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« 11' .. l~~P » 11ç11J~ tffşıt _geıni.~i. 

~h 1' \7..\~: 
tııet Emin YALMAN 

JI nııo 
«\ ~· aksonlar neden ileri.,' 
'ı ı._ tden • 

"'ıı·~· on a ıı !arda başka 1 
t•~- "t',ın g 1 • • 1 . 
" ldt'I oz crıııı aaına~tıra· 

• t, llıuı de ~ uk cldilrr'! i'\edrn ı 
~l.ır~ Clldeleden ba arı ile çıı.. I 

ll uııu 
Ut'le n ı.ırrıııı aı ars:ık, u nr:· 
lııtııı ıek 'arırıı:: ,\ nJ:lo Sat.; on 
' 'tilir l' l ll'riıııte 1111•1i) ele degrr 
hJ%~t <ı l~ı ııı \e tcı·riihı·li lıir 
•er,k nııııı lıir kn mel s:nılır 
••lıındtııa ıt ıti ,." gı:rck ma"ııcvİ 
tıQı an el .. t•· • •l kı u undc tıı ınır. ı~ .. 
'•ı:ı a l ntl'llerin lıu şekilde 
hJısıle~arı:ı~ı~ı. ~ iihck vasıfta 
ltttiJı lctı ın~ ini her cihetle 

il tdl'r 
~.,·~ ka:.,ı b' . b . . ıııı: 11 -~ • ızırn alınuıe b:ı· 
~llltıız e.r < ıhctle bıi.) uk bir 
}ıı teıİ luL; ek \'Usırtarınıız ,·:ır. 
b•~ıııu n buhran \C tl'hlikeleri 
uııran:un a~I\ le atl:ıtabilılik. 

(11ikıerın te ıtli nimetler 'c gü. 
d t\iııe sari .11~1u mü te nu lıir iil· 

1 
tı:ı bu k Hhıı.. lluııa rağmen ne· 

)~ltııiunı adar. gerh iz? Neden 
Oruz~ f'ııı l ı sonuna gclirı•ıııi· 
'(dllğ~ • U bıiyi.ık milleti la~ ık 
~oruz~ertebe) e n i<'iıı uln tın· 
1~tla · IHıJ bckle\'eıı ,. nıan 
lij ra · • ~ahi ıınsıl otıı~or da bir tiir· 
~lıqd: \ıknıı~oruı? Uiin}anın 
''aıı rratıııa selfinıelli bir l'I'!· 

lııtııığu'erınek lOlunda cliıni11le 
~'d'ıı ~uz 'uksek imkanlardan 
tı i~rreıııtiınbı '<' lrntıın in :ın· 
tıı 5

1 
ad" ettirnıi} onıı? 

~:. \p::llere titrlü tiirlu ''"' ap
vı~ıllıi rk ınumkiinılur. rnkat 
l'iQdt d 

1 
gouten geçiı irsek. iizc· ı 

' dıır: ~tac~gınıız ba lıca ebep 
~da Utkıyrııln umumi ha,a· I 
~ ın . . 
' lhuı ez~lcl, hi1met, f37ilet 
~~htı· ~ır hole gı•lnıeıııi tir. 
~dt 1

1 ınsaıı; arnnaı-ak, rl iiç. , •Wasp• uçak t:ışıt ıemhinıle öksiiz çocul.Jar için bir toplantı tertip edilnıistir. Yukandalı.i resim. 
~ L~kn ııtııl;ıl·aJ.. 'l'l'ılc, ilk fırsat. de bu toplantıda bir çocuk ~eml subayl a rından birine buket ' tri) or, Küçiilı.Ier çay jçi)·orlar , .c 
ij liitıureıı,. ) cre \'ıırıılıırnr, tur. uçaklara bindiriti~·orlar 

~~:~!~ır.baiı atıelerlc ukubet .. uğ. r A \J \J I B h . . . . 
~{;~~~~~::~~::~::,:~~~:. ı. gaog u, aşmu arr1rımızı 
~:~~::l~~~~;·:.:'.~:·::~~~:::I: hedef tutan ko· nuşma yaptı., 
Ilı ~•kaııllk:ır etmek, mt1h etlen· 
~l ~o/ aınak 'e aptallıı;n 'ıır· 

l\ 
11 tııladır. B b k y d ~~ııı1ıkrıı.. aş a an ar ımcısı, O. P. ti merkezindeki 

bi sının baslıea \a7ife i 
basın top

Ahmet ~~ııı ~eğıneııııl'keıın tı:indrı.İ lantısmm mevzuunu tamamiyle Boşmuhorririmiz 
'ıı 'lİ\eı erlendlrmr ölı:iileriıı i 
~tkıır.\' " faıilrtc ~iire l,'l'\İr· • Emin Yalman' a inhisar ettirdi 
~ 0kra . 3k:ıl hbıll'lı: ı ) eni ılı-· 
lı~I ka/ hıırekl'li, hıı nılıa ılrr· Başbakan Yardımcı ı Sanıct 
'leı 8.1ş ı . Relıni~. llll'Zi)·eı \ e ııh · .\gaoglu dün Demokrat Parti il 
~ter )Jhıpleı inin h:ı lunnı bil'er merkezınde, me\'ZUU tamamiyle 
r 'ttall 'er"k clcmol;rasinin adı· basmuharrirlnıiz Ahmet Emin 
tlte tığ :ı b ır:ıknm, lnkat ruhunu Yalmana inhisar eden bir basın 
~ Aı,ti t:ıtnıaga ko\ ulmu tıır. toplantısı yapmı tır. Samet A
~t ııııl"ıtill'riıı umumi kıtaline ğaoğlu suntan söylemiştir: 
ı,~llıle~IJ~rl hergun giirli\ orııL •- Ahmı:t ~min B~~ i~ S-! 

~~ ~ l'tı •. e'.ıııcgi bili~orsak. zamanlard.a ıktı~ara \e ıklı~r!n 
~a bııu r~gınıız ) anıyor. Fakat h.a~ı şahsıyetlerıne karsı ı:ır~ş 

l 1~ • gun bu atırlan , a· dıran tıgı taaı·ruzlara tema etmek ıs 
~~ı./hsi hal alta ~ eı ile ı; ımr· tiyoı-um. Bu lıu usta bir kanaate 
ltodı~ degildir. Nuri Horanın \ armak için ke~.disinin ~ir sc 
~. llİdı 1• llkı~etin iizrıinde, umu· nclık yazılaıını goz~en gcçır~e, 
"'\, b ın lıır belirtisi clhe clur· te fayda vardır. Kore harbıne 
:~de ,: basil nıi aile g~ni i.il· I' lirik ettiğimiz zaman, iktıda.rı, 
ti l~telancııışlaıın dikkat ini. bi· ı aldıgı cesur kararda~ dol~~ ı go" 
qt ~ d n korkunç· derdin üze. 1 1eı e çıkardı. İktıs:ıdı ve ı.çllm:ıı 

~ 'tlıt:kırıı·lı; i ti~onını sahada memleket yepyenı hır 
~·~ı k trııılyetj sulh ' :7.ıınıaııın·' de\ re girmi tir. lıel'i hamleler 
t lr ,.~;ı.v'"t ıl r ı;enıesiııin ra ntı birbirini takip ediyor dıye ) azı 
;•ilo 1 ~ İ)e ı:ıiirese tok kl\nıct lal' yazdı. Aradan az zaman ~cç 
~lı r. Satı 1 cru h ., • 1 j likten sonra neşrı~ :ılının lstıka it llth . rn l'r ,,aze e, . . d b' d . ti p • 
,~it ıı·ı·lı ' ırnıarın nik:heı ini-- metı hır en .ıre l ~ı:~'kt t" ~;~ 
~llu<ıı ıta\I gibi trkı'ar ecll•rek dt e ba~.ıl şa~lsıy~tther ı - baa~f ldı. 

t oıııalabT !:: •• ema)u u ı c ı ama a ı. 
~rh11ııisaJi 11 i g .

1 1

1~.
0ğ~: • .?0 g~ıb~· Dc\·amlı bir tempo ile hilcumla· 

ı• -, e . orı ıı urnıı:ı gı ı , · ti t 
ı! t:ı~ nı ıııeııcr· . k'. i rım maanen ~ahsı)e ere e; 
"it .... laca•- • .ua ı me\ ıım · 'h tt• 

ııı·, .. hır ha l; t . n ti' ~ı e ı. 
~ ı lı re c • 11 c r 1 1''akat bu hücumlar netice ve 1 h ga1aıı \e fcHran dal· 

l!ıı rat11tıştır ıemeyince ve muvnfCa~ ?lama. 
)~td lltııuın· · yınca bu serer taarruz ıstıkame-
'-~ ~ arka 

1 alaka)ıı r:ıgmt'n tini partiye )Öneltti. 0 Demokr:ıt Samet Ağaoğlu 

Parti bu meııılekete ne yaptı? 
llalk Partisinden aldığı mirasın 
iizerinde ve ayni istikamette yü 
riimektediı·· demi~ e kadar var 
dı. 

nu zatın yazılarınd:ın çıkan 
netice şudur ki, o üç beş kişlyi 
kendine muarız \e düsman ad 
dediyor \ e netice alamayınca, 
yanı onları ~ ıkanı:ıyınca bu ı;e 
fer il..iidar ııartısine hücum e. 
ete.ek tamamıyle ayn bir istika 
metle, ayni bir zihniyet \'C an 
Jay ışla yurıiy en \'e e~erler vü
cudu getıren Demokrat Parti 
iktidarını küçiiltnıek 'e halk na 
zarında cliişilrınck için onn Halk 
Parti ine benzetmege kalkıyor. 
Bu )azılar bir tenkid midir:' Bi· 
ziın \e melicni cliinyanın anlayı 
şına giire, lenkıcl, şahısl:ır dı 
şında kafan hadi cleri objektıf 

' göriişle tetkik Ye nıütaıaa et 
miye deııi r. Ahmet Emin Yal 
m:ın Beyin yaptıgı ise asla bu 
değildir. Bilakis o, şahıslarla 
ugraşmağı meslek cdinmi~tir. 

, Dikkat eder eniz hiç bir yazı 
sında ele nlınmış tek bir müs 
bet hadise yoktur. •Menderes 
diktatörlük yolundadır• dediği 
zam:ın tek delil veremiyor \ 'C 

(f)"·:ımı Sa. 3. Sü '1 clt) 
~ ~u s sındıı ne olıı~·or? n u. 
~ lııe \ ~?.tda ııııtrcnfıruıı Ü tiin 
l.J~lı 1ı0;1 

.. ' ıırdıl' (:itt ikçe zor· 
t• ~s;a '.1lçü ıııe' c sporcu \ e 
~ lııta L~Ure çi anı•:ık i alıetli •r •ıır ~11 taaJ". antrr nıııan \ e ~c, ku 't ttara81s 1~1~" haıırlanıyor. l' l i ı 
''llııleJıi ıd alakaları tla Lt•skin 
·~ ~ bu ''] toı~ la):ııı giı re saha· 
rı )'!Qşııı 1 

l'\ tın lıiıtiın dun~ ada 
t~İl1oca : delen ant renörfüıiı Xu· 
•h:or. 1 •tıdn bir 'l'ürk te ki l 
l;;"ll~ti~~ .Nuri lloı•:ı, :yeni gu. 
-l'tıdiııi s~z.ı )eti liı mi • hep ine 
Ilı arıııa )dırınış n• e\·dirnıi , 

Ali Mahir, pahalılığı 
önleyeceğiz, dedi 

~ı~1ıır. ll~· ı~z c ok <li lplin kur· 
\,~ tılca11

1 c;_tıeı'llrası er me~ d:ı· 
~tı b1tıJaıı 1;ure çilerimiı:in gözü 
~~it ~ıı 0 1 · Ra ' uruhıcak o~ uıı· 
1 ı ~ l.o~d aretıerle idare eder. 
tir!lı- teşk·~ Olinıpl) atlarında 
)~d·1l hı~ 

1 
1 at saye inde birkaç 

t " en 'd lıı~t· 'ıkışa 1 
1 n ı e cı mis, rıı ıl · 

ır. n aıın imdaıiına yrtis· 

~llrt ıı 
"' Ota li '( t~lı ... ,, ki 1,;' nı letıerara ı 1.ılr 

"~lılor, nzaıı nıı lı r. ller yere 
>~. bilinde ın.ıt\'ukkat hizmetler 
4t lt;ııb , ~ nksek iicretler a lı· 
\th~.t\ ;ı,,_ tılkı kendi mrmlcketin· 4 'ili •••• ı h. 
~il 

1 
ıııe , ,1ııtıet mukabilinde 

-~, 1 b~retıkrıten maa 380 linı· 
ı..ı~ b ltllıin • i likb:ıle ait hiç bir 

l llııunı nta sahi11 olmadığı 
• hrın a hem C\ ini idıırc et· 
l ~t\a ~ocukl:ııını )etı tir· 

ll:ıı !'a: !>; Sıi: 6 dal 

Faruk'un müsadere edilen emlôki borçlarına ·mahsup 
edilecek, 100 bin hektarlık arazisinin de halka 

dağıt.iması düşünülüyor 
A ıdolu .L/a ıı 

Kahırc. 4 - Basb:ıkan Ali 
Mahir. bugtln .Mısınn bundan 
sonra yeni bir iktisadi politika 
tııkip edeceğini ve bunun he<le· 
Cinin harpten evvelki vaziyetin 
yüzde 350 ye varmış olan hayat 
balıalılığını indirmek olduğunu 
söylemiştir. 

Başbakan yiyecek maddeleri 
ile yakacak ve petrolü kontrol 
allına a' 'lıp fiyatlarının lndirlle
ceğini bildirmiştir. 

lilikOmet eski kral Farufa 
alt olan \'e 100.000 hekt:ır t:ıh· 
mln edilen arazi~l de dağıtmayı 
duşünmektedir. 

General Muhammed Necip, 
Ali l\lahir ıle iki saat kadar ,ö. 
rusmu•tıir. 

Bas bakan Ali Mahir ile ) ap· 

tığı bu mülakat onunda general f::" 
Necip .:çok şükür bütün mesele-! f Ilı d 8 r 
lerde tam mutabakat halindeyiz• orya a ayar ın 
demiştir. 

nasb~k:ın A}i Mahir, beyana. Baskanhgv ında bir 
tında hükfımetın yabancı tcseb- • 
hlislcri destekleyip kolaylıklar JopJanf I 
{.ÖSlermek niyetinde olduğunu 

söylemiştir. Florya kö~küııdckl toplantı· 
Diğer taraftan Mısır ı\'İ\'abct ıara diin de devam edilmiştir. 

Meclisine srçHcn azalar, Kahi- B.!IU\I. Ba~k:ını Rctik Koral· 
re'ye dönmcğe baı;lamışlardır. t2n, Başbakan Adnan :\lenderes. 

İlk olarak Barakat bugün ts- Başbakan Yardımcısı Samed A· 
kcnderiye'dcn Kahireye gclmis- ğaoğlu İçi,leri Bakanı Ethem 
lir. Kraliyet tcms!lclsl Prens l'ılendrres. ''e diğer ze,•atın İS· 
Abdülmünim ise bu ak am Paris· tir:ık etli •i toplantıya Cumhur. 
tE"n uçakla Kahire.re hareket et. lia kanı Celal Bayar başk:ınlık 
mis tir. etmi~tir. 

Naipler. yarın Hükumet 5- Toplantıda sunlük menular 
uiınde and çccekler \e Çarşamba ve a:.kerl meseleler üı:crinde gô 

CDcumı :sa: 5; Sü: 5 de) rtı~mcler ecre) an ctr.ti~tir. 

Amerika Savunma Bakanı 
yardımcısı temasını bitirdi 
Bayaıı A.ıına Roseııbeı•g, Türk· A.ınerikaıı 
işbirliğiııiıınıükeınıııel olduğuıııı söyledi 

nıuıut lluha!ııri l;dııı Arnold B:ıyan nosenberg' i ha. 
Ankara 4 - Bu sabah askeri sın men. uplarına takdim etmiş 

bir uçklıı şehrimize gelen Ame 'c kendisinin İnsnn kuvveti ve 
rikaıı l\Iilli Savunma Bakan Yar- Moral Eğitimi, askı.?rln yasayıs 
dırncı ı Dayan Anna Ro cnberg, meselelerinde mütehassıs olduğu 
beraberinde Askeri Yardım llcy. nu belirtmis \e gazetecilerin 
eti Başkanı Tiımgener:ıl Villiam bu mc\'Zuda soracaklan suallere 
Arnold olduğu halde, Genel Kur· cevap. vermeye hazır oldu~unu 
mny Ba~kanı Orgener:ıl Nuri Ya söylemiı,;tir. 
mut'u ziy:ıret etmiştir. Bakan Bayan Hoscnb g, sabahtan 
Yardımcısı bu miitı:ıkatta Tiil'k ıtib:ıren Amerikan resmi şahsi. 
Askeri Personelinin yetişmesi yelleri ve Türk Genel Kurmay 
hakkında matomat almıs ve Tür· Başkanı Orgeneral Xuri Yamul' 
kiydcki Amerikan Askeri \'aı·. la temaslarda bulunduğunu \'C 

dım Hey'eti ile Türk n kcri ma. 0rdonant okulunu gezdiğini. 
kanılarının tam bir anl:ıyıs hava Türkiye'nin Nalo'y:ı dahil olma
sı icinde ('alışmalarından dolayı :.ından memnun olduğunu, as· 
mernııuniyelıni izhar etmiştir. kcri bakımdan Tilrk ve Amerl· 

Bayan Anna Rosenbcrg, bu hn i;;birliğinl mükemmel bul· 
arada Anknra yakinlarıncla bulu, dugunu Ye bu münasebetle Türk 
nan Ordu Donatım Okulunu ve nllkOmetlne teşekkürlerini bil. 
Ağır Bakım tamirhanelerini sez- dircceğini, genel'al Arnold'un 
miş \ 'e alak:ılıl:ırdan çalışmaları kendiı.ine i~i bir rapor verdiği. 
hakkında iz:ıh:ıt almıştır. Bakan oı, Orgeneral Nurı Yamut"tan 
Yardımcısı öğledc.n sonra bera· aldıgİ ına!Omatl:ın da memnun 
ilerinde Amerikan Büyük Elçisi kaldığını söylemiş \e uKorede' 
Mc. Ghee \'e general Arnold ol· ki Türk askerlerini gördükten 
ciuğu h:ılde Dışislcri B:ıkıınlığınn -onra, Türkiycye gelmeyi daha 
giderek Profesör Fuat Köprülii' fazla arzu etmekte idim. Ankara 
yü mak:ımmda :r.iyarct etmistir. gayet güzel bir şehlra demiş \'e 
Bu mülakatta Dışişlcri umumi gülerek Türkçe «Çok güzeb Je· 
kfılibi büyük elçi Ce,•:ıt Açıkalın miş, ilk öğrendiği Tilrkı;e lteli· 
da hazır bulunmuştur. melerin bunlar oldu~unu da ilfı· 

B:ıyan Anna Roscnbcrg öğle. ve etmiştir. 
den sonra Amerikan biiylik elçi Dayan Rosenbcrg. bugün gez· 
t-ı Mc. C:hce'nln evinde bir ba diği Ordonant okulunda, t:ı l ebc. 
sın toplantısı y.ııpnıı$1ır. terin modeın silahlıırın kullanıl 

Toplantıd:ı. AmP-ı ikan :ı !;eri 1 masını. tamirini sür'atle öğren. 
Ynrdım He' 'eti B:ışkı:ını gC'nernl 1 <ne\•am ı a: 5: Sü: 1 cl e l 

J 
Bayan Naci~ e ( a~da) keneli ini kar ı lıyan bi ı· ~akınına te~ek 

J,;ür edi)"or 

Enveı• Pasaııııı esi ..:» .., 

Bıı. J aeiye tliiıı geldi 
Kendisi gazetecilere şöyle dedi : «Çok memnun 

ve mütehassisim. Hissiyatım şu anda 
gözlerime/en belli değil mi ?» 

