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Galata köpı•iisii ınıııiı• edi lecek 

\'AlAi'\: 
Ahrnet Emin YALMAN 1 

t 
1
i karal\lık de\ irlerin usulü 

lık, hıtılı: Uir lıoıgun, bir aksi· 
lqıı alkı kızdıracak biı· şey o· 

Dr. Musaddık'a ço,k geniş 
salahiyetler verildi 

ta d h ltı4 ' er al bir kelle arann· 
leı;İ~b~u~-ıu H~ ıne 'ul diye gös· 
~1 ıletek bir adam eçilip 
Cll,a llrurıılduğu ıaman, ahlanan 
•ıtatk duygulıırı tatmin edilir, 
tderrııı lalı§tr, normal hal avdet 

tJ ~ •••• 
lııtb lıııunı ı::aıaba bir kelle 
lld~ı an etmek ;) olundald İP· 
b r ~· l:c!I ı;i temin çok feci 
ı :_ . ısalıne geçen av memleke· 
"lllıtde • 
~ bi iahit olduk. Flnliudiya· 
leııe/ Olinıpb al yapılacaı., Mil. 
~ltı. arası erler meydanı açıla· 
~· lllli sporlarımı~n en es· 
~~ en tanlısı, kalbimıze en ya. 
lıııızu olan güreştf'kl üstünlıilü· 
~ıı,1 .d~vaın ettinnek, Tüık 
•rt:ıy'lının atametll örneklerini 
d~ıı a l.ol nıak, erler me.)'danın· 
~a ınuzarrer çıkmak, hepimizin 

G tetlj bir auunıuıdu. 
ı.r ll\endiğimiz lıazı prhlinn· 
biı~ ?llnıpfyalların u ulleri ica· 
lııeıııı akııudan hariç bıralnlınca, 
~ııackctın bir ucundan diğer 
dı. 1 kadar halk gazaba ı;el· 
dulil lln ?1akul yolu, hakikati 
·~Y l hır ekildc ara~lırmak, 
~.l'dııı~ lıormak, umumi eJkan 
lııtde ~lınaktı. :\e yazık ki bu 
~ııı nı ~ol lutulııt'nk yerde. hal. 
'tııı,f2tabına bir kelle kurban 
h~hu tarzındaki lplid:ıi usule 
ttıer{111d11, Seçilen kelle, Ga· 
l'tle \er Cemiyeti reisi Burhan 
bir gğ n k<'lle i) di. Zaullı ret ek 
• Un i · •uırıı çınde bir numaralı halk 
hine ~~ıı .?·erfoe konuldu. Aley• 
~, k ur!u lii rliı tahriklt'r yapıl· 
l~lilt> Oh\Unbtıerin Jıir aleti !il• 

lur
1131 

hareket ettiğini öylb'en 
tılhu eı ruhlu, sefil kimseler 
ltııjllr l'lti. Çok atıslı bir cazc· 
ı bıı Burhnn Feleğe kar ı ah· 

bıı d SUınet be Ilyen iki men u· 
~llıı a ııınuıni gazap ateşine a· 
Ort;ıı d:recedc benzln döktü. 
•~ıı ~ O)lc bir hal aldı ki Bur· 
Clumı eı~~in hayatı tehlike.> e 
~tn .j <•untcrrf! ınııddet e\ın· 
f;ıq 1 arı :ınt·ak ııolisin muhn· 
bir dı altında adım atabilecek 

tırunıda J.;:ıldı. 

aıı satırları .) azınaklaıı maksa· 
l~ıı 1~1nı, Burhan Feleğin nu· 
tin b1.111 Yaıımak değildir. l"ele· 
~•rcı ıtıat kıınelli bir kalemi 
L lr \.) • 
•ı;ıık. • nıumı gazap geçıp 

Clı ls~tıha~ikati ara tırmak, der· 
lııek, ttlı bir ~ckilde te hi et· 
llıtuııı~ara lle beyau ayırmak 
llıtıııın· du)unca, l<"clek ell!.elle 
t~ lı 1 efkion huzuruna çıka· 
t~ er §eyi olduğu gibi anlata· 
te ııı ca büyük ,.a fı dürü umı 
ilda.ı,~~li~ olan 1 ıirk halkından 

114 stıyceektir. 
d~te~eseıedc beni üzen ,.e düsiin 
ilıt ltk n.okta: bir spor davasına 
'il lıa Dık tcfeniiat \'e bir şah· 
llı;ı 1 ksı~tıga uğrayıp uğrama· 
'ııtha d~ğıt, gıinün me clelerini 
~t la ~·ık kelle istemi ile hal 
loıı1111 1Je .~t~mek yolunda ortaya 
~lr. ıı·n kotu \'e tehlikeli meyil· 
leıı 1~·0Yle bir gidişin Türk mil· 
~ ~l:~11ıı.r n_umaralı tehlike ıes· 
~t~ oıg nı So) !emek, hiç müba· .. ın 

On az. 
't ka~ bir dünyadn, Ö> le r.insi 
rıııdaPe harici düşmanlar kar· 

lıı,~a hşıyoruz ki rlaima aklı· 
llq~a 'c §Uurumuza hakim knl· 
~a' bn lretimial uyanık tut· 
llıtie' her Şc.> i olduğu gibi gör· 
-ıllıa~ ledbirlerlmiıi ona göre 
~' eı:d nıceburuz. Herhangi bir 
ttiıı e ta kın ..-e ölçiı&üz his· 
:~il b~rtalığı karartmasına mey· 

1 lltıda{akırsak, mel'un ) abanc:ı 
1r;ı~ t•arın iş giirmek için lh· 
1 thlıtıı· U~·duktarı bulanık, i li, 
{iltıtır:z lıa\•ayı kendi elimizle 
~t hı ~ :ıuurumuzun munk· 
1 ıı ,;t re.lce ıığratılma!>ına im· 
\~'ı le .~1S oluruz. ller taraf· 
~ 1 eıl'ırube unu göshmnistir 
~ •ı reı du ınaıı, böyle mu,•ak· 

1 t ttnı;k \'atiyellerinden i tira-
t, le hep atik dnranmıs· 

~'lli111 
ıı . ıınıaıııfıma göre me ele· 

tııı il) "k• 
ıı i ı, .1 ı afha ı \'ardır. Bi· 
1 ttıııiıı ~orl·ulıırı Koruma Der· 
~tfııııı dort sene enet güreşçi· 
~ ~i etın doğrudan doğruya para 
~~ ba la ek ,suretlle yaptığı hata 
~a ııu;· Por kaiılelerinin ru· 
ıı ~~lııaıı lll eden Burhan l'elt'k 
,,ıı •hı/ remiyelln rei i bulu· 
lt~~tla h~ı Hoğ:ın ile konuşmuş. 
r 'rııenıj ı~nınuş, fakat söz din· 
tatt~ıles·Şlır. Bu defa Reden 
t 3>"ıın11 ınden \'e Güre Fede· 
t tı, O)j hdnn miırekkep bir he· 
\fı'iıııı, ltıpf) atıaıın kııideleri dai· 
,. 1ııda Yemin t·tıuek zarureti 
it 1. llır aı . . d" 4 t 11atııın " e.lı tetkık c ınce, t,1 •ııı, nı ak ~ınkanı olup olma· 
~il~, hi e ela ı:üre çil erin pa· 
ıı11 ''erı11:ıat alıp almadıklarını, lııı,~' \er·ıborç \"r. yarılım ek· 

i.ıııtıını ıne i gibi bir te\ il 
(!J hulıınup bulunmadı· 

t\'anıı Sa: 5: Sü: 6 da) 

ebıin Eminönü \"C Karak.öy ı;emllerini birle tirrn tarihi Galata köprüsü, öniimiizdekl gıinlerde 
miihim bir tamir ameliyesine tabi tutulncaktır. Uzun ıamandı r Belediye f<'cn isleri mildürlüğu 
tarafından etiidleri yaptırılan bu tamirat esnasında, köprü üzerin den ) anlız ll'k taraflı olarak na. 
kil ,-asıtalan geçebilecek \"e köprünün yükü mümkün olduğu kadar hafifletilmcge talışılacak· 
tır. Yukand:ı, yakında tamirine ha tınacak olan Galata köprüsünü göriiyorsunuz. 

Eski,ehir D. P. kongresi 
gürültülü oldu 

. 
Delegeler, jandarmanın dayak attığm ı, iktidardaki 

bazı şahısların yolsuzluklarda bulundu kl arını ve parti 
içinde tesanüt olmadığını iddia etti ler. 

l11U1Uı .ıtu~"lrl ;ıft;ı ve sert bir ha\'a i~inde cereyan 
Eskişchır, ~ - Eskl§ehir nc-I etmistir. İlk münakaşa, Sarıkaya 

mokrat Parti il Kongre i bugün köyünden iki fazla delegenin 
Gökı;u aile bahçesinde yapıl· kongreye istirak etmesi yuzun 
mı5tır. Sağlık, Maliye, Barındır. den çıkmış ve merkez ilçe ba5-
lık, Eğitim Bakanlaıile Eski§C· ı.anı doktor Salih Güvencin 
bir, Seyhan ve Çorum millclve. droylcrde jandarmalar yeniden 
killerinin hazır bulundukları bu dayak faslına başlamışlardır. 
kongre zaman 'l.aman elcktıikli sözJerile mlinaka a daha çok a· 

Manevi silahlanma teşkH.3hnın 
verimli neticeleri 

Dün İstanbula gelen, bu teşkilatın Japonya 
Mümessili Keizo Şibusava, düşman olan bir 
çok kimselerin gayet dost olduklaflnı söyledi 
Merkezi Caux'da bulunan mfı. lnr müste na otuz memleketi 

nevi sillihlanma teşkilatının Ja. temsil eden dele;eler iştirak et 
ponya mUmcssillerlnden Keizo ( Devamı Sa: 6 Sü: l dtl 
Şibusava dün bir İngillz uçağı ile 

levlenmistir. Yakup Aydın adlı 
delegenin kağıttan yazılı olarak 
okuduğu tenkitler ise kongrede 
h:llır bulunan delegeleri, hiddet. 
ten ayağa kaldırmıstır. Demok
rat Partinin başındaki bazı kim. 
srleri eski iktidara taş çıkarta 
cak derecede yolsuzluklarda bu· 
lunmakla itham rden hatibin .:>· 
ıtuduğu yazıyı galelecilerin is
teme:ıi Ozeriııe demokratlardan 
bazıları delegenin elinden kağıdı 
alarak yırtmı lardır. Faaliyet ra
porunun okunmasını müteakip 
söz alan \ e şiddetli tenkitlerde 
bulunan delegelerden Feyzi Yıl. 
maz ,unları söylemiştir: 

- " Orman İdaresi bu;ün or 
man memuru denilen Derebeyı 
taslaklarının elinde kalmış ve 
bunlar birbirlerile zapt tutma 
'arısına girişmişlerdir.• Hüseyin 
J{nraea da, seçimlerde partiye 
yüzde 97 reyi veren orman köy· 

< ncnmı .Sa: 6 .Su: ı de ı 

Atlnadan §Chrlmize gelmiştir. SnleHt ı•eHt İSİ 
Yeşilköy hava meydanında ken :1 

disile görüsen bir muharririnıize 
Keiıo Şibusava, seyahati hakkın. 
da sunları söylemiştir: 

,_ Manevi silahlanma teşki· 

liitının bu ~ene haziranda Misi· 
gan'da yapılan toplantısında ha. 
r.ır bulundum. Bu fırsattan isti
fade ederek Amerika, Fransa, 
Danimarka, İtalya \'e Yunanis
tanda tetkiklerde bulunduktan 
sonra Türkiyeye geldim. Burada 
üç gün kalıp Banskong ;)'oliyle 
Tokyoya döneeeğlm.D 
Japonyanın ileri gelen malb·c. 

ci ve bankacılarından olan Ke
izo Şibusa,·a harpten ı;onra Si· 
davara kabine-inde yedi ay ka· 
dar Mali3•e Bakanlığı vazifesin 
de bulunmuştur. Halen YokohR· 
mada Speşibank mlimessillerin· 
dendir. 

Mfıne\•i silahlanma teskilatının 
dünyanın hemen bir çok yerle
rinde iyi neticeler elde ettiğini, 
''aktilc birbirine dü man olan 
kimselerin kurdukları prensipler 
sayesinde şimdi gayet dost olci•ık 
!arını söylemiş ,.e bu hususta 
bazı misaller vermiştir. 

İran 

ve 
Başbakanı, vergilerin arttırılacağını 

arazi ıslahatı yapılacağını söyledi 
1 

dolarlık servet i 
Şah , tahttan 
söyleıniş 

Gavanı'ın 16 ınilyon 
nıüsadere edilecek. 

feragat edecegini 
~Hoefıı(Jd Pru• 

Tahran 3 - han parlamen
tosu Başbakan ~lusaıldıka mem· 
lekeli 6 ay müddetle islediğl 
gibi idare etmek hu:.usunda şim
diye kadar hiç eşine rastlanma· 
mış geniş salahiyetleri bugün 
resmen \'ermislir. 

Parlamentonun bütün Uyelerl 
bu hususta hemfikir olduklann
dan karar için oya başvurulma· 
mıstır. 
Musaddık bundan sonra iste· 

diği gibi karamnmeler ne rede· 
rek memleketin idaresini üzeri
ne almaktadır. 

Bu geniş salahiyetleri elde e· 
den Başbakan Musaddık şimdi 
idari, mali ve ekonomik ıslahat 
yapacağını, arzu etliği takdirde 
sosyal 'c askerı reformlara ı.la 
girişeceğini söylemektedir. 

Önümüzdeki altı ay zarfında 
lfusaddık tarafından meclise o;u 
nulan her kararname otomatıı< 
olarak kanun şeklini alacaktır. 
İran tarihinde simdiye kacllr 

hiç bir Basbakana bu şekilde 
hudutsuz saliihiyeUer verıld,gi 
k:ıydedilmemi§tir. 

l\Ius:ıddıkın kar~ıla acağı eı 

... 

lahrandaki Jıt.a(ı;a ahklarda Musaddık taraftarları, ellerinde.ki dcmirlrrlc 
nfunayl yapıyorlar •• 

mühim me ele memleketin i l "· --------,.----

rinin yolunda ıitmesi için nere·I Mısır'da hakaıılar ı·eı·n den para bulacağıdır. lllu 1dd:k -. ,. 
bunun için memleketin ıen~l:ı· ı _, 
!erinden :ılınan \'ergilerin ~3:'et 

yüksek bir seviyeye ~ıkarılac.ı· ıııahkeme kıırulaeak ğını, ihracatın arttırıl:ıc:ığı·ıı Hı 
arazi reformu yapac::ığını söyle· 
mektedir. Bütün bunların mcın· 
lekele petrol satışlarından :ıı:ıen 
serveti temin edip edemi\'ece~I 
simdillk siiphelidir. 

!ılusaddıkın pro"ram:nda açık 
ladığına göre uzun zamımcl1t· ça 
lışmayan petrol tasfiyeh:meleri 
de tekrar faaliyete ~e ;ect'k ve 
petrol satışları için de nlıcı bu
lunacaktır. 

COt'vamı Sa: 5: Sii: 1 del 

Mısır eski 
Maliye Bakanı 
Geldi 
)Jımın son yıllarda Ali Ma· 

hir ve llilalı kabinelerinde :.ıa. 
!iye Bnkanlığıııtla bulunmuş o
lan ve halen a,·ukatlık yapan 
Mehmet Zeki Abdel :'>Iotaal 
cün öğledrn sonra şehrimize 
grlmis ,.e kendi i hava alanında 
i\Jısır elçisi Ahmet Hakkı ,.e 
.\onsolos tarafından kar5ılan. 
mıştır. 

Eski Maliye Bakanı Yeşilköy 
hava alanında kendisile görtişen 
gazetecileı·e iki buçuk aydan be 

( DC\·amı Sa: 6 Sü: l de> 

Mısır'lı 

Prens 
komünistler tarafından, Kral 

suikast hazı rland ığma 

polisine ihbar yapıld ı 

Fuat 
dair 

ile 
ital-Faruk' o 

yan 
Ancııiohı A1cı in 

Kahire, 3 - Prens Abdulmün· 
im'in l\lısıra avdetinden sonra 
naibler kabine huzurunda nndi· 
çeceklerdir. 
Şimdi iktidarda hulunan Ali 

Mahir kabinesi tAdil olunacak \C 

genişletilecektir. Yeni parlimen
to ec:imlerinin altı ay içinde ya. 
pılaea~ı söylenmekte~ se de, ha· 
kiki tarih henüz sarahatle malüm 
de~ildir. 

l\fısır kabinesi dün :ık amkl 
toplantısında, lüzum görüldüğü 
takdirde, eski bakanların muha· 
keme edilebilmelerine ait kanun 
km•\·etini haiz kararnameyi tııs· 
vip etmiştir. 

Bu maksatla ekiz liran Ü) e i 
ve sekiz yargıla:-• iz:ısından mü· 
rekkep hususi bir mahkeme teş· 
kil edilecektir. Bakanlar kurulu 
aynı ıamanda nişan ve rütbele· 
rin !ağrına ait kararı da yayın· 
lam ıştır. 
Diğer taraftan eski bakanlar

dan halen Mısır Milli Bankn~ı 

Mı ır ~ b abent l\leclbi 
ii)elerinden Pren Abdülminim 

idare Kurulu Ba5kanı ve Kahire 
Sular Şirketi Müdürü Ali Şemsi 
istifa eden Elias Andrausun ye
rine, Mısır kabinesi tarafından 
Sü\"eys kanalı kumpanyası koml
crliğine tftl in edllmisUr. 

hinli ingllh: askeri 
Sii,·ene dönü}nr 

LcCko.e, 3 (A.A.) ... in~liz 
bandıralı askeri tnşıt ~emisi 
•Em pire Test• 'e ı1':mpire LiCc
guart • kol'veti 730 ingiliı aske
rini haınil olnrak Sii\'eyR kanal 
bölgesine ı:ıitmt>k üzere dün Kıb-
n. tan aynlmıslardır. 

İzinlerini Kıbrıs adasında ge
cirnıls bulunan bu kıtalar perşem 
beden beri üslerine dönmek için 
emir beklemekteydiler. 

Mısırda vukua gelen son buh
ran üzerine İn"illz kuwetlerinin 
Kıbrısta İ'l.in müddetlerini geçir
meleri emri geri alınmıstır. 
İtalyan poli. inin 
aldı~ı tedbirler 

I.ondra, 3 (Nafen) - İlalyan 
fOf'vamı Sa· 5: Sii: 1 del 

· Berlinde Rus radyosu Foto güzeli 
Müsabakasında 
Kazanan 
Okuyuculanmlla 

abluka edildi 
Bu suretle Ruslafln radyo binasına adam 

kaç1rmalar1 önlenmiş olacak. İngilizier, 
Rus komutanına bir nota vardi/er. 

.ı 11oı->cıtıd PrtH 

Berlin, 3 - Buradaki tngillz 
konıutaııı General ı.:olematı, Rus 
ları, bir İngillz askl'ri polisine 
kam~ onla k:ı.,ten ;3fpmıı't ve ya. 
ralamakla itham ctmi~tir. nus 
yüksek koıııiserli!(in:ı göncleı·diltl 
prote:.to mcktub:.ııula General 
Coleman hadisenin İngıliz i ;;a· 
!indeki Berlinde, radyo hinası 
civarında \'Ukua geldiğini, \C 

Rus kamyonunun İnglliı inzibat 
!arının dur e.nrine itaat etmelik 
ten başka polislerden bir1ne de 
çarparak onu yere devirdiğini 
kaydctmeı..-tedir. 

in;illz komutanının dun 'on 
derdiği proteı.to mektubuna So\• 
yet makamları verdikleri cev;ıp 
ta Rus kamyonlarının ir.ı;:iliz as 
kcrlerine itaat et.mel. mecburiye 
tinde olmadığırıı bildirmeleri Ü· 
zerine tuailizler radyo binasını 
yeniden muhasara karan verip 
derhal fiiliyata geçmişlerdir. 

Foloı;raf Krali('e 1 müsa· 
bakasın do lkrııml) e kazanan 
okul uculıırımmn adlarını 
ilan elml llk. i tanbulda 
b\llunan oku ıır.ulaıımız bu· 
giıııden itibaren her gün 
~aııl 15 • 18 :ırasında mal· 
baamı1a ba~\ urarak, hih·l· 
Hl ciizdanlarını ibra1 et· 
mek urelile ikramiyelerini 
alabilirler. Taşradaki olı.uyu. 
cnlarfmllın hrdiytleri kendi 
aılre lerine giinderilecektir. 

Kei:ı:o Şibusava demi tir k:: 
.-- Mişlganda l\lachln~e ada

larında yapılan son top?antıya 

demir perde 'erisinde bulunan· 

J.imanımızda bulunan Anıeril..an rilosuuıla oUss Salrmıı gembi de bulunmnı.tadır. \'ııkarıdaLi 
Hadise) i protesto etmek üzl'· 

re İnglli:ı: makamları Bertin rad 
yo i tasyonıınu yeniden muhasa. 
ra etmişlerdir. 

