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IKTISADi MESELELERiMiZ 

Bizde Halk Kredisi 
Yazan : NAMIK ZEKİ ARAL 

l Bugün ikinci soyfomızd~_J 

Amerikan filosunun 
manevrası başladı 

Manevralar . Bayar bugün de devam edecek. Celal 
ve Menderes öğleden sonra lstanbula dönecekler 

Yııııaıı Kı•ıılı ıln ayı•ıca Ceııııpta yapılacak 

'1'1111011 nıiişteı•ek ıııaııevrasıııda lıa~ır bııC ııııacak 
6 ncı Amerikan filosunun E 

gc "e Akdenizdc yapacağı ma
navralara davetli bulunan Cum
hurba~knnı Celal Bayar ,.e B:ış· 
bakan Adnan Menderes dün şeh· 
rimizden ayrılmıslardır. 

Bayar ve ~Iendcrcs dün ~a
o.ıh ~aat 8.30 da beraberlerinde 
Donanma Komutanı Amiral Rıd. 
van Koral olduğu halde Acar 
motörile Florya Deniz köşkün· 
aen hareket ederek Dolnıabahçe 
acıklarında demirli bulunan A
merikan filosunun bulunduğu 
mahalle gelmislerdır. Bayar bu· 
rada misaiır donanma tarafın· 

< Devamı Sa: 5: Sü: ı de> 

Hakimler 
Kanunu 
Hazırlanıyor 

.( naıfolu .( •nn.ıı 

('ıınıhurbaşkanı Celal Bayar n Başbakan Adnan ;\fenderesi hamil olarak dün sabah ,\kflcniz. 
dl'J;i manevra sahasına hareket ede:ı Amerikan 6 ncı filosuna mt-nsup Wa~p U\·ak gemisi 