,\ııı rri.ka S:n unm:ı Bakan ı yardımcısı ı\ nna Ro enbcrg, Geıı el 
Kııı nıay Başkanı Orgencral l\"uı i Yamul ile goru urken 

NATO' da hava savunması 
hakkında görüşmeler oluyor 

Türkiye ve Yunanistan hava kuvvetlerinin 
ayn bir komutanlık teşkilôttna bağlanması 

muhtemel görülüyor 
dııac ııltd Prtıı 

JCloran:.a 4 - Turk ve \ unnn Carıtc) 'm Geııcl Karargahını 
Ha\a Kuv .... eUeıinin yilksek nıl· 1

1 

fl.ı~lıdıı-. llıldıl'ildiI;ine gore dun 
beli tem~ilcılerl dun bütün gun ı.:cce So' ~et nusya)a \'akın ma. 
burada güney Avrupa bblgesı Jıılierde mlıhım h.ı\•a iıslcrine 
Iilttefik Ha\'a Kuwetleri Ko- f daır gorü meler sıra ında bcli

nıutaııı General Davld l\J. Schlat ren bır gıirüs farkı NATO'nun 
ter ile görüşmilslerdır. Bu milt· ııuney doğll AHup:ıdııkl Uau 
tefik teşkilat NATO'nun guncv komutanlığı te,kıliılı hakkında 
Avrup:ı bolge 1 Silfıhlı Ku\\'clle. 1:-ir karara \'nrılma:.ını ı:cciktir· 
ri Başkomutanı Amiral Robcrt <Dcumı ~a: 5: ~u: 6 ela) 

İane yüzünden 
münakasalar 

...> 
old11 

N uruosmaniye camisı ımamı cemaatten yirmi 
kişi, camiler için birer kuruş iane toplayan 

şahsa müdahale ettiler 
Dün sııat 14 de Nuruosmaııl • 

>c cami.:..ının a\·lusunda, Anıtlar 
nerneğı adına iane topl:ı) an ııa. 
·an Çagla) anla. Xuruosmani~ c 
c:ıml ı im mı ve cemaatinden 
l!ı-20 ki ılık bir grup arasında 
~iddetll hır munııkasa cereyan 
ctmi tır. 

Oradan geçenlcrın ve çar,ı 

c naıındnn bü~ ilk bir k:ılabalı· 
~ın ~hıt olduğu bu ı;urültiılü 
munakaşanın cbebı şudur: 

Haı1an Çağln,>an l:.imlı 40-45 
ya larındakl zat, uzu nbir zaman 
dır. cıımı a' lusunun kapalı car~ı 
l;apısı oniınde, camileri tamir 
dtirnıek nınk :ı:dıyla Anıtlar dcr-

t ll r.\·am ı a: 5: Sü: 2 del 
E ki hanedan mensubu schz:ı.

1 de Stileym:ın kızı Bayan Naciye 
\'Cni kanundan istifade ederek, 
2s yı llık bir ayrılıJ-tan sonra ı İİİ.İiiR 

gfllehe 
dün •A nkarn • vapurn ile şehri· 
mize ı;clmistir. 

Kendisini karşl.layaıılar ara
sında :ıilc:..inden ma:ıda. akraba· 
ları, closllaı ı \'e eski haremağala· 
rı bulun:n:ıktaydı. 

Bayan Naciye \apurdan inme
den önce heyecanını gizllycme· 
miş ve kendisiyle konus:ın bir 
arkadaşımıza: 

•- Çok memnunum, ~ok mil· 
tehassi im, hissiy:ıtı.n şu anda 
gözlel'imden belli değil mi?t de· 
mişlir. 

Baran N'acıye Eıı\'er Pa :ınııı 
rc!ikasıydı. Em·cr Paşanın vefatı 
üzerine bilahare k:ınlcşi, Kamil 
Beyle evleıımiı:lir. naran Naci
ycnin üç çocuğu vardır; bunl~ 
rın ikisi kız. hiri erkektir. Ayrı· 
ca 1\anıil Beyden de bir kızı ·var
dır. Em er Pasad:ın olan çocuk
larından kızı Mahpeyker, Dr. 
Ürgüplü ile, diğer kızı Türkan 
Paris elciliğimiz milste arı ım. 
Yeyda l'ılayatcpek'Ie. oı;lu Ali 
Emer ele Abidin Dau•rin l;ızı 
Pcriznl'la evlidir. 

Eayau Nnc!lenin h:ımıl Bey. 
De\ amı su. 4 Siı. 1 de 

1 
" 

.Ankarada me\ imin şiddetli sıcakları hiı.kü ın ııürmrkted ir. Halk. bir.ız srrinli) ebilnıck için eh· 
rin banl i.} ustinılcld 53) Cl) e yerkrine ko rn :ık tad ır. \ ukarıkl r<' imde, b:ıhı;c hortu mile eıeria· 

lemcgc çalı::au Ankaralı çol·ul.lar gorlılmclitcdir. 
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1 GÜl\'ÜN YAZISI 

Eınekliler ve iş sahaları 
Memlekclı • ,,----------- -.. lüıltur \O 

mızde alt 1 l ı\Z.\,. : ' Cesııret 

:·ha ~~ı :>.): ı'. 1 llif11t 'l\recllet Evı•i111er 1 pi::r~;.a;.~k~ 
dır. Bu yasta ku)up )azma 
Jhti) arııııın ka- :------------------------------- bılnıe~ en bazı 
p13ı nçılır, bu ~aşta nıemur hı, etraflı dusunen, derin insanların ameli zeka s:ıycsiıı· 
~mekliyc ayrılır. Bu yaş kanu· du)an, )apıcı \C :ııaratıcı kud· de lıiı)iık kazançlar tcmııı etti· 
nun memura mutlak ıstırahat ret ta~ıynn ın an )aşı ile ölçu· gıni J:Örli)oruz. Onlan mu\•af
hakkını tanıdığı :) aştır. Ha) atın lcmeı. Ba daima yası mııslup fakıyete götüren başlıca amıl 
binbir mıhnetını, derdıni go- eder!. Bu)lık Alman airi Go- lcrden birı tuttukları jsfc sebat 
ren, kendi meslcğınde kendine ethe'nin dediği gibi mUncvYer etmelerı, güçlükleri )enebıl· 
ore çctın mücadele ~ ılları gc. ~aslı bilir ki faydasız bır hayat .nıek içın hummalı gaHct sar· 

çiren memur bu )aşta hcrşe~ ın erken bir blumdurl O halde fe~ lemeleridir. Emeklılerin kül 
tamam olduğuna, herşe~ın bıt- ~aşlının kendine goıc r;alı ma- tlıril \ardır. Bu kıiltıir iş fıkri, 
tı 1ınc kanidır. Artık kendi s:ı- ı \C bu çalışma ZC\kinden ı:e· pratik olma \C kaz:ınç )Olunu 
kın kösesınc biraz da iç bunık· niş olçude faydalanma ı lazım- bilme gıbi vasıflarla teçhiz 
Ju"u ıle çekılır, maııdc bırak· dır. Bır emekli kendi ko~c in- edildı ı takdirde emcklıler mu 
tığı yılların acı ve tallı hAtıra· de yalnız hatıraları ile l asars:ı terek çalısmaları~ le h i netice· 
Janyle O)alanm:l)a çal1S1r. emek bu hayat ona acı gelır. Zira hlı- lcrc doğru yol alabılırlcr. 
Jilık ha,>atına ıntıbak edebıl· tıralar daima !ıraridır!. Yapı
mek içıo Meta ruhi miıcndele Jacak 5ey emeklinın 'kendini 
)apıır. muanen bır i~c \erme i \C 

onun zc\klni dermesidir. 
Muhakkak olan 5u ki emek-

lılık insanda bir iç yıkılısı ha- Emcklllcr kendi aralarında 
ı.ırlar. Onun uzun yıllar devam su teşekküllerj vücuda getırc
cden muntazam çalısına haya- bılirler: l - Yapı kooperatif. 
tında daima istikbale ait tasav- !eri. 2 - Komisyonculuk 'e 
l;Urlan \ardı, bu tas:n·vurlar rekllim irketlcri. 3 - Ecnebi 
onu tazeler, te çi eder, ona ticaret firmalarının tcmsilcilık· 
kun et \erirdi. ıstıraplaı·la mit- !eri. 4 - Sıgortacılık. 5 - Li
<'adcleyi bilirdi. Ailesini daha san ve genci klıllür dershane· 
huzurlu , c daha refahlı yasat· leri. 6 - Tcrcume bliroları. 
mak emeliyle didınir. uğraşır· 7 - Vesaıti nakli)e şirketler!. 
dı. Ya şimdi? .. Şimdi kendi uz- 8 - Toprak mahsullerini )C· 

Jet köse ine mi çekilecc/.? .. De- tislirmc ve satma şirketleri. 
mck onda artık çalıcma kabili· 9 - Kdğalçılık, mrtbaacılık, 
) eti kalmadı, demek bundan kitapçılık şirketleri. 10 - Her 

Ces retsızlık ~ uıdc yuz hı 
netıcc \'crebilecc·k ı: lcri IHlc 
öldürür. Bu sebepledir ki tica
ret ha) :ıtıııda h i dUşüniıp ka· 
rar \'erdikten sonra ce~ur 
adımlar atılabilmelidır. Ka
zançla zi)an da hesap edilir. 
Her tcşcbbü ün mutlaka ka
zanç gctircceğıni düşıinmekten 
Ztladc her teşebbüsün mutlaka 
kazan~· gctırmc i imkanlarını 
ara)ıp bulr k lazımdır. 

Yolcu 
rekorıı 

tasıına 
~ 

kıı•dfll 
Geçen pazar gunu 1 \ nın ga~cl ;:uzel \C sıcak olu.u dola· 

~ısıl le halk, şehıin muhtelıf sa) fıl e \C plnJ yerlerine rıkın el· 
mis \e bu )uzden Şclııı·"ııattı vapurları )oku taşıma rekoru kır
mı5iardır. 

Paznr gf'lıii sııb:ıhtaıı saat 16 ~ a .kadar J\opriıde11 ,\dalara 
l0.431, Boğaz ıskclelcrınc 45.600, Haydarpaşa ve Kadıko\e 33.680 
) olcu taşınmıs \ c umumi ) olcu miktarı, Haliç hattı dahıl olmak 
uzerc 220.000 ı a:ıarak gcı·m15 ) ılların en ~ ıik ek > olcu rakamına 

eı işmiştir. 1 
Yoll·u iz:clıhaını l.~ 1 fiısıı da İsletme, ıne\'cutlarına 6 \apıır 

ila\e etmek zorunda k:ıln•ı~tıı. Bılhassa Kiıciiksu mesire ma· 1 
hnllındc bulunan 5.000 ki~i ıçın ayrı dört \'apur tahsisi gerek
mi tir. Dundan ha ka Emıq:an \e Rumelihi arına program dı.ı 
ıkı, Adalar:ı ıJ..i \ apur talıı.is olunmustur. 

Küçük bir şehre 

Benzeyen gemi 
Gece kontrolleri 
İyi netice v·eriyor 

l eşllkö.) l'lleleoroloji istas· 
)onunun t::ıhnıinlerine göre 
bugün ~ehrinıiı: \'e durın· 
da hala, abııhlr. in bulutlu, 
deııiı ) ıİl.ii ııu~ıu. onraları 
açık geı;t>l'ek; rü1garlıır ıle· 
ği~ik istikamcllcnll'n gün· 
düz; kunetlice, gece ır .1 e· 
dil e ccek; ısıraklık artmak· 
ta deum erlerek 32 anti· 
ı;rat <·iHu·ıııda kal doluna· 
caktır. 

JJun ~elırinıi11lc hına, ı;a· 
lıahle3in bıılutıu ,.e me\Zİİ 
ham :l agışlı, onraları açık 
geçmiş; riızgıirlar po.) raulan 
orta ku\ \'ette esmiştir. Gii· 
nıin l'll du$iık sı<'aklığı 18, 
en ) likı;l'k 30 santigrat ka) · 
dedilmiştir. 

KUCUK HABERLER Son gece kontrollan ile alfıka 
lı olmak lizere dlin altıncı şube 
müdürlüğünde, kontrol ekiplu ESKİ llJUH.\RİnERİ~ 

KO:"WGtm ... si rinde '\ aziiell olan başkomiser, 

Rüşvet alan 
Hocanın 
Muhakemesi 
nuşvct almaktan sanık öğret 

men .\li Ulvi Teomanııı duruş 
masına dün 9 uncu asliye cezu 
mahkemesinde de\ am edilmiş
tir. 

l>uru~mnda şahit olarak Nl 

1 

su az pastahane. i garsonlarından 
Suna Şinik diıılcnınisliı-. Şahit 
hftdiscyi anlattıktan sonra sunla 
rı söylemiştir: 

1 •- Evveld talebeler, sonra 
da öğretmen pastahaneye ::eldi. 
Bir milddet konustuktan sonra, 
içeri giren polisler hoeanın ce 
binden bükülü biı· zarf çıkar 
dılar. Zarfın içinde iki tane elli 
liralık ''ardı. Yine polisler Hica 
binin cebinden de, içinde bir 50 
liralık bulunan zarf çıkardılar.• 

Duruşma, İstanbul Erkek LI· 
esi müdilrtinden bazı hususla 

rın sorulması \'e iki şahidin cel 
bi için başka güne bırakıldı. komiser 'e komiser muavinleri T. Eski ?ılultaı-ipler Birliğinin 

Orhan EyUpoğlunun başkanlı· genel kongresi 6. 8. D52 çarşam· 
ğında bir toplantı yapmıslardır. ha günü saat 13 te 'l'epebasında lngilteredeki Kıbrıslıların 

Düııkli toplantıda yalnız cu· Uram Tıyatrosu binasında topla· 
mart esi \'e pa1.ar geceleri on bir nacak \ c üı; gün de\ aın edecek· 
içkili ve 17 de ehliyetsiz araba lır. 
kullanan ,,oror ~akalandığı, eh- KİRRİl' KUTl. U 
liyetsiz şoförlerin bilhas a şehir İÇİl\'DE ESıt \R 
dışından ziyade şehir içinde do· Dün sabah Adlıye binasında, 
la5lıkları bildirilnıistir. jandıırma nezareti altıııclıı nıah-

cemiyeti 

f ngilterede yerleşmiş bulunan 
3 bin Kıbrıslı TOrk, kendi ara· 
larındaki tesanüdü arttırmak \C 

Kıbrıs da\·asını şuurla müdafaa 
edebilmek için 4 şubat 1931 ta. 
rihindc, Londradn ·Kıbrıs Türk 
Birliği• adıyla bir cemi~ et kur
muşlardı. 
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« Binnisbe » 
~t· 

Ko) lü olmakla bcralıcl~ c 1 
hirdc okumu ,c ıııııı1 

bitirmcgc mtı\ nffak 0
• 

tiftçi bir clo ta sorıJıııJJ·1ı;ıl· 
i\lemleketimiıılc 11r~ 

<lıır degi5ikllğintlen ~0,ırr 
Jclıte, alc~ lıte tıir\'O\ ~~iıııi' 
Mıl lcniyor. l\tcınl~ r~ıraıl 
her §Cl den c\\cl bı~ı'barll 
ıncmlrJ.ctidir 'c bu ı .1111 ııııı 1.ir:ıat millı ekorıoıııı içill 
temeli 3) ılır. nuıııı~ııı>ll' 
sııııa sorma) ı U) gun ~"' rile 
rııııı: ı:ski iktidar • rııs ıı· 
şimdiki iktidar de' n a ulor· 
ıla na ıl bir fark ı;or 
f>Ull? U b[r 

- ı;\\cla sana ol°! :tilC• 
hikıh e anla la) ırn: \a ı.tcll 
rcs1t1i dairelerde kU~ır~I 
hii~ iiğe sondcrilcn tııbtfrtııl 
ta hrnuz l'n aı ~ınu 101 1' 
drııılinı• rlkahı kullu~~ ıııl 
liılrt iken hir \Ckdlcll •ğııııe 
mcm ne şubesi nıiidU~~':ıırlil 
baglı bir memur, o mu< c3 

ite gönderdiği )':ıııtar:ı daf' 
dere ·efendim• ıliHl b~j18c 
ınış. Bir giiıı o nıcıııur rtdill 
beh azlfe• Ankarıı~ n g dil ıı 
bir ırada bııglı bulU11,

111 
c. 

nıııdürün Jıuzııruna ~lı ~C' 
nu \'esile ile mudur 1 .c ~O' 
nıur arasında oyle hır 
nuşm:ı geçmiş: udur-

- ı;rendl oğluııı. nı d'" 
Jıığıinıuze muılunJarıJt1;ttle 
gelen evrakta uınulJI di't 
•muhterem l'fendinı• sıı 
l uılınaktadır. JlrıJbuld dere 
bütün l aı.ılarınızda. ~~fa t" 
•erendim• demekle ıkl ,e 
eli) or unuz. Bu aıı'anrY~ııı• 
re mi nıünase1Jet ~da 
a) kırı düşü) or. diJll-

onra ha:ııatının sayılı )ıll:ırı ııcvı ccıya alım \"e atım mües
ile basba a kalacak ö)le mi?.. sesclerı. ll - Modern turizm 
işte bulun bu duşuncelcr onu mue sesclerl. 12 - Her neu 
bir ıtma humması gibi sarar, konser\ec.ılık 5ırketleri. 13 -
sarsar \e o zaman içinde bır Malı ihlısrıs bıiroları. 14 -
nc\İ yalnızlık, garıplik \C acı· 'fuğla, kiremit, kereste fabrika· 
Jık du,>ar! !arı. 15 - Deniz mrıhsullerlni 

satı şirkctlerı. 16 - Havayici 
Hele emeklıyc :l)Tılan oğrı't· 

mense eski itiyatl:ırı onda mut
hış tepkiler yapar. Hani Sc\~IH 
çocukları nerede?!. ;\erede öğ
retmen odasının sıcak, samimi, 
tcrtimiz ha\·nsı?!. Birbirlerini 

zarurıyc satış şirketleri. l 7 -
Makine, motôr, ileri, insaat 
malzeme"i sırketleri. Denız ti· 
cııreti buroları. 

Bır cmekJi, emekliye alnldı
ğı gıinden itıbaren kendı iç ya
pısını daha çok ku\'vetlcndir· 
melidir. Emeklilik nıukaclder
sc, bu hayatta kazanmak ve da
ha İli ~ aşamak dn gene mukad· 
der olacak diyebilmeli .• Nefse 
Himndın insana neler :ııaptırdı· 
ğı misalleri ile sabittir. Haya. 
lın :ıltın imkiincılarını Beriye 
ait tasa\'\'urlarımızcl.ı aramalı
:! ıı. Yalnız maziyi anmakla ik
tifa, sadece bir rüradır \C 

0

bu, 
emckli)e hiç bir 5ey kazandır· 
maz. Halbuki hayat realiteleri 
in andan lıer gelen gün için 
dalıa çok çalısına istiyor. 

Limanımızda bulunan Aıııerl· 
kan fılosuna uahil • Wasp • tı\•ak 
semisi dün basın mensuplarına 
gczdırilmiştir. Kuçük bir şehre 
benziyen • Wasp ı uı;ak :;cmisl 
2500 - 3000 kişiliktır. Gemide, 
muhtcliC kantinler, larnnta satan 
dükkanlar, teı·zihnne ve ayakka
bıcı dükkanları vardır. Verilen 
izahata göre bu dükkftnl:ırdan 
azamı 10.000 dolar kar edilmek
tediı· ki bu para geminin kütüp
hanesini zenginle,ştlrmeğe 'e 
muhtelif eğlencelel'l temine ya
ramaktadır. Gcnıiclc dört dok· 
tor, üç dişçi, jki papaz \'C otuz 
asistan vardır. Gemide tatlı su 
tcmın edebilmek için, 90.000 
"alon deniz su~ u tallı su~ a çe\·· 
rilmektedir. • Wasp "' gcmısi 
geçirmiş olduğu kazadan sonrıı 
on gün içınde tamir olunmuş ve 
tekrar denize indirilmiştir. 

