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lğri ve doğru 

yollar ..• 
Bir baba dostunun Samet 
Ağaoğ/u'na samimi tavsiyeleri 
l{ııdrtt sahiıı· 
tırı ''tinin et. 
tilir" nasıl ÇC\'• 

Yazan : 

Alı111et EHIİll Yalı11aıı 
J..ullanan, onun 
arkasından bü-

ltıirİ "'~hnl'de bulunan ha lıcı liderleri, kendi 
lıırgıa':: altına diiısürmek surrtiyle, kudret 
1t~ildc nı h~d.~t uı urette tatmin l'denler, ne 
~ııJı blis «o~ıırlrr? Bunu, çok ba it, fakat çok 
ki 0 1 

r ekılde ıu., ir f'den bir adam \"ardır "'ltt:t ~litler'in adık ı:oförüdiir. Ru sorör, 
cltıı ~iı hatıralarda naıi kudret harisltrin· 
tou1 ~ tınan'uı Hitltr'in muhitinde o~ nadığı 
&iitı,~0llece anlatı~or: •l<"ührer'in arzularım 
sGr-111 ilden okurdu, bunlar. hayret nrki bir 
bıııun e .. lathik edilirdi. llitler'in üzerindeki 
)'a ~ }ilkleri Uoı·man kendi iiıerine çeker \·e· 
lt11ı1~111 

&0rünürdü. F'ührer'i gitgide ö' le bir 
lıı11 tıı . :ıltında bıralnnı~tı ki Borman ırada bu· 
lilıt) aı a~ bütün emniyeti, bütün ha arılan leh· 
hatır~ dıı etekli. Bornıan, bu mevkii bir ,1era 
1-tı)'I adılıtın sonra Hlller'in, bütün sadık do t· 
tıyıe ~ ara ını bozdu, yerlerini kendi adamla· 
lıtıııa~ lıldurdu, hatta beni de muhitten uzaklaş· 
lıııtıa11: fok ııgra_tı. Fakat Hitler, otomobilini 
"'tııia· n adamın ahııi adakatinc çok kıymet 
ı.'a 1 

,.,. benim hislerimi bildiği l~in yalnız 
"' •r~ll\affak olamadı. ·on 7.amanlarda ar· 
~lr llitler ~oktu, onıı nikap diye 

~eni memurlar 
kanunu 
lasarısı 

~.\lika .t 1 •• A P" 
ııı n ıı ~: 7 - Ycnı meın ı ·•ar 
~!ar la arı ı iızel'ındekı çalı~ 
t tasa lllanıianmı tır. H mrll· 
~ı ııarn~' nıemur a lma ~ırt!a· 
it t sıcuı et~ı~ muddetlerini, me 
'• rfı tısııııerını, intisap, tayin \e 
lt~•tta erını Yeni e aslnl'R bağ 
~e srıİc~ıcıai hükümler ~enı 

h •saruı nı.aktadır. 
ı, Ilı tııaııJ" ıhtiva ettiği tn mli 
r,1 lstıgaıı e .nı.cmurların slya~et 

Hın emel \e ar· 
tıılarını diledigi gibi ~ iirütf'n bir Borman 'ar. 
dı. Alnı:tn) anın ~on ) ıllannda baliikı l'lihrer 
o iıti.• 

Samet Beyin rolü 
C' on ) ıllarda blzıle olup biteni sıkı bir tah· 
tJ lil(kr geçirtcek olursak, aynı ne\·i bir gJ. 
di in alıid! oluruz. Samet Ağaoğlu. ;\Jenderes'in 
ahsıyı•tindeki bütün samimi tarafları \IYll'i· 
turmağa gayret sarftdiyor, bütün do~tlıırn le 
birer birer ara,ını a('ı) or, kendbini şu telkin 
altında buhınduru~ or: •Rana olan hücumla!', 
h:ıkikattc sbe karsıdır. Doğrudan doğruya hii
cuma tesaret t'demedikleri için btniın sahsıını 
nikap diye kullanıyorlar. Eğt'r ben çekilir~em, 
her türlii taarnıılara ~iı doğrudan doğruya ma· 
ruz lrnlırsınız, yerinizde duramazsınız. • 

Aı!nan l\lendt're~'in iyi taraflarını yakın· 

dan tanıyanlar, ~unu pek İ) i bilirler ki kendi· 
inde )iik. ek siyasi \'asıflar \'ardır. ('ok ~-etin 

\'aziyellrrde iya i görüsünün keskinliğini orta· 
y:ı Lu:rnttı hır. Milletlerarası müzakerelerde fi. 
kirlerinin berraklığı~ le, ana pren,iplcrde ı~ra· 

<Devamı sa. 4 sü. 1 de 
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TONFUNK 
nad~o numunc'cri ile butun 
Anadolu~ u dol:ı~makt. dıı. 
Mcmleketımiıc emsali ,.clmc 
) en bu fevkalade HJd) olan 
göıı.ıp tecriıbc yııpmacl:ın bıış 

ka markalaıa kal'ar \erme,rıniz. ı 
Abdülkadir !'temişnğlıı l\alıırıoglu Ha~~ 

Yunan - Bulgar ihtilafı 
gergin saf hada 

! ı.11111aıı topç11s11111111 •• • 11.:·e r111e ıııes ffCHlffSl 
~ ,, 

B11l9aı· askerleı·i adadaıı eekildi 
~ 

İki taraf da l{uvvetler büyük 
...,, 

yıgıyor 

l\fı ıı· :\habrl. 'lrdisine seçilen Prens .Abdülnıiinim C ağdan ikin· 
dl, e~i ~e lişah ile birlikte Paristen ~!ısıra hareket etmeden önce 

lngillere, Mısırla 
dost olmak istiyor 

Eski Kral Faruk' un mahkemeye verilme
si münakaşa ediliyor. Anayasada 

değişiklik yapılacak 

Auuc(Q!td f'~c11 ı 

Atına, 7 - 'ı ııııan ordusu Ge 1 
nel kurmay ba~kanlığı bu ~ece 
yayınladığı bir tebliğde, .Bulgar 
lal'ın ınünazaıılı Gamına adacı· 
ğımlan bugün öğleden sonra ÇC· 

kildiklcrini bilclinniştir. Tebliğ. 
de şunlar kaydedilmiştir: 

Ba.tıca gaye Bulgarlann bu 
toprak parçasından çıkarılması 
olduğu \'e bu ;aycye ula ıldığı· 
na göre adaya Yunan birlikleri 

1 
ı;ıkarılmıyacaktır. 

Tebliğde su teferrüat \'Crilmi~ 
lir: 

Yunan birlikleri tarafından 
açılan havan topu ve makineli ti.ı 
fek ateşi ögleden sonra erken bir 
ııale kadar devam etmiş ve Bul 

garların c;ekilnıekle oldukları 
görülünce kesilmiştir. 

l\Iüna1.aa konusu teşkil eden 
ada, Yunan Bulgar huduilunun 
bir kıı.mını teşkil eden :ı-;,Tos 
nehrindcdir. Yunanlılar bu sa· 
bah. ateş aı;madan e\•vcl, hopar· 
lörler \'asıtasiyle Bulgarlara gc· 
ı ekli ihtarlarda bulunmuş \'e 
bu münazaayı halle uğrasan bir 
Birleşmiş l\lillellere baf:lı bir 

-, Anaıtoıu Aıa ıı lali konıis~on durumu takip et. 

<Denmı Sa: 5; !'ıi: ı ele> <Deumı Sa: 5: Sü: 1 de) 

Kahire, 7 - Mısır Daı>baka. mi tir. Mezkur kombyon, Ncv· 
ııı Ali ~lahirin muvafakati de a- yor~klaki genel merkeze gönder 
lınarak dün ak;ıam ya) ınladı1:ı di.i!i bir telgraf raporunda iki ta 
bir tebliğde İngiltere büyük el· rafa ait büyük kU\'\'etlerin ha· 
çiliği bugünkü ciddi durumun de! re kele geçme~·e hazır olduğunu, 
\iaıııı müddetince aralarında ı.ıkı 1 durumun son derecede tl'hlikeli 
temaslarm \'e en do tane nılina.

1 
olduğunu \'e bunu kurtarmak i· 

sebetlerin muhafazası keyfiyetı· çiıı Rirleşmiş Milletler teşkilatı 
nin Mısır ve İngiliz huk(ımetle. nın dC'll:rudan do~nı} a harekete ı 

E:;li Ba~balı;an Gaunı 

Gavam, hGdiselerden 
mesul değilim, diyor 

gazetelere mektup gönderen Gizlendiği yerden 
Başbakan, müdafaa hakkı verilmesini istiyor 

eski 

Ridgway' ın 
Gelişine 
Ehemmiyet 
Veriliyor 
Generalin Ankara
ya gelişinde doğru
dan doğruya ana 
meselelerin görüşül-

mesine gecilecek 
.ı! lanı A ,,,.., 

Ankara, 7 - General 
Rıdg\\ B:i 'ın, Türkiye'ye ya
pacağı bu ilk zjyaret 
eski Ba komutan General 
Eisenho\~er'ın yııpmıs ol· 
duğu ıi)aretten çok daha 
büyük önem taşımaktadır. 
Bilindiği gıbi, General Ei
senho\\er Atlantik Paktına 
Türki •c ve Yunanlstan'ın 
dııhıl edilmesinden hemen 
sonra gelmiş 'C ancak bir 
nc1.aket ZJ)aretı. nıahi,>eti 
taşımıştır. Bu arada ihzari 
hazı ~brıifmelcr olmustur. 
Halbuki, General Ridg\rny 
ın zi,>.arcti, Türk makamları· 
nın Atlııntik Paktı muvııt•c
hcsinde fiilen harekete gec-

< Deumı .Sa; 5; 'ıi: 6 da• 

& 

Cdece:rın~. tamanıile bert'.!· 
'l>"v Yurürlükteki kanu· 

aırı, l'la: 5: S:ü: ı; dal 
Rff.:uıaı·a'ııııı kaatili C•mhurbaşkanı, Ba bakan \ 'C Amerika biiyük elçisi maneu.ulan dönmek iilere bimliklcri Gi· Geııeı•al ,.,, e (f ildi 

Celitl Baya·;·;;· Mender.;s ı-------------------,--ı,,~~~~·::i.: ~i:;.;~~: ~~~ 
bakan Ahmet Gavam buf:un 

d d • • d • • ı Tahranın ileri gelen gazctele-manevra an on il eı· rine özel kurye ile gönderd~i 
bir mektupta, 20 temmuzda 
memlekette patlak veren lt.ırı
sıklıkl:ır sırasında dökülen l;:ın 
dan sorumlu olmadığını hcy:ın 
elmls ,.e 'unları yazmıştır: 

Stnanıı 
f _ 'llie Kazeteri c. E. ı .. "'YI krenıeslnghe 
G an1t bir 
~~~leci geldi 
~ tısı 3 .. 

I 

Cumhurbaşkam ile Başbakanı getiren Giresun muhribi ma
nevrada hava hücumlarına karşı müdafaa gösterileri yaptl 

Dün Kadı köyde 
Dört ev yandı 

j is tanbul:7. - Cumhurba~k:ını 
1 Celil B;:yar, Basbakan Adnan 

l 
l\lendere:. ve beraberlerindeki 
zevat altıncı Amerikan filosu 
nun Çanakkaıı haricinde ,.e Ege 
denlzin<le yaı}tığı manevralarda 

Dun. Kadıkö.> de .Ku~dili çayı. 
rında bu.> ilk bir ~angın olmus
tur. Kuşdıll cadde inde, Mi ki 
anber sokaf:ında 38 numaralı 
üç katlı bir c\'dcn çıkan yangın 
az zamanda 36 numaraya da si
ra~ et etmiş, Durnay Özdile ait 
bu ev de tamamen yanmıştır. 
İtfai) enin ~ etişmcsınc rağmen 
alevler ahş:ıp evlcı·e yayılarak 
40 numaralı Kemal Ha lanın, 
42 numaralı Te\•fik'in evlerini 
sarmıştır. Binalar kısmen yan
mıştır. 

lıazır bulunduktan sonra bugün 
saat 19'da cGiresun• muhribile 

~·ıoryay:ı anlct etmi~lcrdir. 
Bugün saat 7'de uKoral Seav 

Amerikan u~ak gemisi de Se. 
ianlkten gelmiş ve Cumhurbaş
k:ının ı top atısı ile selamladık
tan sonra manevralara iştirak et
mıştir. Saat ll'de tatbikata ni-

me,·amı Sa: 5: Sü: 3 ıtr> 

~ ._ uncü sayfamızda) 

lc::cıret Bakanlığında 
tkhir toplantı yapıldı 

01>0 • 
"'ı'> drtıı Bakaniy/e, Güvenlik Teşkilatı Başkanı -
oı00 b~lunduğu bu toplantıda Amerika ile 

" rı~ll flcori münasebetlerimiz görüşüldü 
~ ıı~3ta ıt 41ııhnı.rrır. f tfe ' 
t ta 'f , 7 \ 
t~tt . icarct-. Bugün öğleden 
~ littU\c 1'.:krın Il~kanlığındn, Ti· / 
lt l llııı b 0nıı Bakanı Enver 
~ ~laııt13~~anlığında mühim 
~~~-~llıerıka ıırı~lmı tır. Bu içti· 
~ ~ hl, t Gu,·cnlik Teşkil:O!ı 
t litt •tıs ile· Dayton ve mua\ j . 
~ı \~rı hı ~lıılise Bakanlığı 
~ttt t~oııocnı· et Dizmen, Tica-r,. lellelsi hl 1 Bakanlığı Dıs Tl-

tl !lak unıs Faik Ozan oy, 
~ııe1 a~lığı İktı adi İ5blr· 

'"•.Qı ekrl'tcri Haydar 
ı a· 5 s• : u: 6 dal 

Sanyerde dün gece · 
Bir kişi 
Öldürüldü 
Dün ı:cce, Sarı.) erde {fıotôrcü 

Mustafa adındaki bir şahıs, kız 
meselesinden olarak aralarında 
tıkan münakaşa sonunda Nazmı 
yi bıçakla öldurmiı~ ve kaçmıs· 
t:r. 

. ' 

Sol·yetler Birliğinin Londra Büyiik F.lçi 1 ~\ndrei Grom~ ko (sol · 
da), İngiltere Dı~işleri Bakanlığına giderken. \'ukarıdaki resim, 
Gromyko'nun, Eden ile gorüşmek üzere ilk defa Bakanlığa gittigi 
sırada fC~ilmi~tlr. Gromyko itimat name. .. ini de, Kraliçe Eliıabetb 

il ) c sunmu~tur • 

Vali F.K.Gökay, dün 
Yugoslavya'ya git.ti 

Gökay «Bu nazik dôvete icabet ederken, hususi 
bir heyecan duyuyorum» dedi 

Relgrat. Üsküp \ e Zafrep (. 
halk komiteleri adına Bclgr~t 1 · • 
beledıye ba kanının davetlisi o-

1 
tarak Yııgoslavyay:ı gidecelc O· 

J:ın Yali ve belediye reisi do'<tor 
F:ıhrettin Kerim Gök:ıy dün b~
raberlnde B-:ı. Gökay ve btnısi 
kalem :ı~Urlürü :'\abi Up :>ldn~ 
lıalde uçakla sehrimizden aırıl
mı<:tır. 

ll:ırn alanında ~chir meclisi 
iiyeleri, belediye erkanı \e dost· 
!arı tarafından uğurlanan Gô~· 
ar kenclisile konusan gazeteci· 
lerc a ağıd:ıki beyanatı venııi:· 

CDennıı Sa: 5: Sü: 3 de> 

Dünya güzeli 
Türkiyeye gelmek . 
isliyor 

•- 21 temmuz hfıdisclcı·b!n 
sorumluluğunu bana tahmil et 
mek tam bir haksızlıktır.• 

.:\lektupta Ga,·anıın ncr.!Je 
bulunduğu belirtilmemiştir. Sa

<Dnamı Sa: 5: S:ü: 4 del 

Prdiın l'rrn i 18 yaşındaki llü C· 

) iıı, ingiltcrede tahsilde bulun· 
nıaktatlır. Kenılisi İngiliz Krali 
llaı ı> Akademisine girerektir . 
Yukarıdaki resimde Pren , mem· 
le ketinin kıyafeti~ le görülü) or 

Ortadoi n hakkında 
AIDerikaıı 

~ .. . . .. 
goruşn 

Amerika bu kısımdaki devletlerin çoğunun 
iştirôk edeceği bir bölge komutanlığı istiyor 

4.ııadolu A/01111 -0--

Vasington 7 - Ilugiin yayı.ı 
ladıgı bir tebliğde Dışi~leri B'.I· 
kan lığı Orta doğu savunma te~ 
kilatı hakkındaki mcfhuından 
dünyanın bu kısmındaki :ııillet· 
lel'den çoğunun i~tirak edecı•;!i 
bir bölge komutanlığı şekli a:ı · 
ladığını beyan etmektedir. T:u 

' <Denmı Sa: 5: Sü: 4 del 

Pasifik konferansı 
Sona erdi 

A11odattd l'r<u 

lloııolulu 7 - B. Amer:ka, 
\\ustralya \e \'eni Zelandı ı· 

Wevamı Sa: .i; Sü: 3 d<! ) 

\. 
C1'azısı 5 inci rıaJfaıııudadır.ı Koreden gelen bir kahramanımız 'iımirde kl'ıtılbini karşıl,ı)aıı niirııi aı.ısını'la 
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IGüNON YAZISıj ·ı 

Mithat Paşadan sonra
1 yu,tta teknik öğretimi Memur ne nıaaşları 

verilecek? 
A zıt1m .\h· r 

met Emın 
Yalman Beye 
fendi, 

kuran insan 
onun tekaiıtlü 
ğü lstemc::e 
mecbur edı· 
liş şeklidir. 

zaman 
Bu yıl Kurban Bayramı N 30 Ağustos Bayramının bir :ıraya 

tesadüf etmesi, Dc!terd:ırlıı:ı. memur maaşları hakkında Ra· 
kanlığa müracaata scvketmiştir 

cVatan. da 
ıDcğlsen De. 
' irler.11 başlık
lı yazınızı 

aldığımız mektubu neırediyoruz. 
l\tilli Eğıll n 

Bakanı k.ıltu-

ğunu Riiıılii· 

Bakanlık bu mUracaatı mu\'afık bulduğu takdirde, ZiraJt 
Bankasından alınacak avansla memur maaşları 30 Ağusto~tnn 
evvel verilebilecektir. Aksi h~lde, maaşların 5 Eyliılde ılln· 
ması !Azım gelecek ve mem·ırlar iyi bir bayram geçirmek Un· 
kanını elde eclemiyeceklerdir. YAZA~: nün maıısını 

ıe\kle oku-
dum: Eski E11ıiıı Eı·işirgil bilmeyen ve 

onu anlamıyan 
bir zat i ~al Eski Muhariplerin 

Kongresi 
Bir büyücü 
Kadın yakalandı 

Tcknık Öğre-
tım Müsteşa-

rı Rilştu Özelin değcrlı 
hizmetlerini yadetmcniı beni 

çok sevindirdı. Eğer sız, R.lştü 
özeli )'akından tanısaydınız, 
Teknik öğretimin Cumhuriyet 
deuindeki gelişme ini adım a· 
dım takip etmiş olsaydınız, O· 

nun hakkında gösterdiğiniz tak
dir daha başka olurdu. Yaıık 
ki çokları gibi, siz de Rilştil~ il 
1939 dan sonra yaptıklarile ta
nı) orsunuz ve öyle anıyorsu
nuz. Devlet bütçesinden büyük 
ödenekler almağı sağlıyarak ve 
etrafın dedikodularına kulak 
asmıyarak Teknik okulları ge. 
liştirdi de ziraat ve sanayiimiz. 
deki makinelesme hareketıni 
kolaylaştırdı diyerek. 