Ankara, 6 - Uzun müddet· 
tenberi iizcrinde çalışılan y.~i 
Hakimler kanununun hazıl"lan 
ması tamamlanmış ve ınüt.ı!aa 

~~~d~~~~f~~~z~=:~;~nnl~~~~~= lkı·ncı· oıı·mpı·y . ı k. f ı·ıemı·z etliği esaslara göre hakimlerin 
daha iyi yeti tirilmesini temin 
için naııuetlık de\•re inin faal 

f>ll' surette geçirilme i ~ağ an· H 1 • k•d d •• ld 1 

~:~~~~~rı~~~~t·!.0:.~E e sın ı en un gece ge ı 

fffaruk'un 
Emlakine 
Elkondu 

.tndo/u .lfırtıft 

Kahiı·c, 6 - Sabık .Kral 
Faruk Mısırdaki emlak \'e 
cm,·aline artık tasarruf ede· 
miyecektir. Filhakika dün 
ak~am toplanan Bakanlar 
Kurulu sabık hUkümdann 
menkul \'C gayrimenkul bil· 
cümle mallarını iki yüksek 
şah~iyctin 'e ayeti altına 
tevdi rtmiş bulunmaktadır. 
nu şahsiyeller eski Dış İşleri 
Bakanlanndan Muhammed 
Kaşaba ile eski Maliye Baka· 
nı llüı;ryin Fehmi'dir. 

1'"aruk'un bilcümle borçlula 
rı ile alacaklıları bu hususta 
tayin edilmiş bulunan kanu
ni \ asılerc başvuracaklardır. 
Hu emir hil8fıııa hareket ha· 
lindc suçlulara , ·erilecek ce· 
zalaı· 6 ay hapis \'eya yuz Ji. 
rıı~ a Kaoar para cezasıdır. 

l\lı ırın l .onclra elri~i 
geri c:;alınldı 

Londra. 6 (. •arcn) - Sa· 
bık Mı ır ı\ralı Fanık'un ta· 
raftarlarından addedilen Mı
sırın ı .. ondra bilylik elc:;isi 

edilmektedir. ·••••••••••••••••••••••••• 
1I3kimlerın Utüncü sınıflar : 

dan ikinci sınıflara terfi edebil : 
melel'i kin Bnkanlaı· Kuruln:ıc·a : 

.... •• ....... ••• •• • • • • • ••: A bdel Patteh Amr Kahirtye 

tesbit edileeek ımıhrumiyet mın- : binlik Masör -

: çağırılmıştır. Kendisi bir za· 
: manlar, sabık Krala siyasi 
! müsavirHk de yapmı~tı. 
: Aım'm arzusu, İn:lltere 
: ile Mı ır arasında ihtilafların 

Sadullah Çiftçioğlu hava meydanında kayboldu - 8 
Burhan Felek kabahatli değil - Neca~i 

takalarında en az iki yıl hiz n:?t : 
etmiş olnıalan lazım gelece!>ıir. : 
Mua\ inleı·le ikinci ve üçünc:i ~ı- ! 
nır hakimlerin tahvil ve n:ı'til· ••••••••••••• ••••••••••• • 

Hoca ·emir almış ! ı <Devamı Sa: 5 Sü: 8 de) 

·········· ............... ~ ~~~~~~~~~~~~ 
teri Yargıtay Raşkanlarınian bi '\ ILlUAZ Çt;TİSER 
rinin reisliğinde kurulacak :ki hlan ru. IJ•~tınd•• 
Yargıtay Uyesi, Bakanlık r~tiş Jlelsinki Olimpiyat oyunlarına 
Heyeti Başkanı, Hukuk ve Ceza i tirak eden ekibimiz.in son ka. 
İşleri Genel ~tiirlürlerinden te filesi nihayet dün akşam saat 
.,,ekkül ec?ecek bir komisyonca 9,30 da uçakla Yeşilköyc geldi.• 
yapılacaktır. Dört sene önce dünya ş:ımpiyon 

l\luavinllk sınıfını kazanan tarını bil) uk bir tezahüraUa kar 
gençlerin daha ziyade tek hA· şıl:ıy:ııı o muazzam kalabalığın 
kimli yerlerde vazife gorm:!~cri :,·erine, şimdi sadece birkaç ta· 
temin edilecektir. Yargıtay tı.ı:ı raflar \c l:azetecideıı başka kım
ci Ba~kanlığı, Yar~ıtay iiyeltgi, seler yok gıbi idi... 
İstinaf Ba kanlıf;ı gibi birine~• i GUrıiltusüzcc hava ıııtydanına 
sınıf hakimliklere tayin k<!yCi konuveren uçaktan aşağıya ön. 

<De\'3mı Sa: 5: Sii: 4 de) mt-vanıı Sa: fi: Sü: 3 de> 
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l~:ulllcu' ~o~ İran kabinesinin 1 y } J }} k } ~di llı-. At p antısında Başba. ll!OS avya ma ıa i pa t ara 
~ıt?ııa•landausaddık m~li \'e ikti ı u 
bt0 k İ~i ıneınteketı kalkın- 'I U L G A b • 
llıtı~llıın na derpiş etliği :ı eni ~ / S • • . "' J • 
~l:Jt 1:. lıaşb n: hatlarını belirt· ..,. ıştıra { etmıyor 
b ~ı ta a anla mali masa. 4 ~ -
tı(l 81lıın ~ndan hazırlanan ~.,. 
~~ışe Crrüatı resmen a
''tet~'llıı u:lnıakla beraber 
~ !! l'asıy adını olarak mcm 
tic!tc 8tı-r \ e •n varlıklı kimseler 
bt; etı anrgller tahsili yoluna 
~~11~1an tııa~/lınaktadır. İyi ha 
t l.ıı batı, Çİ.ftl'kı·llerc göre, ev, a-

iltUn 1 ve diğer eınl§k 
<ne"arrı ı:ayrj menkullerin v 1 

Sa: 5: Sü: 5 dt'\ 

r apurda hadise 
"'karan 
~ahku 

d lıt.11 ... rnlar 
4t ~ "llldal(j 
~ ·~an ccıaevlerındc hı1· \'unan • Bulgar ihtiJUının ılog dutu ada 'e sahili gö teriı· haritc 

r1 l<arade ntahkumJardan 6 ta· 
~tıııe ion~lzdeki cezae,·lerir.c 
~lıııuıt erilirlerken bir hi· 

~Qllıla lirurn ur. 
le!'te tda11 ~~Punına binr.n mah· 
~~~i, deın~ri, ellerindeki ke· 
~~~a '<>tıra itlere çarparak kır· 
~ırl 'iıırııa· ''ap~run doktoru 
Oı-11 l>ar~aı lll hucum etmiştir. 
llı~bı.8iır 11 aı·ı ile vurarak dok· 
.\ •. 'fı.ll) Urette 
~·l'ıc- . l;lütlUk Yaralayr.n azılı 
l'ı •• '-ld dıter nı le ~akalan mı tır. 
.. "Ilı 1 rıııat ahkumıar da ctra· 
~llıq "•ııuru a başlayınca Erzu-

ıı:. bo~tı Sav~~~ ikinci kaptanı, 
1 dt ~ 0r hraı' a bildiı miştlr. 

le 11.lıtıış arına rağmen ge-
\ ~t~:ıııaed·(ahkumlar kömür· 

lllıi ıe:derc.k, l\ııradenize 
tdıttıı,.. ır. Tahkıkat, ""· 

"tedır. 

Bulgarlar adayı 
tahliye ettiler 

Yunan kolordusu vaziyete müdahale etmek 

ü:ıere iken ada boıaltıldı 
Turl; Uacıııtıı ,Uann 

Atina, 6 - iki hafta evvel Ş müddeti bu sabah bitmiştır. 
Yunan a~kerinin ölümüne ve Bu sab:ıh:n erken aatl,.·hıde 
6 sının ~aralanmasına ı;ebchi· Bulgarlar adayı )'unan m ıka.n 
yet veren Yunan \'e Bulgar hu lanna teslim E'lmi~ltırdir. 
dudu üzerinde. Meriçteki kıiçHJ\ Adada bu sa]>ahın erken s1at 
adanın tahlıye edllmcc:ı için Yu !erine kadar bazı Bulgar :. ker 
nan makc;mlarının Bulgar hü ·tı teri bulunuyordu. 
metin!: \erdıo; ültimatomun 1 • m~umı Sa: 5: Sıl: 5 de) 

Yugoslav elçisi dün Yugoslavya'nın siyasetini izah etti 
Birkaç gün için şehrimize gel

miş olan Yugosla\'ya büyük el
cisi S. Radovaııo,•iç, Türkiye ile 
Yugoslavya arasındaki münase
be'tıerin bu son aylarda yeni bir 
safhaya girme i münasebetiyle, 
kendisinden mülakat iste\'en bir 
muhabirimizin suallerini· cc\'ap· 

(Oe,·amı Sa: fi: Sil: 5 ı!C'> 

Eden ve Gromyko 
Görüşmesi 
Londra, 6 <AP) - So\·yet 

Rusyanın Yeni Londra Büyü:. 
Elçisi Andrei Gromyko buı:iın 
Dışişleri Bakanı Antony Etlen'i 
ilk defa olarak ziyaret etn11)tir. 
Xezaket ziyareti denilen bu ilk 
ı:örü me 10 dakika sürnııistıir. 
Sovyet Elçisi, bugünlerde. i:;ılcı1 
konuşmak üzert- Eden'i yenıııen 
ziyaret cdeeeğini bt-lirtmi tır. 

Dailv Telt-~rnph'ın bir 
makalesi 

Diğer tar:ırtan, Gromyl,o'nun 
Londrııda göstereceğ i faaliyet· 
ler hakkında !ıir ır.:ıkale ,.;ı,1111-

layan Daily Tclegraph gazetesi 
şöyle demektecliı": 

•Kendisine dilsen bu fırsattan 
istifade ederek bu me:nleket 
ahalisinin ne de)1p ne yaptığı 
nı doğru olarak memle:i<'tine 
bildirme ini ümit edelim. Gro 
m)ko, İnı:ıiliz halkı ile Rus hal· 

(l)cumı Sa: 5 Sii: 8 de> 

::'it. Rado\'anoviç 

Fmdık fiyafl 
Tespit edildi 

D :ıa Da !>'11Lr .lja ru t 

Ankara. 6 - Ekonomi \C Ti 
carcı Bakanı En\'er Güreli »<! 
ni fındık mah ıılli \'C kamrıaıı 
yası hakkında hükumetin uldıt'!ı 

( OC\·:ımı S:ı: 5: Sü: 7 ,1 .. 1 

Bayram l;it, \ ' a ar Doğu \ 'e Ha an Gemici muharririmizle birlikte 

Meyva ve sebze fiyatları 
neden artıyor ? 

Fiyatları, ne müstahsil ne de Belediyenin tayin etmediği 
ve kabzımalların herşeye hôkim olduğu anlaşılıyor. 
Bugün memlekette umumi bir sadi ielişmenin tezahürü olsay. 

hayat pahalılaşması vardır. Eğer dı, bwıdan şikiıyet clmck <'lbet. 
bu pabalıla~ma, re mi ağızların te ki hata sayılırdı. Biliıkis umu
ıfade E'ttikleri ı:ibi tam bir ikti- mi bayat se\'İ) esinın yuksclme-

Karşıllklı paralar fonundan 

100 ınllyon lira 
serbest bırakddı 

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

Bu para milli savunma ihtiyaçlarına 
tahsis edilecek 

4 nadolu .tıa •• 

Ankara, 6 - Mılletlerarasi Ik-1 Haydar Görk ıle kar~ılıklı ııü 
tisadi i~birliği teş llalı genPl 1 \·enlik teşkilatı Turkıye iıwl mıs· 
ekreterliğl 'e karşılıklı l!rı\Cn 'onu arasında bugün imzalanon 

lik te.:kilalı !ilrkbe özl"I mis)ıl. bir anl:ısm.ı gereğince karsılık 
r.u ~a~kanlığmdan bıldirilml ,j;:: paralaıdan. Tiirk ıl.ıh!ı km'\ct. 

Millctlerıırası iktı adi lsbirll !erinin CP itlı mruırııf \ c iht~ aç 
li• tcşkiliıtı ccnel . ekretcrı B. COe,· anıı Sa: 5 ~u: 8 dr> 

sinden • şimdi un'i olarak ta,·-
i) e edilen . memnuniret du· 
yardık. Fakat maalescl, bugünkü 
ha) at pahalılığı, kazançların ço. 
ğalmış olma~ı sebebine istinat 
ettirilemez. Bu sadece kaza!lc1ıırı 
nı ro:aıtmak istiyen küçük fakat 
ku\•\•etli bir zumrenin yarattığı 
un'ı \'e o ni bette mühim bir me 

seledir. 
Bugün, pek de uzak olmıyan 

geçmiş senelere kıyasla. umumi 
hayat seviyesinin tamamen ter· 
sine inkişaf eclcn bu me .. ~ıc::ı 
<'trafl ı olarak tetkik etmek. ~tip. 
hesiz ki, her scvdcn e\·vcl bir 
zaman mc ele ıdir. Bununla be
raber, me cm bu ,ehrin ötedrn 
beri müımin bir derdi olan seb
ze 'e mc~ \'a mesele i ele alına· 
rak. kıya ~ olılc bir neticeye 
'nnnak imkanı da elde edılı'oi
lir. Bu mc\"Zuda ~aptığımız tct
kıklcrın neticelenni maddı•ler 

< Oenmı Sa: 5: l'ü: ı ııl•• 
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Bizde Halk Kredisi 
B izde halk ( Yaza" : ) 

kredi -ı ıinin veya ı.r01 k Z k• A f 1 
halk banka- 1 ~ 111 e l ı·a za s:ıyısı :ı•ıg,ın 

operatifi Ekıın 
1951 de 117 or· 
takla :ıçılmıcs, ıı· 

larının men- ·------------------------------..: bini bulnnş-
ıeini 1864 de (Jktıbıu haUı moh u:d rJ tur. Koope.:ıtıf 
Mithat Pa.a merhum tarafın- (0,2 mıl~on), kooperatifler Müstakri:ı için kefaletini \er. 
dan Tuna vılayetinde (Şimdıki (1,3 mılyon), \ ilayeUer (0,15 mektc ve Halk Sandığı da ken-
Bulgari tan) memleket men fi milyon), belediyeler (0,1 mil- dıne gelen senedi bu kefalete 
gandıkları ndı)le kunılmağa yon), Trabzon Ticaret Oda .ı müsteniden kırmaktadır . .Muk-
lbaşlanılmış olan bir nevi zirai (0,02 mılyon), Ankarada, Es- riz ve miistakriz her Ha taraf 
kredı kooperatifleri zamanına kişehirde, Sıvrıhlsar ve Maraş- da memnun ve müsterıhtirlcr. 
kadar gbhirmck mumkündur. ta hususi şahıslar (0,03 mil~on) Zıra müstakriz şuna buna bo
Bılı\h:ıra başka 'ilayetlerde de temin etmişlerdir. Tcs\ iye cdıl- yun eğmeden s:ındıktnn para al 
teşkil edilen bu sandıklar za- mış sermaye Ankara Halk Sa.1 makta, Sandık da karşısında bir 
man ile ve muhtelif sebeplerin dığında O,G5 milyon ve istan· kaç kefil değil, bin azadan mli 
ti' ıri)le yaşıyamaz hale geldık- bul Halk Sandığında 0,90 mıl- teşekkil ve a.}nı zamanda az 
lerı ıçin clde kalan mevcudat yon liradır. Yine 1951 sonunda ı;ok maddi ''arlığa sahip bir ko 
ve matlübatlariyle 1888 de Zi- mcHluat llalk Bankasında 6,9 operatifin kefaletini bulmakta-
raat Bankası te is edilmiştir. milyon, İstanbul Halk Sandı- dır. Ödenıniyen üç beş yüz. veya 

Z iraat Bankasının 1942 de yeni· ğında l,7 milyon ve Ankara iiç beş bin liralık herhangi bir 
den derlenip toplanmnğa baş. Halk Sandığında 2,6 milyon li- sencdin beıleli daima l'mre a-
lamasından sonra sırasiyle iti· radır ki mecmuu 11,2 milyon madedir. Bu kefalet kooperatif. 
barı zirai birlikleri, zirai kre liraya baliğ olur. lcrlnln bütün mcmlrkette ta-
di kooperatifleri, tarım kredi Halk Bankası umum miıdürü ammüm etmesi temenniye şa. 
kooperatifleri adları altında VÜ· muhterem Nusret Uz.gören )estedir. Yalnız bu temenniyi 
cude gelmelerine delalet ey. «Türk Ekonomisi» ne yazdığı ileriye sürerken hemen ilave e-
lediği teşekküller hep halk krc· bir makalede gerek Bankanın delim: 
disi te\-ıi eder mücsscsclerdır. gerek sandıkların 1951 sonu Dünyada hiç bir müessese 
F akat blı: burada ziraat saha ı- tahsislerıni (Placements) şu yoktur ki onu zayıf bir tara-
na alt halk bankaları.)le değil, ıiekılde icmal eder- fından yakalı~arak soysuzlas-
~chır \e kasabalardaki halk - Mılyon lıra - tırmak imUnı bulunamasın. Ko 
bankalariyle meşgul olacağız. Mesleki kredi 6,25 operatif de bir mliessesedir. 

Bızde halk bankası ve halk Ticari Kredi 5,65 Birbirini tanır ve birbirine gil. 
sandıkları kanunun di~ e 2284 Hnir insanlardan ve blnaena-
No. ve 8.6.1933 tarihile bir k;ı Yıckftn 11,90 le~h secin·e itibariyle kuwetli 
nun çıkmış ve fakat tatbikata Yukarıki rakamlar da göste- şahsiyetlerden tesekkill etmesi 
geı;me i için 1938 senesine ka- rir ki B:ınkn olsun, Sandıklar matlup ve mUltezenı olan bir 
dar beklemek llizım gelmiştir. olsun bütün imUnlıınnı bile mUessesedir. Kooperatif kurul· 
Gerek Halk Bankası, gerek An- henüz kendi :ısıl sahalarına tah dukt:ın sonra bir tar:ıflan mu. 
kara Ye İstanbul Halk sandık- sis edememlşlerdır. Mesleki essesenin kendis i hikmet·i vfi. 
ları ııncak 1938 de faaliyete .sahada ihtiyacın Adeta hudut- c11dunu unutarak ve diğer ta. 
~eçmlşlerdir. Bir çok mlicsscse suz olmasına rağmen vaı.iyetin raftan Sandık veya Banka dik· 
lcrlmlz için olduğu gibi bu nevi bu manzarayı arzetmesi Ban. kat ve teyakkuzunu gevşeterek 
Jıalk krcdısi muessesesi için de kaca \'e Sandıklarca bütiln im· harekete başladıkları gün, te. 
hareket aşağıdan yukarıya de- kanları kendi sahalarına tevcih meli henüz atılmakta olan bu 
ğıl. yukarıdan as:ığıya doğru etmcğe şartların henüz müsait güzel, bu çok gUzel eser de yı. 
gclı)ordu. Halk Bankasına ilk olmamasından neş'et etmekte· kılmağn namzetliğini ko)muş 
'e :ısıl sermaye Maliye \'eka- dir. demektir. Hem sahiplerinin 
letınden temin edıli)or, Halk * hem memleketin krrdi susuz. 
Bankası da ıki Halk Sandığına şartlnr mevzuunda evvela im- luğunu her gün biraz daha gi-
bizzat sermaye lemin etmek su za meselesi ortaya çıkar. derecek olan bu çeşmeyi kurut-
retiyle işe başlanıyordu. cKiır Esnaf, küçük tacır ve kuçuk mamak için bUtün alakadarla· 
\'e kisipleri nakdi sermayelerin sanatkar; aldıkları isimlerin de rın ihtimamı ilk şartı te~kil e 
den zıynde bedeni mesailerine Ialetiyle de anlnşıla'cağı 'eçhile der. 
miltevakkıh diye tarif edilen mutaden varlık sahibi kimse- * t snaf, kiıçük tacir \e kliı:iiK ler değildirler. Bunlar nihayet M evzua :ıit olarak ortada da. 
sanatkAr tabakasına fıilen ik· şahsi kefaleti temsıl eder im- ha b:lşka me,,cleler \;:Jrdır 
r az ~ apnıağı uhdesine alacak za ile para arıyacak ve bulacak Halk Bankası manzumesinde 
teşekküllerin temeli bu şekilde kimselerdir. Ticari sahada ol- kredinin vadesi şimdiki halele 
a tılıyordu. Biızat alakadar es· duğu ıribi mesleki sahadn da im nihayet üç aylıktır Ye az:ımt al· 
nnf \'C sair<'nin vücude getirdik 1,a meselesi hem banka için tı aya kadar varabiliyor. Şüp. 
l eri kooperatiflerle değil! hem - asil ve kefil • imza sa- hesiz bu nevi kredi de aliıkadar 

Ne demedim ... 
Eski Muhariplerin HAVA 

YA%İYl!!Tİ ~ 
Bir film -Ne dedim 

~··ı· Stu .. dyosunda ArJanıin De\ ıet sas ıı'ıl' 
nın e~i Ev:ı r ero Mi' 
• • . 11 ,·at:ıP i 

K ld kabnne ArJantın •. tırrlll dünkü toplantısı 
Türkiye E ki l\luhariplcr Rirliğinin yıllık Umumi Heyet 

toplantısı dün, saat 13 te Şehir Dram Tiyatrosunda, muhtelif 
Vılayetlerden gelen 134 delegenin iştirakile yapılmıştır. 

YrsilJ..iiy l\l eteoroloji İs
t:ısyonıınun tahminlerine gö· 
re lıugıin şehrimiz , .P. civa· 
rında ham kısnırn bulutlu, 
s:ıbahleJin deniz \ üzü puslu 
geçe<·ek; rüzgfirlar poyra1· 
dan güntlüz kun etli, gece 
mutedil ı• rc·rk; sıcaklık arı • 
makta de\am rderr.k 31 san. 
tigrat t·İ\·arında J.aydoluna
<·aktı r. 

1 

avga o u ların di lek \"C şfka)t ılJC .. 
• tOJllnyacak hir kutu .a~e dt 

Evvelki gün İpek Flim stüd ğı habl'ri iizerinr. bıı 1' 111· 

1 

)Osunda bir hadise olmuştur. resmi \ c hususi 1>lrço 111ır 
Bundan bir müddet önce stild- esse e lcrde bu kabil ":bil' 

Kongre ba~kanhk di\·anına Hüsnü Odabaşı, Kemal Balta' e 
• 'atık Poyrazoğlıı seçildkten sonra ihtiram duruşu ve dlha 

iOYa 400 figüran bulmayı üzeri- rın bulunıluğunıı •. raı.adiğiO' 

sonra yoklama yapılmıştır. 
.ıc alan Adnan ismınde biri, 150 ıara pek itibar cdıJntC10,-d• 

Diğer vilayetleri temsilen lwngreye istırak eden hazı dele
gelerin delegelik sıfatları tam iki c:a:ıt mıinakas.ı edildikten 
sonra kabul cdilmi<: \'C Merkez Jdare Hcyetınln faaliyet raporu
nun okunmasına geçilmiştir. Bu raporda bılhassa. Birliğin im· 
meye hadim cemi) ellerden oldu tunun kabul edilmesine c:alışıl 
!!ığı. He) nelmilel Eski i\lııharlp h·r FcderaS) onuna g[rmck ic;ln 
1escbbüse gerildiği, fakat Başb:ı k:ınlıklan cevap :ılınamadı~ı. 
makııl ve meşru biillin talepll'rin hlikümct t:ırafındıın rccldediltli· 
ğl, birlik mensuplarının ve ai l'lerinin sigorta ettirilmeleri işi. 
nin milspet neticeye vardığı. Es ı Muhariplrri eve sahip yapmak 
maksadile bir kooperatifin kurulduğu belırtıliyordu . 

Diin sı•hrimiule hava in~· 
m en bulut lu ı:rçmiş; rıiı· 
Jı:arlar po\'l'a1dan kunrlliı·e 
esmiş. giiniin en ılii~iik • ı · 
<"aklığı l !i.7, en ' Ük!'.ek 2ıı .;;, 
güneşte !i6.'i ~antigrat oJ ıı. 
r:ık ka~· dedilıni~ti r ....................................... 

KUCUK HABERLER 

figüranı stüdyoya davet etmiş. ıfra ntandaşlıırın:. • 
1 

,-er' 
tır Fakat Fjgüranlar stüdyoya sf'n de! ... nrn dil~gını ebllt" 

1 gıdince rejısörler, başka figil· şikayetimi onu dınle) ,r 
ranları angaje ettiklerini söyle rck olanın :ığabııbas~ıı: ,IJ 
ınişlcrdır. Böylece rejisörler ile ıediyorum da bir nctı~dı ~I 
figüranlar arasında başlayan mı) orıım. ;\'eredc .. ~:ıı pat 
kavga karakola aksetmiş, figü· Jrn lıı) a atacağını kilo dıl't 
, anlar makinelerin üzerine hü- ('asını okusunlar ... • ııı:ıt· 
tıım ettiklrri gibi, karakolda dıisiinıliıklerini y~ın1~1 11ırr• 
camları kırmışlardır. ·Kim okur kı nı bıl ,.,. 

Suçlular hakkında takihata başl ığı altında çıkan ,
3 

.J-
bJşlnnmıştır. ~ 111n ı okuyan AtikaliP3

• uııı' 
Küçük pazard.a bir yangın 1 lrri Yekta sokak 2o 

11 ı,dl Rapor11n okunma ·ı bittikt<'n sonra. I•'ahri Belen'in başkan· 
lığındıı beş kişilik bir heyetin Cıımhıırb3 kanını ziyaret ctm~
ine, Kore'deki Türk Silahlı Ku vvetlerinc hitaben radyorla hır 
konu~ma yapılmasına dair olan teklifler ittifakla kabul edildi. 

nuzn:ımenin diğer maddeleıine bugün de\·:ım edilccektir. 

D-ı_;N SA Rı\HKİ SİS ralı rvde kiracı n ayall brol 
Dün sabah lllarm<iranın bazı Küı;ükpaıar lğdls sokak 29 fi ·e Savı:ın matbaada ıaııı•· 

l:.sımlarında kesıf sıs \•ukubul. numaralı, IJüsnli Ergene'ye aıt ıiyarct etti, o yazınıın 
11 

sO( 
muş ve bu l tizden 6.30 da Yalo- sabun ve yağ tfcnrethanesinde, mıyle yerinde oJduğUD ıstl 
\'adan kalkan Kınalıada vapuru dün gece saat 3 ·25 te çıkan yan- )('dikten sonra şöyle 11ğ1111111dl 

Yalova 
Kaplıcalarına 

Rağbet arifi 
Mevsimin ilerlemiş olması 

dolayısıle Yalova kaplıcalarına 
rağbet artmıştır. Bu sene say!i· 
yeye gidcmiyen ailelcrclen çoğu 
hafta t:ıllllcrini Yalovada geçir
ml'ktedir. Bu yüzden Cumartesi 
\'tı Pazar gUnleri otellerin hiç 
birinde yer bulm:ık kabil olma. 
maktadır. 

Denizcilik Bankası önümüz
deki kür mevsimine kada,. k<'P· 
lıealarda bilhassa orta ııııııf 
halk için ucuzca gecelemeyi le· 
rr.in edecek tesisler vücuda ge 
Urmck tasavvurundadır. 

Vali bugün gidiyor 

Yugoslav hlikümetinin resmi 
davetlisi bulunan Vnıi ve Ilcle 
diye reisi doktor Gökay bugün 
herııberlndekı heyetle bcrabcr 
saat lı'i de uçakla şehrimizden 

ayrılııcaktır. 

Vapur dumanları için 

t edbir 

Karşılıksız 
Bono süren 
Dolandırıc ı lar. 

bır •aat on dakika gecikme ile ı:-ın üst ve orta katların yanma· - Ki rada oturdu il 1''' 
Köprüye cıele!bilmiştir. Haliç ve cına sebep olduktan sonra ct!ai ev iki ka t lıdır. Be!'! 11 ı;at' 
Boğazda işlcvcn \'apurl:ırda ge. ye tarafından sö.ndlirülm'işt•i• . t:ı oturuvoruın. l st gr~ 
cikmc olmamıştır. Terzi dükkônında hel!'i~ı h~raı) hir hale

3 
~t 

nn. ~,\Ct SOl•ERSAX A \'flU· yangının tahkikatı mi tir. Pis sular .a~ağ~~r tJ 
PAD.\.\" D<İi\'DÜ m akta olduğu ı: ı bı . \"Jr 

Bır müddetten bcıi Avrupa' Enelki gece Düyük Valide nıan yıkılmak tcltJike5ı beı' 
oa trtkik seyahatinde bulunan hanında terzi Kiko'nun dükkli· ıl ır. Hem ha.> :ıtı n11ı. 111,b 

)lehmct Ayış isminde sabı- Çocuk nıülchassısı doktor !\':ıci nından çıkan yangının Uç dükkli- ~ıhhatimiı. b:ıkunuıdnP pıal 
kalı bir dolandırıcı Çarşıkapıda Somersan şehrimize a\'det etmiş nın y.ınmasına sebep oldu;1ur.u zurlu olan bu hali önce ~JI 
Gençer hanında arkadaşlarından tir. dün bildirmiştik. sah iplerine aııJ:ıtıınl· fltf 
Mustafa Arslan, Cemil Özkartal GAZ fTANE :\I İİDÜH i\'ET nf. Yapılan tahkikat sonunıla, çahi11leri ild or taktı r. · btııal 
ve Fahrettin Arslan ile birlikte :\'ASINI.\" TF.MEJ.İ ATll.1>1 yangına ateşli olar3k h rık•laıı h alıle aral:ırıncla bir ~ır ~,. 
.. · h 1 t B ı litlilerin sebep oldu~u anlaşılmış mu Meme! ki miishet 

11 
..... ~· 

uır yazı :ınc açm ş ır. un ar, Dolmabahce Gazhanesi yeni •· 
piyasaya karşılıksız bono s~rmck mUdiiriyet bin:ısının temeli dün tır. ~ı;~ h~l~~ı~:::~nıc~~g~~ıııı'f:; 
suretlle buz dolapları vcsaır eş- 1 Be"oğlund:ı LAie slnemnsının ar "6 • 

1 d 1 d 1 d B 1 ~ cak l\Iiidurluğiine " rert• 
ya ar. 0 an . ırmış :ır. ı_r. un ar- kasındaki ar~adıı merasimle atıl. vak'ası muzda bir dilekçe ' e:ı t ıt 
oa~ F ~h.retlin, kcnılısıne .Malı.ye ınıştır. l\ft'rasimde Gökay ve dl- Un> 
mUfcttışı sil~Q. ,·ererek bır tüc- C<'r davetliler bulunmuştur. Samat) ada oturan Scbahat- ılu ru mu anlattım. ıı!i!ı:•' 1 

r~rın deftcrını. tetk~k ederken OLGl' NI.UK i ITİll \ Xl.Altl tın Ha<:tay, Emin Aladağ, Sezaı ~~~;~~:k:~~~~:ı:i 1rica11d~ıı t.uccarın ceketı cebındcn 3 bin Jf,\ I:._.1 ... D,\ 8 1.R K •n \R Ozbekler ısminde 3 delıkanh, - ru 
lıra çalmıştır. •"' " ,. ı Nuran adında bir kızı kaçırarax t im . Rut•ak MüdU ı.fl11 

llAdıse ıabıta)a aksetmiş, do· Li~eıerin Fen veya Edebiyat tec:ı,üz etmışlerdir. 1 miisbet bir ce\•ap nı.ııın b•f 
k ı d 1 1 k h 1 d hk k ı ca Sal<Jlk l\liid iirlüğuııe bit 

landırırıl:ır ) akalanmıstır. o un an o gun u • imtı an arına Suçlular hakkın a ta ı a a 1 o e 
Klrklare ll. muhab·ırı'mı·z girmeğe başlamış olup sonradan başlanmıstır. \'urdum. r.lr doktor \ dll 

k 1 " 11• • k 1 ağlık memuru geıcrr ...,dJ o :•~ı;ı tırme • isteyen talebcle. Hem suçlu, hem güçlü 1 ıa • · 
evlendi rın ıçınclc bulundukları imtihan .. rumun a nl ııttığıın. ettllt1 

Kırklareli muhabirimiz .En· devresı müddetinin u7,atılmnma· t'çiincli Asliye Ceza mahke-
1 

ılo ğrul ugunu tcsbıl ııııP 
b 1 k · :nesinde hırsızlık suçundan mu ve hel anın l!iın iri ı ıııtı '1 1 irtl '"r Raynr ı·ı,, "' ezafet B.·ırlıul'tın •ı ve agarmış arsa ompo7 1syon · · li 