Diger taraftan fılonun Vi a· 
maı·ali J. H. Ca ady dün An
kaı·aya müteveccıhen ,şeiırimiz· 
den hareket etmiştir. 

Ayrıca toplantıda bulunan scy kemeye getirılen, yıınkeslcllik· 
rüs.efcr. memul'laıı k~~dilerinin ten sanık arkadaşlarına, kibrit 
tatil günlerinde seymscfer \'a· kulu u içinde esrar \ermek i te· 
kalarile beraber adil işlerle de , Orhan Allıner Adlı~e polis· 
meşgul olduklarını, kavga 'e j e~ d ıı 1 t M 'r s 
yaralamalara da müdahale et· erıı~ en a ı • c ınova 'e a-
tiklerini bildiı'erek lak\'i.) c cdıl· dcttm Şener tarafından yakalan-
melerini istemişlerdir. 1 mıstır. 

Bu toplantı her pazartesi gü· KURUÇEŞME AUABA \'Al'U. 
nü l4 - 15 ara ında tekrarlana· RC GEl.i\'Olt 
cak, sube mUdUrü bütlın ekip Şehir Hatları için inşa ettl
ba~lnrından yaptıkları işler hak· rilen arab:ı \apul'lanndan dur· 
kında şifahi izahat ta alac:ıktır. dünciisü olan qKunu:c mr• va. 

Londranın merkezi bulunan 
SOHO'da 15 ene müddetle ki· ı 
raladığı 4 katlı binaıla fnaliyet,,, 1 
geçen cemiyet, 31 mayıs 1952 ta 1 
rihinde yaptığı yönetim kurulu 
toplantı ında uzun bir çalışma 
programı tesbit etmiş \'e ~alış 
malrırına b:ışlanııştır. 

- Af burnruııuı efeıt cer· 
nen zatı !ilinb.lc )eni tc;.ı~· 
rür ediyorum. nr.n. b~:r ıııı· 
kamıl:ı haHi eski nılıdı dllııı
lunmaktadır sanıY0~ rrlll 
Selefiniı. hiç de muh e ıclll 
bir zat değildi. onun . ~ 
sudrcc .erendim• i k~f!ı;uJI 
niyordunı. l"akat dd1ş\wo· 
gönniiş bulunu) orulll· 

ev en, birbirleriyle ga.) e arka· 
daşlığı yapan, birbirlcnni anla· 
) an insan adamlar arasında bu· 
lunmanın ynratt:sı derin iç hu· 
:r.uru imdi nerede?!. Artık ne 
zll sesi, ne e\•gili çocuklarının 
c1\'1lda5ması, ne de engin t:o· 
nü! sevgisi ile bağlandığı me • 
lek arkodaşlnrmın akalan 
'ar ... Demek bunları artık i51t
mıyecek, gormbecek \e o. za. 
man kendi gonlu ile basbasa 
kalacak. 

Yeni bir i c 
atılabilmek .. 

Emekliyi içimle bulunı'luğu 
ruh haletinden kurtaracak 

tek çare 'ardır: Yeni bir i e 
:ıtılabilmek .. is insanlan üzün· 
tuden kurtaran, insanları ruht 
inbisata se\keden en büyük ,.e 
en müessiı· \asıtadır. Bu itibar· 
la emeklinin bu \asıtadan geniş 
blçudc istıfadc etmesi, geçire
ceği l'llların tatlı, zevkli ,.e 
emelli olması bakımından t"· 
mcnnbe çok şa)andır. Altmış 
beş )ıış hiç bır zaman enerji· 
nın durduğu. tükendiği )aş dc
•ıldir. Altmış beş yaş tam ol· 
guııluk )a ıdır. lfayatın iyi 'e 
kötıi taraflannı gôrmuş, tecrit· 
bel erini ku\ vcUendirmi , hiıdı· 
ıseleıi temkin ve ihtiyat zavi)C· 
sinden incelemiş, makulleri 
hi lcre tercih etmeyi öğrenmış 
olan insan, eğer uzviyeti sa,· 
lamsa, kafası muntazam i hl or
sa bızc gbrc ı:enç ihtbıırdır! 
Onun da kendisinden iı;tifadc 
edilecek sahaları 'ardır. 

Rir araya gelen 
emekliler 

Kuduz: konferansı bitti Bır emekli ~ iicudu sn •Hım, 
kafa ı i liyorsa kendisini mu· 
aHen bir iş basında gormeklc Hindistanda Koonoordakı Pas. 

Bulun bu müe se clerın ku· C\"\!Clli ha:ıatın zevkini dl'r- tör Enstıhi:.ünde toplanan mil· 
rulma ı, i !emesi bnce ser- meye devam edecek, sonra hak letlerara ı kuduz ha alıkları kon 

maye, onra da mütehassıs ele· kazandığı huzuru clalıa çok bu- feransı bıtmış ve Dl'. Zekai l\111 
nıan ister. Yalnız bu iki ehem· Jacakhr. Virgilc'in dediği gıbi ammer Tuııcmanın başkanlığın 
miyctlı şart hiç bir zaman çalı ma ııerşeyi fetheder! E· da ki Türk he) eti şehı·ımize don 
emeklinin gozUnU .korkutmama- meklilerin boylc bir fetih ~ol- mü tür. 
lıdır. Tek emekli belki ~artla- cusu olmalarını görmek can- 14 • 26 temmuz ara ında top· 
rın agırlığından endişe celebi- dan dileğimizdir. Onların buzu-1 lanan k?nre~·ansta kuduz hası~ 
lır. Ama emeklilerin bir aıaya ru, cemiyetin lıuzuru ve nc~c· lı~ıı~n ~ıt .. bırcok meseleler go-
gelmesi • ki içlerinde muhtelif 'd' G 

1 
rüşülmustur. 

JŞ sahalarında ihtısas sahibi sı ır. ene on ar en çok mu· 
olanlar da \ardır - buyiık bir lı:ıbbctc liı.>ık olanlardır. ihracatımız: düşüyor 
ku\Vet "utuda getirir. Dunun ı 
ıçin de cvvelA bir .emekliler iş r Son haftalar içınde ihıacalı· 

mızd.ı muhim bir dü~iıkluk mü· organizasyonu• kurulmalıdır. 
Bu organlzasyonu'n esas vazife· şahede olunmaktadır. 
si, emeklileri yapabilecekleri A!Akalılar bu düşüklüğün. ye. 
iş sahasında birleştirmek, on· ni mahsulün idrak meHiminde 
!arı iş hacmine göre te kilat- bulunmamızdan müte\'ellit oldu 
}andırmak, i in tevziincle, mü· ğunu söylemekte ve önümüzdeki 
cssesc ,c şirketlerin kurulma· K M t aylar içinde ihracat temposunun 
sında nGzım rolünü ifa etmek· uyucu ura yine artacağını ifade etmekte· 
tır. Paşanın öliinıü dlricr. 

l~meklıler geniş lı:ı,>at tecrü· 
be ınden i tifade ederek birleş· 
tıklel'i takdırdc kendi iş \C ve· 
rim kabilıyetlerine göre kura· 
cakl:m herhangi bir is sahasın
da mU\.ıffak olmal:ırına mani 
bır sebep duşıinülemez. Encliı 
emekliler ara ında bu me\'ZUda 
sıkı bır tc anüdün bulunması 
la7.ımdır. Bır emekli aldığı ik· 
ramı.> enın bir sermaye olarak 
iyi nema gctınnesi imkanları 
için tek ba ına karar 'ermek· 
tense onun dığcr cmeklılerle 
) ukarıda sa~ dığımız şartlar da· 
lulıııdc f bırlıği yapma ının dıı· 
ha fa)dalı olacağı mülahazasın· 
da bulunu) oruz. 

Dıin muhlelıf memleketlere ih 
raç edilen ıç fındık, kon crve. 
sebze, saç kırpıntısı, tırtik 'e 
gülyağının ihraç kı.> metleri tu· 
tan ise 187 bin liradır. 

TUTUM BANKASI' nın 

341 ) ıl c\\ el buı.ıun, 5 A· 
gustos lGll de Kul ucu l\lu· 
ı at ı•a~a ölmiislıi. idam et
tirdiği kimseleri kuyulara 
giimdiirdıiğü için Ku)ucu ııa. 
mı)"lc anılan J\Jurat l'ıısa, 
Jıanlı \ e korkunç tedbirleri 
ile ~hrct bulmus bir \ezir. 
dir. J\ len Jlınattır. Saray. 
da tah il 'e terhi) e gönnüş
tıir. Jlirçok ıııenıuri}Ctlerde 
lıultııınıııs. fİ\' d('fa J>iyarbc. 
kir Valiliğini yapuıı hr. ~a· 
u•larcla yararlık göstcnııiş· 
tir. 1606 ıla Veziriazam nas
hcdilmiştir. ı\nadolııdaki is. 
)ıınları ~iddetli tedbirleri ı;a. 
.) esinde ba,tırmı , fakııt ic" 
ı'tlalınrla birrok giinalı ız 
kim eler de bu kanlı rıdilet· 
ten kt>ndilcrini kurtarama. 
mı laıdır. 

'IÜJ,lJENTÇl 

Valiyi :ziyaret edenler purunun son hazırlıkları ikmal 
Şehrimizde bulunan Yunanls· cdılmiştlr. Gemi. bugünlerde bir 

tanın Gczıscvenler , e Dat:cılık romokor t rafından çekilmek su
Kliıbli Uycleı inden bıil ük bit· rctilc N'antl' ]imanından ııyrı. 
grup dün vali ve beledı.)e rei ı lacak \e Afustos 6onlarıncla 11-
doktor Gükayı zıyarcl elmışlcr manımıza varmış olacaktır. Ku
dir. ı uçe~mc E\ lüliln haftasınd:ı Siı'-

Dün ayrıca Gôka~ ı \ \ ' U ıurya, kcci - Kadıköy 'c Kabtas Üskü. 
lmany a büy lik clçıleri ile j . dar arasındn efcrlere b:ı l:ıya

HÇ ma liıhatguzarı da uy arcı caktır. 
etml !erdir. llİl\DbTAXD \ nmrnn: A. 

Vapurlarda kôğıt oyunu l,.\:\' RE~S.\!.\I ÇOCUKL,\n 

Boğaziçi ve Adalar:ı i liyen , 11 Ceçl'n sene llindistan'da Ye-
pmlaı ın alt k. mnrıılannda muh r! Delhı clırınde açılım Millet. 
tclıf kağıt 0~ uıııı oynıyanlardao per nrası Çoc~k resimleri ersi· 
) apılan şik:ıyetlcr , ila~ ele ka sın de doı t Turk çocuğunun de· 
dar akııetmiş hulunmaktrıdır. 1 rece aldıfiını ~ azmı,tık. 

Bilhnss:ı Uoğaziçine akşam ve Başbakan Nchrıı'nuıı ~önder. 

Kıbrıs TUı·k Birliği, hu çalı~· 
ma programında, gerek İnglllere 
\'e gerek e Kıbrıs, Türkiye. A· 
merika \ e A \"Ustralyada gö le· 
receği faalil etlerin ana hatları 
nı çi.ı:miş bulunmaktadır. 

P.ll'llk, Kıbrıs ve anavataııı İn 1 
"İltercye daha yakından tanıt
mak, 'foilrk dil \'e kültürünü yay 1 
mak, lngıltere ile Türkiye ve 
Kıbrıs arasındaki sosyal. kUIUi 
rel ııılinasebetlerin artınasın:ı 
hizmet etmek, Ye Kıbrıs Türkle 
rinin hak ve menfaatlerini ko 
rumak gayesiyle çalışmaktadır. 

Triyeste yük seferleri 

arttırılıyor 
sabah doğru seferlerini ,apan va diği mükiıfatlıır buı!iiıı, '<ııat 12 
purlarda bu halın güve~teye k de VıHiyct makamında Dü)ilk l!l- Deni1ı•ilik ~nnkıısı Deni.ı: l~al 
dar çıkması \ilfıyeti bu husu ta çi C. S. Shn tarafından yavrula- !arı .lşletmesı, ev\"elcc. 21 gu~ 
kat'ı bir tedbir nlmağa se\ ket 1 rımıza b. izzat tcui edilecektir. de hır ~e~a yapılrı~ Trıeste y~ık 
mıs bulunmaktadır. llA::,'TA T.\Vl K S,\TIŞI 1 -~re~~erının: mc\·sım. dolayısıle 

uenizyolları da , apıır müs b gııncle b!r defa ~ apılmas~n~ 
t 1 .ı . • b' t" . . 1 1zmıl, Gc~rn ve Trak):ıdaıı karar vermıs \'C kararııı tatbıkı 
akıucıııınıln"c d ıı·k ıılı~~ım gotıtlC ekı e- kafes ıçinde şehrimize gün deri- ne 4 nıtııstoslaıı Hibaı·en ba.slan· 

re 'apur ııl' a a ı sure c ıı • b 
t:ıt oy ununu ya nk etmeleri , c len tm uklard:ın ckserıslııln has. mı~tır. 
dinlemiyeıı )olcul. rı \apurıın ta oldugu \e bu~lardan bazıları- Bu seferlere tahsis edılen Ho
ilk uğı·.ıyııerığı iskele poli ine nın yolda öldüğü halde tarnkt~ pa \'apuru diin hBTeket ctmi tir. 
teslim etmelerini bildirmiştir. lar tarafından .d~rhal kesllcreK Seferler, İzmir • Pire • Vene 

s.ıtışa arzcdıldığı yapılan kon- elik • Triestc hattı tizeriııdc ya· 

Kodak 

trollard:ın anlaşılmıştır. pılacaktır 
Beledi) c şehrimize ta' uk gön· ----· -------

dcı cn Gey\c, Gebze, Adapazarı ,.--TAu \!l- u -, 
'c hmlt'e birer mektup gonde· • n l 
rcrek şehı in sıhlıatıle alflkıılı bu
lunan bu işte titizlik ı:österilme
sıııi rıc::ı cııııi tir. 
niıt KAlll ~ iı->TİllAn ET'l'İ 
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dan sonrıı... ~a•· 
l\lcmur ınlidurılcıı ıııu ıır' 

de nlmıs, hirliaç glin so Jllt 
da 'azifcsine donnıııŞ· Mil 
nıiirlılet sonra ıncıııu'6,ır ıııiıdiıre gelen ilk ~aıı ~ ~ııb 
baslı) ornıu : • niıınlsbC 
terem efendim.• tıi · 

Bunu bana o ınııdur rcJ; 
zat 'e kablı;ahalarla Guıc 
anlattı~ ıt ı. ıı.tıd•r 
Şimdi bana cııki ıd•r 

ı'leni.>le şimdiki il\t ııır 
deni arasında na ıl ,of' 
fark goııluğünıü ~ortlıfl(I 
sun. llir kii,>lu \C ııır çftlr' 
olarak kendi duı um \t' ı;• 
ll'ğim bakıııııııılaıı ~·1~1 ~ıl 11' 
nuatimi siiyliye) im: ~s/ col' 
ti dar kiiylii 'c ~ irtç•\ıid• 
ilım:ıl etmi lir. \'eni 1 ı ııı 
rııı üplıesiz ~ apıııa ı 1~dır· 
gelen daha çok ey '11 ,,p· 
Fakat, bir mukaye c İı•"' 
ın:ık 1311111 gelinw ıntl i t' 
kak ki: •Uİnni~lıc çol; !} 

Ccnıliııı. ıli,>cceğinı. vCI 
Sadun G. SA 

ox Kı;Lllm.n ı.~ "' 
llelsinki Oliıııııi~ndı 

paııdı... ı.•· 
Geh.•cek Oliıııpi.>uıla ıcfl· 

d.ır inşallah bizim goı 
mit açılır!.. 5ı;ı:1' 

'J' ~1 LI 

'------~ 
ıdi 

Ankara vapuru 96 

ıo' ı,\nkara• vapu u dUll 4 r ııd 

~~ 

Filim 

111a~·ka P.ılas apaı tm:ınının 4 
numaralı daıre inde olurnn E
lıza Arslan ı ıninde hır kadının 
bir haftcdır odasından çıkmadı~ı 
öğrenilıniş1ir. Zabıta tarafından 
kapı kırılarak i~crlyc "ll'ildiğl 
zaman, kadının mutfakta, iskem
lenın üzerinde ha\agazı llc inli· 
har cltı i gôrülmU tlır. Ct'sed 
lorga krıldmlmış, tahkıkat:ı baş· 
lanmıştır. 

cu ile Batı r\kdcniı sefe 
8 

r. 
dünmlistür. Gelenler ar \ 
Pire lıaşkonsolosıı ncceP(>ı V 
~an, l'rof. Ziya Cem:ıl, es ııt • 
li)c mliste an Ali nız.a. ~c: ı; 
Bcrn elçiliği :ıtasemıııteı ft ~ 
may l arbay Neşet cantııY·ıı., 

e• lıaıtllın, banlrıtaım fad• ız poli fınıırlerıııden l'il r 

·--'d-{l_m_" ... ·------------=ı ve esi bulunmaktadır. ,..-'il\ 
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llugo, tıpkı bir kedinin 
ku) ruğunu çckmcgc hazırla· 
ııan y:ıramaz bir çocuğun t:ıkııı 
dığı ta\Tı takınarak e\ ın de sıı 
tılclığını haber \erdi. O z:ıman 
Ray, blitün sıkılma ına ve evi 
begenmcme ıne rağmen bu ba 
ba bucağına ne k:ıdar bagh el. 

duJtunu hissetti. E\ln sıı tılaca· 
ı.:ını bilıyordu. Bunu kaç 7.ü· 

mandnnberı bekliyordu. Fakat 
bu haberi du) unca ) ıne de tok 
Uıüldü. 

Bu cvcıe doğmu tu. Anne i 
burada olmusta. 'l'agenhorst C\'• 

\em buraya kirncı olarak gel
miş, sonrn da babası.)lc C\'ll'n· 
mişll. Bu küçiieük \ c mute\ azı 
ev. Ra) 'ın baba ocağı idi. 
Şu odada be iğindc l atmı , 

ilk adımlarını şu ofada atmış. 
tı. Genç bir kız olmağa başlar· 
ken, ilk he3ecanlarını fiU pen
cerenin onündc hl setnılştl. Şu 
çirkin du\ ar kağıtları~ le kaplı 
olan odalaı da bu) umuş, ) etış. 
mış, sc\ inmiş 'e ı lırap ı;ek. 
mi ti. Bırtok garip 'c yepyeni 
şeyleri orada c-.ı:mcğe başlamıc;. 
tı. Güzelliğe aşık, taze Vl' gcnı; 
ruhu burada gelişnıiı;tl, lliıtıra
larla dolu olan bu evden de ar
tık a)rılma ı icap edecekti. 

