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Suna göre, lise mezunlarından altı aylık op an ı ar yapı ı 
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G 1

1' Uıuuıl llul a!ılrı ... den ~ angsf e 1 
Anl.ara, 8 - Geçen sene Yüksek Askeri yedek sııba~Jık miiddeti bir seneden bir bu· ı 

rı n ~üranın ç~lışrnnlnrı araSJnda, büyük bir ~en~'- çuk Sl'll~) e yükselmişti. Fakııt şiıranııı bu 

Yeni Bakan namzetleri, Başbakan'ın 

Karadeniz seyahati ve Ridgway'ın ziyareti 
H 

lik l:Utlcsini alakadar eden Yedek Subay ka- prensıp kararı yeniden gözden ~eçidlmiş ve 

U .. r . t' nun ta :ırısı da bulunmakta idi. Şura. tasarı- sub:ıylı:C muddeliniıı bir seneye çıkarılm:ısı-nye 1 nın üzerinde günlerce çalıştıktan sonra, yedek na hmır verilmiştir. Buna göre tasarı en ı;on 

1 
üzerinde durulduğu ,tahmin ediliyor subayların yeni metotlaı-a göre nasıl yeli~- şu ~ekli almıştır: 

mesi hususunda bir prensip kararına varmış • 12 senelik lıir tahsili bilil'en her genç 

Ahrtıet\~·~::YALMAN \e bir ön proje hazırl:ıınıştı. Bu projeye göre <De\:ıım Sa: 5 Sü: 8 dr) 

Ce:~lı~:\_fr~k:ıdıı )el'le.:ımi<:, ile· Ad ı t 8 k h -ı •ı 
Altıncı Amerikan filo~unun 

I:ge manevralarından dönen 
C'umhurbaskanı CeHil Bayar \'e 
Başbakan Adnan .Menderes dün 
l'lorya Deniz kösküııdekl toplan 
tılarına akşamın geç \'aktine ka
dar deHım ctmiilerdir. 

llıaıı c •kırlı bir Hind )lıiı.hi·ı a e a anı mu a 1 
~Utııiş ~ı_naati tarafından ne!>re· r 
~lbaa~r e er, iki, üç yıl l'\l\'cl 

~~:,i~~:ng~~~i!~iı~i~~.c~~~: basına cevap verı·vor 
~t~~~~~a~~~:~~:u ı;ı~~~a;:!11~ 1 

Sab:ıhkı toplantıda B.nuı. 
flaşkanı Refik Koraltan, Ba~ba· 
kan Adnan 'Menderes. Dışişleri 
Bakanı Fuat Köprülü ?ılilli Sa
,·unma Bakanı Hullısi Köymen, 
l.\Jaliye Bııkanı lla an Polatkan, 
Çalı~ma D:ıkanı Nuri Öı.san Ka. 
ra Kuv\ etleri Komutanı Orgene· 
ı-al Şıikrü Kıınatlı haı.ır bulun

a ... L lık L" 'k - d • • 
tı""'• koıı · n.arı ahır e ~·ıırn 
ııd, guıarı çııııak, yaı "' are. Bakan, 

~ıırıeti rı lıir genç im, bir de 
~ l14 ~~\ ırlı molla 'ar. lilol· 

Dazıroğlu'nun sözleri için de, dermeyan 
mütalôalar kendi kanaatidir, diyor 

ettiği 

....., it '•>or ki: 
ttıı llr~~lll kıııııı, ı:ıırşafın, )ıe• 

O da c ~c? 
...... lıe~0He te\llıı 'eri} or: 

tııııı g lnı Çar afı ın 'e pr<:eın, 
l>ttde 1 ıızıerindeki edeıl ,.e lı:I\'~ 

l{.rslLnde olnı:ı.lı .• • 
t ~ ll:t(' • • • 
1bde· tırıleki kı11n bu ~ÖLle· 
~arı,: nıedeııı biı· c·enıi• "lİıt ' ., \ c . J -

11 
li~ıııı •nki~arıııa temel olma· 

ade b !:elen amil JlCk •:fücl 
dq>ı;usıuıın~stur. Edrp \C lıa}a 
llıııb1ı 111\ hı r milletin \CHl bir 

dır 1, löh:ıtınıta her "41e in t.· 
~il b • .. ,;11111111 ar ılnıasınıı ıııev· 
Qıı, 

11 
kılal"ak olur a, ne ka· 

~ı. b c floli , ııe cebir 'e ı;hl· 
~deıı" 111!u dolduı·aınaz. 

l llıtı i, '~ hala hislerinin gc\ · ı 
ı: illluıı 0~ 1~ın c' gi ini a~ ır. 
1 llıııııu b orıtcsine hurmct ıhı . 
J•ıı ııere altalıll', <"emb et h,mıtı 1 
~l ta.,1 alacak ha\ a m.ı:ıi~ e· 

~ııı;ı !an «'ınni) l"tin kük ıııt· 
b nı:eı olur. 
Qqlıııı 
b ııa 111

111 l'nılekelinıi11le ırı. \e 
,;t lekiJu~ cınnb elinin sa l:ım 
~ llıek g 

1 
e korıınıhığunu iıhlia 

L ~. bir bUUur. Kadına· bir an· 
Qtr eın · ' bir hıl :ı k ll'e, umumi hayı!t.ı 
lıı '•taııdr ada ı, mu a\ i haklı 
t tıct;ıki aş göziyle bakmak )"O· 

~bt>tc il Ilı edeni geli rnc l,ıizdc 
arın Ctlenıj t" ll .. . • \ı . erı 11 • ı. ugun ıya ı 

, ~ııı beOc ge_rılige 'erdikleri ta· 
~a:'._ bir e 1 olarak, kadına bir 
1 ~k lC\k \asıla ı guıJvlc 
1;· Gu11 

11
1
1"Yli Hniılen :ırt~ış· 

~;ı~~lsıer~~u~or ·ı edeıl \'C lın· 
t <111111 '-~d~Je en çirkin biı· 

ltij liııı. ıı ~ahıdı haline dileme· 
hı 1le sı~he son gıinlerde Edre· 
~il~( baıı1e 1 b:ıkımdan noı·ın:ıl 
t;ı 1 kadı hıılunına) an bir :z:;ı. 

frııd ııa kar~ .. ı.· . 
ı 1 an . ,,ı on uç ı~ı ta· 
t~~d<ıııı şi~nt ıan tera\iiz milli 
d;ı ~ıı eı1 1 etle snrsınt!Stır. Ce· 
ıı~ h;ı ıı1'11 .hadi r ler karsısın· 
ı,t •tıa, :ı ılk dıi iiııce i; ca· 
oıd b;ıloıını1aıa. l ıı ııılan tec.ı\ iiz· 
dtıfkıı, bıı akı l'ez:ıların hııfif 
~~ tıııııes· nların mutlaka İli· 
t-.ı ~aııa11t

1 
icabetti i )ohınd:ııtır. 

ıı.. !l!ız c hnlı değildir { ık·ıt 
""tr· eza · • • • ttııı 111de nı hellerinlıı kağıt 
lıuı1_ıı td ıırtıırılnı:ı ı m:ıksnılı 
lfı~ ba~~cz. nu me elenin po· 
ti)ı lııl'Lıyı lYle, .adliyenin (lllı'i· 
lıjt: ."c tce, ~olı in salatıi)·etle· 
lttb~' IJ.. tnsıı ettiği ruhun nıa· 

ı "• (:eza • ~,111>·c ile .. ıı~Caı si trnıi ile, 
it tri11 t' lurıu liirlü içtim2i 

a 1· «'da"· -
•11.1 ihtil' ı ız bırakılması)'· 

b lltları \ardır. 
Q~tlıı 

l•tı !!le%eruııeı.etıerdc lıü) le me· 
lal':eıı, ısıa~ıakkında trtkiklt"re 
~1 ıı, u 1ıı 11 at l'Saslannı hazır· 
~'~dtıı t;ı111 ı:;ı 1 .en,~rı aydınl.ıtan 
llllt e bu 

5 
ceınıyetler vardıı·. 

~ gozc ç ah:ııJa biinik bir bo)· 
lıı.1 %1 buirpı)or. ı:meklil .. r :ı· 
~~lı laıııan1 uıı:ın ,-, ni lınct iz 
~lt bir ,:rı.nı ıncınll'ketc fay. 
tt~tiııi d kılde doldurmaıım 
it beıı i~~an ııke cnıe1'1i 'c 
-lıı ~lıaıard!ısa adaml arı. lıÖ.\'
tıı~1 loııarı le ehbü e ı;eçme· 
1 ıı 111ttdir. ~1 lıc!'ilz ı.e Cedemr· 
t~tıı ~Iİhiıne e!a nıll b c ı' lalı .t· 
~\a l~rı ıue hır. e~asını tr~kil 
lii dıyc Sele ını umumi bir 
a tı~... ~ le :ı ı 1 . l)" "'liııı an ar bıle orta· 
tıı11'~ bir ~tır. ~·e }:ııık ki mu· 
tii L. t"ıınıı a~satıa <·e ıniy.'t im· 

Qır ı hır ~ k' I 
ı ·~ tuı·ıu ~e ı ile çalı ınıı· 

lı,ıı. 1 ~t bu 
1 

3 lış~ ıııı~ oruı~ 
tı~. • to'· şlerın uzun , :iıleli 
t ~" ' ı:ıın • t4bi la teri ı:ıua \C emeğe ih· 
>ı~ ~letı111 d 0 r. di) e ilk imdat 
1 ~lllı uııı:ırııı e ıhınaı etmemeli· 
' b uı 11ıın eıı mühim baha,,ı 

111lın Ilı alıdıl'. Çünkii lmra· 
ll>e~ 11~ınleketin ) er .ıltı 

1 n: 5; Sü: G daJ 

1 

llun••I il•• ,ıı~ı lz.fı1' 

.Ankaı a, 8 - liugunkii • Ulu~· ı 
beş sulun iııeı ine koydugu b:ıs· 
lıklarda •Yeni k:ınun tasarısının 
hakim teıııinutı bakımından bil· 
yük bir endi,e uyandırdığını. ge
ni lelilil" gibi giislerilcn hakim 
teminatının yeni tasarı ile bü.s-
1.ıütün ortadan kaldırıldığıııı • 
yazmaktıı, lı:ı~k:ı bir sütunda d:ı 
•Bir hukuk proCe örüne ::öre 
Adalet Bakanı i tifıı ctn·eJidiro 
demektcHIİ Gazele, )argıl'lar te· 
ıninatının 60 lira a li maa tan 

' mu5lardır. Öğleden sonraki gö· 
ı üşmelere An karadan dün sabah 
ehrimize gelen Ekonomi ,.e Ti

caret B:ık:ını Enver Güreli, Dev 
lct Bakanı l\Iuammer Alakaııt, 
A kel'i erkan ,.e İstanbul :'llillet
' ekili Doktor J\lııkcrreın Sarol 
islırak etmlşlerdfr. 

•noksan olanlara da te mıl ~dil
l diğini, fakat bu la~ iha kanunla.._ 
l tığı takc.'lıı de bugün 60 lir:ıclan 

Cunıhurba~anı Ccliıl Ba~ ar Amerikan donanma ı nın Eged ~ :ıptıgt 
nıaneualar r.ıra ında h:ırp gemisinil e izahat alırken 

Yapılan toplantı h,ıkkında dı· 
.ı.rıJa hıç bir haber sızmamak
ia beraber B:ı bakanın Karade. 
niı seyahatı üzerinde uzun :;ö 
ı {ı meler yapıldığı 'e bu arad:ı 
mcmlcketınıizc ı::clmc i bekle~ 
ren General Ridg\vay ile yapı· 
ıac k olan a kert tema lar un:. 
rinde gôru~ldüğü tahmın edil-

-, nıektcdır. 

ipnotizmacı diinJ.;ü leniibede u)ulmağa çalı'}ırken 
• 

ipnotizma mütehassısı Wafson 
gazetecileri uyut amad ı 

Dün Gazeteciler Cemiyetinde yapılan tecrübe
de netice almamadı. ipnotizmacı neticenin 

menfi olmastnı üç sebebe bağladı 
E~İ~ TALU 

Talan ra:ı Utııtlınıtı,, 

Dun Gazctecılcr Cemiyclindc I ya harbındc anestezinin bitlıği 
bir ipnotlı.m:ı tecrübesi )apıJdı. günlerde, ameliyat olacak hasla 

ldarccılerın, politikal•ıltırın, lan uyutmuş, bır çok doktor ve 
de' Jet :ıdamlarınııı yapnıağa mu- terbiyeci ile i~birli!U etmış, zayıf 
\affak olamadıkları bır şeJi, bir ahlfıklı gençleri doğru yola sev
tck adam: Douglas Trcvilliaıı ketmek i<;iıı telkinlerde bulun· 
W:ıt on Japacağını iddia etli: Ga muş, \'e hatta sancısıı. doğumu 
zetecileri uyutmak! gerçekleştirmiş Bütün bunlara 

Mr. W:ıtson dün sabah Diş rağmen Watson ipnotızm~nın es 
Tababctı okulunda bir hasta}:ı rarengiz b r şey olmadığını ileri 
uyutarak elini delmis, ikinci dun <Devamı Sa: 5: Sü: ı de> 

11ikôlt» 

\'oıgadın Kargılı kü} ıi nden 58 ya ındaki 1'1rhmet- Ünal, (Sol ıılt· 
ta) aynı kö} den H la ındaki ı\} e \'ıhnaıla < 'ağda) ' ' lcn
mtk hu u un~a ısrar e tmektedir. Mehmet, ıengin oldugu icln 
iste •ine. kızın baba ını da ii t ı>lda) razı etmi~tlr. Fakat kız 
bu e\lenmc~i kabul etmemi§ u !.oy ileri gelenleıinden birinin 
C\ ine sıgınmı§lır. 

Cazla maaş :ılan hakimlerin he· 
men hepsinin bulundukları ~er
de iki terfi muddeti doldurduk. 
lan için n ı'<il tehdidi altında ka
lacaklarını yazmakta ,.e bu hu
sustaki suallere Adalet Bakanı· 
nın ce\ ap vermedigini belirtmek· 
teyeli. 