Ruslar kendilerine ait olan bu 
binaya bundan onra yalnız bir 
kapıdan ve İngiliz askerlerinin 
kontrolu allındı girmeye mec· 
bur olacaklar ,.e son zamanlar. 
da 3·aptıkları gibi kaçırdıkları 
Almanları radyo binasına s:ı da· 
mak imkanından mahrum kala· 
caklardır. 

ncak, bul dolabı, radyo, 
cama ır nıakine i gibi, po · 
la ile 11akli mümkiin olmı· 
van hediyelerin sahiplen, 
u bizzat müracaat ederek, 
:rnhut lstanbulda bulunan 
vekillerini bir lCkilelname 
ile malbaamııa göndererd; 
bunları aldırnıalıdırlar. resbn, gemi üzerinde uran llel"lı:optrr tarııfından ç<'kllmi~tir. Amerikan filosunu bugun 

gazcledler zl)arel edCl-cklerılir. 
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1 GÜNÜN YAZISI j 

Türkiye kütüphaneleri 
haldedir 1 

1Maçka·Tünel ve Maçka-Eminönü [ H ~vA~ T. M. T. F. 
_VAZIY•!_I_ T 1 t d .. 

t f 1 W k ld ld Yt• ilkİİ) 'le!f'OIOloji İ tas• op an ısı un ne ramvay se er en a ı rı ı ~::~~~11~~ 1:~:::,';!11!~·i('.~:111.~::ı: Başladı 
ıı·a ,.;ı kısmen nı bulutlu ge\c 
ct>k, sı<·aklık rlcreı·ı·sinde 
fıula bir deği iklik olnıı.)a· 
cak. ruı::irlar kmey ı\ogu 
i tikanıı•tinden orta lrn\\ ette 

i. ı:. T. T. t:mum Mudıidügü, aldıgı ~eni hir kararl.ı, buı:un 
den mbarcn l\lııçka -- Tuncl ,·c Maçka - J~ıninöııu tram\•ay 
ererlerını kaldırmış bulunmaktadır. 

En az b
0

n r-------- ) l'ı\Z :\ : 
yıldan beri 

serlerle techızi 
'e de\ amit tu 
ıetlc beslenme 
si içın k:ifı mık 
tarda para !ah· 
sıs edılnıclidir. 

Turk i'minin, I 1 
Turk dı1 \e e. Htısaıı ltefik Eı•tıığ 
debiyatının be 
~iği \'C \at nı ----------------------------------------------

Umum l\lüdürllik, bazı mıntakalarda tram\a.} !arın knldıı ıl· 
ma ı mc\Zuunda )apılan bu ilk tecrübe dolıı)ısiyle :>olcuların 
guçliıklere maruz. kalmamasını temin ın:ıksadiyle l\iaçk:ı - Tu· 
ııel otobus scferlcrıni tak\i.} e edecek 'e Tüneld<!n l\Iaçk:ı~ a 

esecektir. 

olan Anadolu 'e Rumclı top. t: nl\cr ıtcsi tarafından bu ti· h> ocuk Kıituphanclcri: son otobüs aal 2.t de kalkacaktır. 
Uiiıı şehrimizde hına kı . 

men lıulntlu geçmi ; ri.izg:ir· 
!ar kuze) • doğudan ku\'\'ct· 
li olarak e mişlrrdir. <iliniin 
rn yüksek ıcaklıgı gölgede 
30, (•n ıluşıık ıraklığı 19 de 

raklarının bugun elımızdc ka· nt\ersıtcnın merkez kutuph:ınc 
lan kısmında, tarıhı de er ba· sındeki Arııpca ) azma ccsderı 
kımıdan b:ıh:ı bıçılml'z ltitap muhte'vi kataloğlar b:ı ılmış :ı 
hazınclcı ı saklıdır. Geçen laz da, bunlar; ihh)ac:ı \e kOtüp· 
istanbulda toplanan XH nci hanclcnmııdcki kitap mC\CU· 
1\Iustesrıklcr Kongre i \csılcsi· duna nazaran pek azdır. 

Memleketimiz.de okuma ze' kı 
nı \C ihtiyacını ~a~mak ve 

koklcştirrnck içm, genç n<!sli 

~ ıne bir tedbır olmak üzere, Nivanlaşı - Beyazıt ring oto· 
lıiıs cforlcri de '.\laçka~ a kadar uzatılacak ,.e a) nı suzerg~hı la· 
kıp ccleceklcrdır. 

---------------~-----kıt:ıpla hemhal olarak leli tır· 1 
nıck 16zımdır. Beş altı ~a ınclan Yol in(aatmm Bir tarih 
itibaren ktituphanc) c gitnıcğc "f 

rece olmuştur. 

le şchnmızc ı::clcn 1Jcş~ uze ya. 
kın yabancı fılim, bu hazineler· 
den ancak bfızıları ile temas 
cdebıldlklcri halde. kutupha· 
neleı imızdcki c erlerın cidden 
cmal ız olduklaı ını söylcmi~ler 
dır. Fak:ıt kutuphanclcrimlzin 
ııe kadar peri an \C ne d<!rccc
de himmete muhtaç olduklnı ı
nı bu miına <!b<!tl<! bır kere da
ha uzuntu ıle mu~ahedc c~ le· 
dık. 

Kutuphanelerimlzin 
durumunu tetkik 
eden miıtclıa ı 

• 

Mertİlekctimızi ocak a) ında 
z.iyar<!t cdıp kulüphaneleri· 

miz hakkında değerli bir ı·a. 
por \ermiş olan Amerikalı mii· 
tehassıs Mr. Thompson'un te1~
lifleri, şüphesiz ki: 'Mılll J~ıı i· 
tını Bakanlı~ınca incelenmektl', 
maddi 'c malı imkanlarımız ile 
teklıfler arasında bır muna <!· 
bet kurularak: kutuphaneleri
mlz lçln bir inkış r programı 
hazırlanmaktadır Ben de, Bu· 
~ uk ?ılıllet l\Icclı ındcki umu· 
mi temnyüll<!rdcn 'e bu rapor· 
da bahi mevzuu cdılcn me elc
lerden aldıgım ilhamlar altın
da 'e 1953 yılı butçesinin ha· 
zırlıklarına ba landıfı u ı:un· 
lt'rdC', kutuphanclcrımız.m duru· 
mundan 'c ihtıyaçlnrındıın, bıl 
dığim kadar bahsctmcvi bir \':ı 
tan \'e irfan borcu sa~·ıyorum. 

Türkiye kUtilphanclerlnln ih· 
tlyaçlarını u kısımlarda hu· 
la a etmek mümklindilr: 

l - Pcı onel mc clesl: 

A nkaradaki '\filli Klltüphanc 
\C Milli E~ltim B:ıkanMı 

emrindeki diğer bir iki kütüp. 
hane istisna edılirsc, ötekilerin 
rle bu ~:ıhn ve hlz.met için ve
tişmitş elemanlar yoktur. Halh ı 
ki kUtUphaneeilik, zamanımızda 
tam bir ihtisas me leğ: haline 
gelmiştir; ne kadıır küçük olur· 
sa olsun ht'r kütüphmcdc en 
:ız bir tane yüksek tahsil gör
mUş \e hu tahsllın Uz.erine bir 
me lek 'c ihtisas kursu geçir· 
mış ba a ıhtiyaç ttnıdır. 

Kiltuphanelcrimızi bu imka· 
na kuuşturmak için: 

a) Mılll El!ilim Bakanlığı Kü 
füphancler l\luchir!Uğü <!mrlne. 
mutch~ssıs kulüphaneciler için 
\ uksek a)lıklı kadrolar veril· 
me(i, 

h) Iiltchac: ıs kiltllphanceı· 
lcrl' kendi mcsl<!kkrinde, ii
murlerınin sonuna kadar terfi 
lmk nlan hazırlanması. 

c) 'Ünl\ er ilelerimitden hİ'°İ· 
~ini'.', 5ımdılik blı· enstitü, ilerı· 
de bir okul kurularak. kutüpha· 
neci olmak i tc)en yUk ek t:ıh
sıl mezunu gençlere dört sö· 

f!strlik bir tedri~ dl'.'\ resinde 
hu meste c luzumlu ıhtls.ıs bıl
~ileri kazandırılması, 

ç) l\Iuteh:ı ı per oncl yanın 
da, onun talimatına söre ı~ıe
rl yfirütl'cck ehlı~ etle )ardım· 
cıların bulunması lfızımdır. 

2 - Kata loğ ihti) acı: 

Bu;:Un ktituphanclerimizdc t'm 
al iz. hazınclcrm mc\cudı)c 

tini bilmekte) ız; fakat bunların 
tefcrniatı hakkında, ~ani bura· 
l:ırdaki kitapların adları, san· 
ları. yazarları, bn ılış t:ıı ıhlerı, 
sayfa sa~ ıları \ e her birinin 
s:ıir e\'safı hakkında bilgilrri· 
mlz hemen hemen yok gıbidlr. 
Çünka. kütı.ıphanclerimizdcki 
kitapların tam 'c k.ımıl bir ka
taloğuna heniıı sahıp dl' •iliz. 

Milli E~itim Bakanlı •ınca ha 
21 külüphaneleriml:zdekı yazmn 
c erleri ı:o teren \c İ tanbul 

Hayvan yem bed:ı;--ı 
kaldırılması ele alındı ı 

Ankara, 3 {Anka) - Nakil \:I 

,ntalarının ço almı \C her ~ere 
i leme~e başlamı olma ı dolayı
ı:.ılr bır kı ım rnl'mur:ara \Cril· 
mekte olan ha~van yem bedelı. 
nın knldınlma ı tetkık edılmekte 
dır. Malı}<! Bakanlığı b ı memur 
ların ela harcırah kararnamesi ~ 
sa !arı daırc ınde se' ahatlcrınin 
rn!iını.ı·., oluıl olmı)acağını ara 
tırmaktadır. 

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

3 _ Kühıph:ınclrrlıı hr lı•n· 'e orada giizel re imli kitap- J ..., K ( 
ınc 1: !arı karı tırmağa, e leııccli film emposu agır aynar suy a KUCUK HABERLER 
B ugun kutuphaııclcıımız.in " 

95 inde. eski e erlerle l\Iılli 
Egıtim Bakanlığı )a~ınları \C 

bazı resmi ne riyal dışında hiç 
bir ) eni c er yoktur; hiç biri· 
sınde muntazam ı;az.cte '\C mec· 
mun kolleksı)onuna tesadliC et· 
m<!k munıkun dcğlldır. Bırçok 
\ ıla) et kütuphanelerinde ga.} rt 
kı\ metli e erlere rastla) abilıı· 
ınız. fakat o verde çıkmı ve· 

'a çıkmakta olan gazete 'c 
mecmuaların kolleksiyoJtlarıııı 

bulıımaz.sınız. Rartarda görccel(I 
nız birkaç ) abanrı dıldekl e· 
ser. tcsadufen tedarik edilmiş 
~c)lerdir. 

Bunun sebebi. kütüııhııııcleri 
ıııızi (Ünh ersitcler \ e YUk ek 
Okullar Kiıtuphanelert hm iç,) 
Turkı;c \ <! ) abancı dıllcrde çı· 
kan mevkut \ e ga.} rimevkut C· 

serlcrle beslemek itin hayli 
) iıksck miktarda para) a ıhti
~aç du) ulması \ e bu paranın 
tedarik edılem<!mesıdır. 

Kutuphnnelerimiz.i be !emek 
uzere konulacak tahsl atın \<!· 
rımli olabılmc i için. gerek Tiır· 
kı\ eden, gerekse ) abancı mem· 
leketlerden 'iapılacak müba)a· 
al arın fıır (l\I<!ı kl'zl Satın Al· 
ma Buro u) mfınfclı~le yapıl· 
masına zaruret \·ardır. 

lcr gönncfe alışmı çocuklar, 
oral okulda ve lisede de kütür· Gı"dı"yor Haşlandı TAHSİi, ç,\(~ıxı cmçlıtMİS 

L KÖRLER İÇİ:\' Kl RS • h:ınc~e de\am itiyadını idame ı 
cttırırl<!ı'. Yaz: tne\ imi dola~ısiylc, bazı 1 Galntada Hurma sokağında 11 AÇJl,DJ 

Böylece, dernmlı ı;uıeUe O· okak \e caddelerde başlanan yol numaralı C\de oturan 7.ekcriy• Yoksul Koılcri Kalkındırma 
ku) an bır nesil ıne~dana gc. ın aatının pek ağır ilerlcmesı, 'e ı~ardcşi er nnmıızan ile, a) nı D<!rncgi, tahsıl çağları S:<!çmiş 
lıı·. bil has a bu ı:.emtlerde oturan· okakta 1 numaralı e\de otu· körlerin kabartma yr,·ı ) :ızm ı \C 

c) ..,rnar Kutuphancll'r: lar tarafından şikıı)et me\'zuu ya ı·an İsmaıl 'e o~lu İbrahim arn· okumaları içııı Ankara caddesi 
Pılmaktadır. Bu "ıbi inşaat ~er· ında e\\ clki akşam hır hamal· 43 numaralı dernek bınasında 

K
utüphnn<!si bulunmayan ka· "' ı · k t terinde aı amele çalı~tırılmakta, lık me elesinden kavga çıkmış; Jır urs açmış ır. 
abalarımızla bü• uk kö• ler· 'L·urs guııdu 1 . "' 1 k " " dolnyı ble daha kısa bir 7.aman kısa zamanda bu kavga, kanlı .n zen .ıapı aca · \C 

dekı mUncHcrlcri, oku•'lıp '· a· me anı' 1 kt " zarfında bitırılecek ışler surün· bir :ırbcrlc halini alın15tır. cc o aca ır 
zanları, kütuphane 1ıimetindcn cemcde kalmaktadır. Neticede Ramazan İbrahinıı ı.Ui \ - K17. llA \'A<.AZINllA!'\ 
mahrum bırakmamak i"in, c:im- 7.Elll.r:LE"'l)f·ı ER ., ~ Bu nrnda, Dı\':ınyolu caddesi sırtından bıçakla \'C ağır surette · • ' i' , 
dllık tecrübe m:ıhi•etindc ol- , ... t ı ı·k · o ı k kt " inşaatının uzun zamandır pek ~aralamış; hadise)e şahit olan uoz eper e ıııcı ı a scı ·a a 
mak üzere hiç olmaz.sa 2000 er l l ı d t B d. ar•ıı· bir tempoyla devam etmesi, Jbrahimin kızknrdcsi Rafet bir numara ı c\· e o urnn c ı:ı 
cıltlik on k:ıd:ır kam•·on üze. ı; K ·1 I" t ı k. k " bu cadde üzerindeki ev ve dük· kova kaynar suyu e\'İnin pcncc· azma ı e < or ) aşınr a ı ızı 
rinde se)yar halk kütüphancle· G"I Jk" .. t! kt k. ı 

k:°ın sahiplerinin fazla toıdan şl· resinden Haınazanııı üstiiııe dUk· u • en c ı ı:un mu a a ı ın· 
ı i tt'şkıli zaruridir. ı · t ı ı kft)et etmelerine yol açını~ıır. rnek suretiyle kardeşinin intika· vag:ızı esıs:ı ınc an sızan gıız a 

«>Halk Kütüıılıaııeleri: Rcledi)eden, inşaat fanliyeliııi mını almak istemiştir. zehirlendiklerınclen l\umune llas 
umuıııi kütüphaneler: mü· hızlandırması istenmektedir. Kaynat· su~ in haşlanan Hama· ı ta~anesine kaldırılnıışl:ır a d;ı, 

nev\erJeri, fılimleri, okur ıan ,.0 sırtından ~ aralanıın ibı·a· kuçıık Gul bır muddct onı a ol· 
~azarları tatmin için kafidir. Fa Afışılmamış bir şoför· him tcda\i altına alınmı tardır. muştur. 
kat bu tiılteki kiıtüphanelerln müşteri kavgası Tahkikata dernm olunmakta· 8 inci 'J' l<:oRiK 'E TA .rniKl 
gerek tesisi, gerekse idamesi \:e dır. l\JF.K \N IK KOl'l:GJrnsı 
yeni eserlerle beslenmesi L'Ok füH?lki gece ~arısı 5456 mı· il \TIR\ Pl'LL \IU 

" maralı taksh i ·Pski.ıdardaki ga· · pahalı} a mal olur. Onun için· Bir ihtiyar pencereden 20 ağustasta Istanbulda :Fen 
dır ki, medeni memleketlerde rajların.a gotiırcn ~oför. A\ ni 'e 1-"akült<!sinde toplanaca ını ev. 
semt semt halk kütüphaneleri mual'ını Tufanın ~ııl~r.ıne . Ce· düıerek öldü V('lce bildirdığımiz VIIll nci Te 
kurulmuct B 1 d . b vat Bııban \'e Haluk ısımlermde orik ve Tatbı'ki l\lckanık ı· g 
ten ba 

"tur. ul r:ı ar a, nı 
1 

e- iki 'olcu ••ıkınış, kendilerini Ka- 1 · h il i ~on re sı eser <!r roman ar " , . . Ka ımpaşa Bec rettııı l\l:ı a es si Yesilesİ\ le, po ta idaresi tııra-
mccmualar, ansikİopedılcr ~~ 1 cllık~;.une golürmelcrını ıstemıs· l\luczz.in Feyzi sokak 6 numara· fıııdaıı hatıra pullaı ı bastırıl:ı· 
gunlUk gazeteler bulundurulur. cruır. . . da oturan 68 ~ ıışlarınılaki Ne mı caktır 
Halk kutlıphanclcri, zamanla Şofor, g:ııaJa ı;ıttıklcrıııı so)· Bahar adlı l\ttisc\İ hır. vataııdas: l'ulların llı<'rııııll', J·en 1 .. kulte 
bulunduğu sem tın hır n<!vı kul lı~) ıncc, .mun~ka~a} a ~rnşla)arak 1 dün saat 5.3o dn C\'llllll ıkın~ı lnın kııra kalrınl<! ~ apılmıs bir 
tur merkezi halıııe gclır. bıl'bırlcrınc gıı ınışlcrdır. kat pencere tııden. h.ıl\ a almak ıs resnıı bulunacaktır. 

4 - Rina llıtlya<'t: Turkiycde kütüphane mc ele- . Hu sır~da, kav~acı~.arı ayırı~ı~ık j tcı·kcn mu,·:ızeııesını kııybcıleı t'k A> rıc.ı kongrenin devamı ıııiitl-
h 1 1 sinin ehcmmıyetle ele alınnıası ıst.cyen .Ethem Glınduı ve Ah. ıs· dlişmiiş \c derhal. k:ıld.ırıldıgı .Be delınl'c Fen Fakülte ınclc, "e ·,. 