'" " "' 1 ~ k · l ııu-seyı'n adında "erha l t r.blig" eıl rrt ·ı~ iO 
1 · 8 2 notları muıcber savılması "arti .. a ·emesı 0 an " 1 r ,. evlrnme tören crı, 3 •. 95 pazar · ' 1' h k d' 1 h" d şrh 1 sö) liyerek mal s:ı hiP e ~~· 

günü, ederinde. sc,.kin davetlı ie. arzu ettikleri kolun diğrr ' .r şa ıs, :n ı. a ey ~n e 'a- • kat 
" gruplarınrlan imtihana de\·am el· ı det eden azmı Büylikdoğıın ın adresin i al dı l ar. 1• :ı 'ı ııı' 

l•uzuriylc ycpılmıştır . .Arkadaşı- d k d.. k rıım rla hir değ! iklik 11 fit" 
mm tebrik eder, s:ıadeller dile rneleri Milli Eğitim Bakanlığın. üzerine hiicum e ere ovmc 1 r ' e 

ca karıırlaştırılmıs ve durum ıstemistir. • ıl ığını giıni nı·e Vıı 1
• dilt~ 

Yeni bir tecavüz 

riz. Milli Eeitim mildürlliklerlnc ta Bu suçundan da mcşhuclen l cdi~e na k:ının:ı bır g&ri1' 
Ka rdeş katili mim edilmiştir. muh:ıkeme edilen Hii~cvin t ııy ı:e verdim, kr.ndisi>lc busıl 

Beyazıt Tacirhane sokak 20 BİR H IRSl.t.LIK innl \ Si 20 gün hapse ~·e 100 lira para şr.med iğinı için i~I ı ı fil 
numaralı evde oturan BC'kir Yıl- cezasına mahkum olmuştu... kale m müdürüne ıt.ı:; '~u 4ı 

Kred i mekanlz.masını kuran bipleri için mesele teşkil eder. mev:ım ı sa. G. Sü. 3 de) 
lan un: • Halk Bankası a - 1 İmza sahipleri için mesele.,- Şehit· llatlan vapurlarının 
eabeden yerlerde Halk Sandık- dir. Zira asil.in b·ıgün kefnle r--------------.., Köprü iskelesinde fayr:ıp ettik-
lan namı altında ve anonim şir- tini istiyeeeğl klm5eye yarın , 1 leri sırada çıkardıkları duman. 
ket halınde kilçllk kredi mu. kendisinin de kefil olarak imza ların gelip geçenleri rahntsız 
esseselerini teşkil ve bunlara vermck meoburlycti dilsllndü· etmesi ötedenbcri şıkfiyet mev-

dırım, ailevi bir sebepten dola ı Re~azıtta bakırcılık yııpan Mahkemeye verilen 1 ı\ ğu lo la \ rrdic.I 3p • 
ı:cndi~ine mu"ber olan kardeşi •. ıcmlş ıle çırağı Alşun, Ha eki lekçe.) e aldığım re',ıııl' 

yardım, b - Halk Sandıklan- rücU bir keyfiyettir. Banka zuu olduğu maiamdur. Şehir 
nın terakki ve lnki~afını tem in (ve Sandık) için bir meseledir . Ballan İşletmesi bunu önlcyicek 

hastahanesinin kazan \e lence C H P lı' ler ıneselen'ın ala"kıılı n18.k1d1,1 ı l\Cti tarafından, sırtından ve · · • 
karnından ağır surette yaralıın relerini çaldıkları iddia edıldl- C H.P. İstanbul il İdarr Ku. ra h ıı , alc edildiği bı fi' 

içın !Azım gelen muameleleri 7.ira istihbarat memuru v:ısı. bir alet !çın bir firm:ı tarafından 
ifa ve tedbirleri ittihaz., ve taslyle imz:ı sahibinin mali kud yapılıın teklifi etüd etmektedir. 

mıştır. <'!inden mahkemeye \ erilmişler- rulu yayınladığı bir Bültende yordu. Ağustosun h~att' 
Yaralı Cerrahpaşa hastahane· dir. parti kongrelerinde konuşan fi. ıl o l m:ıktad ı r. IIil5 

11 1\ıırıı' 
c - •.. Me\duat kabul eder. retlni şunun bunun aC-Zından ltlilli hudut da• ifüsbı•t netice alındığı t:ıkdirde 
Madde 3» diyordu. Anonim şir- sıhhatle ölçebilmek çok nılis· bilinde vatan gerekli teerübeler ynpılarak bu 

sine kaldırılmıştır. Suçlu aran. ıı i:o.J,\t ,.\ Y \ <:h d veler in iktidara ve devlet rica· ket ) ok. He l anı n ) 
1 ıııd'• 

m:ıktadır. E\•velki giın şehrimize gelrn line hakaret ettik leri ileri slirü s ı ) le çoluk çonığulfl ,tf' 
lket şeklinde kurulan Halk Bnn· klildiir. Bu me\-zudn Halk Ban. ıılelin buharlı ,·apurlarda çalış 
kası yine anonım Şırket ~eklin kasının merhale merhale yü. bir küldür tırılmasın:ı oaşlan:ıcaktır. Go··ru·· nmez k aza '1Iimal3yao turist gemisi diin lcrek D.P. Jiler tarafından sav· hiı ine hir hal oJ duk.tanııad 

"k t 10 d p· l'l h r.rlı:ınd hirimi1. fllr ... ~ " s~m saa a ıreye m ı e- cılığ:ı verilılik lerini yazmakta. " ııı '" 
Salacak ı'skclesı· •·anındaki \ nrr'hc h ck t t · t' t • lık k:ı ıltık t :ın son ra ' . .,.,. ı-t 

, " 1 n :ır " e mış ır. n.ı:ı- aır. Biiltenclc ayrıca s:ıvcılığ:ı l•" 
t<amil lzgider'e ait kahvenin liz. handırnlı <ıllimn!Ayan gemi· verilenler arasında eski :'>filli ı·: . dahal<• edilecektir? il\ ~o 

idare h e y e tinin ziyareti bahçesinde bulunan 15 metre 'indP 1100 turi~t vıırıl ı . titim Bakanı Tah!;in Banguo~lu ~ik!ıyetim hcrhanıı i b {5,rt
1 

deki Halk Sandıklarının ana riiyerek iyi bir yola girdiğini 33 ) ıl c\\ el bugün, 7 Ağus. ~ Gazete ciler Sendikası 
bankası olacak, onları besliye. güriiyoruz. Bankıı ewelfı grup tos 1919 da Enunım kon· 
cek \e cmuhtelıf sanat şubele- kcfnleti adını Yercliğı bir usul 
rine mensup kimselerin bir a- ile müfi takritlerin taahhütlerini 1 
rayn gelerek yapacakları kredi mümkün olduğu kadar çok a-
teşekküllerini de Halk Bankıı· dette mütekabil kef:ıletlere 

1 liı hımaye» edecekti. (Kanu- bağlamak ~olunu tutmuştur. 
nun esbabı mucibe Jayihası). (Ziraat Bankasında müteselsil 
24 Mart 19SO (Ta dik) tarlhfy. kefalet usulil). 1951 sonunda 
le çıkan 565/2 numaralı kanun ıı şubede 297 ı:rupta 2215 şah· 
bcşıncı madde ile maksadı bi· sın toplandığı g!lrlllüvor ki 
raz daha ta\'zih etmiştir: «Halk \'asatl olarak 7,4 şahıs demek. 
Bankasının gayesi ve görevi, tir. Fakat son zamanlarda mU-
e nafın \'e c naf dernekleri ve hlm bir adım daha atılarak 
lküçük sanat kooperatifleri gibi mUstakriz.lere Kefalet Koopera-
e nar teşckklillerlnln Kredi ih· tifle::l tesisi yolu açıl mıştır. 
tiyaçların ı karşılamak ve Halk Halen gözllmllzUn flnUnde An. 
Sandıklarına kredi açmaktır.. ka:a Esnar Kefaleti Kooperall· * !ini buluyoruz (Biraz evvel hah 
1 951 sonunda Halk Banka~ı· settll!imlz makaleyi' göre Eski· 

nın tesviye <'dılmiş serma- 5~hlrde de bir Esnnr Kefaleti 
yesl üç milyon lirayı bulmuş- Kooperatifi resmen kurulmuş. 
tur. Serma)eyi Maliye Veka· tur). 
leli (1,2 mıl)on), bankalar .Ankara Esnaf Kefaleti 1.-0. 

gre~i mc'<aisini biti rcrı·k ıla
ğılnı ı~ıı . E rzu rum 1.ongre in
de milli iht ilalimlıin en t.· 
sa lı pren ipleri t esbit edil. 
mi tir. Ru prensiplerin baş. 
lıı·:ıları şunlard ı r: 1) l\li lli 
hudu t dahilinde va tan bir 
k üldür. 2 ) Her türlil ~ ab:ın. 
eı ls:al \'e müdahalelerlnt 
karsı millet müttehiden mii. 
daCaa Ye mu'kavemet eclecrk
tlr. 3 ) Yatanın \ 'C lsllkllilin 
muh afaza ,.e t eminine mer. 
kezi hükümct muktedir ol. 
madığı takdirde maksadın 
temini için muvakkat lıir 
hlikıimet teskll edilcrrktir. 
5) ~Iilli mer lisin derh al fı:· 
tlm aın ı \'e hUkıimrt kra:ı!ı
n ı n l\lerlisin mıırakaheslnıı 

konulm asını lemin itin ç:ı 
lışılacaktı r. 

v'u'ks. ekli11indeki ihtiyar incir a- ''1 \'\l ..,Rl
0

I · \T J T l JJtl.S"' ( '"'I Oİ lU\'a atılmış dej!ildlr· •it' 
kkü d G t ~ 6 - • 1. • r, \ • ' ~ ,,, • 6\'Ukat Tac<'ltin ı\ııiüg"er. 3\'Ukat rcC" 

Yeni tcse .. 1 e en aze e· ;tacı di'ın. saat 16 da Anı· olarak D" \' . t d 1 1 . rttiğln lı "i lıi; dinle)' .dıl· 
il S dik ıd il t . " un ıınanıs an ıın se ır mıze Seyda Giilry, Ce\•a t Kab:ııı VP. ., tı•· • 

c er en :ı ı are eye ı na· yıkılmı~ bu esnacla b,ab,.ede O· 21 k' ·ı k • . , 1 .... t . t rin :ıgabııhn l arına ıı. ıli'"' 
d F h · B ~ ' ' 1"1 1 ''m"rı..:a 1 •ıır urı • Mehmet Çrkerı:in hakkında tah - ı r " mına bnşkan Ca\'a e mı aş turmakta olan müşterılerdl'n S"· ' f ' I . l . ı· T i il h m i tir: nueak i\Juc ıı • •" 

k t S dik l k t · r- "' P 3 1 e•ı ı:e mış ır. ur s er "C Kıkata ba•landığı bildirilmekte e •' 
·u • en ·a gene se · re en .r kip R<'İS ıle İbrahim başların rimizde bi!'kaç gün kalacaklar- dlr. w Sağlık Mü ılürHiğil ' 6~'~' 
\'Ct Güresin ile idare heyetinden dan ağır surette yaralanmışlar· d ye t \ 'ali , .e Beledi) c .11 ,r 
f<'aruk Demırtaş ve 1zzet Aykul- dır. Yaralı Şckip hastııhaneH? ır. ------------ n ı. nu işi yürutınrk f(' ı 
dan mUte ekkH bir heyet dün kaldırılmadan ölmii". İbrahim Silôh kaçıran bir şebeke , ...... -TAK\.' İ :fi -, t ı k kime lıasvurayı111? 
muhtelif ziyaretlerde bulunmuş. Nümune hnstahanesine yatırı!- yakalandı 7 AGUSTO~ 195:? - Allaha! ... ıl cıncdl~~ı~ 
lardır. t mıştır. . PE RSEMBE - J\ferak lıu>urın·;ııd' 

Sendika hcveti ilk olarak sçi Ankara 6 ( ' ''K •) A • 'i ı d k i baş rı ' Balta ile yaralama • ''·~ ., - n=- ra AY 8 - Gl ~ 31 - HIZIR ııı ıasrnı u · arını1Jn rtır 
Sigort:ılanna gidcrck burada Ça· F.mniyet l\tüdiirlüğü kaı;aktı lık nU~li 1368 _ T EllHIUZ :?:> bu şehrin birçok dtı eııtr-
lışma Bakanı Nuri Özsan'ı bura Üskiidar Toptaşı caddesi 23. masası mcnıurlnrı, Ankara ,.e ntCRi 13; 1 _ zlı .KADJ<~ 16 ,.ar. Uirkaç ı: ii n daha ·"e ~t 
clıın da Vilüyete gelerek Vali :fo.Iu evde oturan Emin Giilgii civarında sllfıh kaçakçılığı ~a· \'as:ıti E nrni } inlı . Siıi n ıJ crılin ıı dt 
Gökay'ı zb aret etmiştir. Vali ıle aynı yerde oturmakta olan pan büyiik bir şebeke ele l:f'Çı. S i\BAH 05.00 O:J 40 ııı ıı !l.ık de \ a hulurlar··· 
Sendika iiyclerine: k:ıyınbiraderi Veysel Kızılarsl:ın miştir. Keskin, Kırıkkalt', Bfı:a ÖGLE 12.20 O.'iOO ıliın . ..;CI 

a Fikir işçilerinin yeni kanun· henli1. anlaşılanııran bir "ehcp ilçe ve köylerinde sabaha <:ır;;ı İKiNDİ 16.13 08'.53 Sadun G. SA 
la bliyle bir Scndik::ıda top'·ınma yü1ilnclen dün kavga ctnıişlrr: a} nı zamanda yapılan baskml ır AKSA\t ııı.19 12.00 
sından çok mUtehassis olclu~·ııııı Emin eline geçirdiği bir balla sonunda önemli sayıda tah;cııc:ı y TSI 2 ı.04 01 !6 0 1'" KEIJ:\JE\'l •~ııı~t' 
hatifi kendisi:ıi Sendikanın ii·ıc· iie Veyscl'i bnşındnı< ağır suret- mavzer Ye mermi clr ~eçı.-il İMSAK 03•05 07.ı 5 Enı-l ki ı;ere ay ıu t ·~y ıd 
si addettiğini ve gazetecilere ge· le ) aralanıı tır. Yaralı Haydar· miştir. Şebekeyi le kil ecl,.n se· ,\yl ık tu tulmasın. 

h • i ''il h h • k ) k' k' • b " h • · I" Guıtemtıtt gtiıı.4erılıh ;a,azt ' ' ,... I I k '>' rcken müza eretin gösterılınes . 1111sa .~ ınune asta anesıne a ·ız ·ışı ugun "e rımıze ;:e ... , . u muş ne- çı ·ar.. ... 'f 
1 1':' • k J k • 0 

• f d J • ' J 1 mltr lınoılı n, bıuılıMltn iııdt ~" nın zaruri olduğu kanaatını ta· oırı mıs .... mın ya ·a anarıı · takı· mıs ve ı .ı e crının a ınmıı ına Tı\Tf~,ısl:i•' 

~ıdığını .. sÖ) lemiştir. bata geçilmiştir. başlanmıştır. ----~=:'d:11":::"':,..:· =========..:.:.:========:'.'. .-. ------------------------------------------------------------------ ~~ 

... z' 
8 A ~ustos Akşamına Kadar Bır Tuarrııl 

ll t 11 b ı A ~ t ı .r m ı k S u u l i > 1 e S i ı d e 

l ku m İ)t 1\e$İdelerimizden fa,dıhnınn. 

Ray, kendisine teklif edilen 
işe hemen girmedi. Bu işi k!ifı 
derecede parlak bulmuyordu. 
Etr:ıfta bir sürü işsiz insan v:ır· 
dı. Bunlar başka şehirlere ,::öç 
ediyorlardı. Gazeteler hep iş:ıfz. 
likten bahsediyorclu. Hazin bir 
devirde yaşıyorl:ırdı. II:ıy:ıt çok 
güçleşmişti. Ray'ın biriktirmiş 
olduğu dokuz ytlı dolar ela na· 
sıls:ı Bankada duruyordu. Da· 
ha iyi hir iş bulum·ııya kndar 
geçill<'cek p:ırası varılı. Ci ncln
nati'de iş bulmak pek kolay ol· 
mıyacaktı. Fakat Nevyork'dn 
kendisine \'aktiyle iş teklif et· 
mis olan Alms mUess!'sesincle 
her zaman için bir ~er bulmak 
mUmkUndU. 

Ray, bir sabah gnzeıelerdc 
Waltcr Saksel ile Corinne Trn· 
uer'ın evlenmiş olöuklarını O· 
kudu. Ve o anda şöyll' düşün· 
dii: •Artık ne diye bu "ehirde 
kalayım? .\'e\'york'a tell,'rıır Ç!'· 
kip üç ay C\'\'cl teklif ettikleri 
işe beni almalarım ric:ı edeyim 
Dunu ne diye daha l'\'\'el cliişün 
medim sanki ... Artık burada o· 
turmamın manası kalmaılı.· 

İKİ'.\Cİ KISl i\I 

X\'111 

Ray, New York'da senelerce 
kalsa, burası onun için yine 
muvakkat bir yerdi Ray, lllk· 
!erine kadar Cincınnati'li idi. 

YAZAN ~ FANNY NUltST ÇEViREN ':- 'REZZAN A.E. YALMAN 

Aradan beş sene geçmişti. New 
York'da oturduğu ev }cendisine 
alt eşyalarla dolu bir hale gel· 
mişti. Buna rağmen, yine •Bize 
d!indüğum zaman şö)le yapa· 
cnğım• diye konu~ur \'e New 
York'u bir türlü benimsemez· 
di. 

Hnlbuki iş sah:ısınd Ne\\ 
York'da derhal muvaffak ol· 
mus 'e kokleşmiş hir ' 'aziyet 
almıştı. Geldikt en iki sene son 
ra ayda rloksan dolar kazanı 
yordu. Bu maaşla ı:alışan kadın 
memur o zamanlar pek azdı. 

Kiraladığı oda, l\lrs. Rla mey a 
dında bir kadının e' incleyrlı 
ilk zamanlar komşuları yüzun 
den veya evi fazla temiz bul 
madığından birkaç defalar yer 
değiştirdi. Fakat en sonunıla 
burasını beğendi ve buraya 
ycrlcşti. 

Büyilk \'e kalabalık ~ehirlcr· 
de insan ekseriya kcndi~ini çok 

yaln ı 1 \e ka) bolmuş gibi hi sc 
der. Faknt nav'ın çalışt ığı ma· 
~azadaki işlcr~kendisini olduk· 
ça nllikaclnr ettiği için \':tkit ça· 
buk geçiyordu. Cincinnall'de 
babasının dUkkanındıı gördii~ii 
işden sonra buradaki vazifesini 
('ocuk oyuncağı gibi kolay bu 
lııyordu. l\Iağazanın iş saatleri 
snbahın ~ekiz buçuğundan ak· 
şamın :ıltısına kad:ırclı. Mrs. 
Rlamcy'in evinrle Ray'clan başka 
birkaç kiracı daha vardı. Yemek 
saati altı buçuktu. Yemı-kten 

~onra herkrs sıılona toplanır. 
ı:örüş!ip konusurdu. Kiracıların 
çoğu çalışan, orta yaslı kadın· 

lnrclı. Kirarıl:lr arasında çaluk 
cocuk sahibi memurlar da var· 
dı. Bekar olanlar ela suratsız. 
ve neşesizdiler. Ray, onlarla 
ahbaplık etmekten ho lanmı· 
yordu. \'aktMe kUçük bir $C· 
hlrde otururken. ı?ezmekten, 
cslenmcktcn. eş dost ile çıkıp 

dolaşmaktan hoşlanan Ray, New 
York gibi büyUk bir şehirde 
) alnızlıktan hazzediyordu. 

Erkek ,.e kadın birçok tanı 
d ıi!ı \'e görustuğü insan olduğu 
h:ılde hiçbir yakın arkad:ışı lok 
tu. Artık eskisi gibi süsl~nmek· 
ten ve kendisını beğendirmek· 
ten de vazgeçnuştı . Modaya uy. 
gun bir tarzda giyiıımı-ğe ele· 
mm edıyordu, Fakat r.östPriŞ· 
ten hoş lanmıyordu. Birkaç de 
falar Waldorf Astori:ı otelinin 
h olünde sırtında güzel bir e lbi· 
se ilc dolasın ıçtı .. Yine tıpkı Ge· 
)ik otı-linin öniindcn g<'ı;ı-rken 
olduğu gibi, birçok kimsrler o· 
mı bc~cıımişler ,·e lnkclirlcrinl 
bakışları ile hclll etmişl erdt. 

Hatta bir Paskalya giinü mı· 
ane mucibince Be~inci cadde· 
de dolaşan kalabalık arasında 
gezerken, gazele folografçıl arı 
Ra) 'ın resmini bile çekmi~ler· 
ıl i. 

Ray bütiln gün çalışıyoı, ge. 
c"ll'ri i~e ) ine eskisi gibi ken· 
eli elbis<'lerini dikiyordu. VakıA 
artık eski hevesi kalmamı tı , 
ama ne de olsa iyi giyinmek 
kanına ışlem~ ti. Hem çalıştığı 
miiessl'se için de temız pak ol· 
m:ısı şarttı. Sonra da onun gibi 
kızlar her zaman ıçtn süslü gez· 
mek zorunclaydıl:ır. 

Ray, NP.w York'l1a bfü· göze 
ç:ırp:ın bir kızdı . Tanıdıgı er· 
kel,ler onunla çıkmaktan \'C O· 

ıııınla beraber göriinmeklcn 
hoşlanırl ardı. 

New \'ork'a J?eld iklen biraz 
sonra, Al:ın Butler adında genç 
bır hor~acı ile tanıstı . Bu ada· 
mın. kl'ndi ku ll andığı bir oto
mobili ,·ardı. O zaman utomo· 
bıli olan kimseler pek nadirdi. 
Sokaklarda daha ziyade atlı a· 
rabalar dolasıyordu. Alan, Ray 
ile gezmeı!e dtmekten çok ho$
lanırdı f\inkii h,.m otomobi li· 

··el ~ 
nl, hem de yanındaki g~ı ;ı!l ~ 
dını herkese göstermek 
için ayrıca bir zevkti. bO' t 

Bir Pazar günü )ine ,.ı• 
bir gezmeden dönerl•cn. !:' 
otomobili ile tenha bir ~0 ıı 
ııptı \'e dar k:ıpılı bir .c' 11,ıı 
ıiıııde durdu. 811 c\'l~ıııed 
Hay'ın hiç de hoşuna gı tıJ4 

Kalbi heyeranla c;arpma~nı:rC 
ladı. 'T'<'lfışla ynnıncl:ıld c.'ırdı.I~· 

- :\eden burada dU c 0t0' 
di\·e sordu ve iki c!ıyle d 
mobilm kenanna sarıldı. ııı 

- Haydi, uzatm yınıt ,e 
nlz. re~' 

Ceva bıyle J..:arşılasınca 
halde- kızdı: 'I ss•' 

- Nedrn iniyormuc;U11'1 bt'ıı 
gecenin on ikisi.. Bura~\.0ıı~' 
işim ne? Beni evime gotU 

n~di. ..,·c 
d ,•e•·· 

Yı-mcği şık bir rer c ·85ııı' 
lcrdi Alan Butler. btır ıııl' 
bir klüp oldıı~unu so~·~~u J;I" 
Ayrlınlık hlr s:ılonıia ~u. ıc ı 
dınların ve kenclio;i gıbı eı:' , t 
damlarının arasında y~ıtl ıi'ıer 
mişler, biraz ela şııraP ı('~ı•l'" 
eli Fakat fazlavn kaçma ,,,ı 

• 1 11~ ti 
dı. A l an'ın sarhoş 0 1 

11 cıı 
imkan \'Oktu. Bunıı ra~ı111~ı: ıııt 
derercde heyecanlı \C 8 

hali \•arrlı . eı: ıs 

- Sizinle biraz cğtrnı11 
tiyorum. dedi. d3 ~ 

Sonra nay ıle araların 
le bır konu~ma oldu: 11r> 

ı Ot, arıt 1 '° 
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Tunus için Birleşnıiş 

~ illetlere haşvuruldıı 
'( 

Birleşmiş lilleller (Nevyork), 8 (A.A.) - Arap . Asya 
aıan ·. E. T * lranda durum kan~l;)Or. grupuna mcnrnp 13 memleket genel kurulun onümuz.deki mutat 

h Ki~ani parl.limento ba5• toplantısının gündemine kaydını dün genel sekret-rden talep r llıı iZ! kanı oldu. 
•· tbarh1endı_;e lı;indedlrltt. * irandakl sil asi haunın ettıltleri mesele~ ı ~adeC'c ·Tunus meselesi- adı altında arzetmiş· 
7 abJ.a,.k 1 ran a,>a gelen ağırlığından dolıı,>1, inı:l· lerdır. 

ı . .., auııl?l 1 Jiz kabinesi fçtimaa ça ı· Bu hu usta sunulan dilekçe Afganıstan, Suudi Arabistan, 
~ er •d ış 0 

ma ıdır. rıldı. Bırmam a, Mıs r. Hindıstan, lrak, İran, Endonezya, Uibnan, Pa· f l iller :ı itibarile belki a:ı 
lıtı.tran;. ... 3 kat bunlar eski. * S)ngman P.hee, Guney 1 itan. Fılipınler, Surıve \e Yemı>n temsilcılerinin imzalarını ta· 

'C!'ken •ıa bzuıı mııdrlet ka. Kore Cumburba~kanlığı· f}maktadır. Dıle!q;evc bir de kücfik izahname eklenmistir. 
"- tın Old mdı ikametlerini na seçildi. Dığrr tıı~aftan Fransız genel vah inin pazartesi günu Tunus 
''llt, az Utu kadar ln,,.altı· * Bulgarlar, leriç üzerin· Bn~ ine te\di eltı~i ıslahat programının be Ilı başlı noktalan hu 
0rıar Para Urf elmeğe ça· deki Gamına adasını, Yu· sabah genel valilik basın hurosu tarafından i!An edılmistlr. 
ıı~. nanlıların filtimatomu Ü· 

tr~Un , b zerine tahliye ettiler. Ba ... ın bUrosundan ıltl\ e erlildıği"e goı e, hu ıslahat pro~ra· 
~ il cıı il e~ı bahalıltktır. I mının ana hatları ~imdıye kerlar ilftn erlılmemışse bunun Eebebi 

d rrıı~~ fhr.ııa:rı ger~e liOn ~a· - Tunus Beyine k:ırQı hiırmt'tlen ileri gelmd:tedir. 
~---;;ı,,dtr. ı, l 111de beu ın· Yenı" b"ır 
beu lı~atıa hlrnt buna nğ. \ 
~ t, htd r, geçen r;ene.) c nis-1 Rhee Gu'' ney Kore 
~ Ottlde e ~o bııhalıdır. Orta ı OrtadogVlu 
~l oo ( ir odanın fi)at1 8 k ld 

/ 

Amerikada seçim 
Faaliyeti t t. \elllt~nk, }anı 12·15 Ji., ş anı o u 

ltrı haha. li)atroııır, eğlence Pakf ı feklı"f'"'ı 
it. halat lıdır. Paris'te i\lce Scul, 6 <T.H A ) - DUn Gll· 
~l O lı gttlrnıeı.. için gUnde W h' gto 6 • (AP) B ney Korede ~apılan umumi se 
~ t1ı1a ra 6arfı ıaurndır Ta a: ı~ n orta dol!u mem.

1 

çimleri büviık bir ekser·~ etle 

d lırad!1: l<adar rla et ~dıls~ Amk erlı a dugune,kscrısının lstira: tekrar De\let Başkanı S) nı;:nam 
~· ••· - .... ile le et erın en Rh ' · k d " 1 • l k 
• "'l',t, uz geçinmek kabıl 1 kı olmaksızın mahdut bir orta ee nın azan ıt.ı an a~ı ma . 
~ litı d te kılAtı kurulma tadır. 
•r ;ıı &et)ah . oğu sa\•unma ş . 1 · ı Resmi çevreler bu neticeyi 
~ l da lar, bu ~ üzden, Mnı derpıs eden hır ns:ilız tek· Gfi K d k' tik ü 1 t ~\ aı k ı 1 1 t ney ore e ı an om " s °" etıere a t!orlar, ba~kn 'fıni soğuk karşı aınıs ır. . ccre~anın bir zaferi olar:tk te 
t ı\ıl'Jıp;ı tıın gıdı) orlar. E ki· Dı•i•lerı Bakanlıl!ınca dıplo· IAkkl etmektedirler. 
fıı 11

, s.:~ıtan en b.ah2.lı n_ıenı: ma.tik.llsanla kaleme alına~ )a· I Am!!rikan ka)ıpları 
ı. dan ,, i ııtrı> ımclı :ıılı beuanda. Amerıkanın görlişu Va•ington 6 (AP) - Kore 

~ l· .. cuzdur· t · ti 1 ~ · • ' ~11 'itte'le .• urıs er n şu şekılde belırtılmıstır. ~rtado· 1 harbınin başlanı:ıcındanbPri ge 
'l' •• gıtmeğc başla· ~u Icin kurulacak mpcssı~ hrr çen haftaya kadar Knredekl J\· 

lıli, lltızııı, Pran .. nangi bir müdafaa sıstemı. hu merıkan za~iatının öto, :·~"alı 
it,- latllaıarı anın .en bu ük stratej ık bölgede kAin deı letıer , e kıı~ ıp, 114 310 a 'ııksı>ldı~i 
~ 1Sso en .ndandır. Turl t. cıen kabil olduğu kadar Iazla:>ı. bugOn Blrlr~ik Amerika S.ıv•ııt 

1 ınıı> r ınde bır.ıtldıkl?rı nı ihti\a etmclidır. ma Bakanlığından bıldırılrnişfü. 
Ilı bıı :ır 200 mil) on Turk • . İ Hı .. · ,. 

lr lıuıı..-ur. 'l'ı. • • "i'enı ngıliz P ~ı ~er il" c lbnissuud'un muhteıem S ~ bir ka ır~1:1' Jie:' 1 mfidafaa teskilAtına ıstırak ed"n 
~a ''· fran a :u)~ühl~ !. ve bu bölgede kam Jegfine cev. 

it ;atını e.lo'- k k ';., lct Tilrkiye olacaktır. •r r ua:n tırma .-;:•· h Ne\york, 6 (Nafen) - Suudi 
Pi,' ~., ıı gazeteleri im Londradan dUn alınan aber· Arabi~tan Kralı İbnü~suud için 
~ır~bdı lı nıakalcler ,>az.• !erde. İngilızlerln ;>ı:ml bir plln Calıfornia'da Oakland'da dünva· 

ı lr, nu . h hazırladıkları belırttlmekte,\ dı. • 
'Ud ınakalelcnn il" nın en lüks hususi uı:a~ı hazır-

'tı.' tran tıı: ~ufna göre, l<!_rtal "ldıormğuankuni"lmn U7 !anmaktadır. Douglas ne 4 Sl.-y. 
t a Ge•;. h 1 ,,,a aasını P dn a., .. t t ' . d 1 ki K 1 

""' ı:ec J J a çin en i) 1 de 1 tl . t kkll bi kom · ı mas er ıpın e o an uça a ra 
~tı;lett~e , inıklnı saltla an ta~lı~ ::,:ı~\~~urulııca~ ve b~. için revkaltıde süslil bir koltuk 

ı t ~Oktu Guzeı n:ıanr.aralı B Amerıka in ıltrre Turki ~apılmaktadır. 
t 1Ur, F'a~:İ egtence va91taları ~:. Fransa. A\<'Usfuraly~. Yrn; 1 Kral fbnl sııurlun Mekkeve S" 

1 i ltıa bunlar yP.tmez: Z 1 d . Af ık . ti k nelık seyahatlerini bu 11çnkla 
il... •1 llıd 1 

18hn da ucuz. olma. r ankal 'de' gLounr)d• r halik~s rati ' pJcağı tahmin edilmektedir. 
.:ıı.t >" • 1, ki ı 1 k edece • er ı. n ra ıme , 
~~ ' 1di, ı u '.en ransa co ilgıli de'\ Jetlerin ingıliz. projesı· Bir Arap dansözü yandı 
r. lı'~ ıı KttU7.d~n ey ;,hı~~ ni pren!iip ıtibarile dcstekledık Adcn, 6 <Nafen) - Aden'dc 
liqı r ınen/~ aıdı. mt 

11 lcrinı bfldirmısU. Ta,, ahide bir c~lence yerinde 21 
tı ııı~ 1113 e et olmu ur. 
~ lıoı b ratı, cğlrntt laıııta· ·· yaşında Arap dansozü halkı eğ· 
i4ıd/'ka 3<'rler de ,·ardır. T E S E K K U R lendinnek rnaksadı~le orijinal 
.~ turı halal daha ucuz. o· Aziz annl'miz Ba}an bir numara ~aparken kau:ra yan· 

uçağı 

Los Angele; 6 (AA.) - Cıım· 
hııriyetçi Partinin Başkanlık ı: 
da~ı General Eısenhower, barı· 
şı temıne. hükCımet dahılınde 
dunistluğil tesise. harbe ba}:lı 
olmaksızın refahı yaratma,2a, Uc 
retleri muhafaza \'e enflisyonla 
ağır ver~ılerin önııne gecrneğe 
'e nihayet hlilun vatandaşlar 2· 
rasında hakıkt mii•a\·atı sc1ğla· 
mağa matlı r on marlrlellk pro::· 
rıımı ~ üriirlüğe koyabilmek içın 