• Dünkü toplantı~a i tanbul 

ile Mılletvekili doktor l\lükCJTem 
Sarolun da iştiraki, kendisinin 
bakan namzedi olduğu hakkın· 

İı•aıı, ııetrol şirketi 
görü~ıııelere başlıyaeak 

daki tahminleri. artık tahakkuk 
safhasına cıkarmış bulunmakta

me, anıı Sa: 5: ~ü: 3 rtel 

. Gazete, başka bir s!ilunda da 
Ankara Ağırceza mahkemesi re
isi Emin Dazıroglumın kendi 
kendisini ı-eddctmesi mcuuuna 
temas etmekte. nıuhtercm bir 
profe. örUrı •Dünya• g:ızetejııde 
tıkan beyanatını nakletmeJ..icydi. 

İngiliz Elçiliğ ine verilen notada, bu müzakerelere dair 
i ran' ın şartları bildirildi 

ilk atom bombası 
Yedi yı l önce 
Afl lmı sh Bu profesör Osmanlı H? Türki· 

le tarihinde böyle bir facianın 
benzerinin geçmediğini söyle· 
mektc \'f! şöyle demcktc~·di : 

.iııoel4ltıl Prttı 

'J'alıran, 8 - Bugun iraıı lıukü 
meli, Anglo irani:ın petrol kum
panyası ile do~rudan dogru~a 
mliz:ıkcrclere ı;:iri mck teklifın
dc bulunmu tur. 

Dr. Musaddık ve buradaki İngi. 
liı. maı.lahatglizarı Middilton ara 
sında cereyan eden ve neticesiz 
kalan gorıişmeden beri, petrol 
meselesine dair İran hükumeti
nin ilk re mi sözüdür. 

İngilizlere dün ~erilen \e muh 
tC\ası bugün açıklanan notada J. 
ran hükumeti ~unları be~an 
etmiştir: 
•İran hükumeti, muhtelif \esi 

< Dc,·anıı Sa: 5: Su: 3 ılc ı 

. 
A 11 e 141 f'rtu 

·Sa,·cılann amiri 'c :rargıçla
rı alllkadar eden meselelerin na
zım \ c amili nıevkiiııde bulunan 
bir zatın partiler arasındaki nıü-

Hükumet buradaki İngiliz el-
çiliğine verdiği bir notada doğ· Mısır 
rudan doğruya ~ apılacak müıa· ' dostaııe 

kuracak 

Naga aki, 8 - Yarın burada, 
73.000 kişinin ölümüne c.?beti· 
yet \eren atom bomba. ı ıaar

nızunun 7 nci yıldonfimıı mimı-
ebctiyle kıli c ı;anlan ·na! •rn 

temposu ile çalacaktır. İlk atom 
bombasının hedefi olan !l!ro·i· 
nıa gibi Nagasaki de tıımaınıyle 
kalkınm ı ş göriinmektedir. H:ı rp· 

( l>c\·amı Sa: .'.i: Sü: 4 de) kerelerclen netice cltle edileme. • • , b 
me~i l!ali.ndıı, iııgiliı. kumpanya. ınuııase et 
sının ıdılıalarını Iran mahkeme-

f ürkiye -Yunanistan 
Vize ilga anlasması 

lerine sıınııbilecel;ini kaydetnıi.,- ' 
tir. Eski Kral Faruk'un ilk kansı Feride 

çocuklarım geri istiyor 
1 
ten evvelkine kıl asen mifn~u 
artmış \C 200 bini geçmi,ı i r. 

Anlrepol:ır, demir çelik f:ılır i · 
kaları \ c limanda faaliyet .,,.öıe 

• • 
'mza edildi 

4 adolu Ala n 

Ankııra, 8 - Haber alındı~ı· 
na gure, ahiren Türkiye !ııiku
melı ile Yun:ınistan hiıkiımeli 
ar:ı ında nota teatisi suretiyle 
5 Ağustos 952 tarihinde ,.;!cle
rin ilgasına dair bir anla~ma 
imzalanmış bulunmaktadır. 

l Eylül 1952 tarihinde 1 ıirür
lliğe girecek olan bu anlaşmava 
göre, muteber Türk ve Yunan 
pasaportunu hfııııil olan kimse
ler hazı §artlar dairesinde rııu 
tekabilcıı Yunaııislana \'e Tiir
kiycye vizesiz olarak gidebıle· 
ccklerdir. 

Dr. Mu~:ıddık hiikümeti aynı 
nota ile kumpanyanın kendi~ine 
borçlu bulunduğu aidatın derh:ıl 
ödenmesinı ye İngiliz bankala
rında cdondurulmuş• bulunan 
İr:ına ait hesapların derhal ser
best bırakılma ını iste.miştir. Xo 
tada, kumpanyadan istenilen a. 
idatın t ırtarı tasrih edilmemiş 
\'e sadece amilyonlarea sterlino 
den bahsedilmiştir. Notada şun
lar kaydedilmiştir: 

Tediyatm ödenmesi · gecikecek 
ve İngiliz hükumeti kanun uz 
yollıırla İraıı petrollerinin harice 
satışına mani olmaya devam e
decek olursa, bu yüzden uğranı· 
lacak blitüıı zarar \'C 2iyan<lıııı 
İngiliz h!iklımeti ve eski Kuın
paıı~·a sorumlu tutulaenklardır: 

Bugünkü nola, ıcten lıaflakı 

Ahnan boreları • • 
ıeuı ..:. 

aıılasına iınzalaııdı 
..:? 

Londra'da imzalanan bu anlaşma ile, Batı Al
manya'nm müflis bir devlet olması durumuna 

son veriliyor 

Loııdıa, 8 - 27 devletin i~li-ı h meııılekeller lıiıkiıınetleriyle 
rakiyle burada yapılmakta olan temas halinde olan konıls)On, 
bir koııfcraıı:.ta bu~ün Alman)a· Alman borçlarıııın ne :rolda öde 
nın muazzam bir yekuna \aran neceğinc dair bir de\'lellcr ara. 
harp üncesi hususi borçlarının sı anlaşma haıırlamaktadır. 
tediye \ c şekli \"e Batı Almanya Bııt.ı Almanya, ikınci dlinya 
nın müflis bir devlet durumuna harbinden cwel Almanyanın ha 
hukuken son \erilmesi hu:.usun rice yaptığı \e 2 milyar 500 mil. 
da hir anlaşmaya •:arılııııştır. yon tahmin edilen hususi borç-

Bu anla.ma "İmdi, Alman !arın hemen hemen tamamını 
borçlnr.ıle meşgul karma Ameri ödeyecektir. Bununla beraber Ba 
kan - lngilız • Fransız komisyo. tı Almaıı~a üzerindekı ) ükü ha-
nuna ha\'alc cdilmi~tir. Alacak- (l)e\ amı a: 5; Sii: 2 de> 

Kahire, 8 - General Xecip, l..U\'\eUer ha komutanı General çarpmaktadır. 

yabanc·ı rneınlekeUerin yapacak· l'ılohammed l'\ccip. her hangi 

l.ııı yardımları cbunlnı· ınenıle· oır partiye \C)a grupa mensup Orta An!adolu 
ketin hükümranlığını haleldar olmamıştır. 
c.lmediklerj sur<'tle.t kabul ede- Tebliğde, bazı teşckkul , c 
ri:ı: demiştir. gruplıır tarafından general Ne- Rad k 1 k 

General. Mısır'ın bütlin mcm- cıp'in ordu :ırasında girişmiş ol yosu uru aca 
leketlerle dostane münasebeUer duğu harcketın kendine daha llııı ıı aı. ı.,),rinurden 
tesis etmek istediğini de kaydet- fazlıı menfaat ve h:ılk tarafından 1 Kon) a 8 - Basın Yayın Ge 
r:ıi tir. c!ah.a faı.la sempati temini m:ık. ncl ınüdürlüğu şehrimizde bır 
General X~l'JP ithamlara <:C\lll ı:adıle yapıldığına dair ileri sürü- Jladyo 1 laSyonu ııçma~ı düşiın-

verdi l~n ithamlar tamamen inkar c- mcktedlr. İzmir radyosu ku\'\'e. 
I.ondra, 8.- (A.A.) - Mısır dılmekte \e şunlar ilave olun tinde açılması dü unlilen lıu is

Sllahlı Kiınclleri Genel karar- maktadır: tasyona Orta Anadolu is ta.-~ o
gahının dün yayınladığı biı· tcb-

1 
« Ordunun yegane milli gaJc- nıı adı \erılccck ve kısa dal;::a 

ıiğde bildirildiğine göre silfıhlı mevamı Sa: 5: sü: 4 df'ı dan ne ri)a! ~ap:ıcaklır. 

Polisleı•iıı ıabaııca tali11ıi 

Ankara Emni) l'l te kilitındaJ.i polislrr atı 1ıoli 11onunıla t:ıbanra talimleri • P• nıaga 
!ardır. Yukarıdaki resimde bir poli hedefe ate eılcrlien goı Ju~.Jr. 

başlanııı· 



·-1 ------------------------ V AT A N 

ıGİİNİİN YAZISI 1 

' işbirliğinin yeni bir örneği ~~""""""'~""""""'~~~~~ Başa vuran Mi lletlerarası 

Türkiye ve Orta Doğu idare Lib~a Savunma v!'z-ı~:Ti.'· <M<Gihre~bu'n~ d 1 1 ~~a.~~.r-~m·•:; 

E 
Bakanı dün g. tt. 1 Yr5ilköy l\letcoroloji is· ı u rl mm a ga an pcnıbl' )el iş, ~anı)O"ortı· 

n s 1 il Üs Ü kuru 1 yor... .. .. ::,: ~:~~'.;~·:~:~,:;:;n;;::::~!~~.;~~i~:.~":::;;: ;;~:: t~~g~·;;::f.~~:§,;~g '(:azalara sebep f :m~~~~:f ;5~ 
Mllletlerarası r sağlamak için ma Bakanı Ah Es:ıt El Jrrbi dün Ankara vapuru ile şehrimiz· cck, ruzgiirlar değişik yön· Oldu kim?.. • .ıııı 
1 

t?b.irliğ~ :z.lh 1 YAZA~ : 'ı de kurslar :ıçıl· th•n aynlmıstır. r.tisafir n:ıkan rıhtımda başla bando olmak iize- lrrdrn orta kunctte eserek· Ewelki akşam Cumhurb3~ka ı;e; i!~~u~m:~a~·:rı~~~rı ~ 
n )e ının er· BUSUll Refı•k Eı•tııg"" ması mutasav- re bir askeri l:ıta t:ırafınclmı seHimlanmı,ı:, askeri nı mülkt er- tir sıcaklık ıtcrl'cesi 31·33 nı ile Başbakanı Ege maneH:ı· knıı55 "Ün bı'raz dn • ı· t .. d ı d · ğil, politikacı olaca , ~ • · verdir ki burnla klin tarafındarı uğurlannıı~tır nıı ı~ra arasınua ka) olu· arın an getırcrek Flory:ıya bı· 11 

ha ı;elistiğini \'C ra devam ede- l lb nacaktır. rakan Giresun muhribi, Do'ma her liirı ters an!ı}orsu ı~d.-~Uv\·etlcndi"ı"nı· , ya S:n·uııma Rakanı Ankara vapurunda gazetecilere şu .. b h _ Han•i tafı ters an 
• 6 cekler, cn:.tıtil· ı. J>un Ş<'lırimi1Cle hava sa· ::ı çeye doğnı yoluna hızla de- " 

görmek ne kadar sevindici ise, ilmt araştırmalarda bulunmak, nün ikinci tip talebeleri olacak· ueynnatıa bıılıınımıstıır· bahleyin az bulutlu, sonra· vam elmiş ve geminin s•iı·'atli baka} ım? p1 ~t 
bu işbirliğine Türkiyenin faal arşiv kurmak, resmi, yarı res· !ardır. Bu gibilerden mua.Y';en •- Türkiyccle m;safir olduğum müddet zarfında Cumhur- ları a(ık ge!,"miş, nı1garlar gitmesinden meydana gel.:m dal· - Ben sana iilüJ 

0111 ıııı· 
bir surette katılması o derece mi ve tpmamıylc hususi teşck- bir tahsil belgesi aranm:ımakla başkanı Celal Bayar \'e Ra~l:ı .ıkan Adnan Menderes tarafından ka. kuıey doğu istikametinden galar Yenikapı, Kum kapı ve A· medim. yanıyonını ded \1 t· 
Jftihar 'erici bir Mdisedir. küller ve müesseseler tarafın· beraber, idare hayatında alt ka- bul edildim. A\rıra Milli Savıınm:ı \'e Dıs fsleri Bakanları Ye orta kunette esmişlir. Gü· hırkapı sahillerinde bazı :.:ız·ı· - Yanmak yarı ölnır 

Haziran ayında, Milletlcrarası dan ilmi, nazarı ~eya tatbiki demeleri muvaf!akiyetle atlat· dl'ğcrli komutanl:ırh ı;örü~tüm. Gerek şahı;ım ~erekse Libya nün aıami ı;uhuneti 31. rn larıı ~ebep olmuştur. Bu :ı rad:ı - Xe biliyorsun? ,.,,11-
Çalı"ma Teşkilatının, Türkiye mahiyette idare ve tcşkilU mış ve oldukça yükselmiş ol· devleti adına, gö<"teri!en tc\'eccüh beni cok mlitehassis etti. düşuk 19,3 antigrat kayde· sahildeki sandallar alabo ·:ı ol - Na 

11 
bilmem?... dıııı 

1·e Ol'tadoğu için memleketi· mcvzuunda sorulacak sualleri maları şart koşulacaktır. Asrı mcmlckctinizdı• ı::r.çirdiğinı zaman içinde gö~terilcn dilmiştir. muş, birçok kimseler deniz~ dö le senin için az ını y•~ıztt 
· d k d ıt b" i k zi ce l d k b ı · k··ı .. d · k d tutu~tum. Eğer bizleri ıd mız e ur u.,u ır ş mer e • \ap an ırma • ve un arın ıs- * Jıiisnü kabule c:-ndan tcst'kkür edcrirrı. ·--------• ıı muş, enız ·cnarın a ot•ıran ~ v• • 
· f 1. t • k ks t"yecek1e · t ık·kı · E ı·ı·· n - .. ·ı .. ı ı k d 1 d karikntiiris't noğrucıı 11 ·ı· nı aa ıyc c geçırme. ma a- ' rı e ı erı yapıp ra- ns ı un n gayesi ve teşkilatı Ankara \'C İ tanbulda askeri mücsse elcri ı:ezdim ve Türk .. ı "' er ıs anmış, azazc e l!r c, u P dıylc hazırlıklar yapılmaktadır. porlar hazırlamak nzifesiylc hakkında yukarıda verdiği- 1 JI KUCUK HABERLER etraftan yetişenler tar:ıfından du, biraz daha burnun ed P 