Bazı vilayet klltUp anc erı) e -' k ı ı d 1ı ı "I ı t h ı ı t " ç İstanbuldaki birkaç blivilk lilzumuııa işaret eylemek mak· mınuc ı sa ııs .aı ın mu a a esınc 1 yo,; u . ıas a anesınc e o muş ur. eı bir posta mcrkc1j nçılaı ak. 

k k . "I sadı.' le vukarıda bclirttı•,;ı·ını'z kızan C_e\'at ~ab~ıı, .bıçağııı ı ?c~ Nesım Da.harın nefes d. arlığı.n-ı pullar; kon!!l'e İ"in hıııırlıınıın htı 
Utilphanemiz, c ı ve sae; anı " ı> k k Eth ı el nden Ah· d t ıu r. b ~ ' · ı · i !erin ilgili makamlarca gözö· ·ere· cm mı csı ' ~ 1 811 muz arıp 0 u;.:u yıne oy· usi damga ile clamgalanacak!ıı'. 

taş yapılardadır. Bunlar ıç n so de karnından 'e kasığından a~ır le bir kriz esnasında pcnceı eden 
zümüz yoktur. Fakat bir kısım ııun~e bulundurul:ıcağınd:ın e - surette ) aralamı tır. uüstiiğii tahmin cdılınektedir. 
\İIAyct kütüphanelerini, içinde mınız. Kavgacılar ~akalanmış. ~aralı· Polı~ tahkikatına de,am et. 
bulundukları ahşap evlerden 1 ( - ' lar • 'umune Hastahane ine kal· mektedir. 
\'c h:ıtta daracık dlikkAnlardan dınlmı lardır 1 
kurtarmak IAzımdır. Bundan b:ışka. yine ewelki ge 1 fstanbul limanının 

Ankarndaki l\Iilli Kütüphane· ee Ayhan ile Bıcan i minde iki k ki w •• 1 1 
miz için de, son tcrakkilere gö· arkadaş Beşiktaş parkında otu- tı anı ıgı on enece < 
re yapılmış ç<!lik karkaslı ve I· rurl:ırk('n, yanlarına gelen Te· 
çl demir raCJarln mOcehhcz. kin isminde bir şahsın, niçin or:ı 
~angına k:ır ı mahfuz d<!polara z da oturduklarını sorması yüzün 
malik bir binaya ihtiyacımız iştov sulh den çıkan kavgada. 'l'ekin A!;h:ı· 
kat'idir. nıuahedesi nt, bıçakla muhtclıf )erlcı-inden 

fstanbulun muhtelif semtle- y:ıralamı.,tır. 
l j l yıl en el bugiin, 1 :ığııs· ,, 

ı inde pek kıymetli yatma eser· Ytıral ı ilk y:ırdım hastahane· 
l l'k kil Uk kUtli h l tos 1781 de 1'iirldye ile ere ma ı • · ç P nne er sine kaldırılmıştır. 
\ardır. Okuyucuların bunlar· ,\ vu,turya :ırasında Zi~tov 
dan istifadesi gayet cüz.'jdir. ınııahNle i imıalanııııştı. A· Kavgacılar bir polisi 
.. h · h ı · ·h \'tıshırya ile Ru~ya arasında .,ıu tevıyatının emen ıcpsı 1 1 yaraladılar 
tisas c erleri olan bu gibi 11· O m:ınlı mııarııtorluğunıın 
fak kütüphaneleri, iki veya Uç taksimine dair bir p15n ha· E' H'lki gece saat 24 de Kum· 
yerdi! birleştirmek ''e her biri :aırlanmı ve ıniinnsip 7.3· kapı i5:ıncı caddcsındc Yusuf 
ıçin mlıtc\'azl, fakat mod<!rn te· ıııan beklenmişti. Orduları· l>ursuno luna aıt kah\cnin onün 
isaUı binalar yapmak ınzumu mır. Rusya lıuıhııluna hare· de Hamdi Emre ıle Bedri Çam· 
\ardır. kel ettikleri gün, Avu tur· lıbel adlarında iki şahıs bir nıe· 

ya da blıe illlnı harp etmis· seleden dolayı ka\ga ctmeğe baş 
5 - Kitap tamir atdyest \0c 

l:iboratuun: 
ti. Ordularımızı ikiye ıyır· lamışlardır. 
mak zorunda kalını tık. İlk Hadi c )erine gelen Kumkapı 
)ıllar muzaffrr savaşlar \t'r· merkezi si\'İI memurlarından 

Kıym<!tli ve nadir eserlerin dik. Fakat bilahare talihi 2081 ~ak:ı a~ılı Mıthat Durmaz, 
-vazma veya matbu· fenni harp biıe giılmedi, mağlüp ka\'gacıları a) ırmak isterken, 

muhafaz.a'Sl ''e zaman zaman olduk. ;\\:usturyalılnrla bir Hamdi Enırı?nın tccn\ÜZÜne U!:· 
tamiri vr. böylece 6milrlcrinin nıuahcıle imıal:ıılık. ,\\•ııs· rıınııs \e sandalye ile basınd:ın 
uzatılması için. biri Ankarada, ııırya. Rusrn ile aranıııd:ı y:ıral:ınınıstır. 
dı~cri İstanbuldıı, iki bl\yilk ta olan sa\a~:ı karışm:ımağı Biraz sonra, kaq::ıcılanl:ın Bed 
mir :ıtelyesl ve tetkik IAboratıı· kabııl ediyor. nelgradı ıl.ı ri tarafıııdan llamdiniıı ele h:ış ı 
\arı kurulması ltız.ımdır. Aksi bile bırakıyordu. Yalnır. ka· ) ıırılmış ve yaralılar derhal has· 
halde, bırçok kıymetli ve n:ı· lan Ru~ıar ancak altı ay tah:ınr' e se,·kedilmislerdır. 
dir eserlerimizi, zamanın vt:> harbe de\'am t<lebllclilcr. Poli; tıılıkikatına devam rtnıl'k 
kurtların k<!mlrm<!sinden kur- TÜI.RE:'\T< t tedir. Bedri Çamlıbel yakalanmış 
taramıyacağımız muhakkaktır. .__ _______________________ ı tır. 

T<.'k \eya nlishaları nadir t'· 
scrlerle kı)·mctli kitnplann bü· 
tun s:ı~ faları.} le ve kap:ıklari.} · 
le mıkro • filme çekilmeleri i· 
çın Mılll KUtliphanedc, Siılcv
maniyc KUtüphanc~inde 'e fs. 
tanbul Oniver ilesi Merkez Kil 
tuphanesinde b:ışlanmış bulu· 
nan faaliy<!ti takdirle belirt· 
ınck borcumuzdur 

Bu filmler. birk:ıç nUsh:ı ola· 
rak teksir edilip her biri mem· 
lcketin birkaç ycrmde saklan· 
malıdır. 

G - Kiituplıaneciliğin 
ıııuştcrck me clelnl: 

a) Okul Ktltüplıaııclrri: 

Li el<!rde, orta okullarda, s:ı 

nat ve ticaret enstıtlilerin· 
d<!, okul kütuphanesı dıyebilc· 
ccğımız bır ey ) oktur. Okul 
kutuphanecıli~ı nıe cl<!sini d<'r· 
hal ele almaga mecburuz.. Bu· 
nun ıçın de Auupad:ı \C \ 

mrı ıkadJ okul kütüphanecıliı;:ı 
işlcrındc bır iki sene staj gör· 
mtlş 10 kadar tecrllheli oğret 
meni. belli başlı lıselcrimizde 
birer okul kutuplıanesı km ma
ğa memur etmelı:ı ız.. Bu numu· 
ne kiltliphaııelerinın gerekli e· 

Ankar:ı, 3 (.\nka) - İthaltıtın 
gün gcçtıkçe artması karşı ınd:ı 
İstanbul liman, antrepo, depo \e 
sundurmaları tamamı~le dolmu 
tur. ::'ılııhteliC yerlerde kurulm:ık 
ta olan ınuvı:kkut <lcpoların ela 
ihtiy:ıc:ı kıfııyPt etmiyeccği anin· 
şılmışlır. l!l48 sene inde -134 bin 
ton c yaya karşılık bu ~ ıl sonuna 
kacl:ır gelecek ithal nı:ılının 800 
bin tonu bıılac:ıJ;:ına muhakkak 
ııaı:ıriyle bakılmaktadır. Haber 
verildığınc göre tüccarın nı lını 
zamanında çekmesıni temin içın 
kari tebbirler alınacak. ic:ıbınd;:ı 
antrepo iit'retlcri ;>l'ni b:ı~t:ın :ı 
~arl:ın:ıc:ıktır Sahip iz <! ):ının 
tcsbitiııe de\ am edılmrktc olup 
bunl:>r ~öçmenler<! tovzi edılecek 
tir. Tıknnıklı •ı önlemek nı:ık n· 
dılc önUmüzdckı gıiıılcrdc neniz 
cılik Banka ı alakalı Bakanlıklar 
la temas edrrck ec-rckli tedbirle 
ri en kı~a biı· zamanda :ılarıık· 
tır. 

Erzurum O. P. kongresi 

toplandı 

Erzurum, 3 ( \ \ .) - Dcmok· 
ı at Paı tı il kongre ı bugun top· 
lanmı tır. 

ımi:'\nt 'fü: \l'I: \l 
rESTİ\'\I İ J5 \GI 'IOSI \ 
\ÇH.HOlt 

15 ağu lo la apıl;ıc.ik ol n E
dınburg sanat fc fü;ıli \e:;ılc:.ıy 
le, gençlığın \uupa k mpan)a ı 
ıle ilgili olarak bır kamp açıla
caktır. 

Kampa Tiırkil c l\lilll Gençlik 
Komitesiniıı temsılen Ergun Gok 
an, Guneri ?ıfııtlu, Suat Sınanoğ 
hı ve nhimtaz So)sal ıştııuk ede· 
ccklerdir. 

Al ııı z:ııııııııdu a"ılac:ık olan 
Beyııclmilcl Genç l(c aınlnr Ser 
gisındc de 6 re· snı ıımızııı 10 tab 
losu teşhir edılceektır. 

Gülhane hastahanesinin 

nakli gecikecek 

Ankara, :i ı Anka) - G 1 rıanc 
ha tanesinin Ankaraclakl Ce!ıccı 
askeri ha taııesınden 1 '<ıııbula 
naklınin bir av içindi! tam ml:ı. 
nacağını 'c Isatnbuldn Gulhaııc· 
nin 15 <'ylCıldc faaliyete geçcec
gini bıldırmiştik. 

Anc:ık nakıl ı~ınııı h.ılc ı u 
tanede mes'ul ol:ın iclarccıh l'le 
istı:nbuln t ıdecck olan ıırof .or 
\e doçenti"· :ırasında rıkan an· 
laşnıazlıkl:ır dola~ ısll gccl'~ec' f: ı 
:ınlaşılnıaktadır. :\:ıkıl smısı"lcl,ı 
ıı- .r.:ı bır çok miin:ıza:ı \o mti 
n:ıkaşalar da çıktı ıııd:ııı, l\lılll 
S"' ıınrna .Jakanlı ı ôniimlizdck 
günlcrdr h:ı taneııın nakli 1 ıne 
' ko\m k kararını \Crmistır. 

EMIRGAN MERAKLILARINA 

'l lirkiyc Mılli Talebe F eıleras· 
\'Onu Genci İdare Kurnlu, dıin 
·ant 16 da fcdera yon lokalinde 
toplanmıstır. 

İki üç ı:un süreceği tahmin e
dılcn toplantının J!iindemindc, 
W. U. S. {T.U.S.) çalışmaları, 
ital) a he apları mahkemesi s:ıfıı· 
halı, Eminönü Halkevinin fcde· 
ras)onn tahı-isi meselesi de var
dır 

Fcdcras~ on, Genel İdare Kuı u 
hı eski Eminönü llalkcviııin kr.n 
dilcrıne verilmesi meselesini \ e 
ırnnıv:ıylar kaldırıldığı takdirde 
lise 'c diğer okul talebelerinin 
ıte paso hnklam1dan istifade et· 
tirılmclerini de bu toplan! ılaı ı 
esnasında müzakere edeccktır. 

Foça' da ki çam 
Ormanları 
Tutuştu 

'I rl.: l1n11ıfıı A aıı11 

İzmir, 3 - Sıcakların en bu 
nallıcı bir hal alması ~er ) er 
ornınn yangınlarının çıkmasına 
sebebiyet vermektedir. 

E\'\'clki giiıı Foçn'nın kuze· 
) inde bulunan Çam Ormanı bır· 
denbıre ateş almış \C kısa bir 
~nman zarfında etrafa sira)et C· 

den alevler, geniş bır sahalı tc.lı. 
dıt clnıcğe ba~lamıştır. 

Du afeti önlemek için Mene. 
men, Aliağa, Yeni Foça ve cİ\ :ır 
kara) ollardan gelen eki1ll<!r el· 
!erinden gelen gayreti go ter· 
miSl<!rdır. 

Ha arın büyuk olduğu tah· 
min edilmektedir. 

l>iğer taraftan Narlıderc',rıin 
\ptullahağa bolgesinde ıkinci 
Lır ;,angın çıkmış, r.traftaki fun. 
dalıklara sira.}·rt eden ateş, as. 
kcri ekıplcrin gayretleri sayesın. 
de önlenebılmıştıı·. 

1762 Kore gazisi bugün 

lzmir'e geliyor 

hmir, 3 (T.H \ .) - 1\ore·ııe 
Turk Knhranıanlığını cliin)ala 
•o terdıktcn onra nıibeUcrinı 
ikıncı değıştırmc birlı~ınıi1e bı· 
r:ıkan ga7.ılcrımizin 110 subay, 
111 a•s ıb y '<' 1541 erden mu. 
tr ckkıl kafilesi, ) :ırın s:ıbnh a· 
at 9 sularnıcla General Eltin"<' 
ı(eın ı ı ile İzmir'c gelmiş olacak. 
tır. 

Bu münasebetle Kahram:ınl:ı 
rı karşılamak üzer<!, bii~ük bır 
merasim programı hazırlanmış 
bul ıııınıaktnclır . 

Erlcrimizin tcrhıs rıııınnıele· 
lt•rinin derhal tekeınmül ettirı· 
ll'!)llınesi için ilgili makamlar 
tarafından her tiırlli tcdblrlı>r n. 
lınnııs b.ulunmaktaclır. 

Bütünleme imtihanları 

25 Ağustosta başlıyor 

Ankara, 3 (T.11.A.) - 1\lıllı f 
Eğıtim Bakanlığından okullara 
yapılan bır tamimde. lise \'e or
tıı okulların bütünleme imtihnn. 
!arının 25 Ağustos tarihinde b:ıs 
lı) acağı bildirilmistir. 

Tamim gereğince, füe bitir· 
me jmtihanhırı 23 Ağustos'ta 
ıaşl:ıyıp. ı; l~ylii l°de ona ere. 

<·ek, Dc' let Ol~unluk imtih:ınla
rı ise 20 E) liil'de başlayıp, 23 
tMtil'dc son bulacaktır. 

\'eni iiğrcnei kayıtları, 4 Ey. 
hil'dcn 11 Ekım<! kadar devam 
edl'ccktir. ı 
Lı e \'e orta okullar, 29 EY· 

tul'dc tedrisata başlıllıcaklardır. 

Hastalar ot 

Diin) anın Jıcr tarafı~t;()r 
le mıdiı·, pek bı -us· 

rmn anı:ı, kcıııl i spor ııı• 
da .kııliiıı hnst:ıları•. ııepi· 
, :ırlığı scııelerdcııbcrı UdiJI· 
mbiıı tcrrııhclerlc b 
nı ir. ŞCl d i r. clıtl" 

Karşı tararın ınuha ili' 
Jrrinden biri çok. güç yrel 
durumda bıiyiık bır gıı rtl 
'e imrcnilel·ck bir ınelı~rl 
giislcrerck spor ınuha ),,. 
tabirile , neli ıı hir ı:01 • 1.ııı 
sa, ~kulup h:ı ta u, 0ş"ol 
,\ilahın emri. öliir de .ıı kıl
sun u ~olllğn! ... ,uzııu jfi' 
Jiiı>tcn degiI ıuıı:ı • .Allah ıııtı. 
giizf'I hir gol l aptı dersi• 
) a •'l'u Allah cezasını \t dJf 
bidııı kalecinin! .. r.ıı 1;aj• ... 
dn hclrş gut ~enir J1l \·e 
Seni kaleye ko) aıı~n· .. ~ııa• 
alıul da •hakenı gıbl s•" . , J\O 

canım als111 senın.... ııe 
ea ofsa)fli nnsıl ) uıarsııı.,pı· 
ht'rlf! • drr. Halbuki ' o-

' 

• in en 
lnn s:oidr ne kıı ccın fsJY' 
fak bir hatası, ne de 0 

din ıerrl'Si \•ardır... f!tri• 
Kenıti tararını ıııuda 1 Jtt,... 

den biri, ikide birde aı1 
rıp kendısini geçen "1ıirl· 
taraf mulı:ıdınleriııdt'n 40• 
ne fena içerlemiştir. pıııı ,Jb 
1111 kollar kollar ,1a 1~8' ıll• 
mııhadnıin he aıı ı:ı bır rıııl 
lı ı ıı·,ısında bacaıda k1'' 
ııcrı::el ı::ihi açar \C a)B fıllt 
rından l•ııinin tahanı~t r 
diye nıııh:ıdmin göğs.unt,.d 
turtur. Za\allı ınuh:ıcııt1 io• 
lrrılc kn r:ıııır. niıi~ ( "~sıı• 
Jı.ıstasıp Jıir kerrrık 0 ııt'' 
abu ıııudııfi bi11lcndir a d• 
çok 3\ 1(1 etti. nıı ];adar,.,. 
ırn~di \ c kıl ası' a trknıe itli• . , .. 
nılmnz ... Ne olu.) oruı • ııı11 
k:ırmlakı l\lo•kof gİ' gr 
mu? ...• derneği aklından scı!• 
çirınrı \<' hemen 5ö.)IC 
Irnlr: asıl 
• lll"rifri ogluna bak; 11 JJ!t 
rla numara ;.apı)or.~·r ili' 
ılalıa sefere kafan kırıll 
ı;allah!n . id''" 

Hikkal t'tli)Ol'lllll, ıl.t ııl• 
ıl.ı olsun ıııııhalrfrtlr de 
ıoun ı~a~ı ııartileriınhd~,1,. 
tıııkı ı.ııurıııı kuluıı h•5ikil• 
n gibi « lııt&tal:ır 'aı·. sr· 
dar \C\:ı ıııuhaldrttr.lcl .Pbit 
ti i) i bir şey ) aııs:ı, i) ~.st• 
c\ ıııi\'lt •c 'aııılaıı 0 11eıı • - • ~ )I' 

i~·iıı ıııııtlııka fena, so) 1;tl1 
nıutlııka 'Kiituıliir. raıcaı, "'' 
ıli 1ıartisiııin ) rıııtığt ti" 
!ill} lcrfif(i kıitıı dalıi 1

\,. 

~rarti h..ı !:ısJD bunu ıı~•~ ob 
<lırı::ıınıu .. ıık inr olarak dt" 
ııc l)i!•, .oıı ne ulR!• ı.rll' 
ıııekten zC\ k alır: hat!» ali" 
di hıikını.ine kendi de ~" 
ıııaılıf!ı halde ze\ k alır~ 11dl 

nü tiin ııartileriıniı ~t· 
«il asta lıa ını tasfi) c _ı~I eıet 
kııtlretini göstcrcJııbıc ~I 
demokrasimiz ıııulınlclCll dl!° 
ıhiııyada gıpt:ı eılllccrlC ıı•· 
flıokra,ilcnlen biri oıac 
tır. vCI 

Sadun G . ~A 
o~ KCl.I JC\'LI~ sıııı 

1 ı ani\ ıt} !arın bir t;ı 
kıılılııılı;ı.ornıu ..• pt• 

Seyrüsefere hir nefc 
t erc~i a\·ılı) or ıleıuck~ıı't_.,, 

T\Tl.l~l 

-'l'AK V UM 
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~ey dalet 
~· 1 ~Yanında y niı 
~~ nı sele 1 

~ a~an: E. T 

·tn:~~~~~~~~~~~~~771 1 Bati Avrupa 

1 Memleketlerinin 
--~~~~~~'!Elf.~~~~~~~ 

Savunma planı 

* Iran Ea~bakanı Dr. l\lu· 
uddık'a çok geniş salA· 
hl eUu 'erilm• Ur. * ft"1rda, eski bakanlan 
kabında muhakeme et· 
mPk urert' bir mahkemP. 
kurutmu tur. * Olımpiyatıar dun :kıp n. 
m• tır. * Be.rliııde b ,. Rus rad o u 
İngılizler tarafından ab
luka eiLllmi~ir. 

Suriye hududunda 
Bir afyon 
Kaçakçıhğı 

Pasifik savunma konferansı 
bugün toplanıyor 

Au~-eiafıd Prı11 

Honolulu 3 - Yarın burada toplanacak olan Bırleşık Ameri· 
ka Avuı;tralı a 'e Yeni ZelAnda Başbakanları ·ANZUS· paktı dı 
ve anılan Pasıfık Savunma Paktı çerçe\!esinde karşılıklı yar
dımlaşma me elelerını muzakere etmcye ba~lıyacaklardır. 

Bakanlar geçen ) ıl eyllıl ayında imzalanan emn'iyet anlasması 
icaplarına uyarak daimi bir kararglıh ve kurmay heyetınin te· 
"IS edılme-.ı meı.elesini de gozden geçirecPklerdır. 

İdari otorıtr~ i temin maksadıle daimi bir dipl ... matik kon· 
P te .. kıl ed ılecektır. 1l~ili üç devlet sılAhlı teca\ uı vukuunda 
takıp edeC'rklerl hareket tarzını lıyArlıyacak ve tesbıt edecek· 
lerdır. 

Fılıpınlcr Mıllı)'etçı Partisi Manilida yayınladığı bir heHn 
namede As)' anııı komünist olmıyan bütun devletlerini Pasi· 
!ık Sa\unma Paktına islirAke da\ et etmi~tır. 

Truman, seçim 
Kampanyasına 

Çıkacak 

63 uçankale, 
Kuzey Kore' yi 
Bombaladı · 

A naıfofu Afa?Ut • .l Mı!olu A fttn•ı 

Aııoolatd Prua 

VaEington, 3 - Batı Avrupa 
de,·letlerının bu yıl 50 tumenlık 
bır kuvvet teşkıli hakkındakı 
plAnları muhtcm"l olarak muvaf 
iakıyetsizlığe uğrarsa Amerika 
nın dış memleketlere \&ıpmakta 
olduğu yardım m"sele·i Cumhur 
başkanı grçımteri mlıcad"lcsin· 

d" muhım münakafalara ol aça 
ca1'tır. 

Hatırlardıı olduğu frzerl' TO 
I üpsi de\letler geçen yıl Şubat 

a~ ında Liıbonda toplandıkları 
zaman Ahupada 1952 \'ılı sonu 
na kadar 25 faal \e 25 ıhtıyat tü 
meni \'Ucude getırecckkrini ka 
rarlaştı rmışlardı. 