d{in ,\merikan e~ki muharııı'e· 
rınc hıtaben bir nutuk söyleın .s· 
lır. 

1.200.000 eski muharibin ü;e 
olduğu •Yabancı Savaflara Kıı· 
tılan Eski Muharipler Birlıği • 
kongresinde konuşan Eisen hır 
w er, Başkan ~eçildıği takdirde 
b ıtun fa:ıliyetini şu kısta<;a la· 
bi ıuhıcağını vaadetmiştir: • du 
iş Birle~ik Amerikaya faydalı 
mıdır?• 

Politikadan bah~elmi,Yec~~i;ıe 
dair Eöz 'iermiş olma5ına rağ 
men F.ısenhower seçim kampan· 
yacı sıra~ında mf's~ııl rılaca,!ı 
mP~elelerin çoğundan bahset 
miştlr. 

Fransada i~lenen cinayet 
I.ondra, 6 <Nafen) - Fransa· 

da .Maritim alplerdP \'lıkua ;::e· 
len toplu cina)·etin nıes'ulünü 

\t')ll mes'ullerini bulmak için 
yüzlerce polis harel<ete ı:eçmiş· 
tır. llu toplu cinarette Drum· 

mond adını taşıyan bir İngiliz ~ trı lerc~hlabıatııe bu meml<?· Rt'Kiu; llLDIRA 'iN mıs \C Irci iekılde ölmU~tür. 
~tt •Jtııı eder. JHr kere bac. 1 1 • \'ak'a şo) le olmuştur: ailesi imha edilmiştir. 
•11 • r. " ı efatı dolayısıy e acı arımıza ış 
1 tala e6e nlışır a bir d • tirak etmek \e başsağlığı dile Dan öz başının üstünde gaz Tatilini geçirmek fizere Fran· 

lt ~ti t ın ~uı: ıtdir. Bu sebep. mek lOtfunda bulunan akraba ,e lamba~ı ile dans ederken lA.mba sa,>•ıı gelen \e kamping yapmakta 
c 111in;~eı ini ciddi suret- dostlarımıza teşekkürlerimizi ar· dUşmüş \'e gaz alev alarak fistün· iken katlPdilen hu ailenin uğra· 

ltr ~tteıl'reı lutın:ık l•111mdır.• ~"d•rı'z. deki tOI f'lbıseye sirayet etmiş. 
t n .... .. i r dığı akıbet btitün Fransız bası· ııı .. • hp11, en. dlşell mııkale t r. Etra tan 3 anlım gelinceye 

L.'1 ı an Kızlan: Yedide Slitmen, .. . r· 1 d t "'~G ltr!sı &orü mclrre rağ- kadar dansöz ağır surette 3 an· nın•.ıa ın ıa uyan ırmı& ır. 
ı lııı1tın~"'ııeıe inin hal yo!u Feride Soykan. mıştır. Hastaneye kaldırılan gen~ 

ınaınıştır. Dam dı: l\luvaffak So3kan kadın on saat sonra ölmfiştlır. ACI BiR ÖLÜM 
Arlapazarı kumaş tlicrıırların

dan KAzım Berköz'ün oğlu Ye 
lstaııbul kumaş tiiccarlarından 
Behr;et Herköz'ıin ağabeysi ku
ma~ tlıccarı 

İSMET BERKİlZ 
6/B/952 çarşamba gilnü sabahı 
Hakkın rahmrtine kavusmuştur 
Cenazesi 7/B/032 perşembe gUnU 
Pangaltı, Bilezikçi sokak No. 27 
de Ferah apartımnnından kaldı 
rılncak 'e namazı Be ·azıt cami· 
inde oğle namazını mDtr.akıp kl-1 

ı iınarak Edirnekapı Sehitliğine 

1 defntdılecektir. ~ 
1 Çelenk gönderilmem. esı rica ı 
olunur. 

..;- .c. "'' ~ . . .. .... . • 

:n1;1..Jj;4ı1,~iiiii1 . 
~r.~ \· .. 
• ,.• - • • I 

Gayri medeniler 
oun geJPn turist gemi ln

dr.ki kadınların rP•imle· 
rini herhalıle görı!unüı. 

F.k~f'tisl gPmide mayo, 
• battfı bikini nıa o gc1l)or. 

Hem de okakla gezer gi. 
bi. .. 

Anlasılan ~a bıı tip gi}lm 
onlartla tahii hale gelmiş a· 
hut mPmleketlf'rindl! lıbim· 
l,j gibi bir kadınlar birlıği 
)Ok. 

EC\'ET GÜRF.SfN 

«Orhan Veli'yi 
Sevenler Derneği» 
Kuruluyor 
Ankara, 6 (ANKA) - Öğren· 

diğımize göre, iki sene önce İs· 
tanbulda \efat eden genç ne::ılln 
tanınmış §airi Orhan \'elı'nln 
Ankarada bulunan arkadasları. 
şehrimizde •Orhan Velı'yi Se· 
venler Derneği• adı altında bir 
dernek kurmak için arah.-ın· 
da hararetli hazırlıklara lJ:ış\:ı· 
mışlardır. Ekim ayına karlar 
kurulacak olan dernek üy<?lerl, 
rahmetlinin öllim glınilnfin ııı:lıı. 

el yıldönümüne lesadiif eden 14 
Kasımda bü} Uk bir toplantı ter· 
tip cdrrek hayatı ve eserleri 
hakkınrla konferanslar verecek· 
!erdir. Diğer taraftan dern~k. 
şairin. telif ,.e terrUme 0 ,;erle· 
rinin me,cud11 kalmamış cılanla· 
rını teıır hakkını vArlsleriM Ye· 
rf'rek yeniden bastıracaktır. 

Türkiye ile Almanya ara· 

sında yeni bir anla,ma 
Frankfurt, 6 (T.H.A.) - Tfir· 

kiye \'e Alman huk(ımellerl a· 
ra•ında yeni \e mlihlm bir an· 
taşma lmuılanm:ştır. 

Bu anlaşma mucibince, ,ihlt 
sulh muahedesinin imzalanacağı 
tarihe kadar, muteber olmak il· 
zere. iki memleket ara~ında, 
harpten ev\el imı:alanmıs olan 
a ağıdaki anlaşmalar yürürlüğe 
konıılmııştur. 

Bu anlaşmalar şunlardır: 
1 - 2R.5.l'l2!l tarihinde imz;ı. 

lanan konsnlo~lıık anrllaş:nası, 
2 - 12.1.1927 de imzalanan 

ikamet anlaşması, 
3 - 3 9 19~0 tarihli iade! mUc 

rimin anlıısması, 

4 - Hukuki 'e tlcart dhllla· 
ra mlitcallık 29.5 ıı:ıw tarıhli 
anlaşma. 

Hukuki \e ticari dArnlara mü· 
teallik olan 2!J 5 1029 tarihlı an 
ta~manın )'enıden muteber ıllM<'· 
sı ile Turk • Alman ticari ml!na· 
sebetleri tahtı emniyete alınmış 
bulunmaktadır. 

Na ........ ,.""""' 
lsviçro liava 

7 Ağustos HHi2 tarilıinrlen iti· 
haren yazıhanelerini Beyo~lu is. 
tiklAI cadrlesi 375 TUrhnl Hanına 
naklettiğini muhterem halkımıza 
bildirir. 

Telefon : 44770 

KOLA\C\ M HASEHE 1 
Öğrenmek için Prof. K. 

Komiircan'ın (Öğretmen· 
sız Defter Uı;u!U 5 lira), 
(l!alkm Ticaret Aritmetiği 1 
2,5 lıra). Kıtııpları okumak 
kafıdir. İııkılArı 'e İkbal 
Kitııhc\ icrıııde bıılıınıır. 

l Kurul!l&unun b5 inci yılılônıimü nıuna ehctlle 

1rf.tı1 • 'l'UM 

SİRK u.n 

Mendcre.ı; idaresi ara andaki 
farkı anlatsın' Albay P"ron' 
la ~lenderes'ın bırbırlerine 
her bakımdan ıkız kardeslcr 
gıbi nıçın benz.edıklerıni zah 
eto;ın! A. l\lenderes'ın, tek far 
kı şudur: Oradaki bir dikta 
tör, buradaki sadece bır dile 
tatôrclık' 

Samed'ın bır başka iddia ı 
da şudur: •Bir leciis kı. tek 
partne dayanmaz. o l'ıleclb' 
te hurmet de urdır. istık. 
lal de vardır. 

Bakındı hele! 
Arjantin l\leclisi de tek 

rartılı de~ıldir. Orada da 
hUrm et. orada da istıklAl 
\ar mıdıl'?a 

HÜRRiYET 

onrA norm 
Kı'\R \RG.\HI 

Sedat ~im!ı i AIJantll.: Pak 
tı orıhıları Ort ılo!:u Karar. 
Cahının IDNkeri halıkında İ 
leri surulrn rıkirlrrılr.n hahls 
iP izmir'"1 hunun için eıı 
münasip olduğunu SÖ) lıi)or 

dbor ki: 
« izmır. yalnız Türki)e'nin 

det!ıl. bulun Orta $arkın ka 
MezkOr .kararg4hın 

bu kapının eşiğine oturması 
kadar da tabii bir şey olamaz. 

Sclllnık ıse e\'\'clA nus hu. 
duduna•sadcce ıki saatlik hır 
ınr afedı>dir. o derece ki se. 
IAnık'i karargah olarak kabul 
etmek. yarınki harpte dU~ma. 
na, bi e buyurun demekten 
farksızdır. 

Kıbrıs'n gelince: E\·velA 
bu ada. co •rafya bakımından 
uzak olmakla beraber. aynı 
zamanda Yunanı tan'n propa 
"anda ı ;) Uz ünden tmgün maa 
le er bir komunıst yuı·ası ha 
lıne ,::elmlstır. Boyle bir ada. 
)a ô)le hır karargah nasıl 
\erir ebılıı? 

Jllıtıln bunları düşilnerek 
d yebılirız kı. bu~·ük 1 ilrk 
milletinin carpıın kalbi me 
abc inde olan İzmir. Atlan 
ık Orduları Orta dofu 1-:arer 
ıı~hı mrrkP~i olına~a en mıı 
.ait sehıraır. 

DlgPr taraftarı da ı nıı•m 
malıdır ki 1\irkive halen At 
antık Paktı azası de\•letlerın 
n kıın rtlı;idır. Sadece bu 

~ıfatıle bilt. mezk(ır kararJ:A 
hın onun topraklarında ver 
'esmrsını rlusunmek en man 
tıki 'e en mUsaıt hareket tar 
ıı olur"' 

1 SELA.NtK BANKASI 
15 Ağustos 1952 taı ihindcn itibaren ikramiyeli 

G& 
mevduat kabulün'l ba layacaktır. 

n_s ı 

ISTANBUL HALKINDAN GÖRDOGO RAGBET 

VE UMUMi ALAKA ÜZERiNE 

dr n Sırki 
Son tcmsillerinı 1 aksimdeki "sld Taskıtla (Fransız hastaha· 

nesi arka•ında) binasının yanında de\8m edecektir. 

·-

Kafıle Başkanı Firuzan Tekli gazetecilerle görüşüyor. 

·mm Talr.be Federasyonu Köycülük Biiro-;una mensup bir grup, beraberlerinde Amerikan lb· 
bP.rler Bürosunun bir film gösterme otobüsü olduğu halde Vozgata hareket f'tmlslerdlr. Diı" 
Yotgatın Gargı lı.öyüne &iden talebeler burada halka buz da~ıtmı, ve onların ~atlık dor•ımla· 
rı.)°le )akından ıUkadar olarnk ilaçlar tevzi etmişlerdir. Resimde, Anadoluyu rikreo Kalkındır· 

PATR()IV 

ICİİL ... 
8A$T/ 
Deusı:{/ 

k.'Vt..l!:USTI 

ma Grupu• na menıup gençler ltöyliiler ara. ında görülml'kted ir. 



BAŞMAKALEDEN DEVAM ı 
--..---...-----..._ ..... .............,_ --..... -..... -~ 

Bir kibusun 
hik8yesi 

(Ca~ı 1. cide) 

Terakkinin dikta tor kesilmesinden e \\el bir 
alaca karanlık deu i geçmi tir. 1925 de Tak· 
nn ükun kanunı.)le Jlalk Parti inin bir tek 
p:ıı1i lıaline konulma ının a rife inde. 1'urki· 
3 ede bugünkiinden {'Ok crl 'e acı ne riyal 
)apan hir mu ta kil \ e muhalif l>a 111, l eclis· 
tc bir 1 crakkiııen er fırka ' a rdı . 

Şekil ve ruh 

Milletimiz hak \C lıurri.) el uı:truna o kadar 
frdakarlıld:ır etınis, her defa~ında nıüca· 

dt'le baı;:ırıldıktan sonra .)'eni lı.uclrcl s ahiple· 
rinin ııe se.kilde diktııtiirliıge gittiklerine dair 
n kadar tecrübe ge<;irmistir ki a ) ni i ti kamet· 
trki Mida tlnr Carkcdilmczse ' e iktida r mc\ . 
ldinde mc 'uli,)et ta .ı;>anlar iptidaılan anıimi 

ı.ckilde ikaz olunmazsa, milletin lıcka \ e te· 
rakki i l~in can ~eren mil.)'onlarca şehidin 
hakkı }rnllml~ olur. 

•ı elılike.) i gören, fakat ifade etmekten ce· 
ki nen \ e korkan bir gazete acaba ne 'azi.)ele 
dü er? ı:manet olarak taşıdığı mane\ i mc ' u· 
li.)ctlcri hiçe sa3mı, nıukadtles millı \aı.ife· 

lerine, millet \e tarih huzurunda, ihanet el· 
ıni ıt.)ılıı . 

Rugun biıde diktatörlük isticladı hulunına· 

dı~ını j pat için Same t Ağaoğlunuıı ileri iir· 
diığii delil \ c iddialar, ikna kuclretiııdcn ta· 
maını) le mahrumdur. Diger tarartan denıok· 
ra'i 'c lıurri) et rejimi mile kar.;ı )le) da olan 
tf'lılikı ?erir. hepsi, hrr giiren göz tarafından 

ı;öıiilecek tar ıda şekli almıştır. 

Dcııwkrasi kuru bir ıar değildir. r.unun 
ınuanen icaııları uıdır. Hiç bir diktutör. 
•ılikl:ıtöriim • derneği kabul etmemi , u \ C)a 
bu "ekille me ruluk iddiasında bulunmu~tıır. 

,\ bclülh::ınil bile; me ruti;> et , Kanunu E :ı i, 
l\Ilthat l'a, a ozlcrinl ağzına alanlan ) ok e t· 
tiği lı:ılde, ilk mesrutiyet .\naya a ının ure· 
tini \'e bunun tatlıik me~kiine konulma ına 
dair lithat Paşaya )azdığı ·Hattı Jlumıırun• u 
f.roeleı ce re mi devlet ) ıllıklarına a} nen ge. 
~irert'k, nıesru1i)ct rejimini meHu1 \ C ben· 
di ini yeminini boınııımı bir adam di) c g iis· 
termtğe ~·alı~mı!'.lır. 

Jlı•nıcıkra ide muhalif ııartiledn , hıi r ha· 
ının. hiirrbete \e tenkide kı)met \ eren bir 

Lihniyl'lin, partiler arasındaki 1>.aı ılıklı s a;>· 
gının, icabında millı i~birliğinin yeri \ard ır. 

Halbuki biıde ana muhalefet partisini borç
landırma yolble \e adalet mekanizma ına ııit 

olma ı ı.11.1m gelen bir \azifeyi ll'cli e goı·· 
dtımıege çalısmak ureti) le imha için bir ter· 
lip haznlıı nmıs bulunu or. Yıllarcıı D. P. ile 
3 ol nı k:ıcl :ı lığı eden Turk mü tak il basını, 

19:>1 bü~ ük J;ongre inin \ erdii'ii ı;arih talima· ı 
ta r.ıgmen, dıişrnan lıir kunet sııyılmı tır. 

Bunu )Ok etmek \"c ortalığı emir kulu gazc· 
telerin iuhi arı altında bırakmak için her nc\i 
ga)rct arfeıliliyor \'e hazırlık yaııılı\or. Rad. 
l o, iktidar tarafıııdan tek taraflı lıiı· telkin 
u ıtıı ı diye kullanılıyor. Hürriyete kı) met 
\erm,.k 'e tenkid 'e murakabe i drmokrat 
ıejim i~·i:ı en bas ihti)aç aymak me;> illerin
den r rr kıılmamı~tır. 

Kuvvetli hükümete düşmanlık ! 

jklldann ba ın i a etini idare eden \e git
ı;lde büfun de\let kudretini a\UÇ içine al· 

mak .)olunda yıiru.)en Samet Ağaoğlu, totali· 
ter bir tellkki ta~ıdığını. iktidara çıktıktan 

onra derhal belli etmi tir. Ortaya ko)dugu 
ideoloji tıımamıyle fıı~i t bir mahi)et ta ıyor. 

Iler ne\ i totalitf'r i tem gibi, Samet Reyin 
takip cttiP'i ol da, memleketle satılık münev
' t;rJeı i nıtnfaatle bağlamak, diğerlerini ez. 
mek "' usturmak, geni~ kiıtleleri sırf men· 
laat c:ıılbeleriylc \e gerilik hf' ahına yapıla

<'&k tıı' i1!erle merkeziyetçi bir şd i~tcnıine 
bağlamaktır. 

i~te kun etli hiıkiımeti bö.)lc la i t bir 
r-6nada anladığı içindir ki l'ianıet Ağaoğhı, 
benim <kuv\etli bükümete dıi man olduğum) 
iddia 1) le orta.) a çık mı tır. • Yalnız imdi de· 
ğil, her zaman kunctıi lıiıkümetin duşnıanı 

olınu tur.• )olunda ağz.ınclan kaçırdığı bir 
öz, zamirinde neler aklı olduğunu belli et· 

mi tir. El et, ben, Samet He) in anladıgı tarz. 
fla lmnetli hükümefo du~manını. Rütun cim· 
nim~ on:ı karsı mücadele ettim, bugun de 
ediyurunı. on nefe ime kadar da edeC'eğim. 

Çunkii ınemleketimiı: geri kalmıstır. Kendi 
ülkemiz iı;iııdc \e butıin dünyada )erine ge. 
tirileeek muhiın \azifc \e mes'uliyetler \.ardır. 
ı·ıırır faşbt manasıylc kendini kuv\ etli s a· 
noı'l nıerl ezi,yetçi, u tunıeu, keyfı bir şeflik 
'~İsf Pmi hıı işlerin hakkınclnn gelemez, ikna 
kunetl~lc i. goren, alahi)etleri ehline ema· 
nf't edrıı, trııkid 'e mıirakabeli nimet sa):ın, 

haklı tNrkld kaı-şı ında hatadan c'lonmck ce a· 
refine \c mertlij!ine ahip olan bir idare şek· 

line ilıti) aç \'ardır. Bu ~ekil de, D. P. prog. 
1 .. nımıf:o blitün kapları göı.terilen , tam ' e a · 
mııni mana~" le demokrat. pren ip olıınclan 

şqm:ız, n•ezh etıı 'e fazilete kı 'llıc.t 'erir hak 
H ' hıırri)t't gidi idir. 

Samet Be) hı • Eskiden kuH etli hukumctc 
clıi nı:ındı. dcdi{li ı.amanlıırcla bu ıııcmlckette 

bir tek ııarti idare i \"llrılı . Ona kar~ı elbette 
mıicııdele ettim. :mıhalif parti kurmak \C mü· 
c.ıdele\ i daha \t'rimli hir hale ko nıak imka· 
nı hrliriııct, n. r . nin kuru<'lllam le ilk giin· 
c~«'n basla' arak ıkı bir i~birligi halinılc cıı· 

h~tını nugünkıi miıcadrleleı imin saiki de, 

n .... iı.tidarını idare edenlerin, 'aml't \ğ:ı

oıtlunun te iri altına cliı~erek, mane\İ iilçülcı · 

ıe l,11\\ etli hlikünıct çıgırını teri\ etmeleri 'e 
ücretli ~ alı>m örler tarafından aratılan çok 
bayağı huJU karlık h3\a ını bir kunet k ay. 
nağı ı;;:ıııaeak kadıır sarıete du~meleridir. 

Hükumetin kuvvetlenmesine gayret 

Şunu ela ila\e edeyim: Hen demolı;rıı si) e ina· 
nan bir g zeteei) im. Kendi hesabıma hiç 

bir emel lıe lemi~ erek bunun memlekette 
) e rle rue~ini candan i tiyorıım. Yeni iktidıırın 

ikna l.;n·veti )OIİ,>le e\· ilme~i. sanlın:ı ı \e 
deınokı11l!'a manıı ile ku\ \etli ulıııa ı için 
) :: ııın :ıclı ı;ıını bırakmadım. 

\ılnan lenderı•sc miicadele ) ıllannda de· 
ı iıı hir ı \ g i ve saygı lıaglamı~tım. Hir aralık 

lenclr.res, iktidar ıne\ kiinde parlak ıekıisının 
l.ıaıı mükemmel ııeliı.:elerini gö-.lerinte \e 
!'C ur J,unılelrr )apıııı.:a, bunlarııı mana \"e 
kı) m• lini umumi efkara aksettirmeğe \'e mu· 
lıalcfetin lıakm; lıütumlarına kar ı gelnıeğe 

taııd.ın çalı,.tım . leııdere le müstakil basın 
ıırasında, bilhassa ~anıet .\ğao.!:lıınun yarattı· 

ğı anlaçmadıgı kaldırmak 'e demokrat ~istem· 
leı in ihtiyaç gö3lerdiği de\aınlı i birliğini 

kurmak için a\"lanıı çırpındım. Defalarla 
l\lc ncle rcsle basba a \C)a diğer arkada tarla be· 
l'abcr konustuk. Tenkid hürriyetimizi \e i tik· 
lalim izi nıuhafn1.3 ::arlı;> le iktidarla işbirliği 

etmek 1Jakınıınılan müstakil gaıctelr.r hesabı· 
n:ı hrr i : niyeti belli ettik. Aılnan fentlere • 
hu ıııı , n tlere o kaılar kı) mel \ereli ki bıı tarı· 
da lıir i hirli~iııi memlrket için ) rni Jıir de\'· 
ı iıı baslangıcı eli} e karsıladığını bir defo l>a· 
ııa sii) lrcli il ususi konıı~malnrda bu nıeHU· 

hıl'a rlair sarlcttigi öıleri de, i) i niyl'linin le· 
ıııinah clhe umuını efkara aksettirmekte beni 
tamamı) le serbest bıraktı. 

Menderes ve Samet 

M cmleJ;et le tarihe karsı hiıkiınıct reisi \ 'C 

ııarti lideri sıfatı, le mes'uliyeller taşıyan 
\e tlo~ru )olu l.ıtrrak bir şekilde güren Ad· 
ı ·an lllL•nderes, neden akıl 'e ba irel ol~iil e· 

r i) le lll'fendigi \e \erimli lıııldugu i tikamel· 
te ) ıııiıınrğe deunı edemedi? 

Hu ualin <'C\'abında, 14 ma) ı milli ıare. 
ı iııden bir nıiıdclet sonra memlekete beklen· 
ıııez bir ekilcle ha an \ 'e temiz ic:li, idrak s a· 
lıihi nice utan e\·erde lıaul ukııtları yara· 
tan kabu un sırrı saklıdır. \'iı.:danı kanaatime 
ı:ört• ~umcl .\ğaoğlıı, \rhimleri tahrik yolİ\ le 
her dr fa ıı:ıliı iyi fsticlaclı kesnıi~. e,.-.ki arka· 
daslaı la arn hoıınanın H lıııkiımet rci~ini tec
rit <'<lilmis bir mu hile 1Hi5iirnıenin ) ollarını 
lıu lınıı ',. bugunkü çirkin \'e aymn geli ıne· 

!erin ''"~da olma ınıı amil olmu,tur. Ö) le go. 
ıünii,or ki ırf lendi hudut uz kudret hırını 
tatmin irin buna ihti)aç du)mu tur. 

nkarada nıiistakil ba<>ınla ecre) an eılen 

ııoul .ık.ıtı ... rdan birinde Sura Kılıçlıoğlu Ra • 

lıa lrn ıı.ı dedi ki: 
izinle giizel gfücl gıirü~iiyoruz. C:ö. 

ı Ü•lrriııı l1 lıer noktada U\·uyor. l'akat sonn, 
Samet Ag:ıoğlu fikirlrrinizi çelmenin \C menı· 

lrkeıtc normal munasebetler kurulmasına ma· 
nı elmanın yolunu bulu~ or. Kendiı.inin bura· 
ela olmn ını \e lıunları )iiıüne kaı.. ı öyleıneği 

i~•eı diııı. 

ı :rtt·sl gün Saınrt Bey. ikimizi araclı. Ye· 
mdie çagırdı . Safa Kılıçlıoğlu, na~bakana 

siiylı•dililerini Samet Be) in yüzune kar~ı lrk· 
rarlaclı. Sıımet Agaoglıınun cevabı su oldu: 

- Nasıl olur? Ba<ıbakan brnden akıllıclır. 

J).ılı:ı :ız akıllı bir adıım. kcnclisinclen alıı.ıllı 

olanı na ıl tesir ııltında tutar? 
~onradan haber aldık ki Samet Rey, bu· 

nu l~a5hakana anlatırken öyle demi : 
- nu gazeteciler iıj tahkir ediyorlnr. 

~iı hcmlen akıllı ınıı:, ö~le olduğu lıalde be· 
nim sizi tc ir altında tutmam na'ıl mfimk!in 
olur : 

ı:a hakan, gulmü~. latife ~ olı) le ~u ceva· 
lıı \t\mti : 

- H:ılıa aı akıllının daha akıllı) ı tesir \le 
ııiifuw altında tutnıa~ı vaki olabilir bir ı>eY· 

clir. 

Bir fotografın belagati 

Bugün nrsrettiginıi1 Cototrafa lıakınız, llu 
ır iın, Alclın'da bir fotoı:trafçı tarafından 

gcll lgiızel çekilmi tir. Fakat Türk dcmokra· 
si inin l'ihrabını çektiği te ir \e mıina chet 
tarıını ifade bakımından bu re min ıınlathk· 

Jarını ı;Ütunlarla ) azı anlatamaz. 
Sozll'riıııin bu kadar uzama ını ukuyııtu· 

larınıın mıızur göıınelerini rka ederim. l\tem· 
leketin nna dava ının üzcrinde)iz. Yarın da 
l azının <leum ederek, Samet Ağaoğlunun ba· 
sın konfcran ındaki iddialarını ce\'aplanclır.ı· 

cagını. Yalnız ı:unu 5imdiclen ı.İİ\ liye} im ki 
ımıks:ıtlıın , hiikuınrti zaafa uğratmak, ara lıoı· 

n:ak clegihlir. D. P . iktidarının önüne çıkan 

' c ııwınlrketin clrınokra'i btiklıaliııi lelıılit 
eılf'ıt !ırni nıi,·etln tasfiyesi için açık konu~· 
m:ıj?a 'e ':iko1lardıı lıulunma!ta şiddrtle ihtiyaç 
\ ardır. Uente ı;alııs me~elelerini ön plandan 
uıııklaştırmaclıkça, işlerimize hal çare:.i bıı· 

lunaınnz. Demokra i iclealleri uğruna prensip 
mııC!lrlcle i )llp:ın bir gazeteci ı;ıfatı)le lıeni 

mc\ ki J hiplerinin sah ı alakadar etmez. lü · 
brt \ti ınarı olan her ntancla tan memleke· 
ti:ı i..t i'uılr etme i Iİİ7Umuna inaııı) orıım. 

~tlıı:m len<lNrs, icine dü~tu !ıü ihtiras 
nıı:lıltinin ııeııc inclrn kurtulup nıii<adele ~ ıl· 
l ;ırııwı • Ienılere i lı ıı line ~elebiliı e buna 
ht ınırıı ı n ıııı e\ inrtf'k kim~e ·oktur. ll:ıtt!i 

• ıı ıııcl .\i:aojllıınun o ta~kın kııılret hıı ına 
tii\ br. cılerek rnerji ... ini memleketin hayı ı için 
f,11ll .111111:ı~ı ihtimali oı,a, hunu memlrkct hesa · 
bııı ı hlr kaıanç sayarım. 

Huı!ıııı memleketin dahili ulh 'e hurnra 
k. nı~ınn~ı \e ka~ıınll(laki fırsatl:ırılan milli 
\r insan• ötı iilcrle i tifadeniıı mumkün olma· 
~ı i( in rn 'akııı 'e ı·1 4 metli ~ol , Demokrat 
l•:ırtiniıı do •nı ~ ola kaHı~mıı ını 'e h:ı arılar 

elcle etme ini trmine çalısmaklır. İktlılan 
lk. z ~olh lr bu 'olıı acmağa lizami ga) ret gös· 
tennek hepimizlıı uıifemizdlr. 

\hmet ı;min \ 'Al. tı\l'\ 

VATA l"i 

1 Heki111 Öğiitleı•i 

Radyo aktiviteye 

1 -~ 

ve 
kaplıcalara dair ... 

I ·Yazan : LOKMAN HEKiM 

sıcak SU fışkıran ~erlerin, (Ofl• lıan)O}ll girip çıktıktıııı sonra rO· 
rakların en derin noktaların· matizmaya ~akalan mı:> , .e basto

da türlu turlu madenler \'ard ır. na dayanarak İ:ıtaııbul:ı gl.!lır.is
KUkilrt, çelik. manyczı; um ~ibi tir! 
romatizmaya fa;da \eren maden· Acaba bu saadet ,.e fcliıket ne· 
ler çoktur. den doğmuştur? izah cde~im: 

1 

Bunlardan b:ışka rııd; ıım, tor- Kaplıcalarda b:ınyo yapıp gi. 
) um adlı iki maden vardır ki ) inme ; erıne ~·ık:ın hast:ı, bura
bunlar zıya, ışık, ı:ııız çıkıırırlar. da en az (2 • 3) saat oturmalı
İ ki tararı basık bü; tik bir kaı·. ılır. Her 05 · 20) dakikada bir 
puza \·eya kanına benze} en d ün· kere bo§anaıı terler, kuru ha' lu· 
yaınızm ınerkezındc, ortasında lurla ıı lın ıp değışt ı rilmelıdir. \'ti· 
kn) nar hir halde bulunan sular eucla gi ren fuzl:ı nıikt:ırdak ı cev
yukarıya )nzdığ ı nı madenlerle herleri kabul etmek istrıne)cn 
daha birçok madenleri eritirler, kan, huıılaı ı terle clı arı lıırcle· 

1 

gazlar ını, buharlarını da çeker· 1 der. Du Sa\·cdc ter bezlcrı ı•lcr • 
ler. t oıılurlar. Daha faz la kaba· durur! 2, :J , 4 saat sonı a ıeı leme 
rıl'lar, h eı· tara fa h ilcum ederler. kesilır. 
Çok şiclclcll ı t azyikler , ba:-kılar Bu hal gectikten soma gı)inip 
yapıırl ar. çıkmak lazımd ır. Böyle yapılırsa, 

Herhangi bir toprakta ki ıııuka· \e (24) saat zarfında sılıhı bir 
vernet, seıtlik, dayanıklık, bul· tarzda )alnız bir banyo al ınırsa 
mazlar; gazlan•ı, buh:ırl 1rı ı , şıra bulmak üınid ı artar. 
buğuların te iriyle o yeri patla· Baz! :ıceleci insıınl~r \ ardır ki ı 
urlar, yer.) üzUne kay ııa r sula- zevk ıçın banyoya gırcr, uzun 
rıyle fışkırırlar, çıkarlar. İ~te muddet ; ıkanırlar. Hn\'UZl 1t J .-i 
birçok madenleri ertirek kayna· aslanağzına kadar yanasmak cc
mı olduğu halele yen.·ilzüı;c çı· sarctini gösterir. Giyinme )erine 
kan bu •mııden SU)ıt • ndan ı: '<. n çıkınca, (5 • 10) dakika oturduk· 
gaz.lar:ı, lıııh:ırlara, bıığulara. cev tan sonra giyinıp h amamdan <: ı· 
herlcrc (radyum gazı) ve ):ıhııl kar. otobüse biner, yürür, gezer. 
radon elerler. Bu gazın yapılışın. 2 • 3 s:ı:ıt bur.un lıuram ter dök· 
da mevcut zerrelerde ve kavnar lüğu halele :ıldı rmaz. 
bıı- Jı:ılclc bulunan maden '-u; unıı 1\ihayct aksa nı uıc ri k ırıklık· 
vcrd iği ccvherlcrde şif:ılı hır has la \ !.' baza ıı da atesle başlayan 
sa \'ard ır ki buna C füıdvo . Akli· ı oınal itın,1 çıkııgcliı: yclıut bir-
\ İle) derler. • kaç gün 'oııra b:ışla ı·. 

Bu şifalı hassa her kaplıca su· .Son soz: H angi kaplıcaya g id· 
yunda ayn i miktarda bulunmaz. lirse gı ril sin, en sılılı isi (24 ) saa t 
Bir t:ıkıınında çok. bazılarında zarfında bır kere banyo yapmak· 