Gerçekte ise Rüstünün en 
değerli tarafını görmek ıçın 
1039 dan önceki ha)atını bil· 
mck lAzımdır. Bundan yirmi 
beş )11 önce Milli Eğitim Ba
kanlığının Belçikadan ge i rttı· 
iH bir mütehassısı Teknik öğ-
retim alanında yapılması ge
rekli lelere ait raporunu verdik 
ten pek aı sonra Rüştü Teknik 
Öğretimin başına geçirildi, o· 
nun, bu işten çok kısa slirım 
mecburi ayrılışını hesaba kat
maısanıı. yirmi dört yıl Tek· 
nik Öğretim umum mildürü 
veya müsteşarı olarak aynı is
kemlede oturdu. Yirmi küsur 
yıl aynı koltukt!! otunnağa 
katlanan Rüştü Ozel ayarında 
bana kaç memur gösterilebi· 
lir? O Rüştü Özel ki isteseydi 
pek AIA Milletvekili \'e be.iki de 
Bakan olabilirdi. O. böyle ol
mak için bir dakikasını bile 
sarfetmeğe !Uzum görmemişti. 
İşte RD~tünün de~eri bir kere 
bu noktadadır. 
Teknik öğretime 
Kıymet verml)·enltr 

1938 sonuna kadar gidip ııc
len Bakanlardan rahmetli 

Necati ile Sam~t Arıknnı b1r 
tarafa bırakırsanız: diğerleri 
Teknik Öğretimin gelişme i 
mcsclcsile o kadar ilgilenmedi· 
lcr. O vakte kadar Milll Eği· 
tim sandalyesine oturanların 
bazıları Rüştü Özeli gördükçe 
ıEfendim, bizim san'at okulla· 
rından sanki ne yeti3iyor ki... 
Hem kızlarımııa dikiş biçki öğ
reteceğiz: diye koca koca bina 
yapmağa ne lüzum varh şek. 
Jinde gftya büyük lfıflar söyler
lerdi. O sırada Teknik Öğretim 
alanında bir şeyler yapılabil· 
mlş ise o. tamamen RüştUnlln 
kırılmaz enerjisine ve Milli ı-;. 
fitim Bakanlığında çalışan ba· 
zı yüksek memurların anlayışı. 
na borçludur. 

Bu devirde, buluştukça, hillr 
misiniz, Rüştünlin Adeta bir 
müjde verirmiş gibi sevinerek 
bana söylediği sözler ne idi" 
Uğraşmış, uğraşmışta yeni ta· 
yin olunan Milli Eğitim Baka· 
nını almış, Ankara San'at oku· 
lunu gezdirebilmiş ııibl şeyler •. 
Sonra i!Ave ederdi: Kapıdan ÇI· 
karken söylediklerinden anla. 
dım: Bu yıl fazla 1 tedH~im 
20.000 lirayı bütçeye koyacak. 

O günlerden birinde idi. 
Rüşta anlatıyordu: Bilmem 
bütçenin hangi bölümündeki 
lidcnektcn tasarruf etti~i para 
ile emrindeki Snnat okuluna 
tezgah ve makine yaptırmış. 
sonra bunları t tanbul Sanat 

etmi' olabi-
lir, yahut Rüştünün bo-

Eski İçi lcrt Bakanı 

okulunda toplıyarak mensurat 
ustası yeti§tirınek üzere orada 
bir şube açmış ... Sonra hemen 
ilAve ederdi: Aman bunu dl· 
ğer arkadaşlara söyleme ... Bel 
ki engel çıkarırlar .. 

yundan, gözünden hoşlnn· 
maz da onunla çalışıııak Türk Eski :'lluharipler Bir· Emniyet birinci şube m .. mur 
istemıyebllfr. Bundn hiç bir 
fevkaladelik görmüyorum. l<'a· 

kat gelecek nesillerin terbiye-;i
le mükellef olan bir Bakanlık· 
ta çalışanlar nasıl olur da Rüş

tü gibi bir arkadaşlarına böyle 
bir muamele yapılmasına ta· 

liğinin senelik kongresine diin ları evvelki gün, Şehremini, Ta 
de devam edilmiştir. hir Mehmet sokağında 35 nu 

Aradan pek az zaman geçti, 
Rüştü mensucat şubesi talebe
sinin okullarında ekzersiz ola· 
rak dokudukları kumaş örnek· 
lerini bana gösteriyor, cBunlar 
ne maharetli usta olacaklar• 
diye seviniyordu. Rüştiinün de 
ğeri işte bu idealist ruhta
dır. 

hammül edebilirler, hele buna 
karşı mukavemet etmezler? 
Hir türlü bunu anlıyamıyor \'e 
hazmedemiyorum; bugün kil 

Dünkü toplantıda hesapları:ı, maralı evde büyücülük yaptıl!ı 
teşkil edilen bir komisyon tua anlaşılan Güner Şen isminde hır 
fından tetkikine karar verildık-,kadını suçüstü yakalamışlardır. 
ten sonra dilek ve temcnnil~r Bu büyücüniln eski AnkarJ po
faslı üzerinde hararetli k:ınıış- i lis mildürlerindcn birinin kıı· 
malar cereyan etmiş, maddi im· rısı olduğu anlaşılmıştır. Hidise 
kansızlık ve nisbetsizliklerden hakkında tahkikata devam o!un 
bahsedilmiştir. maktadır. 

Bir delege, eski muharipler Diğer taraftan Fatihte II:ıy-

1939 dan sonradır ki sizin 
de çok bcğendiğıniz müessese
ler me)·dana getirildi. Bunda 
Rilştünün yalnız: yapıcılık ve 
teşkilatçılık meı.iycti değil, 
o tarihten önceki hazırlıkları· 
nın önemli tesiri olmuştur. 

kabinede, benim kadar cle
ğilse bile, Rüştiıyü ya
kından bilen nüfuzlu bir Ba· 
kan \'ar. Bu zat na. ıl olur da 
Rüstünün başına gelenlere ses 
çıkarmaz? Doğrusu buna da 
aklım ermiyor. 

lçin bir marş bestelenmı.?sinl dar mahallesi Hamam sokağında 
teklif elmiş, diğer bir delege 11 numaralı evde üfiırük~Lilük 
bu teklife cevaben: yaptığı öğrenilen Hasan Yc~ıl:ıç, 

- Aç karnına türkü dinle!l· dün birinri şube memurları ta· 
mcz, demiştir. rafnndan suçüstü yakalanmı~tır. 

Bugün merkez idare 'leyeti Suçlu hakkında tahkikata lıaş 
ibra edilecek ve seçimler y:ıııı· lanmıştır. 

lac:ıktır. Şehirde karasinek 
Antrepo darlığı 

Arıkan ve 
Rüstü Özel 

1932 yılında 
Bir hadise Milli Savunma Bakanlığı:ıa ait 

1932 yılında ben, Maarif .MÜS· Sarayburnu depolarının bir kıs 

h 1. At t·· k'" yıl tcşarı idim. Gilnün bı'rı"nde mı henüz tahliye edilmediğinden R a met ı a ur un son • Denizcilik Bankasına verileme· 
Jarında idi, Saffet Arıkan Bakan rahmetli Esat Beye iki miştir. Tahliyeye bir an ev\·e1 

•1·11· Eğ"t" Bakanı olmu~tu büyük maarif memuru vanında ., ı ı ı ım ~ · • başlanması için aUkalı mak.:ıın· 
ll. k .. da d',.er bazı se o kadar ağır sözler s"yledı"m once o • ıı. • u lar nezdinde tcşebbilslere devam 
lcfkri ı:ibi, Sanat okullarından ki artık benim bu zatla bern· olunmaktadır. 
kayıtsızca, hattA bazan alayla ber çalı~ak1ığıma imktln kal- Hasköy ambar ve antrepo sa· 
bahsederdi. Rilştü Arıkanın iyi mamıştı. Ben istifa ettim, o da basındaki inşaat süratle devam 
ruhundan faydalandı, ona An- beni Bakanlık emrine aldır. etmektedir. Depoların beto.ıar· 
karadaki Sanat okullarını gös- mak için müracaat etli. O sıra. me kısımları tamamlanmak ilze 
terdi. O ı:ündcn itibaren Mılll larda Ankaradan ayrılırken redir. Saha, eylıll başında hiz. 
Eğıtim Bakanının Rüştüye ba· maarifte beraber çalıştığım ar- mete girecektir. 
kışı değişmiştir. kadaslanmın bana ka~ı gös- Eski domuz salamuraları 

lnönünün Cumhurbaşkanı ol terdikleri vefalı ve hazırladık-
duğu ilk yıl ıçinde Arıkan Mıl· Jarı tesyi toplantısını omrllmun imha ediliyor 
lı Eğitim Bakanlığından çekil· sonuna kadar unutamam İkiııri Dünya Harbinde Al. 
di Fakat bir mUddet sonra İstasyona gelen arkadaşlar. manya)a ihraç edılmek üzere 
Mllli Savunmaya Bakan olmuş. dan biri Milli E2itimin eski Calatada Salamura yapılan fa 
tu. o sıralarda ikinci cihan mllsteşan rahmetli İhasn Son- kat sonradan ıhracına milsaaue 
harbi patlamıı bulunuyordu. ku idi. İhsan Bey bana sonra- tdilmeycn 150 ton Domuz sala
.Arıkan ordunun bazı teknik le- dan anlatmıştır: O, istasyona murasının bu muhitte oturanl&
nzımını tamamlamak ve yap· inerken rahmetli E at Beyi rın devamlı şikllyetl ÜZPl li. ~ im· 
tırtmak için Rüştünün blnbir gönnü tür. Bakana ıEmln Rey hasına belediyece karar verıl-
emekle meydana ıetirdiği bir <Ot,•amı Sa. :;, SU. 1 ıle) miş 'YC domuz salıımuralan ev-
kııç sanat okulundan ve bunla· ı-== velkl gUnden iUbaı en "Sehrı.rı rlı-
rın atölyesinden ba~ka bir mil· j ,----------, şında açılan çukurlarda iıwrl~. 
esse bulamamıştır. Rüştü hak. rine kireç <.lökmek suretile tcp-
kmda sevgisi günden gilne ar· rağa gömülmcğc başlanmı~tır. 

tan Arıkan onu inönüye tanıt- Sahtekarlık yapan f.ECMİ$TE . 
~- ·BUGÜN ~ 

mıştır. 

İnönü Rliştü ile Teknik öğ
retim meselesini uzun uzadı}a 
görüştükten sonra neye dc\'le
tin bu memurunu çok se\•mls
ti? Bunun sebebi bellidir: Baş
bakanlığında veya Cumhurbas· 
kanlığında İnönü vali veya mil· 
dürü umumi bir takım zatlarla 
goriı§müştür. Onların çoğu 
kendisine sade cHay hay PB· 
şam, emredersiniz.. demişlerdi. 
Halbuki Rüştü yıllann emeği 
olan plfinları ortaya koyarak 
Cumhurbaşkanına bunları gös. 
teriyordu. O tarihten sonradır 
ki Cumhurb:ışkanı İnönü, Rüş. 
tünün işıni destekledi ve her· 
kesin bildiği müesseseler ger
çekleşti. Buı:ün Milli Eğitim 
alanında yabancılara göğsümü
zü gere gere gösterebileceği. 
miz yalnız bunlardır. 

Noter memurları 
İkinci Noter başkAtlbl \bdıil 

Göreyim sizi kadir Burhan, seyrüsefer tahsil· 
ı dan Orhan Aydın, Lıitfiy~ Öz 

şahinleri m jsoy, Bayram Özsoy ve Ali Ytireı 
319 ,.11 en·el lıugün, 8 A· adlarındaki 5ahıslar, Hasan I:ı· 

J 
1 
za Aköze ait bir binayı, tanzim 

ğu tos 1633 de Revana gir· 1 ettikleri sahte noter seneUeriy· 
mi tik. Muhasara Tenımuıun le satmışlardır. 
28 ind giinünden itibaren ıle· Sahtektlrlıklan meydana çı· 
\"am ediyordu. Sultan Dor· kan suçluların muhakemesine 
düncü Jnur:ıt, zaferin bir an başlanmıştır. 
en-el kaıanılmasını istiyor, 
büyük taarruz ba ladığı za· Şehrimizdeki liselerde 
nınn safları bizzat dolasıyor, başarı derecesi 
mecruh yeniçerilere yirmi 

Şehrimizdeki orta mektep ve 
sekizer, atları \-urıılan ipa· liselerin haziran devresi imtih:ın 
!ıilere ellişer altın ,·eriyordu. Iarında alınan neticeler memnu 
}'orgunlara, yaralılara şer· niyet verici olmamıştır. 
beller, ekerlemeler dağıtılı· Lise bitirme imtihanlarına gl
yordu. Sultan Murat hazan ren 1302 talebenin 437 si muvaf 
kendisinden geçerek: fak olmuştur. Olgunluk imtıh:ın 

- Göreyim sbi a hinlıı· larınd:ı muvaffakıyet nisbeli 
rim, kanatlarınızı tamamen a. 

'J'ekaütliiğe mecbur daha ziyade düşllktür. 1351 t:ıle 
ç ıp düşmana dehset vererek b d k g ı b Edilen şekil e en anca 3 1 aşarı temın 
aat bu saattir. edebilmiştir: mU\ affakiyet nls-

Emin Bey, Rüştü özelin şimdi N'iralanyle askeri costunı· beti yüzde 2!l dur. 
bir köşeye atıla·crmlş ol- yordu. Rt>van, 8 Ağustosta Orta mekteplerin bitirme im· 

masından tecs lifle bahsediyor. fetholundu. tlhanlarına gırn 3998 talebenin 
sunuı. Ben ne Ril~tünlin emek ·------T""uı""··,. ... n,.E.,N.;iT•C;,;f_.1. 1356 sı muvaffak olmuştur. 

mücadelesi 

Belediye Sağlık müdu Jli{::ıi 
Sağlık ekipleri tarafından şeh· 
rin muhtelif semtlerinde karasi
r.ek mücadelesine de\'anı edil
mektedir. 

Bu c·limleclcn olarak son bir 
hafla lçinrlc ~ehirde \'e Cİ\'arııı· 
da 547 hela, 113 ahır, 119 güb. 
rnlik, 117 lağım tukuru, 7 çöp 
ıskclesi. 52 çöp sandığı, 117 ıa 
ğım mazğalı ve sinek görUlen 
733 )er ilftçlanmıştır. 

Ankara vapurunda 

kaçal<çılık 
Rntı Akdeniz seferinden dö· 

nerek şamandıraya çıkan A "~· 
KARA vapurunun Gilmr!lk ~Iu 

halaza neniz Biilge Komul1ıılı· 
ğı ekibı tarafından yapılan ~ni 
aranmAsında. kaçak boyunbağ. 
lan, çakmaklar, çantalar \ e 
saire bulunarak ilgili makama 
ta teslim edilmişllr. 

Denizcilik Bankasında 

yeni çalışma şekli 
Denizcilik Bankasınila ı~lct· 

meler arasındaki koordina~yonu 
temin için haftada bir gün çalış 
ma saatleri dışında bütün "let· 
nıe müdilrlerinin iştiriıkile U· 
nıumi bir toplantı yapılacak! r. 
Bu toplantıda, işletmeler ve şu 
belerl ilgilendiren belli i~ler 
görlişülcrek karara bağlanac:ık 
tır. 

--0-

Bahkesir' de 
Bir kavga oldu 

Tlıuuıl M 1 nl r •ıdıh 

Balıkesir 7 - Dün ı::cce ya. 
rısından sonra şehrimiz eski 
Halkcvl bahçesi gazinosunda bir 
hAdise olmuştur. Kurs müdavi. 
mi Assubaylardan Ahmet Kapı 
oğlu. bahçede oturmakta olan 
evli bir kadına söz attığı iddia. 
sile kavga ('ıkmış \'e ka\'ga)a 
Mehmet Gönderdi, Haşmet Sun· 
kar, Nazım katılnııs sıvlll .. rlc 
yumruk sandalye ile birbirlerine 
firişmişlcrdir. Ru arada yarala. 
nanlar olmuş. bahçede koeas"le 
oturmakta olan müsterilerde'l 
hamile bir kadın heyecandan 
bayılmıştır. Hadise sa\·cılığa in· 
tikal etmist.r. 

lil iğe ayrılma sın dan, na tt 5 ~;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;.;= 
ne de ondan herhan~i r -
bir tarzda faydalanmanu· 
sın dan bir acı duyuyo 
rum. Benim yüreğimi yakıın , ................................. ... 

Herkes talihini kendisi hazırlar 

HAVA 
VA%İYETİ t;. 

Yeşilköy l\Jeteoroloji ıot:ıs· 
yonunun tahminlerine göre 
bugiin şehrimiz ,.e civarın· 

da ha\ a sabahleyin az bıı· 

lutlu, deniz ) üzfı pu lu, SQn· 
ralan açık geçecek; rüzıtar· 
lar deği~ik istikametlerden 
orta kuvvette e~etektir. Sı· 

raklık :ırlnıakta devam l',le· 
rek :~·! santigrat civarın.la 
kaydolunataktır. 

Dün ha\ a sabahleyin kıa· 
men bıılutlıı, sonraları a~·ık 

~eçmis, &ünün en dilşiik :aı· 
hu neti 18.5, en ) iiksek :a '? 
antigrat olarak kaydedil· 

miştir. 

KUCUK HABERLER 

Hicaza bir 
Sıhhat ekibi 
Gönderiliyor. 
Hicaza gidecek olan hacı nam 

zctlerlnin seyahatlerinde \"C bat 
devamınca kendilerinin sı!ıhi 
kontrollarını yapacak heyetin 
yol hazırlıklarını yapması ıç!n 
B:ıkanlıktan il sağlık müdürlü{iü 
ne emir gönderilmiştir. 
Harı kafilesine bir doktor ve 

bir ba:ı sağlık memuru ile liç 
sağlık memuru iştirak edecl'k 
tir. Sağlık ekibine c:cyyar çadır 
ve mühim miktarda ilaç \'eri· 
lecektir. 

Ekip son hacı kafilesin in av
detine kadar .Mekkede kalacak· 
tır. 

BİR RA~OI-.\'U E\'İ Emekli Sandığından borç 

BASILI>I alacaklar 40 bin kişi 
Kalyoncukulluğu Damacana • 

sokak l numarada r:ıncle\'Uculu' 1 Ankın-a, 7 (T.II.A.) - Emek. 
yapan Mustafanın evine. Ahliık '. il Sandığı.na, Dul ve Yetimler 
zabıtası memurları tarafından ı e emeklı . ~em~rlardan borç 
yapılan baskın netircsin~ t' . ~ ra~a aJm~k l~ID IJ?Urac~~~ cde~
kadın 4 erkek suçüstü yakalan. ~rın sa) ısı O bıne yukselmış· 

, 1 d tır. 
mı, ar ır. En ki· S d ~ b ·· t 

Kadınlar hastahaneye ~evkc . ' ıe ı an 18ı u. muracaa 
dilmiş tahkıkata başlanmıştır. sahı?lerl.?den talepll'rı, şayanı 
AllALET l\IÜSTEŞ.\IU~IN ter~ıh gorülenlcri tasnıf etmek. 
1 ETKİKLl:Ri tcdır. 