O tarıhte hu hedefe \aıılabılc 
ceğı tahmin edıldığı hald,. şımdi 
bunun kolay kcılay tahakkuk P 
demıyeceğı anlaşılmaktadır. Jktı 
sarll buhrAn sebehıvle ~etrn haf 
ta İngılteredc alınrna~ı kararlaş 
tmlan tedbırler bu mPmleketın 
savunma gaYretlerıni de bır de. 
reci! !! kadar P~ırlaştıracak bir 
mahi ·et taşımaktadır. Amerikan 
k n;;r,.sınde dış ~·ardım tah~ısa 
tından bazı kec;intıler yapılması 

Man~as Cıty S - Dün beya· To~ o 3 - Uıakdoğu hava. 
natta bulunan Ba~kan Truman, kU\'\ etleri komutanlığı tarafın· 
1948 de olduğu gıbi bu defa da dan yayınlanan tebliğ, 30 tem· 

çı şebekesi arasında stlAhlı çar eçım kampanyaı;ına ba~lamak m•ıı gececi ustün uçarkaleler ta 
pışma olmustur. Çarpı rna ne üzere geziye çıkmak içın Vatı 1 rafından toplıı halde yapılan ta· 
tıc ınde kaçakçılar beş teneke Ste\en~onun i~aretıni beklcdiğıni arruz. snnunda kuzey Knre •hafıf 
af onu bırakarak kaçmı~lardır. sovlrmlş ve •ben artık son saf· mi ade1nıe1 r kufmbra,~y1ası • na rtakı~ 

1

. . . ~umnvım a rı"ııannın a ı 
~le geçırıten uyuşturucu mad· ta kalmış bır polıtıka erınden kullanılmaz hAle getirıldiğini 

Şam 3 - Surıye ıle Turk hu· 
duduna yakın b r koyde Surıye 
hudut muhafızları ıle bır açak· 

bile bır çok çevrelerde şlddetlı 
trrı\·ınl"p" ul!ramışlı 

AmPrlkan hük<ıme•ine mPnsup 
b r c:orr11 bır mfiddet ev'('} kon 
s:rrrıie konucıırak. mrnk~n ''ar 
r!ıT!\ı r>lmsdım, en i"i farflar ·al· 
tındıı hıle hu hl"nefe varılmım 
nııı imkAnc:ıı oldu#unu bıldırmiş 
ti. 

deler gümruk memurlarına tes· baska hır gıfat tasımamıkt;ıyım • bıldirmektedır. Knngrede yapılan ke .. intılerin 
d" oldukça muhim bır mrblAğa 
tekabut P!tığını unutmamak icap 
ed,.,. Tn"ıltrrp 'Ra•h·' :nı Chur. 
clı•ll rPc"" hafta. mrmlrkeUnın 
oldukça iddialı ı;fliıhlanma proı 
ramını bir ~ıl daha uzatmak mcc 

lım edilmi5tır. cüml~Ave_eylemi5tir.__ İlk tahminlere gore, bombar· 

dal el,.rındcn biri bu suretle 
doldurulmuş bulunu)or. YAnı 
gedıklerden hıri samanm15tır. 
Halbuki tamırata dc!!ll. umu. 
mi bır tasfıye ve kalafata muh 
taç bir haldedır. Bır kı ım 
Bakanlıklar \ekfıletle idare O· 
lunduğu gıbl ıki küsur yıllık 
tecrübenin musbet neticelt'r 
ı::ostermı) en elemanları da 
meH·uttur. Bu hakikati ınk r 
etmekle hıç bir fa) da· melhuz 
defıldir. Bınaenale~h hangı 
Bakanlıklarda tA)ın \e tebed
dullcr olacaksa hepsı birdeıı 
\'apılsa \e he)et. \CP eni bır 
!ıma ve kuvvet ile faali ·ete 
deum e)lese. &uphe ız bızc 
daha b 1 olurdu. Çunkii kısmi 
tamirler \"e yamalar, Kabine 
JPfinın arar goründııl!ü hıımle 
\'e hm bir tiırlll sağlıyamaz. 
Tek tük \'e fasılalı yrnıleme 
!er. bınanın umumi da)anıklı
tında fazla tesir yaratamal 
E~aslı \'e etraflı tebe<ldullrr 
vapılarak, grup \"e ekıp halın· 
de teceddilt ve canlılık daha 
hayırlı olur.• 

YENi !STANBUL 

ketlerde. halkın cehaletinden 
faydalanarak dın polilıkası ~ a· 
pan molla \e r.oftaların nufu. 
zu kırılır da kultur dun~ asına 
>aklaşmak lmkfınları sağla· 
nırsa tehlike de azalmış olur. 

t~ıtım dun~asıaın bu ıkl 
mılletını > {ıkselış yoluna ka· 
vuşturmak iı;ın yapılacak tek 
bır ep • vardır: Atatürkün 
memleketımızde yaptığı re. 
formllırı kabul etmek ... O uı· 
man Do/.:u dunyası. asırlardan 
berı aradıiı'ı bthük yolu bul 
mu olur. Dız. lnsanlıgın re
fahı adına bunu yürekten di· 
lı-)oruz.ıı 

HÜRRiYET 

()jKTATÖRJ. K 
Sedat Siman baıı gaıetP.· 

lerin Tur~ lyerl• ıliktııtorluk 

' rilır, dı)e bağırmalarından 
bahisli! dhı>r ki: 

dıman netıcesınde me\ctıt 70 fab 
rıkıı binasından 22 ı;i ve bır kıl· 
hane tamamiyle yok edilmiş, e· 
l,.l.-trik lrımsformatorlerinden 
yuzde ellı.sı \ e demiryol durağı 
tahrıp olunmuştur. 

Bu akın sırasında Okinava a· 
da~ında kona tayan 63 llstün U· 
çarkale. bulut tabakaları arasın· 
dan elektronik cıhatlır yardımı 
ile hedeflere bır mılyon 200 bın 
lıbre bomba atmışlardır. Ostün 
uçarkalelerden hiç biri kavbol· 
mamış, bu arada mildahaleye 
eltcııen !'i5 komünl t av uçağın· 

dan l'ıırı t..ıhritı olunmuş ,.e dı· 
ğerlerı kaçmıştır:. 

Amerikanın ln9iltereden 

aldı~ı otomobiller 

hıırh·rtindc hl:-cııfl'lı SÖ) lemış 
ti. 

Fransa, ••ATO teşkıl 'ı'"\a .. at
tı~ı mal. • slnari'şlerinde kesın 
ti ,·ar11 1 ~1l'ından rinlayı Amcı ık1n 
kon~e~ını hedef tutan tenkidlu 
de bulunmaktadır. 
Amerikanın rerek askeri ve 

ı:erekse iktı~adi vardım tahsl •l 
!arından :ı,antı~ı kuıntılerin fn. 
gıltere ve Fransadı harp ta ıa 
"it ı:ahalarındıı hı••rnıl•r bır · e· 
• ir Trrn rfm,.cinr ; ... ,,.." 'oktur 

Birlı;: ik Am rika Savun· 

ma Bakanı goliyor 
Ne" York 3 - (AP) - İngıliı Wa ıngton 3 (AP ) - Bırle. 

Iotor İmaUt ve Tacırkri Bır.ı- ~ık Amerıka Sayunma Bakanı 
ı:ının btldırdı ıne gore Amerı· Frank Pııce ha\a yolu ile lzlan
kalılar 1952 yılının ilk dort :ıyı daya hareket etmiştir. Frank 
esnasında 6 000 fngılıı otomob:.ıı Pace bu memleketteki askeri te. 
sııtın alını !ardır. sislerı teftiş edecektır. 

Geçen Pne a)nı müddet zar İzlandııdan sonra Mr Pace'ın 
fında satılan lngılıı otomobillerı. sıra ıle İngıltere, Fransa, Al 
olu sa:7t•ına nisbetle bu rakk:ım manya, Yugosla\'~a . Turkıyc, 
> uzde 21 fazlalık göstermekle 1 \: unanistan, ve Cczalrl 7.i)•aret 
dir. Pdece~ı blldlrilmektedır. 

TUTUM BANKA l'nın 
Ağustos tekilişinde 

BEBEKTE YALI BOYUNDA MUHTEŞEM KORULUK 
İÇİNDE 

• • 

APARTMAN DAIRESl'ne 
SAHtP OLMAK İÇİN 

AGU TOS 
AKŞAMT. 'A KADAR 

100 Lirahk 
!lir Hesap Attırınız, Hesabınız Yarsa Çoğaltınız. 
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bir tı 

evvel millete yaphğımız vaadlerin «Seçimlerden • 
yerıne 

getirilip getirilmediği endişesi içinde bulunuyoruz.» 
A.r.tı4olıı AJann best bir seçim :yaptığımıı.ı siı mokrat mıllctleri ve de\·letlerl 

Zonguldak. 3 - D.P. İl Kon. Zonguldaklılar bıızat görC:unuı. bizimle mukadderat birliği yapa 
gresınde Devlet Bakanı Muam· Bu uadırnızı ~erıne gc•irdik. caklar ve kendimize ittifaklar te 
mır Alakant aşağıdaki konuşm... Biz dl\orduk ki mılletın ver1ı min edeccğıı dedik. Bu vaadi· 
yı yapmıştır: ği vergiİer bl:zlrn :ıuııı -:rl:rlmize mlzi de tahakkuk ettirdik, bu· 

«Her zanıan g"rek millehekı- nazaran 'e servetın inkisam tar- gun Turkbe, en medeni \'e kuv 
1ı olarak, gerek huk!ımet mensu. zına gore kfıfı derecede ~Uklil· 'etli demokrat devletlerle sa
bu sıfatıyla kar~ınua çıktığımıı dür. Bu paralar ~i k:.ıllanıhrsa mımt ittifaklar sağlamış bulun
:ı:aman seçimlerden ewel mıUete memlckctın kalkınmaS'n:ı btiyfik maktadır. Bız.e yapılacak taarruz 
~aptığımız vaadlerin, kalbımiıde mıktarlar ayırmak m;.ımkiırıdur butün dunyada ~angınlar meyda
ve fıkırlerimizde )aşayan yerine fakat bu 'l'rt" trr Uırlu go trrı; na getirecektir. 
getirilip getirilmedıği endısesı lere sarfedıldıği ve sulıs!in•allerc Bız diyorduk ki, Türk anaya· 
ıçınde bulunuyoruz. Her muhale uğradığı Içın memur maa~lanna sasında mevcut olan lAiklik pren 
ret parUr.ı eçim zamanında mil- \'e daire hızmetlerınc lıılc yetme sıbl dın dti~manlığı d~mek de
iP.tin karşısına vaadlerle çıkar. mektedir. Bız memleketi idare 1 ğildir. İktidara geldi~imlı zaman 
Bu vaadler, bızinl Demokrat etmek \az.ıfesını mılletten alırsak din mUesscsclcrlmizin şeref ve 
Parti programımızda mevcuttur. 0 zaman bu paralardıın mlılıim ihbarlarını ltıyık oldııklan mer 
J950 E.Pçlml,.rinde millete yayın· bir kısmını memleketın ka!J>.n. tebede arttıracağız.. 
fadığımız beyannamesinde yan· masına \'e imanna sarfedeceğız. Altı aylık İmam • Hatip kurs
lıdır \"P en nihayet seçlmle,rden Bız iktıdara gr!dığımizden beri !arı yerine üç senelik İmam ·Ha 
e""el Demokrat Partinin st!lAhl· bugUnkU istıhlake gore 80 mıl· tip mektepleri muhtelif vilayet
yettar unsurları tarafından yapı. yon lıra kadar şeker \'crgisinden, lerınılzde açılmış bulunmakta· 
lan konuşmalarda milndemlçtır. yol "e sayım vermlı-rinden, unda dır. Ayrıca da bural:ırdan çıka
Hız bu vaadlerin bU)fik k"JSmını ki muamele vergısindcn indirme cak gtizide gençler i!Ahlyat fa
şimdiden yerine getirmis bulu· lrr ~aptısımız halde memleket kültemlzde tedrisat görerek yllk 
nuyoruz ve karşınıza açık alınla imarı için bütçemizden ) üz mıl sek dınlmize layık kıymette din-
çıktığımııa kaniiı. vonlarca Jıra ayırmak imk!nını adamlarımız )ctişeccktlr.• 

Arkadaşlar, ~ımdi heıı beraber temın <'ttık. Bu vaadımiıl de ye Devlet Bakanı bundan sonra 
hatırlıyalım, bu \•aadler nelerdi. rine geUrdık. cdılen \•aadlerl \e bunl:ırın ta· 
Bız diyorduk ki. Turk anayasa· Biz dıyorduk ki, Türkiye si· hakk_ukunu ~isallerle g~_stere
sında Türkiye dl!l·letınin hır Cum yaset fllemınln ufkunda tek bir rek ~zah cttıktcn s.~nra sozlerl· 
hıırıyet olduğu yazılı bulunduğu yıldız gıbi bır buudu mücerret-• ne şoylc devam ettı. 
halrle Halk Partisı iktidarı bunu te bulunmaktadır. Türkiye de· ·Arkada tar, ben bir çlrtçl· 
samımiyetl,. tatbik etmemiştir. mlrperde arkasından gelecek yim. Bir arpa mahsuliı ldrAk et 
Çıınku Cumhuriyet demek nmay bir tec:ıvıizUn ilk merhales; el mck için bir tarlada iki sene ça· 
yen devrelerle yapılan seçımlerle dıığu halde hiç bır muttefike m:ı lışnrnm lazımdır. Daha birçok 
mılletın gızlı vı> serbest eliyle se ltk bulunmamaktadır. Çünkfı şef emsali arasında şimdi hUIAsa et 
çereğı milletvekıllerinden mUrek hk sistemi altında idare edilen tığım şu bu)·uk de\•let \'e millet 
kep bır meclis tarafından kon· bir mıllcte ) ardım • etmeyi Ye işlcrınin iki senede elde edilme 
trol edılen "e onun tarafından onlıırla mlittcfık olmayı hıç bir si bır mucıze sayılır, fakat önU· 
seçilen bir icra (\rganı ile idare meden1 demokrat nullet t_as,·ip muzdekl iki sene bu geçen Jkt 
edılen de\·let sekli demektır. Ge etmiyor. Bız dcmokratık 'e mıllı seneye gıpta ctmıyecek kadar 
(Pn senP ,-anılan ara Sflçimlerin. irade ile ış ba,ına gelen bir hil· b:ı~arıl:ır ile dolu olacaktır A· 
de ne kadar müdahaleclz ve !iter- kfımet kurdu~umuı takdırde de zlz milletimizden gördüğümüz 

<~Eva Peron Tür ki yeye 

yakın alaka duyardı» 
Arjantin'in Ankara Elçisi, Eva Peron sosyal 

istikrar ihtiyacım karşrlamışttr, diyor 
A nk#rtı A1an1t 

Ankara, 3 - Arjantin Devlet 
Ba~kanı General Juan Peron'un 
eşı Bayan 1:.'va Peron'un vefatı 

dolayısıle, kendisini z.ıyaret eden 
Ankara Ajansı muhabırine, Ar· 
jantın elcısı 5unları 60)lemJştır! 
•- Bıı~an Eva Peron'un vefa. 

tı ile, ArJantın. yeri asla doldu· 
rulamıyacak bır kayba uğramış. 
tır. E\•a Peron, ne~·csi, çalışkan 
lığı, sos~al dhalara olan alflkası 
ile, btitıın Arjantin milletinin ha 
yatiyeti ıdi. Eva Peron, )alnıı 
ArJantınde değil, biıtun Llıtin A· 
ınerıkacla •Pvılen hir büyük in· 
sandı. Nerede fe!Aket ,·eya bir 
ilet zuhur etti ise, Eva Peron 
orada hazırdı. llk yardım daima 
Bayan Peronun emri ıle yapılır 
dı. 

Eva Peron, bugün her memle
kette gôrülen ı;osyal istikrar ih 
h) acını ArJantınde karşılamıs
tır. Bu"fin onun temellerıni at· 
mı~ olduğu sosyal istikrar mem 
leketlmde elle tutulur, gozle gô. 
rülur bir hal almıştır. Grneral 
Peron, bugiın o~ tarın Yilzde 64 
ü ile iktidardadır \'e Arjantinli 
kadınların hemen hemen hepsi 
General Perona oy vermektedir. 
Zıra Arjantınde kadınlara oy ver 
mck hakkını E\'a Peron tanımı~ 
tır. 

Eva Peron, de\'let başkanı olan 
kocası gıbi, her sabah saat altıda 
bfirosunun başına geç"r ve ak· 

Arjantin clçisl 

§am geç vakitlere kadar sosyal dan takip ettık. İkincisi de mem 
m ' •n-•~ nınc:vııl otur.:hı. Bu Jeketımiıde l erk en Turk kolo
sayede, halen Arjantinde, hasta nisinin bıraktığı .iyı tcsirlerdır.ıı 
ne sıkıntısı, mesken darlıt:ı, işçi Elri bundan sonra, E\•a Pero
ler arasında huzursuzluk kalma nun vı-fatı m n sebrti)le, Turk 
mırf•r Bugün dunyanın hemen hUkiımeUn n g terdı~i yakın a
hemen en müreffeh işçisi Arjan lAkadan dola~1 mınnPttarlığını 
lindcdır " ifade ederek özlcrıne son ver. 

~11:rv,.ffa Bavan Prrn.,ı•n. r mi~ir 
Jantının dış siyaset.inde hiç bir Bııcnıır; • Alres'tcki cami 
zaman ro"ı h,.ı,,"'Tladıllını brlır Ankara, 3 (ANKA) - Şeh-

teŞ\lk \e sizden aldığımız kuv 
vet bııim geçmişteki ve gelecek 
teki başarılarımızın en kuvvetli 
Amili olacaktır.• 

Korede mütareke 
Görüşmelerine 
Ara verildi 
Seoul, 3 - Bfitfin cephe bo

) unca h:ırekU keşıf kollarının 
faaliyetine ınhisar etmis \e iki 
gün eV\cl Kellepe~i zaptt>tmiş o 
lan Amerıkan pıyade kuvvetleri 
bu mc\kideki tahkımatlarını kuv 
\etlendırmcklc me gul olmuşlar 
dır. 

Mütareke görfişm,ıcrinde hiç 
bir terakki kaydedilmemiş ,.e 
her iki taraf delegel!!ri müuıkt>· 
relere bir hafta dııha ara vermi· 
ye karar 'ermlelerdir. 

Hürriyet için mücadele 
teşkilatı başkanlı~ı 

New York 3 • <AP) - KomO· 
nlzmle mücadele etmek üzert' 
hususi teşebbüs tarafından ku· 
rulmuş ve Hur Avrupa ile Hür 
Asya radyolarını işletmekte olan 
«Hürriyet için l\lucadele• teskl
lfttı ba~kanlı~ına Henry Ford IJ 
tayin edılml tir. 

Şimdiye kadar bu teşkl)Atı 
general Lucius Clay idare et
mekte idi. Yeni tayınin sebeple· 
ri bıldırılmemiştir 

Albay Çiçekli Başbakan 

Yardımcısı oldu 

Şam, 3 (A.P.) - Bu gece geç 
vakıt yayınlanan bır kararname 
ile Genelkurmay Başkanı Albay 
Çiçeklinin başbakan ~ardımcılığı 
edeceği bildirilmiştir. 

Bu karar, de\let başkanı Gene 
ral Fevıi Selonun rahatsız bu
lunması dolayısiyle \'erilmiştir. 

Hindistanda yakalanan 

komünistler 

ten clçı , ıunları 11İWl" r•nuştır: rımize gelen maltımata göre, Ar Kalkllta 3 • CAP) - Katman. 
•- E"ı1 Peron, her ~rjanlinli janlln'de yasas an .18 bin küsur 1 du'dan alınan raporlara göre 

gıhı, Turkıyeye karşı yakın bir mus!Umanın teşebbusü ile Bue- kuzey-doğu Nepıılde 14 komünıst 
alıika rl11v:ırdı. Jfr,. ı\riantinll tıi nnsAircste inşa ettirilmekte o- lideri yakalanarak tc\klf cdil
hi dedim, Zira yedisinden yetmi lan muazzam rami tamamlanmak mişlcrdır. 
ş.lne kadar her tıirimiz, Türkiye üzeredir. Buenos • Aires'te otu- Polis'in ele geçlrdiğı vesika. 
ve Türkler hakkında ümit etme ran 4.000 kllsur rnüslüman ara lardan anlaşıldığına göre bu ko· 
dığiniz derecede geniş malfımat sında ekseriyeti teşkil eden Tfir. mUnistlcr memlekette faal bir 
ahlbiyiz Buna iki sebep \"ardır. kiyell mllslümanlar bilhassa bu rol oynamak maksadile p!Anlar 
Başlıcası Atatürkün yapmıı oldu caminin inşası için ellerinden yapmış \'C bir şebeke kurmuşlar. 
ğıı inkılAp hareketlerini yakın· s:eleni yapmaktadırlar dır. -----

~ARSTLA1"' 
T llTI.AH 

Habip Edip • Turchan l\lı· 
sır \e iran hadiselennden ba
hl~te db or ki: 

•Bu zeutın dıktatorllık id· 
dlalarına ı;:elincr: Sadece dık
tat6rluk dl> e b:ıngır bangır 
bağırabilmeleri bıle bövle bir 
şe\ tn olmadığına en gfüel de 
lıldır. VAkıA Adnan Mendere~ 
hukümetı etrafının telkinle· 
rıle birçok huzursuzluklar ya· 
ratmaktadır. Fakat bunların 
geçıcı oldul:unu ve bir dik· 
tatorluğe kadar gıdemiyece. 
ğıni huı:dn ufak bir çoct•k bi
le rırkAltı krstırebilir. 