Ü\cy anne i Hrıy'in neler 
hl etmekte olclu~uııu ısczdi ve 
i i te"ile çalı tı: 

- İş henüz bu kıutün bıtmı~ 
d •ıldlr. dcdı. 
Damadı ilmıı rttı 

YAZAN' FANNY NUllST çEvı°REN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

26 
'fa"enhorst, derhal orta~ a a

tıldı: 
- Hen do •ıuca oğlum i\ltır· 

hall'ın l :ınına r:ıdcce[:ım. Ar· 
tık Cıncınnatı'dc kalmam ıçın 
hıçbır sebe11 ) ok. Çocuklar da 
kcndı b:ıslarınııı ç:ırc ine bııka 
l':ıklar. Eclkı de ııuso'nıın anı
c·asın ın ) .111 ıııa ta ı n ıl'lıır . 

llııgo ıı,:iııı çekerek: 
- Bunu pek Umit ctoıl~o 

rum, dcdı 
l"reda, koca ıııa doııcrck: 
- A.•nemın hakkı \31", Hu· 

ı;11 • .:'\eden şınıclıdeıı sill'ıı)C 
tını" Pckal:ı nııimkıiııdıır. 

Dc)ınce Hugo, a)nı soılcıı 
tekrarladı: 

- Pek Umldıın ) ok, ııma ııc 
ise ... 

Nıtekını nııras hakkından lııle 
dırıltı olmasın dı~ e 'azgccmı~
tı. Onu hırnı olsun aliikauar e· 
den, diinyayıı ~elccck olan co
cuktu, O zaman belki h~ııt dc
•işırdi. Daha sonra da Ha) keıı 
dıııc bır iş \'C bır aile ııan h ıı· 
nunda bir )<'r bulacııklı. Çocuk 
eltin~ aya gcldıkteıı soııra hepsi 
l<;ın hıt.} atın Sl'kli \ e manası 
dc.;i ecckti llay bebek ıçuı bır 
takım şc.>lcr salın alını tı. Yol· 
da gelırken, suzel bir zıbın ile 
bır başlık surmüştii, hemen 
rlukkaıııı ,::ırıp alınıştı, ~ııııdi
clcn bebek ıçiıı üıcnıııeı,;e 'c 
h .. ı.:ırlıınmnğa ba lı,>oı·du. 

Sofrad.ın kalktıktan sonra 
rrecla') ı oda ınn çağırdı. Kapı. 
~ ı kapadı \'C almış olduğu he· 
eli) c paketini açnrnğa hazırlan
dı: 

- Eı::cr çocuk kn olursa, bu. 
mı grri 'erır. pembesini alır· 
~ın ırredıı . deci!. 

- Kız mı? N"e kızı? 
Freda, bu sözleri a~zından 

kaçıı·dıktan sonra pot kırmış 
oltl uğıııııı far ketti. 

Hay, o anda atlalılmış ol Ju. 
ğuıııı hissetti \ c birdenbire 
herkesten \c her şeyden f!;ı·cn. 
ılı. Fredn da arlık daha fazla 
snklay:ınııyaycaı!ı bir lı:ıkıkali 
orta;a alınış olduğu için fcrah
lrıdı. Ra) ·a halini izaha talış· 
tı: 

- E\ \ clô sahiden çocugum 
olacak sanmıştım, Ray. 

- ll:ıyır, Sen lı:ıııa ilk daki· 
kadaııberi yalan •öylcdln. 

- So; lcmedim. ö~ le zannct-
miştlın. 

- Yalan soylUyorsuıı. 
- So) lcmiyoruın, 

Ray, lıicldetten kendinden 
~eçtl. Fteda'l'l iki omuzundan 
~akall\arak sarsmağa ha ladı: 

- l~ger ;:.·alanlarına de)am 
eder en. seni d!ivcrlnı. 

•• tıO" 
Dedi. Sonra da sinirJrII >'" 

~aıııııış bır Jıaldc kcndısıol 
lagm ÜZel'ille attı. tdıl 

- Sakın bunuıı yal.ııı 0 

~unu llugo'ya sö)lcınc. ıtt~ll' 
Ray, lıitkln bir halde id · 

cak §U ccrnbı \erebildi: ıııı 
- Sö) lenıcm, merak c 

l\lnısrl c lıir şey so) JcıncOl· 
- R.ıy, lıak nasıl oldU·sİJd·' 
- llcııi rahat bırak. ~;ıı~ 

ıııcm, dedım la, ~ etişlr. / rıııl' 
iz:ıh,ı ç:ılış;na. Gormu> 0~ dtı 
sun, ne hale ı:cldim. seııı , ı 
nıegc bile takatim ~ok. ll· · 
git, çabuk git burad.ıll··· ~el 

Yalnız kaldıgı znnıan c\ d' 
kahkahalnrla giıldu, oıır'ııı 1 

hıçkırarak aı:ladı Gozıcr ,c · 
önundeıı birçok l') ı r gcÇ, cı 
du. Dır pawr s.ıbahı ı; 11 ıı • 
lıirl ç:ılı~ ordu. Waıter ilCUil 
ııc i arsluıılaı ın ı.:ıfr.si ı;ıı ı~ 
onu bekliyordu. Kendisi dO ' 
il ugo ile karşı kar~ıy a: til'i 
<'ak olan tocuğun i tikb3 

konuşm kln mcşguldliJcr. 

.X\ il b ' 
lladbckrin :ıcclc acrlc ; · 

birini takip elm"slnl ııaYd 
karsılı.)ordıı . Noel tır:ılı ı. ı; 
kfını clevralıın fırma c ki 1~, 
rl kııllanmıyacağıııı haber 3~ 
di. 'J'agcnhorst. oğluuıın 1~ıı o 
na gitmeğe karar \erdi. d 1 
ve l"rcda da, amcanın kcı:ı ıı'1' 
riııl yanına alıp alm13aeıı lıet· 
kında tert'ddut il'inde idi rl 

eve, aını ' 11 

ı 



~ ~ . g.~~-------------------------------~ VATA N 
~tş ~ 

llusad ı i 
Ne yapac& c? 

'<ozon: E. T 
lıın da 

<l &uç \e nazik v het 
• d~ ~'anı cdf or. Başbakan 

t k lıeMı~ıne Ilı a' mud
\a er ı:en!ş alahı}f!t 'erilir 

d 1 'oluna ko' araljıoı, 
'rllne çare bubra ını 

a ~ b ka ı;ıl.ıır ol bula 
' kat:-ecıı~ bu &31Ahi Eh , .. r. 

ita uı et mı tir. imdi l\lu
ı~r nuıı h kmunde kart1r 
ı rıkarnr k memleketi 

t l:ıbı lrlare edereklfr. 
lıı b 

~ ~dtd r 11 un birçnk guçlukler 
t~ lku B~nların ba51mla ma· 
~ hQtte ~ 1 &ıkıntı gell\or. ı. 
~ ı Pet !lın baştır gdır ka . 
\ llu roııl'rdrn atılı ı hls!;e 

'te 11 llatil olmaılıkı;a mcmlc· 
, 1e 11" adı, ne mali k 1 

roı ~ in k n ~oktur. Jn llıı 
'l!lıı;ın, alarlle çıkan ih. 

ı. 'i p,::ndrn uıun muddetten 
~ ~e '>l 1 lihsal edılrmrmck
"~ta:' cut P"hol de atıla· 

htııı r. Zrn;:ın pr.trol ha\· 
ııe~n tamamen muattal 
bu{ Bu hııl memlekette 
01 r·na ucbcp olmu5tur. 

ları_., meınur ma--ıarını, 
~ su' 1°ı!eH'ml or, halk ara. 
1 a et artı or. 

illte~ t 
~ lııtid 11 rıın'ın bu uıbrte 

tl tt hıd't da nııma) acağmı, 
~tlııı taht tnlaııma \olu arn"a

huı lniıı rtmi~tl. llalbuhi 
:ııı &ı , 0~; ııuçlukltrc ra~mrn, 
l; tir an '' lardan beri dotı· 

aı . l usaddık'a Hrılen 
tk ~h et bundan sonra da 

' lln nlHtınde olmadığını r. • 

Amerika anınma Bakan 
~ardımrısı nkaraıfal<i tcı 
m"cfıınnı hltfrmı tır. * "lı ır Başbakanı Ali i\Ja. 
bir. havılt p halılığı il 
muradPle edılrrri!ıni sliv 
lrmfEtlr. 
Knre~e BırlP. ıie lll i11tt. 
!erin harn hurumları ştd· 
detlenmi tir. 

T ruman, Alman 
Ahdi an smalannı 

1 

İmzaladı 
r.sıs 

Kansas Cıt) l'ılıssourl, 4 
Başkan Truman cumarte~ı ~unı 
\Iı ourı e~ aletınde Almanyayı 
enıden hur de'iletler camıası 

na dahil edPn lman ahdi and 
la m larmı ımıalamıştır 

Ba~ltan Truman. Alman ahdi 
andlaşmaları ıle Federal Alme"l 
Cumhurıyetıne Nalo garantıle 
rını temın eden protokolü imza 
Jarken Alman a ı!P normal ve 
dostane muna~ebetlerın le m 
yolunda sarfedılen büyük gay 
retlerden bahsetmıstır. Ba kan 
Trumanın imıuı. Bonn hlık(ı 
mPtı ıle Amerıka, İngi.ıtere "e 
Fran a arasındaki andlaşmaları 
"" Batı Alman Cumhurıyetine 
Nato dP\letlerinın karşılıklı ga 
rantılerını aglı) an protokollin 
Bırleşık Amerıka tarafından tas 
dıkını tamamlamıstır. 

Rusya bir harp vukuunda 

a tom liombası kulfa. 
nacakmı 

Vecington 4 (A A.) - Sov
' Pller Birlığınden kaçarak Ame 
rıkaya ıltıca e•mış bulunan birı 
nln ıfadesıne gore. herhangı bir 
harp vukuunda Rus~a meselenın 
ahlAkt tarafını asla dllsunmeksl. 
rin derhal atom bombasını kul· 
lanarak•ır. 

Dun Dı ıcleri Bakanlığınca va 
\Jrlanan bu bevanatı veren mul. 
terın n hüvıyetı açıklanmamıo 
tır. 

NA K IL 
ıs,;çr., Hava Yollan 7/Ağııs 

to /1952 tıırıhınden ıtıbaren )a· 
zıhanele,.ını Be~ o~lu htiklAI 
caddPsı 375 Turhol Hanına nak 
Jedece:ını muh~erem halkımıza 
bıld rır. 

Telefon 44770 

ar 
endi 

Piyongyong'daki genel karargôlı taarruz.o 
uğradı . Tesisler harap oldu ve yangtnlar çıktı 

A~•IU!fa'•d r ... ,, 
Scoul 4 - B"rk mış l\lıllcUcr a\ • bomlıardıman uçakları· 

n•n bugun ıkı ke~ıf dalga h·lınde Kuzey Kore başkenti Pı ong. 
yang vakınlannda kmll:ıra aıt çok mlıhım hır askert genel ka· 
rıırgatıına taarruz etti ,ı bugun 5 ınrı Amerıkan ha"a gücü ko· 
mutar.lıRındnn ~çıklanm•~1ıı Taarruza ıııtra •an tesısler tamıı

mı:rle haran olmuş 'e bü• ıık vangınlar çıktığı gorlilmüştur Iut· 
tefık uçaklıırdan mııtec:..,kkıl. ılk dalga hedefe tam öğle \Bktı çul
lanrnıs 'e ü,ınci rlalga o leden sonra taarruza geçrnıştır. Ha'a 
guı:u karar2iıhından Hrılrn malfırnııta göre Snbre tıpınde tepkıü 
Aınerıkıın uçakları ı>u !1' ııtefık akına mtıni olm1ğa çalı~an Rus 
yapı•ı f\3 tepktlı l\l l fi'ın r-nıınu kcstırmi5 \C dUeman uçakların. 

d n biri du unılmuş, dığ"r bır uçak hasara uğrarnı~hr, Vrııl ,.n 

malfımata gore, bue;urıltul,.rle bırliktc Kore hıırbinin başlaııgı. 

rmdanbcrı simdı) e kadar düşunllen , mııht nıı>len tahrıp edıl,.n 

\P a hasara uı;ratıt .. n Hus )epı~ı MlG 15 ll"rın sa~ı~ı ıon2 yı 

bulmustur. Dı~er taraftan. Amıırıkan donanmasına aıt hır d"V· 
rı e uçağının dün Sarı denı; Uzerınde Ruı; ~apı ı 2 tepkili a' 
uça:ı ile çarpıştığı 'l:e Koredcki Ur;sUne drındu~ll bugUn Bırlesık 
Amerıka donanma~ı komutanlığından bildırilmişllr. Vertl,.n ma· 
ltlmata göre sa' asta, merıkan uça~ının mürettebatından ıkı 

kişi ölmüş ve iki kışı yaralanmıştır. 
Batı cE pht:sınde, rhoı won CJvanndaki Kel Tepede kuV\etlı 

tahkımatlar ıçınde ~r· lesm1ş otan Amrrıkan piyadeleri bu stra 
tejık nokta~ ı tekrar elde etmPk ıçin dU~manın huı;ün yaptığı 

51ddctli hucumları rıusl urtmu~lerrllr. 

Cephede huluı'lan hır ı;ubay dilemanın bu hucumda ı;ok aıır 

kayıplara uğratıldığını lııldırmıstır. 

Pakistan çekirge 
İstilasma uğradı 

Amerikadan satın alınan 
çelik hangatlar 

getiriliyor 

Ankara, 4 (Anka) - BirlPcik 
Amr.rıkadan satın alınmış olan 
ı;elık hangarlar pc •derp y gel· 
mP~e başlamıştır. 450 • 500 hın 
ton hububatı alabılccck kabili· 
yette olan bu hangarlar, bilhas 
sa Kon~a. Ankara, Esklşehırlc 

Orta Anadolu 'l:e Trakyada lhtı· 

yaca göre monte edıleccktır. 

Hangarlar, bllha a tren yolu ve 
60,,e guıergAhında kurulacaktır. 

Şeytan bunun 
Neresinde 1 
Bir ıdamcııfız fçi" e eytan 

giri 'or dl ·e, akralıalann· 

nan üç kııdınin burnunu :re· 
mi~. 

Jfabı>r birkaç gazetede flk· 
tığına gere herhalde doğru· 
dur. 

za, allı kadın lar. 
Şu şe tıın da baıan ne ga. 

rip 1 !er apar. 
Koca memlekette girecek 

bu kadar burun u rken bula 
hula ma ad ki uç kadını 
buldu. 

EC\'ET GÜRESİN 

Babacık ido bir kit i 

yar~landı 

Kırklarelı 4 (Hususi) - Ba
baeskinın Kulrlt köyünden E
mın Yenıcı, aynı koyden Behzat 
1:-:krr'ı evvelce aralarında ı;eçen 
bır dü•manlık yllninden gece 
harmanda uyurken balta ile ha· 
şından ağır ı;urette yaralamıs
tir Durumu tehlikeli olan yaralı 
Edırn" hastahanesine yatırılmı~. 
~anık yakalanarak tevkil edilmls
tır. 

Kasım Gülek lıtanbula 

geliyor 
Ankara, 4 (Anka) - C, H. P. 

genel ı;ekret,.ri Kasım Gulek ya. 
rın sabah otomobille istanbula 
hareket edecektir. Gulek oradan 
Kırklarelıne gidecek, muteaı.,. 
bPn Trak ·a ilçelerinde tetkikler 
~apacaktır. Bu eyahat 10 gUn 
surecektır. 

lçiılcr i Bakanı vazifeye 
ba tadı 

Ankara, 4 (Hususi) - Yeni 
İç isten Bakanı Ethem Mende
res bu sabah ehrimlıc gdı:nlş, 
İç İşlerı Bakanlığına gıdcrek \'li· 

tıfesınc başlamış ' e Bakanlık 
crklnı ile tanıımış ve dostları
nın tcbrıklerini kabul etmıştlr. 
Ethem .Menderese ,·azifesinde 
ba5arılar dileriz. 

Karaşi 4 - Pakıstandan .,e 
rllen haberlere gore, Pakistan 
bugtin Hınt yanmada!:tntn en 
muthtş çekırge taarruzuna ma 
ruz: kalmış bulunuvor. 40 dan 
f zla çekırge sürustl Batı Pa 
kıstanın kuz:Py hudut eyalctın 
den başlıyarak Pencap, Ba 
hav; alpur, Kaırpur. Buluci!:tan 
ve Sınd'e ~ayılmış bulunmakta 
\e oradan da Karaşıve kaclar 
dayanmaktadır. Buradaki eksper 
lerın haber ,·erdiğıne gore, bu 
mıntakııda yağan şırl dotlı yağ 
murlar durumu daha da muşktil 
leştırml t ır. Bu ya~murlar saye. 
cınde çekırgeler daha rnfısalt bır 
llretme temini elde etmiş bulun 
maktadırlar. 

TüRKiYE 

Karaşi clvarınıı taarruz ed"n 
çekırge sUrusunUn uzunluğu 20 
mıl, genlsllğl de 5 mıl olarak 
haber \'erilmektedır. Bu isle a 
IAkadar olan beynelm1lel mllt 1 
hac ı a sbr bu çekirı:e taan-u. 
zu Hınt ~·arımadası tarihınd" 

şimdıye kadar ilk defa \'Ukubu 
lan bir taarruzdur. 

EMLAK. 
REDi 

BANKASI 
.Asv. !as Ç~/Jilişi 

1stanbul halkından görduğU rağbet ve 
umumi alftka üıerıne 

E 
Son tems lle,.ını Taksimdeki eskı Ta k15la (Fransız hastaha· 
nesi arkasında) binasının )anında deum edecektir. 

' 

A 
ı Sultanahmet Ceza eı inde, mahklliımla r tabanca, bıçakta birhlrlı• 

rlnl ll!ra lndılar. - Gazet elerden -

- nutr•n belBlı ;) erleri a ı :ıdı!ı, tarad ıl. ı.om ıı;er hr~ .. 
- En m ıhlm ~eri unuttunu7. Sultannhmet Ceza eHne 

uğradınız mı? ı ı,. 'ı , • A 11 

------------
rın değmıs olmaları demek
tir. 

Ihtı ar dıktatör. Dr. Mu. 
addık gorillilyor kı. sadece 
İran üzerıne kumar o nama. 
maktadır. Elındt-ki kartlar a 
rasında bfitiln Orta - Sarkın 
emnıyetı de bahıs mevzuu. 
dur.D 

YENi !STANBUL 

iL. 
OKt:I, 

Habip Vdlp • Türehan tık 
tahsilden ll kolıulu billrcnle· 
rln ~arım ~ııma la k oğren · 
dlkl ,.rlni çok defa pek kısa 
limanda •ınuttu lr ı:ıdan bah 
aederck dı or ki: 

11 İlkokuilarımızı ciddi bir 
tctkıkten sonu. zamanın ihtı
yaçlarına göre ıslah eder ı;e 

oradaki ı;ocukları oğrendıkle 
rını unutml\ acak bır sekıldc 
) ctıştirebilırsek. her halde A· 
nadolunun ilerleme harek!'ti 
çok ı;abukla~acak ve lnkılAbı. 
mızın temelı de daha kU\'\'ct 
lrnecektır. ÇUnku bız bllme
lıyıı ki, cfmdt\e kadar ılkokU· 
lu yarıl'T' '" malak bltıren \'e 
F.onra okuma \e yazmasın ı bl· 
le unutan gerçlrrımız Anedo. 
luda sırısl sinsi dolaşan vobaz ve 
softaların yıkıcı tesirleri al 
tında kala bılirler. 

Bız inkılap ıdeallerinl gtır
çekleştırmf'k içın ilkokulu 
mutlaka kuvvetlendirmek zo
runda rız. Bunu 'l:apmazsak O· 
tuz ~·ıllık emeğimizin bılAnço. 
zu çok acıklı olur Fkat asıl 
dAu ~ alnız bı!Anço değıl, 
memleketın bu ~üzden gore. 
ce ı bü:,.uk zarardıu 

8 Kadu Bir Juarru r 
Hnab ı .A çtum a k Sııre l iyle Sizd e 
lkrami)e 1üşidelerimiz~e n f a)dalanınız, 

~ •W!!!ll!!!l!!l!ll!!!ll!!!I ...................... .... 