Adfılct Bakanlığı müsteS:m 
İsmail Hadımboylu dlin İstanbul 
adliyesine gelerek tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Müsteşar, Beykoz, Kartal, 
Sarıyer, Eyiip, Beşiktaş, Bakır
köy mahkemelerini de gezmiş· 
tir. 
İCRA l\lE 11 Rl,ARl~A 
KARŞI GEi EX BORÇI.tı 

TarlabaŞJ raddesinde dükkA
nı b:ılunan İstavrl, haciz için 
~elen İcra memurunun vazifesi· 
ne mani olmak j temlştir. 

Ayrıca, dükkftnından mal da 
kaçıran istavrl hakkında takiba
ta başlanmıştır. 
i\IEH:\IET TASKE F.N'IN 
DURUSi\IA~l~A DEVA'l 
ımiLni 

Profesör Feyyaz Gürsanı öl
dürmekten sanık l\Iehmet Taş
lıesenin duruşmasına dün de de. 
vam edilmiştir. 

Sanık müdafaa için mehil ı~ 
\ediğinden. mahkeme başka gü 
ne talik edil mlştlr. 
I.iR\'A l\JİU.! SA\'~l\IA 
BAKANI Glnh·on. 

Bir müddetten beri me:t>!"· 
ketimizde misafir bulunan !..ih 
Y:> Milli Savunma .Bakanı bugdn 
~ehrimizd<'n ayrılacaktır. 

Milli Savunma Bakanı şc1·e. 
Cine. şehrimizde Libyalılar dun 
Ordu Evinde bir çay tertip et· 
mi~lcrdir. 

oPN YAPll A~ İTIRACAT 
Dun ş"hrimizden muhtel!f 

memleketlere giden Porsuk de
risi, Kiit:ıhya mamülAtı: İç fın. 
dık. hparta halısı, fpck srcca. 
de, yumurta, kepek, kuzu deri · 
si, teneke kırpıntısı. kuş yemi 
'-'e ketrn tohumunun ihraç kıy 
Dl"tlrri tutarı !l62.133 liradır. 
YÜZCK ('Al ~ Kı\Dl~I.AR 

--O-.--

Sümerbank' ın 
Kaput bezi 
Sahsrıın 

Ankara 7 - Son günlerde 
piyasada kaputbezl darlığı oldu· 
fu etrafında dolaşan şayialar 
hakkında Sümerbank Umum mü
dlirlüğünün ver<liği malumat:ı 
göre, bu yılın .satış kampanya 
ında yerli pamuklu mamıllle.r 

üzerinde piyasa geçen yıllara 
nazaran daha hararetli ve talep 
daha fazladır. Sümcrbank fabri
kalarında gecen yılın fili imalfı. 
Cına nazaran bu sene bu miktar 
altı milyon metre kndar arttı
rılmıştır. Diğer tarartan. hu fab
rikaların birinci altı aylık ima 
lat devresinde kaputbezi yüzde 
yirmi kadar fazlasile tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Bankanın ayrıca programı 

dışında bugünlerde piyasaya üç 
milyon metre kadar daha kaput
bezi çıkarılacağı, imalatın imkAn 
,·,isbctindc arltınlacağı söylen. 
mektedir. 

Yunanlılar kara suları· 

mızda 120 çeşit balık 

avlıyacaklar 
Ankara, 7 (ANKA) - \'u· 

nan Hükumeti iie yapmış oldu. 
Pumu1. yeni Balık anlaşması ı:ıe
reğinre Yunanlı balıkçılar. ka 
ra sularımızda 120 çeşit balık 
nvlıvablleccklerdir. Bilindi~! ı::i· 
bi. -kara sularımızda gezici, ge
ı;ici \ 'C yerlı balık olmak üzere 
ic çeşit balık \"arriır Gezici ba. 
lıkların ceşit sayısı 48, ı:ıcçlci 
balık 19. yerli balıklar da 53 tiir. 

1 tmlt!i'·D 
Deli mi bunlar l 

d. eı.1lfl· 

A tatürke ve onun ır . . . ı· ınkı 
le baııarılan çc~ıt 1 •• ,a 

··t . .ıuıı. 
Hiplarıınıı.a bu un JllU" 
hanandır. Bir Buı,ar ... ıı-- ı·· k ara•~ harrir bile Ata ur ı\tJ' 
dan a)rıldı~ı zaman / ı.al· 
türk öldü, diın)anın ta 

1 ssiil' 
madı .. tarzında bir tee 
ifadesinde bulunmuştuk ııııt• 

Biltün hunları bır'J a ıııil
kendi dinimiıdl'n - oı~n • r•· 
ıetırri giiı.den geç_ırelı~urııe 
kistan ötedenberı Ata 1 ğll'' 
ve inkılıipların:ı ha~·r:ın ~ el· 
her Yesile ili' gösterme ııt· 
vanmertliğinde bulun ııe· 
En don ez) a mfis)Ümanıarı 
za övledir. ııt" 
A~) adan ayrılıp ~aba '"' 

till're gelelim: surıl ~ tarı· 
Liıhnan, Atatiirk ınkıl3P çılı· 
nı iirnt'k t11tac·akl:ırını a ·rt 
ra ilan rttiler \ e ons gogl· 
' ·ııe bazı ı~lah hnrekctıerı. ıı· 
ri~tiler. Bu lıarl'ketlcrın ıt· 
mania gclişe<·eğ~~e \'e .::~ur 
Iiyerei;ine hiç !iUPhe ) ııetlt-
Yakın Doğu menıleb. un· 

rinde .raşa•. cReY• gl 1 bat 
\·anların kııldırılmasına 
landı. ·terle 

Biz kadınların erkek 11511• eşit haklarını tanımak h r• 
sunda medl'ni dünran1"ı1ıJıl 
ileri memleketıeri~I 

1 
r[Ji· 

gıptaya diişüreeek b~~ i ~dili· 
ii senelerce e' \'el gostc Jı .. 
İşte bugün de, ımsırd• .,1,r 

. .., tıa" 
dınlara ~·en ı, gcnı,. . ·ııııe~· 
, el'ilmc~i cihetine gıdı 
tedir. . larıııııı 

Kı arası, inkılap JtO· 
hıristiy:ınlık ılünyasının -'~ 

·· ı~nıall' una gitmis de Mu u aıı· 
dünvası tarafından l adı~g~ 
mış - değildir. Hu iki b.:~111• 
dün\ anın mensupları ~ . s•· 
da 1\1üsevillğln müme~sıl:ıerl 
}ılacak hrail de\ letının ın· 
gelenleri de her fırsatta bab 
kılaplarımızdan sita) i~lc 
scderler. ııtt· 

Bö) le olduğu halde: "\ıııı· 
timiz içinde azın azı bır1 ı rfnl 
re, Atatürk'ün heykel e bir 
kırmağa kalkar: şapka)~nı;b 
tarafa bırakarak kere k ıııır 
\'eya garip garin başlı ..ıı)l 
kullannıaria velleııir: ı;• 11• " • t ~I 
gizli i~letilcn tekkelrrc ~~~ 
mak \C hir takım a)"in 

d .. er· CO
katılmak 111•\ esine us ' rır 
luk çoruıııınu bir t:ıkı!ll ti 
sat dii~kiinü :!-·ohazıarı~ııP 
altından kıırdııkJ.rı (!.~ lit 
h:ırflerill' okuyup 'azııı?.ndt' 
retmee nırkteplerinc go ı:ın· 
rirler: kadınl arını r:ı,r~~f ıııt• 
maya ,.e~·a sımsıkı örtun 
ğe 1orlnrlar. . cıı~ 

Rıı ters ııkına lıe,·e~ı ·ııt 

sürmİYl'rr.klir. Her lif'~· ;:ır· 
tahii rerl'\'aıı•n ıı girrrt • ti 

• JJ ıs f·akat in~an. J~nı. ır I· 
v:ın \'f' MiiSC\'İ i1iinyııo;ınıııdt 
, ilikl"riıııf" lttifıık ıuılill•"' 
"lıl ıı le lırı in kılllnl ~ rı1111ı~~·" 
kırı harf'kl't l'tmeıt" k~. li
.,.,..n ıı1ı 1i;mrl'~·i !:'öziinun 
niine "f'lirh·or ıla : 

_ J)l'li mi hunlar'! ııı•· 
neıneklen kr.1111ini ala 

ınr. 

Ol'\ KEI.İJ\IE\1$ r· 
Kiracılar bir cemh rt k1l 

Kuyumculuk yapan Rodos is
minde bir şahıs emniyete müca· 
raat ederek. dükkanına miişteri 
rliye gelen iki kadının. 2000 lira 
kıvmctindc tckla~lı bir yüzül!ü· 
r.ii çaldıklarını iddia etmiştir 
Tahkikata baslanmıstır. 

8 AGUSTOS 195% mı;;::~;~ak hirl'r e\' kurabil· 
CUMA 

Tekel idaresi fuara 

AYS _ GÜX :n _ JIIZIR !l:> sclrr daha iyi:.. ıtf 
RUMi 1368 - TEMl\ll'Z :!!.l • TATJ.I~ 
HlCRİ 1371 - ztı.KAllE 17 ~------~ 

iştirak ediyor \ ·asali t:73nı 38 
SABAH 05.0l 09.2·1 Tedavüldeki paro 

Tekel idaresi bu yıl İzmir 1''ua ÖGLE 12.20 03.01 
rına yeni şekilde iştirake k.u<1r İKİNDİ 16.12 ı1R !it milyon lira arttı ,_ 
verır.iştir. l\Tevrut pavyon ıı:e:ıir AKŞ,\:\t 19.18 12.00 2 
letilerek s igara makineleri yer YATSI 21.03 oı.n Ankara, 7 (ANKA

1
> ~da\-0]1 

Jeştirilecek ve burada siga; a ı· İMSAK 03.06 i)7 47 ğustos tarihı ıtibarly e 539 S 
mal edilecektir. deki para miktarı 1.176· 8ıst•11 

İdarenin lüks biralarının ;.:ıtı Gıudıını:o ııön4ıritı .. 11<1:• "' H· ' liradır. Geçen haftaya 11
111

,, ııll' 
k ılnıltr bcuıhın, banlmaıın faıff 50 k ruc .. 

şına Fuarda da devam edilecc l 38.314.949 lıra u " 
tir. ._'_4_a_ ... _u ... ________ .,;;. artış kaydedilmiştir. ~ 

.... ıd jJl• 
da vardı? O da bütun ole cı.S 

Türkiye Kredi Bankası A.O. na 
YAZAN~ fANNV NUltST çEvı'Rr11~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

sanlar gibi bos kafalı, ın~n~~
\·e saçma idi. Fazla konuştll 11e 
değmezdi. Ray, yasamaktan bır· 
kadar yorulmuş olduğunu 5ı:i 
dcnhlre hissetti. 'eı·edc ~ t: 
şevki ve neşesi? Hiçbirındc lda· 
ser kalmamıştı. Elini kııtl~rtl 
tacak takati yoktu, her şe~ 5,. 
beımişti. Vakti~·le kC'ndisi111

111ti 
\'İndiren bir cl:ıvct, bir ı;eı~ıbİ 
şimdi bir yük, bir angarfJ "' İstanbul 

Beyoğlu 

lzmir 
Adana 

Büyük Postane karşısı 
İstiklal caddesi 339 
Büyük Kardiçalı Han 
Özler Caddesi 

11 Ağustos Pazartesi 
Ak_şamına kadar 150 Lira 

Yatırdığımı takdirde: 

4 EV 
BiR 

den birini 
OTOMOBiL 

400 adet Para, 
Altın ve kıymetli eıya 

ikramiyelerini kazanabilirsiniz. 

Her 150 Liraya bir keıide numarası 

Her ay sonunda bir çekiliı 

sınız. 

- Ya öyle mi? 
Diyerek Ray, hareket halin· 

deki otomobilden kendisini aşa
ğıya atti. 

Bu. New York'da sık sık v5 
ki olan bir hadise idi. Biraz 
fazla içmiş olan bir erkek, bir 
kadını zorla bir yere götiirmck 
ister, kadın razı olmayınca böy 
lece arabadan inerdi l'olisl<'r 
bu gibi vakalar karşısında kal 
dıkları zaman meseleyi fazla u 
:ıatmazlar, kadına ismini sorar· 
lar. Bu ismin sahte olduğunu 
bildikleri için şöyle yalandan 
kaydederler. kadına biraz nnsl 
hat ettikten sonra salıvcrlrler 
dl. Erkek de nasılsa otomobilı 
ile oradan uzakla mı:ı; oldu.i!u 1 

çin yapılacak bir şey yoktu. 
Ray'ın bnşına gelen bu harll· 

se, nasılsa gazetl'lerin kfsa polis 
haberleri arasında yazıldı. 

Fakat Ray'ın ismi geçmedi. 
Havadis sadece ıGenç bir kaclın 
kendisini bir otomobilden aşa 
ğı alarak Sa\'uşmuşttır• şeklindi' 
çıktı. 

Ray'ın oda komcusu, l\I is.< 
Taddic isminde bir kndındı. Es 
mer, ufak tefek, kıvırcık saçlı 
olan hu kadın bir müessescd" 
kAtibe idi. Gündüzleri çalışır 
akşamln:-ı oriasına çekilir, man 
rlolin çalar, şarkı söylerdi. Yir 
mi iki yaşlarında, SC\ imli v. 
canlı bir kız olan lıliss Taddie 
hazan çok mahzun bir tavır ta 
kınır ve hayattan bezmiş oldu 
ğunu Ray'a söylerdi. 

Bir akşam odada karşı kar 
şıya oturup Clerlleşiyorlardı 
Taddie. Ray·a ı:ı;~ le söyledi: 

- Slı birçok hususla henını 

29 
ablama benziyorsunuz. O da bir 
erkek meclisine girdi mi, bütün 
delikanlılar erkek kedi gibi o 
nun etrafını alıp miya\ lamağa 
başlarlar. 

- O da nasıl söz, Taddie? Bi 
zi neden kediye benzetlyorsu 
nuz? Ablanız şimdi ne yapıyor' 

- Ne yapacak, o kedilerin 
birisiyle evlendi, hem de iyi 
bir koca buldu. Ablam şlmdı 
gebe ... Nerede ise doğuracak. 

- O benden beC<'rikll imiş 
Ben henüz kimseyi bulmadım. 

- Ray, sile bir sual sarara 
~ım . Belki bunu biraz garip bu 
laraksınız, fakat mazur görün 
\'Akıli sizinle yanyana odalarda 
yaşıyoruz:. Sizin her akş:ım ev<' 
döndUğilnüze şahidim, ama yi 
ne de merak ettim. Bazı dedi 
kod11cu insanlar sizin hafif me~ 
repli bir kadın olduğunuzu söy 
lliyorlar. Bu doğru mu? Ne cle 
ınek istediğimi analdınız, dcğıl 

mi? Eğer böyle oldu~unuza i· 
nansaydı111, size bu sualı sorma· 
ğa cesaret edemezdim. Fakat 
çok merak ettiğim bir nokta 
\'ar. Sizi yemeğe ve gczmeğc . 
gölüren crkeklrre: ne dereceye 
kadar size yaklaşmnlarına mil 
saade edersiniz? Bana hazan 
böyle tekliflerde bulunuyorlar 
da ne yapacağımı şaşırıyorum. 

- Ben onlarla ancak arkadaş 
lık ederim, Taddie. Diycceksi 
niı ki bu kadarcık şey için ne· 
den pc~imden geliyorlar Ne ya
payım, bıı benim climrie değil 
ki. .. Her nedense "henden hoş· 
lamyorlar ve benimle gezmek 
ten zevk alı~orlar. 

- Olabilir. Siz tok şirin bir 
kızsınız. Ray. 

- Evet, fakat bana neye ya 
rıyor? Hayatımı intizama koya 
madıktan sonra ... Ben istesem. 
kendimi satarak çok para kaza 
na bilirim 

- Aman, Ray! 
- Kazanabilirim, di~ orum. 

Fakat bunu yapmadım ve yap· 
ınam. Mademki bu kadar merak 
ediyorsunuz, size doğrusunu 
söyliyeccğim. Ben henüz hiçbir 
erkekle yatma~ım. 

- Sabi mi, Ray? 
- Evet, kelimC"nln tam mA· 

ııasıyle henüz bakireyim. Fakat 
buna rağmen erkeklerin en kıı· 
ba \"e çirkin arzularını uyandı
rıyorum. Her nedense. hepsi de 
beni istiyor. Her halde bende 

l.'rkekleri tahrik eden bir h.ı l 
\'ar. Lakin ben onları beğenmi· 
vorum ve istemiyorum. Yalnız 
bır tek.defa ben.im için çok 
mühim olan bir htidise ile kar~•· 
taştım. Onda da bir aksilik oldu 
\'e b!r şey beceremedim. 

- Bir erkekle mi tanıştınız? 
Birisin! mi sevdiniz? 

Ray, Taddie'ye baktı. Bu ap. 
lal kıza i~ini dökmekle ne fay. 

gcliyord u. ·ı:i'-e-
Karşısında merakla h•hrıı'~ 

nin sonunu bekleyen ~a· 111,c
kızın yüzüne baktı \'e g~I~ deıı 
di. Ona şöyle söylemek ıçıll 
geliyordu: hcıtl 

- Hayatta hiçbir şrylıı (\ bıı 
miyeti yok. Giin bugiin. sıı;111,~ 
saat, deyip yaşamağa b~c tt· 
l~zım ... }'azla lıir şey el deg· 
mek için zahmete girınrt~ <t'' 
mez, çiinkü nasılsa elde _bı~;,•· 
kalmıyor. Tasalanmamak: ııı .. 
tı oldu~u gibi almak ıaz:ı111oıı 
naha doğrusu hayatı 0111• el· 
bir bekleme odası tcliiJ:kl ıılr 
meli. ı~tırap çekmcmc~c. ıl'~e 
bir şeye kıymet \·ernıc~ııssıı 
bakmalı .. Ancak o zam:ııı 1 

,.,. 

üzülmeden yaşadıf:ı k:ıdar 
şayabllir. 

xıx 111,ıı 
Ray, aynaya baktığı ıa bı· 

çehresinde senelerin hiC: ıı ıı 
rakmadan geçmekte oıduğtlıı 
far kederdi. 
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Seylanh bir 
Gazef eci geldi 
Se~tanh Gazeteciler Birlı~i 

. DÜNYA Kuzey Korenin 78 şehrine hava 
~ akını yapılacak 

başkanlarından C. E. L. Wickre
mesinghe memleketimiz hakkın 
da azılar yazmak üzere iki giin 
en el şehrimize gelmiştir. 

Dün öğleclen ı;nnra matbaam •. 
zı zi~arel eden Wickremesinghe 
arkada&larımıtla tanışmış ve bu 
arada memleketimizi ziyaret 
maksadı hakkında ~unları söy
lemiştir: 

* İranila eski Ba~bakan Ga· 
um, gizlendiği )enlen 
göndPrdlğı mektupta ha· 
dl clerdcn me 'ul tutula· 
nııyacağını soylemlştlr. * Mısır • İngiltere mun2se· 
betlerinin rluıel~ceğl bil· 
dirilmehtedir. * Yunanlılar, Bulgar le a· 
Ilndekl adaya ateş açmıs· 
lardır. * AmPrlka. Orta Jlo •u pak 
tından ne anladığını dun 
nçıklımı~tır. 

Londra 7 CNaren) - Bur!'da 
bır turkolojı merkezinin kunıl· 
ma ı husu~·ında tetklk'"r ~ apıl 
makta olduTru bıM rılmektc?'\ır. 
Henüz hazırlık safha•ında ol:ın 
bu etütleri Sır Ola! Caroe ıdue 
etmektedır. 

Nafen'e ~erdiği beyanatta Sir 
Olar şos le demiştir: 

• Unutmamalıyıı ki, Sovyet 
ba~kısı altında 20 milyon :ıtıis 
IUman bulunmaktadır. Btı:ı'ar 
hiç bir uman Sov) et idar ' ni 
ve sistemlerini benimsem"mış 
!erdir. 