pı>k :ızclır; bir kısnımda da hiç ur. Çunklı her 'ilcut (2) t!efa 
)oktur. banyoya dayanmıız. 

Bursada, Çekirge ka;, nakların · Ban) oyu sabah erken ;, apıp 
da C6,5 • 12), Bademlibah<;!.' kııy. yalak odasında öğleye kııdar kal· 
r.aklarında <0.108 • 12 ) Rıı lyo mak, yemek yedikten sonra clı 
Aktivitc \'ardır. arı çıkmak \e yııhut ıık~am üze· 

Pek i) i lfümeliviz ki (Radon) rı saat (5 • 6) da girip oda::.ına 
denilen Rad} o • Aktıvite kııynar ~· ıkınak, burada ) emek ) iyip haz· 
bir halde çıkıın ka plıca suyunun mı mliteak ıp )atmaktır. 

mcmhaında he r litrede :t"ağı yu. lskesede garip bir 
karı tahminen 2.36 millmikrokii · 
r i bulıı n ıırsa suyıı bir mcılörl ü hayvan görülmü~ 
tulum ba ıle rn · 6) metre ~ iik· Uatı Tı oııkıt) a'ıla İ-.keçe,cl e 
6eklıkte bulunan bi r :ye ı e ç ıka· çıkan «.'llilli) cln ·•aıethi !.unları 
rıırak han} ol a ra doldu r urla r. Su· yaıı} or: 
daki Radyo • A kt h·ite (0.13) mi· « Birkaç zamandır: ~ahın ko· 
limikrokiire miktarına dü~er. Bıı l üne oldukça uzak bir yerde 
cihet le fa3dalanmak içın kıı plıca· u Bara o denıleıı bır mevkide ba 
yıı tam yerındc girilml'lıd ir. zı kimseler taral ından garip biı 

h i ı;ulıırın membalarında, kay· ı mııhllık gor.iındugu iddıa olun 

1 
nak yerlerinde pek derinclen ge· maktadır. 
len pınaı· sularında da r.adyo · lluııdıı n bir müddet ev\ e l bu 
Aktı\ ile ) ukarıd.ı arzcltığim mahlCıku gord U Unu u le en 
tarzda hu ulc gelir \e .ı:ıular Jll· bır kadın korkusundan olmuştü. 
narlardan uzaklara ta-ındıkça Dahıı sonralıırı başkaları tara. 
bu hıı asından mahrum olurlar fındıın görlılduğlı söylenen bu 
JlU cihetle ~azın pınar başlarına ınahlfık bund:ın bırkaç gün ev
gıderek, ne ·e ile yiyip bol su \el sözune bütün kovlUnün iti
lcınck lazımdır ki (Radyo .\ :tı marl ettiği bır adanı· tarafından 
vlte) den ve <;eşitli madeıılc:c.ırn da göriı l müştur. 
iı.tifddr olun un. Köylü su ıçnıek üzeıe dere)e 

'1- ınerken de r!.'den yukarı <;ı kmak· 
1lıcal:mla ~ifa bulmak ela var, ta olan bu mahluku görmii~ \'e 

lınstalanmak da... old ııl!u yerde donup k:ı lm ışt ır. 
y erin Nt derin nokt:ı lar ında bu- Hu ınahlük bı r buçıık iki met 

lunan türl ıi tüı lü madenle· re kadar uwnluğuncla, yassıea 
ı i, cevherle ri eriterek ıcak lıir taşlı, kertenkele ve~ a t imsah 
halde Iıc:kırıı n suların t aydalıırı bi<:imi cklındc kı ıı \'e van a
çoktur. Ilursada, Y:ı lo\ arla \e )aklı. bir ır i Çalkama • yayık 
Anııdolumuzun birçok )·erlerınde ciıyiikllığıinde \ e beyaz renklı 
mevcut olan sıcak sul:ıra ılıca ımiş. 
,·eya kaplıca derler. Binlere" vıl Şımdiye kadıır buyle acayip 
danberi bu sularda banyo yapan· bir hayvan gormemiş ol:ı n bii· 
l:ırın çoğu fayda görmu~tıir. Ba· tün kti~ lüler ' e ora havai isi bu 
r:ıları da zararlı çıkmı ~tır . Size mahlüktan en clışe etın ektedır. 
ne kadnr h asta lar göstereb ilirim ler. Hayvanın zararlı olup olma. 
ki kolluk değnekleriyle Bursa dı j'.! ı bilinmemekle beraber. ce· 
k:ıplıca l ıırında ( 21) ı::ün sıhhi Fameti ve şekli il ıbarile bir ca 
bir s urette banyo yaptıktan son· r.avar olduğu tahmin ccl ilmeklc· 
ra değneksiz olarak neşe ile i s- ıl ir. 
tanlıula rlönıııiislerdi r. Ne kaclar Kıiyluleri n bu hay \'aııı gidıp 
sagl:ım insanlar \'ardır ki gezmek hek lemc~e h:ızırl:ııı rludarı haber 
i c;J rı llursaya gitmiş, hır kere alınmıştır. 

s nra 
• 

1 

1 alinde 
Harbiye Nazırı Fevzi Paşa (Rahmetli Ma~eşal f~::. 
Çakmak), bir İngiliz torpidosu ile gönderdiği e~' 0~ istanbul'un işgalinin mütareke şartlarına münafı 

- l .'>8 -
mad r ;:;•nı bi ldiri~1ordu. oı guıı. 

.,, lığ edılen emre a~ .. 

İngiliz torpido,u ile 
Gelr n eınir 

18 .\!artta 14 ıınru ~uloıdu ku· 
ın:ıııdanı 'ı usul Izzet Paşa· 

ııın ':ııifc::ııııdcıı istıla ederek 
kolordu kuııı:ıııclaıı \ ekıileti:ıi 
Ilurs:ıdaki 56 ncı lırk;ı kuman· 
danı Bekir S:ııııi 13e)C lıııakınış 
olduğunu haber :ılııııştık . ı tıfa 
:ıebebi olarak şunlar hıldiı ıl 
mistı: \'us uf İzzet Paş:ı. 'en len 
karar hilafına olarak istanlıul 
ile görüşmek istemişti. Fakat 
Bursa, Paşııya 1stnnbul yolunu 
\'ermemişti. Anzanırun Gönen 
\'e Biga ha\ ali inde ba layan ıs· 
~anı iberine fırka kum:ıııdanla· 
rı ile ıhtiliıf çıkmıstı. 

Yu::ıuf İı.zC't Paş:ıııııı istıfası 
ancak ) irıni clörl saat sıirmı.is· • 
tü. 19 l\ l arttıı bir incıliz torpı· 
ılımı Ha rhi) e :-; ::11.ırı Fevzi P:ı · 
şa (rahınellı ?ıl aıeşal Fe\zi Çak 
mak> ııııı emrini sctiı ııııs \e 
Yusuf İzzet Paşaya teslim el· 
ıııişti. Pa~a bu emri knbul et· 
mis \'e muhabere imkfınını bul· 
dugu bazı kuınaııclanlaı·:ı lıildır· 
mlşti. llu tebliği nynen :ılıyo 
rum: 
Burs:ı cla ı : ııi ,\ltı ııt ı l ' ı rlı:a 

Kumanclan lığın a 

~ ifre lland ır ına : Hl.3.1336 
1 - Kuvayi mütelifc Kaıa· 

deniz başkumandanı Amır:ıl 
Galtrop'uıı Harbiye Ncznretıne 
bir ültimatom vereı ek Anaclo· 
lııda husule gelen lılıdiselerdcn 
merkezi hükumeti tanıııı:ımak 
)Oluna girdiklerinden dola) ı te· 
dabiri şedıde ittihaz ecleec;,ı 
bfülirilınistir. Mütareke şcrailı 
ne ınlinal'i olmıyaıı İstanbuhııı 
işgali yiizünden Anadolııcla bazı 
ı;l'rgerdelerin hareketlerınin 
menafıi maliyei Osmaııi) e) e 
muhalif olduğu ve Anadoluclıı 
tıırafı ı;ahaneden mansup en kı· 
demli kıımnndan olan Yuı.uf iz 

Jlarbi)'e :'\azm l'e\'ıi Pa)a 

zcl Pasıının Harbiye Nazı rı na 
mma lıu emri bütün kı laata tcb 
liğ etmesini Ye biltiln ordıın•ın 
İstanbul hıikümetini tanıması 
nın teminini rica ederim. 

llarlıi) e ' azırı : ı··eHİ 

2 - Bugün İ l:ınbuld:ın bir 
torpıdo ılc gelen Harbiye Ne 
zaretı eınrinın sureti bırıncı 
madclcdedir. Du cmriıı derhal 
infazı, bunu yapmağa ınuktcdiı 
ulmıyaeak arkadaşların yerle 
rine birer \ekil t ayini ile kıta 
tarını derhal terketmelerini e 
mir ' e rica ederim. 

On dördüncü kolordu 
kumandanı 
Yusur iuct 

;\l i ı ,ı la) r.ekir .Sami 
ne) in cc\ ahı 

Elli altıncı fırka kumandan ı 
Miraaly Bekir Sami Bey, 

Yusuf İuet Pa. a tarafından teb 

} 

J 
j 

retle ce\'np verınıştı.rdıııı 
Bandırmada on ::ııııJııı' 
kolordu kunıan rc)c 

<': 19.3.336 tarihli tiır ıfa 
ı - Vazifenin ı~ı-::usu: 

' azifede kalmamak . elit 
karar nlınıığa salfı)tl) 
liın. . . 'fcıııS 

2 - Icııbcdı~orsa. nıc 
~eti ile temas edere~ıcbil 
t:ınıim Ye lıallerlı 
arıcderiın. ınaıtd; 

5G ıı cı fırka l\U • 
Jlekir SaJlll 

Alınan lıiıunılu 
Tedbirler 

_tt r ,e 
yukarıdaki tcJgı·ıu•3 ff 

len cevap a):ııetı \"C 

Temsiliye Rivascıınc d' 
bildirilmişti. i kti~ard~ı'.ıJll 
kııdar kalabileceğı nıa o'I 
) an, fa kal her halde s :ı t• 
r iıı i yaşay::m Snlilı psışbiZl 
sinin lıu hareket t~rıjstıııı 
desiyle üzmüştü. Bı~ cdC 
isgalin i bütıin a)etn! ~ ilC 
te en şiddetli ~ir ıısauıd• 
testo ederken, Jstanb J11 
daşlarımızın, l5gali. 
hiikümlerine müna~ı !ııı 
!eri \C Anııdoludal\ı c 
mı idııre edenlere .scrgdd 
tabırinl kullanmaları cıttJI 
ııcı idi. Hadi e) e nlu ı.-a 
olınıız. karıırgiıhınıd~JI 51ıı' 
He) eti Temsiliye bı~a pı 
miş, Mustafa Kemıı ııı 
rnziyeti uzu n uzadı)·s ınJıl 
re etmı tik. nazı luıtl 
birler almıştık. d c il 
Yarın yine bu hfi 15 fil 

kalı bir vesıkayı takdı 
~im. .... ~ 

(Dc'a"" ~ 

!\OT: Hatıratın du~ ~ 
len kısmında .şark• 1' (' 
•Garbi Trakya • otarıı 

Öıür dileriı . 

) 

. • ıılıl• ,JI 
Jstıınbııl Yııl isi Dr. F. (;iikay 'e n . r.. Zeki l 'aik Iırr, llaliı. Ka)n:ır, Ol'lıaıı Jlao(,'el'lıtı 1~ 
<"aHıris. T . lllt11rn iclis \C 1'. ?'\aunı 'claıı müte~ekkil .\çıkha\a Tiratro~unda Yerilecek rs jeti"" 
dill'r tem-;illerinin falın koıııis,onıı ııyl'leri. diin c;aat 10 da \ "ila)et binasında \"ıınaıı tr•• 

ar ti li Haya n larika Kotoııuli\'i kabul etmişlerdir. 

rcc:ıv!ız maksadı) le kız Ye~ il 
kadın kaçırma hadiseleri· 

n in son günlerde p ek sık ce 
reyan elmiş olması; bu a rada 
geçen hafta içinde Balıkesir· 
de 13 kişinin taarruııına uğra· 
~ :ın bir evli kadının başına .. 
len fe laket: halk arasında nef 
ret uyandırd ığı k:ıdar en dise,> c 
d e yol açmış bulunmaktadır. 

NE DİYORL1lR ? 1 
hu çirkin hadiselerin ~~ 
kı k QIUlrsfizlük ve b:ıŞ 
tur. Öğretmen l\led i~a~, 
her türlü fenalığın ~ ~ 
lan işsizlik, burad:ı d cıbO 

Alük:ı l ılar, bunun bir asayiş 
nıe elesi veya k okü milli ahlfık 
ve terbiyeye uzanan bir sosyal 
dfıv:ı olduğu yolu nda herhaıı~i 
bir ka r:ını varmı şlar mıı:lır, 
bilmiyorum. Benim bi l d iğim. 
i nkarı gavrı ıniimkün \'e üze 
rinde u zun uzun düslin ül nıe •e 
değer bir tak ı nı reci hadi ele· 
rln U tüste cereyan etmel.~e 
olması dır. Halk, bıı hadisel ı•r 
karşı ında derin bi r nefre t ~·e 

ı tıra p duyuyor, büy ük bır en· 
dlı;eye kııpılıyor. • Bu "Ün onun 
başına gelen şey. yann benim 
karımın \e)a kı zımın başına 

1 

da gelebı l ir dıyor. 
Acaba bu. sadeee. toplıı lul( 

l:ırın bün.> e ine l aman z:ınııın 
{ıı ı z ola n hır ahlfık iflfı ı h.i 
dısesi midir? Başka -ebeplerl 
nır mıdır? \'arsa. ça re b ulu 
nab ilir, bu nevi had iselerin ö 
nü alınııbiliı· mi'.' 

Bu vfırl ide so yol oğ \'e pr•l,1 
gog l a rııııı z:ı b iiyük \'1tzifc lt>r 
terettiıp ediyor. Ehemmiyetı, 
hadi clere nö~teri len liıkoydi 
ile mütenasip olarak buyüyerı, 
d e\ le.en bıı içtimai meselenin. 
sadece ağır mıieyyidelerin tat 
bikiyle ha ll edilebileceğini du 
• ünmek ) anlı ı: bir yold:ır. 

* B" kabil hadiseler, toplu !tı 
ğun cndi~esiıı i her ~·in 

Kız kaçırma hiıdiseleri 
neden çoğalıyor? 

!fi ıılıtelij" 111eslekleı•e 111e11s111> salııslaı· 
~ 

h11 lııısırsta ne diyoı•lffı• ? 
blraı: daha arttırmakt:ıd ır. Seh 
n miz bankalarınlla n birinde 
muhasip olan bir genç adn:n 
nı an lısıyle ehrln gobeğinde 
ki Yıldn p:ırkına gıtnıeğe <"~ 
aret edemediğini bana "eçe.1 

lercle yana yakıla anlatmıştı 
Yıne tanıcl ısı nı bir ö •ret men. 
) ctişkin kızı ile okağa ;:ı knıa 
nın ona n e mU kfıl anla r v:ı 
şatl ı ğın ı, iizüntuvle, her fı r 
s:ılla söylemek tedir. 

i lanbıı l gibi biiriik bir ~.~ 
hlrde, k.ırın ız veya kızını z!.ı 

bıııcliğıni ı taksin in şoforlind ı>1 
bile hazan şlıpheye ka l k ı ~ıyor 
sunuı. Öyle kimseler olliyo 
nı ın ki. ailclerin de:ı bir genç 
k:ıdın yalnız başına so kıığa çık 

mak mecbııriyctınde kıılırsa: 
\ man t ramv:ıy veya ntobiise 

bın' • man saat beşten son
ra) a kalma' g'b l te mblh1Pr 

)apm:ıkta, aksi halde mer.ık 
edeceklerini soylemekterlirler 

Gaze telerde çıkan her ita\ 
dbın arkasından. aile ocakla 
rına bir endişenin koyu golgP 
~ı dıişuvermekteclir. Bır:ız r 
l'iken genç kız 'eya genç k 
ılının arkasınrl :ın hütlin aıl 
seferber olmak la. lhtiınallerın 
en fen:ılarıyle ·allak bullak. k.ı 

rakol karakol dolaşmakadır 
lar. 

'* pekı, hliun bunlar: idtlia cd 1 
eliği gihl, her ınm:ın \e 

her yerde dalına göriilc"eleı , 
birkaç ahtaksmn } ıırattı~ı •>"r 
tedhiş ha\ asından mı do~ ı 
)Or? 

Bu hususta hkırlerine mli 
rac:ıat ettiğim mu htelif m " 
leklere mensu p şahı lar. baş. 
ka başka rnUtaliialarda bulun 

maktadırlar. 

lcseıa Beyazıtta b ir kuncl ı ı 
ra imalathane ınin ah!bi bıı 
lunan Aı;~ Ertaş, harl i clcr
le, kadın gJ\ imlerindeki had· 
den fazla acıklı • ı mll ı ascbettar 
ı:ôrüyor. Yiiksck tah illi b.r 
genç olan Ag:th E rtas, şek il \'e 
ruh :ırasındaki ııykırılıkl :ırııı 

bu neticevi doğurduğu fikrııı 
eledir. ·Başka bir terbh e ıle 
-dıılıa doğrusu hususı hiç'Jlr 
tcrlıi e alıııacl:ın- bliyUyrn 
bıiyuk bir <;rığunlıık. bir kısım 
k:ıılın giyini{ındeki açıklığ·n 
tahriklerine kapılmadan edı.ı 

miyorl:ır• cl iyoı-. Bu nevi h~rli 
clerin bilhassa y:ız aylarında 

ço •alnpsı. Ertaş'a göre, fikir
lerini teyit ~der b ir mah iyet 
tasım:ıktadır. 

Hususi bir ilkokulda oğr<'l 
men olan Bayan l\tediha icin 

nam:ıktadır. • 13ubıı, 
her türlil ınesuUyet d~~i)J 
dan fızAde bir küllilr~cc 
inzlmam ederse, netı 
türlü olamaz• di3or. 

* fil 
Garanti Bankasında ı 

bulun an Y. Kına>"fılıı 
ın umi bir ahlak buıı 
çird iği nı lz fikrindrd~;ıı 
Jı:ırp SOnl"llSI bu n eVI utıl
in anların başlarına 1.11 1ı;t 
lcr ııçarlar. Sebcplerdcıılr: 
dir, içtimaidir v.s. -c!11 
kat netice olar ak ;:ı~t 
bütün müesseseleri 5,;ı 
rlirlcr. Şunu billı3 ıırş!I 
!emek isterim ki, b il ı ctit 
kendiliklerinden t?eç 6t 
leri h içbir zaman Ş. 
şey değildir• d i; en 121 ıı 
cinsi bir terbiye; c. -~tlC 
yacırnız.ı da ehcmını} 
tıyor. 

* ı:al 
Şehzadebaşında sıı~Jİ 

iHin!i söyleyen rlll 
ise, bu nevi tıadiseıe 111ıı 
riııe şöylece tı ıtab~ r'' 
görüyor: • Nanıussu 8 

Diyor ki: 
11 

ıı 
- Evet, başkasını1121 111 

huı·riyetlerlne, hele rı:cs 
hUrmet e tme; en ııc, 11 ' 
böyle bir hıtap uygı bıl 
uygun düşer :ınııı . 0~crl· 
ne ele başka benı~r cıı 
kın iç indeki o mlitbış 
söküp :ıtabilir mi? N, .... \ 

sa dun 



J 
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~'~ 
liıııa11d11l~ i ııka11 ıklık 

Vınınaa 
leıı )er )'ok .•. Anlı epolar ağzına kadar doldu, undan ıe· 

• Ik. • 
ıncı 

olimpiyat 
ve son 
kafileuıiz 

oğlu yine meydanda yoktu. Fi· 
ruzan Tekil tocukları teker te. 
ker toplamaya çalışıyor ve arı
yordu ... 

Kaşani İran 
Parlamentosu 
Başkanhğma 

Seçildi 
b~ 'İııde >anın nel'rye lrnı.ulacağını kimse bilmiyor. \'apurlar 
t• ~t ~n )Ül:lerini ç:ıhuk bo altamıyorlar, r.iinlerce beklrnte· 
lıJ;r,rı t ur ohı, oı·br. Yapur kumpanyaları İstanbula naklrt· 
lliırbrı eşya itin faıla iinr.t hthorlar. Ra11 kumpanyalar Ya· 
!Qı, ta~ı 1 tanbula u~rııtmı~·orla-r ... l'zun miiddettenberl bu 
Ci >tnf e aranıyor, Jılr türli.i bulunamı)or. J.iman Jdaresi · im· 

fsı antrepolar için ~:er aramakla meşguldıir. 
l ttar ~nbuı gıiınriiklerinr. günde 2500 ton e~ya cıkarılıyor, 
•trg11n ıını•n ancak 700 tonunu çekiyor. tin halde me,•cuda 
h»ıısa ısoo ton katılıyor demektir. Ru vaıiyet ka~ısında ne 
'ak ne kadar yeni antrepo \Ücuda getirilse derde ~are 
•ttrfıi b inık~n ızılır. ı ran.,.ızca istanbııl gazetesinin fıkra mıı· 
dikkat· unıı ılüsünrr<!k bir nizamname ha7Jrlamı,, alakalılann 

('Başı 1. cide l 
ce kafile başkanı İstanbul Mil· 
lel\'r.kili Firuzan Tekil indi. Onu 
takiben Sadullah ~Htçioğlu ve 
giir<!şçilerimiz .göründüler... Ya. 
ı;ar, Gazanfer, irfan \'e iste, şam 
piyonlarımıı., Bayram Şit ile Ha. 
san Gemici... İkisi de heyecan 
içindeler. 
Kısa bir zaman içinde iÜmrük 

muayene salonuna girdik. Kafile 
Başkanı }'inızan Tekil gazeteci 
arkadaşlar il SL\ 1 ya~muruna tu 
tulunca anlatmağa başladı ... 

Kihayct karanlıkla 5-6 gaze. 
teci bir otomobılin kapısına do~
ı u siiratle ko~u\'erdik. Meraklı- (Başı 1. cide) 
.ar ne oluyor diye etrafımıza kıymeti üzerind<'n devlet yılda 
toplandılar. Nihayet, Çiftçioğlu- vüzde 2 tutarında ver:i alacak
nu bulmuştuk. Kapı aralığından tır. Hükümete yakın bir ~ahsi· 
ı;:apabildlğimiz birkaç . kelime y<!te ı:öre, yeni vergi hlıkCımete 

yılda en az 330 milyon dolar tu 
de• isteH.akemlere kurban gittik. tarında varidat saı:tıyacaktır. 
Yoksa Şampıyonduk ... • Kfışani ) t eclb. Başkanı .oldu 

•- Olimpiyat oyunlarına tam 
kafile ile iştir:ık etsrydik, 5-6 
madalya almamız muhakkaktı 

- Takımımızın iyi antrene e. Tahran 6 (T.11.A.) - Iranın 
dilmediği, hatt! hatalı çalıstırıl· tanınmış müfrit dın liderlerin· 

den Avetullah KAsani, kendisine 
•ne su 1 DU)or. Nizamname sudur: 

! 
Buna, oradaki bütün idareciler 
de inanıyordu. Son dakikada ta
kımdan ('ıkarılan, Ya~ar, Gazan 

ılığı sciylendi. ne dersiniz? teklif .edilen parlamento Ba~kan 
«- Doğru değil, yanlıştır. Ta. 

lıııdaııadıl.e 1 - Güınıiiklere çıkarılan ~·anın, ımhiplerl tara· kımımız gayet iyi çalışmıştır... lığını bu~ün kabul etmiştir. 
Ve alladı, gitti. Çiftçioğlunu Kaşaninin İran Parlam~ntosu ı:uın~iiı t • ·ı · b rld' ~I i eıı hır ay 1.arfında çekı mesı mec u ır. 

he tıı~~~e .. 2. - nu müıldl't geçerse ikinci ay antrepo ücreti 
1 
fer, CelAI \·e diğer güreşçilerin 
tekrar !akıma girmeleri bryn<>l
milel Olimpiyat komitrsine vaki 

da böylece kaçırdık. başkanlığına ı:etirilmesi Iranın 
K:ıCiledeki bütün elemanların bütün siyasi mahfillerinde btiyük 

ağızlnrından düşürmedikleri bir bir hayret uyandı~mıştır. ~lad' U~unC'ü :ıy on misli arttınlacaktır. 
llıilhıel ~e .l - U(üncü aydan sonra on beş ıünlük son bir 
~lııa ' erırN·1-k, mal grne çekilmezse Gümriik tarahndan 
td lııl!ı~;l<arııaralttır. Satı' bedelinden, antrepo iicrrtl tahsil 

müracaatımızla mümkün olarak
•tı. Fakat kayıt muamelelerini 
yaptırmamış olan yirmi milfot 
daha müracaatta bulununca bi· 
zimkileri kabul etmek mümkün 
görülemedi. Koml!P bu hususta 
aza.mi kolaylığı göstermişti .. At 
!etlerimizin geri gönderildiğine 
dair haberler doğru değildir. 
Spor kııfilemizde r.n ufak bir an 
laşmazlık dahi olmamıştır. At. 
lefümde terakki ettiğimiz görül 
mek1edir. Şöyle bir :.öz söylen· 

kişi var. Ona, sekiz binlik diyor- İngiliz kabinesi toplantıya 
!ar. (Yani, bir kişinin olimpiyat cağrıldı 

IUJı n ı:onı ı.ı, kalan kısım sah ibine \'eritecektir. 
masrafı sekiz bin lira imiş). Ka- Londra, 6 (A.A.) - Başba. 
file lstanbuldan hareket ettiği kan \1ı'inston Churchill kabin<!yi 
gün onu görmüşler, tanışmışlar, per~embe ı:ünü için olaganü~tü 
fakat bir daha bulabilirsen bul! bir toplantıya davet etmistir. Iyi 
Ortadan sır olmuş. Bu zat kim· haber alan kaynaklara ı:öre top 
mi, biliyor musunuz? Kafilenln lantıda İrandan ::elen endişe u· 
m:ı~örli!. Bu sekiı binlik zatı yandırıcı havadisler !ncelenecek
biz de aradık: ama bulm.ık ne f 

hrı.ıl'ln arrır bu ı.urellc yersh.liğin önüne geçileceğini, \'8• 

")••·- bo Dhnıa Ml'riııin J,;oJaylasacağını , Jthal edilen eu·a 
ı. "'lın Yiı > "''Q •nu . ıd~ 10 • 15 uruz.laracağını sö> 1ü or, bulduğu u ul 

Arı. ıunku inkıbaza ka~ı müshil· diyor. 
laccar ada ınııun ta\si)esi yabana atılacak gibi değildir. 
• ltriıı~n llıalını ıtumriikte a' !arca bekletmesinden. liman. ~e· 
.\~tp depo gibi ırnııanmasınd:ı.n ötedenbcri ş!Uyet edıhr. 
bit llı 0 buhranına çaıe arıırken bunun önune geçecek ted· 

mümkün! Çocukların 20 ~un- 1 ır. . 
dür bulamadıklarını biz mi ele Gnam, ayan komhyonuna 

naınal ını? 
geçireceğiz~ ıizlice mektup )·olladı 

mişti ki, bu doğrudur. Eskiden 
Yılm37 CETIXER Tahran, 6 (A.P.) - Sabık Ba§ 

Enis Tah s in Til alletizmin sadece çıkı-ta resmi 
A çekilirdi. Şimdi onları finişte de 

merikan filosunun manevrası bas, lad I, gö;i~~~~;ızi~kımımız g<!nÇ \'e tec· 
~ rübe:siı: rlemanlardan müle!'ıek. 
~ tlan 

2 
CRnsı ı. riılel ı tıncı filodan yedi gemi daha re. kildi. Buna rağmen İsveçten da 

bt ~~ 'e 1 Pare topla karşı· fakat etmektedir. ha iyi nr.tice aldık. Basketbol ta· 
14

1 
ta llıer:~nıllerdeki mUrcltr.. Bu mane\•raları görmek üze· kımımmn durumunu pek bilmi· 
~n rıı 1rn duruşile Cumhur re uçak gemisinde Cumhurba:ş yordum. Fakat orada bu sporda 

t, tec~~ ~ınlamışlardır. kanı ile birlikte Başbakan Ad· daha çok geri olduğumuzu gör· 
t .4.tıı taı in Bayar, Menderes nan Menderes, Genel kurmay İ. düm. 
t~ e oraı cWaspıı Utak kinci başkanı Orgeneral ZckAI Finler gayet mükemmrl bir 

C <ltıkrnışlar ve Vls amı- Okan, Deniz kuwetlrri komuta- program hazırlamışlardı. O!im. 
~ r1 r ~tarafından karşı lan nı Koramiral Sadık Altıncan, piyat oyunları gayet muntazam 
~ı"e l\~ DYar \'C beraberinde Donanma komutanı tümamiral oldu. Sporcularımız da f'n ufak 
~a~ıacrıkan ve Türk İstık- =tıd\8n Koral, Hava kurmay '1aş bir taşknlık göstermediler.o 
~ renı?nın çalınmasından komutanı Orgeneral Muzaffer Finızan Tekilden sonra Sadul 

On beş saat gömülü ka

lan çocuk sağ olarak 

kurtarıldı 
Manisa, 6 (T.H.A.) - Sarıhan

lı bucağında şayanı hayret bir 
hadis<! cer<!yan etmiş, gayrimeşru 
doğduğu için gömülen bir çocuk 
15 saat sonra toprak altından 
dipdiri çıkarılmıstır. 

\'erilen tar~iliıta göre, bu köy 
sakinlerinden 20 ya .. larında Se
miha Pakrr isimli bir kız, ayni 
köyden 23 yaşında Osman Yıldız 
adında bir delikanlı ile gayrimeş· 
ru bir çocuk dünyaya getirmiş
tir. Semiha bu Udiseyi örtbas 
etmek maksadıyle anasıyle bir
likte bahçede kazdıktan bir çu
kurun icine çoru~u dipdiri göm-

bakan Ahmet Gavam ayan Mec
Usine ba{:h özel bir komisyona 
gönderdiği bir mektupta 21 tem 
muz karışıklıkları sırasında dö· 
killen kandan sorumlu olduğuna 
dair ithamlara karşı kendisini 
müdafaa etmiştir. Ayan komis· 
yonunun böyle bir mektup aldıjı 
inanılır mahfillerden öğrenilmiş 
lir. Komisyon halen Gavamın bü 
tün şahsi emlik ve servetine 
el konulmasını derpiş eden bir 
kanun tasarısını incrlcmektcdir. 
:'tfektııbun hangi vasıtayla komis 
yona ulaştırıldığı meçhuldür. 

Bulgarlar adayı 
Tahliye eltiler 

'lanıttı;<!zdirılmi:J \'e su- Göksenin, hava kuv\'elleri kur. !ah Çiftçioğlunu, iÜre~ federas 
t C r u ılınıştır. may başkanı İhsan Orkun, De· yonu başkanını aramal!a basla
lt.t 'ı.tusto: nıuhribi, 6 (A.A.) - niz Kuvvetleri haber şubesi mil dık. Fakat ~u daracık dört du
r, ~a nc::2 günli Bırleşik A· I dürü albay Ekrem Tetik bulun· varın içinde onu bulmak müm
b 'eııusine clJ~ri Wasp Tayya. maktadır. kün olmuyordu. Kaybolmuştu! 
te nı ile Tiı.rkı~·e Cumhur· Cumhurbaşkanı ''e berabe- Bu sırada karşımıza çıkan Neca 

müslcrdir. (Başı 1. cide) 

b ~ke ı r·bırl.ıkte Türk millki rindeki ze,·at amiral J. Cassady ti Hocaya sorduk. 
Hadi5rd<!n habrrdar olan ve Rasbakan Yardımcısı ve Dı· 

nı ieıııtııın ~Calınden bir Aısıın, I lJc Birleşik Amerika bliyüke!çisl Güreşlrr. güreşçiler hakkın 
:0tıııe1c Ülar<!k~t ve tatblkn'ı· Mr. Me Ghee tarafından ağırlan· da bir şeyler anlatıver, Necati 

'1 ı ( etnıiş ,ere lslanbul'dan il· maktadırlar. Uçak gemisinin gös Hoca:' 
b \ın~~ hM<!n denize a~ıı. terilcrini görmek itin ziyaretçi. Antrenör, elini ağzına götüre· 

'\ita p t tadır.. !t"r gemide bir gece misafir e· rek .susun. dedi. 

çocuğun haha~ı olduğu anlaşılan ~işleri Bakanı Sofokles V:!:ıi.7.c· 
delik~nlı, bu. sırrını b~: ~rk~da- 1 1os, adanın Yunanistana alt ol· 
şına ıfşa etmış o da, koy ıhtıyar duğunu Ye Bulı:arların bu ııdayı 
heyetine ve jandarmaya haber tahliye etm<!leri itin verilr.ıı 
vermiştir. mühletin bu sabah sona t!rdığı· 

Vak'a malıalllne giden C. Sav· ni ayrıca bildirmiştir. 

-........:.._ 'al'Yare ı?emisine al- dıleceklerdir. Anlıyamadı~! 