Türkiy Emf.ak Kredi Bankası 
Telef onları 

Santral 
ldaro Mcıcfis i ve Umum Müdürlük 
Şub Müdürlüğü 

Müdür Muavini 
Müdür Mu~vini 
Panga ltı Ajan ;.ı 

24823 
29640 
20042 
24078 
24073 
87703 

lllR!ll!!!!!l!!!!!P!!!lr'!ll!lllıllllııı!llll!lll! ...... 11!!!!!! .. !l!!!ll!ll!!!l!ll .... 

H O :Ş MEMO - Demir Perdo 

.. ---

.. 
Amerikanın Akdeniz altıncı filosu komutanı Koramiral Cassady Ankarada, Türk ve Amerikan 
askeri makamlarile temaslara baılamııtır. Amiral dün öğleden sonra Milli Su'llnma Bakanını, 
Dışlıleri Bakanını, Genel Kurmay Baıkanı Ue Deniz kuvvetleri komutanını ziyaret etml3tir. 
Ak5am Amerikan büyü elçisi tarafından misafir Amlral •erefine bir yemek nrllmlıtlr. Yu· 

kandaki resimde Amiral Mc. Ghee tarafından Amlral Bozkurt ile tanııtırıhyor 

J,lmanımııda bulunan Amerikan filosuna mensup ' gemileri dlin ba11ıı mensuptan ziyaret eımtı· 
lerdir. Yukarıdaki resimde, •WASP• uçak taııt gemisinde, Amerikan silahendaz ve denizcileri· 
nln, kaptanları tarafından tefti§ edlldl!derl bir sırada •haur oı. vulyetinde görlllmektedlr. ------------------
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Iran' da neler oluyor? 
i ran' ı ziyaret eden bir Fransız gazetecisi 

şayan ~eyler anlatıyor 

dikkate 

Tahranda bir niima)İ$ {Xümayisçiler )lusaddık u Ki$aninin resimlerini tasıyorlar) 

ıran, bugün bütün dUnyanın 
gozlerinin üzerine çe\Tildiği 

memlekettir. Burada olup bi· 
tenler büyük alaka ile takip e
diliyor. Son hll.diseler üzerine 
lrana birçok yabancı gazeteci 
gitmistir. Bu arada, Pariste çı· 
kan Le Monde gazetesinin bir 
muharriri de vardır. Muharrir 
gazetesine gönderdiği mektup
ta gordüklcrini su ~ekilde an· 
tatıyor: 

Açık bir su 
Şebekesi 

Rılı otelinin penceresinden 
her sabah bakınca, üst 

başları perjşan dört gencin ge
lip {Tahtı Çemşit) ten başlı· 
yarak Firdevs meydanını dola· 
şan kirli bit· suyun etrafında 
oturduklarını görürüm. Bu su 
Tahran halkının hayatı üzerin· 
de büyiik bir rol oynar. Su 
a)ni zamanda hem açık bir su 
ebeke i, hem de Hığımdır! 

Bi.ıtiın ottlılcrc, evlere su, bü· 
tün şehri dola an bu kliçUk el
lerden gelir. y.:, ler pi liklerini 
bu su:;a atarlar, çocuklar kil· 
çUk 'e büyük abdestlerini bu
ra) a ederler, dılenciler ) arala· 
nnı bu uda ) ıkarlar. 

Bu ) üzdendiı· ki Tahrana ge 
len ernebi) e, en b i otelde bıle 
ol a, a la banyo ) apmaması, 
disleı ini maden su~ u ile temiz. 
leme i tusi> e edilir. Tahran 
yeı· ylizünde içecek su terliba· 
tı bulunmıyan pek nadir bir 
iki başşehirden biridir. 

Ahı Şah da 
'l'emh: degil 

G erçi imparatorun sarayının 
su ihtiyacını temin eden 

biı· kapalı su kanalizasyonu 
nrdır. {Abı Şah) adı verilen 
bu u birçok kimseye oldukça 
mühim gelir temin eder. (.ı\bı 
Şah) eşeklerle ehre nakl«;.di· 
lir \e şehirde çok aranır. (Abı 
Şah) temiz su zannediliyordu. 
Fakat günün birinde kapalı su 
tevz.i tesisatı içinde Macar ata· 
emililerinin çürümüş cesedi 

bulununca iş değistl. Hırsızlar 
ce edi mezardan çıkararak su 
te\Zi şebekesi içine atmışlar· 
dıl 

Her sabah stıyun kenarında 
oturan dört delikanlı çöp tcnc
kelerindeki artıkl:ın yerler 
\C açıkta akan pis SUlU içerek, 

kendilerine sadaka verilmesini Jcri kullanabilirlerdi. Ev sahi· 
beklerler. Büyük arazi sahip- l:ıinin kamt ocağa bir tezek 
leri tarafından kovulan veya attı. Ortalığa fena bir koku ve 
vergilerini ödeyemiycn köylü- duman yayıldı. 
ler, kapanan fabrikalardan iş· Ev sahibi birlikle yemek ye· 
siz kalan amele bu aç insan· rnemiz için ısrar ediyordu. Da· 
Iann adedini her &ün uttmr. ''eti kabul ettik. Yemek, az 

Bir tarafta ihli~am 
Ötede sefalet 

İranda otonıobllle seyahat e· 
derken arabalar bir ~ehlrde 

veya köyde durduğu z:ım:ın 
ı:ıska, hasta yarı çıplak çocuk· 
lar etrafını sarar, camlara ya 
pısarak sadaka i terler. Eir 
sefalet ortasında parlak lüks 
otomobiller çabuk tahammül 
edilmez hal alır. Yakınşarkm 
hiç bir tarafında halk tabaka· 
lan arasındaki fark bu kadar 
&öze batar şekilde de~ildir. 

Tahranda bir tarafta muhte
şem saraylar, ötede palaspare· 
ler giymiş, trahomdan gözleri 
kör olmu5 insanlar, yarı mec· 
nunlar, enkaz halinde insanlar 
'ardır. Bunlar abahl:ın aksa· 
:ma kadar adaka j lerler. nu 
hal adeta in :ının boğazını Si· 

k:ır, buradan J;acm:ık J te i· 
niz. İranlılara bakar<:anız bu 
'3Ziyetın nıiı ebblbi. bu"iinkii 
. ahın baba ı Rıza Pehle\•idir. 
Rıza Pehlc\ ı menılt•keti çabuk 
kalkındırmak 1 teıken fakir
le tirmio:, F'akat onun tahttan 
çekildigi zaman, ) :ınl 19.U den 
beri ne yapıldı? Musaddık 18 
aydnnberi ne yaptı?. Hiç bir 
sey ... 

Rir köy uiniıt 
Hali 

İranlılar ıuisafirpcrYeı·dil'ler. 
Azerbaycana giderken otomo 

bilin motöründekl bir arıza ar
kada~mla beni bir dnğ köyün· 
de k:ılmağa n &ece) i köyde 
geçirmeğe sevketti. Misafir ol· 
duğumuz ev 4X4 gcnisliğinde 
bir odad:m ibaretti. Bura) a 
girerken eğilerek iki kat ol· 
mak lazımdı. Odanın içerisi ka 
ranlıktı. Ne pencere, ne ocak, 
ne de mobilya \'ardı. Ev halkı 
toprak üzerine serilmiş çuval· 
lar üzerinde hayvanlarla birlik· 
le yatıyordu. Bize: 

- Buyurun, otunın. 
Dediler. Toprak fizerine. o

cak vazifesini gören çukurun 
önUne oturduk. Odun yoktu. o. 
dunu ancak büyük arazi sahip· 

yoğurtlu bir nc\•i sebze çor
bası idi. Ev sahibiyle görüşme· 
ğe başlaClık. Suallerime ~ cc
'apları verdi: 

- Bu evin duvarlanndan 
başka hiç bir şeyimiz yoktur ... 
Köylü için toprak, su, tohum· 
luk, hayvan, nihayet çalışmak 
lazımdır. Toprak, su, tohum· 
luk, ha~"\·an, köyUmüzün ve dl· 
ğer 22 köyün sahibinlndir. Biz 
yalnız çalısırız. Mahsulün an
cak be,şte biri bizimdir. Bun· 
dan da vergi vermekle mükel· 
lefiz. Bu eskidenbcri böyledir. 
Son zamanlarda mahsul azaldı, 
ver~i artlı. Bu yiizden çocuk· 
]arımız çok defa köyli bıraka· 
rak tarlalarda çalışmağa gıdl· 
yorlar. 

Çiflçinin kötü 
Yazi~eli 

Kö~lUnün anlaltıkları hakika· 
tın tii kendı idır. tranda 

çiftçinin ancak yüzde ikisi nis 
belindeki arazi sahipleri top
r:ığın yüzde ~etmisıne malik· 
ıır. K<iyHıniin çok l>ii~ iik ço
gunlugunun bu ylizclen hiç bir 
f eYi yoktur. Bu "Zavallılar, bir 
gömlek al:ıc:ık kadar p:ır:ı bile 
bulamadıklarından, çu\·al gi· 
yerler ve h:ıyvanlıır gibi yasar· 
Jar. Komlinizm bunlar için 
kat'iyen korkacak sey değiluir. 
Bir insanın bundan !azla sefil 
\ ' C bedbaht olması milmkiın 
değildir. 
Halkın onda dokuzunun kUI 

derecede gıda alamadığı bir 
memlekette ekilebilecek 164 
milyon hektar araziden ancak 
yüzde 2,75 inin ekilmiş olm:ıt 
sına saşmamak l'azımdır. Zi· 
raat usulleri o kadar iptidaidir 
ki mahsul hiç denilecek kn· 
dar azdır. 11 buçuk milyar ri· 
yali bulan bütçenin üçte biri 
asayişi temine Ye karışıklıklan 
teskine sarfedilir. Bütçenin 
ancak yüzde yirmi biri bütün 
ziraat, sulama ve sıhhi bakıın· 
Jara tahsis edilmektedir. Bu, 
bugünkü idarenin dirayelsizli· 
ğlni, dar göı·üşünü gösteren 
bir işaret değil midir? 

Gii~el fıkı•a ve hikôye -
cııılcıtıııcıııııı sırlaı•ı 

Tanıdıklarınız içinde güzel fık· 
ra ve hikAye anlatmakla 

~öhret bulmuş olanlar vardır. 
Bu gibiler bütün meclislerde, 
toplantılarda herkes tarafından 
aranır. o:Aman biraz daha ko
nu~a. bir fıkra daha anlatsa ... ;, 
Diye herkes bunların ağzına ba
kar. 

Siz de b!i) le bir insan olmak 
istemez misini.ı;? O halde a;ıağL· 
daki satırları dikkatle oku) un: 

Ruslar, ~ olimpiyatları takım 

halinde kazandık, diyorlar 
Hakikatte Rusların aldığı 563 puana 

mukabil Amerikalılar 614 ile 
birinciliği aldılar 

.luocıattd Prtll 

Jlclsinkl, 4 - Ru ~ a bugün. 
Olimpi~at oyunlarında Birle ik 
Amerikanın aldığı 490 puana 
mukabil 494 puanla takım gali· 
biycti iddiasında bulunmuş fa· 

haltercilık ,.e kadın atletlere 
mahsus mii abakalarda puan top 
lamı§tır. 

Yüzme nıiiııabakaları 

kat hangi hesaba müsteniden bu llclsinki, 4 (A.P.} - Yüzme 
puan sayısına vardığını izah et- rekorlan 1952 Olimpiyatlarında 
memiştir. baştan aşaf,11 l·enidcn tesis edil· 

İddiayı ortaya atan, Rus Olim· miştir. Ancak yüune sporuadan 
piyat takımı lideri N. Romano{ iyi anlıya~ a~trcnörl_er b~. r~kor· \ 
şunları iliıve etmMir: la~ın ~nuvakkat olabı!ecegı kana· 

1 d h b. kt"f atıni ızhar etmektedırler. ı 
•- Hakem er a a 0 Je ı Ohio Devlet Üni\'ersitesi yüz-

da\Tansaydı, ~~ıslarıu sayı duru· me antrcnörli •Bu spor henüz 
mu daha da 1):1 ~lu.~du . • . . çocukluk çağındada•ı demekte 

1920 denb«'rı bu tun Olımpıyat ve • Bu rekorların ne dereceye 
oyunlarında kull~~ıılan .. standa;! dü~melcri mümkün olduğunu 
puan verme lısul~ne gore l9.>- ~imdiden kestiı'emeyiz• diye iliı· 
?yunlarında Amenka 614, Rusya ~·e etmektedir. 
ısc 563 puan toplamı~Iardır. U· Bu antrenör Birlesik Amerika 
sut şu hesaba d~~'Bn~akladı~: Olimpiyat yüzme takımı erkek 
Altın madalya '·enl~.esı ~ahıs dalıcılaıını ~·ctiştirmlştir. 
mc\:zuu oldu~u. bu musabakalar· Michigan Üni\'ersitesi :ıntre
da ılk 6 yer ıçın atletlere 10, 5, nörü Malt Mann ise tesis edilen 
4, 3, 2 ve 1 puan yazılmaktadır. rekorlardan ancak bir tanesinin 
Bu?u.~la. ber~ber ~e:-.mi takım uzun zaman kırılmıyacağını, di· 
gal~bı~etı .. ~~ktur 'e taı..-ı1!1lara ğerlcrinin çabuk düseeeği kana· 
\'e.rı!en bulun pua_nıar ~ayn res- atini ileri sürmüştür. 
Xt!ıdır. Esasen takımlaıa .. bu .şc- Olimpiyat programındaki 11 
k!ldc puan .'·c~me usulu Ohm· yüzme miisabakasında eski yüz 
P!Yat ~darccılc~ı tarafından ten- me rekorları 52 defadan fazla 
kid edılmckt~dır. aşılmıştır. 

SO\'J'.et kafıle başkanı Roma- Amerikan takımındaki kadın 
nof, :Fın basınına ~u yolda beya- yüzlicüleri yetiştiren Purdue Üni 
nalla bulunmuştur. \ersitCS'İ antrenörü l\likc Papen· 
•- Olimpiyat oyunlarında bi· &Ulh, elde edilen rekorların sc

rincilii;i kaıandığımızdan dolayı bcplerini şöyle izah etmektedir: 
müftehiriz. Takım halinde .. 4~ •- Yarı~lara gitgide daha 
puan topladık. Hakemler bulun genç elemanlar i tırak ediyor; 
spor müsabakalarında daha ob- antrenmanlar eskiye nazaran çok 
jektif davransalardı So\·yet Rus daha mükemmel yapılıyor; yeni 
sporcularının daha yük. ek puan teknikler bulunuyor ve bunlar 
yckünu toplıyacakl:ırında ~üphe tatbik ediliy01-: antrenörler ;yü
~oktu. Amerikan atletleıi 490 zücülerde ilk zamanlarda tcııbit 
puan almış ve takım halinde ettikleri hataları ta lıih etmek 
ikinciliği kazanmı~lardır. ?ıl:ıcar için bol zamana sahip bulunu
sporculıııını, üçüncülüğü ihraz yorlnr; yüzücülere gayet sıhhat
ettikleri için tebrik ederiz. Olim· li hayat ~artları temin etmek 
piyat oyunları sırasında Sovyct milmkün oluyor.• 
:ıtıetlcriyle Finlandiya ve diğer Antrenör Mann ise şunları 
memleketlere mensup atletler söylemektedir: 
arnsında daha sıkı bir temas sc- •- Yüzme gitgide beynelınilel 
Iismiştiı-. • bir şekil alan mühim bir spor 

Hakikatle birincilik veya altın haline gelmektedir. Brezilyalı • 
madalya ilırazı bahsinde Amcı·i- Okamato isimli ytizücünün elde 

Aııkaı•a'da 

En\Cr Pa anın eşi Dayan Naciye (solda) Türklyeye ayak ha ısının ilk anında resimde görül· 
ı'uju gibi çok heyecanlı anlar geı;irmlstir. Sağdaki km, o!iııdakl de torunudur. 

- kan atletleri Rus atletlerini bir ettiği mm·affakiyetlere bakınız. 

(Ba ı ı. cide) sonra vatana döndilğü 4 ağustos \er Pasa buradan Ruo:ya) a git· 
den olan km Rana ise Dış İı,;leri 1952, garip bir tesadüf eseri ola· mis, oradan Türkistana geçmiş· 
Bakanlığı Husu i Kalem mudil· rak Emer Pasanın ölümünün U Ev\clft Ruslarla anlaşmışken 
rü Sadı Eldem le e\lıdır. otuzuncu yıldönümilne ra tla· Türkistand:: Rusların alc)hine 

Bir tesadıif maktadır. Bidnei dünya harbi· harekete geçtiğinden vukua ge· 
Dun Em er Pa,.anm iılumunlin nin Osmanlı imparatorluğunun len muharebede 4 ağustos 1922 

30 uncu )llı idı. Emer Pa anın mağlübiyeti ile neticelenmesi gunü muharebe me)danında \U· 

rciıkasıuın, uıun bır a~ rılıktan üzerine memleketi tcrkedcn En· ı rnlarak ölmüstu. 

hayli geride bırakmışlardır. Rus. Bu Olimpiyatlara kadar hiç kim· 
ların 23 birinciliğine mukabil se Brezilyadan mükemmel bir 
Amerikalılar 41 altın madalra yüzlicü çıkacağını tahmin etmez. 
almıştır. Amerikalılar, Olimpiyat- di Ye o memleket yüzücülerinin 
!arın belkcmlğini teskil eden at· isimlerini kimse duymamıştı. O· 
lctizmde, hemen hemen bütün kamato 1.500 metrede üçüncülü
müsabakaları kazanmışlardır. ğU elde etmcğc mu\'affak olmuş. 

Rus takımı bilhassa erkek \'e tur. Fr:ınsanın iki fc\·ka!ade y;j. 

kadın jimnaslık hareketl('ri, ser· zlicüsil 'ar. Yüzme gitgide d:ılıa 
bcst \C Greko • Romen ~üre~, büyük ehemmiyet kazanıyor. 