Ru lar, bunların mllllyetçili
{!lni oldurmek ıçln ellerinden ~e 
leni ) apmışlar, fakat bunda mu 
valfak olamamışlardır 

Geçen harpte, 150.000 \f'\ı;JU. 
manın Sovyetlere karşı sılAh:ı 
sarıldığını da hiç bir zaman U· 

nu !mamalı:> ıı. • 
Londrada k"Urulması düş!lnU 

len Turkolojı merkıozi, Türkiye 
den Çine kadar uzanan havalide 
:ltu~ıumanların hayatı, tarıhi , 
külttirhnn tetkik edecek ve bu 
ahalarda calışacaktır. 

Yunan hükumeti Kıbrıs 

mcselcısini 

Milletlore verecek 

Atina, 7. - (A.A.) - Resmen 
oildırıldıtine göre, Yunan hü 
ıı:Ometı Kıbrıs hakkında İngılte· 
re ıle olan ihtilAfını Bırleşmis 
.Millrtlere sunmak imklnını in· 
crlemektedır. 

Yvonne de Carla karak-

Sygman Rhee büyük üstünlükle tekrar 
Cumhurba_şkanlığına seçildi 

..t na dolu ..t/al\ft 

Vaşıngto:ı, 7 - HaHı Bakanı Thomas Finletter bugün beya· 
natt2 bulunarak demıstir kı: 

ı ·Kuzey Koredeki 78 ~ehir üzerine hava akınları yapılması 
ururldir. Zira komünistler halkı kesif olan bu bölgelerde iase ve 

1 
techizat ıle takvh·e kuvvetleri yığmıslarc!ır. 

Şimdı, Btrleşmiş :r.tııı~tler &•\'İllere kabil olduğu kadar az 
zar"'r vermPye çalı~arak btı askeri herleflere taarruz etmek mec· 
huriyetindedirlcr. 

Ba ka tllrlii hareket etmedi~ımiı takdirdi> biz" kar ı kulla· 
nılacak otan haı p ınalzemPSİ ile cephanPnin ımhası için ranara. 
f?ıml7 taarrıız'c:rt ı:!irişmPdı>n nnre, bu 6"beple halkı bu bölg<>leri 
tahliyey<> davet be,·annamelıor atmıktavız.-. • 

S gman Jllıı>P IPl<rar C'ul!lbtırha•!..anlıi:ınıı SP~ilıli 
Pucan, 7 - Sımdive kaci2r tasnif rdılen r<>ylı>rin ~'iızde dnk· 

~anına ııörr. Cumhurbaşkanı Sys::man Rhl'e Kore Cumhuri etinde 
'apılan ılk Cnmhurba~kıınlıi.lı E"timl,,rlndl' ,.n yakın rakıbi Cho · 
Poıık • Am'a nuaran r:nk fozla rey elde etmiştir. 

ı; f!mRn Rhce'nln rakibi 111mdilik kaçıp saklanmağı tercih el 
mi tir. Srcim mıic~delcci P"nasında Rhee·~e açıktan 11çıj!a hlicıı· 

ma cesaret edPn rski azılı J..:omilnistlerden r.ho • J'onk · Am bu-
gün ne e\lndcı, ne de hJro~unda ~ortinmPmistir Şimriiye karlar 
Cho • :ronk • Aın'ın f.ldıııı 762.772 re) e mukabil Sygman Rhee 
4 969.29~ rey ıılmıştır. 

Amerikada 14 
omünisfe 

Ceza v rildi 

. 
lfalyada 
Demiryolu işçileri 
Grev yaoft lar 

•- Tuı;kiyenln başardı~ı l>il· 
yük inkılaplar biz SeylAnlıları:ı 
çok dikkatini çekmekte \ e ya
kından takip edılmektedir. Da· 
ha en·eJ Türkiye hakkında bir 
çnk kitap ve yazı okudum. Fa· 
kat bütün bunları ~·erinde ~!lt· 
kikin daha çok faydalı olacağı 
aşikardır. 

leml.,ketinizde bilhassa ınUli 
e~itim mevzuu ile gençliğin kal· 
kındırılmacı meselelerini, JIJ::ın
di! sarleliıte dnğru hangi yollar· 
la gidilrliğini tr.tkik edece~irn. 
Sı>lana di:indükten sonra bu hu 
ı;u~ıarda yazaııağım yazılar gün· 
llik dört gazetede yayınlan~cak· 
tır.• 

Seyrnnıı gazeteci Wlckreme· 
cin~he mıomlekellmlzde on g:ln 
kadar kalacak ve bu arada An· 
kara. zmır Ye dığer şehirlerimi· 
zi sı. ı.ecek, tetkiklerde buluna
caktır. 

Yunanistan Büyük Elçisi 

Atina'ya gidiyor 

Ankara, 7 <ANKA) - Yu-
ndnistan'ın Ankara Bfiyilk Elçıli
~i ile yakın lf'mıısta bulunan 
mehafıllerın bıldirdiğine göre, 
Elci Kontumas onumiızdeki gün. 
lerde Atnıcı'ya gidccektır. An· 
cak, Biıyükclçinin bu seyahati, 
ıhtiyari mı, yoksa son hAdıseler 
dolayısile Atına'dan yapılan dtı· 
\et üzerine mi yapacağı bilin
memektir. 

Los Angcles 7 CA P.) - Fcde 
rıl mahkeme dün. 14 komrınıs· 
ti, Bırle§tk Amerıka hükiim~ti· 
ni zorla de\frme) e çalışmak \'e 
bunun propagandasını yapnıak· 
tan mahkQm etmiştir. 

Dört tanesi kadın olan sanık· 
lar arasında, bır ~ene evvel tev
kif edildı~ı zaman partinin baş 
kanı olduğu sanılan ve 46 yaşın· 
da bulunan Wılliam Schneidcr
mıın da vardır. 

Buyuk Elti Kontumas'ın se. 
Roma 7 - Komünistlerin ~e~- ~ahalini hanı:ı şartlar dahilinde 

\ikiyle İta! n Devlet De!nıryol '"aparsa yapsın, Zafer gazetesin 
larında çalışanlar diın gece y:ı de çıkan be~anatı ve muhalü 
rmndan llıbaren 24 saatlik b ·r gazetelerimııe dair ı;öllemls ol· 
ı:re\e girışml~tır. Bu"Ün mP-mle duğıı sözler dolayısile Yunan 
kette demlryolıı seyruseJerini makamlarına izal,at \•ererf"ğine 
kı~men nlsun temin maksadıple muhakkak nazarile bakılmakta
ordu makıni~tlerl ekspres tren- lhr. 

Kendılerınin mahkumiyet nıUd 
dctı 'e ne\ ı sonı adan tayın e· 
dılecektlr. Azamı ceza beş sene 
hapis. yahııt 10,000 dolar para 
cezası olarak tecelli edebilir. 

Mahkrme altı ay devam ;-tmiş 
tir. Srkiz kadın ,.e dört erkek 
ten mtitt'şekkil olan jüri, 30 
temmuzdanberı müzakere h :ılin 
de idi. Sanıklar, jüri a za sının te 

er teker, beher sanık lçın rPy 
~erme~inl talep etmişler ve bıı 
cekılde de her sanı~ın suçlu bu· 
lundufm anlasılmıştır. 

Faysal Amcrikaya 

hareket etti 

!erini iflctmiştir . Bilrlirlldlğı'I" Dığcr taraftan, Btiyükclçinln 
ı<Örc halyanın 22 hin Km. lik tamamen ş;eri alınması Uzeriııde 
d('mirycılıı 15ehrkesind" her g~in dP dnrıılnıaktıı ve Yunan lliıkô . 
~der P.den ortalama 6 bın hatarıı m"tinin boyle bir karar almaı·. 
mııkııbil rığ'r~e kadar yalnız ~3J ta yerinde bır harekette buluna 
tren işlemi stır. cıııtı ı;ri\ Jrnmcktrdir. 

Öğleye kadar, memleketin her Hüsnü Toray Atina 
hangi bir yerinde Mdise oı.ı ı 
ğuna daır haber alınmamıs•ır. Elçisi oluyor 
Her katarda polis memurları hu Atina, 7 (A .) - Bildirildiği· 
hındunılmaktadır. Belli baslı şc ne gore Cemal Hn~nu Tara 'ın 
hırlerde, demiryolu istasyonla· 'furkıvenin tina Büytik Elçili· 
rında da npbetçi polislerin sayı ğıne tayinı hurusunda Yunan hu-
ı fazlalaştırılmıştır. hiıkOmeti areman \·ermi~tlr. ... ._.~-----------

Acele edbıiz 
fer sahibi bir erkek arıyor Southamplon (İngiltere) 

Londra, 7 _ (AP) - Yesll ı <AP> - !rakın 17 yaşındaki 
gözlü fıim yıldızı Yvonne de genç. kr~h Faysal ı_ı._ haftalık 
Carlo dlın bura~a gelnıiG \'e i· ı resmı bır zlyaret ıçın bugun 
çlnl çrkrrek, •karakter. sahibi c~ııeen Maryn transatlantiği ile 
bır erkek aradığını .söylemiş ve Bırleşlk Am~rlkaya hareket et
·~ akısıklı erkekler akıllı olmu- mlstır. 

2 
)orlan demiştir. Bir Amerikan uça§ı 

Artist 27 yaşındadır. İran Şa
hı tarafından dansa dh·ct edl 
lrn '<' bır zamanlar Parıste Ali 
Htın la görülen Y\onne. elmas. 
ltr muzeyyen büyük ıncı küpeler 
takmakta idı. Y\onne. «ben ga. 
lıba kendi elmaslarını kendılerl 
satın alan mahdud bırkaç yıl. 
dızdan birhım• demiştir. 

:> üklenen arkadaşıma bu ha. 
U)t değıştırmenın bır \atan 
borcu olduğunu hatırlatmak 
i terım. Beraberce mıllete 
;> aptığımıı \ aıdler bu bakım
dan gerçeklesme~e basladı~ı 
giln biri çıkar da •memleket 
dıktatörlli~e gidt:>Ofll drrse, 
Same1 merak etmcsın, bu so 
ze millet kahkahalarla güle. 
cek o da bır basın toplantı~ı 
~·ap~p iddialara CC\'BP yetifo 
tırmek lüzumunu hic duymı
:> acaktır. 

Ron nehrine düştü 

Frankfurt 7 • (AP) - Bir
ıeşik Amerika hava kuwetlerine 
aıt çift motörlU B. 26 tipinde 
bir taarnız bombardıman uı;ağı· 
nın bugün Iainz yakınlarında 
Ren nehrine düştüğü Amerikan 
subaylanndan öğrenilmiştir. 

bir rücUl-U de\'let olması. çok 
zaman liahslyattan kaçınması 
nı icap ettirır. Hele gazeteler 
hür bır mUessesedır. Bugün 
fıllın, yarın !alan bir gazete 
aleyhine bir basın toplantı~ı 
yapmak umumi efklır naza· 
rında, hiç de arzu edılmedıı!i 
halde, bazı kımselerl kahra

man paye<ine yiiceltir. 

, 

Gün var 

Ankara'da Yenişehirde Mithatpaşa caddesinde 

Kaloriferli parke döşeli bütün konförü haiz 

bir apartıman dairesine sahip olabilirsiniz. 

Bunun için 9. Ağustos tarihine kadar Şube 

veya Ajanslarımızda 150 liralık bir hesap 

açtırmanız kafidir 

Her 150 liraya bir kur'a numarası verilir. 

MEDRANO 
Gala 

Sümerbank 
12644 

SİRKİ' nin 
Gecesi 

'l'akında 6ehrlmlıılen ayrılacak olan ~edrano Sirkinin 
Gaıetecller Ct.mi.) eti menfııatıne hazırladığı bu ıkıamld ga. 
layı kaçırmayınıE. 

Normal fiyatlı biletler, bugun saat 17 ye l\aı'lar Galıı· 
tasara)·rfakl KerHn Seyahat acentasında le 17 den sonra 
da 'fa kı&ta yanınılaki sirk gi~elerinde ııatı lmıktaılır. 

EMIRGAN MERAKLILAR r NA 

1 
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Türkiye ve Orta Şark Devletleri Amme İdaresi Enstitüsünün teşkili irin yapılıın çalısmalar 
mamlanm:ık üzeredir. Bu münasebetle dün Siyasal Bilgiler f'akültesfnde bir toplantı yapılmı tır. 
Toplantıyı, Amm~ İdaresi En.~titüsii İcra Grupu Başkanı Profcsö r Tahsin Brklr Balta, hee)1İll 
çahşmalan ,.e enstitünün gayesi hakkında bir konuşma yaparak açmıştır. ı;nstitunün gayesi, •· 
ra tırma ve öğretim yollanyle Türkiye ve Orta Şarlo.ta 5.mme idaresinin gcli mesine )ardımdır. 
Enstitu icra Grupu üyeleri ıunlardan müteıeltkildir: Türk mütehassıslar: Pror. Tahsin Bekir Bal· 
ta <İcra Komitesi Başkanı), Prof. Ynuz Abadan, Prof. H. Sadi Selen, Doçent Seha l\Jrray. Blrle1-
ml~ l\lilletler uzmanları: Prf. Ohon <Amerika), Tickner <fngiJtcre), De Fontenay (Fransa), 

Prof. Dre\ves (Hollanda), B. TI. Zahcdi (Iran). 

Prenses Eşref ile 
meydanında 

( 

Bll.l, Keskin ve Kınklıalede yakalanan silah kaçakçıları, ele geçirilen silahlar ve mermilerle 

Ankara' da silah 
kaçakçılığı tahkikatı 

ilki ayan üyesi tabanca 

ile düello yaptı 
Santiago (Şim. 7 .• (A.A.) -

Şili Ayan meclisi üyelerinden i
kisi dun tabanca ile düello et
mişler, fakat hava muhalefeti 
yüzünden gorUş va?.iyetinin iyi 

Ankara 7 Bu ı;a. 

hah büyük sı!Ah kaçakçılığı ile 
alAkalı olarak ~~hrimizde Gilıtl 
Otele bir baskın yapılmıstır. Ru 
baskında ~üleyman Sahin 
ve Musa Ralaban adlar•nda 
ıki 6ahıs yakalanmış, bunların 
herabcrihdeki mermilerle taban. 

•o Bin liralık katak eı;ya 1 tlmaması ~olayısile kan dökül· 
yakalandı memiştir. Ayan üyeleri dilello 

Adana, 7 (ANKA) - DUıı mahnllınden yine dargın ayrıl. 
öğleden eV\cl Sabanlye mahal. mışlardır. 
lesinde 30 - 40 bin lira arasın Ayandan Radikal Raul Ret· 
da tahmin edılcn kaçak eşya ya- uo ile Sosyalist Sahftdor Allen. 
r.alanmıştır. Emniyet mensupla. de evvelki gece vapılnn toplan
rının ele geçirdikleri bu eşyalar tıda şiddetle münaka a etmiş 
fıiuriye'den 12 bin liraya yakın bulunuyorlardı. Her ikisi de 4 
bir para ile satın alınmış olup l'ylüldc yapılacak başkanlık se· 
Mustafa Bayraktar isminde bir çimlerlndc adaydır. 
Yatandaşa aittir. Ani olarak bas- ====----= 

Aksi takdirde ne sö)•lese 
yalnız kendini aldatır \"e Y•· 
7.ık olur. 

Ortada öyle hakıkatler \'ar
dır ki, bunları hllkümet erkA· 
nından maarfa herkes :ı;or 

mektedır. O karlar ar;ık. o ka· 
dar bedihi olaylar \'ar ki hıın
ları başka suret le tefsir et
mek karşısındakilerde r;ocuk 
sah-eti aramak gibidir. 

l'lllar mıisade.re olunmuştur. HA· 
diseye el koy~n savcılık, Ball, 
Keskin, Kırıkkale ilr,;elcrinde ya. 
kalınan mavzer kaçakçılığı sa-

BC'ğazın en kibar ve en güzel yeri ıııklarından Hüseyin Çetlnkaya. 

E M 1 R G A N D A Süheylan Oer.'lirean. Hacı Arat, 

tın neticesinde eşyaların hic bt. 
tisi kaçırılamamıştır. Genişleti 
len tahkikat netlce~lnde eşy:ılar
oan bir kısmının da başka bir 
mahallede Fahrettin SümbUl'ün 
evinde olduğu anlaşılmıs ve o. 
raya da bir baskın yapılarak do
kuz top ipekli kumaş yakalan. 
mıştır. Birjken kalııbalık arasın 

dıı Mustafa Bayraktar'ın evin
den çıkarılan 14 r;uval ipekli 
kumaş, 45 cakct, 317 yelek. 14 
ipekli kar)·ola örtüsü, 6 ma~a 
örtüsü. 12 sehpa örtüsü ve buna 
benzer diğer ipekliler de Em. 
niyet mensuplarına alt k am) ona 
~onmuş \ 'C sanıklar yakalanarak 
adalete teslım edilmişlerdir. l\IP..hmtt Faruk Gurtunra, 

Samed Ağaoğlunun Flo~·a 
ı:örümıelerinden sonra yap· 
tı~ı basın toplantısındıın ba
hisle dl) or ki: 

c Şunu açıkça beyan etmek 
bır vicdani vazifedir ki mem· 
lekrt me clclcrımiı, glrut dA
ularımız ve \'arılan neticeler, 
'arılmıvan hedeflerin konu
ları önde dururken ve bütiin 
millet: 

- Acaba Florya kb$kUnde 
n"ler konusuluyor? 

Dı)e meraklanırkım bir 
t asın toplantısının bunlardan 
a)Tt ve uzak bir konu,·a has 
redılmesi umumi dkAn bir 
hayal kırıklıl!ını utratmakta
dır.~ 

c Sayın Bacbakan Yardım. 
cısının bir hükömet rilknO 

HükOmet lehindı> yazılan 
hır )azıdan f'Onra halkın dil· 
şüne('slnde: 

- Resmi ilAndan ne almak 
ta acaba? Diye bir istifham 
bUkfilmektedir.ı 

HÜRRiYET 

ntN 
KAROESİ1'iZ 

Hürriyet ) &l.I} or: 
ıı Brsleme gazetelerden mün 

takil bir hıı\ ad is: On bin kö) e 
ıçme suyu ~etlril.,cek ... 

ITani $U r.n bli)·ilk "e gO· 
\ B en bakımlı şehrimiz i stan. 
hul'un ,\n:ıdolu yakas ı susuz. 
ıuktan KerbeUı gibi kırılır 
ken, o!'lbln köle iı;me suyu 
IAfını isıtince, insanın Yeni 
ceri hlkAyesini hatırl:ımama· 
•nna imkAn vok. 

Hu efendıler parti propa. 
gandası va!'alım derken ya 
a} ı sıu masını unuttular. ya. 

hut tıı. 11 

\ 

1 deniz giirür, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasında İbrahim Aktulga, .Mehmet A~·va-
1 

çok s:Uzel arsalır• ~ııtılıktır. cı, Sami Karabey, Selim Vural 
ftliıracaat m;ıhallerl ; Emlrg.lnda bakı..al Ahmet, e ki ile alAkalı olup olmadıtı husu. 