Bu teşebbüsün yanısıra, temmuz mükellef olaraktır. miz izahat, kesinlcşmi$_ formül- <i~~ usunun gu,·cıı ır hir l.uv\"et olduğuna bir kere daha şahit kurtnrılmı~lardır. kine giıtiirmeldc deıa~. ,.,. 
başlarında Birlesmiş Milletler Bu enstitünün gayesinden !erin ifadesi değildir. Enstitü· 0 um. TİC \RET ODASI Milli Savunma Bakanının de bizi evlendirıııcse) 

1 

teşkilatından Ankaraya gelen bahsedilirken kullanılan Cidarı yil kurmakla vazifeli karma ça· Tilrkiye tarafından J.lbvaya sayın Firuz Kesim'in elçi ola- ~IECl.İSİ TOl'LA~l\'Oll nırı klil olacaktım. .1 ~-1' 
fiç kişılik bir heyet de, (Türki· ilimler) terimi, sadece amme Jışma grupu, Ankaraya dön· rak tııyin edılmeci bizi cok sevindirdi. Bu. iki memleket arasın· tedkikleri - Kiil olma}ıtt gu 
~·e ve Ortadoğu İdare Enstitü- idaresinin hukuki meselelerini müş olup, ön • tasarı üzerinde da clost:ıne yenı ınlin:ıı-:chr.tler açılmasında başlangıç teşkıl et· Ticaret Odası idare heyeti 14 Birkaç günden beri 1. Ordu makta isabet ettin. 
sü) nün kurulması için salAhi- değil, hükiımet, mahalli idare- görüsmelerc başlanmıştır. Gö- mlştir. Ağustos perşembe giinü topta. bölgesinde tetkiklerde bulunan - Niçin? ~ 
eUilerle temaslara \'C müzake· ler, bcledi~elcr, devlet iktısadl rüşmclerin bu safhasında, ens· 1stanbula gr.Iincc DarU~şafakıwı ziyaret ederek eski arka- r.arak, şehirdeki dükklın ve ti. Milli Sa\'Unma Bakanı HulCısl - Hiç olmazsa yan~n rfl., 

rclcrt? geçmiş bulunmaktachr. te5ekkülleriyle hususi tcşebbü- titilnün idamesiyle ilgili mnli cl:ı~lorın aras!nda unutulmnı saatler geçirdim. rarcthanelcrın öğle tatili yap- Köymcn refakatinde nı. Kolor· canı yanmaktan ı.-urtar;ı) .. 
l\Icvzuu biraz daha aydınlata· sün personel, idare ve teşkilat meselelerin hayli chcmmivctli Tiirkiyedrn rynlırken kardeş Türk milletine ~evgileriml maları mevzuunda Relcdiyenin du Komutanı Korgeneral İsmail - 1"eren yanıyor 

lım. bakımından karşılaştığı bütün bir yer alacağı anlaşılmakta· evvelce ~ apmıs olduğu teklifi Hekkı Tuna boylu ve emlrsubayı )·ım? )t
11 

Birlcşmis Milletler Teşkilatı; hukuki, mali ve iktısadi mev· dır. rT7eder, Birleşmiş l\tıllctlcr ideall uğruna savaşan Ttirk Erhillc- tetkik edecektir. Bnb. Tevfik Kar:ıhan olduğu hal- - Kendim yanıyonını !l" 

Türkiye ve Ortado~ıı memle- zuları ihtiva eylemektedir. Türk Enstitünün statüsü üzerinde "İnin ruhları saclolsun dcrım.• Oda idare heyeti, rnreccğı de teftiş için Hadım köyüne ha- dim. Görmüvor ınusuıı· ,et 
ketleri için, idari ilimler saha· çeye, biraz da noksan olarak mutabakata \'arıldıktan sonra :'ılisafir Bakan, 1'cnclıkrini u~ıırlamaya gelen Darüş~afakalı Kararın şehrin iktisadi hayatını reket etmislerdtr. c:aklık, gölİ:ede ~3 d~;!~ 
sında araştırma ve öğretim (İdare Enstitüsü) diye tercüme esaslar bir kanun tasarısı ha'. mektep arkadrslıırıylr de ayn ayrı vedalasınıstır. aksatmamasına bilhassa dikkPt Bir öldürme iddası - Ya hen ne ılıye} c.iil· 
yapmak üzere bir enstitü ku- eylediğimiz (lnstltute of Pub- linde Büyük Mı ilet Meclisine edecektir. f ki can taşıyan ra\ allı ' 
nılnıasını derpiş eylemiş ve lic Administration) Unvanını, sunulacak ,.e tahmin edildiği· Sarıyerdekı' 1 E .. f b• Çl Yı\L 1-'İ.\TI..ARI Yalo\'anın Güney kö~ünde pemben ne de in? ,-or· 
bunun Türkiyedc tesisi husu· Anglo • Sakson memleketlerin· ne göre, takriben şubat 1953 ta. yup e f r HÜŞÜl'OR oturan 1 cocuk sahibi Sadriye - Sen mi iki ran Caıf.bı' 
sunda hükumetimlzlc mutabık de kullanıldığı geniş mtınasıylc rihinde Enstitüye hukuki \'e fi. isminde bir kadının komş•ıları sun Giilpcınh:!?... ı\ ,ıı' 
kalınmıstır. Bu mutabakata da· kabul etmek ve öyle anlamak ili bir mevcudiyet \'ermek mum cı·nayetı'n tafsı'la"f ı Kamyon kazası Her sene istıhsal mevsimindı: Suay Özdemlr ve Zemzem Ba~a- işine akıl ermiyor doğ~ ~ ~anılarak \'e masrafları kısmen lA:ıım geldiğini i!Avc edecek kün olabilecektir. ~öruten pahalılaşmanın tersı:M tar tarafından dövülerek öldü- Ru demokrasi dMTin ,., 
Birleşmiş MilleUcr Teşkilatın- olursak, bu Enstitünün gayesi· Bu tarihten sonra kuruluş E\'\'elki gece saat 21 de Sa olarak. bu \ıl, çuval ve kanavıc<ı rülrtüğil iddia edilmektedir. Sav- çin başkalarına birer 
dan, kısmen Karşılıklı Yardım ni hulasa etmek için yazdığı- faaliyetleri başlayacak ve ilk rıyerde cadde ortasında bir clna. EyUpte feci bir kamyon kıt- fiatlarında mühim fıat dü~1ıd ük cılık tahkikata başlamıştır. Hrnıis de... ~t-
TcşkilAtının Teknik Yardım mıı yukarıdaki satırlar daha seminerin, 1953 eyJGJ ortala· yet olduğunu yazmıştık. Aldığı· zası olmuştur. Gece saat '.!

4 sıı·:ı teri görülmektedir. S aylıkken doğan Ay~enin - Çok budalasın ııo~ ııJ-
f d b

• ikt d iyı· ı ı kt 
1 

Jarında Topkapıdan F.dirneyc ı::ıt 1, • 1ki dcıneklt onun an \'C ır m arı a an ası aca ır. rım a açılmasına çalışılacaktır. mız mütemmim malumata göre ,u düsiıklüğün kanaviçe ve sıhhat" · d mo .... 
1 

• ran• ıtb"' 
Enstitüden istifade edecek Enstitünün merkezi, Ankara- İlk seminer için bu tarihin se· cinayet söyle olmuştur: ınekte olan şoför Hasan Görilr c;;u\al ihraç eden başlıca memlc-

1 yerın e ni mini misafiri kasır 
memleketlerle Turkiye tarafın· da Siyasal Bilgiler Fakültesin· çilmesinden maksat; gelecek Sarıyer Ortaçeşme mahalle- idaresindeki Silivri 

128 plıık:ılı ketlı!rın i!ıraç resimlerinde yap. An.kara, 8 (ANKA) - Devlet rum. . rrıld' 
dan ödenmek ilzere (Türkiye de bulunacak, faaliyet sahasını yıl eyJCıl ayı b:ışlarındıı istan- sinde oturan ve fırıncı Abbıısa Kıırpuz yiıklU kamyonun önüne tlkları indirmelerocn ve bütün ı Demıryolları hastanesindc 5 :ıy - Hangi mini mlnı ide' 
'e Ortado •u İdare Enstitüsü) da Türkiye, Yunanistan, Afga· bulda toplanacak olan Millet· rıt t.Halk-. motöründe kaptanlık bowk bir kamyon çıkmı;ıtır. dünya gümrtiklerindeki llhdl da doğan \'e A)Se Demirci arlı firi? ... Yugo•l:nJ nya .,, g 
kurulması için 5. IX. 1951 ta· nistan, İran, Libya dahil bllu- Jerarası İdari İlimler Enstitüsü yapan Mustara Dcniz'c, evvelki Şuför direksiyon kırınca, bu kolaylıklarındıın husule geldiği ı v~rilen kız çocuğunun hıısu~i bir mini mini misafiri m

1
••• !öt• 

rihinde ve 8. V. 1952 tarihinde mum Arap memleketleri ve kongresine katılacak yabancı fece C\'İne giderken Nazım Be. cefa elektrik direğine çarpmı'S. ıfade edilmektedir. ~-ı:azg~ yaşatıldığını bildirml<:. - Aman l\lcmo ... ın; 
iki mukavele imıalanmı tır. muhtemelen Yugoslavya teşkil alimlerden faydalanarak bu ze- rekct isminde bir ahbabı, kızı ve bu esnada üzerinde duran fi SEFEltF. 11 \ŞI AY \N 

1 
•• srcnd.iğimize göre, !lasta· dün) uıla adam oıma~s ·f,c· ~· 

Bu mukavelelere müstenl- edecektir. vata seminerde ders ve konfe- İffetin bir erkekle çarsıda do kişiden iki tanesi yere dUşmils- VAPl'Rl,AR ' ' · tne pe~sonclı arasında Ane Sııl· - Peki, peki ... ımıs~,ııd1 
den. ilk hıızırlıkları yapacak Enstitü, gayesini tahakkuk rans verdirmektir. tür. Bunlardan 'İsmet AygUn an dıye anılan yavrunun sıhht rı koca kavgasını bıra ııul: 
olan 12 ki~ilık karmıı salışma ettirmek için, sahasına giren Yıllardanberl idari ilimler laştığını söylemiştır: derhal ölmüş, .Muharrem P:ıla Şehir Hatları İşletmesinin 63 durumu gayet iyidir. 1 kilo ola- j da, sen bana hlr çart', 
grupıına dahil bulunan Birleş- mc\'7.ular üzerinde, öğretim ve mevzuları üzerinde çal~an bir Mustafa Deniz huna kızarak yaralanmıştır. ,·e 72 numaralı gem il erile Kala· rak dünyaya gelen Ayşe Sultan 1·anıyorum, yam) oruJJ1·1e1r-
mi Milletler Teşkilatı mümes· araştırma yapacaktır. kimse olarak, memleketimizin •Senin, benim kızımda gözün Şoför yakalanmıstır. mış vapuru baltalık re\·lzyonları cihazda bugüne kadar 300 r.ran; - TGbii }nnarSın!.. r''' 
silleri, ı;eçcn ııy Ankaraya gel- Öğretim ve araştırma hlz. kalkınmasında bCiyük bir hfz. van demiş ve bıçağını çekerek Sanık öğretmenin tamamlandığından bugün hlzme- almıştır. Ancak çocuğun cı!ıaz \iz~on alacağım ılbC p•pııt' 
mişlerdir. Amerikalı Prof. metleri jçin, en az altı yaban· rneti olacağından zerre kadar ağır surette yaralamıştır. t"' ı;irccek ve onların yerine re dan çıkarılabilmesi için tam liç rımm Sülük naclye 1'•.,,. 
Emery E. Olson, Fransız Bour- cı profesör ve uzmanın Enstl· 5üphe etmediğimiz bu müesse· Hastahaneye kaldırılnn yara. duruşması \izyona tabı diğer Uç gemi ta· kiloyu bulması gerekmekted r. masa)dın şimdi bir bnn;çııı' 
dcau de Fontenay, Holandalı tilde \•azifclendirileceği zanne- ~enin, (Türkiye ve Ortadoğu lı ölmUş, cinayeti müteakip ka· mire alınacaktır. Bunun için de mütehassısların lır, soğuk su ıloldurur, 
Prof. W. J. Drews ile İranlı dilmcktedir. Bunlara ilaveten Id:ıre Enstitüsü) nün bir an can katil rakalanmıstır. Rüşvet almaktan sanık öğret -0-- söylediğine göre daha iki ay la- yatsı scrinlerdiıı. ~ 
ııekretcr Ha~an 7.ııhidi'den mil· Enstitüde Türk profesörler ve evvel kurulup teşkilatlanması. lngiliı: Savunma Koleı'nden :ıen Ali Ulvi Teomanın duru~- zımdır. - Olan oldu karıcı ,.,. 
teşckkll bulunan mUmesslllcr. uzmanlar da vazife alacaklar- nı can ve gönUlden temenni masına dün de 

9 
uncu Asliyn Gem·ı adamlarının Yurt içinde ve dıc:ında "'e- Şimdi bir ~deHi sabık•. d Ceza mahkemesinde devam edil- T Y nıı 

Ankarada lince hUkQmetlmizle ır. Mcriz. bir heyet geliyor mistir. hitlik abideleri inca ratmağa lüıum "ar "ısıl 
temas etmişler, badehfi bu ı~i EnstltünUn çalıı:malarında, .--·----------- • ,. - Peki ne yapayıJJI 
tanı.ime memur edilen Sivnsal tiirkçe, ingilizce ve fransızca r ........_ İngiliz İmparatorluğu Savun- İlk olarak sahit Hamdi din - iş nı·zaml edilecek yorsun? pr'' 

k 11 k 
r ' lenmiş. sonra da İstanbul Lisesi 1' 

:Bilgiler FakUltesl Dekanı Prof. ·u anıl:ıca tır, m::ı Kolejine mensup 15 kisilik Ankara, 8 CAN'J"A) _ 1\[ı'll'ı - Reni serinlctecc 
E · ü ü k'I Müdürlüğünden gelen tezkue o • '" 