Yunıınbtııııdaıı 

_,,, 
izıııin• ,ı:;o \'un :ııı turbti geımışıır. bru111:ı e.-.kl hmirli Yunanlılar da 

m:ıkt:ıılır. \'ukanclaki rcııiıııdc, tuıistkıdeıı IJ:ıalnıı güıulu)or 
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l c tı 
d~n nıız hı lalrbc l dı~tırcnıb nr .. , on zamanlarda bun· 

it Uhtı ık ık. ııık.ıycl eılildl •ini goru) oruı~ ikA) et Ünh rrsi· 
1~r bırk ıncJc hıllııı sa "ılıletliıtir ... lHulıtercnı A . .Adnan • .\riı· 
~ıı İle h C gıııı enclki Ak aın'da ·Lise tahsili• ba~lıklı bir 

lıJıa111 u •ne clr~ i ele atı' nr, bu r.nc (niversitc e glrl::ı l ın· 
~ 1 ıl~nıo ~ ıl:ırak ııctıccler \C'rdigini nğrcndiğindl'n, 3:ı· 
'~de fran ıua~ı l"D hi iığrelrn orta talı il miır c esi 
1treıııe ~Y 0 1arnk l.::ılıul edllml ken en hi fraıısııca imtihanı 
~aıı/10 <ı:ıl.ıla • ıa)dan, 3ahut İstanbulun 70 • 80 ı;eııelit 
tl'e'lin rı b?lan ınelilıur li clcı den gelen gençlrr değil, 'ili· 

~ r •tinden gcleııl r olılu undan hah rdi)or, bu müna· 
ttııı -\ 1 e talı ili Jıakkıncla cliı~ncelerini bildiri) or. l\luhte· 

.ı;: Adnan • \dn aı· dl) or ki: 
it b~llldiki nrtice li c tahsili demek hm tık lıina, çok aılel· 
liıtı r denıck drğıl, lise hocası demek olduğunu go lcri)or. 

r 
1 
e\\rfa adaıııOlkıllı leli mis bocalar i lcr, sonra labora· 

iıı er, onr:ı ıla t:ılcbc) i, l :ılııız talebe) i değil, hocayı ıhı 
'•:ııır11 ~drtck \ c hu soıırakilcl'.İ ilmin, fikrin ) eni tcnıkkile· 
tı dıra alıcrd:\r tutncak kit:ııılnrı 'e mecmu:ılan incsindc ha· 
~. taı 11n ı.utuıılı:ınclcr i trr. \•c bu istekler uuıılulınamalıllır 
"'·ı. •z fil n b · · · · ı·ım· 1 ""'~la 1 ,'1 U) ıık ııclırın f:ıl:ın lısesınılc tatmııı cı ı ı o • 

1(11111 IJOll J~O%'ff Sı 

, ~ , 

.., . . ... .., ... 
· ·-'··"·-~-a 11.ı k $ bıtmez. Çıınklı bu lisrlcrln lıepsinden çıkan t:ılche 

1ıııtıha ll\ıctıc bir olgunluk imtihanına, ayni kunclte lıir giris A n karada ('iftlik yolunda kaıa olmıı \ e b ir kamyon u çu ruma YU\ arlunnıı~t ır. 
ııına t b lıııh a 1 hıhıhı) orlar.• 

ltilJıı ı:renı .ı\. Aılnan • Atlı mı· li el erden ol.ı:;un talebe ) e-
llııtJIJ~ıni isti) oı·, .. lıunun. bugün bizi~ idn imkiln c~a!ıiline 
tce .. 01dUJ!unu \ ııi\eısıte te t imtıhanJarının pekala gos

I lttj Lııı ka)deıli)or \e ll nclİCC)C un)or: o'\'apılacnk iş 
..,~ 11 

adedini ınad,Jı , e mane\ i , c nitimizin musaadesi nis· 
~Q tt{U ~laltarak bu \e ait çoğalclıkca )cnilcrini açmaktır. 
~.. !1 lıugun talbık etmek mumkıııı olmadıgını znnnetli) o-

Gavam' ın servetine ait tasarıyı Ali Mahir 
maşı ı. cidc} 

ı;ünU Abidin sarayında hlerinc 
başlıyacaklardır. 

"~ı . 
lub lctııdcn 1i eler :ırmagn kalkışmasak ... • 

ı. e d lrrcın Adnan • ,\dnar bu )azısı ile mühim bir me· 
~~ ukunınıı tııı. l ısclcr hakikaten arıu edilen ı>e\ İ) eıle 
t}~~~l tlreıtti)or; Ünhersitc)e girenlerin çoğu bu )Üzden 
'\ıl(1 ) .erblerl i)icc takip edcmi)or. Uuna çare olarak adam· 
t ~t oı~ıştirilml'J hocalara. lahoraluarlara, kiılfiphanelc.re ih· 
dttİldi uı:u nıııhakk:ıktıı. Fakııl uınncdersck bunlar kafi 
~; ta1ı;· l'roı:ranıfnrı ('s,ıslı u rette gözclen geçirmek, talebe· 
~ı!ııtrıııa 'lc,kini aşılam:ık da lazımdır. ı;sklılcn ~edi senelik 
~tıb~ 'artlı. l>rrs ı;rııclcri liselere ntshetle daha ıız olmakla 
'~~u ntektcplcrden dalı olgun talebe ) eti 'rdl. ebebi 
~I 1 <it ın .. aın:ının ilıtİ\ urlıınna göre h i tertip edilmis Ol• 

' 1~tk • ~ • 11 ldı, ı: c le derse alı~nıak ili} adının ) erl~mi bulunm:ı· 
otd u ) Uzdl'ncfü ki atlamakıllı ) eti.tirilmrmi~ olan hocalar 

~ı ıın llkca ili ncllr.e alnorl:ırdı. Hu ı;ozlerimlc Ö)lcm~k i · 
tt :uııur; i i rli&nıl hocalara, lnboraluarlara, kutuplın· 

1 D tıliı1 lılaç olıhıgu ınıılınkkaktır. 1 nknt programlar h i ter· 
l'.ı td, e~ ı, t lebcde çalı~mn itil adı lJUlunmaısa ne )opıl a ar· 

netice~ ı temin edemez. 

Enis Tahsin Til 

Ayan Meclisi, komisyona iade etti 
Anayasamn y'1dönümü münasebetiyle konu~an 

Şah ve Musaddık, memleketin refaha 
doğru gittiğini ·belirttiler. 

Aııocl4tıd p,.,,, 
'fahran 4 - tr:ııı meclisinin Başbakanı tc\ kif etmek sureliy 

Başbakan Dr. lllusaddıka 6 ay le ayan azasınm teşrii masuni· 
müddetle memleketi dilediği gi yetini ihliil etmek istemediğini, 
bl idare etmesi hususunda en bununla beraber ayfin meclisi, 
seniş yetkiler \ermiş olmasına kendisine tam yetkiler veren 
rağmen lb An meclisi bugün sa· tasamı onaylar onııylaınaı Dr. 
bık B:ısbakan Ga\•amın şahsi 1ı1u addıkın Gav:ımı tevkif ettir· 
servet ve emlakine el konmasıııı mek hususunda söz \'erdiğini 
emreden bir hükfımet kanun ta· yazmıştır. 
sarısına hıç beklenilmediği hal lusaıldıkın konuşması 
de kıırsı ko}muıı \C mezkQr ta· Tahran 4 (A.A.) - Anayasa 
sarı bıı· komisyona ha\ale edil· nııı )ıldönUmü münasebethle 
nıi tir. radyoda konuşan Başbakan Dr. 

Kanun tasarısının ilk müzake Mu addık, hlikümetin \aad et· 
resinde münakaşa olnıamıştır. tiği projeleri gerçekleştirme \"O 

Ancak ikınci müzakerede, 26 1· lunda olduğunu ve gerek bu se· 
) an aza ından yalnız üçü ta arı· beple gerek e petrol davasını:ı 
~ı lasdik ettiklerini bcllrlmi§ler da ele alınmasının ~ıldönümün· 
dir. Dığcrleri el kaldırmamıs de bulunması hasebile ikili bir 
tır. Bunun üzerine tasarı, ince bayram içinde bulunulduğunu 

ı,. • • • • ld ğ lenmek Ye kabında tadil edil· söylcmiştır. 
nı ( l.a~ 1 ıııcide) mısyonlardan bırı o u unu da nıck üzere ayan komisyonuna Daha e\ \'el lrnn Ş:ılu da rad 

ııı tnu ahcde ettığinl 'e ılA\c ctmişlır. ha,•ale edilmiştir Hcrhan"i bir yoda söz almış ''e millete hlta· 
'e 'l'ı~ un k:ıldığını sovlc· Turk. ordusunda l\~oı·~J rğı: tns:ırının kanunla~bilmcst' için ben birkaç .kelime söyliyerek 

n 1 ('dr i A ncrikan tım uze~ınde ne dll~ünduğunu Jayiin meclisinde 3 kere mUzake- L:ıhaye adalet divanı kararından 
dun~adakı en geniş ı soran .bır gazetcci;ye cevabe~, reye konulması usuldendir. ?ııcc dolayı mılletl tebrik elmiş \'e 

-,obıı, Turk Genel kurmayına du·ı·lis Gavamın mallanna el konul İran milletinin anayas:ıya gös· 
l 'l.. · ~en. bır 'az~fcdır. Fa~kat, Moral m~sını derpiş eden tasarıyı dün terdiği riayet ile siyasi olgunlu· 

~~U cgıUmın nctıcesıni K~re_de. al: kabul etmişti. ğunu üvınü tür. 
tıııı1 4 _ • mı~ bulunu}orsunuz. Turk bırlı ı Diğer taraftan Dr. 'Mıısaddıka 

8 ı:.J~ 1 ı}:ıtlan ği Kore:de mU\~Cfak o!muş, ka~- )eni \e geniş yetkıler \eren Şahın J;ız .k~~~~/ Ccne,·ıc)e 
x r:ımanl ı.l.ır sostermış bir bır· tek maddelik kanun tasarısı !\ 

lıktlr.o Demişlır. )an mccli ınde mUnakas:ılara CcnC\Te 4 (A.P.) - İran Şa 
n~)an Rosenberg. :ı:ırın sa· )Ol açmamıştır. Ayan azaları, hının ikiz kız kardeşi Prenses 

bah htanbııla hareket edecek toplantıya ara vermeden c\'\ el Eşref bu snbııh 3 çocuğu ile 
, e :ı arın akşam da kuzey Afri- bunu iki mi.izakere neicesinde bil likle uçakla Tahrandan bur:ı· 
ka'> a müteveecilıcn memleketi. kabul etmislir. ya gelmiştir. lranh Prenses bu· 
mizden ayrılacaktır. nu arada lran basını, sabık radan Parfse gidecektir. 

• Başbakan Ga\ anıın ortadan kay ,\h\lllda 3i sandık dinamiL 

iane Yu .. zu .. nden bolması hadi .. esiyle meş;:uldür. ııall ıulı 
Bııgım ız •llun)a• haftalık ga· 'l'nhran 4 ( \,,\.) - Dün Ku 
ıete i Ga\'amın T:ıhranda bir zhlanda All\'azda 34 sandık dl 

Mu .. nakaşalar oldu ft)Cln azasımn tı\•lnde g~zlcnmek namlt pallamı~lır. Bu hususla 
tc oldubrı.ınu, hUkfımeıın bunu henüz bıı&kara bir m:ıllımat alın 

ı ma ı ı. cide) j bıldiği halde C\e girip sabık mamı~ bulunmaktadır. 

1 ne ınc ait makliuılarla iane top
lamakta· yoldan geçenlere cbır H .. r 
kurus 'bılc olsa \er \atanda&! U 
Boş ı:eçnıc:• dıye hıtap etmekte. 

avukatlar bir 
dır. 

Deyanname yaydılar lJu hitaba sinırlcnen ~· bu 
tarz ı:ıne toplamanın uygun uz 
olduğu kanaatinde bulunan Nu· 
ruo m:ıııi) e Camiı>ı imamı 'e 
çor ı esnafından 15-20 ki~ıiıK 
gnııl dun, Jlıısan Çıığla)anı bu 
tıırz iane toplnmaktan men et. 

101 0 
mek istemişler \C .)aplığı i in, 

1 
~ 

0 
halkın Dini duygularını fslisıııar 

llcrlin, 4 - 43 ınemlekellen 1 bu umumi~ elle bir a[ talebinden 
gelen tanınmış 125 avukatııı iş- baska birşey dcgıldır. Umumi· 
liraki ile burada yapılan toplan- yelle muhakemelerin sizli yapıl
lılarda, Do •u Almunyada Sovyet makta <?lduğu da anlaşılmıştır. 
idaresine dair alınan raporlar 3 - !~çiler. tehdit altında is· 
ıncclenmiş Ye bunun üzerine de teıncdikleri işlerde zorla çalı5tı· 
Kremlini ağır surette ilham eden rılm.ıktaclırlar. Kunduracılık yııp 
bir he) anname neşrcdılmiştir. mak isteycıı 'eya bu mesleğe 

'e s111istinıal demek olduğunu 
ifade C'tmışlcrdır. 

İddı:ıhıra gurc, Ha an Ça -
la) an aldı 'I paralara karşılık 
makbuz , ermekte 'e bunu bız· 
zat krndısi de tc)id etmekte· 
cıır. Zıra ıbir kunış dahi olsa 
'er. di~ e bağ run Has:ın Çağla. 
lanın ınakbuı.l:ırı arasında 50 
kuru luktan a.ağı.,ı bulunm:ı
maktadır. 

Dün, cereyan eden Jı,ıdlscyi 
mutcakıp, kendısıle görusen bır 
arkadaşımlla kapalı çarşı esnafı 
'e Nurııo ınanı~c c:ımısı ım..ınıı 

şunları soylcmi.lerdir. 
- llu zatın b:ıhırnıasından 

oı:le namııılanınızı d:ıhi 5:ı.~·Lr 
olduk. Gelen ~cçcnclen para ko 

1 
parabilmek için, her ı.~rhi .~ısule 
baş 'uran bu zatın. ustelı1' nl· 

1 
dıgı paralara karşılık makbuz 
Hrıncıncsi de dikkntımizi çek· 

1 mış bulunmaktadır. Diz, camılc· 
lH M '"ımııın tamiri ıçın bu çe,it ha. 