h -------=-.:.:.. İlk olarak bu gece uçuş gös •- Ben konuşamam, bcnım 

l.~ O teriler! yapılacak ve yann sa· malümat vermemi yasak ettiler• 

cısı. çukuru açtırmış ve 15 saat- Alina, 6 (AP) - Yunan or· 
ten fazla toprakta gömülü bulu- dusu birliklerinin geçe:ıl<!rde 
nan çocuğu sağ \'C sıhhatli bir Bulgaristan tarafından iş"al e· 

:ıı, n, oahın erken saatlerinde ta:yya. diye ilave etti. 
şekilde çıkarmıştır. dilen Gamma adacığma taarrıız 

r ının reler uçurulmak. ı:emid<!n çeki· - Kim yas k elti, konuşmanı Doğacak çocukların ldn hazırolda bekledikleri ~u · 
gün resmen açıklanmıştır. Bildi
rildi[!ine göre, Yunanlılara ait 
bu adayı tahliye etmeleri için 
dün gece Bulgarlara bir ültiın:ı· 
tom verilmiş ve tahliyenin bu 
sabah Türkiye saaliyle 7.30 rta 
yapılması lstenilmişse de, Ma· 
kedonyadaki 3 iincii Yunan ko· 
!ordusu kumandanı Korgen~ral 
Stilyano~ l\fanidakis'in zamanın. 
da Enos n<!hrine ulaşabilmesi 
için bu mühlet sonradan 5aat 
10 a kadar uzatılmıstır. 

lecek hedeflere karşı hnkıkt hü. hoca? cinsini tayin e d ecek 
cıım yapılmak. bir geminin de· - ! ........ . 
nizde mazotunu ikmal etmek, Hasan g<!mici ile Bayram Şit servisle r kuruluyor 

o "O o 30 telsizle idare edilen bir hcdf'f yanyana duruyorlardı. Necati Ankara, 6 (T.H.A.) - Ameri-
u o 44 so uçağına hakiki atışlar yapıtm·ık hrı('ayı konuştunımıyacağımızı kaıla g<!bc kadınların doğuracak· 

ı.trretil<! tatbikata devam oluna anlayınca onları dinleme~e baş 
0 

Jarı c;ocu\ların cinsiyetini tayin 
caktır. Harekatın 7 Ağustos gii· ladık. Genç ~ampiyonlarımıı he· etmek üzere, bir usul bulunduğu 
nii öğleden biraz evvel bitirile. yecan itinde idiler. \'C mii~bet neticeler alındığı ha-
c·cği umulmaktadır. Bayram Şit dedi ki: ber verilmektedir. 

Bundan ~onra Cumhurbaşka- ı- Ağabey, güreşlerin hepsi. Ru usulde gebe kadınların tü-
nile birlikte r<!fakatinde bulu. ni Allahın izni ile kazandııı. kiirükleri tahlil edilmekte, ve bu 
nanlar Giresun muhribine ı:eçe· ı Tcrrübeli ağ:ıbeylerim ~e takıma llikürüklerde erkeklik hormonu 
rrk 1stanbula avdet edecek!"" dahil olsalardı, şampıy?nluğu- fazla miktarda bulunduj:!u tak-

21,00 dir. Wasp tayyare gr.misl ve o- muz muhakkaktı. Vallahı ben dirde doğacak çocuğun erkek 
2 ı.so nunla beraber hnrekfıta lstirır. bu ince jşlerden pek anlamıy?· olacağı \'e cğrr pu hormon bu-
::2 70 eden gemiler Akdenlzde bult•. nım. Yorgunluktan da Meta bıt Junmuyorsa, o zaman çocu~un 
::::.•o nan altıncı filonun diğ<!r birlik- tık. Size sonra çok anlatacakları kız olarak doğarağı anla~ılmakta-
::2.00 !erine katılacaklardır. mız nr! .. • dır. 
.:: 40 İzmir: G. (A.A.) _ Bir mUd. Hasan Gemici ile İrfan Atan Son ay içinde Amerikada 400 
zz 35 detten beri limanımızda bulunan da hakemlerden şikayet ediyor. hamile kadın üzerinde yapılan 
22 55 Amerikan filosu bu ~abah .. 38t lar, Rus ve Çek hakemlerinin denem<!lerde yüzdr. 94 müsbet 
:: 50 B'de Ege denizine mlitc\'eccihf'n müthiş taraftarlık yaptıklarını netice alınmış \'C Sağlık Bakan-
::ı :ıo limanımızdan ayrılmıştır. Ame· anlatıyorlardı. lığı memleketimizde de bu ne\'i 

l 'l!I " 5 rikan filosunun bu geee Ad:ı'ar Kafilenin en üz~ün olanların· analizlerin yapılmasına karar 
il"'~--. ..;...;..;._ denizinde yapılacak olan tathika· dan ikisi; Yaşar Doğu ile Gazan vcrmi~tir. 

b'ld' il kt Icr Bilge... Bu maksatla, Sağlık Hakanlığı 
ıo' so la iştirak edeceği ı ır me. e· ~filli takıma antrrnör olaca· müesscs<!lerine birer tamim ya-
ıoı :ıo dir. ğı bildirilen Yaşar bu habere pılmıs ve doğum servislerinde 
20110 CESUPTAKİ :ltı\SE\'RAT.AR karşı ne düşündüğünü sorduk~ bu usulün tatbiki ile alınacak 
ıo4 10 Atina. 6. (A.A.) - Cenup sa. «- Bunun ne derrceye kadar nrtkclerin Bakanlığa bildirilme· 
104 iO 
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hillcrinde yapılacak Ytınan-A. doğru olduğunu bilmiyorum. si istenilmiştir. 
merikan müşterek deniz ha~a Amn beni bövle bir Yazifeye lA- Çına rlıdere ormanları 

.-~-----1 ve tıkartma manevralarını takıp yık ıiöriirlers~ memnuniyetle ka 
etmek üzere, Yunan Kralı Paul bul ederim. Benim şampiyonluk· yanmağa başladı 
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I 'ann Navnrin Jmınz5rU ile Girit ta isim yapmakta artık gözüm Bursa, 6 (T.H.A.) - Orhaneli 
1 adasına müteveccihen hareket yok. G<!nç ve güre~e ~·eni bas· ilçrsinin Çınariıdcre bölı:ıesi dev-
edrcektir. lamış değilim, Olimpiyatlara sa· let ormanlarında ~an;:ın çıktııtı 

1 
Yunan ve Amerikan km•vet· dece bir memleket vazifesini ifn \'e çamlıklara sirayrt ettiği dün 

lrrinin mli$trrck harekltı ola etmek için, milletin arzusu ile akşam haber alınmıştır. 
eak olan bu manevralara 2 uçak gittim. Gürcştirmediler, o baş. Yangını söndürmek üzere ilçe 
taşıt J:emi~i. iki kruazör. 12 des. ka! .. ı jandarma komutanı bir müfreze 
ıroycr \'e altıncı Amerika~ filo. _ Eğer Nuri hoca antrenör ile mahalline hareket etmiştir. 
suna bağlı 2000 bahriye sılAhrn. olsa idi. Takımımız şampiyon O· Yangının hliyümesine mani ol
d:ızını havi 6 taşıt gemisi iştirak !urdu diyorlar buna ne dersin? mak icin köylüler de müşterek 
cdccr.klir. Yaşar, bir müddet durdu, son gayr<!t sarfetmekte_d_ir_ı_er_. __ _ 

Yunan kuncllerindrn de hu ra d<!di ki: 
manenalara iki nakliye ıtem:sı •- .Nuri Hoca muhakkak ki 
2 denizaltı ve 24 uçak kalıla<!ak- iyi bir antrenördür. Fakat şunu 

da unutmayın: Araba devrilirse tır. 
Manevraları Amrrikanın Ati· yol gösteren tok olur!• 

na bUyük elçisi John Peurifoy, Günl<!rdenberi istanbulda sü· 
Yunan MiJII Sa\•unma bakanı rüp giden ve bütün munffakı. 
'Mavros takip edeceklerdir. yetsizlik kabahal!erini Burhan 

lng iltered e s u , vesika ile 
J..ondra, 6 (A.A.) - İngiltere· 

de Sussex bölgesindeki Staplec· 
ross kö) il halkı bugilnden itiba· 
rrn yepyeni bir tedbirle ka •şı 
karsıya gelmiş hulunmaktad_ır. 
Filhakika köylüler pek az mık· 
tarda su alabilmek için \'el.ika 
vermek mccburiyetndedirler. 

Grtcn cumartesi günil köy[\n 
~ egine tulum basından bir dam· 
la su almak dahi mümkün ola· 
mamıs \"e civardaki köylerden 
acele olarak sarnıç kamyonları 
ı:ctlrtilmlştir. Dugünd<!n itibaren 
su yardımı resmi bir mahly<!t al· 
mıs ve Belediye köye 3600 litre 
su ihtiva ed:!n bir sarnıç kam· 
~onu ile 50 arlet karne getlrtmis· 
tir. Her ev gOnde 9 litre su ala· 
bılecektir. 

Felrk'e yükliren bir dedikodu 
kaynağı var. Acaba Yasar Doğu 
bunun hakku:da ne düşünllyor
du. Sorduk? 

11- Kabahati Burhan Felek 
Beye yüklemek doğru değildir. 
Bunun bir çok mes'ulü \'3r. Ka 
rarı da herhalde Burhan Felek 
Bey yalnız vermedi. Ortada ol
mıyanları aramalı?• 

Böyleliklr, Vehbi Emrrnin söz 
l<!rine en salahiyd'i biri daha 
kalılmış oluyordu .. Ruhi Sarıalp 
ve diğrr alletlrr de bir kö~<!de 
sessizce duruyorlardı . Bu esnada 
giircş hakemi ,\ip Karabiberin 
de etrafına torlanılmıştı. Alp 
beynrlmilel komite tarafından 
en iyi hakem diye taltif edllmiş. 

Kafiledeki sporcular daha şim 
diden yatarakları yeri dil iınQ. 
yorlar. Ofel bulup hulamı\"aeak 

larını etrafa soruyorlardı. Çiftçi 

Hakimler kanunu 
Hazı rlamvor 

<Başı 1 incide) 
yeti Yargıtay Başkanının Baş 
kanlığında Yargıtay Başk1n!:ı 

rından müteşekkil komisyrınca 
)'apılacaktır. Yargıtay Baş:.anld· 
rı ise hükümetçe tayin edilmi· 
yecek, intihapla setıleceklerd1r. 

Yine bu kanunda hakimlik iP· 
nıin3t1 muavinlik sınıfı hariç bü 
tliı- hakimlere teşmil edilmPk 
tedir. Hakimin ancak, ma!ıke· 
melerin kaldırılması, Bakınlık 
emrine alınma gibi hallerde rı· 
zası alınmaksızın mevki de~i~
lirilmesi esası kabul edilmr-kıe
dir. Hakimlerin yer deği§tirme· 
lcri iki l<!rfi devresine ham:•lıl· 
mcktc, iki devre bir yerde ka· 
tan bir hakim başka yere nakil 
hakkıııı otomatikman elde et· 
mektedir. Tasarıda bundan b:ı;· 
ka komisyonların c;al• t Ma ~a rt'ı· 
rına dair hükümler bulun 'll:; \ 
ta, bu arada icra memurları ha 
kimlık sınıfı dışında bırakılma!< 
tadır. 

Yugoslavya 
Mahalli paktlara . 
iştirak etmiyor 

<Bası l incide) 

landırmıs \'e ilk olarak: 
- Tilo niçin yazılı bir pakta 

yanaşmak istemiyor? sualine 
cevaben demiştir ki: 

•- Gerek Türk ve gerekse 
yabancı basın mensupları bu su
ali sık sık tekrar ediyorlar. 
Yugoslavyanın dış sivasctinin 

takip ettiği yollardan hlri de, 
mahalli paktlara iştirak etme
mek yoludur. 

Devletler arasında yazılı anlaş· 
maya gelince, gerek siyasi gerek 
ekonomik menfaatlere dayanan 
karışılıklı anlaşmaların muhak
kak yazılı olmaları elzem değil· 
dir. l\temlrketler arasında esaslı 
\'e hakiki bir tesanüt m<!,·eut ol
duk('a, resmi mahiyette olan an· 
!asmaların mAnası kalmaz. 

- Yugoslavyadaki emllik sa· 
hiplerlnin durumu nedir'! 

- Eml§k ve endü -tri sahibi 
olmak tahdit edilmistir. Büyiik 
endüstriler do~ruclan doğruya 
de\'let tarafından iılar<! <!dllmcvip 
kollektif tesckkiiller tarafından 
idare erlilınekt<!dir. Bu te~ekkiilc 
personel \'e ameleler dahildir. 

Yugosla\'yada endüstri millileşti· 
rilmiştir. Toprak sahipleri -.ıe di 
ğer erbe!>t meslek sahiplerine 
mülklerini idare etmek salahiye· 
ti ,·erilmi~tir. Buna rağmen top· 
rak sahipleri topraklarından n'!ti 
ce Pide etmekle mükrlle!tirler 
ve her biri Azami 25 hektarlık 
arazi sahibi olabilmektedir. 

- Yugoslavya ile Tiirkiye ara· 
sındaki ticari münasebetler ne 
sahaıl:ıdır? 

- Gittikc;e inkişaf elmr.ktedir. 
MeselA 1951 srn~sindr. km;ılıklı 

teati ettiğimiz emtı:anın değeri 
19:10 senesine nazaran bi,. misli 
artmı~tır. Bu senenin altı ayı 51 
senecinir. kontenjanını tamaır.la· 
mıs!ır. • 

Önümüzdeki e '1Cıl ayırıda 
bir \'ugo~lav gazeteci heveti ''e 
ekim ayında bir Yugo lav ıııırlA · 
mento he)etl memleketimizi zJ. 
yaret edecektir. 

5 

Balıkçılığıınızın inkişafı Hac müsaadesi 
Verildi 

llur. 1 Vcı l ~ " ' ıı:dt" tedbirler • • 
ıçın 

H id ro bio loji Enstitüsü dün bir tatbikat yaptı 

Ankara, 6 - Suudi Arabistz.n. 
da veba zuhur etmesi sebebiyle 
hacca gideceklerin seyahatleri 
yasak edılmisti. Birle~miş l\Iillet· 
!erden hastalı~ın ber taraf edıldi· 
ği, bir a~ a yakın bir zamandan· 
beri veba ~örulmedlği haU:ır.d:ı 
rapor gelmesi üıerıne Bakanlar 
Kurulu bu seyahat tahdidinin 
kaldırılması hususunda bir karar 
almıljtır. 

Hidrobiyoloji ara~tırma l::nsti· 
tüsünün balıktılığımıı üzerinde 
yaptığı fenni arastırmaların bir 
denemesi dün hasın men~upları. 
nın iştirakilc 1\Iarmarada tatbik 
edilmiştir. 

Bizzat Enstitü mildürü Ord. 
Prof. Dr. C. Kosswig tarafından 
idare edilen bu denem<!de, deni. 
zin derinlif ini ve muayyen de· 
rjnliktelti suhunetini ölçen ille:, 
muhtelif derinliklerde akıntı sü
ratini ölçen alet tecrübe edilmiş, 
denizin dibini ve varsa denizde. 
ki balık slirülerini ı:österen ra· 
dar aletinin i~Jeyişi gosterilmis
tir. 

Ayrıca verilen izahata göre 

Ensti tünün hedefi deniz \'e tallı 
su göllerimizdeki prodüksiyon 
kabiliyetinin ölçülmesi ve ona 
göre Türk balıkçılıfının kalkın. 
dırılmasına hizmet etmeKt!r. 
Modern usullere dayanarak de
nizlerim izin verimliliği tcsbit e
dilmekk bu arada suhunet, ok
sijen, tuz ve plakton adı \'erilen 
ki.ıçük hayvancıklarm gıdasını 
t<!~kil edr.n mikroskobik nebatla 
rın ihtiyacı olan azot, fosfor ve 
kükürt miktarlan tayin edilmek 
tcdir. 

Enstitünün çalı~maları sayesin 
de balıkçılığımızın inkişafı için 
!cnnt mesai devri açılmıs bulun 
maktadır. 

SOO üncü fetih yılı 
kutlanıa progranu 
Temsili bir otağda Prof. Gökay'ı n 

ile merosıme boşlanacak 
nutku 

Bu me\'zudaki Bakanlar Kuru· 
Ju kararı bugiınlerde Resmi Ga
zete ile ncşredilece~tir. __ 

100 milyon lira 
Serbest bırakıldı 

<Ba~ı ı. ridel 
Jarında kullanılmak üzere 
ıoo.000.000 lira serbest bırakıl. 
mıştır. 

Türk Silahlı kuvvetlerinin 
1952 mail ~ılı iç.ndelti as kert 
!malat, inşaat, tethizat ve mal
zeme masrailannda kullanıla· 
cak bu meblAğ !çın Türkiye Ge
nel kurmay başkanlığı ile Tür. 
kiye müşterek Amerikan askeri 
Yardım Kurulu Ba5kanlığı ara. 
sında bir mutabakata \'arılmış· 

İslanbulun 500 üncU fetih ~,. Fatih meydanında Yeniçeri tır . 
lını kutlulama Derneği diln Vilfı· kıtaları ve Levendlerden başka Anlaşmanın imzalanmasını 
yette bir toplantı yaparak fetih okullar, bugünkü ordu temsilci· müteakip Milfutlerarası iktisadi 
gilnü yapılacak törene ait prog· lerl \"e halk toplanmı~ ol:ıcak ve ışbirliği teşkilatı genel sekreteri 
ramı tcsbit etmiştir. sene 101 pare topla fetih taziz Haydar Görk ıle kıırsılıklı gU· 

Bu programa göre o giin: edilirken minarelerden tekbir ve venllk tcşkılatı Türkiye özel 
Fatihin İstanbulu f<!tihten e,·. ezan sesleri yüks<!lecek, bu es· mis~on başkanı Mr. M. L . Day. 

vel karargahını kurduğu ~faltere nada hava kuvvetleri tarafından ton tar:ıhııdan basına mUşlere. 
kışlası yanındaki tepede temsili da Fatihin türbesi üzerine bu- ken 6U tebliğde bulunulmustıır. 
bir otağ kurulacak, o gün saJt ketler ve telenkler atılacaktır. ıı Bu gibi anla!intal:ır, Ameri. 
O da Vali tarafından bu otağın Bu arada Ayasofya ,.e Sultnnah- ka Birleşik Oe\lrtlerilc Türkiye' 
kurulduğu tep<!de günün önemi· m<!t meydanlarında da ayni me· 11in. üzerinde işbirliği yaptıkları 
ni belirten bir hitabe ile mera· rasim yapılarak törenin ı::ündüz a~keri ve iktisadi pro~ramlar a-
sime başlanacaktır. kısmına son verilecektir. rasındaki sıkı rabı tayı. tam mA· 

Buradan atılacak 101 pare top. Kutlama töreni gel'e de de- nasile tebarüz ettirmektedirler. 
la temsili olarak surlar bombar· vam edecektir. O gece Fatih do- Serbes t bırakılan bu karşı. 
dıman edilecektir. 500 kişilik, nanmasını trmsil eden bir Ka· t.k para yardımları Türklycnin 
Yeniteri \'e Kapukulu kıtaları dlrga Dolmabahte önünde de- ~'>kert müba) aa programlarında 
başta Mehter takımı olmak üzer<! mirliyecck ve tenvirat yapacak· kullanılmış \'e kullanılmaictadır. 
saat 10 da Maltepeden Topkapı· tır. Beyoğlu ve İstanbul tarafla. Türkiye , e Amerika Birle. 
ya muvasalat edecek ~ekilde ha· rında da btiyllk fener alaylan şik De\'letlerl i!e di!er kntıl.a.ı 
zırlanacaktır. tertip edilec<!k, bütün ~ehir ve hür Avrupa mllletlerınin istir~'ıt 

Alay Topkapıya gelince beş resmi daireler ışık tertibatı ile ettikleri askeri ve iktisadi yar. 
dakika durularak Fetihte şehit donanacaktır. Minarelerde mah- dım programlarının mUşter~ k 
olanların ruhlarına fatiha oku· yalar kurulacak, Fatihin türbe· [,ayesi, daha UslUn bir hay:ıt ~~
nacak \'e Ulubatlı Hasan'ın şehit sinde 1000 mumluk bir ampul \'iyesi sağlamak ve b:ınu kcru· 
düştüğü yere dikilecek p!Akalı vanacaktır. Sultanahmet 'e Fa· va<'ak kuclrcti temin r.tme;c.ı:.> 
sütuna çrlrnk konulacaktır. tih eamilr.rinde birer Mevlid ·- - --

Alay Topkapıdan girerek Ak· okutulacak \'e ta§ıt vasıtaları sa· Eden ve Gromyko 
sarav. Laleli üzerinden Fatih baha kadar isliyecektir. Radyo. 
meydanına gelecek. bu esnada larda ela Fatihle ilgili konuşma· G . • 
Haliçle toplanmış olnn donanma· lar yapılacak trmsiller verilecek· önis.mesı 
dan çıkarılacak 500 Levend de tir. O sün bütiln müzeler h~lk < Ba~ l incide) 
Cibali • Çarşamba yolu ile Fatih tarafından parasız olarak sezıle· k d ki , • kuv 
meydanına hareket ederek, Ye· bilecektir. ı arasın a · anın~~ı:~ın . , -
niçeri kıtalanyle birle~ecektlr. Ertesi günü Okmeydanında ok 'ellenmesini ist?~ ığını söy1e: 
Bu sırada donanmadan 101 pare atma müsabakaları ,.e o uımanki mlştlr. F akat İn;ıhz ve R?s hli 

. . . . 1 kümetler i arasındaki mlin ıse· 
top atışı ile Lc\'endlerin karaya kıyafctıe;le Sıpahıle~in cmt oyun betler in iyileşme temennisinden 
ç:.,ı_k_ar_ıl_ı.:.şı_~_eı_a_n_ıı_an_a_c_a_k_tı_r_. ___ ı_a_rı_t_er_t_ıp_e_d_ıı_e_c_ek_·t_ır_.___ sakınmıştır. İnsanlar arasındaki 

ı 
anlaşma bağlarının kuvvetlen· 

Meyva ve sebze fiyatlafl neden arhyor~ mesl Rus te~imlerine ;:öre. dık-
. katle seçllmış s<!yyah gruplnrı-

(Başı 1 incide) 
halinde aşağıda sıralıyaeağız. Bel 
ki bunlar ötedenberi alAknlılar 
tarafından bilinen şe:ler olacak 
tı. Bizim yaptığımız iş, bu takdir 
de, uzun zamandır ihmal edilen 
işleri sıralamaktan ibaret k.ılı 
yor demektir. Bu da kanaatimiz 
ce faydadan uzak olmamak !Azım 
gelir. 

ı - Her şeyden evvel eunu 
hemen söylemeliyiz. ki, mutavas 
sıt oldukları iddiasında bulunan 
ve sayıları yüzli biraz ı:eçen seb. 
ze ve meyve kabzımallarının 
yüzde 90 ı halen mustahsil mev· 
klindedirler. cBiz mlistahsilin 
malını kıymetlendirmekle milli 
bir vazifenin icaplarını yerin<! 
getiriyoruu diyen kabzımalların 
hakikatte kendi mallarını · kıy. 
metlendırmck endişesiyle çırpın 
dıkları bir bedahattir. 

2 - Bizzat madrabazlık ya. 
pan kabzımallardan başka yan
larında madrabaz kullanan 60 ı 
mütecaviz yazıhane Halde faali
yet halindedir. Bu suretle Hale 
~elen mallar hen t • perake:ıılr<.'i 
esnafa intikal ett1-ilmcden ikinci 
ellere devredilir ve ferek sebze 
ve .ı:erekse meyve fıyatları Uzc. 
rinde vasati on kurusluk bir pa· 
halılasmaya sebep olunur. 

3 - Haldeki kab~mallar tam 
bir istismarcı zihniyetle talışmak 
tadırlar. Asıl müstahsil olan köy 
lüniln malını, kendi adamları Ya 
sıtasiyle mevsiminden e\'Vel ka· 
patırlar. Buı;ıun için de müstah. 
silin ihtivaeı olan birkaç yüz lira 
lık krediyi \'ermeleri kAfi gelir. 
Bu sUl"etle ele geçirilen sebze 
ve mey\'e mahsulünün 5evk ve 
idaresi tamamen kabzımalın ira 
desi altına :irmiş demektir. 

Piyasayı istedikleri gibi ayarlı 
yabilirler. 

4 - Umumiyetle kabzımallann 
ileri sürdükleri bir müdafaa yo. 
lu ,·ardır. uYaş meyve \'e scb· 
ze b<!klclilmc1; bekletirsek bizim 
aleyhimize olur.• derler, Halbu 
ki. armuttan baska bJtiin ml'Y· 
valar. bazı zirai tedbirlerle a~aç 
üzerinde tutulabilmektedı ·. Bu 
hakı mdan ileri sürdükleri risk 
ideli ası da yanlış! ır. 

5 - Halbuki kabzımallar si· 
nr.kten ~·ağ çık::rırcasına, her S<!Y 
den menfaat temini p<.'şin-fNlir· 
!er. Pahalılıkt'I r.n hüyOk rolli 
kendilerinin oynadıkları hakika. 
tini kabul etmek istrm<.'zl er. Be· 
ledhenin k::n•arlarını <!kar tc e
derek. sebw \'e me)'\": vı kı-ndı 
kantarlarırıda tıı rttırma~a mu. 
vaffak olmuclardır. Glin:ie kendi 
kantarlı;r'lt .?00 parça tartan 
bir kııbzımal bu suretle · her 
oarçadan 5 kurus Orret alarak 
as"ari on liı a kazanç temin ed'?ı'. 

Bu hesaba yüzde 2·5 arasında de. , nn misafirperverlik gostermck· 
ğişen eksik tartma kazanca d:ı· ten ibar ettir. insiliz \'C RLts hü
hil cdilmemi~lir .. Bütün p<!raken kümctleri arasındaki münase
deci esnaf bu vaziy<!lten şikayet b<!tlerin i) ileşm<!sl yalnız l\tos· 
çidir. 70 kilo diye tartılan üzüm kovanın bu tavrının deği~mesiy
küfesiuin 67-68 kilo iCldiği her le gerçekleşebili r ki, görı.lni.ı:
zaıııanki hadiselerdendir. de Gromyko'nun bu tayini :le 

6 - Piyasaya fena kalileli, böyle bir del!icikliğin zuhur e
fazla fireli malları sürerler. Biz dece~lnl dusünmek delil"ktir.• 
de sebze ve meyvanın standar- - --
dizasyonuna gidllmeyişlnin tek Faruk' un 
sebebi, kııbzımalların baltala ma 
hareketleridir. Çünkü o takdirde Fm!,. k'ne 
yeni zahmeUer ve yeni külfetler 
ihtiyar etmek lazım ;cleccktir. 
Bugiln alı~ılmış iptidai usullerle Elkondu 
kolay kazanç temin etmek var-
ken, standardizasyona gitmek, 
nakliye usullerinde yenilikler 
aramak, sıhhi ş<!raitc dikkat et. 
mek ı:ibi şeyl<!r işlerine gelmrz. 
Hullisa olarak İstanbul Hal'!nde. 
kocaman kocaman yazıhanelere , 
25 er lira kira vermr:e alışmış 
bulunan bu zatlar arasında, kab. 
zımallığın ;:crçrk bir amme hiz· 
meli olduf:unu idrAk ed~cek. 
normal kralarla iktifa edecek vı:: 
yenilikler i hazm<!decek ka1>ıll
yr.tte olanlar tek elin parmakla
rile ancak sayılanabllmektedir. 

Sebze ve meyva pahalılasma· 
sında rol oynayan faktörler Uze 
rinde m alumat \'erzzf e devam 
edeceğiz. 

fınd ı k fiafl 
Tespit edildi 

<Başı 1. elde) 
kararı bugün açıklamıs ve bu 
mevzuda şunları söylemi~tir: 

•- Geçen yıl 85 milyon k lo· 
ya yaklaşan fındık rekoltesi kar 
şısında hükumetin, fındık fiyat 
!arının 100 kuruştan aşağı dü~ 
memesi için aldı~ı karar ve ay 
nı zamanda fındık bölgemizin 
yemeklik ihtiyacı olan :nısırın 
ucuz fiyatla tevıii bu böl~edeki 
vatandaşların. iktısaden ltalk•n 
masını mümkün kılmıştır. Bu 
yıl da idrak edilecek fındık re· 
koltesi hakkında hükCımetin ay 
nl politikayı devam ettirm::,,e 
karar verdiğini, umumi efk!ı a 
açıklamak isterim. Bu ı;e::ıe f111 
dık rekoltesini 65 • 70 milvC\n 
kiloya varacağı tahmin edilmek· 
tedir. Tannı Satış Kooper.>tlı 
!eri Birliği te~kilatı, 100 kuı us 
esası !iz<!rinden ve ancak müs 
tahsilden fındık mübayaa erle 
ceklir. Spektiliıtö rlerln her tü rlı.i 
faaliyetini önle1J1ek \·e müf-.•yaa 
edilecek fmdıı.·farın zamanında 
ihrııcını temin etmek için miı 
bayaa zamanı miimlciJn Jldıı~ıı 
kadar uzatılmış. 1.2.953 ta rıhl· 
ne kadar ınübayaa yapılması ka 
ra rlaştırılmıştır. 

CBa$ı 1. elde) 
)atıştırılması ''C normal mU
nasebctl<!rin ~eniden ha:la· 
ması idi. Amr Paşanın yed· 
ııl , Bırlcsmiş .Milletlerde 
uzun zaman Mısırı temsil 
edr.ıı Mahmurl Fevzi Bey ala· 
caktır. 

Sudan, !llısır niyabet 
meclisine girmek isti) or 
Hartum, 6 CA.P.) - Mısır· 

la birlr•me,·e taraftar Su. 
danlı Asigg~ partisinin lide
ri 1 mail El Ashari, Mı•ır 
Kralının ayni uımanda Su· 
dan Kralı olduğu cihetle Su· 
danın Mısır niyabet mecli
sinde temsil edilmesini iste
mektedir. Parti lideri l\Iısır 
Devlet Şurasına bir mektup 
yazıp bu yolda bir talepte 
bulunacaltını söylcml~tlr. 

Bir usak infilak e tti 

Sandicgo (Kaliforniya), 6 (A. 
A.) - Altı motöılü bir B. 36 
bombardıman uça~ı dun ~rnıliego 
açıklarında Pasifık denizi üzedn· 
de uçtuğu sırada infilak etmi~· 
tlr. 

Kazava uğrayanlardan ikisi 
kurtarılınıstır. 

iki lngiliz bahriyelisi 

hüküm giydi 

Londra, 6 (A.P.) - İki fnglliz 
bahrh elislnln hırsızlık suçundan 
Japon~ada bir Japon mahkeme
since hapse mahkum edilmeleri 
İngiltere ile Japonya a:-asında 
diJllomatik bir hadise şeklini al· 
mıstır. İngiltere bugün Tokyo. 
daki biinık (!)çis ine hfıdi~eyi Ja· 
pon !ıiikümcti nt~zdlnde resmen 
prnt('<to ctmcsı hususundıı tali· 
mat \'<!rmlştlr. 