1 
muhtar tuhlddln. berber Hasan \·e lbnhlm Efendi kah· 

\'f'slnıle f'ı>lll Rnlf'rf" r;unda incelemelere başlanmış-

1 
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Ne Altll.1.1 ~Al'IM 
YA~/.1- .YAŞ'ASI~ 
Gi/t. PEMOE.f 
P4TRONA 
A'iil..BASTI YEt>i 
RECEK, OLJA 
l't1AAŞIMI 

't A.<?TTIRACAK'. ~/ 
~ .-

HAY"1r/MIN 
(HIÇKltÇ>ll( !! ) 
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ve doiru yollar ••• 
(Ilag ı. rtde) 

rı.)lc, tesebbiı ü elinde tutması.)lc, birinci de· 
rerc .)abancı alı ıyetleri hayran lıırakmı , 
bazı ıniihim milli da\-aların.) ürfiliılme ine amil 
otmu tur. llarid siyasetle, askeri işlerin salalı 
meçrat.ına SlrmcsinıJe, zlr:ıi siyasetin \'C bilhaS• 
a tirai kredinin inlı.isafında resur hamlelrr 
yapnııstır. BÖ.> le örnekler, teı;kilatlı bir çığır 
haline gelse.)dİ, felç halinde bir merkeziyetçi· 
liğin .)erine, ehlini eçmek \C saliıhi)et ema· 
net elmck :l olu açılsa.>dt; millet, l>.l'. iktiıları. 
na minnet le ı;ıhcn bağlar. kafl!ımızdaki fır· 
satlard:ın huzurlu bir milli İ!:birliği nıhu için· 
de azami i tiCadc imkanı teınin edilir, 5ahsi 
ı;urur \C ihtiras \adi indeki zaman \e enerji 
israfları ona gelir, Türk milleti i~in emsalsiz 
bir itila deui haslardı. 

Bunun .>erine gördugıimiıl ınanıara; U.P. 
iktidarının kı)metli 5ah ıyrlleri birer birer 
içlntlen atma ı, ahsi sadakat ölçusiyle adam 
CÇJUP i, yanlıs Jıareket \"C le<lbirleri.} le Halk 

Partisi muhalefetine hiç ummadığı kalkınma 
fırsatlan Jıazırlaması, her se)İ olduğu gibi gör· 
mek, ona giire tedbir almak kudretini gitgide 
elinden kaçırması, 'ehnır., kine, ihliras:ı ken· 
dini kaptırmasıdır. nu giı!i~. 'fürkiyede ele· 
mokr:ısiyi kokle tirerek bir gidis sııl ılanıaı. 

i likaır.et, tamamı) le bunun ter incdir. 

Kişiyi nasıl bilirsin ? .. 
A ğnoğlunun, on hasın konferan ıııda sii le· 

ıliği ozlr.ıi tahlilden geçirmde de\ıım 
edr) im: Samet Be.> e bakılırsa, benim bütün 
derdim; hukiımellerin Ul.}Jf olma ı, ikide bir
de ~ekilme 1, ~erine yenilerin gelme.i \C lıiiy. 
lece benim ,dôrdiınrü kuvvrtin bir l<'nı ilcisi 
ıfnh.>le rol o.}nanıak \C siizümıi g<'çirmek im· 
kanını bulmanı imi ... 

•Kisi) i na ıl bilirsin, k<'nılim gibi...• ılr.r· 

ler. cl.>le göriiniı)or ki Samet A~aoğlu, kendi 
ndslnılcki kudret lıır:.larına 'e gurur iplilal:ı· 
nna kı ·a . ureliylr, beni ılc gurur ve ihtiras 
derdi ile malul anıyor, bir insanın lı:ığh ol· 
du u lıirldcate hlnnet için kalem kullanması 
gibi lıir ihtimali hatıra getiremi)or. Bir gaze· 
lecinin, milleti tehdit eılen iç tehlikelerin or· 
tadan lrnlLma ı, 'J'ü'rk milletinin demokrasi n 
hurri3etin nimetlerinden, meziyet \c (:11Hetin 
nurlarından tamamı) le istifade etme i gibi saf 
ga)elcr uğruna, feragatli lıir mücailclenin yÜ· 
kunu la~ınıağa, ri klerini goıc almağa razı ola· 
bilr.ccğini ta a\' ur eılemiyor. 

Ulvi ve süfli gayeler 
Bugün hür in anlık \'3rlıkJa yokluk arasında 

çırııınıyor. Diin}a ölrü ündeki mueadelc· 
·le, ha5 rolden biri Türkiyeye düsiiyor. Ru l'O· 

lun l,aklmıılan gelmek için yalnız anla) ı Jı, 

~eni goriislıi bir hükiıınete değil, a~ 111 zaman· 
da sıkı bir milli ichirliğine, hütiin kunetlerİ· 
ınizi au:ı mukaddes ga}elcr üzednc teksir el· 
mcğe ihth aç \aı·dır. Uo} le imkanların gerçek· 
le me 1 irin çalı maktaki yük rk ze\ k. \ ic•daııı 
haı rlıınırken, bir gazrterinin; insanlık dan •· 
nı \e milletin \arlığını \e aadetini bir tar.ıra 
bırakar.ık )alnız ha ta \C kötii bir şalı i gunı· 
run \c mana ız 'c kı ır kudret lıırsının esiı i 
kalma ı için ·ok küçıik, çok sefil diı inC'eli, 
çok lıırart' bir mahluk olma ı lazımdır. Hen 
her hald~ bu adam değilim. Böyll' bir tipe bel· 
ki amet ney, hika) ed muhayyele inde 'ücut 
\erhor. 

\'akit \akit bana uzatılan \e.}a öııiimc çı· 

kan her tıirhi iya i rolleri \'e me' kileri rcd 
un•tiylc geçen 45 llllık gazeteci lı:ı}atını oı la· 

ıla duı·uyor. l>aima frragalli \C fedakar bir 
gazetcri sıfatı} le i gördüğüm gibi, hiçbir si· 
usl ıol \C me\ki kabul elmiyeC'eğime cl:ıir o· 
ktı.} uculara açık taahhüdüm 'anlır. Eğer bu· 
ı:iinkü iktidarın tenkide tahammul etmeyen, 
u lurucu bascti beni bir defa daha me le· 

gimden uzakla~tırmazsa, bütün emelim, ba it 
bir gazeteci sıfotıyle, millet hizmetinde, \:tzlfe 
ba ında ölmekten ibarettir. 

Yersiz imalar 
Bize cİ\ar bir memlekette hükumet darbesi 

olunca, amet He.> in iddiasına göre, ben, 
buna dair azdığım bir makalenin on atırla· 

nnı 'l urki.> eye a) ırmı~ım. Tiirki) enin, hukiı· 
mr.t darbelerine miisaif, n~ ıf, ha talıkh hir 
b!in3 e olduğunu ima etmekten kendimi ala· 
mamı ın: ... 

':ırnet nf'l in bu ,oılt'rinrie gil.li dur:ın ima 
(irk indir. Ren 'fıırk milli bıinl esinin 7.İndeli· 
ğini, milletin uurundaki olgunluğu daima Ö\" 

düm. le ru kanuni yollar haricinde iktidar 
ara.>ıın, l<'ni yeni nabıali ukalannı batırın· 
dan cerircn lıC'r fenl; bence, \'atan ve millet 
h;ıinidir. Türki) ede ne hükiımet darbesini dü· 
şünrbilecek adam, ne de böyle bir mel'anetc 
müsait 7.cnıin bulunııcağmı ta 3\"\'Ur etmem, 
raı.at etrafımızda olup bilene dikkati çekmek, 
bu haller kar ı ında memleketimizde milli is· 
Ukr:ır 'e birliğin kunetlenme i lüzumunu ha· 
!ırla~mak, gazeteci ıfntıyle elbette '3zifem· 
dir. 

Çaok zÇrarlı bir ihmal 
$ amct ile.) in lıa 111 konferansı~d~n ha~kıın· 

da ıliğer ithamlar: • Yalman ı~tıyoı· kı krn· 
ıll~i bafırsın, lıiikilmet katiJen se ini çıkarma· 
~111. onun gclişigull'I savurdugu ilhamların al· 
tıncla J;al ın. Olur mu ya, tenkid elbette re:ık· 
i)oıılar yaratır, tenkid eden elbette CC\'llbını 

bulur. Jiükiımet susarsa \'llz.İfc~ini )apmamış 

ıılıır. Ynlman, köle \C hur matbuat di)e Türk 
'Jasıııını iki.> e a) ırı) or.• 

lliir münııkasa ıleuindc hıikümetin ilk 
\a1ifclı•rinden biri, umumı cfkan tcn\ir el· 
ml'k, hnkkınılaki hak ız tC'nkid \e hiicumlann 
tesir!cı im onlemektir. nu sebeııte<lir ki biıtun 
:femokrat hukumctlerin tem ikileri. içtihat 
'ark1na bakmadan, basın temsilcileri)lc ık ık 
~üzyüıe geliyorlar, seslerini onların \a ıtıısıy· 
•e ınuııla1am surette umumi efkara duyunı)Of· 
•a,·, gazctedler haksı1 yollar:ı gitınislerse yüz. 
leıine karşı Iİ) lii~ orlar. münakaşalar açıyor· 
l:ır, millı meselelerıfr. gazetecileri tem·ir :l'O· 
luvle nice ıınla~mazlıklan önlÜlorlar, nire mil· 
li icraat irin r..fübet bir zemin haıırlı) orlar. 

nir hur nııinnkasa rl'jimini, bu umumi çı· 
tırın ihmali uretlvle, ~ uriıtmcğe imkan ) ok· 
tur. llizde de, milli gayelerle, dcumlı ha ın 
konfcrıın lan i tl'mlnln kumlması için ben 
o.r. iktıdannın ilk gunundenberi tırpındım, 
bunun Ihmalinltl yaratacağı rahat ıztıklara dik· 
kati çrlitim. ilana herkes: ·Haklı ın, ~ııpara. 

ğıı:· dcd!, fakat lıu mü bet ve umumi ten\ ir 
l olundan daima kaçıldı. 

iki nevi gazete 
Buna mukabil, 1915 ile 19.JO arasınıla r.an dos· 

tıı sa~ ılan hür gazetelerin, bir takım kn· 
pilafüllrrin \'e is adamlarının oyuncağı nlılıı· 

gu \ e uınumı efkarın temsikisi :.ıfalıyl~ hiı;bir 
hak iılılia edemi_yccekleri fikri ileti suı ııldü, 

bu ·ıfii man• kU\-vefc karsı iktidarı gıiya mü· 
dafııa ınak adı) le de, bütı:eden re mi ilan için 
a} rılan lahsbat ke)ii ~uretlr. ha ka emelJere 
tilr.t edildı, demokrat ınemleketlerıle benzeri 
olmıı~ ;ın, aıwak totaliter di~ arlarda \arlık lıak· 
kı iddia l'debilen gaıefcler \e ücretli kalemşor· 
lıır orta~ :ı çıkarıldı, hür \'c demokrat meıııle· 
ketlercle kabul edilen .gazele• mefhumunun 
taıııaınıylc haricine çıkıldı. 

Deınek ki Türk matbuatını kole \ c hür 
dile ikhc a)1ran ben değilim. Samet Ağaogıu. 
nun doğrudan doğruya me uliyl'lini ta ıdığı 
gafil lıa<ın siyaseti bu netice~ i \·erıni~tir. 

l~l(er Samet Rr.y, bir lmıııı ılaha ıliin llalk 
Parli ... inin kaleın~orıı sıfatı}'lc J>cıııokratlanı 
ale;i ıııısküren kalem. orların yazıhırını hükiı· 

mrt hrsalııııa bir nıüılaraa, lıir tem·ir ı:a}
0

l'l'li 
a~:ırak kadar gaflete dii ruiisse, kendisini' riıl · 

ıll'n amım. Ren, 1945 \e 19tG da Halk Parli
"i he ahına çalısan gazetelerin a} nı ,.l'kihle 
hıieumlıırına manır. kaldım. Demokrııt Parti 
iktiıları nam ,.e he ahına bu"Ün kısmen aynı 
ücrdli kalemler \11 ıtası.> le, bana a.> nı ne' 1 hÜ· 
cumlaı ın yapılma ına memleket ,.e n.P. lıesıı· 

hına iiziiliiriim, f:ı'kat kendi hesııbıma kızmam. 
naha enel de birkar defa yazdığım gibi, Anıc· 
rikalı o ~ oloji profe önim Gidıliııg ' in bana 
bir na ilıati 'ar. onunla daima amil oldum: 
•Centilmen olan bir adam, seni kızılırar:ık bir 
•ey l apmaz. Ceutilmen olmayanın ) aı>tığına i e 
sen l.ızına.• 

Su~ ortaklığı 
Bugun iıcrelli ga1etelcrin elbette . amel lle· 

) in emri altında si tcmli surette yaptık la· 
rı &ey. iktidarı müdafaa değil, umumi dknrın 
gözünde küeük düsürmek. itibarını kırmaktır. 
Kendini ıniiılafaa için bö) le \'a ıl:tl:ır:ı kmnet 
\Cren bir iktidar, aczini 'e gaflelini bağım h:ı· 
i!ıra herke e ilan el mis olur. Yazılan şe) lerıle 
fikir ölçii i}le hiı;bir tenkiıl un uru yoktur. 
Kanunlal".ımızın suç :t}dığı hareketler, lıa tan 
ba a bu yazılarda isleni)or. Bunların hakiki 
mes'ulii \'e suç ortağı, ya11ların talıı ikı;i i \ 't' 

idareci i olan ~amct Beydir. 

O. P. de bir demir perde mi? 
son lıir noktaya geleyim. Saınrl Uev lıa ın 

kııııfı ran ında ~öyle ıli) or: •Yalman giıy:ı 

lıiıc dost göriinÜ} or. ,\ranma karısı yor. Fa kal 
hu \ıtıi,>etin ahteligi hizim kin artık a~an he· 
yan olmustıır. Onun kin gittiği her yerılr leş· 

kil.ılınm: ona artık kapılarını kapanıı tır.• 
Saınel Ağaoğlıı bu söıleri~ le, '>iyn i clira

~·eliııin ço kütii bir imtilı:ınını gedrıııl , D.P. 
teljkiliitını nıerkezılen emir alır. körköı iine O· 

mı talbil· ecler, kenıli takdirini kullanmaz 1ıir 
raci~t ıııelrnniznıa cli~c gösternıi , Demokrat 
l'arli içinde adrta bir dl'ınir perıll' yara!ınağa 
kalkısmı ıır. İktidar partisinin tc~'kilatı, Samc
din lı:ılı:ıdan kalma şalıst çiftliği değildir. 

Ut.nıokrat Partinin nıcnsuplarını nırrkeı 

ılt•n cıniı· alan, körkörüne tatbik eılen hir to· 
tnliler 'e şuur uz grup dhe göstermek kimse· 
nin hadıli değildir. Tc~kil:itın vazifesi, prensip 
ıJ.h·al:ınndn nıerkezdrn <'mir almak drgil, ıı:ı,r

tiııiıı ıtenıokr:ıt ruhlu sahiı>leri sıfatıyle, nıer. 

ke1I ten\.ir \'«' trsat etmektir. 
nen S:ıınedin bir demir pt'rde il:in l'lınc i· 

nl hi(e a\lyonım. Her gittiğim yerde Ucmok· 
rat ulaııdaşlarta tl'masa de\am edeceğim. Par. 
tileri lelıine söylediklerini, muhitleri hakkın· 
daki arıulannı; diğer partilere mensup , ·atan
da !arın sözleri gibi, gazeteye aksettlrct'eğim. 

Şarct: ·Samrt Beyden emir alılık. Sbinle gö· 
rü c.ıne! iz• diye bir . öze mulıatap kalırsam, O· 

nu ıla :ıynı)le umumi erkiira bildirereğim, fa· 
kat ö; le anıyorum ki bir avuç mideci grup 
h:ıriç olmak üzere J>cmokratlar; ııarli içinde 
bir ılemir perde kurulmasına, teııkiıt vazife i· 
ni 0.P. nln Jıakiki dMtu sıfatıyle ~apan hür 
ga:zrterilr.re toptan küsülmr.sine dair Samet 
Reyin ,·ereceği emri, \ atand:ış, Drnıokrat Par· 
tld 'e in an ~ıfatıyle olan haysiyl't duygulan· 
na bir lf'l'll\'ÜZ diye kar-.ılayaraklardır. 

Baba dostu sıfatiyJe ... 
saıııet Be.>in hasın konferansına ceuıılarım 

burada bitiyor, fakat bahsi kap:ıma1dan 

enci Samet Ağao~luııa bir baba do lıı sıra. 

tı le samimi birkaç tnsı~cde bulunmak 1 te· 
rim. 

Ahnır.I ,\ğaoğlu ile enelcrre Üni\ eı ite
ıll', ha '" aleminde arkadaşlık ettim. Reraber 
Jı:ııiçte e) ahatler yaptık, nihayt't J\faltada iki 
) ıl beraberre menfa hayalı geı;irmekle kalına· 

dık, ıntrhum Fethi Okyarm oılasında her ak-
am lıulusan ,.e saatlette konu an küçiık bir 
ark:ııfas grupuııa ikimiz de dahil bulunduğu. 
nıuı ith :\lalladaki temaslarımız (Ok Mkı olılu. 

t::ılı;ı dostluğunun \erdiği hakla ~amct 

Cr) r ı,uııları söylemek isterim: 
nıı memlekette yetismi). (·alı~kan, faal hil' 

rol O) ıınmağa talip bir siya~et a<laını için hu· 
ıhıt uı imkanlar açık durnyor. Kiııı~c birbiri· 
nin )crin1 dar etmez. Yapılarak i~ o kaılar 

çoktur k; herkes için kafi ~erer pa~ ı 'ardır. nu 
:ırada Samet Ağaoğlu, yalnız musbrt nır.zi) rt· 
terini nrt:ıya koymak, hakkına raı.ı olmak \C 

fazla kıırna1lık ga~·rrlinılen kendini kurtar 
nıak 5artı) le, ılevanılı bir ikbal heklcyehilir 
rakal 6İmrli) e kadar nice misalini giirdiiğiiınÜ7 
sibl, etine geeen kuneti, bir kudı·ct inhisarı 
kumıalc \e eski totaliter gidi~leri bir defa ıla· 
ha lıorthıtınağa çalı~mak i~·in kullanırsa, taı ilı 
huzurunda ı;ok günahlı \e güçlii bir adanı nıe\ · 
kiiııe diiser, çok e\·diği, hiirriyrt a•ıkı hab:ısı 
nın ıuhunu her h:ılde a11ctıne1. Yeli tirılii:i 
ya\'l'Ular1' iyi bir ad hırakmu~ Umumi erkfınn 
idrak seviyesini diiskün :-anarak, ,.e icra nıev 
kilrıdc bulunduğunu ,.e bütün \'Dland:ı'il:ırın 
şcrcr 'e namusunu muhafaza.}a ait me~uliyet 
ler ta.ıdığını unutmakta iııat ederek, na1ileriu 
S.S. mi ali ücretli kalemsorlanyle şeref 'e hay. 
b etlere tecu ii:zler yaptırtnıağa de um ederse 

anenk kendi kendini aldatmı olur. 
, amet. iya i hayatının henüz başını1a bu 

tunuyor. Haladan dönme i 'c tö' be t>tnıcsl Jı;in 

. .. 

'SERBEST KÜRSÜI 

Köprü ınü, tüııel nıi? 
Avrupa ve Asya kıt' alanm birbirine 

nasll bağlamalı ? 
A' rupa le Asya kıtalarının 

Bogazlçinde kurulac:ık biı· 
kiiprü \·eya denizin altından ı:e
tecek bir tiıııel ,·asıtasile hirhi· 
rine bağlanma~• tekrar güııiin 
mc eleı.i oldu. Gazeteler ı.ık <;ık 
lıuııdıın halıc,eıliyor, ınütchassıs· 
!arın ıııütaliialarını ~ a'-ı,·orlar. 