Yavuz Abadan'la Prof. Tahsin l'k nstıt n n tes ·ı atı, şimdi· lnr heyet 11 Ağustosta ziyaret kunmuştur Denizcilik Bankası memurları Savunma Bakanlığı yurt i.;ınde tik bir care bul! 1d11ıtl 
Bekir Balta ve diğer aU.kalı öğ· ı · §Öyle tasarlanmaktadır: maksadilc Türki)CYc gelecektir. · d - Buldum l\Jcrııo bU ,ı · n t k d u t k ııe gemi adamlarının .... eni maaş \'e ısında vatan için can!rırını 11ı 1 
rctim üyr.lerinden müte~ekkil A - Ilmi Heyet: Enstitüde Memleketimizde 3 gun kalac:ık ıı ez ·ere en, r şve verme· "' · Sergiy~ koş, iki kn. rP ,. . ..ı• d ı t ö · h ten sanık llieabinin, ·fizik der· esaslarını hazırlayan komite me veren azız şehitlerimiz için fı'lt· ,,ıı ... ~1 
Hazırlık komitesiyle müzakC're· evam ı suret c ğretım ve eyetc Amerikan, Kanada ve A· . i . i deler vaptıra"aklır. ''ıırt Jı•ınıd~ nirini Hr serlnlerıı. _,,. · · ı d" ı t ki t ı ı k b 1 d sinden, 3 üncü derece kanaat saıs nl bıt rmek üzeredir. Ev!UI ~ .. x , • • • t"" ~e gırısm şlcr ır. Böy ece ı-:ns- araş ırma yapma· a resmen vus raya ı urmay su ay ar a. d • yaptırılacak Azideler içı'n Elçi de ,·aliınizln ta,·siyc~ı .dır 
· ·· h ı kl ı 1 ı vaıı"f 1· bulu ı· ı 'Jd" notunun, öğretmen Ali Ulvi ta- v.n an itibaren Denizcilık Ban. • t k • tıtu am ı arıy e mcş~u o a- e ı nan yer ı ve ya. Analartalarda ,ıı ır. kası mensuplarının yeni bareme liklcrle muhabereye giri ~i!ııılş- le rkmeğimiıc: ka ı ·ı' 

cak karma çalışma grupu (Uni- bancı profesörlerle uzmanlar· Aralarında. İngiliz Konlr:ı mi· rafından verilmeyip, b:ışka bir tir. Tahsisat eld~ edı'lı"r edılnleZ I gül gibi grçlnir gidtrı \,/. CI 
i d 

"t kk ·ı 1 kt E ö~retmen tarafından \'erildi»ı giire maaş alnbilcccklcri ümit ~ c;A 
tl'd Nat ons Working group for an mu eşe· ı o aca · ır. ns· ı7 yıl e\'\'el bugün, 9 A· rali Carlilt, Kraliyet Hava Kııv· ı; " edilmcktedır. Yemen, Irak, Suriye, Japonya Sadun G. -
establishlng an Institute of titünün öğrC'tim ve araljtırma ğustos 191:> de Blrlnrl .\na· \'etleri subaylarından Grup ko- anlaşılmıştır. ''e nihayet Kore'de Abideler ya· ,ı:; 
Public Administration for Tur· programlarıyle sair çalıljma fartalar zaferini kal.llnnıı~- mutanı Meııaul, İngiliz ordusu Sanık öğretmenin avu:<a~ı. Muallimlerin etüd pılacaktır. Abidelerin m~L:ıba· o~ KELiı'ıIE''I ' ştblt 

• tık. 6 Ağustosta Annfartal:ı· Kurmay eycti mensuplarından knları yapılmış, şekilleri taslJit • key and Near 
• F.~ast) urul· pllinların111 hazırlanması ve 1 h trAdiseyi ihbar eden Şerafettln' Kuıey Korc'de 7S 

muştur. Enstitünün umumi idaresi, bu k ·ı·ı•r ı 1 'I'u~general King vardır. ın Cl'lbini istemiştir. gezileri olunmııştur. bnmhalanarakmı ... tıl!. 
heyet ittı·r ra çı ·an 1 1 " orı u nrının b Diğer şahltlerı'n de dı"nl-'nme•I Orad:ı ba~ka ne katır 'f 

}:arma "alışma grupunda fi" c a · t 1 1
•• f d" l " 1 · 1 · M" 1 • .. il • "' " B y" 

1
· K 

1 
n· 

1 1 
aarrımı n .. ıs:.ı e ıyorı 11 •• Kasım Gülek geldi için mahkeme başka gUne tAlik t ~ış erı uşteşar ığına T~\TIJ5r..•· ~ 

hafta süren çetin görüşmeler - onc ım uru u: ır s 8 Ağustosu 9 Ağustosa bağ· stanbul luallimlcr Cemiyeti ~ 
sonunda, (Tfirkiye ve Ortadoğu Tilrk, diğeri yabancı iki müştc· la~·an gece ordu ErkAnı!lar· C.II.P . Genci sr.kreterl Kasım edilmiştir. tarafından tertip edilen yurdlcl Dilaver Argun getiriliyor /'İ 
İdare EnstltUsU) nnn gaycsinı, rck • mUdUrle bunların yardım biye Reisi, 19 unru tırka Gülek dün şehrimize gelmiştir. lzmir Fuarı için ilave etüd gezileri öğretmenler ara Ankara, 8 (Al'\KA> - İçi;Ieri • ıfJ teşkiltıtını. işleme tarzını ve fi. cılarını teşkil eden servis ve kumandanı l\lustafa Kem:ıl Gülek dün C.H.P. İl merke· sında geniş b.r alaka toplamış Bakanlığına Aydın milletvcltili (,_.-TAK vı 
nansman kaynaklarını gösteren seksiyon şeflerinden ibarettir. BPyc \Sıiyeli nasıl gördii~·i· zine gelt'rek bir müddet meşgul seferleri •e sırasile Yalova • Polonez · Ethem Menderes'in tayini ii•2· 9 .ı\GUSTOS 19

5
Z • 

csasların tesbltl mümkün ol· C - Yüksek Danışma Kuru· nü sormu tu. J\lustara Ke· olmuş buradan da muhtelif ziya. Bolu • Abant ve Edlrncye gidi. rine blrkac aydır açık bu!ıır.;ın CU:llARTESİ tll !' 
muştur. Bu esaslara dayanan tunda; Üniversiteler ve :ı;üksek mal B~y vaziyetin vahim ııl· ı etler yapmıştır. İzmir Fuarı münasebetile. !erek bcşyüze yakın öğretmen ki~leri Bakanlığı Mfi5teşarlığı Ay 8 - GÜ~ 31 - ııt~·ı :1 
hir ön • tasarının hazırlanması okullar temsilcileri, ilgili Ba- ı ıluğıınu, bu mıntakadaki lııi· Gülck bugün saat 10,30 d:ı OC'nlzcilik Bankası tarafından tu gezilerden fayd:ılanmı lır. Ru na Aydın Valisi Dilaver \r~•ı- RCMl 1368 - TEMlll t: Jf 
için Ankaradaki görüşmelere kanlıklar müslc~arları, iktısadi tiin kun·etlrrin kendi emri lı merkezinde bir basın toplantı- tertip edilen Bandırma hattı ila- gezi serisinin altıncısı olan Şile nun getirileceğine muhakkak HlCRl 13il - ziLl~ı\flt:ı•,ı 
hir iki gün ara verilmiş ve bun· de,lct tcsekkilllerl ile husust allına verilmesini i tcdi. Er· sı yapacaktır. \'C seferlerine 20 Ağustns çar gezisi de Ağıı tosun 16 sında Şi nımmvlP h~kılmııktııclır. Vasati 09 ,s 
dan istifade edilerek İstanbul· teşebbüs teşekkilllcrinin mil· kıinıh:ırlıiH Reisinin ,<'ok ~ıımba sabahından itibaren başla leye ~apılacaktır. Sabah saat '\ SABAH 05 02 05 • 
dakl atakalı zevatla temasa gc. messilleri bulunacaktır. Danış· gelmeı mi?• sualine •Az bl· Ankara vapuru gitti nacak, 17 Eyliil tarih ' ııde 8 de Üsklidardan hareketle Şile- ÖGLE 12.10 oS~ 
çilmek istenmiştir. m:ı Kurulu, EnstitUnUn gidişi, le gelir• cevabını verdi. 0 son verilecektir. İ!Avc post:ılo :·ı ve hareket edılceek ve ıırnı ge. . ,\ vrupa~ae t~~~~n~~yahatı::ı· !KİNDİ 1612 ıı ~ 

İ sevk ve idaresi hakkında mll· gece Anarartalar Grupu Ku· Ankara vapuru dün saat 12 \'apacak gC'nıl, çarsamha günleri <'e lstnnbula dlinlılecek şekilde ' AKŞı\M 19.16 01 • 
4 ağustos pazartesi günn s· talcalar \'erecek, resmt, yarı dft 414 ~·olcu ile Batı Akdenlze c;abah saat 8 15 d İsi b Jd h ı b · d h D y JANASOGLU 

t b l 
I~ • ·ı . d T>' 1 mandanlığına tayin edilen < " • • e an u an azır anan ll gezıyc a a simdi· r YATSI 21 Ol :.ı~ 

an u unıversı esın e uır eş- resmi tcşckkilllerle hususi te· .\hı tara Kemal, l'rte 1 giin hareket ctmistir. Gidenler ara- kalkacak \'e aynı gtinUn aksamı ,fen 40 öğretmen kaydolmuştur. ' ' , İMSAK oa:os ',, 
miş l\lillctlcr Tcskiliıtı mfimes- şebbüsün isteklerini Enstitüye Anafartalarda bizi muzaffer sında Yunan elçilerindt!n Dus- rrat 21.30 da İstanbula dönecek Aynı l'eıniyetin yurt dışı ::ezisi avdet etmis ve hastal,ırını '' sılleri de dnhil olmak üzere, ulaştıracak ve bunların is'nfı kıldı. .ıwlapulııs. Teknik Cnlvcrsite lır. iıavc seferlerini Uludağ ve olan Stlriye gezisi ise 5 A~ustos- kabule başlamıştır. Gıı:ııımm .o&ndordın ıı.ıs• .-" 
Prof. Ya\'UZ Abadan, Prof. Tah· rarelerini aractıracaktır. ·ı t profesörlerinden :Melih Koçeı Bandırma gemilerinden biri ua. ta 25 ö"'rctmenin ı'şt1rakı'lc ... a 'm!ır bıııılı "• b.ıntmcııı" 
sin Bekir Balta \C t~tanbul , " TUI..BE~ b 1 ktad " ı; " Tel· 44220 ~ Enstitü, muhtar bir mücssc· __________ ....;_...& u unma ır. pacaktır. pılmı tır. •411mtı. 
Vniwr~~~nln il~li menru~ ~halindekurula~~üninnı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
larının huzuriylc bir toplantı lerimlz vo sair 6ğretim kurulla- f' ' ~·apılnıış, karşılıklı fikir teati· rımızla milnnscbcttc olacak, Ray, yirmi dört yaşına var- • Jı•' ı 
sinde bulunulmuştur. milletlerarası te•ekküllerle \'C mıştı, fakat her neden e yirmi ~:"' . dı. Bir tanesi Loeman a ı;ıd9 " · d · diyen, her gün mağaZBYa ıntV' * kendi sahasına giren memle· yaşındaki halın en daha genç .. • çalışan, Cumartesi aksa uıUP 

Şimdiye kadar mutabakat ha· ketlerin resmi ve hususi mUes· ve güzeldi. arkadaşlanyle dansedeı~. ~b ,,-
sıl olan esaslara nazaran ~eselerlyle de tem:ıııta buluna· Cindnnatili biri~i kendi):ine ~· söyleyen Ray .•. o, silslu erıııd' 

(Türkiye \"e Ortadoğu İdare caktır. Nevyork'da rastgelince duim:ı ciJ ı lcr giymekten, at ~·arışla 'ııı' 
Enstitüsü) nUn ga ·esini, teşkl· EmtitUn!ln iki tip talebesi söyle derdi: c;- t • .. kendisini göstermekten tİ ı.;ı 
lAtını ve i"leme tarzını şöyle olacağı tahmin edilmektedir: - Ray, siı her gUn biraz da·~ O hoşlanırdı. öteki şahsıYC ııt 
hulı\sa eylemek mlimkUndUr: Yüksek tahsil mezunu ve ha güzelleşmek için ne yapı·~ Walter'i dUşUncn \'e onunı·dı· 

Enstitü; hükumet ve mahalli dört beş yıllık memuriyet teC· rnrsunuz? E'A uwu dk k 1 J\:ıY 
idareler ve de\let iktısadi te· rUbesinc sahip, idarenin U!rt Her halde bütün erkekler bu . YAZAN:;. rrttr4 T NlJltST ÇEvıRf~-;. 'REZZAN A.E. )'ALMAN tır:ısına sa ı ·a an ' dl!\e 
cekküllcri ve özel teşebbüs mil· kademeleri için yetlştlrilmeğc fikirde idi. Çilnkü ancak hafta. "WI!' Çok defalar kendi ı-e~ıı 1~ 
esseselcri memurlarının, idare !Ayık ve müstait kimseler bi· da iki akşam evde k:ılabiliyor - 30 dlişiinür, Kurt ve ı,oc~ctıı hayatı icaplarına u)gun tarzda rinci grupu teşkil edecektir. ve bu nadir akşamlarda sökiik e\'lenme tekliflerini rcd rf t' ı d ı·akat 51 1 

yetiştirilmesi, bu sayılan yer· Resmi tcşk!Hltta veya hususi dikmek, eşyalarını derleyip top. tarak ona hep bu t:ırzda şeyler ·Bu isin idndc bir sır var•, ya· hazırlandı. Adamı evli sanıyor· bu meseleyi hep düşünüyordu. hrı ~a~ın\ş~ş?r ~ ·didili b~ r ı 
terde idare ve teşkilat usul ve teşebbüs sahasında idare \"C ih· lamakla vakit geçiriyordu. Yok- yazdırıyorlardı: • Scvğili tcyzr· hut da • VAkıd her ak~am C\C du. Yüzüne dıkkatle baktı 'e Neden önüne çıkan bu fırsatı dn el mde ıcbı.n .. en terı-ett!I 
ııistcmlerinin gell~tirilmesi ve tıs:ıs makamlarının Ust kadc· sa haftanın öteki akşamları hep ciğim, gönderdiğin paraya te· rliinüyor, hıç dışarıda· kalmı- bekledi. Loeman, iri .... :ırı, kır ı · b tt J nm ar an ırısıne d' ı 