~~~-~~~~ 

Bu m .. hsulUmtil Un. dünya jJd· 

zarlannda de~erlend l rlhıesl i~i· 
nln ticaret erbabın111 kıyme!.li 
tc ebbü~IE'riyle tecrübe ve ilıti 
sasl a rına mevdu bulundıığ•ınu 
belirtmek isterim. Elz fı:ıt!ı lt 
mevzuunu memleketimiz ic;in h· 
carı olduğu kadar sosyal ':lir dl · 
\ 'B olarak kabul ediyoruz:.• 



- _ , 
Batı Trakya'daki 

Türkler 
Celôl Bayar Lisesi hazırlığı - Arap harflerile 

ders okunan iki hususi okul - Gümülcine 
Gençler Birliği 

naıı 'l'rak} a'nın i l.e(•e §eh- mayan \e ,\rap h:ırflerile ders 
rinde çıkan (Trakya l 'e (1'Jilli· okutan iki olı.ııl ' ardır. Bunların 
~ l't l ıtazf'telni on nüshalarınd:ı ra:ıli~·eti İslam ceın:.atı araı;ınd.ı 
ora ahuline dair ılikkate a~·:ın infia l uyandırınaL:tadır. j,keçe' 
maliımat Hı ıyorlar. Tıakya ga. de çıkan l\Jılli) et gazete i bu 
1r.tr. i, <aımiilcinede açılat·:ık mıina ebetle ıli) or ki: 
('eUıl Bayar J.i e i h:ııı.kında di. «Geçen ayımızda haber 'er-
) ıır ki: diğimiz gimi, Gilmiılcıne de r.s 

" Gumulcınedc, Tilrk dılile ki harflerle tcdri :ıt )ap:ın iki 
lcdrı at )apac:ık \e aCelal Bayar b:ırıp hu u~i mektebin müsame
lı <' ıo namını ta,ıy:ıc:ık olan O· releri bırer hafta ara ile ~apıldı. 
kulun kurulma ı için gerekli ka- Bu mü amerelcrin en büyük bu
r.un projesı, hllet Mecli i na susiyeti, Gümülcine müftıi'liı
rnına uzıfc ifli eden salfıhh et- nUn. ruhaniliğini ;,enerck bunla 
tar komi ~ona 22 temmuz salı rın ikisine de gitmiş olmasıdır. 

günil te\'df edılmiştir. Kanun Davetli olarak yalnız kenrii 
projesi Ba bakanlığı tedvir eden kafalarında bulun:ınları topla· 
'e Dışi5leri hakanı olan il. Ve- mış olan bıı ınrkh'plerııı müsa
nizelos ile Iılli Eğitim bakanı merelerine gidemediğimiz için 
r. Mihaılin imzalarını ta~ımak- prk fazla malıiınat sahibi dcğil
tadır. :Mcclı başkanlığına da dı- ek te, gidip görenlerin anlat
~lşleri bakan Yarclımcısı B. A· tıklarına bakılır a, yapılan 5ey· 
.ll'rof tarafından te\dı edilmiştir. lerin garabeti herke c parmak 

Önlımüzdcki haftalar içlnde ısırtacak dereceyi aşmıstır. mı 
ıı:anun meclı ten geçecek ,.e nassa, iki öğrencinin diyalog .:ek 
n:er i) ete girccektır. imde :> aptıkları muhavere ıle 

GUmulcınC'de Müshimanlara sair cemaat mekteplerindc11:1 
nıahsus bir lı e tesisi işi tama- milli oyunları tehzil edişleri, 
mıle bır Rum lisesi tesisi hak- aybek oyununda kullanılan zil· 
kında gerekli kanuni yolları t:ı leri atıp çiğnemeleri, seyrndenle 
kıp etmektedir. Bu işi bina me- ı in içinde aklı başında olanları 
selesile kanştırm:ımak ıfızımd•r. adeta lğrendlrmiştir. 
Bına yaptıımak isi başka, lise Iaı:rif mUfettişliginin kendi 
tcsıs etmek işi başkadır. Bunun- .nesleklerini tezyif ve tahkir ile. 
la beraber kral hazretleri c.Mil- her gün bir ba ka terakki ~o-
11 Muessese• teşkilatı yardımile lunda ylirümesi lazım gelen 
bir bına ;>aptırmağa da karar maarife geri zihniyet telkin e
' ermiş, bu binanın yeri satııı a- den, evll'ıtlarımııı faııssup ve 
lınmış olup bu hafta i,e de ba~ ledenniye sevk eyliyen bu mek
lanmıştır. teplerin m\ıallimleri ile idareci 

Maarıf bakanlığı tarafından lcrini cicldi bir kontrole tabi 
butün teknik cihetlerın ikmal e- tutmasını ve haklarında nizam 
dilerek 1952 • 53 ders yılı için ve kanunların emrettiği surette 
Ka ım a.)ından itibaren lisenin harekete geçmesini tav iye ede
ıaaliycte geçme i ümit edıllyor. riz. 
}Jaslanmı olan binanın da o ta- Diğer taranan haber aldığı
rıhe kadar bitmesi ihtimali 'ar- mıza göre bu mekteplerin mual
dır. !imleri arasında, öğretmenlik 

Li e, bir Devlet li esi olacak mesleğinin hudutları haricine ,.ı 
e Yunanlstanda yasayan Tilrk- tarak aykın işler peşinde bula· 

ler arasında Turkiyeye bağlı ve nan buıları da me\cut bulun 
ikı de\ Jet beynindeki mUna e- maktadır. Bunların da vaziyet· 
betleri Cevkallide b'i bir şekilde ıerinin tesbit edilerek ta !iye.) e 
ldame.)e hizmet edebilecek ele. tabi tutulmaları Jaz.ım gelmekte-
manlar yetiştirecektir. diı·.• 

Dı,I leri bakanlığı bu husus. Gıi ıniilciıı f' 
ta uzun bir tebliğ neşretmiş ve Genı;- l ı.-r B iı : ıği 
l:u tcblığde )eni ,.e e ki yaz_ı 
rnc eksini de bahis konusu et
mıştır. Ccliıl Bayar Lisesinde 
tabıi ) eni yazı kullanılacaktır. 
llu lı enin oğrcnei kaynağı da 
me~ cut ilkokullar olacaktır. Dı
~ı leri bakanlığı bütün ilkokul 
!arın :>eni ;} azı ile tedrisat yapa
rak bu mlıesseseden faydalan
maları gerekliğini de bclirtmck
tedır 

Li ' de\ let niza matı dahilin· 
de 'e devlet proğramı çerçe,-,e i 
icınde çalısarnklır. İşleme ma:.
rafı da ele\ lele ait olacaktır.• 

Aı ap harflPrile 
ıle- rs okutanlar 

c;ümıi lrine'de t'f.'maate ait ol-

Gilmülcine'de uyanık bir 
gençlık 'e bunların bir Gençler 
Uirliği \'ardır. Miıte\'azi bır bi
neda Şe\'kle çalışan gençler faa
liyetlerine devam ediyorlar. Ya· 
pılan son toplantıda yeni idare 
hey 'eti seçil mi tir. idare hc:ı 'cU 

9u ze,•attan mlırekkcptir: 
Başkan: Ahmet Pastırm:ıcı 

oğlu, ka.~adar: Necati Naim. aza 
!marn oğlu Hasan Filiz. Halı! 
Çakır. Fahri Yalçın, Teftiş hey' 
eti: Sami Elvano.,lu, Hüseyin 
Mustafa, Osman Sakar~ a. 

tdare he) eti yeni bir bi:ıa in 
~asına karar vermiş, bunun iç n 
bir piyango tertip etmek üzere 
nıü~aade almıştır. 

' Okuyucu Fikir 
Ve ŞlkAyetıeri 

Bebeklilerin şikayeti 
Elli~e :ıakın Bebekli imza mı 

ha'l bir mektup aldık. Bu mek
tupta. Bebekteki bir gazinoda 
on haddine kadar açılan ho. 
parlcırlerden şikftye edilerek de
niyor kı: 

• Seyyar satıcıların gıiriiltüsü 

hır tarafa: klakson yasağı tat· 
bik edıldiğlnclen beri İstanbul 
lular herhalde epey huzura ka· 

\ ustular -
Fakat imdi de m:ıhalll ola

ıak gurUltu. dertleri orta)a çık· 
tı. Bu hususta Beşiktaş kayma
kamlığına, karakola \'e daha ne 
re i lazım a başrnrduk. Amma 
derdımızı dınle)ecek \e çare bu 
lacak hır makam göremedik. 

Boğazın en güzel \C tari•ıi 
yerlennden bıri olan Bebe~in 
\C Eebcklı lerin dertlerini öğ
rcnme#i. orası ıle meşgul olma .. 
yı kimse istemiyor mu? 

A ırlardanberi akin ve §~11-
de bir yer olarak tanınan Be
bek tiiındi çok değişmiştir. Belkı 
buna hareket. eanlılılk ve medc
nıyetin icapları diyeceksiniz a 
ma Bebekteki hadıseler bambas
bdır. 

Bebekte. bır. !çkıli çalgılı 
ı:azıno \'ardır. İçinde güzel bır 
salonu \e şarkı söyleyen, çalgı 
çalan sanatkfırları me\·cul 1-'a
kat bu gazıno, sayfıyeyr.. kafa 
dınlendırmeye gelen ailelerin o. 
turdukları evlerin hemen ar:ı-
11nda bulunuyor. 

Gazinonun )erini haydi bir 
tarafa bırakın. ~a gece yarısın· 
dan sonra saat bire kadar. ka 
pısının önünde a\'azı çıktığı ka· 
dar ses çıkaran hoparlöre ne 
dı) ecek iniz?... lçerdekı ·a•al 
! aşık giırGltüsünden. ah, of. yan. 
dım. oldum. seslerinden başka, 
tıpık bir mc) h:ınc havasının bü. 
tun teferruatı ile bizlere. cocu'< 
larıınıza zorla sabaha kadar din· 
Jetılmcsinc nasıl mUsaade edi· 
lı;,or., 

Herkes abah i"ıne gucune 
ı;ıdecck. erken U.)'tll acıık .. 

Bu şıka.)etımizi mtitcaddıt 

defalar tekrarladık. f:ık:ıt eldeki 
mUeyyidenln kACi olmadığı ceza 
tayin etmediği <'cvabı ile karsı· 
laşlık ... 

Gece geç vakte kad:ır Bebek. 
te kalarak vaziyeti aynen gör- 1 

mek miımklindür. J 
Türk ceza knnıınun 546 cı i 

maddesi ile gUrliltü ile mücadele 
kanunu gece saat 22 den ·onra 
vatandaşların huzurunu rahatını l 
bozacak hareketlerin önlenmesi
ni emreder. 

Klfık on ya ağını tatbik ede
rek biiyük bir hizmette bulunan 
Valinin Bebeklilerin derdi ile 
meşgul olmasını rica ediyoruz.• 

Çetecilik davasına 

bakacak heyet 
Ankara, 6 (Hususi) - A:ık:t· 

ra Bırincl ğırceza l\tahk .. ne i 
R .. isi Emin I>:ızıroıtlıı •C"teci· 
lik· b:ı lıklı yıımlnn doğan u~
\'3 dolayısıyle A•lalet Rakaıı·ııın 
:'ılecliste A~ırce1.a heyeti!'!! s'i;J· 
he altında bır:ık:ıcak t:ırzd:ı be· 
vanatta bulunma ı yUzü:ıı1en 
bu davaya bakacak heyete i U
rakten i tinkiif etml!itl. 

Simdi adliye tatil bulu'ldu~u 
için bu diı\':ıya yeniden b 11<.lr.-ık 
olan Ağırceza Mahkeme~i nı>
betçi heveti olup. evvelki 'ıli'~me 
iştirak eden hakimler bu :ıeve1 P 
C:ahll bulunmamaktadır. 

Azadinin kurtulması 

yakın 

Ankara, 6 {Husu i) - ,\nka· 
ra Orman Çiftliği ll:ıyv:ınat b,ıh· 
ı:esincle bulunan \zrıdi'n:n va· 
kında doğuracağı alakalı ma· 
kamlarca söylenmektedir. Az~· 
di'nin öntimiizdeki gü·ıı ... ·.ıc 
yavrulaması heklenmcktctlir. 