Su/..Vk ~o 'y~- Y/1.{.A.f'CA 
#"1/'"TAôA 4 -'<'AGIT VE.f'cCB
C/Z "'ve O TE~l/wzyQıVAfN 
YlllA"1CA EV/NOE IST/~A-
IJF €CU!C~lı! /,' • Cahıl ve mutaassıp mem 

leketlcrde halk tabakasının 
hU\Uk bir sabrı \"ardır Fakat 
hunun fazla istismar olunma. 
ması icap eder. O zaman Pey. 
ı:amber torunluğu da para 
etmez! Bundan baska handa 
olduğu gıbı Mısırda da halkın 
J.Y,eçinme sartları ara ında biı· 
yük \'e sert farklar vardır 

Ortadot:udaki bu ıkı bu)uk 
ve tezatlar içinde yasn·an 
memleketın cokak polıtıka~ı 
her haldP dun\a)ı endıseve 
dü•uruvnr Fakat bu memle-

Hem hürriyeti kin hu ka 
dar mtiradele eden ve hır par. 
thi iktidardan indiren bir 
matbuat. nasıl olur da bu de 
recp bedıl\ R\ a hlirrn ctindPn 
vnzgr.çer? Bu. sanıldıl!ı ve id· 
dıa edıldl~I kadar kolay bır 
i de~ıldır Bö le bir teşeb. 
bus o anda kazacağı kuv\l\ a 
kendısinin dUşmecl demek o
lur. Hu!Asa. bundan Eonra ar 
tık bu memlekette hır dikta. 
tôrlOk kıırmak kimsenin had· 

di dl'l!ıldır • 



' -----·----------------------- v~· T A N ~--•----------------------------------------------------"-·~~-

Koreııiıı dağlık bölgelerinde Kllley Korr lilerlc rarpı,.an Amerikan Deniı birlikleri bir :> ol 
kenarında ınenllendikleri ı;ı rada 

Tanınmış bir Fransız muharriri diyor ki .. . 
~ ~ --~- ............... -""""""".-..,,,..-_-._ ~--~ 

re' deki vaziyet birinci 
ny harbini a d1rıyor 

iki taraf da iyi tah.kim edilmiş bir cephenin 
çekilmiştir; bu cepheyi yarmak güçtür 

• • 
gensıne 

Parı te çıkan Mat:>ch mecmu
a ının ı) asi muharriri 

Cartıer bır kaç hafta C\'\c] Ko
re) e gıtmi , burada \ aziyeti e
sa lı surette tetkık etmiştir. 
1-'rnnsız muharrirı, gördükleri 
netice inde hasıl ettiği kana
atı gazete inde çıkan uzun bi.r 
)azı ile anlatmıstır. l\luham
ı ın >azı ını b.r p.ırça kısmak 
surctıle ne rcd.)oruz: 

Cartıer dıJOI' kı: 
Bu Unku Koıc cephe i bırın

cı dun;>a harbınclckı cephelere 
benzı:>or. \ anı ıki taraf da i}i 
tahkim edılmıs bırcr hattın 

rı ınc ç kılmlştır. A~lanian· "'-.. .-.
ben bu mu tahkenı hatlara 
kar ı bu) uk olçude taarruz ) a
pılm m ktacl ır. Giınduzlcri bir 

ı mıktar top ate ı olu;>or, gcce
lcrı ku~·uk mlıfrezelcrlc taar· 
nıılaı· ) pılı)or Bıı leşmiş Mil· 
Jetler :ı kerlcrıne çclık yerine 
daha hafıf, fakat daha kuvvet· 

li na) londnn ) apılmış kasklar 
'e yine na)londan yapılmış 
goınlckkı 'erılmlştir. Bu güm· 
lcrlcr a kcılcrı şarapnelden ve 
saır p ı çalard:'ln komyor. 

llırle~mış tılletler topçu 
kunrU çok f aldır. Günde \a
sati olarak sckız bın obu atı. 

.>or. Çınlıler Bırtcsmis Milletler 
topçu unun ancak altıda, hatti 
ckı:.ıdc bırı kadar mermi sarfc 

dı.>orlar. Kızılların bu hare· 
keti rı topçu km-veli olmadı· 
ından dcğıldır. Cl'phede 57 

batar) aları sa) ılmıştır. Bir gün 
çok ıddcllı bır topçu duello u 

olma ı ıhtımali \ardır. Kızıl 
tar bu ) tizden idareli davranı· 
)-arlar. 

Birle mi 
Km\ ellrri 

Jilletlcr 

Blrlcsmış Mıllctlcr kU\'\ etle· 
rınde 19 tumcn \•ardır. Kt· 

zılların kuV\ etleri de hemen 
bu kadardır. \ ~ni iki tarafın 

da 900 bın a keri urdır. Bir
le mlş ?ılılletler kuvvetlerinin 
350 bıni Amerikalı, 150 bini 13 
millete men up, 400 bini Cenup 
Korclıd r. Ccphedekı kuwetin 
) u de elli be ı Cenup Kore· 
lıd r. 

\ kerleı ın ) erlilerlc tema ı 

Ja aktır Efrat sınenıa~a gidi· 
) or. ıstirahat zamanında base 
ball oynu) or. Ara sıra izinle 

Rirle~mis l\lill etl eı Km v t'll r rf tarafından e lr edilen, 
Ku.ı.ey Kore Gerilla kuvvetler ine ınemup iki J..adın 

beş sün için Tok;> oya sitli)·or· l\Iııtarel.e 
lar. c;örii şınelel'i 

Amerikalı kuvvetler Korede p an i\Jun Jon'daki mütareke 
bir sene kalıyor, bu müddet görüşmelerinin neticelen· 
dolunca mcmleke~ donüyor, me ıni kimse beklemiyor. Kızıl 
) erlerine başkaları geli)or. ller Jar ı:örliwmeleri uzatarak taar
gün !?000 kisi hava > olile ~idıp ruz hazırlığı yapıyorlar. Cephe 
ı;eliyor. Bugünkü Amerıkan ) e 1000 tank getirtmislerdir. 
askerleri arasında 1930 harple- Geçen sene ellerinde pek az 
rine iştirak etmiş hemen hiç tank vardı. Amerikalılar böyle 
kimse yoktur. bir taarruz temenni ediyorlar, 

Hau kunetler i 
C tünlfiğu 

Hava üstunlüğü muhakkak 
surette Birkşmis Mılletler 

dedir. Çin uçakları cephede 
,·eya cephe ı:erlsinde ıörünmü
yor. Bunlar ancak müdafna ha. 
reketlnde bulunuyor. Çinliler 
Yalu nehri ile cephe arasın· 
dnki hava meydanlarında bulu
nan uçaklarını geriye, l\lançuri 
:>e çekmislerdir. 

Birleşmiş ?ılillcller uçuklan 
her ~n 900 mulıtelı! hareket
te bulunuyor; gece gündüz bom 
bardımanlar yapıyor. Komü· 
nıstlenn km' etli dafi topları 
'ardır. Bunlar a\ cı uçakların· 
dan fazla iş görli:>or. Amerikan 
ha' a kuweti, 16 hazirana ka
dar, 581 uçak kaybetmiştir. 
narı topların çokluğu yüzün· 
den B 36 ve B 29 bombardı· 
nıan uçakları şimdi gündüzleri 
değil, grcelerr faali~ ette bulu
nu}or, gündllzüıı yalnız a\'cılar 
hareket ediyorlar. 

kızılları büyfik bir mağlubiyete 
uğratacaklarına emin bulunu
)orlar. Filhakika cephe) i yar
mak güç i tir. 

Ruslar harbin bitmesini iste
miyorlar, Amerikanın Avrupa
daki ku\·,·etinl arttıracak yerde 
Korede uğraşmasını he apları
ııa u,·gun buluyodar. Kore se· 
feri büyük ması·afa da sebep 
olmaktadır. Senelik ma raf beş 
milyar doları geçiyor. 

Amerika uzun müddet bu va. 
zhette kalacak mı? ..• Kalmıya. 
eak gibi görünilyor. Bir taarruz 
hareketi ile düşmanı Yalu neh 
rine sürmek manasız görillü· 
\"Or. Bö\·le bir muvnffakıyettl'n 
;.iyade °Kızılları imha etmrk 
lazımdır. Düşmanın cephesini 
yarmak gerçi gliçtür, fakat A· 
merikalılar denize hfıkim ol
duklarından iki cenahtan taar

ruz etmek imkanına maliktir· 
lcr. 
Arnerik:ılılar artık fazla rnii· 

saade gö-termiyeceklerclir . .'.\tii
tareke olamazsa yakında harıl 
~ enidrn kızı~acaktır. 

• 

.. f - I Bir dernek 
ku.rulmuf GENERAL Alt FUAT ' tEBEsor~ı ~~ 

~~ -------
Türk l ilmcilt>rinin bıi~uk bir ıiihulii - ~e\ diğiıniı lllmlcr· 
de-ki kompozisyon inceliklerinin ba~lıea un urları "".'"" .•~Hm 
sahnrlerindcki e )mnın )eri - Sahne)i ı;erçc\elemek bılgısı -

l\lakiyaj bahsi - .Cedcn hareketlerindeki tabiilik ve 
gayri tabiilik. 

1 
.. Yazan: Ressam Ali Sami Boyar 

.. ç fılm reJısöıiı ile dort mu- le makiyaj bahsi biı.im. en . acıklı 
U haıTirin birleşerek ıTürk film kusurlarımızdan bıridır: A.r· 
Film DosUarı Demeğio i ımli tistlerin maki) aj~arının. Ioto1enık 

._ ____ _ 
lslanbul"un işgalinden son, 
İngiliz Kumandanı Miralay Hart, yirmi dört saa.~~ 
istemişti. Kaybedilecek zamanımız yoktu. lstedıgı·yıı' 
leti vermedim ve kendisine Eskişehir'in derhal tahlı 

münasip, fakat kat'i bir ifade ile bildirdir11· 
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bir dernek kurclııklarını \e ga- olmasının temını bah~ınde m.ut· 
yelcrinin Türk !ilmclli~ini iter- laka bir ıessamın .. ~üdah.alesıne 
!etmek ve memleket dışında ta· lüzum \'ardır. llutu~ mı~ansen 
nıtmağa çalışmak oldu~unu Sa· kusursuz olsa da, artıstlerın .. ~a
dun Galip Beyin kı:;a bir yazı- kiyajları beyaz perdede tabıılık· 
sından öğrendim. Memlekette ten kaçın!ş i_se, bütiin emekler 
kültür sanatlarının ılerlemesini harnya gıtnııs drmcktır. . 
can ve sünüldeo dileyen bütün Mese!Cı: Sanatkarın c;rnesınden E~as müdafaa 
\'alandaşlar gibi, ben de Türk dü§er gibi biı· ~~kal veya b~yık, Planının tatbiki 
filmciliğinin in ki ·aimı dileyen- fotografa zıt yuı . boyaıa:.1· ana· 
!erden biri olduğum iı:in bu ha- tomik olmayan sıma rotu lan 1 920 yılı ocak ayında hazır-
vadise çok se\•indim. Evvela miı-ı vesaire... lamı~ olduğum esas müda-
essi lcriııe, kutlu olsun der ve Güıcllik mibahaka~ında faa planından hatıratımın bun-
başarılar dilerim. Dil ünceleri mi , ücııt JıarekcUerinin dan e\ vel çıkan kısımlarında 
harekete getiren bu teşebbüs ehemmi) r ti bahsetmiştim. Yeni vaziyet 

T .. k n Tğ' - 1 · ü karşısında, bu planın hemen ban.~ . ur ı mcı 1 ının ~~r ~ - f ilm kompoı.is)onlarında, hare- tatbiki icap ediyordu. Piıinın 
~e~l~~sı~~~r~~tıdeE;:~san:~~t ketlerin resim sanatına aykı~ birinci kısmına göre, yenl mil· 
ne tesadüf etseydim, onların bu rı olm~~ı \'e~a olmaması ba_h:ı 1i idarenin kurulması ve se· 
kusuru da duşünerek esbabına de en onemlı noktalardan bı_rı: ferberlik yapılması için şimen
t ·e fil ettiklerin( a~lar, gönül dir. Res.imde h~reket denince _ı~ı difer hatlarının serbestçe sey-
e\ 
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mana kastedenz. Bunlardan bın, rü,efere açılma ı lazımdı. Ya 

rahatl~ğı duyardım. ...- . figürlerin el, ayak \e baş hare· ~imendifer hallannı işgal et· 
Benı~ a~la~ı~ıma ,.,o!_e •. Amc- kelleri ki, bunlar konuşma, tees- miş olan ecnebi müfrezelerini 

rikan Jılmcıllğ.ının_ en mu~ı'!1 mu sür, memnunluk, ıztırap, ~aşkın· Anadoludan çıkaracak, bu 
vaHakıy~t. fımıllerınden. hırı de tık gibi hallerde yardımcı tanr- mümkün olmadığı takdirde Af)'Onkarahisar kumandanı Jı.ay· 
sahnele~ının \'e kompozısyonları- tardır .nıı roller elbet tiyatro sa naklivatımıza müdahale ede· makam Ömer ı.ütri Bey 
nın resım sanalına u~·gun olma- natıııın tekniği ıı;iııdey:;e de bu miye~ek bir duruma sokacak· 
sıclır. Hu esasın aksıne olarak, noktada da ressamın miidahale tık . Bu vazifeyi milli müfre· 143 üncü alay, Ankara mil· 
Iilmleriıniztle hiç_.cıi_kkate alııınıa· edet-cgi pek çok ııey \ardır. İkin- zelerle beraber )irminci kolor· li müfrezeleri ile beraber 17/ 
yan no~l!" bu muhim, hem. d~. cbi i c, (mouvenıent arti:.tique) du üzerine alacaktı. İcraatımız. 18 mart gecesi trenle Esklşeh-
~ok ~~~un ~lan m~~elemn ta dediğimiz heden hareketleridir. da gözetilecek §ey, ecnebi as- re hareket etmlş!i. Bu birinci 
k~n.dı~ıdır. Dıkkat edilırse, s.c~- Bir pehlivanın muvaffakıyet a.. kerlerinin iueti nefislerini kı· milli treni normal fasılalarla 
dı~ım.ız ve heyecanla sey~eltığı· millerinden en mühimmi (oyun rarak blr müsademeye sebebi· diğerleri takip etmişti. Malı· 
mız fılmlcrdc her sa.hne bır tab- ) npma) dedıkleri teknik bil~iler- vet vermemek olacakb. Bu mut Bey ayni trenle Ağa pınar 
!odur. Bun_lıtrda, resı~. sanat!nııı den ib::ret ise, bir fılm artistinin hem nazik ve hem de m~kül istasyonuna (Ağapınar Eski· 
\'C kompozı ?·~n ba~ın!n .en ı~ce estetik beden hareketleri de rnfı· vazifeyi ya benim veyahut Yit- şehrin .arkında bulunan ilk 
noktalarına ıti.?a ed.ılmış~~ı-. Plan· nilerin sırtını yere getirmc~e minci kolordu kumandan veki· istasyondur) çıkmış Ye müfre· 
lar mevzuun oncmıne gore ay- yarayan ba:ıhca kalitelerden bi- li Mahmut Beyin üzerine al· zelerle tepeleri tutturarak çı· 
rılmış, hattfı bu pla~lar a!"llsı?- ridır. ması icap ediyordu. Ben, bil· karma istasyonunu emniyet al 
dak.i hava t":bakas_ı b~le. barız bır Birkaç gün evvel, Amerikanın tün milli harekatı idare ile tına almıştı. Çıkarma hadise· 
şekıldc te1!1ın edı~mı~tır. ~unla- Long Deach şehrinde yapılan mükellef bulunduğumdan btı siz geçmiş, Eskişehirdeki İn· 
rı gelişi g_üıel 7ekılmış resımler, güzellik musabakasında vücut ha mühim vazifeyi Mahmut Beye giliz müfrezeler( bu hareketi· 
yahut artıs~l<;:ın karşısına ge~c- reketlerinc verilen ehemmiyet vermiştim. mize müdahale edememisti. 
r~k! opeı:atorun tıkır tı~ır çcvır· herhalde fılm işleri) le uğraşan ;\fahmut Bey, birinci Bski~e· 18 mart akşamı, Eskişehre 
dığı makıneden çıkan fılmlerd~~1 Hıtanclaşların dikkatli gözünden bir hareketinde, hat boyunca hakim olan tepelerin i~galine 
ibarrt. şeyler; zan.?ed~ı·sck lı~ı· kac;manıış olacaktır. Bedii vücut evvelce yapılmış olan hazırlık· başlanması. seferberlik ve ha· 
yiik bır hataya duşcrız. l\Ic~cla: haıckctlı-rinin dille ,.e kalemle Iardan da istifade ederek bu rrkette gösterilen sürat ve in · 
ntızan ~idnci plan. ~arını. ~ıgur· tarıfi oldukça ~iiçtür. Bu hare· vazifeyi mükemmelen başar- tizam, şimendiferin Ankaradan 
lerlc, hazan da tafsılalı gorunme ketler bazan Jıılkı ve bazao da mıştı. Sonra llendek'tc çıkan F:ski~ehre kadar olan kı,mının 
)en silQellerle bırakılmış, !'ah· kısbi olur. Onları kisbi olarak e· bir irtica hadisesinde şehit hadise iz elde edilmesi ve tev-
nenln ikinci_ P_lılnı ınenuu c~n· dinmek için ev\ cltı çirkin hare- düşen bu iyi kalbll. \'efakfir ki! edilen yirmi beş kadar fn· 

l landı~a~ artıstık ı,ıaklarla tc~tıp- ketlerin nelerden ibaret oldufu· ,.e kahraman arkaıiaşımın yok iı:liz küçük zabit ve efradının 
lenmıs~ır. ?ıhl\aff~k o~muş fılm- nu, yani hareketleri glizcllestir· luğunu bir türlli telafi ede- Ankara sokaklarından geçiri· 
lcrdekı .te~kibt ı:uzellıkler. mah- mek ıçtn ne gıbi hallerden te\'ek mcmiştik. Jerek askeri garnizona götü 

1 dut de ıldır. Onlard~ beclıl salı· kı etmek ı::c.rckll •ini öğrenmek riılmesi bizi ziyadesile mem· 
neler leva.ıı eder. bo. l~ce her lazımdır. Çırkin beden hareket· Harekat 

1 

~hnc dl'gı~tıkçe se,·~ı) ı çeken lerıni hazan karıkatiırler, biızan Da lı~ ur nun bırakmıştı. 
hır tablo daha gorunız. da komık şarkılar soyle~en sah· 17 martla Ankarada bulunan ingilizlerin Afl on, Kütah)a 
J'ilmin n ı•t olması ne artistlerı, varyete p:llya~oları 24 üncü fırkanın 143 üncü \ 'e Eslı.i ~ehri tahliye i 
Jırr ıamau art değildir glııekc tem ıt ederler. liedıl ha· pıyade alayı seferberliğini 

rekctleri tarif etmek giiçtür der- noksansız bir surette tamamla· Afyonkaralıisarındaki İngl 
f ılııt .s~lmclenndıı ~st~tık ı::u· sek, seyırciler 1cna. l~areketleri nııştı. Harp zamanında bile bir liz müfrezesi, kendilerinin 

1 
zcllığı bozan \'e gozu tırmala- anlamaz demek clcğılclır. Onları alayın yirmi dürt saatte sefer· Anadoludan çıkarılması mnk· 

) an eşyanın mc\'cudiyeti do biz. sezmek içın mütehassıs olınağa beri iğini ikmal ederek hareke. 
·• · r d"I b ı h sadiyle yapılan hazırlıkları hl~ e 1 ele çok tcsauiı c ı en as ıca .a· lüwm ) oktur. Zevki incelmiş her te geçmesi pek görülmüş ha 

tal:ırdaııdır Eşyanın sahnede ış· insan clııygııl:ırıııı kelinıelerle j. diselerden değildi. Bunu yap. der etmez mahalli Türk ktı · 
gal ettiği )erin tayini de, önem· facle rdemczse de fenayı, tahia· lıran hiç şüphe~ız milli azim m:ındanhğına müracaatta bu
lc düşilnülecek şeylerden biri- tııı ih an ettiği beş hi sin yardı· ve iman olmu~tur. lunarak Afyonu boşaltacağını 
di~ B~an ~na ~mim~ b~ m~cdcr~la~a~~b~killm ~~==~=~=====~~~~=~~==~====~=====~~ lambanın Ycya bir piyanonun, ıerle scyırci memnun edilemez. 

1 
•ne 

bn.,lıca figürlerden birinin hare- 1 1 • k • • d • • h b 1 
kellerini bozduğu, görUlen şey- llejlı.ürün ) (' am görü üne a ya, 1 1 cı unya ar 
lerdendir. Sonra bizim filmlerde sahip olması. 

1 
baslıca dikkati fılmin tamamen r urk filmciliğini dış memleket
ııet olmasına sarfcderler. Film Ierde tanılmnktnn \'e millet-

net ise, openıtörün gönUi rahat- lerarası film festivallerinde yer vak·ııs·ız ı· rm ·ış tır. Fakat maalesef filmin içinde, almasına çalışmaktan evvel on· 
net olmaması Jazım gelen plan- ları bizim beğenmemiz \·eya be· 
lar da vardır. Onları ·fotograf ğeneceğimiz bir hale getirmemiz 
tabiriyle· ((lu) bırakmak lazım· lfızımdır. ~lemlcketimiziıı tarihi 
dır , e IJylc olursa tablo daha gü· \'C bedii hususiyetleri, fılm sa
zel olur, aı1islin sanatı hakkiy· nayiiııde mll\ affakıyelimize ve 
le tebarüz eder, çiinkii kompozls· dış memleketlerde sevilmesine 
yonların estetik sahnelerl' ayrıla- büyük yardımı olacak amillerden 

.. Musolini'ye gore ancak 2 sene 
girmesi lôzımmı_ş ! 

maması çok defa artistlerin mu· dir. 
vaffakıyellerini ihlal etmekle· Bu, mühim olduğu kadar d a ı· talyanm 1940 senesinde ikin· 
dir. uzun bir bahistir. Ben burada ci Dlinya Harbine gir. 