Köıırünıin Cogazın giızı>lligi. 
ni bozaca•1ıııı \C kola\'l·a tahriı• 
edllebile<·cğini ileri siirrrek tü. 
ncle taraftaı olanlar 'ardır. l'a
kat f'ksl'riyet bu filı.ri yerindr. 
bulmuyor, köprünıiıı daha az 
masraflı \C daha uygun olduğu· 
Dil bifdlriyoı. 

nu husu.,ta 'Yüksrk mühen· 
ılis Osman Hiisnü Ed<' imz;ı~ile 
bir mektup ahlık. :'\lektuııla ılc. 
nilhor ki: 

«. Uuı:ıiin 1c,taııhul'uıı en mii. 
hinı isi Uoğaziçi köprüsiidiir. f. 
ıııfır, limon tnf'seleleri hep buna 
bağlıdır. lhıgline kadar telıcllür 
rıfen Cikirll're J!Öre köprünün 
Hisarlar :ır:ı~ıııda "lma-.ı gc. 
rekmektedir. Köprü, altından ,.a. 
purl:ırın rahatı:a ı:eçebilml'.si t. 
çin, deniz ı-athınılan 60 metre 
açıklıkta ~ aııılm:ılıdır. therin. 
elen demir) ohıntın ıla ::eçmesi 
için Rumelide Yeşilkiiye, \n:ı· 
doluda Erl'nkii_ye kadar :ıııı ıı' 
hat in a~ı 15zınıdır. Cıı ~a~ etle 
Avruııaılan ~e!Pn tren sehrin 
lrindr.n ı;:r.çmrılen YesilkiiJe E· 
reııku~·e gr~crrk ;\nadolu'da yo· 
luna dr.\ıun eılr<'rkliı'. 

Rıı tıılrnkkuk eclcrsr. Sirkeci. 
~ e kad;ır olan ılrmiryol lıallmın 
ı.aldınlınası imkan ılahiliııe gi. 
rer. An:ıılolu banliyö:.ıinün !;aldı 
ı ılınası dııha uzak zamana bır.ı. 
kılır. 

Roğaz köpriisünün yaı>ılnır.sı 
tnkribeıı 100 mihnn liram m.ıl 
ola<'aklır. TeJ,;nik Üııh er-ite 
ae l>ir heyet hu mesele ile me · 
gul rılınaktadır ... 

Diğer taraftım kfıprü nıülr.. 
ha sıslarınıJ.m Halit Köpriir.ii dr
l'r:ın"17r:ı i .. ırınh•ıl 1!~71'tr. iııılP. 

köınu e~a~m. nıüdafaa ediyor, 
tünel fikrine muanz bulunuyor. 
nu ıatın mütalaasına göre köprii 
Ruıııelihbarı Kandilli veya Ar· 
ua\ ntköy • Kandilli arasında ol
malıdır. Bo •a11n genisliği bura· 
ela 750-800 metredir. Köprü kar. 
glr inşa t>dilml'liılir. llalit Köp. 
rütü karı:ir köprıinün çok uzun 
öııııırlu oldı•:ıunu, İı.tanbul cİ\'a· 
mırla çok miktarda granit t:hı 
lıulunmasının i i kolal laştıracıı· 
ğını sÖ) IÜlOI. 

nu 1.ata görr- köprü dl'nizden 
~0-90 nıetre )Ülı.sek bir büyük 
krınl'rdeıı iharl't olmalıdır. BÖV· 
le bir köpriıııün 3,5.4 milyon 
liraya mal olacağı enelce he· 
sap edilnıi~ti. Şimdi bu mik~a. 
rııı 30 ınil)on lira tutacağı talı · 

min ediliyoı. 

LIDO'da 
;111mTAR 

Dün> anın en bü) ük 
eğlencesi 

'lltİO ,\GUtLAR: 
:\t.\RİO .\GUIL.\R 

İS.\ :u,\RTİJ\'EZ 

+\~tT.\ SOL.'\~O 

L1DO'nun büyuk 
rnu\'affakiyeti 

Ycme~inlıi LIDO taraça. 
sında yeyiniz ve banya:.u 
zu Ltoo yüzme harnz•ın<.J:ı 

alınız. Tel: 844ı6 

Eskisehir Hava Kurumundan • 
1952 yılı Kurban Bayramında schlr ve köylerden toplana· 

eak olan muhtelif kurban derileri, sığır derisi ve barsağı iha· 
lesi 22/ Ağustos/952 cuma gün il sant 15 de yapılacağınddn is· 
tcklllerin şartnameyi görmek üzere lstanbul Hava Kunınm 
sube~ine başnırm:ıl:ırı \e ih:ı'e günlinde, Eskisehlr Hava Ku· 
ruıııuna gelmeleri ilan olııntır. (12686) 

'ENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/N 1 

~~ """------
1 s lan bul' un işgalinden so 

· · tı· M 1 Ç kmak)<Jrl Harbıye Nazın Fevzı (Rahme 1 areşa 0 

düncü Kolordu Kumandam Yusuf İzzet Paşalarla 1 
ikinci Kolordu Kumandanı Miralay Fahrettin (Say•-_, 
neral Altay) Beyin Ankaraya karşı bir kumand 

cephesi ihdasını istedikleri anlaşılmıştı. "" 
lüzum görmedi i_se ::~ 
tar üzerine aımaga. ~ 
cak nihnyctinde bır\':lı'. 
nabildi. Bundan da·ııiıl 
Paşa, işgali ~s.kerı u .. 
mütareke şeraıtınl ın if 
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Yusuf İızet Pa~a ile 
Fahrettin Bey arasındaki 
Telgraf muhaberatı 

21 l\Jart 1920 de 56 ncı fırka 
yaveri SelAhattiıı inızasıvle 

hem bana, hem de l\tustara Ke
mal Pasaya ııifreli bir telgraf 
ı:-elmişti. Du telgrafın suretini 
aşağıya alıyorum: 

• Kolordu kumandanı Yusuf 
izzet Paşayı telgraf ba. ına da· 
\·et eden 12 nei kolordu kuman· 
danı Miralay Fahrettin Bey a· 
rasındaki muhaberattan pek şa
yanı dikkat olan hususatı !ıtive· 
yi dikkat nazarınıza arzededm. 

1 - Fahrettin Bey: İstanbul· 
da Harbiye Xer.areti ile ınuha· 
bere edcmedi{:imden \'e Anka· 
radaki Heyeti Temsiliye riyaseti 
de kavanini devletin muhafa1:ıi 
ahkamı matlup olduğunu bildir· 
mesine binaen merciim olan 
Harbiye Nazırı ile muhabeı·c e· 
deıneyinre benden büyük ku
mandanın emri altına girmek 
mecburiyeti kanuniyeslndeyim. 
Zatıalileri ise el)'C\111 tnrafı a· 
haneden nıansup mirliva rütbe
sini haiz en kıdemli kolordu 
kumandanı bulunmanız ha ·ebl· 
le temini muhabere edince~·e 
kadar kemali mutnaatıa tahtı 
emri kumandanilerine sirdigi· 
mi ar.ıederim. 

2 - 14 üncü kolordu kuman· 
danı \'usu[ İzzet Pa~anın ceva
lıı: ::\le~lcğine muhip ve ka\'a· 
nine muti meziyetli bir kuman· 
dan sıfatıyle harrketinizi takdir 
r derim, Son sözümü söyle> ebil· 
ıııck için kolordıınuza tamamen 
ııakim olup olmadığınızı kemali 
vuzuh 'e katiyctle is'ar bu:; ur· 
manuı rica edcı im. 

3 - Buna .Fahıettın Beyin 
ccrnbı: 23 ve 57 nci fıl'kalor 
Yunanlılara karşı Ku\'ayı Milli· 
yenin tahtı nüfuzunda ve Refet 
Beyden aldıktan emıi ifa et· 
mekte iseler de tamamen tebaut 
etmemişlerdir. 41 inci fırka ile 
~Ü\'ari alayı. ahzıa ker kalemi 

General Fahreltiu Altay 

ve kolorduya merbut kıtaatı as· 
keriyeye tamamen hakim oldu· 
ğuınu aı'2ederim. 

4 - Yusuf İzzet Paşanın ce
vabı: h·an alinizi esas ilibarıy. 
le kabul cdi)·orum. \'atan ,.e 
hükumete karı;ı deruhte edece· 
ğim vazife \C mesuliyctin dere· 
ccsini tayin etmek ve ona göre 

kararı kal'i \'ermek üzere zatıfıli 
niıi, kolordunuzun fırkalal'ına 
tamim edrrek kendilerinden i· 
taat \'e cevap talep etmenizi \c 
ona göre son vaziyetin acılen 
ı 'arını rica eder \'e bugün Ct"· 

'a bı lilinizc intizar ederım. Bu 
telgrafın iyice anlaşıldığınl'lıın 
emin olmak üzere tarafı rı!i'lız 
den nynen buraya telgraf keşi· 
desi mütemennadır. 

!5 - Kumandanlar bundan 
sonra şifre muhabel'esine basl:ı· 
dılar. Tel!:raf memuru alınağa 

li harbin ilanını ~~~fi 
bep telAkki etmedı~'·el 
kisinin menafii ih) 
kete daha mU\·afık -~-
nu kolordusuna teki 
tiğini bildiıi>·ordu efe 

56 n<'ı Fır~ ... 
seıaJı•'""'" 

Mevsim mervası • • Karpuz 
yenmesi ze' kli bir ~1«1f'. 
lan karpuzun sıhhati 

$ enenin en sıcak mevsi ml:ı· 
de sofralarımızda yer al:ın 

tatlı, renkli, lezzetli, iştiha çc. 
kici manzaralı karpuz, çok r;ığ
bet edilen bir meyvadır. na 
kıymetli meyvanın tarihini a
raştıranlar: karpuzun en ar. 
otuz' asırlık bir maziye ;-3Jıip 
olduğunu tc~bit etmi,lerd:r; 
dün)anın en eski lisanı.ı=•n
dan Sankritçede karpuz m!ın:ı· 
sına gelen kelimenin me\cıtt 
bulunmakta oldufu göriildiPıi 
gibi chl'amların in~a edildi)'.!i 
devrede yapılm15 bazı e;;ki :\lı· 
sır ıa,viı"leri ara~ında ela !~ar
ıwz resimlerine tcsadiif c•lil· 
mi tir. 

Karpu:z.ıın a ıl v:ıtnnı Afrika 
kıtasıdır. 1854 senesinde ACri· 
kada seyahatler yapmış \'llıın 
David Livingstone yağmurlu 
bir mevsimden sonra o nm.ı· 
na kadar hiç bir medeni insr.· 
nın ay;ık basmadığı Tal!ıh:ırı 
çolünde yerlilerin Hiidnyi n:ı
bit bir şekilde yetişmiş ol:ı'l 
karpuzlnrı toplamak ilzere r.İ· 
vara dağıldıklarını görm:istiir. 
Seyyahın anlattığına nazAl'ın 
bilhassa kurak \'e su bul•ın· 
ması müşkül senelerde çöl h;:ıl. 
kt karpuzdan hem yemek. lı'!ın 
içki olmak Ülerc f:ıydalanır· 
ııııs. 

Bııgün dünyanın sıcak ik'inl 
11. kumlu Ye rutubetli topral:lı 
her yerinde yetiştirilen k .ır
puz, hu memleketlerde ~.ıdeı:e 
soğukluk gibi yenildiği halılc, 
Çinin bazı eynletıerinde k:ır
puzun nısbeten sert etli çrsi: 
!erinden şurup, ,.e ~ekerlcme 
gibi şeyler de yapılmakt.ırlır. 
Terkibinde ) üzde 6·7 nisb.:!•in· 
de şeker · yarısı glikoz olm:ık 
Uzerc • bulunan olgun bir k.ır 
ııuzun ~üz gramında 0.2 gram 
yağ, 0.4 gram protein, O ul 
gram kalsium, 0.013 r:rı.nı 
fosfor, 50 enternasyonal 11nitc 
\ \'İlamini, 35 miligram Bl \i 
tamini, 30 miligram I32 •:ita· 
mini ve 7 miligram C vitanı .ıi 
bulunm:ıktadır. Yüz gramı 3ı) 

kalori sal!lnyan karpuz ·:ııla 

Karımz hem tevctli, hem de faydalı bir meyvadır. Resimde yurdumuzda yetişen nefis kar· 
putlar görülmektedir. 

kuvveti, madeni emlah ve \'i· 
ı:ımin bakımlarından zc:ıgin 
bir ınaclcle addohınamaz be el~ 

bünyesinde ":o 92 nlsbctiııcte 
su bulunan karpuz, barsak!arı 
temizliyerek buralarda topl:ı 

henüt \ııkit \'ardıı·. J\lilletinıiz, hatasını göriiı• 
ılogrıı l ollıırı tutanları daima nıusaıııaha \'e 

cfkıılle brşılamı~tır ... 

nuntar, 4!'i enelik gaıctcrilik hayatında 

iktidıır me\kiiııdcki şahı !arın ihtira ı, guru· 
ttı. gafleti yüzünden milletin relıikeUcn feU· 

kete sürüklendiğini gören e!ikl bir gazetecinin 1 
\'e bir baba dostunun ı;amimi ta\Slleleridlr. 
Bunlara kulak vermek veya vermemek, Samet 
Bll in biterdi bir şf'ydlr. 

1 
- SON-
AHnT E~IİS \'AMIAN 

nan maddelerin fcrmantasv,o 
nuna meydan bırakmamak ı:i· 
bi çok mühim bir hizmet yap· 
maktadır. Yazın sıcak günle
rinde normal ~ekilde defi ta· 
blide bulunamamaklığın Vtt"U t 
ta sebebiyet vereceği aksaklık 
lar gözönünde tutulunca k:ır· 
puzun sıhhatimlzde oynadı~ı e
hemmiyetli rol kolayca cakdlr 
olunur. Haddi zatında nefis ve 

bu mühim faydas! ıı~~ 
tan sonra istihlaki ~ 
her tarafında gitti~çe ,.,1 
başlamıştır. Birleşık 1.,ı da 1933 ve 1937 sene 
sında 1140370 dönüll1 
karpuz ekilirken 1950. 
de karpuz ekilen araıı 
12802600 dönümü <!~ 
,.e 19:50 senesinde .

5 1018300 ton karpuı 1 ıat 
lunmu~tur. Amerikalı 
fazla karpuz istihllik

1
'\-t 

let olduklarını söY e 
~·a 

ınerikada karpuzun : dl 
leri cenup eyaletlerııı il 
ayı içinde ycti~tiril111e~ 
vasava dökülnıe11e bll 
· • " ·da lifornia ve Colorado 
rilen kışlık karpuzlar 
yında satışa çıkarılır. r~ 

:ııeyvalardan bazılll 
mıımen olmadan koP8 ·a 
nakliyat esnasında ,·e) J I 
cliikkanında olmak P.: 
dar mühim fark ) -.-. 
halde bostanında ta~..,ı 
gunlaşmadan haın °~ 
lanılan karpuzlar ıe u" 

set, manzara \'e ıcarP 811 ırns koku bakıml:ırındı 
karpuzlara asla ben fJ 
Satın aldığı bir karP~-
de kestiği zaman bU ı 
koparılmıs bir karpu 1 
nu gören bir insanın.~ 
sinirleneceğini takd.~tıJJ 
Nevyork eyaleti çı , 
hlplerlnden ~!ister J{Opjl' 

berts kendi bostantarı~ 
!anan karpuzların ta~5.tt 
mııs olmasına revıcs .,pi 
kat eder ve bu karPU ıt 
rine Quaranteed ııora 
berts diye etiketler f ~ 
dı. Böyle etiket ta~ı 
puzlardan fena zubU~ 
rin bedeli Horace JtO il'-' 

··eter 
sabına derhal mu• 
de edilirdi. 

. bit' 
Karpuzlar scrııı CtJ 

bozulmadan 3 • 4 bil ııaıt 
lirler. Olmuş karpU 

ı de 
hın erken saatler n 

!asaları 
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~r ll;ı a • 

ttı... 1 n I ent C .. ıı cvC"r'in ktılaklan çınlı ın. f ngilizlcr 
ı..._ · •q czıcı-

~lar .. Rı .111
' .u?ulmııslar, et l emek lidetlni bırakmağa bas· 

..... ~dı lındığı gibi muhterem doktor etin bir numaralı 
C r, Ur H • • 
tl~n h' • asan I erıt Can e\er'e (Öre in anlann b:ışı· 

la~k herUliın hl'lalar:ı El'bep ctUr. F.t ~ emelitcn bir kere vaz· 
,~olarak, eey )oluna ı:irccck, insanlar kuzu ke ilecekler, ne 

t,~ltzıi~e adam öld;irmek, ne de mllletlerara ı dü ıun. 
"ııııte e id la cennet hayatı geçireccliz! •• 

~«dı ~nrenı dokıor geçen ene neşrettiği bir kitapta C"tin 
:;ıı Glıı;~1 Ulrarıannt uıun uzaclıya anlatmıştı. O kadar.ki 

~ ""· dtb um zaman, hararetli et ri.)idlcrden olmadığım 
Jı. ltiraıı et i inde 1 almıstım ... Fakat rok geçmrden bu ki· 
~a lı~111 :~ h:ı ladı. ı;t muhibbi doktorlar etin Jüzumundan, 
~ bab ~t' nden, ) alnız nebati l iyeeeklerin ıararh te lrlerin· 

"aı h' ılı-r ... 
aıı, a l)~linı d 

uıı bıı ısındn olan hu bahsi kurcalıyacak drğilim. 

i, lıı::iJ~~:ı~ bah etmrkllgime sebep, yukarıda öylediğim 
l • 'liıı 1 erın. bilhassa I.ondralıların artık et yemedikleri· 
~ıı b[r ~~elini unu•tuklarına dair fs,·içre gazetelerinde çı· 

li derece l erdir· lngıllzll!r çok et yerler. Fakat İngiltrre'cte 
~· h~'kı 1 

c ka aıılık lıa) un l etiştirilenıediğinclen et ibti_ya· 
;,t. AtfanrtıeınJckctıercten. bilhassa Arjantin'den trmin eder· 

2~atıııı hl~ ı.on unı.ınlarda, haıı mali sebepler yüıiinden, et 
O llerı l!nbirc arıtınnı~. J~V\'elce tonu 146 terlin iken 

~t~4tnıı:tkıırnııs. lngiltere bunu pek fahiş bulmuş, 150 
lıyaııı r l ara fazl.ı 'eremll eceğini blldinnis. Arjantin de 

~ 1 ">'ii~nla nıa.)Jı 3 nn:ı511111mı5 ... 
t '-Jtltt ncJe buv{i),; iiJçüde ha) \in yetiştittn diğer birkaç 
~ l lıı ':rdır: Cenubi Afrika, A\•ustralya, Yeni 7.etanda ... 
~it de~ lık \r air b:m ebcpler yüzünden bu üç memle· 

~tr •da ınaı :>ol.anu • Jlulıi a tngiltere et bulamı~ormu , 
a tt ~ıı le21etinı uııutmağa baslamıslnr ... Sabah kah\·aı. 

"1 ttııı,:1 etler, ikindi kahvaltmnda rozbifler, öğle ve ak· 

1 k l:ıt ıh erıQdc filctolar, birtekler, çeşit çeşit et yemekleri 
\ttn ~ larıimış. Rira1 daha ı:ım:ın geçerse İngilizler et 
O a.ın:ınıen ki • liJ ~Ilı ' l!{cçcce cra ı ... 

~ olltr lıı :ın d!ırı)anın nıan1ar11sı acaba nasıl olacak? ... in· 
tt'tı~ıa a~~ kesilecekler, herke:;le dost olacaklar, J\lu atldık'la 
tr~ht 11ı11 lar ını? ... Rı·n en ı.iyade buna merak ediyorum, 

\eı-ccefi ııctke)i sabır .. ıılıkla bekliyorum! 