Ankarada Köylü Partisi 
Ankara. 6 (Husu 1) - Tıir· 

kiye Koylü Partisinin Ankar:vla 
kur:ıcağı dort kaza ldaı e 't<>ve
tinden biri bugün OebccıdP te 
kil edılmis ''e beyannam"'nın 
metni hiıkiımele -.erilmiştir. 

V A TAN----------------------------,----·--- 10 
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lktısadi meselelerimiz 

Bizde halk 
Kredisi 

ma 1 z. nddeı 
l:ıra nefc :ılrlıı ır ,.e ırasıııa 

gore !ırsatlarclan isıifaıl<'YC im
kanlar açarak onlara karlar te
min eder. Fakat me\-ı:uu bah· 
slmiı olan tabakayı onclıırnıaz 
İktisadi miınnsiyle onu'":kalkın· 
dırrnaz. Jler hangi bir zümre 
için olduğu gibi bu zümre için 
de kalkınma husu!;unda orta 
\adeli krediye haUa uzun va
deli krediye ihtiyaç \ardır. nu 
ihtiyacı takdır eden ı:nemlcket
lerdcn mcselll is, içrede kredi 

vadesi 5 seneye, 10 seneye, 15 
seneye kadar gidiyor. Söyl.?me 
ğe lüzum yoktur ki bu takot.-.ıe 
ona gore menba bulmak; be~ 
senelik, on senelik bonolar ve 
ya tahvillerde para tedarik et
mek lcizımriır, ~fevzuat zaviye. 
sinden buna, en son faiz had· 
lcrini sıkıştıran k:ıııunu şah en 
miihiııı bir engel olarak görıi· 
rüz. Halk Banka ı diğer banka· 
larla ba ba a vererek bu orta 
ve uzun \'adcli menbnlar me. 
selesini de etrafiyle dUslinmck 
\"aziyetindedir. 

ARZUYA GÖRE HER iKi BOY ÇEKEN .BU SON 

MAKiNENiN HUSUSiYETLERi 

* \'ASKAR l : 4,3 \ E\A C SKOPAR 1 : 3,5 OBJEK'lİF. 
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BULMACA Maliye Müfettiş Muavinliği 
• 

Kredi kooperatiflerinde de 
kredi mutaden istihUike değil 
i tih aledir. İ tihsal işi bir he
sap kitap i~idir. iju ilibnrla bir 
takım memlekı•tler kooperatif. 
ciliğinde kredi kü adı kadar be· ... 1-_...;;ı;_....;;ı;_....;4._ .. s ..... _• ..... _1_... •• 1 

:ıp kitap bine de ehemmiyet 
verilnıcktedır. Kredi tfılibinln 
muha,ebesini tetkık etmek, 
muhasebesi ~ok a tesis etmek. 
maliyet he:.aplarıııı yüriitmek 
'e böylece teşebbüsün nasıl yh 
rüdiiğünü ve nereye doğru gil. 
tiğini meydana ~ıkarıp vaziye. 
ti teşebbii,; sahtbine de gii ter
rnek koopcratıfçiliğin e aslı 
me "aleleri arasına cirıııistlr. 
Bızıle bu safha gorünür olmak 
tan henüz. uzaktır. Orta \'e u
zun \'adeli kredi mc elesivle 
birlikle bu mesele ile de H~lk 
Bankamızın nıe ı:uı olmaı;ı ve 
kurulmuş, kurulacak koopera
tiflerin ortaklarına nfısıh'lar 
mıişavirlcr, mütehas ıslar ye
tistirme.k ,.e yaratmak imkan
ları araması ıazım gelmektedir. 

Maliye 
Müsabaka lmtiham 

Teftiş Kurulu Başkanlığından 

* o rtadaki me~eıcierlc Jl:ılk 
Bankamız me~gul olnı:ılı 

ve iınklinl:ır aramalıdır, di~ O· 

ruz. B<iyle demekle bir yandan 
da Halk Bankamız nıcsgul ol
malı. bır yandan da Halk Ban. 
kamız imkanlar aramalı demek 
istiyoruz. Yoksa halk kredi i
nin blinat etmesi lazım gelen 
kooperatif \C)a kooperatifleş

me işi. a lınd:ı yine bu 1 '•• hız.

zat aliikadar halk tabakasının 
işidir. İşi C\'\ el emırde onunla 
:ısıl a!Ukadar halk t:ıb:ıkası be· 
nimsemelidir. İki şekilde: ı -
Doğrudan doğruya koopcrali! 
kurmak, 2 - Kooperatife mev. 
dııat yapmak şekillerinde! Ko
operatif bir mütekabil menfa
at meselesidir. Kaba bir teıu
sil ile mevwu şöyle izah ede. 
liın. Kooperatıfe bir ve;-erı•k 
sıniz, bilfarz beş al:ıcaksınız. 
Vehleten acayip görünen bu 
mak,ada varabilmek için on:ı 

ancak mahdut bir lstirak his
sesiyle balll:ınmak elbette kA
!i değildir. Paraya muhtaç ol
duğunuz zaman siz na ıl ondan 
para çekiyor anız elinize kese
nize para ciıiştüğü zaman da o 
paraları öylece kooperatife ya
tırmanız lfız.ımdır. Bu paraları 
kooper:ıtife bedava yatıracak 
değil iniz. Yatırdığınız para mu 
kablli kendi kooperatifinizden 

de faiz arıyacak ve al::ıc:ık~ı;ıız. 
Kooperatif yalnız bir ikraz mil
e ,;e esi gibi görü lmemeli, btı· 
nun aynı zam:ında bir tasarnır 
nıües c esi olduğıı veya olm.ık 
lazım l:eldiği de dtişlln!ilmeli· 
dir. 

---~ • 1 - 35 lır:ı maaslı MaliJe ~liıfetti~ :\hıavinliğı kın 17 Eylul 
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• • • 1 1 - /,r;ınan ~artlar şunlardır: 
.. - - - - - - - • . :ı) .,rcınurın kanununun 4 uncü madde inde yazılı e\sa{ı 

- _ _ _

1

_ - - lıaıı olmak. 

_:_ ~ __ · - _ b) lnılilıanın açıldığı yılın ocak ayının ba~ında 30 ya~ıııı 
• ~ • doldıırmaı;ııs bıılıınmak, 
- • . - - - c) ~iy:ıs~I Bilgiler. İktısııt \e Hııkuk Fakülteleri \e \'iıksek 

Ekonomı \C 'l'ıcaret Okullarından (\'e~a bunlara muadil ecnebi 
fakülte 'e olrnllardan) mezun olmak. 

..,a a • 1 - D r ovtt m mıa· 
n•~ . :: _ M at raaanın 1 ruldü.u d) Kııruıumuzca yapılarak tetkıkat \C talıkıkat netice inde 

karakter \'C durıımu itibariyle müfctlış olabilecek \'asıfları haiz 
oldu,.:u anlaşılmak, 

Jer: "' 3 - B r ha,..-an; D n uiruna 
&&YA!- .ı - Zarf •da ı t. - llıı~ııoıa. 

il - Bir ııo a D r n•:la 7 - Dır Dı· 

vumux. 

Yııhr-ı aıı A a~ı1a: 1 - Yornıt; 

u. 2 - ,ah - De,-an oda ı. 4 -

ıkıntı niıla .. , \ aıbot. 5 - l nıumt. 

6 - t.~kl • T rutbf'Jerd•n biri: n r 

2 - lmtıhırna talip olanlar 16 ağustos 1952 cumnrtesl gunü 
mesai sa:ıll conuna kadar l\Ialiyc Rakanlıj!ı Teftiş Kurulu Baş· 
karılığına bir dilekçe ile müracaat crleccklerdir. Oilekçeye tali· 
bin sarih ıs H' oturma ycıi adresi yazılacak \I? aşağıdaki ,-e.ıka· 
tar ekleıırt·c'.ıır 

a) "\ıııu., riizrlaııın :ıslı \C\'a tasdıkli örneği, 
ha:ruıı. 7 - :K•radonb u=•iı; Gunı 0 b) Kcnrii el yazısı ile hal terriiıııesi (aılcı.ınin işini, a<lre inı 
ıt~ binnl ırtrdıfımız ı•r. 8 - U.r 'lk \·e ı · ve orta talı ilini yaptığı okullarla ycrlcı ini. adlanııı. hak· 
ın•m •hl. ' kında s:ıı·ib lıılı;ıl ,·erebilecek iki kisinin ve iki lise \ e\'a ortaokul 
DÜNl\'. 0 Bl' L:\J ,\('ı\~I~ 11.\LLİ öğretıııeııirııı :ırllımnı. adreslerini ihtiva r.rlerek ekılnl'), 

c) A kerliğini yaptığını ''eya imtihan tarihinden itibaren biı ol<lan "a•a . l - Ilrr ın 2 - .... 
sene tedl eılılmiş olduğunu ı:österır resmı \"esıka. a - Raba •JJ .ı - .Ali 5 - t:Jaoı. 

11 _ ı·an : Taka. 7 _ 5 fır. s _ lla· d) \"ıik~,.k tahsil mezuniyet diploması 'e~a tasılıkname 1 ıle 
bir lise diplom:ısı 

Tu a dan Aı• .. : 1 _ Baru I c) Sa •lıın: ve herhiı !il iklim şartlarına \C ~olculuk tahmel 

2 _la a 3 _ ı:.bun., _ . 5 _ lerl:ıe nıtııchammll oldul!una daır biltiın klınik mua,cnc nctıce 
ı ır 11 - a af. 7 - ıı., Kı= -1 IPrini ~rrı :ıyrı gösterır Ankarada Nümune. istanbulrla Haydar 
:r.a.ar. 1 pa~a. lzmırdr flleml<'kct ha tanelerinden alınacak ~ıhhi he~et 

---- -------- - •raporu ( krığer rünt~en fılmi bu rapora baj!lı olac:ıktır), 

7 .\ğusto 1951 - Per embe 

i STA.SBUL 

f> 6 x !l rh'adında iki adet fotoi!raf. 
a - Taliplerden aranılan sarıları haiz olanlar va2ılı ve ~ö1· 

ın olmak iııt'rr. iki iıntih:ın:ı tabi tutulacaklardır. Yazılı lıntıhan 

Aııkııra, t lnnbul ve iımirde: bunda ınu,affak olan ların södii 
iıntihnnı .\:ıkıır:.ıda ,·apıl:ıraktır. 

4 - İmtihana girebilercklerc Ra katılıktan roıo~nıflı ·İm 
ı::.~7 A~ııı, T• ı•ro:ram, ı:ı oo Ha· lihanlarrı l.atılm:ı• bch:csi \crılır. İmtihanlara ancak hclgenin 

btrltr l'ı IS 'rurl: lor (Pi) ll:,1:0 lJano ibrazı Sllrttl\'IP ~irı lebilir. 
mı. ı ı ( rı ) 18,4:> E!arktlar Okıırııı 

Gu d@ " or 14,ZO U!le konur! (Pi) 

* ı 00 A ı s Y• dan s z .ı Pi ) 
ı .o lir odıl•r (Pi.) ı ıo lltıııl• et 

han arı 19 00 Haber fr ııı.ı > R.ıclıan 
Çamıı:r .-e arkada ları 19 :ıs ı.::onu5 a 
19 ,., l::arkılar Ok ı)aD Muzaffer ntrtan 
20.1 ~ J:adro ı:a "'"' 20 ':O Kua ıohlr 
habtrlerl 20 ı:; Haftanın oprrail ::ı,ıo 

t nlvrerı f' korosu :ı,:;o K'onn.:ma :?2,00 

F. lonctll nıuıl'k 22, t ~ Haberin 2J,OO 

:Kambl,-n. Bor •• l'ro~aınıar n nanı 

müıltl (Pi) 23,tO Konsorıo (Pl.) 

2 t,00 1'apan11. 

AS KARA 
'i'.2~ .Actlıs T• pro;ram. ":."'O l!. 8. 

Ar•rı, ':', 1 Bando mu ldrrl (Pl.l 
'ö.4~ ilahe lt.r 8 00 Turku'or (Pi.) 
8 28 il ava n~ru. 8,30 Mılı k ( l'I) 

O 00 U i n pro:rra :nı Ye taıııuı~. 

* ı:: ı • - 13 ~O A!ktr saati : 

1~ ı o; M•ınlıık•U•n ~•llııı. 121!0 M•:n 
lib o ırlim, ı:: 30 Tark l;ahramanlıtı 

12,45 01nıı havaluı, ı:ı,oo ll. S . .A,-a· 
rı ... balıfrler 13 ı r, <:a•on orkutruı ca 
lıyor (Pi) Jn,'lO iı.ı~ ı:auıul ı3,4S 

!!•n parcalar 11'1) 14,00 fla,.a rapo 
rıı aksam prnırramı "" kapanış. 

11 - imtihan programı a~ağırlıı gciştı'rılnmıiı': 
1 - ~lnll\e: 
a) liÜl(.'C 
b) V<'ıhi nazariyeleri \e tatbikatı 
ı.) istikra., 
2 - İktısat· 
a) ·a2ari ,.e tatbiki iktı(at CZirat. içtimai ,.e ticari iktisat, 

parcı, krN!ı. banka. koniöktör ve sair özel konular dahıl ı 
b> iı:tıs'lrii mr !ekler tarihi. 
c) lktıs:ııı; coi(rafy:ı ,.c 'l'ürkhe ekonoınisıııiıı bun)" ı 
3 - M:ııem:ıtik. mali matematik ' e ticarı arıt met ık. 
4 - Tıcıır! ve sınai muhasebe usull"ri ılc Devlet muha ehe 

si hakkında nazari 'e tatbiki malıinıat, malı~ et hesapları \'e bi· 
laıı~o tahli lı 

5 - lltıkuk: 

a) İdare hukuku, 
b) Ceza hukuku ,.e ceza muhakemeleri usulü kanununun 

esasları \'e tahkıkata miıteallık hiikümlcrl, 
c) HNlrn: hukuk \'e borclar hukuku. 
d) K.ıra ve dı.-nız ticaret hukuku, 
e) icra ve ıflas kanununun malı}c)I alakadar eden hukum 

lcrl. 
O İş hukuku. 
6 - Yabancı dil; (Almanca, fransızca, İngilizce, İtalyanca 

dillerlnderı bıri) 

m - l iıfı;ttiş muavinlığine alınacaklar üç sene sonra ~ a 
pılacak ehliyet imtihanında munffak olurlarsa Malive l\lüfet: i• 

lığinr. tavın edı lecekler 'e tetk ı kat ic:in bir ~f'ne mÜdcft:ıtlı> vıı' 
h::ncı mcınl Plırtlerc eönrir.rıll?<'eklel'dir <7040\ 

VATAN 

•. Botı d ı ~ . o dale, sinir 
ağrı v e s ı:ıılarını su r• 

atle tesk in e de r. 

e Bayanların mu ayye n 

:ı:amonlardakı so ncılo· 

rına korıı foydo lı d ı r 

e Ateıl ı yoz nezlesi ve 

soğuk a lgın l ığ ı nın bo$· 

longıcında bir c;ak fe. 

Mıdoyı bot· 
mor. Jı.11lb' 
~ e bobrelfll· 

,ıı yorm11ı 

Pedagojik Yardımlaşma Kooperatifi 
Başkanhğından ., . 

Kooperatıfımızm ;>tllık GcnE'I Kurul topla~tı·ı t;b 
1952 günü sa:ıt 14 de Ankara Dcnızciler Caddesı Sa ıııı 
~o. 28 deki Genci Merkezlnıızde yapılacaktır. C0~d rJ 
olmadıi!ı takdiıde 5.0.1052 günü n,>ni )er \e s;ıatte ' 
edecek Uye sayısı ile s apıl:ıcaktır. 

GÜSOIDI : 

1 - Açılış 2 - Yönetim \'C Denetçıler Kıırulllııfl ~ 
ııorlarb le bilanço ,-e he ap cctvellerıııın iııceıcnıııe~:ı 
\'linellm Kurulunun ibrası . 3 - Fiyat farkınııı cıd1

1 ı 
c:eklinin kar:ırlaştırılnıası. 4 - Yeni yıl iş progrnıtı5 " 
hlitce • kadril tekliflerinin incelenmesi ve onanına51• 
~na sözleşmenin 6. maddesinin dcğiştirilmeo:ıı teıclifı 1g.St 

rinde görüşme ve karar <Ankara gazete inın 30.1
1

19' 
1.12.19.Sl tarihli. Yeni l tanbul gazete inın ~3 11 

6 
~5.11.1951 tarihli :ıyılarında yayınlandığı ,cçhılel ~· 
Üyeler tarafından )'apılan tcklıfierin incelenme i ,e rıJ 
7 - Yönetim, inceleme . araştırma \ e denctçılcr ıcıı 
üyelerinin ve ) cdeklerinin seçilmesi. 

VATAN 
lL.\!'11 l<'lv A fl.AKI 

Hasl ık maktu 25.-
2 ncı sayfa saııtımı 4.50 
3 üncu 4,-
4 tincu • a.-
ll~n sayfası 2.50 

Mahkeme. icra tapu, 
nolPr llfınlıırı ~ııntımı 2.!'ıll 

.\l ıde ve 

ti iye Kızılay Derneği Genel 
Merkezinden : ·' 

Demeğiın_izde me\<'Ul \e ihtiyacımızdan fazla 01~11 
nes• Marka Ingilız yapısı ve }eni ayaklı dıkış ın3 ~ 
Ankara'da Yeni 'Chirdeki Genci Merkez binasında ,-e 11 ~ 
bulda Yeni Postahane ~rim:ır Vcd;ıt Caddesinde buıunıırtı~ 
!ay Salış deposunda beherı 330 liradan perakende otıı 
tı~a çıkarılmıştır. ı;d 

Bu Makineler piyrısadaki emsali gibi her tüılÜ dı 

Aleiade bankalarımızda me\' 
duat yüz milyonları çoktan a
şarak milyarı da geçti, Şimdi 
iki milyara doğnı yol almıs 
goriınüyor. Eğer a) ıklamak im 
kanı olsa bu mevduat arasında 
e nar. küçUk tacir \'C küçlık 
san:ıtkiır ziimre inin veya züm
relerinin de az çok mevduatı· 
nı buluruz. Öteki bankalar şim 
dilik pek du.) nı:ısın :ım::ı. esnaf 
\"e saire zümreleri bir gün gc. 
!ip c;ıkıntıy:ı dü ebileccklerini 
veyahut bııgiinkü \'aziyetlrrini 
bir az d:ıha diizeltmeye k. rw 
verebileceklerini diislinerek h~ı 
len u ve bu bankaıla sahip ol
dukları p:ıral:ır ile kur:ı<','lkları 

kooperatiflere i tirak hisseleri 
\'e mevduat temin etseler, sa
nının, hiç de fena bir he ap 

ile hareket etmiş olmazlar. 
Bö)Je bir hareketten öteki ban 

* lG Z .Açılıı. ıınıırra ı To M. S. Ara 
rı 17,00 6arkılar (l'I) 17.llO l'=rrbul 

'\ 1 
Nü hası 15 flurustur 

.t. bon• uraıu Til•b~••• lla"''" 

S iiııııet DÜğlİnÜ kel' \e nakış yapar. ft 
Tleıııokraı Parti :.ı. ruu,-et Ooatı ıa I Sn tın almak i tcyenlerin ~ ukarııla bıldırilen ) erle 

aaaı. 17,45 !Sarkılar Olru,-anlar ll•dıha 

Demlrkıran, \"•dat Oknrtr, 18,~0 1'0-

noıma 18 80 ln<t•n (Rut f"'lı) 19.00 

~1 .A,-arı ,.. batıerıor, J!l,15 Tarih on 
bir ,-aprak 111 ::o $arkılar ııı . .ıı; Radro 
1 • fnır re 20 00 Ttirl;til•r 20, 1 ~ Ilıd· 

kalar da bir 6eY kaybetmezler. ro ı:a ..ınl, 20 30 Sarlı:tlar 0\:u)an 
Bilükis' Aradan zaman bile '\fr.LllıAt l'ar•. 21.00 J..:onusma ::ı 45 

pek geçmeden bankaların ko- Iuuk tl'ı ı 21.no Hazmıır<aP aJam 
operatinerdr.n veya merkezi 21.., M ık <Pi.) 22,00 Konu~•. 

22. hı ?ıl zlkıen in ıuU Z:!,45 ll. q 

Blı arlı k 

Oo •rlıt 
.llb a1lı~ 

& ~u ı.tra il uu Lırı 

ı:ı.oo 2 " oo 
:~.60 • &6 00 • 

'2 00 • ~" 00 • 

DIKIL~I : 
Gautoınbo Cllhdtrllea H rat o ra.. 
sı'aı DQrtdl1-lıı, edllınoala, i ade 

).ıuımaa f l\ ola rda• .., .. all1eı t• 
l>lll ..ııım ... 

ABO.~t;Lt-:KI~ 
DtKKATiNE 

müesseselerinden icabında mev Ara• .. o hıbrrl•r. 21.00 Konu~:na :ıs.o:; 
duat kabul etmek ve l ine ica- rrornm .-e hranı1. 1 
hında onlardan reeskonta se· 
net almak gibi ııııı:ımelelerle 1 ı "' 1 R 

Adrn değışthınf'lı t!it enılı'lı 
t i takdirdt 511 kuruşluk po<ı. 
ta pulu ııtöndl"rilmesı riu 

olunur 
menbalarıııı \'e tahsislerini da 
ha da geııişletmeğc imkfin bu
laeaklarına şüphe etmemelidir. 

Kooper 'fçiliğin ılerlemcsi ik
tisadi sahada inkişaf ifade e· 
der. Bu inkl af i e me\·duat 

14 ,\tıl = ,.e proıraııı, ıs.ou Ztr· 
b kltr ı:ecı,-or ı •,:10 Büruk SanıtkArlar 

Cl'I) 15,45 Sarkılar 16,15 "•n par(&· 
lar ('Pi.) ıı;ııo \"urı turlıutarl 17,00 

Dan• nıuıl.I (Pi ) 17,80 İnt9 ıu 1 , 1 S 

Orun lınalan 18,SO Maudoliıı rruhıı 

19,00 lhbu u llJ,15 1'arııık ıarktlar 

" "'·--·------. 
lmtıvaı uhıbl : st~Al'll l':(HCU. 
Ne•rtya tı fıilf'n ıdarr Pdr o 

\'azı lş lf'rt ~tüdüru 

MF.tJH VE~ER 
\ e kredi) 1 arttırmak için baş. 19,4 • I'ırano •ololan ::o 05 Konuama 

:ıo ı ~ na•ho auıe ı ::o ... o ı llrl.>ııltr ( \ ' .\ l ,\ N 1 G:t7'1e<·ilık ve i\1alha 
lı basına bir amildir. 21 oo ŞarL.ılar .ı,ao Pro.ram ... ka· ırılılı T A Ş. - lstanbul 

~anıık Zeki Arıı l ra ,,, \' A 1 \~ 'f ,\ fR \AS I 

lı:lr Te :rtı• uı co•ııklar itin 16 Afuııns - r:ıcaalları \e makıııaları görmelerı rıca olunur· 

9"!: nım rı unu, nomo ıU bahceslu· ı-~ .. --1111~ı;;:;ji;üi;EQC!:..:IEU::::::ll!!'illillm••~""" 
de b r •unnoı d ı • u tortıplemi t r. 

Me ru İ> et O alhnıo bn hann• r 1 

hareke i, nıubittt memııunlukla kaf1 1 
laamı tır 

~ .... i~o~OlKl\~TrcO~RRllııİ .. ~ .. • 

Raif Ferit Bir .. 
\ 'erem n • ilahili H :ı ı.lalık 

ları ltüteha sısı 

Muayenehane Beşıkta~ 
l'ranıvay Cad. ı-:mnı)ct San 
dı~ı 'anında r\o i t. Td: 

K1Zılay İstanbul Deposu 
• Müdürlüğünden : 

ol~ 
Dcrnegimiz AC~ on!ıarahlsar Madensus ıı i~letnıesı rıııcll 

tık teı;ısatı imlii grubuna alt tıan portor zinciri _uıeuııtSI 
158 ade bronz p laka depom uzdaki şartname ve ni!Ol ,.tıı' 
ı:öre yeniden yaptırılacaktı r. Bu işe ait nü mu ne re ş9 rf ıC 
her gün depomuzda ı?örülebı lir. isteklilerin kapal ı !' u .~ 
dek i tek liflerini Hl/B/Ofi2 tarihine !'astla) an salı gıırı 0ıııl1 
nıına kadar depo'!luz ıııiidiirliiğiinc te\'rli <'tnıclrri ı ıcıı 

~. NA KIL ., .. _ _..-: ..... 

ACETTİ GÜRTAN 
843!15, Muayene 17.19 5 Ev Mobılyı 'e mefru~at l\Iağaz:ıc;ı 
Vah Konağı Cad. No 33 · 11 
Ba,aran Ap l\nt 1 l'c le too BUGU:NDEN İTİBAREN nıza Pa5a )Okuşunda ıll 
Jl:if>AA Bc)oglu ASi\1 \LI MESCiT o 3/5 e naklcttığını :.a~ 

"-ı ................... ~, 11111t.erlwl•e•rı•nme•bmi lmdmirmırm .......................... ...... 