Bizim (ilmlerde gözüme çarpan mevzuun ancak madde b:ışlannı mc i birçok kimse tarafından 
kusurlardan biri de baş rolü ya- zikretmektl'ıı ba ka birşey yapa· teııkıt edilmiştir. Tenkiller 
pan artistin {cngadrement) film nıadım. Yalnız surasıııı hulasa 0 · his i \'l'ya hukuki bakımdan 
çerçevesi içindeki mevkiidir. Bu- larak tekrar hatırlatmak isterim değil askeri mülahaza ile ya-
nun, resim Uıbiriylc hakim figiir ki, film kompozitörlerimiz, iza- pılmıştır. Bu fikirde bulunan 
olması lazım gelirken beyaz per· hına çalıştığım noktalarda biı· lar: cİtal) a 1940 da harbe ha. 
denin içinde bu figür küçülmliş, ressamın 'ilcudiinden 'eya bir zır değildi. Askeri kuweti az. 
kalmıştır. Bu hata ekseriya ara· ressamın bildiklerini hakkiyle dı, teçhizatı noksandı. Her şe-
zi uzerinde ve;,a manzaralı kom· bilen bir rcjisöıden pek çok fay. yi olmuş bitmiş gibi zannede· 
pozisyonlarda çok görülüyor. He· dalar sağlay:ıbilirl:::_. rek bir macera) a atılma ı bü-

1 
1 f · · " k yük hata idi. Diyorlar. 

Ortaokul mavzuu yüz zmir uarına ııtıra nomada nesredilen \'e ika 

İJÇİ staj için Amerikaya edecek ecnebi ve yerli lara göre Mussolinl de bu fi. 

f 1 kirde imiş, İtal yanın ancak g idecek irma ar 
l!l42 de harbe girebileceği kıı· 

Ankara, :ı (T.H.A.) - !?O ııa İzmir, 3 <T.H.A.) - İzmir nnatinde imiş. Hu kanaat, İ· 

1 
::o yaşları arasındaki işçiler ara. fuarınııı gcı;en senelere nlsbeten talyan dışisieri bakanlığı tara. 
sınôan seçilecek yiız Tiirk işçisi daha gıizd olması için hazırlık fından neşredilen siya i 'esi-
nin mesleki bilgilerini arttırmak !ara btiyük bir h ızla devam edil- kalar ara ınclakl bir ınuhtıra•J:ı 
uzere Amerikn)a gönderilmesi mcktedir. açıkca bclirtilmektrdir. ~ruh 
volunda Amerikan makamları i- Aşağı vukarı 800 ) erli rirma ı tıra~ı Mu solini rn39 Haziranı 
le bir anlaşma~ a var.ılmıstır. bu seneki l~uara ıştirak edecek iptidalarmda Ilitlcr'e gönder. 

Orta okul mezunları arası'l· \'C }abancı devletler ise. Ame· miştir. Muhtırada dcnilivor ki: 
dan ve fnglllzce bilenler terci'ı rika. Avusturalya. Belçıkn. İngll- « Zengin , e hfıkim memle· 
edilmek üzere seçilecek olan ıs- tere. Batı Almanya, Hlndistan. ketlerle fakir milletler arasın· 
çiler, Amerika"nın muhtelif e)'a. Fran a. Hollanda, İsrail. İtalya. da bir harbin önüne geçmek 

sonra, 

letlerindeki fabrikalarda staj ı:!:ı İ 'eç. Maearıstan. \'ugo,Jav\a kabil de~ıldir. Bunu kabul e-
reccklerdır. 'ie Yunani lan olmak üzere 14 ılincc harp tein hazırlanmak 

llu işçilerin seçilmesine önU tür Du rakkam, ruara istirak lazımdır. Mihveı, Ceko lo-

F!~lst diktatör Benlto l\lu "~olinl , İtalyayı 
doğru ı.urük\r, ıllği giinlellle 

nıUzılekl günlerde baslanat:!k. rekorunu teşkil etmektl'dir. \'akvada w• Arnavutlukta ele meli, Fransa'dakı İtalyanlar 
ve ilk kafile Eylül ayı ortalarnıa Avustur:.ıı \ 'C Hindistan İz. geçirdiği straleilk mevziler sa ftaiyaya gelmeli, nıhayet Po 
doğru Amerika'ya hareket ede· nıir Fuıııırıa ilk defa istrak el- Ye:.inde rı.uvaffakiyet için e- vAdislndeki İtalyan harp sana 
cektir. ıııektcdu·. ~a 1ı bir unsur temin etınislir yii milesseseleri İtalvanın cc 

Sayıştay teşkilôtı -o- Bununla beraber ltalyaııın ııubuna nakledilmelidir. 
b. · d bir hazırlık ~evresi ıwrirme•I 1939 • 1942 seneleri arasııı geniıletiliyor Tunusta ır gaııno a liızımdır. Bu devre 1942 eııe da J:ıponya Çin harbi netice· 

Ankara, 3 (AXKA) - 300 hadise ~inin sonuna kadar üreccktiı lemlirilec:ektir. Yine bu miiddeı 
Mılyon liralık Devlet bütçesinin llaLJtlık devresi ı,ibya'dn. Ar tarlıııda dü•man nıE'mll'ketler 
tetkik ve kontrolüne göre kurul Sous e ( runus) 3 < A.A.) na\'Ulluk'tıı a kerl tf'rtibnt al de iç birliği bozmak kin hic 
muş bulunan Say ıştay Başkanlı Bu abalı ~ehrin en büyük ga· mağı. lJabe~istan'da IC!"kilfıt bir faaliyetı ihmal etmrmelı 
ğı Teşkilatının takviyesi için bir zinosunda Sous e güzelini? se- ~·anındı icap ettirmektedir \'ahudı diişmanlı~ı U)aııdııma 
tasarı hazırlanmaktadır. Halen ;imi sırasında ani olarak bınaya 1 Habe<;lstnn varım milyonl111; lı sulh cereyanlarını kuvvet 
bir buçuk milyarı bulan tetkik ~İren bir tedhişçi elindeki oto- tıir ordu temin edebilir Yinr lendirmeğe çalışmalı , mahall• 
,.e kontrol ı ı için yeni mürakip- •

1 

malik llAhla orada bulunanla· hu devre<le altı harp ııemicl muhtariyet istrycnlere ''ardını 
ıikler kadrosu alınacak. bn SU· n_n liz~rı~.e a.~eş aç~ış, halkl~n •amamlanmalı. 8 ıı 1r \ ' n nrtıı etmeli mii•lcmlrkelrrd" avak Cirlc~ıi lllletlcr kuH etleri kamyonlarla cephe> e giderlerken, :>akalanan bir retle bugunkil zor durum önlen. bırınl oldurnıu \e 1ı rç..,kların ı .. ..... , .. '""' ,. ... ,. ""' ,,. __ , ... ı;ı ı .. n,,,~lar ,.,k,.rııı~•ı'l "' 'r,.t N 

·~~~~~~.~~~~~~~;ro:p~k;o;m;ü;n;i;t~e;i~r"d~e~k.a~mp.3~g~f•d•ü•~.· 1·ü•J•~~~~~~-·~~~~~~~ m~~a~klı~ )aralunma~na c~p ~rnu~uı · ~~~~~~~~~~~~~~~ 



,.. 
......,_.,_ .. La co. 

~ ~ ~:ın l irmi hirinci ı;uııu :ıçılan istanbul ::.ergisi tcın
ııı k n otuz lıirincl günü aksamı kaıularını J.;aııadı; )ani 
~Q e 1:k. gıın ıirıliı. Srrgi şimdi 1 rnage<'t'Sinılcn sonraki 

ll:ıljli '. n~n halini nııılırı) or ... ı:skiden diiğüıı toıılantıları 
~tb~ lıu m i alonlarcla, otellerde .,rğil C\ lrnlc ) apı. 

l el ;rırJcrin oturacak ) cr bulması için f'\ in biitün ter· 
L itle 111itilir, konudan komşudan kanapelcr. koltuklar, 
.. 't>a tr ~etlrlilirdi. Kınagece inden onra düğün 1Jiter, 

(l &tlerıı )erine gönderilir, dliğun c\I c ki halini alırdı. 
tdl(·rı;i bu \'azhcttedlr. Getlrilmi olan e 'a )erleıinc 

ti ~~>or, nıu\Bkkat barakalar llktınlı~or •.. Dirkaç glin 
'41.ı ~ lldih.: gibi a) dınlık olan ergi salıası şimdi geceleri 
1td~ ;anlıktır, butiın salında ancak mahdut sokak feneri 
~ ~at alin kulakları dır edecek kadar şiılılellcncn gıi· 
erg~r~ının ;>erini bUyuk Jıir e izllk almıştı. 

( d lı ~ 1 iki dda zi3 arrt ettim. Ririnei i pek kı a olılu, 
t
t nı beni prk tatmin rtmedl. Kapanmazdan bir iki 

lıı ''clki 'k" • · • ~ 'ld~ 1 . ı 111cı 7.t) :ırelınııle ıısıl sergi kısmını gezdım. 
~~iıı h\tıradeli ~e3Jer urılı, fnknt azdı. ze,•kll" e)rettik· 
r ~llat a ltıdıı r.lişlı-ri gı-liyordu. Bunların her hiri cidılen 

11
1ta t~ h'e eri. Ecncblll"r: • nu J(tızcl e' lrri neci en Jırr ta· 
~\ di ır etıni.}or, ı-Ji !erini bir aııat hııline ı:ctirmi)orsu· 
:::_~a~i>e 50rtı) oı·lnr. nih ük nrnurfaki) et ıtö trrdiğimiı l>u 
"ltı ('altşnıamm geni !etmenin Jıer hakımdan fa) dalı 

111Phesbdir. 
trg-d 

hır ,~. eki Siimr.rlıank pa\) onu ıla alaka crkici ... 1 akat 'Q ııı:leu C5)nnın flntlarını anlamak güçhigu bir kusur. 
'~teı bakışta öğrenmek _münıkiın ol n buradık_I ~ok çc· 

~ J>lib tŞ)a muhakkak kı raıJa mu teri bulabtlırdı. 
~ lıbı arık, cfoklrlk ııa\3onları, otomobil nıcshcri \C sair 
U;,. ı ~~lere an kı ınılar ()a ur. l"akat bunlar kafi cldll. 
-~tı es c r.lerimiz lır.r nrden c crgi)c lıhık oldugu 
~bını go trrıni3 orlar. Sergi komite inin bu alaknsızlıgın 

{fa 0t·ııştırnın ını 'l' gelerek cnelrrdc bu kı mın ılalıa 
Se .1111 ını temin elm~ ini 'lcnıenni ederiı~ 

rgın· 
1~ ki 1 ~ 11 hir hilaııçosunıı ~:ıııınnk Iiılını gelir~e ıliyebi· 

~ı. ~llıit · 11 na~ark kı. ın ı, hatta Himmundan fıı1la f'ğlrmr.li 
lıııııt rıJcııın ki •mi st1rgi .kısmrııın da bundan sonra cln· 

tıııııPI olma ı temin cılilsiıı. 

Enis Tahsin Til 

ir:ına bir Gökt:ısı 
dlişmüş 

Tahran, 3 (A.A.) - I>ün 'fah. 
r:ının 70 kilometre batısına bır 
vkta ı dUşmliş \'e l rrde 12 met 

re derinliğinde bir çukur açmış
tır. Ta~ın düşü~ü sıra ında "ar 
~ıntı beş kilometrclık bir bol~e· 
de ıddetlc hissedilml tir. Bir 
t • hın et uı .... ... nıe ~ rnı .. k 
·z • e h dı c ~erine gitmi~tir. 

J>rrnse ı:firer 

Tahrıın 3 (.\ :\.) - " · • k.z 
k . i }'ren c E~rc( üç çocu-

u ile beraber bu:üıı o leden 
sonra Pa. h ıekct etmişt.r. 

Koca ı ôn..ı.nu:.o:deki salı günü 
'ıarPI t edece . •· 

l\tazenderan'da ıkt) ön etim 
Tahran, 3 ( \ \ .) - DUn k· 

c m mılli t phc ıle Tudı>h men 
supları arasında ~~u addık ta. 
raftar l, rı La Ha'e kararının tes 
ıdi 'e 21 temm~ız t:Milli J<alkın 
ma .. sı nıüna cbl'tıle ~ pılan gö 
tcı ilerde çıkan haclı der iızerine 
l\roz ...... Jn ılinde ıkı J. ônetim 
ıı: n edılmi tır. 

Biıkaç \aralı \ardır. 
F lıol ı;nhri birkaç il\ dan he 

rı si vasi ka) na mıının merkezi 
dır. 

Bir Ma(ar memuru 

Vugoslavyaya ilfüa etti 

Belgrat 3 (T.H.A.) - Yugos· 
lav resmi •Tanju~ Haberler A· 
jansının bildırdigıne göre la· 
carı tan Entelijans ser\lsi me· 
nıurlanndan Georr,i isimli bir 
şahıs, Yugoslav hududunu a"a· 
rak, Yugoslav makaml:ıı,na tes
lim olmuş ve kendi inin si~a i 
mülteci addedılmesini istemiş· 
lir. 

Bu husu t:ı, heı hangi bir n· 
çıklanıada bulunmaktan imtina 
etme ıne ra men. re mi Yugos-
1 ,, makamları, lstic\abı e nasın 
da b ı Marar mullecisınden on 
derece ehemmı) etli sırlar elde 
etmı oldu u anlaşılmaktadır. 

~ 
Geuıi t 11ıiı•ciliği11ıle biiyiik biı· 11st11lıl~ 

. '1 

Hll re imler, ;>arılan prurnsıııı tamir etmek iiıerc ha\lır.a çekildikten lO gıın oma, o.WA:SI'• uçıık taşıt gemisinin lekrar 
faal hizmete ılünme ine imkan a{ila~aıı mcıikan deniz in aatçılı 1111 lıellrtmcktcdir. t çak tıı<:ıt grmisi Atlantikte çıırpmıı 
ııethr inclc .ııor:-.Ol'\• muhribini ikl.)c bolliJ> bııtııdıktaıı onra pru\"-a mda 20 ıııetrcllk bir )a111 almı~tır. 

'.J.ımirııt ile ·WA~l'· uçak ta~ıt grııılsini uzun nıiiitdet huuzda alıko)ıııaınnk için .v;A P· ın tamamen a)nı olan kardeş 
grmi .t_:s 1101l1'ET• in iin kısmı: oldu 11 gibi kesilerek •W\ I'• ın paıçalanan pnn. ına k:ı.)nak )apılnııştır. Hirlesik Ame 
rlka bahri) esinin tarihinde ilk defa olarak lıiı~ le bir tamir )apılmı. ~ır. Ynka11doki resimde geminin hasara ugradıgı halı: 

ile tamirden sonraki durumu görülü.) or. 

Bu münasebetle Helsinkide yapılan 
merasim çok parlak oldu 

iki inkl, 3 (Hu usi surette gon M\)<'l spor çeuelerı Helsin-
dcrdiğimiz muhabirımız Sedat inde Rus atlctkrinln elde cttik-
'fıı:>lnn telsizle bıldıriyor), lcri neticelerden umumbetle 

Hclsınkide )apılan 15 inci ?ılo memnun gorUnmektedirler, 
dem Olimpi) at oyunları bugün l\lamaaCıh RuS) a halkının en 
saat tam 19 da, atletizm müsaba çok gu\ endıği futbolde takımla· 
katarının ) apıldığı büyük stad- rının galip çıkmaması memleket. 
) omda, mahlicri hır kalabalık hu le ha) al kırıklığına sebebiyet 
zurunda )apılan fevkalAde bir I 'ermıştir. Jlus boksörlerin bir 
merasimle sona erdi. tane bıle altın madal)a kazan

Ôııde, ollmpi) at uyıınlarmın b:ı manııli olmaları bazı muhitlerde 
ııl i Yııııaııistanın bayrağı \C O· asabhet )1tratmışsa da bu daha 
nu takıbeıı 15 inrl Olimpiyat o· l.İ)ade Jıakcmlerin taraf tutma
yıınl:ırına istirak eden 72 mille· sına nlfcdilmektedlr. 
tın bayrakları olduğu halde, stad Diğer taraftan SO\)Ct Haber
) oma giriş, bil~ uk bir tezahurat ler Ajansı Tass muhabiri de Hel 
)apılmasına 'esile \erdi. sinkiden gôndcrdi~i mesajlard:ı 

Ba) r:ığımızı milli atletimiz Ru mUsabakalıırın ferdi muvııffakı
hi Sarıalp taşımakta 'e yine yet esası ilzerinc telfıkkl edilme
mılli atlet Halil Zıraman on:ı si lazım geldiğini ve takım bl· 
refakat etmekte) dı. rincıll inin ancak ga) rıre mi şe

Stadyomda sporculara evvelce kılde dikkat nar.arına alınabilece 
tahsis edilen ;>erler işgal olun· ~iııı kaydetmiştir. 
duktan sonra, yıne ilk olarak Zıınnedıldil!ıne gore Tass Ajan 
Yunan milli marşının çalınmasıy sı muhabiri bu haberi Milletler 
le merasime başlandı. arası Olımoiy.-t Komitesi Başka· 

): un an milli marşını, Finlandi nı A H'l"Y Brundaıze'ın b3sın top
)a milli marşı \'e 1956 yılınd3 lantısını müteakıo \ermiştir. 
16 tH'J Olımpiyat oyunlarının ya Rirlf'cik ı\merika Olimpi,·at 
pılııcağı Avustral.}a milli marsı O\'Unhır111ıla şamni)OI\ oldu 
tnkip etli. 

Bilhassa Fin milli marşı ~·alı· Hclsinki, 3 (A.P.l - Bu sefer 
nırken, stadyomu dolduran on ki olimpiyatlar simdı~c kadar ya 
binlerce Finlinin ve bUyfik :nn pılıınların en büyüğü olmuştur. 
korosunun bandoya iı;tiraki, son Takım tasnifınde Bırleşık Ame 
derece heyecanlı bır hava ya· rika ha ta gelmektedir. Bugün 
rattı. 3 apılan binıcılık mfisabakaların 

111arşların çalınmasını mutea· da Fransız Pıerrc d'Orıola ferdi 
kıp, Olimpıyat Komitesi Reisi ,e olarak blrincilliti elde etmiş ta 
Hel ınkl Belediye Ba§kanı birer kım itibari)lc l\1illetler nlUkAfa 
konuşma )aptılar \c uzun uzun tı• l(ml ' 'erilen manialı ko~u)u 
alkı!ilandılar. İngiliz takımı kazanmıştır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Niha)et tarihi an ~eldi. Fin· l\lüsabı:kalnrın bü:;Uk sürprizle • 
zuııre il ~~ lıındi)alı meshur bestekar Sibcli rini Rus atletleri teskıl etmi tir. 

B• ı JI " us'un eseri olan Olimpiyat Marşı ilk defa Olımplyatlara katılan 
ff e e azım. 11 çalınırken, olimpı)at ba) rağı ya· Ruslar birçok spor ce idlnde el ...... ~--• turi ti 

omünist Papaz 
Johnson, duada 
Propaganda 

\aş l a\aş şeref direğinden indi- de ettikleri rnm·affnkıyctlerle 
Bası 1 ınriıleı rıliyor \ 'C tanlti olimpıyat ateşi herkesi hay rette bırakmışlardır. 