Enis Tahsin Til 

Gamma adası karşısında mev 
ıI alan Yunan birliklerinin mev 
cudu bilinmemekle beraber Ati 
na menşeli haberlere gore bu 
kuvveller topçu tarafından des· 
teklcnmektedir. 

Edirne 7 - Gamma •l l m· 
nın, Yunan askeri birlikleri tıı· 
rafından topçu ateşi ile dö~lll· 
meslnden önce, Yunan muam 
ları, bazı tedbirler almak zonın 
da kalmı~lardır. Bu cumlııden 
olarak ada civarından geçe!'l \e 
Dikea istasvonu ile Karı:ı;t·ıı•ı 
birleştiren demiryolunda sryrü 
serer muvakkaten durdunıimll!; 
tur. Yeni bir emre ka l ·r ':>u hal 
üzerinde trenler işliyemiyec'!k· 
tir. 

lngiliz basın ataşesi 

Türkiyeden ayrılıyor 

Gavam, kargaşahklardan mesul Yeni memurlar jsroal 
değ"l im, diyor Tasarısı 

Dün Ankarada (llası 1. ciıM Cemiyetinin lideri Ayetullah Kiı mu 1 1. elde} 
• bık Başbakan Dr. Musadılıka şani'nin bugün İran mehus:ın nun dokuzuncu madde5idir. Mııd 

l ... ra"lle le yapı lan tabi mılliyetçi kuvvetler tarafın meclisi daimi başkanlığına re denin yeni şekline göre devlet ) 1 r dan, karısıklıklar sırasında gôs- çilmesi dolayısile, milliyet~i kuv memurları tam:ımiyle polltıka 

1 
teriler yapan halka ateş açı!ma- vetler meclis lizerinde tam l:on. Ustünde kalacaklar, politika ile 

'1 HJ. 1 polise emirler vermiş olma'.da şan!, geçen harta meclis baş:-2n riyetle derhal alakaları k"Sil '· Tenl•S karcı bsmaSI .sı hususunda askeri birlikler ,.e 

1 

trolü kurmuş olmaktadırlar. Kiı iştigalleri sabit olanların ornmu 'ı 
Ankara: 7. (A.A.) - Ankara ı suçlandırılmaktadır. lığından islifa edip Cenevrcye cek ve kendileri mahkemeye ve ı 

1 'lcnis kulübünün misafıri ola- Gavam dün ayni mealde bir giden Musaddık aleyhtarı ı.,:-. rllerck haklarında karar alın:ı· ı 
rak şnhr mıze gelmiş bulunan mektubu ayan komisyonuna da Hasan İmamt'nin yerine geç- caktır. 
t rail tenisçıleri ile Ankaralı tc- göndermiştir. Bu komisyon, sa mektedir. BugUnkU seçimde Ka Tasarının diğer hükümlerine 
ni çiler arasındaki turnurnya, bık Başbakanın şahsi servet 'e şani, kullanılan 62 oydan 47 si göre memurin inzibat komlsyo 
ha\Dnın muhalefeti dolayısile emlllkine elkonulmasını derpiş ni almıştır. Dr. Musaddık ::ı•af- nu lLğvcdilecek, bu \•azlfe ma· 
dün de~am edilememiştir. eden hır kanun tasarısını incele· tarı mebus Abdullah Zıluazzami fevk amirin isteği \eya vAki şl· 

J3ugiın ~apılan karşılaşmalar. mcktedir. A:>·iln komisyonunun 10 oy almış, diğer bir aday ı kfıyet 'iizerine mahkemcleri'.'c yıı 
da şu netıceler alınmı tır: aldığı mektubun muhtevası ai;ık oy elde etmiş ve 4 mebus çc- pılacaktır. Adli teminat dısın· 
A. Weiss • R. Akpınar'a 6/3, 614 !anmamıştır. kimser kalmıştır. Bununla Le· da memurlara ait bütün temi· 
s. Fenmen e. Bolel"e 6/3, 6/8, Gavam ~diselerin şeklini ~u raber Kaşani'nin yeni varifosıni l natlar kaldırılacak, şimdiye ka 

6/2 tarzda anlatmıştır: deruhte edip etmiyeceği şuohe· dar Bakanlık emrine alınmaq 
J Fınkelkraut c. L~ 'e 6/0, 6/1 • 19 temmuzda, rahatsızlı:iım lidir. Musaddık taraftan ·bir mümkün olmıyan valiler ııbi 
s Fenmen-k Da 'a 6/3 6/1 dolayısiyle Başbakanlık id~v- mebusun meclis başkanlıftına devlet memurları da doğrudan 
s' Baykurt.J: Finketkraut'a' 3/6 !erimi ifa edemiyeeeğiml Şah~ geçmesine müsaade etmesi muh doğruya bu kanun hlıkümlerıne 

· 6/3 6/4 ' bildirdim. Bund:ın kabineye he- temeldir. Kiişani, menfada ıkcn tabi tutulacaktır. 
E, Balaş.a. Daş'a 6/3, 6/2 ~~z malumat vermemişti1?· Bu 1951 de mebus seçilmiş, fakat, 
Rııyanlar: ıtıbafla 2~ temmuzdan Hı?aren İranın en kuvvetli dini $İması 
E.Cohen.ıt. Aksoy'a 6/1, 6/0 arlı~ vaz!fe başında d~ğıltll!11. bulunduğu ve mebusluğu ken1i 

galip gelmişlerdir. Maçlara ~tadıselerın patlak verdığl gun, şahsi prestijinin dununda g3r-
yarın da devam edilecektir. -1 temmuz sabahı Tahr?ndaı~. a! düğü cihetle meclisteki 'lerinl 

Mısır i\'orvC"ç'i yendi rıldım. Benden c':.clkı hu-~· hiç bir zaman almamıştı. Bu· 
Oslo 7 • (AP} _ Bugün bu· met tara!~nd~n yü.rurlUğe,.'ton,ı- nunla beraber önemli tophntı

rada yapılon bir futbol maçın- l~n sıkıyonetım halA mer ıyette· !arda, başkan sıfatiyle meclisi 
da ?ılısır Milli takımı Norveç ta- dır. Halka, 21 temmuzda tC\p· idare etmesi mümkün gör!ilmc,;, 
kımını s:4 yenmiştir. İlk haf· l~ntılar .)'apmahırı hu~sunda ta tedir. 
t • 3·1 M 1 h' d b't 'şt' lımat \eren ben değılım. Halk İngiliz irketi, lranın ııetrol 
a~m · ısır c ın e 1 mı ı. toplantılar yapmış \'e askeri .'Ü· satmasına engel olacak 

Celal Bayar 
Menderes 
Döndüler 

ve 
kumet bu hadiseler karşısında Londra 7 (A.P.) - ın .. ıl:z 
kendi ine duşen ödevi yerine ge hükumetinin kontrolunda oıan 
tirmiş i e bÜnun sorumlulu~ .Anglo • İranian petrol şirketi 
bana terettüp edemez.• (AİOC) dün, herhangi bir mem 
Gavaın, şahst servet ve .? nifi· le kette tran petrolünUn ı atıl

kinin haczedilmesini cmr,,den masına mAni olmak için tr,eb· 
hır tasarıyı tasdik ettiği fçin büse geçeceğine dair bir ihtar· 
meclisi tenkid etmiş, bunıın ana name yayınlamıştır. 

(BaŞt ı. elde) yasaya ve Birle~mis Mill.?tler Gazetelere ücreti mııkabilind!! 
ynsasına ayk11 ı olduğunu . uri verilen bu ilAnda şirket, ira. 
silrmüştür. Kendisine, ke'ldini nın geçen sene tesisler! devlet
ınüdafaa etme fırsatı verilmedi- Jeştirmesinin .gayri meşru• bir 
ği için mebusları da tenkid et· hareket olduğunu ileri sürmek-

hayet Yerilmiştir. 
Saat 12'dc altıncı filonun bil

tun ıtçmilcri tarafından aynı za. 
manda topla scllimlanan Cum
hurbaşkanı, maiyetlerindeki ze. 
\atla bir motöre bin~ck •Gire
sun muhribineı> geçmiş \'e Ça
nakkalcye müte\·eccihcn a~Tıl
mıştır. 

c Giresun muhribi. saat 17.30' 
da Marmara'da hava hücumları· 
na karşı sa\'Unma gösterileri 
yapmıştır. 

Altınct filonun bu muvaffa 
kiyetli gösterılerindcn en iyi 
ıntibalarla avdet eden Cumhur
ba kanı ve beraberlerindeki ze. 
vııta Amerikalılar tarafından 
fevkıılade misafüperverlik ve en 
samimi dostluk ve hürmet teza. 
hürleri gösterilmiş ve bü.> ük 
merasim yapılmıştır. 

Vali F. K. Gökay, 
Dün Yugoslavya'ya 
Gitti 

miş \'e kendini müdafaa '~me tedir. 
hakkının asli insan haklar1ı1u:ın 

Şirket, dunımunun Millclle:-a
rası Adalet Divanının son ı.a\iı
hiyetslzlik kararı ile değişme· 
miş olduğunu da kaydetmekte
dir. 

olduğunu sö~lemiştir.• 
Razmara'nın katili affedil<li 
Tahran 7 (A.A.) - 1951 ı.cne

sl başlarında General Razm:ıra'· 
yı öldUrmüş olan Kalin Ta.m"e
di'nin derhal affı ile serbest 
bırakılmasını lstiyen milll cep. 
heye mensup 30 mebus tarafın
dan hazırlanan kanun tas;ınsı 
bu sabah İran meclisinde kabul 
edilmiştir. 

Bu knnun tasarısının c5i>abı 
muribesinc göre, o zam ır.l:ır 
Başhakanlık mevkiinde bulıı:l:ın 
Razmara tranın milli mcnf,u:t· 
leri ale~hınde çalışan bir e::nebl 
ajanı olup, katil işlediği ıJd.a 
edılcn cinayetten dolayı hiç b:r 
surette mes'ul edilemiyecek clu
nımdadır. 

Bu kanunun prensip itihlriy
le Av&n meclisi tarafından taı;di 
i gerl'kmcktedir. 

Kaşani'nln clıırumu 
Tahran 7 - Fedayanı İslam 

Geçen ay, f ran petrolU nakle
den bir İtalyan tankeri Adcn'de 
durdurulmuştu; buna rağm"n bu 
kabil nakliyatın devam edece
ği tahmin olunmaktadır. 

Bir Hükumet darbe ı mi? 
Tahr:ın 7 - (AP) - Yarı res

mi Bahtar Emnız gazetesi bu 
akşam birı;ok ~ üksck rütbeli su. 
hayı bir askeri hükflmet darbesi 
hazırlamakla sııı:landırmıştır. Ya 
zıda adı geçen subaylarian en 
aı ikisinin İran Şahına )akın 1 
oldukları bilinmektedir. Gazete 
şu isimleri \'ermiştir: 

Eski Kurmay baskanı ve cc
ccn yıl Hüseyin Ala kabinesinin 
Harbiye bakanı emekli General 
Hasan Aı-Ia ile Muhafız tümeni 
komutanı General tanru Şahr. 

tir: (Ba~ı l incide) rtado~n hakkında 
·- Bclgral, belediye başkanı A ik go·. ru·. şu·. 

nın davetlisi olarak Yusosl:ıvya ner an 
şehirlerini ve belediyeciliğini 

ziyarete giderken hususi bir he· (Başı ı. elde) ı da ki münasebetlerin müstat:uel 
yecan duyduğumu ifade ctmr.k suretle Birleşik Amerika Kıbrıs gelişmesi bakımlarından fn;;:I· 
isterim. Bana yazılan davc~:ye· adasında hakikatte yalnız Tür- !iz - Mısır ihtiltıfı üzerinde mııh 
de de pek güzel işaret edildiği kiyenin temsil edilebileceği bir /temel olarak faydalı bir :esir 
gibi diınyanın bu parçasındl bı:· Ortadoğu savunma teşkiliitının icra' edecektir. 
rışı koruma uğruna yapılan miı· kurulmasına mütealli:C: İngiliz İngili1lerin yrnl teklifi 
cadelede, iki kahraman milletin hükümclinın teklifini zıınnrn Londra 7 (A.A.) - İngıliz 
kararlı işbirliği halinde bulun reddetmiş bulunmaktadır. İngi· başşehrinin iyi haber alan m:ıh
malarının haiz olduğu ehemmi· liz hükOmrtinin ileri slirj!iğü Cillcrinde teyit edildiğine c;:ite, 
yet bü~ üktlir. mezkflr teklif şu 7 milleti :ırnka lngilter~ Ortadoğu komuta~lığı. 

Ticaret 
Ba~rınltğmda bir 
Toplanh yapıldı 

Ridgway'ın 

Gelişine 
Ehemmiyet 
Veriliyor 

<Bası 1. dde) 
miş lrJlunduğu bir sırada 
~apılmaktadır. Eıscnhower' 
le Ridgway'ın Türkiye'ye 
gelişleri arasındaki müddet 
içinde, gerek Ankara'da, 
gerekse Napoli'de Amiral 
Carney karargAhında \il 

Paris'te NATO komutanla. 
rı ile Turk komutanları &· 

rasında birçok meseleler 
gorusülmüş 'e mutnbakata 
'arılar ak harekete geçılmiır 

Radyo Konseri 
Dramal k Soprano Sabahat 

hl, Rachmaulnoff, \'a~er n Ytrdlnlıı 

Alda Ol'f?Uından parçalar Tardır. 

Xendlalne piyanoda Ankara DtTlet 

Ata türkün •yurtta sulh, c·-ı dar etmekte idi: Türkiye, Hır!'? nin kurulmasına dair plı1n::ırın 
handa sulh• prensibini kara lı şik Amcrıka, l"rans:ı. in. tacili maksadile faaliyette b ılu
ve şuurlu bir s yasetle lakin e gıltcre, Avustralya, Yeni Ze- nacak bir çalışma organının teş 
den Tiırkiye cumhuriyeti !t ikfı- landa, \'e Güney Afrika. kilini teklif etmiştir. Bu hu~us
meti, yukarıda da isaret ettil(lm Vasinı;ton bu teklifi ileri sürü laki İngiliz telkinleri ya'.nnda 
samimi davette belirtilen i~hir Jlirken Inglllz hükUmeti, Orta ilgili hükümelcr olan Türki;n, 
llği hisler'ne blilün varlığı lle doğuda bugün mevcut durumun Birleşik Amerikıı, Güney Afri· 
ıştirak etmektedir. bu bölgenin ~avunması için bir ka ve Avustralya ile Frans1ya 

Ur. General Rldgv. ay, An
!kara'ya geldiğınde, her tfir
lü zemini haı.ırlanmı:ı bula 
cak ve ihzari gBruşmelerdcn 
sarfınnzar edilerek ana me
seleleri ele alacaktır. An
kara'dakı Türk ve yabancı, 
resmi sbast mchafiller, bu 
bakımdan, General Ridgv.:ay' 
ın ziyaretini Amerikan ns. 

sebebi de bu arkadaşımı size 
daha iyi tanıttırmaktır. Yok&a 
muhakkak bu mektubun ıaıe. 
tenizde )ayınlanması değıldir. 
Saygılar. 

1 

!~BULMACA 
Evvelki gün sayın Cumhıırbaş teşkilatın arele olarak kurtılına- sunulacaktır. 

Dünya güzeli 
Türkiyeye gelmek . 
istiyor 

8 Ağu tos 1952 - Cuma 
lSTA!lı:BUL 

keri yardımının ha ·!atlığı 12,57 .\cılıı •• pro;rram, 18,00 Ha 
tarihten bu )'ana yapılan ve herler ın,ı:; TUrkl!l~r (Pi) ıs,so Ha· 
ıımutadu olarak vasıflandır- tıt mlizık (Pi) ıa •s Sarkı!ar Okuran 
dık}arı ziyaretlerden say- llilrtlde Sener 14,20 Danı 'H QI IUÜ• 

mamakta ve buna bUyiik fi. aiti (Pi> 14,45 eırlnlar (Pi.) ıs,oo 

nem atfetmektedirler. Kapanıı . 
Öbür vandan, General Rldg * 
way'ın ziyaretine, Kore'de u,oo Acılıı •• tUrUler ıs.ıs Fasıl 
savaşan ve Türk askeri gil· hereıl a,oo llalıder 10,ıs Radyo sen 
cünii yakından bilen bir ko- t ııl orlmtı:as.ı 20 oo Sarkılar Okuran 

4 , • 
kanımız ve Başbakanımız veda sını zaruri kılfü~ını beliı:tmisti. 
için beni kabul ettikleri zaman, İngiliz kaİ>incsl, ::'ılısırdaki v.ı.zi
davetnamede memleketimiz hak yet yüzünden bu teklirin yerme 
kında izhar edilen samimi ve hemen getirilemiyeceğini ve !a
dostça hislerden çok nıütehJ~sıs kııt Türkiyıı, Birleşik Ameril:a, 
olduklarını belirttiler. İstikl.lli· İngiltere, Fransa, A vustr:ılya ve 
nl ve milll hudutlarını titizlikle Yeni Zeliında ile birlikte Orta
ve kahramancıı müdafaa eden dogu komutanlığına fştir~klerl 
cesur memlekete yapmakt:ı ol· hususunda 1951 kasımında E3-
duğum ziyaretin büyUk de~.mnl tılılar tarafından vlkl davete 
biltun his ve şuur camiamd;ı tc- diğer Arap milletleriyle İsrailin 
merküz ettirerek yola çıkıya- cevap 'erdiklerlne işaret ctm!~ 
nım.• tir. 

31 milletin katıldı~ı \'e Türki· 
yedeki seçmelerini de gazetemi· 
zin idare ettiği dünya ı;üzellik 
müsabaka:,ı liaziranda Kaliforni· 
yada yapılmış ve Finlandi)a gu. 
zeli Armi Kuuseln dunya güzel
lik kraliçesi sııçilmişti. Helsinki· 
de çıkan günlük •Uusifiumi• ga. 
ıete:.i, dünya glizellik kraliçesi 
Armi Kııusela'nın Tiirk E!çlliğin
de kendisine ,·erilen hediyeler 
dolayısıyle yayınladığı hlr yazı. 
da, güzelin, Türkiyeye gitmek is· 
tediğini söylediğini yazmaktadır. 

mutan olması dolayısile de R taı Barban 20 ıs Radro rauıuı 
ayrıca önem \'crilmektedlr. 20,ao Kıu ıeh r haberleri 20,as earkı- Soldan Sah: 1 - Yedi rtldııdaıı 
Bilindiği üzere, şimdiye ka. lar Okuran Ekrem Hur 20,50 Solıbetler ibaret b r ıalrım n!dıı. 2 - Illr nida; Vail Gökayın bu seyahati on Amerikan hllkOmeti, Ortado 

gün kadar devam edecektir. ğu milletleri nezdindeki ·e;eh· 
büslerinin ba~arısızlığına rağ

Pasifik konferansı 
Sona erdi 

men müşahitlerin kanaatine gö 
re İngiliz teklifine cevap v~l'İr· 
ken dıiıı açıkladığı beyanatında 
Ortadoğu komutanlığı teşb!;.tı 
için ileri .süriilen her tilrlü mıi· 
essir sistemin içine bıı bülı.:r!rle 

<Başı 1 incide> ki milletlerden mümkün old:ı~u 
rasında Pasifik bölgesinin ~ i· 
venliğıne dair 3 gündür cer0 yan 
etmekte olan konfer:ıns b•ıgün 
sona erml!i ve ileri gelen diplo
matlar bu "Örüşmelerin ne•ice 
sinden tam memnunluk izhar 
etmişlerdır. 