1
• • • • k J · I 1 b J 1 d ı· d " ı · kk" d · · · · i · "' ~p~ış, laya ta }1'a nız yaşkama~ı cHirüst bir hareket butnı9 ·,~, 

tcr:emmnı ettırılmesı ma sa. me crıne ge m s u unan arın avet ıy ı ve gczmcğe g dıyor· şc ··ur e erız. Jfcpımız ıy yız. yor, ııma gündCizleri de ranrlr sas·lı, ~ıhhatll ve yakışıklı idi. gozune a mış ı. .oeman ·endı· . h t b )'atnı:t . c\' 
dıyle, pratik öğretim yapmak, tektımüllcrini \"e inkişaflarını du. seni çok öperiz. Emma• \ u evlerine giden kadınlar Elli yaşlarında kadar \'ardı. De· sine rahat ve iyi bir hayat te· çın~ aya 

1 ryun~a 'Giill ~Jıl' 
~iliiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiıiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİ~ Ray'ın işi de iyi idi. İkinci Ray'ın tuvalet masası lizerin· çok ... • gibi laflar ediyorlıırdı. di ki: min edebile<:ek bir koca idi. t~ka"a r_:ı1zı 

0 muş 1u.n diJş1'U!\ 
· d d d ik' ı. d · d \'aşadı 11 1 cvı·n sah'!· n ' B · d' ı · · -.ı · R "'il" k r ı 1 

·çe eg enceyc 
0 

a dil· scnenın sonun a maaşı on 0 • e ı çocıı6un a rcsmı uru· ı; ı ıı, ayın - enı ııı eyınız, . ıss ay, ,., ı } as. ço az a sayılm:m'lı. ğil ve nc~esi de aıaln·or 1 

Jar arttı. Bu parayı her ay Fre- yordu. ı;mma, tombul \'C gUr· hal ve tavrında şikayet edilecek aklıma bir şey geldi. Sizi fa1J:ı Çocuğu da yoktu. Ray'a da e· ' 8ıtı"'r 
llAC SEFERLERİ 

lstanbul - Cidde - Medine 
arasını.ta çalı5acak l'ç:ıklarımız için yolcu 

bııelanmıştır. 

İSTANBUJ, TURIZ 1 BÜROSU 
11.tikl:ıt Cad. 9. Taksim. Tel: 41149 

kaydına 

daya gönderiyordu. Frcda'nın büz bir çocuklu, annesine ben hiçbir ~ey bulmadığı ve ı;ör tanımıyorum, ama pek beğeni pey tutkun görünUyorrlu. Şu :\evyork'a geldiğinin ·ille J; 
iki çocuğu vardı. llugo'nun is· ziyordu. Oğlan ise babaSl gibi mediği için bu dedikodulara :ıl yorum. Benimle evlenmcğe razı halde neden ona , Hayır• de· senesi idi. Bir akljam ~ k {iıet' 
!eri de dözclmemlşti, aksine da· sıska Ye hastalıklı göriinüyordıı dırmıyor, aksine olarak Ray':ı olur musunuz? Ben bunu çok mişti, hem de hiç tereddilt et· arkadaşla ~emeğe gitmesaJ\Scle 
ha kötüleşmişti. Mirasını bek- Hay ~ocuklara daima bir şc} !er itibar ve saygı gösteriyordu. ıstiyorum. meden... ikP.n, sokakta Waıter 
)ediği amca, Cora isminde ber- alıp gönderir, hep onları dilşil Bir giln tanıdıklarından biri Ray, bu adamın teklifinin çok Ray, senelerce bunun cevabı· tekrar rastgcldi. 
bat bir kadınla e\ len misti. Bu nilp kayınrdı. llatlA çok defa si olan Rııs~eı Leoman, Ray'ıı ciddi \'e samimi olduğunu his- nı kendi kendine bile vereme· 
kadın, meşhur bir ev işletmekte kendi eliyle elbi eler dikip gön· evlenme teklif etti. Beraberce c;ettl. Adam sözlerine şöyle de· di. Her kadın hayatında bir 
idi. Amcanın, ihtiyar yaşta böy- derdiği de olurdu. müzeyi gezıyorlardı. Loeman \'am etti: buhran geçirebilir, fakat zaman· 

xx 

le bir kadınl:ı evlenmesi herke· Ray, kendi elbiselerini dr. birden durdu ve Ray'a şöyle - Karım "Ok zaman ewel öl· la bu ceçer ..• 
l h tt b kt sövledi· ' w b"ır ta' 

M E D R A N O 
s ayre e ıra ı. kendisi biçip dikerdi. Onun lr;in , · rlü. On üç sene kadar oldu. ilk alter'e rastlamak. R:ıy'ın Walter telaşsız 

Freda"nın yazdığı mektuplar- daima çok gUzcl ve sık giyinir· - Ben hayatta bir tUrlU oy:ı· zamanları çok ıstırap çektim. hayatını allak bullak etmişti. hattı\ hiç hayret et111ı5 
dan anlaşıldığına göre Tagen· dl. Giyrliği elbiseler, oldukta. lanıp eğlenemiyorum. Evimc unutamıyacağımı ,andım. Onu Onu kaybettikten >onra hAJa görünmeden, Rav'ın eiı!Jl 

KARDEŞLER SIRKl'nin f STANBUL'da SON S GÜNÜ horst'un da vaziyeti parlak de· rından daha pahalı göriinürdü düşkün bir adamım. Fakat.. çok M\'erdim, r;ok beğenlı·dim kendisıne geleınemiştı. W:ıl d,. 
(Taksim Ecki Tas kıcla arsaları üzerinde) Günde ikı füdi. Oğlunun yanında rahat Ru yü'Zdcn konu komşu bir hay· Ray, bu fakattan sonra bu a Fakat simdi onun kadar heğen· ter'ln hatırası, Ray'ın kalbinde tu: bll .. 

• etmemişti. Ray ara sıra Uc .va· 11 dedikodu uapıvordu. ·Kaz~n. damın da kendı"s"ıne o"'tekı'Jer gı dı" "ı"m size rastladım . hcr şeye hUkmcdercesine kuv· - ~e iyi tesadilf . 
temsil: Matine salt 17 de, Suare 21 de. Hayvanat Bahr;hmi " "' ... ı; ziyaret ediniz. }Jayvaııları:ı yemek vakti saat ıı dedir şındaki yeğenind<'n de bir kart dığı para ile bu tarzda giyin· bi bir teklifte bulunacağını san Ray, bu adanla neden hemen , ·cUi olarak yaşıyordu. dl. il•••••••••••••••••••••••' rırı tal alırclı. Çntuğıın rlini t•ı · mck nılimkiin rieğil<lir•. yahııt dı ve ters bir cevap verme~r peki rleınerlittinc hala şaşıyor. Ray'ın adeta iki şahsıyeli var-

....... _____________________ ..., ................... _. _______________ ...... .,. ...... ,.._ ... .,.a. ...... 



ı· 

'-..... 9 
• 8 • 1952 ------------------------------------ V A T A N ~-~-------------------~-----------------------------=-~------------- 1 

1'1Ş p~ 

lf tıklı 
ltrri l r 
b:a!an: E. T 

Ctlezı t 
ı lıuıuıı elgra!Jar Ortado· 1 
ı/t tararıııtnfiıtaraası için in. 

ltrt ~1tııı1 ha~an bir proje ha. 
tı Prııj er \erdi. fngıt. 

lltaııı tı 1~ ile bir Ortadoğıı 
l'1 •ıı bu ı o d ını, Kıhns a. 
~ •lıııasııu ınuıanlık için mer. 
~ıı:•tıı kotekıır etmrk!edir. * 
4.ııı, ~ la111 i1110nlığına ~ edi 

hı tlka, iııgil~rkjl e, Girle11ik 
~lı t\frık.-ı ere, Fransa, Ce. 

* İran lıükumetl, f ngillıJe. 
re ) eni bir nota 'ererek, 
petrol muta kerelerine 
başlıl abilecf'ğlnl bildirdi. 
Eulgaristan. ı·unanlılann 
Gamına adasına kartiı gı. 

riıtili hareketi llirle mi~ 
milletlere 111.li~ e1 etti, 
Imr Backomutanı, hutün 
mrmkketlerle d-0stnne 
m!itıasebetler kuracağını 

ı;ıi)Jedi. 
1114 kaı;ı A\ustral)a, Yeni 
•hıı acaktır. 

1 ~uıı 
~ hıı fıkrı gelen ha ka bir ha. 
t~1•ıııııadıt Aıncrlkıı'da i} i 

* Ortadoğu Paktı için, Tıir· 
ki enin de rr3i alınarıık. * İlk atom bombası lnfilA· 
kının yedinci yıldonumfın 
de, r\agazakl kiliseleri 
matf'm canlan ufarak. 

ı11Qırı Ortadıııı, l>irh!fik Ame· 
t 11

• Ort1d0ğtu komuııınlığına ~ ' 1 11tını u ne, lellerlnln 
tt ~duillıı &eldlfıl kanaatinde 
~lı ıı~re~ı h11ı1ırı11. mcrika Cimaf denizinde 

fark h;ıtn ıtoru !eri arasın- ./ 
Q lıı haklı ılı de, letlerfn Or· M 1 
• bf:b1rı11~:dakt dil ünceler!. anevra ar 

tın ı:osı n ne kadar a} n 

't "-ıııerık erınrktedir. Yapı Jacak 
~it tr~~~kl kıınaat İngiftr.. 
ı.;, tali ~ına nın Ortadoğuda l'a"" ..ı 11 

" 

~~tt tltı lll'cyali t emt'llcrle Londra, 8 - Gelecek ayın 13 
~ lıııguıı1ıklerl, diınvanın gidi· tinde hur dün~ anın en buyuk 
dır littııı li hakiki utl tti an-1 mLişterek mane\Taları başlıya. 
•l 'ite Ilı ediklerı merl rtlnde. caktır. On gıin devam edecek o. 

~tılltde h ccnıuası yazdığı bir 
1 
lan tatbikata 150 harp gemisı 

~ 1~tre 'ea J~aııaotı açıkla arak ı ıle denizaltı iştirak edecektır. 
l ı aıı ktııı tansal o kal"ljı sert Aynı zamanda hava ve kara kuv 
~e lıar,~t• anı> or, nu iki de\•. vetlerı de mane\Talarda bılfııl 
~ Orıad0' tal"lını tenkit eden rol alacaklardır. 
~ 'tbıı._rılu dün>anın en mu. Sımal denizır:de başlı~acak O· 

to~ dtkk llılan biridir. Bura· lan mane\Talara sekız Atlantik 
,, ır. ı\nı aııı harekrt etmek paktı memleketi katılacaktır. 
t ktt tarı crlka Ortadnğudaki l\Iane\Taların ilk kısmı demir 

~. tore 1~11~ kendi duşunce- perde hududunda başlıyacaktır. 
dltıııı, 1 111 .-tmelidir: baş· İngıliz. \e Amrrikan ordu \'c ha 
~ u ııııcrt~J:tltl're " Fransa' \a ku\"\'etlerı, Noneç ve Dani· 

, Orta ne ııore delil. Rus. markada bulunan •dO~man kuv
b harıaıı Sarka f'I ko\ muını vetlerinh üzerlerinc çrkmek fi. 

~ 4 bııltıelj ~rkalfe hakim ol. zere harekete geçeceklerdir. 
ı, 0 ~ t~k ' z. Ru hıı usta Jırl· Deniz tatbikatının en mühim 
~~ita haııı:_eclktik, fakat geç kısmı da Kiel boğazında cereyan 

tıltıı 1 
1 'nziyeti giirerr.1' edecektir 

o f'tııı edbirl<?rl nlnıaln ıt. ------------

t:~:o ~'' lngillerc'nln ;rtık 
1 

Japon mahkemeleri Blrlaç· 
ı!"'tıı~~' k 'e idare ecl~· miş Milletler aıkerlerini 

ı '-'tı,11 oktur. Ortadoğtı 
~;ar, ı 1 de bıi)lc bir 111?\k 1 muhakeme edobilecek 
ı. ~n l'tnl 
~ ~ u Pd la or. Amerika, TokYo, B CAP) - Japon~a 
~ btdrıı:ıezırrr; sının ~arı.,ını ye· Dıııi,;Jeri Bakan Yardımcı~ı Mr 

-ıQ tt ~lt>rl el hütun pa§la~ ı Shinıchl Shibusawa, yeni bir 
- ı- 1• <ldl 11 • bunc1ıın Rtı~· anlaşma yapılıncaya kadar Ja 1 k:,·~· a aııftca~ını, İngiltere pon C'Na mahkemelerinin, Bır 

he ttb, anlatmalıdır. Biz leşmiş Iılletler ao;kerlerl:ıl mu 
ı\ tı:ıij arı:' h olarak lılr po1J. hakeme etmek ııaUhh·etlnl hatz 

ı.1 tılııer 1~ a a edeme) lz."D olacaklarını sô) lem iştir. 
•ı.ı ı, ~ 111n aldığı son ur.J. Bu beurıat. iki İnRillz aske 
l~tle'lıt rcınııasıııın nıilıataıı- rinin ,Tapnrı mııhkemelE!rine sev
\~tıı llu f'dl)or. Ortadoi;ıı ha· kini, İn~ilız makıımlarının pro· 
' bir O)nnın en muhim rn le tosu iizerine verilmiştir. 

Orta Doğu Paktının esasları 

Arap devletlerine izah edildi 
A ııoefllltd Prı .. 

Vaşington, 8 - Amerikan resmi şahsıyetlerl dDn. yeni· 
den gozden geçirilmış olan stratejik Orta Doğu müdafaa plan· 
tarının Arap de»lellerinin tasvibine mazhar olacağı kanaatıni 
izhar etmektedırler. 

İngiltere ile Bırleşik \mcrika tarafından 'ücuda ~etırıımiş 
olan bu pl~n. son iki gLinde, Arap devlellerinın tcmsılcileı ıne 
ga) ri resmt olarak izah edılmıştir. Kat'i bir kanaat izhar edil· 
memekle beraber. re~mı :evreler l,Ylmserdirler. 