Kafile başkanı Dr. Aposto/ Orfanidis, Türk - gıııı ~oklnnıış, ~porcuları Koru· 1!!56 ~enesınde .Melburnda tekrar Rus atletleri bilhııssn jınınasUk, 
m.ı t;cmiycti paraların bizzat :ıakılnıak üzere sündıırülü~·ordu. Serbest 'e Grcko-Roınen gıires, 

Y Yunan dostluğu hakkmda duyulan iyi C ırl'şçllerc '·eıildigiııi lı:ayı~lnrı- Oııbinlcree sc\irci \c sahada atletizm 'e halterde muhim mu ap 1 yor . . . • na ba~ar~k JCSIDl'n bildinnce, l er almıs bulun~n 72 milletin \8ffakı:,etler kazanmışlardır. 
Am atıd ı•rm myet/en, behrtt 1 • ı ~uı rşçılcrı takıma dahil ctıue· ı spoı cuları bu ıneı asimi adeta l\taamııfıh Rus atletleri fırsat 

ıııekten ba~kıı ı,:ıkar l ol kalma· 
Cantcrbııry (lngılterc) 3 A cıd lu ' a n t . n l I t .-.""re \cet içtnde takıp edıyorlardı. Dı· buldukça kllısik propaııanda orun 

K ı p d ı c t mı§ 11 ' u un ıe.)l'' ona .,o rekten ındirilen ba.>rak Helsinki ı b k d · ı 
ızı aı>az. ~.}e anı an an rr 1ınılr 3 - '\ unaıı bandıralı ı \tına, Altık, Pıre \e Volos be· kararını \crmi, bcdrn lerbhe i , . ' . arınıı aS\'Urma lan a gcrı ka 

bury ~a rahıb_ı llc\\ ı;tt Jol~n °, 
1 

Delfını turrst gemıci bu"lin ledı) e baı.kanları \c U) el eri bU tcşkilahııın amiri bulunan l\laa· Bcled!yc heısıne te\ dı edıl?ı \C mamıslardır. Buguıı nus takımı 
bu akşam ~ılı ede Kızıl Cınden ııt 16 da aral :ırında e ski Turk· ) ük hır e\ ınçlc uzcl e mnıLI rif Bıık:ım ,1 c\Iık jJui, bo) le bo:ı lece, 19 tcmmuzd~_nberı Fın· 31mnashk şaırpıJ onu ol:ın bir 
bahseden hı; du_a~ a başl:ı~ıgı za lcrın de bulunduğu 450 seyyah· zı~ arele ...,cldıler. Bu \C ılc ılc hir kararın ı.;arc iz oldugumı 101 landı:ı a' a [c,·'k;Iad~ ~u~ler. )aşat gene lertıpettı 1 toplantıda' orada 
man hoparl~rleı bı~den~ıre ~O· la lımanımız:ı gelmiştır. Tilrk. Türk milletıne kaı ı dıı3 dııkla· 't!'mmuz tarihli gnzrlrlcrdc çı· mış bulunan ,t" ıncı )Jımpı.}at O· bulunıınlnra hıtabcdcrek şunları 
zıılmuş 'e kızıl. r~hıp sozlcrrne Yunan Deme~ı ha k:ını \'unanis n bi hı lcri \e se-.gılerinı arze· kan be.)anatile apaçık ıııemleke· )unları ruha. ete crml oldu. So)ll'mıştır: 
de,·an! edememıştır. tan e ki Sağlık Bakanı Dr. A· derler. le ilan etmislir. Helsınkı. dah_a şımdıden nor· •Başkaları llomba \C mıkrop 

ı:~.tu.n gay.retlere ~·ağmm 1.10 postol Orfanıdisın ba kanlığın· Bü~ ük rehberlerımız Kemal nu mrselede dııriıst \e usule mal . hayatı~a do.nmeğc başladı. harbi) le bırhirlerıni öldürürken 
pnı loru tamır etmek mumklın d k" t · k r·ı · t 16 30 d Atalilrk ,.c Venitelo un p ro"· ıı• "ııı1 bir surette hareket rtnıe· Spoıcu kafılclerı hır haftadır o- dün"a genrli"'i burada arkadaslık 
1 d ., d ·h a ·ı u rıst · :ı ı e~ı sııa ı . a "' •., 1 · • t k ·· . d 1 . · 1 J t- • 0 ama ıg.!n a? me ur papaz . . . . . ramlarını 'e prensiplerini takıp se)dil\, ne olaı·aktı? Pu uılıı ılu· !!11P1>a . 0 > unu -.e 0 a)ı.sıy e ruhu içınde musnbaknlara katıl 

tekrar suzlerı?e de\'anıa başlı~·, pasapoı t ıı~tım!n?a ~-apıl~n ~ıı ederek 'J'iirk • Yunan dostluk -.e r:ın rakiı>lrr, iııtidadan hiç agıı r ııılandt.) il) ı terketn~ektedırl~~ mVitır.• 
mıı:, fak~t k_llısedc~I ıı_alk r:ıhı· karşıl:lma torenını ~nııteakıp ka· işbirliği ideali uğrunda ılk çalı· :ıçını)ar:ık lıekllyerckler, sonra Son kafıleler de bu~üııdcn ılı· İsmini bildırmek istemcyl'n A 
b1~1 neler .. s?.yledlgıı~I ~şı~~ektc ra) :ı çıkımştıı·: ?"~!. tlc~· ar?sııı· şanlardan blJ"I oldugum içın brn, 'esik:ıları ortay:ı koyarak lıütiiıı bareı_ı lıazırlıl,larını ıkmal etme men kalı, soluk yUzlu bır ı;enç 
blıyuk ımışkulut çeknııştıı. lda .\lıııa, Attık, ı ııc \C \ olos ayrıca nıcııınıınum. nu do Uıı· tukınııınmn ıfükalifi~e edilme· ğc l~aşlaıııısl._:ırclı~. . . . bu hıtabc c ecvap vermiş \e 

lle\\ lct~ Juhn on bır aralık şehirleri hclediyc b:ı•k:ınları da ğıın iki memleketin malı olma ı sini isti.) rı eklcnli. l·'rna bir şc· Bı.ı1ın .kafıle~ızı_n ıkıııcı kısmı şunları sb)lemiştır: 
şunları soyl~mlştlr: . . buhınm:ıktadır. Geceyi ı:cmile· gaye il le çalışıııalıırınııza yorul· kilılr kiiçiik ılüşcc·cktik. .s:ılı gunu hususı bır uçakla hare· 

. ·- Bir .glin haki~atı gor~c~· rinde ~ecirccek olan tııri~ ler ya madan de\•:ını edeceğimizi de \'aıi3f't hii)le iken. biıılrnlıl ket cd_ec_ektır. • lO.OOO Delroit'lu gencin anu 
ğız \'l' lıakıkat Sa)csıncl~ hepınız rın sabahtan itibaren dört ka· bildirmek isteriz re Uurlıaıı l'ele"iıı kellesinin Soı~ glııın al111an u lızcrinc bura:,a ı::eldım. Butün 
hür olacaksınız. Kızıl _C!nle harp 1 fılc halinde grzhc _ _çıkarııklıır, Şu noktayı bilhac :ı tebarilz haksızca umurıi ı::az:ılıa an.edil· netıecl~ . ~ıllctlcrln atlellerinc arkadaşlık 
halınde ?lmadığımız, ı~ın A_llah~ Menemcn, l\lani a, Odemi~. Ti· ettirmek isterım ki, i i bıiyuk nıc i. içine kötu rıolltik:ıcıhk 'c Helsınkı, 3 (A \ .) - A:ırlık 'e barı temcnnisınde bulunmak 
lıkre~clım. \ll~hım. :-len bızlerı I re, Sclcuk '\C Ber;;amııya gide· rehberimizin attıkları tohumuı' mü tal,il gazele clıısmnnlığı ka· 'e haller kaldırma neticeleri a· 11 tzyorum 
hıç hır za1?an Kızıl Çınle harbe ceklerdir. zamanla olgun bır ağaç olduıw rı :ın çirkin biı· mnrc\rndnn bıı · 5:ığıdadır: Futbol tertip komitesi 
~okmal Cı.n~e .neler olduğunu Turist "emisl salı günti 1 tan· nu görerek \e iki milletın de· ı a bir şe3 drgiltlir. Hu 11r\i Horoz sıklet: _ • 1 
oğrenmek ıcın la~ı!11 ge.len ~a~r.ı I bula rnlıte\eccihen şehrimizden \amlı işbirliıfü le h:ısıl olan mey bulanık h31'ekl'tlrri hrr wm:ın Uda~ov (Rus) 315 hı;. O:cnı 
sen Allahım, 1ngılız mılletınden ayrılacaktır. \'alıırını toplıy:ıe:ı~ız. iinlcme <' dikkat ctmrk: bizim Olımpı~at rekoru). 
esirgeme:• Kafıle ba kanı Dr. Orf:ınidls Sehrinızde bir ikı gün kala· için milli korunma ihtı•·ııcının 1'iıy sıL:lcl: 

sccımı 

6 Ağustos 1952 tarihınde ~ C· 
niden eeılece~i klliplere C\~cl· 
ce bildirıleıı Futbol Tertip Komi· 
leleri seçimınin bazı sebepler yO 
zündcn tclıiı" <'dıldı~i öğrenilmiş 
tır 

Kızıl rahi~. ('~ne J :ıplı_ğı se3 a kendisiyle gôrü en .\nadolu A· rağız. Yol arkaclaslarımızın be· ı belli ha lı bir emridir. \ok :ı Şımi k:>nn (Rus) 337.5 Kg. (Ye 
hatten dondu(:undenberı ~~r!li· jnnsı ımıhabiıine şu bey:ınatta lediyc b:ı~kanlarımızın. iztrıc bu«lin bu, ,arın u ınrseletle ga- nl Olimpiyat \e Dün)a rekoru}. 
mcntoda '~ b~ .~nd:ı komunıs~ bulunmuştur: kıır(ı be ledikleri iyi his 'e sev- talın geliri1, lıl lrrimizlr kaı ar lllırif ıklet: 
lcmal lıllcrı l üzundcn ı:ldd Uı •- Türk • Yuıı:ııı nirligi Der ı:-ileri kabul edeceğinizi ünııt e· , eı ım. ortalıga is bnsıııa mn T. Kono CAmerıka) 362.5 Kg. 
hUrumlara maruz kalmaktadır. nel!i \'l' ziy:ır<'tiıııize lstirak eden deriz.• ,.e kötü ni) Pililerin ılıılap <'l'' ir· O' eni Olımpiyat rekoru). Bu tarih bıliıhare aliıkalılar:ı f. 

lan olunacaktır. mcsinP imkan \Crf'rek :zemini \arı Olta: 

Arnavutlukta 
Baskı 

Mısır' da bakanlar için mahkeme 
kurulacak 

kcnıli clinıiılc lı,ııırlaını ıılıı· l'ete Georı;e (Amerika) 400 
ru,. Kı: . (Yeni Olimpı)at rekoru). 

Mc elenin ikinci \c ınfüıbl'l Orta: 

l 
lıir anın ı ':ırıtır ki hu da ·uri Lomakin (Rus) 417.5 Kg. 
hoen ile alalıalııtır. Ru safhayı Yarı Ağır: 

Sen Jozcf, baskette 
T. Üniversitevi 
44 - 41 yendi 

'1 1.; llaud.11 A ıı n 
Munıh, 3 _ ArnarnUub.ia mu . , ma ı 1 incide) . 1 imkanına 

him me\ ki sahibi bulunan \ e ko· I po~ısı ~rııl 'F anık'~ karşı hır 
mlını t zıılmiınden kuıtulmak İ· suıka~t ıhbarı fizcrınc haıekele 
tin kaçmağa mmaffak olan 4 ı::eçmıştır. 

sahip bulunmaktadır. 
t~railde 

ıl:ı kt'ndi ahal:ırındıı mcmleke Schemansky CAmt'rıka) 445 Kı 
il' fa\ dalı nl:ıhilrt·rk. dcl'l<'rll ı logram (\'eni Olimpi~at 'e Dün· 

Sen Jozcf Spor açık ha' a sa 
hasında dun ynoılnn ha ketbot 
maclarının net ce i o) INlir: 

l'llodn Spor (B) - !>en Jozcf 
Spor cm: 34-15. 

Arnn\ ut, Gline bcih:esınde köy· Kem ley g:ızelelcrinin nıuhabi· 
Julerın kollektn izas~ona şıddctle rlnc ı::örc sabık l\lısır Kralı l'a· 
karşı ko.) dugunu bildirmektedir. ruk ile nglu Kral Fuad 11 nin ha· 
Maamafıh komünist partisi pro· yntlarını korumnk üzere polisçe 
p:ıganda aj:ınlaı·ı, 1953 ~ ılına ka ciddi tedbirler alınmıştır 
dar bu bolgede bir tek kö.) liinüıı Gazrtelcrin muhabiı i bu sııi· 
kolkozların dı ında kalaınıyacağı kast haberinin nll'mbaı nlar:ık 
nı iddia etmektedirler. Diğer tn İtalyan lıiıkümr.tinln mtıfr.tti i o
raftan köylülerin hayat şartları lan Dı·. Lııretoyu gösterrnl'kte
fccıdir, bu sebepten dolayı hiç dir. 
bıri çalışmak arzusunda eleği!· Bilhassa Romada bıılıııımakt:ı 
dir. olan 'e komiinisl akıclrsine b:ı~· 

Kendilel'inl istismar edip ke· lı bulunan ?ılı ırlı ta,cbC'leriıı 
mıren komuni t idaresıne karşı böyle bir suika t le ehbüsilnc 
ko.) an bırçok ko~ luler le\ kif edi grçmelerıııden rııdişe cdılıııekte
lıp muebbet hapse mahküm c. dir. 
dılmektedir. Propaganda miting Di •er taraftan itnl) an polı-1 
lerıne i~tırak 'e ellerindeki bli· sabık Kral Fanık'u öldürmek O· 
tiin mah ulü de\·lete teslim el· zere 3 M ısıı lının tizliee ital} :ı· 
mc) en kö) hıler \C hür dunya. ya giı mi~ oldu~ıınu öğrenmiştir. 
da akrabaları olan kim eler tev. ital:·an poli i hu tescbbüsleı i 
kıf edılip muhtelif ccuıalra çarp nazarı dikkate alarak sabık Kral 
urılmaktadır Fanık'n liiks bir otel olan Caıwi 

· ·\!! t miiltı "'nr"n :ıilclcri der- ele değil. ~alıllZ bir tek giriş k:ı· 
hnl temcrkiiı kamplarına gön- ııısı bulunan \C kontrolü dııha ko 
derılmekle 'e ıı.alforına kom fi· lay olaıı ıniitc\ assıt bir otelde O· 

ni~l paı1ı i l!) ı • i elkoj makta turınn 1111 tnvsh c et mı tir. 
dır. Ilu smcllc ]lolis otele gir(·n 

Komünist rejiminden nefn•t c her şuhsı daha kolaylıkla kontrol 
den Ama\ ut milleti, 3 uncü bir _ :--::=-=-======~=== 
Dün~a Harbi \Ukuunda Snv~l't alınan haberler, Prkin-Ktı\·nja 
Uus)anın )eniicceğinden ve bu ke iminde ~eni bir mecb•ıri f'a · 
~uretle komiınl~t istibd:ıdın ·an 1ı ma kampının ihdas edıldı ıni 
kurtulııeağındıın emin bulunm,.k bildirmektedir. 
ladır. Eskidrn Hımkırı kaınpmda im 

\ma\Ullul.f:ı !llıı•luıııanlar& lunan cok sa\ ıcl:ı lu lum:ın, ım 
3 apılan 7.uhmı '• 1-ııı knsill't' piirıclrrıl111ic:lir \ e 

Munih, 3 (T.H.A.) - IIJr \ v. kırbaç altında ı:ünde 10 saat ça· 
rııpa Radyosu, - Arnarn . ... h au l ıı~mııkt:ıdır. 

Kucliı 3 C.'\.P.) - t raıl k:ı· 
binesının bugiınkü oturuınıınd.ı 
Dısişlerı llakanı 4,loshe Shıırell 
Mısır hııkkında bir rnpor oku 
mu-tur. 

Dı-i lcri Bakanlığı özeli ü bu 
r:ıponın malıı~ etini :ı~·ıkl:ımak 
istememı~tir. Mısır hadi~elerı 
lsrailde dıkkatle takip edilmek 
tedır. lsrallin Mısırla en mühim 
,-e riddı nıcsele~i Süvey !(analı 
blok!isü dıı\•asıdır. Bu hususta· 
ki ~eni gelişmelerin neticesine 
göre tsrail bu meseleyi llirleş 
miş Mılletler genel a :ımblc ıne 
evkedip etmemek hususunda 

bir karar veı·eeektir. 

iskcntl('rİ) c ııi:> a a ınıl:ı 
İ kenderi~ e, 3 ( \.P) - llukü 

mel merkezının l az orta ındıı bu 
radan Kahire~ e nakit nctıcesi 1\1 ı 
sırın bu en bUylik lıman ch· 
rinde bazı tıraı·i sarsıntılar lus 
scdılnıiştir. 

İş aclamlaı ı perakende satı 
larııı hirdenbırc çok azalmııı ol· 
masındaıı ikiıycl etmektedır· 
!er. 

~lcşlııır otel 'e ı;aıınol:ır da 
ınusteri sıkıntısı ~·cknıcktedır· 
!er. 

Ford, mültedlere 

2.900.000 dolar verdi 

kimselerin bir ılüzhe: israfına ~a rt'konı). 
mi :ıç:ın hir nıiJli derdimiz \l' Ağır: 
clii{rr ıniihlnı lıir ııı eıı in ıln\3s1 Da\ ı (Amerıka) 460 Kg. (Ye· 
ıJhc ikinci hir )azıda lıahi me\'· nı Ollmpı~ot ıekoru). 
zııu Nlcceginı. llclsınkı, 3 C \ A.) - Olımpı· 

Ahm~t Emin YAlMAN ~at boks ampı)on:ısı müsabaka· 
laı ı sonunda ~u netıccler ıılınınış 
tır: 

Kanada, Pakistana 

yardım •edecek 
,)J kılo: Nate Hrooks (Aınc· 

nka). 
5-1 kılo: llamalairırn (l'in). 

Karaclıi, 3 (A.P.) - Bu geCl' 57 kılo: Zaehara (Çek). 
bıırndıı ııçıklandığııın suıe l<a· fiO kılo: Uolognesi (ltalyan). 
nada l'nkistana de\amlı ~ardım G.1 ,5 kılo: Chaı-Ies Kins (Amc· 
\lladiııdc lıuluııınuştur \e zanne rıka). 

dıldi ıne gore hu 311 iktısadi ~ar 67 kilo: Ch~chla (Polonya) . 
dıma başlnacakt r . 70 kilo: Lazlo Papp (Macar). 

Geçen ene Kolombo ııliııı hü 73 kıl o: I< loyd Patteı on (A· 
kumlerı geregınce Pakı tan 10 mcrıka) . 
mll~on dolarlık hır tahsisat nl 79 Kilo: Nonel Le CAmcri· 
mı tı. Re mı çeHclcrden \erilen k~). 
ınalümata goıe Kanada P. kistan A ır: J.do,ı; ard Sanclers (Ame-

Sen Jozcf Snor < A ı - Teknık 
Ünncrsite CA) : 44-41. 
Bılhassa son mac çok heyecan 

lı olnıııs 'e bü) uk bir seyircı 
kütle i tarafından ZC\ kle takip 
edılmiştir. 

Aralarında 4 milli basketçi de 
bulunan Teknik l nh·ersite takı· 
illi İlk deHC)'l 22-JG galip hl· 
tirnıiş~e de: tnm:ıınen genç ele· 
manlardan mutcşekkil Sen Jozcf. 
lıler ikınci devrede çok güzel ,.e 
canlı bir O> un çıkararak ku\ vet
li rakıolerıni 44-41 ~ enme~e 
mu\'3ffak olmu lnrdır. 

Dünkü kürek yarışın! 
Fenerbahce ~az~ndı 

da iki hidro . elektrik santr.ılı rika) Dun, Bo azda me' imın en 
ın a sını g:ırantı ctmıştır ltusl:ır ı\Huııada 3apılacak muhim kdrek y:-ırı !arından biri 

' 1 miı ab:ıkalanı i~tirfık 'apılmıs1ır flOyUkderc Be\ az 
Norveç Kralı 80 yaşında cdccelıler Park dn,\nden bbslanarak Bebek 

losko\8 :~ • (AP) - Burada le, Galota arnv Denizcılik Lokali 
O lo 3 (T.ll. \ ' - l90.:ı 5",C 1\1 muşahıtlcrın fikrıne ı;ore • tınıındc niha\ etC' eren bu mer· 
.. nlıcrı ~onc · t h'ı•vfa otu. Hular bundan bô~le billıııs.:.a ı'ıalc lrnrek )nrı ına rlıirt klüo i' 

r " • .. " " "" l 'l r1 r ı ~C'\ı::ı~ .. ~\Tupada > apılacak spor nıü a· tırak rtmı~. nrtı,.ede rencrhahı:e 
nıa har c>lan hnıl llaakon. bu· 

k 1 bakaiarına es.fi~ c nr.taraıı çok tnkınıı hu me afcyl 45 dakıkada 
'' in 80 ınci ) ıldor hm "1 1 u t. :ı geniş olçüde ışlirıık etmek kara· 1catcdPrek bır nri ızclmic:tir. Gala 
maJ.;I Prfır. rını vermışlerdir. tasaray da 46 dakika 58 sani\'e 

llıı n,;,., ""~ tlı> " hi ~•'" İl>:ıli cevrelerde Rusların ıle lkiııl'i Ue~ koz 5:> r1akika ile 
bUlün memleketle b:l~tik şeni k ııımdi Oiımpt\atlar ayesinde haa üciınrü. Sumer Spor dôrdüncü ol 
ı r Y< pı makta , e AHupa h '!I sporlarda iyi hangilerinde za. mıı !ardır. 
., Nod\ cçe ı;clmıc: b••' yıf olduklarını öğrendiklerine I· Fenerbahç<' \e Galatasaray fu 

Nc,~ork, 3 CA P.) - Ford MU aret cdılmcktedir. Ollmpi)at taları arasında büyiık bir çekis 
esseseleıi multccilerc yardım i~ dır. lardan sonra Rusların za.)·ıf ol- me ıle J.?ecen ınus:ıbakanın neti· 
lerınc tahsıs edılmck li cı e nır- 1 Ş nlıklere l lıı ak etmek Uzc. duklıırı por meuulnrında bü· eesinde Fenerbahçelıler kunetll 
leşmis l\lıllctlcr Tc kılntına 2 re, 1n~ Itcre Kralicc ı Elizabeth 'tik çalışmalara l!irişeceklerine rakipleıini iki dakıkalık bir fark 
mil~ on 000.000 dolar tclıerrude ı ın ze~ci Ed mbur .. Duku de bu- ı muhakkak nazarıle bakılmakta· la ma~lüp etmeğe mm affak ol-
bulunmu§tur. r ~ a gelecektir. dır. mu~lardır. 
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Kongresi 
Gürültülü oldu 

~BULMACA 
4 Aiustos 195% - Paurtesi 

1STASBUL 
.... 1 ı ı c • • , 

1:? S7 .Arı!~ n proı:ram, ı:ı 00 Ha· 
ber er 13,H Turhltr (Pi) 13 30 Ha 

(Başı 1. cide) fil muı o: (Pi ) lll 41i ı':ırl.:ılar Oknraıı w 
lır Re-etp B rı L Tt Qy'or kardt lu, 
14 .o Dıa• n caz. mı.ıı,ı ( l'I.) ı .. ,oo Jcmıiıı baskı altında tutulduğunu 

'Ve Orman Kanunu çıkmadan e\'. 
-vel bu köyliılerin partiden ayrı
ıacaklarını. kö)lere su getirilme 
<Java ının i e. edebiyattan baska 
b r şe) olmadığını söylemistir. 
A\uk:ıt Ertu ıul Ce\'dct ise hc
)ecanlı bır konu ma yaparak, 
ePartı ıçındc tesanüd \e saml
mı,liet ) oktur, anlasmazlıklar ka· 

.Kapanı:. 