1 

mı\et a\cılarına ıhli)aeımız ol· 
Si":":"::"'-..;..~' - matlı ı kan .. ahndc~ız. Kaldı ki 
~~~-.,;..1:.:;A.:.,1:.;:1 bu p r, larııı m~lıallıne nıa ruf 

' ) 

olm dı mı da i bal etmek müm 
kundıır. Allikalı makamların bu 
ı le ılgılenme mi rica cdı)onıı.» 

Vali, Yugoslavyaya 
resmen davet edilC:, 

) ugoslav bü) uk clçis" dün Vi· 
la) ele ı;cJcrck Vali ve Belediye 
b:ı~k:ını doktor Gbka~ ı ziyaret 
clnıı lır. 
Bü~ uk clc;i bu zi~arctinde, Va· 

lının Yuııo l:ı,ya şehirlerine ya. 
pacağı se:,ahatin iki memleket 
:ıra ında ı;enı bağların kurulma· 
ına Anul olacağını ifade ederek 

lklı::rııt, Zagrcp \e esküp BC'le· 
dı) ckrı adına Ilelliı·at Beledi~ e 
konu le i başkanının da\ et mek· 
tubunu da kendisine 'crnu~tir. 

lhir avuk:ıtlarm bu beyanna· uzun -ı:ımandanlJerl intisap etmiş 
me mdc şu noktalar belırlilıniş· olan bir işçi zorla madenlere tıön 
tır: dcrilmekte, ı:ıtnıck istemediği 

1, - Alınan raporların ince· 
lenmesi 'e ş:ıhillerin dinlenmesi 
üzerine şu netice) c Yarılmıştır 
ki, Doğu Almanyada komıınist· 
ler ke~ fi surette teYkifler ~ap
makta, muhakeme l ollarııı:ı b:ış· 
vurmamakta 'e tevkif ctlıklcri 
şahısl:ıra dn hapisanelerdc fş. 
kcncc .)apmaktadırlar. 

2 - ?ıfahkcml'lcıdc bitaraf 
hiç lıir karar alınmamaktadır. 
Komünist lıiıkinıler tarafından 
\erilen kararların hi~'. biri tem· 
.}ız ~oll rına gitmemektedir. İl· 
ham edilenlerin de i tedıkleri 
a\ ukatı scçemeclıklcri anlaştlmı · 
tlr. A)ni zamanda. hiç hir avu
kat esa lı mıidafaa)a gıtmektcn 
çekinmekle \'O tehdit altında 
•miıdaf:ıasını• '.\apmaktadır ki 

takdiıde de :ığır cezalara çarptı· 
rılmaktııdır. 

4 - Batı memleketlerinde ol
duğu gıbi hiç bir sendika mev· 
eut değıldir. Komıını t idaresin
deki cndikalar, daha çok işı;iyi 
ezmek \e~ a onu kontrol altında 
bulundurmak maksadı~ le kurul· 
muş 'e ııolıs idaresınde olan le· 
~ckk üllerd i r. 

Hür a\'Ukatlar, a) nl 1.aınanda 
Çcko lo\akya, Arnanılluk, llul· 
garistan, Ronıanra. I.ctonya, Es· 
ton) a, J'olon~aclaki dıırnmları da 
incelemişler \C bütıiıı bu ıucı~1-
lckcllorde in an lıah1arınu hiç 
bir 'eı;hilc riayet edilmediği ne· 
tice ine varmıslardır. 

Hur a\•ukatların rapoı ıı, Jlır

Ic mış Milletlere conderılccck· 
tir. 

Evros adasına f aarruzdan 
B.uf garisf an mesul tutuluyor 

Atina, 4 - Dı işleri Bakanı 
Sophocle V<'nizclos'ıın bugün 
bildirdiğıııe gorc, Bıl'IC'şmiş MıJ. 
letlere ba~lı Balkan Sulh Komıs. 
yonu. bir Yunan devriye inin Ev 
ros ada ında 27 Temmuzda ma. 
rıız kaldıgı iıni la:ırruzclan Bulga 

rl taııı mcsul tutan bir raporu 
LakC' Succe s e gdndermı~tir. 

Mezkur taarruz hfıdisc:.inde Uç 
Yunan askerı olmli.tlir. 

Yunan koıııü ıı i~lleri ıımhakeıne 
e<lilİ) or 

Atiııa. 4 < \!') - Yunan l\:o· 
münl l rarti·inın renel sckrete· 
ri Niko!a Zalıaryarlıs ile Partinin 
46 ileri cefan meıısıılıu yakında 
biı· ınahkcm~de de\ lrle ihnnl't 
\e silahlı l }an suclarırır!Prı vı 
)aben muhakeme edıleettklrr1ır 
qu konıunı-;t eleh;ı.;ılnrın hco~i 
rlrmi,. perde ""ri ı memleketle 
rine kaçmışlardır. 

Kralın müsıdcrP- edilen cmlAkl 
biriknıis borçlanna mahsup 

edilecek 
Kahire, 4 ('.l'JI.A.) - ) cnı 

Mısır Hükümeti, sabık l\Iı ır kra
lı Faruk'un l\Iısır"daki nı:ıllarına 
ııe ~ekilde el konacağıııı tetkik 
etmcğe b:l'•lamıştır. 

İlk tetkikat, sabık Kral'ın ta ... 
s:ırrufunda bulundurduğu emıa 
kinin ga~Ti kanuni bir şekilde 
ıktisap edildiğini göstermekte. 
dir. 

nu durum, llukiımct SözclisO 
tarafından aı;ıklanmıştır. Scizcu, 
"Kral'ın el konulan mallan ile 
ödenmcmls borçl:ırının tesviye 
edileceğini ila\•e etmiştir. 

Faruk'un basın sözcü ii 
Capri, 4 (A.A.) - Sabık Kral 

Faruk dün de Eden otelindeki 
dairesinden dı§:ırı çıkmamıştır. 

Günün belli başlı tek Mdlse 
si 1''uruk'un sözeülilğünli yapmak 
ta olan İngiliz gazetecisi Nor 
man Price'in bu vaıiCcden ay
ı·ılarak lngıltereye döneceği ve 
yerine nomadaki !ılısır sefareti 
katibi Emin Beyin geleceği Jı:ı 
beri idi. Filhakika Emin Bey 
dün sabah buraya gelmiştir. 
Diğer taraftan bazı kaynakla· 

rın haber verdiklerine göre, sa 
bık Kral Jo'anık'un Capridekl i 
karneli pek uzun sürmiyecektlr. 
Ancak kendisinin başka bir ta· 
t•afta ycrle$mesi hususu (la, hal 
ledilmedcn önce mu.-u len hlr 
rnkte ihtiyaç gbstercn karışık 
meseleler doğurmaktadır. 

l•"uruk'u 7.il arct 
K:ıpri adası 4 (A.P.) - İtal

ya kraliyet partisine mensup l:i 
zel ,bir heyet dün gece eski Mı 
sır kralı Faruk'u ziyaret ede 
rek kendisine eski İtalya kralı 
Umberto'nun sempati ve tebrik 
!erini takdım etmişlerdir. 

ITC'yet dün akşam ı:cc vakit 
K:ıprl adasında e ki Mısır kralı 
nın kaldığı otele geldiğinde 
Faruk derhal kendilerini kabul 
etmiş ve bu şahıslarla 15 dakl 
ka kadar devam eden bir gorü~ 
me yapmıştır. 
Diğer taraftan ~ki kral dUn 

ltalya cumhurbaşkanı Luigl Ei 
naudi'ye gönderdiği bir mesaj 
da İtalyada gördüğü hüsnU ka 
bolden dolayı teşekkürlerini bıl 
dlrml tir. 

t~rıl iin de •pa n, bey• 
un\ aıılarnu lfığ\edi) ar· 

Amman, 4 (A.P.) - Haşimi 
Ür<lünlin, Mısın takı ben bey 'c 
paşa ı;ibi umanları li\ğvedeceği 
bugün Ba:ıbakaıılık dairesinden 
a!;ıklanmıstır. Bir sözcUye süre, 
karara kauincııin dünkü bir top· 
lantısınd:ı ' anlnıı§tır. Karar, !\i· 
yabct meclisi tarnfrndan tasdik 
edilir edilmez .) Urliılüğe girecek· 
tir. Ürdün bu gibi unvanları mu· 
haraza eden son Ortado~u rnem· 
lekeliydi. Bu gibi unvanlar s:ı· 
ray tarafından bir cemile olmak 
üzere tevcih cdı~mckle) eli. __ 

T. M. T. F. idare 
Heyeti foplanflsmda 
Görüsülen m (elel ,. 

'f'oplantısına iki ı::itndnr de· 
vam eden Ttirkiye l\lil l ı 'l'alcbe 
Ferlcrusyon u idare herrll aşa~ı
daki hususları mlizakcre elmiş· 
tir: 

ı - T. M. Talebe Fedeı asyo
nu tc cbbusli ile kurulan 'c (W. 
U. S.) Diın.>a lİni\ersiteler ser· 
''isine bağlı 'c halen l'aı i le bir 
delese ile temsil edılmekte bu· 
lunan (T. Ü. S.) '.l ilrkbe lİni· 
\'ersıtclr.r sen lsiııın dunıınu ile 
kurulacak olan 'l'nlebc Sanator· 
yomu için bu ) uldan kal'i ola
rak elde edilen 15.000 liramn 
\'e 'ad edilen 50.000 liranın W. 
U. S. dan teıniııi 'e sarf ııekillc
riııiıı teshilinc, 

2 - llclcdiye otolıiis ve lram· 
vaylanndaıı tnlebclcriıı daha 
ueuı: bir §ekilde istifade c.mc· 
feri i\'in gerekli te~ehlıfü.lcrln 
yapılınasına, · 

3 - Üniversite sitesi ttıC\ZU· 
undaki mesai takdirle kıırşılaıı· 
mış, ancak hu çalışmalar:n tale 
benin üzledi:i ve olması IAzım 
gelen site değil. ancak hır )'Urt 
oldu~ıı sil<' meselesinin uzun 
\'adcli hir is olması k:ıbııl edil· 
ır.ekle beraber İs tan bul Viltı~ eti 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~~ 

Meziyeti ilerin . 
israf 1 maşı ı. cide} iden bahseder \e bunu tahlil e-

. gostcremb or. •Samet Ağaoğla derken, son s tırlarını Türkiye 
. m~sı 1. l".Jılel C:ısizm ~arııtınak istiyor• dcdigı ye tahsis etmekten 'iC bıı suretie 

nıek, hem de lstıl.lıalı karşıı.?mok zaman ;)ine delil yoktur. Ti.ırkıye~i hlikClmet darbelerine 
1orundodır. Ilalbukl bıı urret, Dikkatle tetkik edilırse Ah müsait zayıf 'e hastalıklı bir 
ince bir ilıtısasa da)anıın hizıne· met Emin Yalmanın yaztlarının blinye olarak ima etmekten ken· 
tinin milletlcrarası Pİ)'ns:.ıda te· hususi bir maksada mUteveccıh dini alamamı tır. Tiırki)ede ıs· 
nıiu edebileceği lıedele nislıelle oldufu meydana çıkar. o. bir tibd:ıt mı bflkımdlr, yoksa mıl· 
hiçtir, l'\uri llocıı, Olimı>i)atlar· gayeyi tahakkuk ettirmek peşin let iradesi mi? 
dan C\'\ eı, antrenör sıfatıylc lılz· dedır. Bizim anlayışımıza göre, Ahmet Emin Yalman istiyor 
met müddetinin )D!ô bakımından Ahmet Emin Yalman kuvve~ll ki, o konuş un, o itham etsir., 
birkaç eneden ibaret olduğunu, hükümet istememektedir. Blitün ı kendisi yazsın, bağırsın, hattA 
istikbali duşunmc e mecbur ol· hedefi iktidardaki hükümelin z:ı kUfur et ın, ·Adnan Mender,.s 
du ıınu Ucıi siınnu , l iıksekçc > ıf olmasıdır. Halbuki dokuzun dıkt:ıtördilr, Samet Ağaoğlu fa· 
bir ücret istemiştir. Spııreuluğıı· cu Bliyük Millet Meclisinin han şisttlr• desin \e kimse ona ce· 
muz, boğucu bir de,·letçiligiıı \e gi sartlarlrı seçildiği herkesin \·ap vermesin. HükQmet kat'iye:ı 
mcrkezi)ctçiligin pençe inde in· malumudur. Bu Meclis anayasa sesini çıkarmasın ve onun ge· 
!ediği için neden 1'erbiyc i Teş· nın çcrçe\Csi içinde, milletin lişiguzel sa~urduğu ilhamlar ııl 
killtı mC\watı ileri sürerek, ?\u· tam iradesiyle 'e kanular:ı uy. tında kalsın. Olur mu 3a? ... 
ı·i Hocanın talebini reddetmiş, o gun esaslar dairesinde vücut Tenkidin elbetteki reaksiyonu 
da hizmetten a.)'rılmıştır. bulmuştur. Bu l\Ieclis, teşekkülü olacaktır ve 'ardır. Tenkid e-
Antrenmanın )olble ynııılma· itibaryle, faaliyeti itibariyle ve dilen elbetteki kendini müdafaa 

nıası ,.e disiplinin bozulması üze· blilıin \asıflarble meşrudur edecek, hakıkallerl açıklayacak· 
ı-ine ne gibi neticelerle karşılaş· i\luhlclif ı>artilerin temsil edil tır. Tenkld eden, elbetteki ccva· 
tığımıa gördiik. lllilli ala baların diği bugünkü 1ıleclis, münaka bını, lftl ık oldu~u ce\ abı ala· 
bu Jı:ad:ır nıfihim tuttuğu güreli şaları, ankctparlemanterleri, su eaklır. l\ladcınki demokrasi fi. 
sahasında bekledi imiı ba arıya al takrirleri \C bütün unsurla· kirlerin, kanaatlerin hUr bir tu· 
nnlmamasının sebehl, bu da\•a· rlylc tam ve kamil bir Meclis rette mücadele sahasıdır, o lı:ıl 
nııı eri olduğunu i bat eder. lılr tir. Menderes hükumeti, kuru de yalan :,·anlış haberler karsı· 
ihtısas adamına değerini \'erme· lusu, programı, faaliyeti, icraatı sıncln susmak, hlikünıet için \ a 
nin yolunu bulamamamıı \e onu ve bütçeleri illbariyle, böyle hır züesinl ~apmamak demektir. 
Ccda etmemizdir. meclisin ka l'i itimadına mazhar Hele bu .) alan 'e tezvir, bilhaıı-

Güreşçilcrimizin i lidaılı o &e· olmuştur. Binaenaleyh iki defa a lekcrrur ederse, umumi ef
kildcdir ki bütun olup bitenlere hükumet kuran \e ayni ~artlar kara biraz aydınlık dokerek onu 
rağmen, İsHçliler \e nuslar gi· la devam eden Menderes hükıi bolimak lsUycnlcri bnlemek me
lıi biz de iki sampiyonluk k:ız:ın· meti kuvvetli bir hUk<ımeltir ve sul blr hükQmetln \ azlfcsldir. 
dık. Hizimlc temas eden Ru lar· bu şartlar içinde böyle olması Ahmet Emin Yalman guya bl 
dan ikisini > enclik, 3·alnız birisi· serckir. . • ze dost gorünmcktcd!r. Dalma 
ne 3 eııildik. Şn\et Sarıb:ıcak \e İGtc Ahmet Enun Beyin ıste aramızda gezlnmektedır. Adnn:ı 
Tevfik Yüce gi.bi gü\cııilen CÜ· mediğl hükumetin bu derec.-e Menderesle yegAne mücadele 
re ı;ller Arızalara uğr:ımas:ı) dı \'e kuv\ etli olması ke3 fiyetidir. Fa· ı;ebebı onun huktimetinin Tür· 
lıir ikincilik ,·e.ra üçüncülük <la· kat arastırılacak nokta kanaa kiye tarihinde . görlilmemiş 'e 
ha al~ay<lık, Iıerşeye rağmen llmce Gudur: rnstlanmamıs hır kuv~ette ol· 
oliınph atlarda ~:ımpiyon olabl· •Ahmet Emin Yalman neden n1asıdır. l\Icmlekelte kole ve hUr 
ıecektik. zayıf hükCimct ister?. matbuat diye basmı ikiye ayır· 

l\leziyrt \e Jıiz.ınetiıı umumi .cevabı. sad.ed~r: •Ciinkii zayıf dı. Efkfi:ı umumly~yi, mili~ I· 
hayatımızda değer bulınamnsı hUkQ~etın f!krı: programı, lsll· r:ıdeyl bız temsil edı:,oruz dıyc· 
balmııındnn üzerinde en e\'\el kametı, faalıyctı \e icraatı ya cek kadar cür'et takındı. Onu 
durulacak saha, elbette spor sa· yoktur, y~h!lt t~sirıazdir. ~öyle bil~i.) cn!cr için bu ~bl~ goril· 
hası değildir. l illelin ınııkaclde· olunca hukumetın ~ıesnedı ola le~ıl~r. l akat _bu \azıy~tın sah· 
ratıyle alaka 1 olan f)asi, ikh· maz. htc o zaman b!r yanlıslığıı telığı bizim lçın artık aylın. b_c· 
sadi \e içtimai sabalar elbette grlerek Alıme~ Emın ~alm~.n yan. anlaşılmıştır. O~~n ıçın 
daha cncl gelir. Fa'kat fclikct· n~~snet vaz:lye!ıııe gtt~çebilır. D~r gıttı 1 her yerde te~kılahmız ar· 
!erimizin başka;>nağı olan bir duncU. kuv~e!ı terosıl eder, hJ tık onu kapıla:ını kapam!ştır. 
derde \atanda~ kütlelerinin dik· kılmetı d_c~ırır, bask~l~rını lkti Şahsıma ~it hU~u.!111ara selınce, 
kaf • k k i · P r sahasın· dura ı;:etırır, istedlğını yaptırır mUsaadenıtle bülun bunlara ıe
da~i"\n~~u~ebllhç~:s: 0cıe aldım. ve bu böylece bir devir halinde neulil ederek cc~·.ap vermlyece· 

.. .. . devam eder. ğiın. Ancak on ı;oz olnrak şunu 
Çıınk!~.bılha sa geniş bir kısım Bugün BllyUk Millet Meclisin söyliyeceğim: 
genrıgın al kal:ırı bu ııalıada de bir Deınokrat Parti ekseri· •Matbuat tarihimizde Tilrk 
tou 811!"1~ bulunuyor. . yeti vardır. Bu ek criyet, hükQ basınıııı, yani kendi meslekdaş-

. lle~ııuız şunu helle)e~lm: Tur· meli nııcnk vlcdanıııııı, inancı !arını, hllr \e kole di~e iki· 
kıyenın saadeti \'e liıı kını~a 1• nın imanının kUV\'etine daya )e a~ırmak Eureli)lo indi bir 
a~ırlardır ıle,·um eden mezı?·et, nar~k tutmaktadır. Parti Mecl!s taksime tlıbl lutan \'e lııı suretle 
lııLlll~t \'e fazilet kıtaline. nılı:ı· grııpunda rulllctvekillerl ancak onun gibi hareket eden kimse 
~et 'erilmesi ne ' e umunıı lı:ı· inandıkları takdirde hllkQmet· görUlmeınlştir. Çok Ellklir ki bu 
\lltla grçcr akçe olan kı> met öl· 1 · · t t l BI M r k' k ' ·üt . . k"kü d d ğ" • erını u :ır ar. r ec ıs ı, ·oca memleketle onun maksadı 
C crının ° .11• e~ c 1 me ınc tek partiye dayanmaz, o Meclis mahsusla ortaya atlığı diktatör
bağ~ ıdır •• l\le71> ellı tialı. h etler le hUrri)let de vardır, lstikial llik dsancsine • açık muhalif· 
makbu} hır !1a!e. gclcm~ıkç<:_ ~e de vardır. Böyle bir Meclis hil lerln gazeteleri mUslesna • iş· 
miıı?n asa~ ış ıçınde \'ll~ır.c ~oı e· ~tlmeli ekseriyetle tasvip cdi tırak eden tek gazete olrr.adığl 
medıkçe, şe~~ alt. fü~ğı~ıklık}er yorsa, elbette hukfımetı tutu· gibi, hattlı ona hayır dı~c bağı· 
'.c. şef me,·kıı~e fılA ııın :rerıne yor demektir. Muvaffak olam:ı ran kuvvcUı sesler de çoktur.• 
lılauın. ge~mesı, memleket he •3 • yan bir hükQmeli milletin kat'i Vatan - Samet A noğlıınun 
hına hıç hır deumlı sallilı lemııı iradesiyle seçilmiş bir Meclis si:iılcrlni umumi e fklnn dikkat 
edenıc1~ nasıl tutabilir? Eğer 1\leclls Ad \"C ibretine aynen arzedlyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN nan Menderes JıükCimetini bU· Bu sözlere cc\•abımızı yarınki 
yük ekseri)· elle tu luyorsa, bunu gazetemizde 'erece~iz. 
hUkiımetin muvaffak olmasında y . e ·yat ---

NATO' da aramak Hizıındır. enı n şrı 

uiıkokuldn Cimnar.llk 'e 
Oyun o 

Trıbıon Ö~et.meıı Ol.-Wn Be~eıı E

fıtlınl l!frelmtnl Ruhi Sel tarafından 

( 11ko1.-ulda Cımnar. k n 0111n) adlı bir 

(Ho~ı 1 iıwidıı) 
nıi§tir. Dlinkü toplantılara Türk 
IIa\'3 KU\'\ etleri Başkomutanı 
General Muzaffer Göksenln, t. 
talynn Havagücli Kurmay baş. 
kanı General Aldo Urban!, \'u. 
nan llava KU\'\ etleri kurmay 
başkanı lla\'a Merc5ali E.P. Ko
lı:idis 'c her ile mlltleflk devle
te men up kurmay subayları 1 • 

Ahmet Emin Beyin hUkCimet 
reisine \'e arkadaşlarına hUe.ı. 
munun sebebi, bu hUkümetln 
kı;wetli olmasıdır. O, yalnız 
şimdi değil, daima kuvvetli bil· 
kümetin düşmanı olmuştur. Mak 
sat: Hükumet zayıf olsun, ikide kitap rayınlanmıı~r ilkokul otreımu 
birde düşsiln, çekilsin, yerine n ufrendlerl kin c k btifadell bah;a. 
yenileri gelsin. ltrl lhUn ~den eı r, 130 ı.-uruı fı> at· 

O derece kun•eW hükumet ta utıaı ı:ılcanlmı$ ır. t·mumı dafı' ııı 

dil manıdır ki, bir makalesinde 1uı. lı:&nbu da lııkıllp & ıabni'dır. 

lirak etmlstir. vukua gelen JıükQmet darbesin Tanır• tdtrlı. 

l\lıizakerelerdcn e\,,; el, Tıirk 
\e Yunan Hava Kuvvetlcrhılıı 
NA10'nun gUııey cephe komu
tanh~ına bağlanmolarma daır 
pUinlar lınkkında bir tebli!Hn )a· 
yınlanması bcklenilmekleydi. 

~BUL 
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1Sl"A:-WBUL 
Verilmesi beklenilen karar. ı:: .s1 Atılı$ Te ııroırram ıs oo lla· 

1 

AC A 
gerek 'fürk \'e Yunan Hııvn Kuv- herler ıs.ıs Turkuler (Pi> ıs.so Cu 
.etlerinin NATO komutanlık tcs- muılfl crı.) ıus Rabla Dul.;nl TO w 
kilatına ithalleri ve gerek her :alehpar• Glllenden aarkılar, u.20 Öf· 
ikl memleketle NATO emrine ıe konseri 111.11:; F.arkılu Cl'J.) ır;.oo • 
bavcı Uslcri \eritmesine dairdi. Kapanıı. 
Şimdiki halde Ttırk ve Yunan 
ha\a kuvvetleri nazari bakım. ıs.oo Acım n dana m;;.zlfl (l'l.) 

c!:ın General Schlatter'in Floran
sa Genel karargAhına mcrbut
tur. Bununla beraber Gcnernl 
Schlatlcr'in Genel kararklihını 
başka )ere, muhtemelen Napoli' 
ye naklcdcceiH haber verilmek· 
tedir. Türkiye 'e Yunanistanın 
NA 'l'O'y:ı :ı)lırdıklan kora kuv 

ıs.::o Afu.atoıta ııraat l:'erl ıs :ıo llem 
tekit hanlan •es n 111 b!rllfl 111.00 
llıbttler 10 ı.. 1tha:n Gtnter tente 1 

vetleri ise henüz liinılendlrll- Sur Dlluyaınu ıı:ı.ıo Oda muılfl 22 ao 
me~en bir Amerikalı Generalin Zımanımııın mudl;ıoden -t>rnekler (Pi.) 

kumandasında,• a}rı bir tcsklltıta :ı::.<&s IIabırler ::3,00 Eambl)o. norsa, 

H~a: 1 - Suıınmı ı~ıer.· 

nlD le kll!Uandınlma ı bahis mtQUU' 

olan d nrı bC!zeltm n b rl. 2 - C'~lı: 

ırı. 8 - \ atııl . .a - 1nıan; Alafraıı.ra 
aarla. ı; - B lr ır\d: a4ı. il - ıtıırat 

dnlıil olac:ıktır. lki memleketin ııro~ramlıı.r, danı n caz mı.ıılfl (Pı) Yukarıdan 1,atıra: ı - t.kambll 
ha\'n kuvvetlerinin de ayni şe. ::~.ııo 1ıtanbııl Ünlnnıtuı Tıı> Fak I· renklerl!lieıı b rl: nır baf. ıı - ?\fıır. 
kilde ayrı bir komutanlık trskilfı· ıc ı 'l'ıılobe Ce:-ı!Teıl m~lk toıılulnlıı s - Tut n kutıııu . .a - S!J't•k bazır-
tına bağlanmaları mlimkilndUr. ko e.rı 2~.00 Kaı>anıı. • nan. s T bı a daTUI 1 : 

Bu tcskiliıtın başına bir Amcri· ANKAltA ltıı!1'tl s - ç ... un: 
kalı komutan \e}a doğrudan 7. Acılı:ı ,.. proırram '1 ::o Saat a· n r uk . ., 
doğruya Amiral Carncye karşı )lrı 7.3ı llıuık crı.> 7.45 llabultr d•n .,k • 

, 8 - llarektUer&D• 

F-orumlu bır Tilrk veya Yunanlı oo Sarkılar (Pl.) s.28 ilan rap0ru DÜNKÜ UULl\IAC.ANIN HALI.İ 
konıutanırın intihap edılmesi o Oı:ı•ret muı klırı (Pi.) o.oo G~· s s. ı - Kwl ık. : - """ a - v .. 

miimkündiir. nün 11ro;n ve kar>anıs. ba, Oh. " - Alık, K ııı. ı; - Kabr; 
tarafınd:ın J.ang~eya Topkapı· "f.. IA. 6 - ~ 'ı 7 - ı ı:ııal. I! - Katı. 
da temin edılcn geniş aratl lİZC· lZ.lS lle ' k en m 12 ::o Menı Y.A. l - Ea •k Ak :: - t lm. B -
rıncle pc~derpcy )apılaenk blok· lekele ulAm 1!! 30 A kerln bttdıll ha· Zabıt; iL .a _ ıua :; _ R ::ıı.. 

l:ırla sıtC''liC ka\ uşulsbilcecğine, ulan oh an Burln Erba7 18.CO Saaı s - o .. ; ıa 7 - H~ s _ Ki: 
4 - 1alcbc Bankası mevzuun· aran ... haberler 13,15 ll" ık (Pi) \la. 

ela lıaııl'l:ınan raporlar gözden 13 ao Oııı ı:uelul 13.<&5 l'ıa o cıa caz •::.uı a 
geçirilmiş, l\Ulli Egilim Bakanlı· parçalan <Pi.) U CO Hll\'a raponı, ıık· 

l'ro ram ... ka 
1 Z M I n 

ııının Yfiksck 'fahsıl Scrınavesl ıam pro;rramı '°° \:aııanı:. b • U A ıhı n ı rozra!ll ıs 00 ~eha· 
nltında h:ızırladığı tasarı yeter * ııaı ç lıb,.ıtıı:ı ıırkılar 15 uo HıClf 
ı:örUlmemlş, b~ tasarıyn fcderus- ııı J.9 A.ılı:, 11ro:ra,.. n uaı a:rarı m ık ırı.ı ıtı oo ~urt Un C'atlıdaf· 
yon tarafından tcrclııne ettirilen ı7 oo Daaı mnıı:ı ( 1'1.) 17 so 1ııcuaz ıtaıı ı rkJ er ltl,30 Orkt •ra u rlerl 
Non cç 'l'nlrbe Bankası statüşil· !Mahur !a b) ıs.so Sa'on orkutra'a ı Pi ) 16', Saı t • ini ı 7 oo Toınr 1 

ne yakın bir \ cçhe \·crilmcsine rında par n!ar crı ) 19 00 Sut a1an 
~~~~~ ~ k 

5 - Eminôn l Halkc\'i mev· 
zuu tekrar ele alınarak trılcb!' 
h:ıreketinl temsil eden 11.'sckkiil • 
!erin idaresine 'eı ilmcsl için sa· r ' 
~ ın Cumhurbaşkanı 'e Basb:ıkan 

(' hın. 1-.nnr an • 

t ıl ::o 30 \lıızdlu 
,, .. 1 .. , 

nezdınde tekrar tescbblistc bu· uat -::z co Ko u ı ::!! ıs 
lıınarak eski \aadlerinın hatırla· 
tılmasınıı karar 'crilmi~tir. 