Tahmin edildığine göre, işbirliği zihniyetı ile vapılacak o· 
lan bir teşkilflt, bir askeri komutanlık fikrinden daha kolaylık 
la kabul eılilebileC'ektir. 
j Geçen sene ~h~ır, kendösine yapılmış olan teklifi reddet· 
miş, diğer Arap devletlP.ri d@ buna pek rağbet etmemişlerdi. 

Knmutanlık fımrlirlen •:\tEDO· remzi ile anılmaktadır. İn· 
giltere ile Birle~ik Amerika arasında tam bir fıkir mutabak:ıti 

,mevcut değılrlır. 
' Bu aı:ada, nihai bir ltarara varılmadan evvel, Arap devlet 
lerinin, f nglliz Kraliyet ... aıniJsı devletlerinin ,.e Türkiyenin· 
!ıkrinin alınması icabettiği kanaati umurı"'-} etle paylaşılmak· 
tadır. 

İsrail'in bu teskilAtta i~~udan doğruya rol oynamıy.ıca~ı 
anlaşılmaktadır. 

Truman 
Cumhuriyet çile re 
'<arşı hücuma 
1eçecek 

Cenup 
Hududumuzda 
Kaçakçılarla 
Çarpışma oldu 

f'ilrl: 11 aı:all~ .A /ann 

V~ington, 8 - Ba~kan Tru- 1 kenderun, 8 - Hasso ilı;:esi 
man dün \'erdiği beyanatta hu- nln Sôğıitl!i köyüne 150 metre 
günkü durumu incelemek iız.ere mesafede hurlut muhafızlarımız 
kongre)i olağanilstU bir toplantı· ile kaçakçılar arasında bir ç:ır
ya da' et edeceğini bildırerek pışma olmuştur. 
ekonomik sahada cumhuriyetçi Bu çarpışmada, hudut muha· 
partiye karta büyük ölçüde bir fızlarımızdan bir asker 'uruı. 
hücumun işaretim 'ermiş bulun· muş ve aldığı kurşun yarasının 
maktadır. ıc~lriy le ölmUstOr. 

Trumanın cumhuriyetçilere Kaçakçılar müsademeyi mille· 

Ne sihirdir 
Ne keramet 

Dön Gaı lf'dler Cemi} e
linde tcrriıhl'lcr lapan Hip
nnt irnıa mulf'has~ısı Jlr. 
\\"ııt~on ı.utıeyi U)"tılmak i
çin ) c11i bir Alet kullanıyor. 

Ye dl)or ı.ı • hrn bu fılet· 
le 500 kışi 1 hattA 1000 kişiyi 
hirıfon m utabilirlmo 

Alet hem basit, hem de 
ı;ok ucor. Ye ı.uııanılış ba· 
kımından hıı) li de pratik .•. 

TB\liİl f ederim allı kalılar 
954 seçimlerine kadar tıun. 
!ardan bır miktar t>din lnlt>r. 

7.ira bu gidişle yalnız ı;ö. 
zun ralım tesiri kalmayacak. 

Horııl horul urumamtı f. 
çin hizlm hÖ) le bir alete ih· 
tiyacımıı \Or. 

EC\'ET GÜRESİN 

Swiff, General 
Arguç' u takdir 
Ediyor 

Korede savaşmakta olan 25 in. 
ci Amerikan tiımeninin komuta· 
nı Tumgeneral ira P. Swiit, bu 
\8zifcdcn ayrılması dolayısile, 
Genel Kurmay Başkanı Orgene
ral Nuri Yamula bir \•eda mesa· 
Jı gondermistir. General Swift 
bu mesajında; '1 iirk askerinin 
bilgisini, C'E!Sarclini, azmini. fe. 
dakarlıklarını öğmckte, Türk 
askerine karşı dııyrlu~u takdir 
\'e hayranlık hislrrini ifade ede· 
rek General Namık Arguca kar 
§1 olan duyı:ularını şu ı:iimleler
le belirtmektedir: 11Bcnim, Ge· 
neral Arguça karşı duyduğum 
ha~ranlık, bir komutanın, gfi. 
\'endiği mesai arkadaşlarına kar 
şı duyduğu hislerin çok daha ile 
risinc uzanmaktadır.ıı 

karsı ittihaz edeceği !abiyenin akip kaçmıslardır. Bunların ele 
fiU noktalara dayanacaeı sanıl· geçirilme.si için Hasso ilçesine Milôno'da eroin kaçakçı-
maktadır: giden bütlln yollar tutulmuş \"e 

1 - Ekonomik kontrollerin hudutta sıkı tedbirler alınmıfi lığından iki Türk tab'alı 
hemen hemen topyekün ilgasını tır. t k'f d'ld' 
takip etmiş olım hayat pahalılı· ev ı e ı ı 
ğının fevkalade artması. Malatya • Gaziantep lllilano, 8 . (AP) Polis 

2 - Cumhuriyetçi partinin se- dün gece beş kişiyi tevki! etmiş 
çim kampanyası ortasında fili iki yolunda bir otobüs devrildi ,.e hrş kilo eroin ele geçirmiş· 
eıkkın kar§ısında bırakılması: lir. Kaçakç•lık i nadı ile tl?\•kif 
Ya partinin güdümcülük ale)h· . Gaziantep, 8 CT.HA.). -- Ga edilen bu beş kisı ara~ında iki 
tan doktrinine rağmen iktısadi zıantep • falat) a arasında ış· Türk \'atandaşı da \'ardır. 
tedbirlerin yeniden ihdasının ka· le3en, Ltitfi Ağa isimli !ıır şah Türkler, her ikisi de istan. 
bulu yahut fiyat Ye dolayıswle sa ait otob!is, Gaziantep en'arın- bullu olan 42 )'aşında Eglzio Pet 
ha)·at pahalılığının artışı meS'U· da dcvrilmi~tir. ras ile 26 Yaşında olan Albert 
it.> etinin deruhte edılmesl. Bu kaza neticesinde otobüsle Tekuı·dır. Tc\kıf edılmiş olan 

3 - 1G48 seçimleri sırasında bulunan yolculardan 22 kişi ya fıah·anların üçü de lilanoludur. 
cumhuriyetçilere karşı sanırdu ralenmış, bunlardan iki ki~ı kal Polis, erolnın Uç italvandan bi. 
ğu ve onların ·bü)ilk hususi dırıldıkları Memleket ha..tane· ıınin e\inde bulunmuş olduğunu 
menfaatler• \'e •büyük işler• den ~inde ölmilstilr. açıklamıştır. 
mille\ ellit kfır §ampiyonları ol· aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiııiıiiliiiiiiiiiiıiıiiiiiiiii~ii!ııiili-•ii•ilııııiiiiiilıııiııi
dukları hakkındaki ithamlarının 
daha genişletilerek tekrar ortaya 
atılması. 8VNUNLA NEREYE 'altı lıııra!Ja8:h~ •dır. JJun~a 0

su1. K)'odo haberler ajansı; H1kan 
~b Grll\r 11 h \c liÜktinun hii. Yardımcısının, ·hük(ımet ve bll· 
''t ıı ltılh ınc b~tlıdır. ortaclo· hassa nışi•lerl Bakanlığı mah Ordün • lsrai1 arasında 
ltıı-'' de11 '" !iÜktinu fçin rlc keme kararlarına müdahııle ede 
~tı~llıa111 t\"\el batılı ıı~,ıf!t- mez• dedığıni ka3·dctmekte:Iir. 

İSTE/iSENİZ 
ta ttr11~1 icabına u~ gun bir İki İngiliz deniz eri, bir lak 

~bit dtr, 1191\da blrlr§mclul 1 şoforunden beş dolar hdar 
·~arıııi ~eketsblık, arım hır para almaktan suçlu "Ôrille 

it tıı:ıı areket fellıketten 
1
rek on uç ay hapse mahkılm e· 

te 'rrml'z. dlımışlerdir. 

1 - "'""'' böılo ,;.,;ı. 

çarpıımalar o1du 

Amman, 8 (T.H.A.) - 1.tr 
c!un ile İsrııll Km'\etlerl arasın
da bugün yeniden ı;arpışmalar 
\'Ukua gelmi~ir. 

1 
- Flory a3 a .•. 

__ - n ~"~n ~c_n_d_e_m_n_h_ı_m_a_d_aı_n_o_ı_d_u_n_a_r_tık_:._ .. _o_ü_n_ııo 

DÜNYA 

6İDEBİLİRJf M. 
'.~ 

Eyüp İstihkim Okulu Temel Subay Kursunu bitirenler diploma lC\'ZIİ töreninden sonra 
hocalarıyle bir arada 

Anlıarada bulunan misafir isall tenlsçlll'riyle Türk tl'nlsçllerl arasında mü abakalar yapılmak· 
tadır. Yukarıdaki resimde Turk ve İsrail tenis~ileri bir arada görülüyor. 

i' TEKSİF GECESİ 
Tiırkıye Tekstil İfçilerf S ındikaları Federasyonu bu akşam saat 21 de Açıkhava Tiyatro

sunda bir gt-ce tertip etmi~tlr. Bu geceye iştirak edecek snn'nt klirlar şunlardır: 

Hamiyet Yüceses - Saime Sinan - Sabite Tur Gülerman - Muzaffer Birtan -

Mustafa Kovancı - Bayram Aracı - Celal Şahin 

NEYZEN TEVFiK - RUHi SU 
Sadi Tek Tiyatrosu tam kadrosu ile: Erkekler 40 dan sonra azar (Komedi) 

Mürüvvet Sim Skeç toplulu§u - Tevhit Bilge Trupu : En son eseri 
Elen Akrobat Yıldızlan - Arap Rakkase Tahiyye Muhammed 

BU GECEYi TÜRKhE 1952 GÜZELLiK KRAi.İÇESİ 
GET,ENGÜL TAl'FUROGLU AÇACAKTIR. 

Zeki Müren ikiz mi? Mıithiş Silrpriz - En zarif şarkılar. 
Çenesi altı milyon dolara fiigortalı sihirbaz zenci Jakson'a bir Türk meydan okuyor \'e çe 

nP-siyle 80 kilo ağırlığındaki masayı bir yemek tepsisi gibi koln}"lıkla dolaştırıyor. Gururla sey
redecei!iniz bir numara. 

Yeni şarkılar ve yeni tUrkillerl ancak TEKSİF GECESi'ndc dinleyip TEKSİF GECESİ'n· 
de dakikalarca alkışlayabilirsiniz. 

Da\etiyeler Dram Tiyatrosu gişesinde, Cağaloğlu Cemal Nadir Sok. N. 4 de Tekstil Sen· 
dikası merkezinde ve Açıkha\'a Tiyatrosu ~şelerindc verilmektedir. 

ACELE EDi:\tz \'AKİT KA\'BETIIEYl1'1Z ZEVKl.l nin GECE GEÇİRistz. 

Acı bir ölüm 
Mellhat Polvan'ın e~i. Ro. 

bert Kolej oğrencılerinden 
Ôzgiır Polvan'ın babası, 
Prof. Doktor Necmettin Pol· 
van'ın ve ci~retmen Hadi.ye 
Poh-an'ın agabeyleri. Keres
te Tüccarlarından Saim Göz. 
gu('ü"niin enişte•i, Bakırköy 
cam fabrikası sahihi Cevdet 
Dcınat ve Emekli Dl'nlz Al· 
bayı l\fithat İşin'in bacanağı, 
.Mılli E!!itiın Başmurettişi 

l'WRETIİ.S POL\'AS 

kısa bir hastalığı müteakip 
,·efat etmi§tlr. Ct-nazesl 9 
Ağustos cumartesi gUnü i· 
kindi namauııı mUtPakip 
~işli camllnden kaldırılarak 
Asri mezarlığa defnedılecek. 
tir. 

. 
N·akil 

lsviçre Hava Yolları 
7 Ağustos 1952 tarihinden iti· 

haren yazıhanelerını Beyoğlu is
tiklal caddesi 375, Türhol Hanına 
naklettiğini muhterem halkımıza 
bıldir.ir. 

Telefon : 44770 

SAUN BAŞBAKAN ADNAN l\ll:NDJ:RES'l:-. \'tİKSEK 
HİMA YEI.ERİ~l>E 

Mlıınud Mor alı Jiihilesi 
16 Mustos CUl\Jı\RTF.Sİ 21 de 

AÇIK HAVA TiYATROSUNDA 
Sanat gecesine şcrcr Hren hl'yetlC'r: 

\'unan KlAsik Tıyatrosundan Ses Opereti sanatkirları 
Madame Kotopuli ve Özdemir (monoloğ) 

arkadaşları Şehir Dram Tiyatrosu 
Perihan Altındağ Sözer! Ş h' K d" T' t 

ve arkadaşları c ır omc ı ıya rosu 
Azeri muzik ve oyun eklpı· Saz sanatkArları 

Jak Bıçaçi Revüsü Sadi Işılay, İzzettin Ökte, 
Necqıl Rıza Ahıskan Yorgo Bacanos, Fikret Kutlu 

'c arkadaşları 
Bılcller: Şehir Dram Tiyatrosunda \'e Necmi Rıza mağa 

zasında satılmaktadır. Her semte vasıta hazırlanmıştır. 

, Kuruluıunun 65 inci yıldönümü münasebetile 

SELANlK BANKASI 
15 A§ustos 1952 tarihinden itibaren ikramiyeli 

mevduat kabulüne başlayacaktır. gençlerimızın halini tefe koy. 
duk. Bol bol altın madalya 
kazanan Amerıkan aUetlerı 
hemen İngıltereye geçip İngi. 
liz atletlerıle mUsabakalar 
yaparken. bizimkilerin hAlA 
Hel•inklden ayrılmamalarına 
içerledık. DU$iinmedık ki. bas· 
ta idarecıleri olduğu halde 
E:por kafıkmız, bö ·le ayak sn 
rumekle. hic olmazsa. mem'e 
kP.t hasretine tahammül reko 
runu kırmaktartırlar. 