1 00 .At 'ıı u turkııılfl" 111 l!i Jarl· 
e d~n 1 .:ıo Ear ılır OL."tlyan ıoablte 

Tar 19 00 Hıbultr ııı,ıs u e erlerı 

d me kademe partinin bütlin 
l .ımesıni sarmı~tır. Gruplar 
menfaat pe}ındcdir Dcmokra i 
bu mudur? Tahakküm olan yer
de dcmokra ının D sinden bile 
b:ıh:scdılcmczn demiştir. Bu ara
da birçok natiplcr muhalefete 
,.ıddeUe hücum cdıp kongrenin 
lıavasını drğiştlrmck i tcmişlcr 
ve Halk J>al'tisini: bu milletin di
nınl, kitabını karanlık bir mah
ıcne kapamakla ıtham ctmi5ler-

:! t,00 Xapanıı 

ASKAllA 

T a ık· D r hırnn. " - llubı .ın 

5 - J, r J l 6 - } ski bır ı 14hın 1 

dır. • 

7,28 Aç• s Ti pro.rın1, 'i .,O 11. S. 

Aran. 7 ,lll ll ık ( l'I ) 7 .a, llabultr 

8,00 ... arL:ılar 'I urku r (P ) ,25 Hın 
raporu, 8, O (;t~ U m•'odıler ( l'I.) 

9,00 Gwuıın ııroı:rı ı Tt hpaoıs. 

1:! 1S • 13 0 ,A,Ji;er Hl i: 

mt n : Kcmtr. T - C'tTrtk, ar 8 -

ne an eda ı: u. 

E\'\'ELKİ Bl :UAC'.\NIN 
HALJ.i 

So dan Sı.ı: 1 - PaUıcan. 2 -
:ı - Tcmurcuk. 4. - Dra. 6 - :noıı 

6 - .Ali: Lor. 7 - Ob; Yasa. 8 -

12,ıs lltmlel.;et en ıellm ı. :?1l l.ftm l>unııu·. 
ltı.t e ulAm. 12 ao Ordudan ha rltr Y ıl:ırıdan Aııf17a: ı - Po n, Ok. 

:! - Ahn 3 - T~~d 4 - '!7r. S -

l\lı :ıfır bakanların, kendi ba
kanlıklarını ılgılcndiren mesele
ler hakkında ~ aptıkları konuş. 
malardan oma kongre sona er
miştir. 

ı ::,4S ı::u er trl, 13 00 lf. 
... haberler, 13 n llııı k ( p ) ı . o 

Manevi silahlanma ~:~a rlPOnı, ıkıam proı;ramı Te ka~· 

J ,.. Ya. S - O''" T - .Atın os I 
- A z. 

1 

T eşkilafl m n 
Verimli neticeleri 

* 16,ı;S Acılıs ... pronam 17,00 Sarl.a 
lır (Pi.) ı;,::o 5arl;;ılu Ol.u:ran J:sına 

F.n; n 1~.00 Xonu~a 1 ,ıs SırL:ılor 

Toplantılar 1 

anbul Y bel: Oiu ar ı a t • B ,.. I 
liiı bu ı•neki faalı1• • ı ara ındı A· 1 

C..:1111' ~:ı lf . t,,ııı - -

(Ila ı 1. cide> 

Ol:u:raıı l'n n D~m rdo ... n, ıll <&S !ilam 
ba n &ıunbalar (Pi ) 1 P 00 ll. S. A· 

rın Te haberl•r. l o. Vi Ta rıh len bır 

yıprak 19 20 Tanrolır (Pi.) 19, O Ko 

mislcrdır. Topl:ıntı ~aptığınıız ,. n uaU :!0,U r.ıılro uz• .. ı :!O 30 
sırada Mıamıde bulunan bir oto- ll zilı: (;pi.) 21,1s :Konnıma 21,80 :ım 
büs şırketi sahiplerile şoförleri • k Turk m ı~I 22,00 Danı muı il 
ara ında on beş senedcnberi de CPJ) :ı:ı,4:; lf. S. Aran "' haborltr, 
\ am eden bir ihtilaf mevıuu ge- :!:ı,oo I'roı:ram n bpanıı. 

tırdiler Otobus sahiplerile ŞO· t z " t l? 
forler bırbırlerıne karşı adeta U '8 ACllı,s "' ıırorram lS,00 Kl1 J.'.arnna;a bukın dan ltrln 5 ral: e 
dU m:ın kc Umi&lcrdi. Herkes ı eserltr ıı:; 1!i arıılar, 1 r,b "'alon dtbılmt •rl !tın kı,-afel muşa bakası ur 
kendı inin haklı olduğunu iddia orkeatrası (Pi.) 16 oo ZeJb!kler '' !J'or t ple aıl$ "' muıababrı hıanınlara 
ediyordu. Fakat bizce kimin hak lS,80 Bu eklr ı malın (PL) ıs.45 

lı olduğunu değil, neyin haklı ol Yort t rkıı'ul 1;,ıs Plrano il• m~odl 
duğunu orta~a çıkarmak lazım ltr (Pi) "11,30 Sarkılır 1 00 Dans m Bütün okulların kadroları 
dı. Bu e as üzerinde yürüyerek zi~ (Pi) ıs ıc; r4•rl ııezl;orııı 18,2:; 
mumessilleri bu sirkete gönder Serbest ıaat 1 ,80 G1ı1e bıldı!lar 19,00 
dık. Bunlar her iki tarafı dinle- Haberl~r. 19,15 Orun hanları, ıtı,30 
dıler. ihtilaflı noktaları meyda- Ttımıl :?0,1.5 Radro ıueıeııı 20,ao Oda 
na çıkardılar. Bir kaç giin sonra mu ıı 20,50 ;ı.;~.ıı m ı: (T'L) ::ı,oo 

gbrduk kı şoförlerle otobüsÇüler Şarlı:ılır 21,ııo Proı:rım ... lı:apanıs. 

tamamlanıyor 
Ankara, 3 (ANKA) - Mılli 

Eğitim Bakanlığı Orta okul ve 
Liselerin sınıf ,.c öğrenci durum· 
Jarına göre isimsiz kadrol arını 
tcııbite ve buna göre nakil ve ta
yinlere başlamı tır. Okullu a~ıı. 
dığı zaman bütün öğretmenler 
\'azifc başında bulunncaklardıı·. 

ara ında dostluk almıs yürümüs. 
\ralanndan su sızmıyordu. Top 
Jantılarımıza jı;tirak ederek söz 
aldılar 'ie ~imdi~e kadar arala
rında ı:eçen düşmanca hareket
lerden dolayı pişmanlık duyduk 
larını o~ledıler. 

Dığer bir misal de şöyledir. 
1kınci dun~a harbinde oğlu 

\imanlar tarafından işkence ile 
oldurblen İrene Laure ismindeki 
bir Fran ız kadını Almanya~a 
karşı çok şıddctli düşmanca hi,,. 
Jer be lerken te kilUımızın tel
kinleri netice inde bu fena his
lerinden sıyrılmış~ Almanları 
se~ meğe bıı lnmıştır. 

Almanya ile Fransa :ırasında 
da do Uuk tezahürleri gün geç
tıkçc artmaktadır. l\liınevi silah 
lanma tc kıliltının Bon'da açtığı 
bir merkezin mobilyalarını Fran 
sızlar- ı:ondcrmcği taahhüt et
mis, buna mukabil Pariste acılan 
bir büronun eşyasını Almanlar 
gondermcği kabul etmlslcrdir. 

Bir tok komünist fikirli insan 
lıır derhal bu Ciklrlerinden vaz. 
gcçrrck •1\lanevi silahlanma teş
kilatının kurduğu prensiplerin 
çok tatmın edici oldufunu insan 
Jar ara ında dostluğu kııwellen
dırmekte bü~uk fımıl olduğunu~ 
oylemişlcrdir. 

Mıs1r eski 
Maliye Bakanı 
Geldi 

rna ı 1. elde) 

rl f tanbuld:a bulunan ailesile 
~onişmek lizere geldiğini, bir 
mıiddet Türkı)'cdc kaldıktan son
ra Mısıra dıineccğini söylemis
tır. 

Mısırda son gunlerde olan 
tldıseler hakkında ~azetccilerin 
sorduğu b r suale Abdel - lfota· 

VATAN 
iLAN ··ty ATLARI 

Baslık maktu 25.-
2 ncl sayfa santimi 4.50 
S üncO • • 4,-
4 Onca • • 3,-
tlln sayfası • 2,50 

Atabkeme, icra, tapu, 
noter ilAnları c::rntimt 2.~o 

Diğer taraftan Orta okul ''e 
Lise açılması için şehir ve kasa · 
balardan yapılan müracaatlar da 
tetkik edilmektedir. Bina \az.iye. 
ti mUsalt olan ~erler<le okul açıl· 
ma ına çalı ılaeaktır. Bakanlık. 
nerelerde okul açılacağına dair 
karannı ~akında verecektir. 

Amerikan Export Lin s ine. - NEW - YORK 

EXPORTER Vapuru limanımızda olup 5 
Ağustoı:ta '.:\'l'"EW • YORK, BAL-

TbIOR, I<"İLADELFİYA ve BOSTO:\T limanları i~·in eşya. 
yi ticariye alarak hareket eıJeccktir. Fazla tafsilat ıcın Ca· 
lata· Tahir han 3 lincil kalla HAYRİ ARABOGLU ve ş.,ı. 
na mliracaat. Telefon: 4'19!)3 - 2 • ı. 

. 
lzmir Baymdırhk Komisyonundan 

İzmir Liman Bölge Müdürlüğü binası 3 uncü kısım inşaatı 
ve tesisatı isleri 49943 lira 5 kurus keı:if bedeli üzerinden 30.7. 
952 tarihinden itibaren on beş gün müddetle kapalı z:ır:f usulü 
ile eksiltmeye konmustur. 

Eksiltme ,.e ihalesi 19.8.952 salı günü saat 11 de İzmir Bayın
dırlık Müdürlliğundc toplanacak komisyonumuzca icra kılına
caktır. 

Gccici teminatı 3746 liradır. 
Kesif ve eksiltme e\Takı İzmir Bayındırlık Müdürlüğünde 

göriilcbilil'. 
İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi İ) i bir surette 

başardığını veya idare ve denetlediğini isbata yar:ır belgeleriyle 
birlikte ihale gününden en az •tatil günleri hariç• üç gün önce 
İl Makamına baŞ\·urarak bu işin eksiltmesine girebilmek için il 
belge kom iyonundan alacakları yeterlik belgelerini, in aat ve 
tesisatın devamı müddetince iş basında bir mühendis bulundura· 
cağını belirtir noterce düzenlenmi5 taahhütname ini. teminatla· 
rını ve 1952 mali yılı Ticaret veya Sanayi Oda ı belgelerini rnuh 
te\i kapalı zarflarını eksiltme saatinden en az bir saat evveline 
kadar komisyonumuz başkanlığına makbuz mukabilinde tcslım 
eylemeleri ilan olunur. 

Postada "aki gecikmeler kabul edilmez. (11962) 

r 
Açıkhava Tiyatrosunda 

al pek cevap vermek istememiş Konservatuar Turk Musikisi kon eri ilk defa 50 kic:ilı 
sadece. ~ bir heyeUe KürdilihicazkAr faslı - Solo ~arkılar - Kö· 
•- l\fı ırda her ŞC}' şimdi s ı. çekçeler. 

kunct bulmuştur,,, demiştir. 6 ağustos tarsamba ak amı saat 21 de her } er bir 
Bu sırada J:azeteciler isminin liradır. Biletler saat 13 den 17 ye kadar Şehir Dram Ti· 

tam olarak nasıl yazıldığını sor· ptrosunda satılmaktadır. 

dukları sırada eski b:ıkan ce- ,..•••••••••••••••••••••••iiii 
bınden b r kıırt tıkararak uzat· 
mı \c O) le demiştir· 
•- Dıkkat edin, i mln sonun

da bulunan p:ış3 kelimesini iJa. 
V{' etmevın. Bili$orsunuz, son 
lrararla l\fı ırda p:ı.a \C bey un 
\anları kaldırıldı.11 

Avrupa Savunma tO'>· 

luluğu yardımcı 

komisyonu 
Pal'ls 3 <A.A.) - İyi haber 

alan çcvı-clerden ö.,:renlldlğine 
;:bre, \ \'rupa avunma toplulu· 
j?u yardımcı komisyonunda bu. 
hınan heyetler başkanları 12 
ağu tosta Pariste toplanac:ıklar
dır. Bu toplantı sırasında Bel· 
çıka Ba b3kanı Yan Houtte'nin 
talebi üzerine. topluluğa men-
up memleke•Jerde askerlik müd 
detlerinın yekne ak hale geti· 
r ime ı me\zuu inceleneccktır. 

Yeni Kurulacak Çimento Fabrikası İçin 
Teklif Verme İlanı 

Ankara Çimento Limited Şirketi 

Müdürlüğünden : 
1 - Ankara • Eskişehir yolunun 8. ci kilometre inde 

Gü\'ercin mevkiinde mevcut fabrikamızın yanına günde 200 
ton klinker istiijsal edebilecek kapasitede yeni bir çimento 
fabrikası kurulması için teklif istenmektedir. 

2 - Bu hususta hazırlanmış bulun::n şartname 75 TL. be
deli mukabilinde Güvercinlik nıevkiindeki şirket merkezınden 
alınabilinir. 

. 3 - Teklif vermenin son mühleti l:J/Ekim/952 ~arşamba 
günü ak,.anıına kadardır. Bu tarihten sonl'a gelecek teklifler 
nazarı itibara alınmıyacaktır. 

4 - Teklifler Ankara Çimento Limited şırkeU mUdilrJü. 
~ü Glivercin adresine yaulacaktır. 

5 - Şirket J:Clecck tekllf-ler arasında dilediği firmayı seç. 
mette 'e iparişi \erip 'ermemekle tamamen serbesttir. 

{12277) 

ÇAMAŞIR. 
MAKİNESi 

tEKMil C.AMASIRINlZl 

YIPRATMADAN 
OTOMATiK OLARAK ~~~,,,. 

. 

YIKAR VE SIKAR 

• 
TAM EMNiYET 

ASGARİ SARfiY A 1 

® 
MAKiNASI SA YESiNDE 

YORUCU ÇAMAŞ\R 
GÜNLERiNE El VEDA 1 

&RITISH 
COM,ANY \,IMITlC) 

lsfanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden • • 

iEW fJ!1l1t!Ii&tlC!JO tJı 
1

GRiPi 
başarı ile kullanılır· 

GRiPiN 
·•' • laı, dit. adale. ''"'' •'· rını ıüratle tealı•" ed tff". 

• Ro,.atiımo, lumbog•~ 
ve ıııılarına lıart• 
tavsiyedir. ;-

• Bayanların muoyy•" '
0 

11 il 
lordalıl ıancrlarınd• •• 
rece foydalıdır 

~ımiıMlıllı~~ 

TEKLiF iSTEME ILANI 
Aylık ;\lunkkat 5000 Kilo Sadeyağ Alrnacak 

kira teminatı 

Semti l\laha ilesi Sobgı !\o. Cinsi J,ira Kr. J.ira Kr. 

Topkapı ratm:ısullan Kahalbağı Es. 33 Arsa 6 00 5 35 
Eyiıp Eyüp Kalcnderhane 59 61 Barakalı 31 00 :!7 80 

Dük. Arsası 
Mercan Mercana~a İbrahimpaşa ı:amıi J~s. !!2 Arsa 5 00 4 50 
Aksarar Çakırağa ~amıkkemlil 12-14 Arsa 25 00 22 50 
Fatih Sehresmi narüssafaka Samanizade medrese arsası 40 00 36 00 
Sa111at) a ll acıe\·hat İkiyüzlüçc.me 69 Arsa 5 00 4 50 
E)üp Kasımgünani SütUlç en. es. 37 Arsa 10 00 9 ()() 

Galata Arapcamü Kalyon 9·11 Arsa 25 00 :?2 50 

Yukarıda yuılı gayrlmenkullrr 28.2 1953 tarihine karlar kıra~ a vcrıleccgınden istcklile· 
rin nufus hüviyet cüıdanlariyle birlikte 8.8.1952 cuma ~ünü ~aat 11 de idaremiı: Akarat Kale· 
mınc müracaatları. 02023) 

1 S LiRA PEŞİN 
a~dii 

10 Lira Taksitle 
İngıliz ipliğınden dokunıııu • 

Desenli ve Gabardin 
Kumaşl:ırdan birinci sınır 

JS~IARJ,A)IA ELBİSE 

115 LiRA 
~El.AllADDIN 

KARAKAŞI.1 lHüe"sesesi 
l\Iahmudpaşa Kapalıçarsı 
kapısı yanında 'No. 18 

·-•DOKTOR ~ 

Raif Ferit Bir 
\'erem ve DabiU Hastalık 

lan Mütehassısı 
Muayenehane Be~iktas 

rramvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. l:l, Tel: 
843!15. Muayene 17.19.5 Ev 
Vali J\onağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat 1. Telefon: 
83684. 

" DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Alide ve Bağırsak hastalık· 
tarı, Basuruu ameliyatsız 
tedavisL 
Nişantası - llumell Ca._ 
Sevin Apar&. No. t. Tel: 
X."t433 

VATAN 
Nüshası 15 Sunqhlr 

Abone eeraltl f'il<'ltfit•ıN B•ri11te 

IJLr a7lılı &..60 Wn 11.00 Ura 
Oo a11Jıı ıı.oo • H .00 • 
Alb • 14k :2.60 • '5.00 • 
Statla &2.00 ., H .00 • 

DİKKAT: 
OıısetemlH riadtrUH ınalı •• '" 
ıılar uaredllala, edllm•la. l.ai• 

eıuaıu.. tllalardaa •"'11il1" U. 
b11I tdllma 

ABONELERİ:'\! 
DİKl.ATlNE 

Adres dPğiştlrmelı istenildi 
t i takdirde 50 lıuratlü s>M 
~a pulu cönderilmesi rlC8 

olunur 

lmtıyaı sabJbt: SINAN l!.ORU: 
Neırtyab fillen idare edea 

'fıu tııert MUdüri 
MELlıl YENER 

C\'ATAN> Gazf'tPrillil •P Mılba 
acılık T. A Ş. - lstarıbul 

\ 'ATAN MATBAASI 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
.. 

KOLLEKTOR VE YOL YAPTIRILACAK 
İstanbul Cibalide Abdiilezclpaşa Caddesinde kollektör \e yol 

insaatı 168.811,86 lira ke fi çe\'resinde ) aptınlınak üzere 21 ;\. 
ğustos 1952 perşembe giınü saat 12 de İstanbul Divanyolund:ı 
Belediye merkez binasında mütcşe~kil daimi komisyonda kapa· 
lı zarf usulii ile ihale edilecektir. ilk teminatı 9690,59 liradır 
Şartname i lstanbul Belediyesi merkez binasındaki Zabıt Ye rııu
amelat Müdürlüğünde görülecek \'eya 844 kuruş bedelle İstan· 
bul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilecelll ir. :it;. 
teklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 1932 yılı Ticaret 
Odası \'esikası ve İstanbul Belediyesi Fen İşleri ?ıludürlüğün
den 3 gün evveline kadar alınacak fenni ehliyet kağıdını ha· 
''i olarak hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günu saat l 1 e 
kadar Daimi Komisyon:ı vermeleri lazımdır. (12417) 

INGILIZ KUPONLARINDA 

DAM Pi G 
acele ediniz. 

Kuma~ 'e ithalat T. A. Ş. Bahçekapı :?8. 

Sümerbank Alım ve Sahm 
Müessesesinden · 

Bakırköy pamuklu sana} ii milesscsemiz 
5000 kilo sadeyağı alınacaktır. 

Bu işe ait "saf ~artna mesi alım 
kısmından alınabilir. 

fstlrak edebilmek için müessesemiz vcznesiJle0 
2300 lira teminat )"atırılması ve tekliflerin kapa.11 

6 8/9~~ akeam!na kada~ verilmesi lftzımdır. tt 
lıfues:.esemız lhaleyı yapıp yapmamakta serb~...,4 

( 1;.:.>". 

l 
ıle 3000 adet ka\"ak telefon direği satın alınacaktır. 
bedeli 45000 liradır. tı 

Geçici teminatı 3375 liradır. Eksiltmesi 26.8.1952 şa 
saat 12 de yapılacaktır. ·ıt 

2 - .Sart~amesi her gün komisyonumuzda gorüJeb11~ 
talardakı gecıkmeler kabul cdılmcz. Teklif mektupları 
atinden bir saat eweline kadar komisyon başkanlığı~) 
olacaktır • < 

iM 
MAGAZASI 

BEYOGLlJ 