Amerika Dışislcri Ba~:ını 
Dean Achcson gazetecilere de
miştir ki: 
•- Toplantımız son deri!certe 

samimi \'e gayri resmi blr h:ıv:ı 
içinde cereyan etti. .Neticedrm 
hepimiz ~ın derecede memn~ı
nuz. İyi bir başlangıca girişilmiş 
Ur.• 

Pasifik Güvenlik paktına ı!a· 
hll 3 devlet veya ıwustraly.ı, 
Yeni Zelanda ve Birleşik Amrri· 

kadar çok sayıda liyc. almasının 
gerekliğini belirtmiştir. 

Bu hususta Vaşingtondaki yet 
kilı mahfillerde işaret edildiği
ne göre Amerikan hükümetinin 
bu tarz hareketi dünyanın bu 
bölgesindeki milletler tar;ıim 

dan bizzat J sağlanması ger .. ken 
hır Ortadogu savunma mefhu
mundan gelmektedir. 

Eva Peron' un cenaze si 

askeri töre nle 

kaldırılacak 

dar, gerek Nato'ya bağlı :ıı,oo Radro kllalk Turk mu.a.klsl 2ı,<10 Bırll. ıı - Xıt oluı ' - Genel. s -
gerekse do~rudan doğruya San ıo!olan :;?2,00 Sarkılar Oknran A· Guven. 6 - l'efl eki; B.llı urı. 7 -
memleketimize gelen her kilo Artun 2:ı,:ıo llıızlk (Pi.) :ı:ı,30 Alet ... ra makine lle raııılaıı ae>ler. 6 -

komutan \'e siyaset adamı, Saz eserleri :ı2,ıs Haberler 23,00 ı.:am· Fıyaka: ~ılı:&b. 
ancak, burad'aki Amerikan b )o • Boru ııroırramlar •• danı mJ· iukanda .t.11Jırı: 1 - Bir akar 
Yardım Hey'etl başkanları. zlfl (Pi) 23,llO Gece konseri (Pi.) raklL :ı - .Au; llıtlıat P:ııanın ıa:iil 
nın verdikleri rapor ve iza· :! ı oo Kapanıı. du.u rer. 3 - Bir nota. ' - Bir dıl. 
hatlara müsteniden Tilrk as- s - Hafif bir ıauı: Bir noıa. 6 - 'l!· 
kerl gücii hakkında malfi- ı r. 7 - Dır nida: Gelecek. s - Sa· 
mat edinmekte idi. Ayrıca AXKARA 11.p; Bı.rlııcl. 
general Ridg\\ay, beraberin- 7,30 Atılıe pro;nm n l1. s. Ararı 
de Kato karargahının belli 7,3S Kur anı :Kel'lm 7.~s Haberler s,oo DÜ!\'KÜ BULMACAXI~ RALLİ 
baslı şahsiyetlerinden bazı Sarlı:ılar • Turkiiler (Pi.) s,:ıs Hua ra Soldan Sah: 1 - 1Ikokııl :ı - Ta· 
İngiliz ve Fransız komutan. ııoru, s so Müzik (PIJ 9,oo Gllııliıı u, LU. a - Aı: Gua ' - De s -
}arı oldu~u halde Ankara'- ııroırramı ,., kaııınıa. A!ıuncu 6 - Rı: Ya. 7 - Kulak, 

Buenos-Aires.7. - (A.A.) ya g~lecektir. Gencral'e le- * s - Al : Tuf. 
Arjantin askeri makamlarında vazım subaylarının refakat l:ı,ı:; . ı;ı,;ıo AAlı:•r saall: Yukarıdan Aeaf17a: ı - İta; Mı. 
dün yayınlanan tebliğde tasrih edeceğine dair şehrimize gc. ı:ı,ı5 ll•ml•ketten aellm l'.! :ıo Mem :ı - Llı.te. n - Ki ' - Ot, Durum. 
edildiğine gBre, ölen Cumhur- ' len haberler de, yeni Atlan. ., ı; - oe.neı. e - t:ı&: At 1 - LAz; 

k 1 1 kt ı lehte tel&m, 12,30 ,.arkılar 01..'ııraniar Uvkıı, 
8 

__ Fas. 
~aş an arına yapı ma a 0 an tik Orduları Başkomutanı- Med ha I'atmaq ilmet Uturıu a,oo • 
askeri merasimin aynı, milte\'ef- nın, malzeme bakımından M. s. Arar ,.,.. lıaberler 1a,ı5 Ô•*rtilr --=--======== 
r• E p ' ' · '' • :!'l,00 Proiram ,., kıpaıııı. ıı va cron un cenazesı 1~ın Türk kuvvetlerinin takviye ler (Pi) 13,30 Öfle ı:-ızetul, 18.45 l1 

9 Ağustos Cumartesi \'e 10 A· ı:i lüzumuna kanaat gelir· zlk (Pi.) u,oo Ha.-a raııoru Altıam 
ğustos Pazar günleri tabut Ca· ınlş oldu~una dair bir ema· ııro:ramı .. , kaııanıı. / z Al 1 8 

Iışma Bakanlığından · Kongreye re sayılmaktadır. 14,.5 A• •, .,.. proıram. 1.5 oo Ham 
lie kongreden de muvakkaten * muılk (Pl) ıs,so Sarkılar ıs,oo Aı· 
tevdi olunacağı İş Genel Konfe- ınfiliıki sebep olmuştur. 16,58 Aeılıı Pro;ram ,.. M. s. Ayarı rırn zın m z :ı (Pi.) 16,lS Saz uarıut 
derasyonu binasına nakledildiği Uçağın ı;;emiye inişinden bi. 17,oo Sarkı ar !Pi.) lT,30 tncuaı 16 30 Yurt ıurkulerl 17,00 Dana miiıltl 

Ankara, 7 (T.R.A.) - Uzun kanın isimlerinin ilk harfürin
zamandan beri Türkiye'de tngi. den müsteniden •ANZUS· kon· 
liz Basın Ataşeliğini yapmakta feransı olarak anılan bu toplaıı
olan l\lr. Grant. yarın mC?mleke tı neticesinde. askeri bir kur· 
timizderı alTılacaktır. may heyeti kurulması kararl:ış. 

Bu mahfillerin kanaatince bu 
hareket, Amerikan hfikfım<"!tinin 
1951 kasımında ileri sürülen A· 
mcrikan • Fransız - İngiliz tel~· 
liflerinde mündemiç bünyeye 
benzer bir Ortadoğu komııta•ılı
ğına iştirakleri h:ısusunda'•i ha 
zı tadilleri derpiş edrn müzake· 
reler için Ortııdoğıı hiikumctle· 
ri nezdindeki te~cbbüslcrin muh 
temel olarak vazgeçeceği .na:ta 
sına gelmektedir. 
Diğer taraftan ayni m:ıhfil· 

terde belirtildiğine göre, \me· 
rikanın nokta! nazannca bu \l'k 
liflere müstenit müzakerr!c:
Süvey~ kanalının muhafaı.ası ve 
Arap devletleriyle brail arasın 

sırada tatbik olunacaktır. raz soııra vukua gelen infilak ı .ıs :ı.ıu.ık IPI.) 19,oo l! s. A:rarı CPI > 17 o S.rkılar ıs,oo Serbesı sa· 
B k • • d .-e h,\ıerl•r 19,15 Tarihten bir rapralı: 8 0 « oxer» ura gemısın e ;·ı:ngın çıkmasına sebebiyet \'er ıı. ı s Koıııııma, ıs.ıs Konur ... 

;, 1 'l,20 l!ı ılk (Pi.) 19.SO Korlin aaaıl 

Yangın rıktı miş ve diğer 12 uçak bu yangın ::o.ıs Radro rmt 
1 

:?o,so lonlannda IPI) ıs 10 Yurt tnrkülnl 
:r aeticesınde harap olmuştur. MU Sololar ııı,oo Hawıu ıo,ıs Berabtt aörlü10-

(PI) :ı,oo :Konu5mı 2ı.1s Muı;lı: l"' 30 .. Washington, 7.- (A.A.) rcttebattan 63 kişi de )'angın (Pi> 21 30 H t rl .. ruz "' .,. k d~ı:.raa:nı!an sesler, 
h'JI ki d yli .. d d tl k • ı tanın tu zm ,,onuımaı• no 00 Ko uıma " ıo "'-'--t t Başka blr vaufeye tayin c. tırılmıştır. Vaslngtonda ~o:ıl:ı 

dilmis bulunan tnı;:iliı Basın A- nacak olan bu heyet A~Zt:S gü 
tasesi. istanbul'dan •Barletla• venlik konseyine mUşavirlik e 
, apuru ile hareket edecektir. decektır. 

Kore sa ı eri arı arın a scy. zun en enızc a ama zorun- ., - - · ...,._,. •aa 
ıeden •Boxcrn uçak gemisinde da kalmışıar ve helikopterler • 1·'0 Sarkılar Oku:ran Ne~'l l'olar. :ıo g RadTO ı:-aze•esı 20 'lO fstedıfinb 
ıniirettcbattan sekiz kı•inin Blü-1 \ asıtasıle gfiç halle kurtarılmıs- j Z 00 Miltlk (Pi> 2:ı.:s Danı ıı:iiı ti ~arkı ar (Pt l :ıı,oo Sarkı:ar 2ı.so Proı 
mune tepkilı uçaklardan birinin !ardır. (l'I > ::,4s :M. s. Aran ve h:ıbt:ler ,., kaı anı. 
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SİZE STEYR'ı . . 
TAVSiYE EDECEKTiR 

istanbııl .\slbe yedinci hukuk • 
rargıçlığıııdan: 9;)'?/262 

Münıre Aş: .Nişanca Kumka
pı llistesar sokak No. 8 de. 

Halit \ş tarafından aleyhınııe 
11çılan bo anma da\'asından do
la) ı adre in izin meçhul olm:ısı 
ebebi) le dava arzuhalı 'liC da 

'elı) e ilanen tebliğ edılmiş mu 
RY)len gun 'lie aatle mahkeme)e 
ne)medığınızden daucının Ş3• 
hıUerını ıhzar etmcsıne veya j. 
kı er lıı a yatırıp davetiyeler c:ı· 
};artmasına 'e bu muameleler
den bahi le 15 gün müdclele 
muameleli gıyap kararı tebH"i
ne kıırar verilmiştir. Duruşma 
gunb olan 15/9 952 saat 10.3!) 
ela mahkemede hazır bulunma· 
nıı \eya kanuni bir \"ekil giia
dermemt, aksi halde dıırıışnıa
nın gı)abınızda devam edece~i 
teblıg makamına kaim olma1' 
lızerc ilan olunur. 30/6 952 

En .}eni çe it 
iPEKLİ YÜNLÜ 

1\lı\~'TOLUKl.ARI 
r \ Yl'ÖRJ,ÜKLERİ 
E l.D l 'EI.IKl,ERi 

En müsait sarUarla ı~ da . 
10 Lira TAKSiTLE 

· A ı,ı\ lf,\ oui~· 
K\RAKA Ll 

::'ıllics esesinden alabihrsı
nız. ~lahmutpaşa Kapalı· 
çarsı kapısı yanında No. 18 -------
BOYACILARA 

INŞAATÇILARA 

İlaba'daki 
lndustria Chinılca 

SUBA PINA 

. 
Fabrıkasının 

Hakiki ~ 30 

Kırmızı mUhur 

LITOPON' u 
tcrcıh edınlz. 

ÇAPA: kuru laf değil. 
o bir hakikat lf ade ,eder 

l. I .D. !--•: /_j,, 1 \/ l ! \ ~:: r\ 0 
~. . . . '. . : . ,. ... '. ~ 

KURULUŞU : 1915 

İSTANBUL BÖLGE ZİRAAT OKULU 
Müdürlüğünden : 

t - Bu ders yılı için Adana, hnliı', Bur a ve t tanbul 
Rot17e Ziraat okullanna parasız yatılı aday öğrenci k~ dına 
lstanbul Bölge 7.iraııt o:>•ıl,ında başlanmıştır. 

2 - Okula girebilmek icin Ttlrkıye Cumhuriyeti vatand:ıt ı 
olmak, yaşı 14 ilen aşağı, 11! den yukarı olmamak: 11•'\ lt!l 
orta okul sına\'ını başarmış bulunmak, Li ·eterden belge Jlrn:ı· 
mış olmak şarttır. 

3 - İkinci maddecleki şa tları haiz olan isteklilerin ,adav 
ka~ ılları yapılmak üzere ıı'ağıdaki belgeleri eksiksiz olarak 
okula göndermeleri hi.zımdır. 

a) Dilekçe. 
b) Nüfus kağıdı veya tasdikli örneği. 

c ) iyi h!ıl kağıdı. 
d) Sağlık raponı 'e aı;ı kağıdı. 

e) Orta okul diploması 'P.ya yerine geçen belge. 

f) 12 adet 4.5x 6 eb'adında fotoğraf. 
g) Sınn'I kaıan:ın öğrencilerden nümune) e uygun bir ke 

fnlet senedi alınır. 

4 - dav kayıtlarınıı :!~ E,·Jul.1952 tarihine kadar ,f,)\"aın 
edilecektir. Bu tarihten sonra kayıt yapılama1. 

5 - Aday öğrencilerin y:ırı~ım sınavları 26. F.ylulde Tlir~ 
çe ve Tabiat bilgisinden, 27. Eylfılde de Matematik der lerin 
den Halkalıdaki okulda "a'lt 14 de yapılacaktır. 

Sınava 1 tir!ık edecek öğrencileri ol 1 otobüsü Yeşilköy 
den Halkalıya ı:elirip götıirecektir . 

6 - Fazla bilgı için bizut .,.·eya mektupla okula başvuru! 
ması. Bu hususta yazılacak mektuplara cc\ ap için posta p~ h 
ilave i tnzumludur. 

NOT: 

OtobUsün Yeşılkö) den hareketi saat 13 tedır. (126:>8) 

KİNİNLİ 

GRiPiN 
• Baı , di,, adale, si

nir ağrılarını teskin 
eder. 

• Bayanların muay
yen zamanlardaki 
sancılarına karıı 
ıon derece fayda· 
lıdır. 

' , .,,,. .... -

24 36 BOY MAKi:-:.\L.\Rl~ EN so:-: le \T ımlı,ı-; • 
BiR ŞAHESERİ OLUP. MERKEZi OBTUIL\TÖR Liıı-;r.lN 
OF. DEGİŞEBİLE:\' OBJEl\'l'İFIJ TELE:ıIETRELİ, OTU· 
MATIKLİ Clr'T BLOK \JLI ı 500 ~ .\:\tn:vE KAD \It 
FL.\S CALISTIRMA TERTİB 'fLI. FİL.\I Cr:\'İRİRKEN 
OBTURATÖRÜ DE BE!1 \BER KUR:\1.\ TEitTİl3,\TI, -; \ Y 

tJ\KL.\ RinIEYE~ EVS.\r'I ll.\İZ VE BILH \SS \ BI 
ın:R HARİKA OL.\~ : :\"OKTO~ 1:1.:i VE"A 
rı:rRO~ 1:? OBJEKTİf<'LERİLE :\IÜCr:ıım:zoln . 

DÜNYACA MEŞHUR 
Fotoqraf Makinaları 

WUilfiHtllW 
TURKIYE UMUMi VEKiLİ 

•-• Mehmet ipekçi· P. K. 251 fstanbul 

Adana Elektrik işletmesinden 
19j:l ~ılı pro;:ramına göre Y. Tevettur şebekemizde 

11AH~ten iki adet 100 er K\',\. !ık ceman · 80.086.10• lira 
tııtannda haricı d irek trafo postası le is eclilcC'ek, 2 mıı 
lıarvile merkezi 200 metre mc af eden 6 K\'. ~ eraltı kab· 
tosu ile birbirine raptedilecektir. 

Po talar Y. Te\·ettiir ~clıcke inden: 

1 - Karataş yolunda tesis edilecek po ta 1900 met
rede. 

:J - Cumhuriyet mahalle i yolundaki posla yüksek 
•e, ettUr şebeke~inden 1700 metre mesafedcdır. 

'l'esis edilecek her iki posta bu semtte bulunan 11 nu 
maralı muhavvile merkezinde mevcut höcrelere 3x 16 
mm2 NKBA ne,·inden 6 KV. lik yeraltı kablosu ile rapto? 
ıtilecektir. 

3 - Ayni semtte bulunan 7.. Donatım Kurumuna 4. 
~o. lu muhavvlle merkezinden çekilmiş bulunan yeraltı 
t;ablosu 11 No. lu merkeıe en yakın olan 200 metre mcsa 
fcden ke ilel'ek re 2 x 200 metre tuhinda 3 X 2:l mm'.? 6 
KV. lik XKBA. nerinden yeraltı kablo 11 ile giriş · çıkış 
ı·apılacaktır. 

Bu istle kullanılacak höcreler 11 Nu. lu muhaV\'İle 
merkezinde mevcuttur. 

4 - htekliler bu işe ait kc if \ ' C projeleri , kııni ,.e 
ıdaı i şartnameyi ı 10• lira mukabilinde mües. csemizden 

aldırabilirler. 
5 - '"O 7.S teminat akçesi \'erilmesi ~arttır. 

6 - Teklifler en seç 20/8 952 de mües c cnıize "el 
mi s olacaktır. (1~599) .................................. 

e Çonıcq ı rın yıkonnıo 
nıvddctini tayın eden 
OTOMATİK ZAMAN 
AYARI 

e Hoııkulôdc ÇAMAŞIR 
SIKMA TERTİBAT! 

e Her poıçonın ayrı O/rt 

yıkonnıosını tı>mın eden 
HUSUSi MEKANİZMA 

• fozlo çomo~ır koymogo 
clvcrı~lı BUYUK HAZNE 

e İKİ SENE GARANTİ 

• 
Ccneıol Elcctrıc Ç A 6 U K 

pıensıbın" dayanan ~omoıır ınolunc• 
lerımııı bıncıl gclıp göıunuı. 

GENERAL . ELECTRIC , 
ÇAMAŞIR MAKİNELERl 

her parça samoşırı teker teker yıkanmış 

•Urkıye Umumı Mumeu ı 

MAT AŞ TiCARET T. A . • HAR191YE CUMMU~IYET CAD 237 Tet e•~rr. Teto•. noveR I••• 

BOL 

ÇOCUKLARIN HUYSUZ• 
LUC'aU, APtŞ ARALARININ 
TERLEYiP Pl•MESINDEN 

iLERi GELiR. 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

IU MAHZU~lHI G~UA 

lmtiy:u •ahihl : Sİ~AN ~OKU~ 
Nt'şrlyaıı fiilen ırtarl' edt'D 

\'au l ~lerl l\lüdürİJ 
1'rnı.hı n:st:K 

• \ \ 1 \:\ ı G:11ttl'l·llik vp l\talha 
acıl k r. A Ş - lstanhul 

\ATAN 1\1;\ fBAı\SI 

Dl$J.ElllN/ZİN 
SAG/.IÖI içı"N 

IPANA 

~~~.------~ 
Antakya Belediye Başkanlığın~ 

DUYURMA 
e il 

Turizm otclınin, bahçesi ile blrlıkte alt k:ıtının \ JJliJ 
otel kısmının ayrı, ayrı \cya lıc)c~: umumiyesi te~)B 
Belediyece tanzım edılen şartname dahilinde ı.ır 
cektir. d 

ihale 22/8/952 cunıa glinil yapıl:ıcaktır. iliın \ c 
raflar kiracıya aittir. 

İsteklilerin belcdıye) e 111 ,11 aca:ıtl:ırı duy urulıJI 