\'ENİ 
TARLALAR 

HOŞ MEMQ - Hayatta muvaffak olan her erft:eğin arkasında bir kadın vardır derle-r -

Htı~ılı ba~la'ngıçta kcnd; 
kendlmıze fazla ı:elin.gllvey 

olduk. 1stediğımız olm1yınra 
da, hemen dırsek cevirdik. 
Keşkl iptıdada biraz daha mü 
tcvaıi ve ölçühl du·ransay
dık da. ne de olu bize i~i 

şampi)onluk getiren sporcula 
rımıtı ~er yfüle karşılamak 
nezake•ıni gösterse~dıl:! 

Bedii Faik YBZl}Or: 

luammer Alakant, Zon. 
guldak D.P. kongresinde ko. 
nusınus: 

- İktidar demiş, bütün \"8· 

adlcrini kısa zam~nda tahak
kuk ettirmiştir. Halbuki mıı 
ı;eJA hır ı:ıı pa nıahsuliinti dahi 
idrı:ıı. etmem kin. tarlada en 
az iki yıl çalışmam lazımdır. 
ne.ı çiftçh im bilirim. 

Yapm ı be ilstad! O eski. 
dendi. Arpa mahsullinü idrAk 
için, hatta hazan ile yıl bile 
beklerdin. Ama ~imdi öyle 
mi ya .. 

DC\·let arpalıkları varken. 
tarluında mahsiıl b~kli3 en 
Demokrat kaldı mı C'anıin? 

ll_AFTA~I.,. 
GINA 
ZAAr 
Y~PACA-
CilM.~ı 



' D E R E D E N T E P E D E Nf 

Sigara içenlerin miktan 
gün geçtikçe a rhyor 

Doktorlar1n bütün tavsıyelerine rağmen son 30 sene 
zarfında artış yüzde sekseni bulmuştur 

Yaman bir kas tiryaki: Atlee, Herrio, Churchill... Yüz yaşını geçenler 

ne diyorlar ..... 

- T utun insanların vücudu 
için çok zararlıdır. Hattft 

bazı bakımdan alkolden mu
zırdır. Bu itibarla tütUnU hiç 
içmemek en doğru yoldur. Bu· 
nu :;apamıyorsanız J1iç olmazsa 
24 saat zarfında içtiğiniz slga- '° 
ranııı miktarını mümkün oldu-

ru degıldir. Chuı·cllill'in ağzın. 
dan gerçi püro eksik olm:ız. fn. 
kat bir günde içtigi 4 • 5 sigar. 
dan fazla değildir. Churchill 
halkın karşısına daima ağzında 
yaprak sigarasıyle çıkmakla be
raber hunu devamlı surette iç
mez, sadece ağzında tutar. Yap
rak sigarası adeta onun vücu
dundan bir parça gibidir! 

ğu kadar azaltmalı, günde yedi 
sekiz sigaradan fazla içmemeli
siniz. Herhangi bir Arıza hisse
dince sigarayı derhal bırakmak 
en doğru yoldur. 

Doktorların hepsi böyle söy
lerler \e muayene ettikleri 
hastalarına y uzde seksen siga
ra içmemeği ta\siye eMrler. 
Fakat bu ta\siyclerc kulak 
asan, sigara:; ı bırakan veya 
azaltan insan pek azdır. Tütün 
tiryakıliği o kadar kuvvetlidir 
ki birçok kimseler, zaraunı bil
dıkleri halde, sigara içmekten 
vıızgeçmezler. 

Harp meydanlarında bir ka
lede mahsur kalan askerlerin 
y iyccek içerek sıkıntısı çektik
leri çok görülmüştUr. Pakat bu 
a kcrleri bundan zi> ade tUlün
suzlUk mutee ır etmiştir; mu
hasara kaldırıldığı zaman as
kerler, her şe) den C\'\ el siga
ra:; a sarılmışlardır. 

Meşhur film aı tisti ned Skel· 
ton da müthiş tütün tiryakisi
dir. Geçende apandisit ameli· 
yatı için hastaneye giren artist 
ameliyat yapılıp, tehlikeli gun· 
ler geçtikten sonra pipo içmek 
istemiştir. Doktorlar günde bir 
pipo içmesine izin \ermişler· 
dir. Artist bunun üzerine karı
sını çarşıya göndermiş, beş al· 
tı piponun tütününü alacak ka· 
dar büyük bir pipo buldurmuş, 
bunu içmiştir. 

Sigara içenler 
artıyor 

Doktorların tütiinün all'yhiıı· 

J>ördünrii Murat Eırol l bn fılm ~e\irirkcn bile 

de bulunmalarına, hemen 
herkese tiıti.ınii yasak etmeleri
ne rağmen sigara iı;cnlerin 
miktarı günden güne artıyor. 
Geçende neşredilen bir istatis
tiğe göre sigara ic;-cnl<'rin mik· 
tarı, 30 sene zarfında, ~·üzde 
seksen artmıstır. Artış bilhassa 
kadınlar arasındadır. zamanında ağzından igar:ı) ı ek ik etmez 

r utün tir) akili •inin ne kadar "kine b:ı langıt olmak iızcrc ge-
kU\'\ ctlı olduğunu tarihi çcn sene bir ha tanede 3 hafta 

vak'alar gösterir. Dördüncü kalmıstı. Bu müddet zarfında 
l\Iurat nıüthis tütıin dıişmanı hastalığı tedavi edilmiş ve tü
idi. Memlekette tiıtün içilmesi· tün iı;memesi temin olunmuş· 
ni yasak etmişti. Yasağa riayet tur. 

Bir teselli tarafı varsa o da 
yaprak sigarası içenlerin azal· 
masıdır. Azalış yüzde 200 nis
betindedir. Şimdi, bilhassa genç 
ler arasında, yaprak sigarası 
içen pek azdır. Bunun sebebi 
jyi yaprak sigarasının çok paha· 
Jı olması, içmesinin uzun sür
ıııe•idir. I:skidcn bu sigaraı'l 
bir müddet içtıkten sonra sön· 
dürüp ağızlık gibi bir kulu 
içinde saklayanlar \'e bir müd· 
det geçince tekrar yakanlar 
\'ardı. Şimdi bu sınıf ortadan 
kalkmıstır. 

etmeyenin derhal kellesi uçu
rulurdu. Padişah çarşı pazarı, 
kahvchanelrri, mahalleleri biz· 
zat gezer, tulün kokusu gelen 
yerleri arardı. Buralarda yaka
lananlar, uzun soruya lüzum 
sörülmeden cellada teslim edi· 
liderdi. 

f'aknt bütün bu şiddetli ted
birlere rağmen halk tütün iç
mekten vazgeçmemi ti. Binler· 
ce insan oldüğü halde tiryaki· 
lcr tutünu bırakmamı lardı. 

Doktorlar tansiyondan, kalb 
rahatsızlıklarından mustarip o
lanlara sigarayı ıılddetie yasak 
ederler. :Fakat bu yasağa riayet 
edenler azdır. Ekseriyet, ancak 
51ddctli bir kriz geçirdikten \'e 
ô1ümlc karşı karşıya geldikten 
sonı·a, sigaradan 'azgeçcr. 

l.Ueşhur 
lİfl akilcr 

T ulün tiryakilığl yalnız bize 
mahsus değildır, dünyanın 

her tarafında tiryakiler \'ardır. 
İngıltercnin eski Başbakanı 
Attlee bunlardan biridir. Attlee 
tütünü çok sc~er. Yakın zama
na kadar ağzından pipo eksik 
olmazdı. Fakat şimdi, pipo ŞÖY· 
le dursun, kıicük bir sigara bi
le içcmb or. Uıserden rahatsız 
olduğu için doktorlar kendisi· 
ne tütümi kati surette yıısak 
etmişlerdir. Du ~ asağın tatbi-

c .:ııtt\ ~:ı lf l\ılh - -
Toplantılar 

llerberlcr J>erncgi toıılantı ı 
llab l cadd nde, Duberl r De 

ııe. n on na.maralı mer .. ez b nasında 

1 .Atu ı paur ı:un..ı ıaat 10 da bcr

b r 611&fının uımımt t a tw np la 

~-·DOKTOR 9'1ı 

Raif Ferit Bir 
Verem 'ıı nabtli lla lalılı 

ları l\lut<'hassısı 

Muayenehane BcşiJ;taş 
rramvay Cad. Emnıyet San 
dı •ı ) anında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vah Konağı Cııd. No. 33 
Ba aran AP Kat 1 rC'il"fon· 
fl3684 "-·---· ... 

Attlce hastnnedcn çıktıktan 
sonra uzun müdtlet yanında 
kimse sigara içmemiş ve ken· 
dısine tütıinden balısetmemi,Ş· 
tir. Eski Basbakan hııyatta en 
bü;yuk mahnımi~etin tütün iç
memek olduğunu söylüyor, par· 
tisinin seçimi kaybedip ikti· 
dardan çekilme inden ziyade 
doktorların bu hükmünden te· 
essür duydu unu anlatı~or. 

Churdıill, 

Ilerriot 

A tUee gibi pipo meraklısı 
başka bir de~lct adamı 

vardır. Bu, Fransız meclisi baş
kanı Herriot'dur. Geçende sek· 
sen yaşına basan Herriot'nun 
ağzından da pipo eksik olmaz. 
i\!aamafih son zamanlarda o da 
tütünü asgari hailde indirmiş· 
tir. 

Bu> ük tülün tiryakilerinden 
bıri de eski Fransız Başbakanı 
Tardieu idi. Tardieu ömrünün 
son senelerini mefluç bir hal
de, yatakta geçirmişti. Doktor
lar bunda çok sigara içmesi
nin tesiri olduğunu iddia eder
ler. 

Churchill de tütüp tiryakile· 
rindendir, ağzından yaprak si· 
gara eksik olmaz. Herkes onun 
günde 20 • 30 yaprak sigarası 
içtiğini zanneder. Bu zan doğ· 

Doktorların: 
- Tülün zararlıdır, sigara 

içmeyiniz! 
Demelerine rağmen gUnde 

O • 10 paket sigara içenler \'ar
dır. Fransız muharrirlerinden 
Picrre Loys bunlardan biridir. 
Fransız muharriri önüne gele
ne §unları söyler: 

- Tülün zehirmiş... Haydi 
oradan, bö)lc saçma şey söyle· 
meyin. Tütün zehir olsa ı•as
teur: ·Kışlalarda falla sigııı·a 
içilmeli, tütünün dumanı ko· 
ğusları dezcnfcl..ic eder• der 
miydi? ..• 

Yüz yasını 
geçenler ne di)orlaı-? 

y ugoslavynda 110 )asında 
bir ihtiyar hcrgün 40 siga

ra iı;tiğini, uzun ömre bu SU· 

relle karnştuğunu iddia etmek· 
tedir. Fakat buna mukabil Dul· 
garistanda ve Kafkasyada yüz 
~aşını geçen pek çok ihtiyar· 
lar ömurlcrinde ağızlarına bir 
sigara koymamışlardır: ... 

Ha~ay Gümrük Muhafaza Safin Alma 
Komisyonu Başkanhğından : 

1 - Hatay gUmrük muhafaza ihtiyacı için kapalı zarl~ı· 

lü ıle 3000 adet kavak telefon dıreğl satın alınacaktır. Muh:ım
men bedeli 45000 liradır. 

Geçici teminatı 3375 lindır. Eksiltmesi 26 8/952 salı ı;ünü 

saat 12 de yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi her ~ıin komisyonumuzda görıilebılir. Pos

talardaki gecikmeler kabul eclılmez. 'l'eklif mektupları iha!e 
saatinden bir saat evveline kadar komisyon baskanlığına 'c-
rılmi~ olacaktır. (1241!!) 

• Hergün B.E.A. Uçağiyle Londradan gelen • 

THE DAILY TELEGRAPH 
NEŞİR TARİHİNDE 

Bulun lstanbul bayıı ve kit:ıbederinde satılmaktadır. 

FIA Ti 25 KURUŞTUR. 
Aboneman h? l\lalıimat içın 

AMERIKAf\.: KİTABEVi YORGI MAZARAKIS 
htıkllıl cadde i Kum1>Jr cı .>oku u 132 1 e muracaat edın.z 

Telefon: 40260 

---- \' A T A N ---·-------------------------------- 9 • 1 • 195% / , . 
Insanlaruı ömrü 

ozatdabilecek ıni? 
Paris'te toplanan Biochimie kongresinin 

çalışması çok ümit vericidir 
Eskimi' uzuvlarin yerine yenilerini takmak 

hususunda on sene içinde mühim neticeler 

l elde edilmesi bekleniyor 
Mılletler arası ikinci (Biochl- çlci olduğu anlaşılı~ or. Serum 

mic) kongresi geçen haf gerçe kôpekleri gençle5tiriyor, 
~a Paris'te toplandı. 74 mcmle. fakat bu muvakkattır. Hem in. 
kete mensup 3000 alimin katıl sanlar üzeı ınde aynı tesir elde 

1 

dığı bu kongre, elli seneden be- edilemiyor. Maamafih açılan yol
rı yapılan bu gıbi toplantılarm da arastırmalara de,·am cdili
uı muhimidır. Toplantının esas yor. 
gayesi Hastalıkla l\Jücadelc \ 'C - Romatizma hususunda mü-
Insanların ömrünü uzatmaktır. him adımlıır atılmı tır. Cortison 

Bu husustaki ı;-alısmalar ııim. \'e A.C.11.T. sayesinde müzmin 
diden ümit verici neticeler elde romatizma yeııilınistir. :\laanufih 
edilmesini temin etmi5tir. bu Wiçların vücutta bazı arıza· 

Vücut bilindiği gibi sonsıı7. lara sebep olduğu aııla~ılmıştır. 
lıesap!:>IZ hlicrelerclcn mürekkep Bunun için ilaçları çok ihtiyat. 
ı;r, Bu hücrelerin kuv\'etten düc;. la kullanmak Icizımdır. 
mcsi, ihtiyarlaması ihtiyarhğ.ı Birçok rahatsızlıkların, arna
'.'e ölüme sebep olur. Hücreler !arın sebebi ailevidir. Şimdi ir
ne haldedir? Sağlamlıklarını mu. sı yolla olan bu gibi anz:ılarn 
halaza ediyorlar mı? .. Yakın za. meydan vermemek hususunda tI.a 
mana kadar bunun kontrolü ka- mühim adımlar atılmıştır. 
bil değildi. Şimdi (Cytochimie) Kan.erle mücadelede henüz 
sayesinde hiıcrelcrin harekatını büyük ilerleme yoktur. Bu lm-