" 'ır; QşAt a't'A!"I t'r 

.3 CO \ ahap Öıaltardııı futbola dar 



• 
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Lüks modeli otobüıı 

11 kişi taşır 

Fiat ı 6800 Lira 

AlJlA~ T TEi ~iGi~t T llARiKASl 

VOLKSWAGEN 
Halk Otobüsleri 

• 
E'ISALSİZ clir Çünkü: 

QJ S AGLAM ve KUVVETLiDiR. !-fer yerde v e en ımzalı yollar da bıle 

daima öndedir. 

ıt UCUZDUR 

',;.
4 

EKONOMiKTiR. Kılomctr e ba,ına yalnız 4 kuruttuk benzin 

•arf eder. 

• SÜRATLIDIR. Tam yükle 7 5180 k ılometre yapar. 

• TEKN İ K EVSAFI ÜSTÜHDÜR. Zı ra aynı sınıftaki Otobüslerin 

Motoru i ki zamanlı ve iki s ll ind lrl idir. Halbuki VOLKSVVAGEN'ln 

motor u dö r t zamanlı ve dört silindir l i dir. D ört ileri b i r geri 

vites l i di r . Tekerlegi 5 . oo · 1 & • 

.1J PRATİKTİR . Zira her ite elverı,t id i r, kullan••• kolay ve Ustün 

m anevra ka b ı liyetl sayesınde e n dar sokaklarda bi le donüş 

y apabilir. 

BU EMSALSiZ HALK O T OBUSLERINI G ÖRMEDEN 

OTOBUS ALMAYA KA RAR VERMEYiNiZ 

Cankurtaran ( Enbulans} 

iki sedyesi, hastcbakıcı koltuğu ve 

ecza dolapları vardı r 

F iaf ı 9000 li ra 

-
Kombi modeli Otobüs 

11 kişi taşır 

Kopalı Ka roscrili Kamyone t 

( Transporfer) 
't uı:u<tvı; UMUMi "'CF.NTCSI 

SAÇLARIN GÜZELLIGI YALNIZ Fiofı 6500 l ircr C I F T Ç 1 L E R T 1 C A R E T T. A. Ş, 7 50 kilo toşır 6000 liradır. 
L U O 

Selluloıt tuak ıle elde edile bılir. Markaya \'e amballlja dik
kat ediniz. Benzerlerınc aldanmayınız. 

• Çamo~uın yı k a nm a 
mudde t in i tayin e d e n 
OTOMATiK ZAMAN 
AYARI 

e Harıku lôde ÇAMAŞIR 
SIKMA TERTIBATI 

e He r parçanın ayrı a ırı 
yıkanmasını te m in eden 
HUSUSi MEKANiZMA 

• fazl a çamaş ır kaymağa 
e l verı~ l i BUYUK HAZNE 

e iKi SENE GARANTi 

• 
Ccntrol Elccttic Ç A 8 U 1( 

prensıbine daya nan ~ omo,ır mokint• 

l erımizı bizza t gelıp görünüz. 

GENERAL ELECTRI 
ÇAMAŞIR • MAKİNELER) 

her parça çamaşırı teker teker yıkanmış 
. - . 

. .. .. . . KOÇ TiCARET T. A. Ş. (Beyoğlu Şubesi} 
Turkıye Umum Mumenılı: Beyoğlu, lstiklôl Caddeıi 347, Telf. : 45207 

W U OK T O R-1\ _.., ________________ .. 

1 
Raif Ferit Bir 

\'erem \ C Dahili llastalık 
ları Mütehassısı 

Mua) ene hane lleşıktas 
rramvoy Cad Emniyet San 
dığı ~anında No 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No 83 
Başaran Ap. Kat 1. relefon 
83684 "' _____ _ 

1 

VATAN 
.f;L4N Fh' ATLAR! 

Haslık maktu 2fi.-
2 acı sa)'.fa sanumı 4.50 
a Uncu • • 4,-
" OnrU • a.-
l!An sayfa51 • 2,50 

Mahkeme. icra. rapu, 
noter ılAnlıırı ~:ıntıml 2.!'iO 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

lllde ve Batmıak: hastalık 

ıarı. Basurun ameliyats11 
tedavısı 

Açıkhava Tiya osunda 
Konservatuar Türk Musikisi konseri ilk defa 50 kişllllG 

bir heyetle Kürdillblcazklir faslı - olo ~arkılar - KÖ· 
çekçcler. 

Yarın akşam saat 21 de 
Her yer bir liradır. Biletler saat 13 den 17 ye kadar Şehir 
Dram Tiyatrosunda satılmaktadı::. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketinden 

Konya ve Amasya İllerinde Kurulacak 
Yeni İki Şeker Fabrikası 

Giinde 1800 on pancar işleme kapasitesinde iki seker fab 
ı ıkasının Amasya \'e Konya Illerindc kurulması mukarrerdır 

\tideki şart \"e vasıfları haiz firmaların veya resmi vekaletna • ınelcrinl hAmil vekillerinin Ul.1952 tarihine kadar Şirkelimiı.ın 
Genel Müdürlüğüne müracaafları i!A'l olunur. 

1 - As,,art 1500 ton pancar !eleme kapa~itcslnde tam bir 
eker fabrikasını muvaffakıyetle kurmuf olmaları. 

2 - Teknik ve malt şartnamelcrimlzdrki icap ıı )e ine gc 
tı ebilecek kudret ve ehliyette olmalan. 

Yukanki tarihten sonraki mür:ıc:ıatl r 
ktir. 

kabul ctlılıneye. 

Bu \a Cı h ·z Cı ın \C, llcı·ı ılııamclctı TL .iO <Ellı) 
l'\I an ıa ı - Rumeli Cad. 
St'vin Apart No t ret: 
w:n:c lı a bedel nıukab .ınde .\nkııradakı Şııket Cıcncl :.\Iuduılu un lllil•••••••- den a.abılırler. (12281) 

ISTANBUL : Tal'""' Cu,,..hurrı ~ı co:I 
P. K 19!i kcı.onı.eroy op 

lel 8!i7SS • '2030ı 

------------------ ----
"YÜZO MOM 

GÜZEL B İ R C İ LDE 
UVUŞMASINI KR EM PERTEV

0

E 
BORÇLUYUM" 

~----~--~------------------------------------/ 

I< M 

'7Jertelf 1 

. 
işçi Aranıyor 

Oyuncak yapımı için 15 
16 )nşlarında 3 işçi çocuk 
aranıyor. Müracaat: Sultan 
ahmet, Atmeydanı :\o. 14 • 
16. 8 • l l kadar lehmet 
Şekerci oğluna. ................ 

verir. 

VATAN 
Nü,bası 15 Kuruştur 

o\bou 1traıU '16rlı~"'° Harici• 

Ulr aıı.' a 40 Lira il 00 Lira 

Oo arltt 12.00 • U.00 • 

Altı arlık 22.110 • ' ~ 00 • 
S.ne lk n 00 • l!&.OO • 

DİKKAI : 
O auıemlu c6udertlııı t•rak • • J&. 

"ar ntsrıdtbıo. edllm•;n. la ! t 

>loıımaa llAnlard• D 111• ııllreı lı:a 
bili tdılmn. 

A IW :-<mı.ı;nf~ 
UİKK \ 1 f.'.'I~ 

1 

Adrr d r.ği t iımf'lı ıste n ildı 
ğl tal;dirdf' 50 ltııru lulı poıo 
ta pulu r.:ön ılf'rilmesi riCJı 

olunur 

---------------------

Antakya Belediye Başkanhğmdan 
DUYURMA 

Tuılzm otelinin, balıçe i ile biı'J,kte alt talının \e füt .kat 
otel kı:ımrnın a}rı a}ıı \e)a hc)cti umumi\'e i tek nıiı tecirc 
Belediyece tanzim edilen ~artname dahilinde kıraya \erılc 
cektir. 

ihale :?2 8/9:52 eu"lrn ~unii l apılacaktır. İlan ve d ğer mas 
rarlar kiracıya aittir. 

İstt>klilerin bclecl ye~ e mu acaatl:ırı dtı) urnlur. 

iyi malın reklama ihtiyacı yoktur 

KİBAR 
Tuvalet S A B U N l A R 1 

Devlet Konservatuvan Müdüdüğünden 
1952 • 1953 der yılı icin 1 tanbul \e nkaracla y:ıpıla· 

c.ık glrış ına' !arının böliım \ c tarihleri aşağıda gö~terilmıs
tir. Giriş <aı tl:ırı, 1"49 J ılı 548 ayılı Tebliğler Der~isinde ya 
yınlanm ıştır. Okııll:ırdan, :\lilll Eğitim ~Iüılilrluk \'e memur 
luklarından ve Devlet Konsen atU\aı ı Müdürluğunden bte
nebllir. 

Müracaallar, en geç Vust os sonuna kad.ır IJ. f\onsen a 
hı varına yııpılmı~ olmalıdır. Kabul ut•H tarı 1 tanbulda Galata. 
saray li~e~inde ~aat 10 da, .\ n kaı :ıcla D. Kon•en atU\ arınd.ı 
:ı:ıt !l 30 ela haşlar. 

Sınav (;iinlr ri : 

htanlı u l ıla : 

ı E)liıl 1952 Kompoıı )Oll, Pı,ı.aııo \e Harp 
:l Opera \C !;;!.m, Tı~atıo 
6 Bale 
8 Ya) lı Sat.lar 
9 Xefesli 'e \ urnıa aıl:ır. 
\ nkarada: 

]fi F,ylfıl l!l:l2 
16 
17 
18 
1!) 

20 • 

Pı~ano \C Haıp 
Ya~ lı Sazlar 
B:ıle 
Tıyatro 
:\efeli \C \'urına Saı.lar 
Kompozıs,ı.on, Opcıa \e Şan. 

(12358) 

Bebek Befediye Bahçesınde 
6 Aaustos 952 Ça.r~amba ıunu ak~mı 

KIR BALOSU 
Kızılayy 'ı anta ı Şube ı Disp n eri ) ararına 

CAZ-SAZ-SKEÇ 
Perihan Altındağ: Selôhattin Pınar, Necati Tokyay, 

Ahmet Yatman, Fevzi Aslangil 
Mustafa Çağlar : Sadi lşılay, Yorgo Bacanos, 

•-• Mürüvvet Sim, Rauf Ulukut iştirôkiyle ---• 

Pansuman ve Sünnet Yapan Sağllk 

• Memurlanna tmt1ya1 !lla lıilıt: 'b iAN t::oıu .ı 

~e~riyatı fillen idare ~den 1 
razı tşll'rt l\tüdiirü Suıınet 'e Pansumanlarınızda kullanılmak uzcre PE:'.'\İCOL 
i\I El .İll VENER i ımli l'cnıdiinli Sulfamil tozu numunesi ;önderi!ccc,ğin· 

den adreslerinizin bildirilmesi nca olunur. (\' \1 A :\) G:11rtf'rilik \'e MathP 1 

acılık T A ş. - t tan lı ııl ' TON LABORATUARI Sultanahmet - lstanbul 

\ AIA:-.. lllL\ 1BA.ASI ··---------ll'm--1·------

Türkiye Emlak Kredi Bank~sı . 
lstan' · ' Subesinden : , 

Kartal ~laltepcnin T Jlıl ıd;ı;rU mahallesinin GulsU~uıı 
ğında 3:!4,:·t!.3, 326 ada. muhtc lif parsel numaralı )~ 
ınetı e kare mesahai ı:athiyeli tarlalar \ 'C e\' aşağıdan ıt' 
~artlar daire inde '"e Türkiye Emlak Kı·edi Ban~.asın;0 
line ıniiteclair 4947 sayılı :.:anuıı hükıimlerıne gore 
nıüddelle satışa çıkarılmıştır. 

Durumu: 
bt:ınbul Kartal .'ılal!epe \'eniyol Gülsuyu 

18 ada 32-1 içindeki: ••. ,-ıııtJY 
Kapı :\o. Par~eı Xo. :'ıl e ah ası ~1' 

ı - ı ---1 - 18:.!CM:?. T~ 146 

2 :! 2i.31 • • \ ' C b.•I b" 
bir katlı klir1;ir zemini çinili biı ta~lık iızerinoe uıe 
~ uk olma:, uzcre iıç oda, ;::eride bir koridor bLr dt 
mutfak, helfı \C ~ ık:ınma ) eıile zemini toprak··reııtl' 
'erinden ibaret tavanı sn·alı, nh;:ıp çatılı 'e k~00 lıilü e\İn 11

3
.,6 

r :l 3 4158 .'ıl:.? Tarla ~355 d - 4 4 2933 • - .. 50 
e - "' "' 918 • ı •• iJ • • .. 50 
r - 6 6 918 • !-o 

ıJ 
<:! - 78 78 918 • 146011 
h - 18::?4 • G 

btanhul Kartal .'ılaltcpe \'eniyol Tııhtal\ÔP•u 
nıahallc~i 18 pafta 3!!3 ada içindekiler: 

46
0 

a - ı ı 182'1 l\12. Tal'la ı ,.50 
b - :! -'l oıa • !80 
c - :J 3 3350 • v ~~sz 
d - 4 4 3040 • - 460 
e - :'i ;; 18~~4 • • •1 ı90 r 
r - 6 6 2740 • • 2 ar .c 

~lezkur 14 parça ga) ri menkııic liç b.lır ki71 11~·ıı~' 
hizalarında ~azılı kiymetler taktlir edılnıiştıl'. NO· 
c\· .. afı bildirilen ~ayri nıenkulleı· ada 'e par~cl • 
a) rı ayn sa tılacaklır. 

satı~ ı-:ırtları: 

ı - Saıs açık artırma ile \e 1~H7 sayılı . dJ'ı< 
K:-~dı Bankası kanununun 17 nci maddesi hükUnııerı. <tlııt 
de 8/9/9.>!? pazartesi günü saat 10 dan 11,30 a kadaı • 
bina ında ) apıl:ıc:ıklır. ıoıt'11 

2 - Alıcı çıkmadı~ı ''ey3 veı ilen bedel takdir 0 t''~~ 
melin ro 75 ini bıılm:ıdığı takdirde en çok artıranıli uııf· 
baki kalmak şoı·tiylt' artırma s'ırc·i 10 giin claha u:ıı re 'ı5 
artırmada teldir edilen bedel tnkdtı· edilen kıyıııetın at ıO 
bulduğu \e) ah ut 10 uncu 18/IJ/52 pe11enıbc ı;!ıinü .(3 

11 
b'! 

ı ı,:ıo a kadar yapılacak ikinci artırınad:ı teklif edıle 08~ 
Banka kanununı.:n 17 ncl maddesinde yazılı hadler 

1 
ııt 

bulunduııu takdirde iıç Jefa b::ğırıldıktan sonra ~J~e ııU' 
is~eklbine ihale Milecektir. ı\k•i halde mezkur nıa t 
!eri daire inde işlem vapılac11"11r r, 1 e 

3 - Artırm:ı)a girenler. t:ıhmin edilen değerin ;, ı 
nisbetınde teminat akçesi 'crecekierdir. Satıs pc~in !'_8 rt• 
lstcııildiğ'nde 20 gün kad.ır ~ürtı veıilebi!iı·. Dcll!ilı) c !l 
bırikmiş \"C ,,ller satış paras•ndan ödenecek \C taPı.ı 
ta' iz bccklile ihale karar p:ıll:mnı alıcı vı:rccektir.ifl:i; ~ 

4 - Sat!!! parası 2amanıncla ödenınelSe icra ,.e ~· r~ 
nunun 133 ünciı ma 'desi ~ .. rrği yapılacak \e alıcı fı .. 
sinden sorumlu bul•ın:::::J ·tır. d 

5 - .Bankadan ba~ka ipotek s:ıhibi alacak!ıla•·~:r ı'~ 
gılilrr, bu mal i.:ıa · ıd~kı hsklannı faiz 'e masraf• fl· 
ı·i silrdükle · ııi. bclscıerı~ )(' birlikte 15 gün içindcı: ol 
bildırml'Jidirlc". Aksı halde h:>kları tapu siciliyle sıı? 
ça satıı; pa,. sıııın lılrş'k11mea1 ne ~iremiycceklerdi!' JııJ 

6 - ~ tnamcde vazılı hükümler dışında kal:ın 6,ırt 
Banka kı:numı ile ft·ra 'c im., kanunu hükümleri .. · 
muamele . arn1acaktı:. rı ~ 

7 - Ş:ırtn:tme~i b~ı;'.i:ıc.Jcn ba~lıyarak Bankamız• t' 
maralı c!o .. ~ z.sında heı·\e~ ı::or::? bilir. İsteklilerin, bU sıl''' 
!tib:ıı en ~:ıh' şartla:-1111 ;:örmjs 'c kabul etmiş 53 

Türkiye'" Emlak Kredi Bankas~ 
İstanbul Subesi Müdürlüğünde"' 

' . ~' 
8 9/52 tar1hinde :?93'.j do~ya ~o. sile satıc~ a~~ıt'' 

ğı ilan edilen tiayrı nıenl.-tılıi satın nlanlara bıı_~7) 
iiullcrimitl' ;::or~ ikraıda bulunulabiliı·. (12.:ı .. 