1 
kontrol etmek mümkün olmak- susta araştırmalar devam etli· 
tadır. Hattç bir hücrenin a~ıl'iı- )oı-. Hastalığın sebebini ve e
ğı bile anlaşılabiliyor. Danimar- .. aslı bir tcda\'İ şekli bulmak i
kalı alim Linderstromlang ve çin çalışılıyor. Kafiler bir hile· 
Holter bu hususta mühim neli- re hastalığıdır. Hücreler hak
ecler elde ctml lerdir. Bunlar kında mıihim adımlar atıldığına 
bir tek hücreden mürekkep can göre kanserin önünü alma!\: \"C 

lı rnah!Okları tartmışlardır. Bu tedavi etmek ele zamanla müm 
mahhiklar bir miligramın bir kün olabilecektir. 
mıl)onda biri kadaı· ağırlıktadır. Bomlan uıu\ !arın 

Griple yerine )en!leri takılı)or 
)lücadde 

Son zamanlarda muhtelif u-
M ikrobik bir haslalık ol:nı 

ıuvlarm ) erine yenilerini aşıla· 
grıp' I yenmek kabil oJ. mak hususunda mühim ilerle

mustur. Amerıkalılar grip'iıı meler vardır. Önümüzdeki on 
mikrobunu bırkaç senede.1ber i ı.ene zarfında bu hususta büyük 
tetkik ederek bir aşı hazırlamış. adımlar atılması bekleniyor. Göz 
!ardır. Bu aşı silah altına alınan ameliyatlarında l üzdeyüz mu. 
gençlere, hastalanmamaları için, vaffnkiyet elde edilmiştir. Böb 
tatbik ediliyor. r<.'k değiştirme işinde de muvak-

Grip'le mücadeledeki muvaf. · at fakat iyi neticeler istihsal c
fakiyete mukabil çocuk felcınd.:: dılmiştir. 
pek fazla ilerlemek kabil olama- Son senelerde Sovyet fılim· 

ı mıştır. Hastalığın mikrobu bu !eri, köpeklerin muhtelif uzuvla
lunmuş; çoğaltılmış, fakat kafi :ı yerine yenilerini takmışlardır. 
derecede müessir bir serum vü- Yalnız ortada bir mesele \'ar: 
cuda getirilememiştir. 1\Iaam:ıfıiı 
im hastalıkla eskisıne nisbetle hır lıısaııın her hangi uzvunun 

yerıııe y<.'nısini takmak ic;in iJu çok tesirli suretle mücadele e. uzrn verecek bir insana ihti~"ıÇ 
diliyor. Gf'lccc.k hakkında da bii · , ardır. Bu insanı nerede bulaca 
~ ük iiınıller vaı dır. ğız. :ıtcselfı kolunu, bacagı.11 1 Gençleşmek için \ererek bir insan nasıl buluna-
\'alı malar bilir? ... nu uzuvların sun'i ı;u-
Gençleşmek hususunda Bozo- 1 rette )etiştirileceği 'e mühim 

moletz serumundan çok mıktarda stok bulundurulacağı 
bah edildi. Bunun tesirinin ge. tahmin ediliyor. 

Aradığınız ve bulamadığınız eşyalar bu 

satışta mevcuttur. . .. . 
AMERiKAN ESYA MUZAYEDESI • 

Amerikan tekniğinin ha rikaları 10 Ağustos 952 Pao:.ır 
günıi saat 10 da :Mr. H. IIOOVER u.~.A GÖZTEPF. Yc:ıi 
Yol Tramvay durağı , Tnn1.inıat sok. 42 1 Xo.lu Villada 
(Göztcpe İtfaiye karşısı ı üslli yıııımaz plfıstık k:ıplı ~ckını 
li krom 5 parçadan ib:ırı::t DiNET SET ı nı:ısa 4 sanda~ye 
(Yıllarca kullanılır) • ~ııner~prıng :\l:ıtressc ~· !eri ile bera· 
ber stil Rustik KARYOLA • TUALET • SIFONYER üstn 
epengcle kadife kaplı huç • kanape a~·ılır 2 kişilik yatak 
olur. Meşe ağacından 5 p:ırçadan ibaret (Dinel Set), Kı· 
pitonc koltuklar, çay :nas:ıiarı, O.K. Lamp abajur 'e L:ı:np 
Kolonlar, l6 mm. Camera \•e Projcdor Fotograf ınııiinı
lan, yazı makinası, yazıhJneler, bahçe salıncağı, bahçe kol
tukları, plastik elbi~e fnuh:ıfazası , perde \'e örtüler, hususi 
8 ayak Norge markalı har ika BUZ DOLABI, otomatik ta
pan de Luxe möbl IIAVAGAZ Ocak Fırın ·Keemore• Ça
maşır Makinesi. Vantil:ıtörlil Mazot ve petrol sobaları. 7 
Lambalı Trans - Oceanik RADYO Cereyan \'e pil ile i~ler 
poralif. 
SATAN ŞEN ALICILAR ŞEN PORTAKAL OLDU BiR ~EN' 

PORTAKAL 

A tlantik_ J>aklma dahil dev-
lcllerın kurmay ba ~kanla· 

rı tarafından son zamanlarda 
hazırlanan plıinlar Şimal deni. 

zinin en stratejik noktaları il· 
d:ın birıni teşkil eden İzlanda 
adasını Batı alemi için en bü
yük hava ussü halıne getirmek· 
tedir. Esasen Keflavik'de h1rp
tcnberi me\•cut olan ve Ameri· 

• 

.GENERAL ALI FUAT . CEBESOVem 
~~a.....-- .................... -------

lstanbul' un işgalinden sonrı 
' Miralay Fahreddin Beyin menfi vaziyetini düzelt,,,el· 

maksadıyla Refet Bey Konya'ya gidecek, ben de te 
graflarla müessir olmağa çalışacaktım. 

- 160 -
HarbiJe .:\"azırı reni 
Paşanın emirlerini infaz 
Edecek J;umandan 
Kalmıyacaktı 

B ir ~a~aftnn _Jznıir \'e. ~ilik) a 
vılayetlerınde Jıarıcı cep· 

heler kurulurken, diğer t.ıraf
tan Sultan Vahidettln Ye t::
rafdarları taassup \'e irtica ha· 
reketlerine geniş ölçüde mÜ"ı>
ade etmek suretiyle dahili Ci?P· 
henin kurulmasına çalışıyorl:ır 
ve bununla da dü.manlarımı· 
za yardımda bulunuyorlarclı. 
Kendileriyle anla,sınış oldu;;u. 
muzu ~andığımız Harbive N'ıı
zırı Fe\'Zİ (rahmetli irareşal 
Fevzi Çakmak), on dörd!incü ... 
kolordu kumandanı Yusuf iz
zet Paşalarla l\liralav F:ıhrct· 
tin (~ayın Orgener:;ı Fahrct
tin Altay) Beyin istanhıılun 
i~galinden sonra almış oldtık· 
!arı menfi \'aziyette ısrar et· 
tikleri takdirde bilmiyerek <iliş 
manlarımızın safında yer :ıf:ı. 
caklardı. Binaenaleyh bu ku
mandan arkadasların \'a :1:1y~ti· 
ni bir an ev,·el düzeltmek mec· 
buriyetinde idik. 

21 Martta Heyeti Temsiliye
de Mustafa Kemal Paşa ile du
rumu tekrar gözden geçirmls 
,.e bl!_zı kararlar vermiştik. Yu
suf i zzettin Paşa ile Fahrrt
tin Bey saflanmızdaki \0 .'?rleri
ni aldıkları takdirde ıİarh;ye 
Naıırı Fe\'ZI Paşanın emirleri
ni infaz edecek bir kumand:ın 
kalmıyacakı. 

:mralay Refet Ce~ c 
Verilen rnzifr. 

B idayette Yusuf faet Paşa-
nın \'azjyeti bite o kadar 

tehlikeli selnıemişti. Çıi nkü 
fırka kumandanlarından Mira· 
!ay Bekir Sami Bey onun ı-mir
leriııl dinlemiyordu. Cephede 
bulunan 61 inci fırka kuman
danı ~Iiralay Kazım (sayın Ge· 
neral Kfızım Özalp) Beyi:ı \·a. 
zlyeti hakkında her ne k.tdar 
sarih \e ''azıh bir malumat a· 
lamamış isek de Yusuf luet 
Pa ayı sonuna kadar dlnleve· 
ceğine ve emirlerini ;.::rine 
getireceğine ihtimal \'ermi
yorduk. :\Iuvakkat bir zam:ı.ı 

için Yusuf İzzet Paşa i~iııi:ı ı 
hallini fırka kumandanların:ı 
bırakmağı uy~uıı görmüşti.:k. 

tariklerirnizin tara!ı~a' 
' edildiğini görmekte) Jı;t 

4 - ll ükılmetl ıner JllP: 
le irtibatın kat'ında~ukU 
makamı hıl:ifet ,.e # 
mütariklerimizin ' 8ı.ur· • 
me~ini prote,,to etırıe ,-arı 
dilik Dersaadetten k1I ııı 
Iiyeyl çıkarmak fiilen rolt' 
olamıyacağından ve P ~ 
da millet yapamıyac~ııl 
millet emri \akii ka 
olacaktı. 

·ıncıı 5 - Şimdıden şı . el 
ri dÜ\'eli işgaJiyeıııll ııo: 
kurtarmak ye GeY'e 1' 
tutmaktan maksat: ;ın:, 1 
rimizin Km·ayı :MıllıY ~e . ·n te• \'e Yunan işgalınl 

dememesi i~indir. Iiıl 
6 - Eskişehiri fngı 14 

şifreli aşağıdaki telgrafı ı;ck· tahliye ettiren Ku,•art
11 

tim: mlitariklere nanı J1I eri# 

l 'u:.uf İzıct Pasa 

•İcraatın ba~ladığı gü:ııl~n etmiyor. İ~gal kıın•ctl 1110:. 
bugüne kadar zatıiılllerinln ha- yor ki, siz mütareke J.lll'ıı 
rekatıyle İstanbul vaziyo?li iş- ce şimendifer hatlar ed 
galiyesinin tarzı telak'<ini? iki noktadan kontrol ırtt' 
hakkında Heyeti Temsiliy~ re tiniz, yoksa işgal e!j~ 
acizleriyle daima noktai nazar. niz. Siz sözünüzde. t ııs 
larınızı tevhit edemediğinizi nız için biz de mıllc t1Jf. 
~örüyorum. Bizimkiler ben·ec· sizin şimendifer lı~rıı· 
hi ati telhis olunur: tahliye etmenizi jstl> ili 

1 - Dü,·eJi ltilAriyenln Der· 7 - Kuvayı )ıillb'~ııe 
aadeli cebren \'e resmen işga- telif icraatı da şi~d~ç 

li ,.e bazı mebus ve llyan ,.c ilanı muhasamayı ınıe~t 
şehzadeganı tevkif etmeleri miştir. Şayet meııı ,~ 
i tiklfü devlet ,.e millete \'U· taksime kalkarlarsa b 5' 
rulmuş bir darbedir. Sulh J:a· müdafaa için silaha Jel · 
rarının da bundan ba~kn bir mızı hiçbir beynel~i teli 
mahiyeti haiz olam:ynca:;mı ilanı muhasama gibi 
zannediyoruz. deme:. 

2 - Menfi kararlarını ı..a- 8 - Fedakar ,.~ :;: 
bul ettirmek için de her n.ı,·i kumandanlarına istınıc )-ı
cebir ve şiddet gösterecekler- kını müdafaa için . 

1 
b' 

dir. Bugüne kadar acizden is· miş olan millet, ıŞıııı' 
lifade eden düveli itilafiye ıs- bulunan kumandanlar~ 
tiklalimizi ı::asbetmek için her ka ba~ka nokta! 118 

"eyi yapmakta \'e simdi ele Ik· hareketini elbette arzıl cJ: 
mal etmektedirler. Ötedenberi aram!zd3 ad 

3 - Bu hale karşı ya muka· olan samimiyete ıstfll ıJI 
\emet edilir veyahut her ~l:Y tıalileriyle telgraf b~şde 
kabul edilir. Biz. muka\'~m~t taşmak mceburiyetıll 1' 
gösterildikçe "azJ~ eti unıuıni- clım. Cevabınızı beklt'd 
yenin lehimize döneceği kanaa· l<'rinizden öperek tak Jll 
tindeyiz. Bunun ~imdi) e !;adar ramat eylerim kar~e;,ı~ 
aksi, daima aleyhimize !;ı'·tığı Yirmincı d,ııı 

Kuınad 1, 1 gibi e~eri hayat göstermen.i~ ,\li fıı• (1 

olan~m_ı_·ıı_e_u_e __ ri_n __ de __ b_u_g_u_~_n_ı_u_. _____________ c __ ~ 

Sümerbank Selüloz Sanayii , 
Müessesesinden · 

i Z MjJ 
l\Iiralııy Fahrettin Beye ge 

lince, Konyanın enelce malüın 
olan hali \'e 12 nci kolorclu\'a 
mensup 23 üncü ve 57 nci f;ı., 
kalarııı milli cephe ile yakııı 
dan alakalı olmalarından do 
layı Fahrettin Beyin \'azlyeti
nin sür'atle ve tarafım:zd:m 
düzeltilmesi zarureti ,·ardı. llu 
maksatla Nazlllldc bulunan 
l\Iiralay Refet (sayın Gener:ıl 
Refet Bele) Bey Konyaya p.ı 
decek \'e ben de telgraflarl:ı 
müessk olmağa çalı~ac:ıktır. 
~liralay Fahrettin Beye 

Mües.se~cmizde mevcut 3 grup muhtelif cins il~ç ıe 
819/952 pazartesi günü :saat 15 de açık arttınna sureW 

Çekilen telgraf 

2 1)lart1920 de Miralay FJh· 
rettin Beye 570 num:ıraiı 

lacaktır. sst 
Bu ı.atı~<ı alt ı:artnamc parasız olarak i zmitte JllO~ > 

ticaret sen·ısindcn \'e istanbulda Yeni Postahane ka~ 
nacıyan han •Araban. daki büromuzdan alınabilir. d ıı 
. Taliplcl'in zikrolJnı:n gün \'e şartname esasları ~. 
Izınitte müessese ınüdürliiğüne miiracaatları rica oııındı 

l\Iües.se e artırma Ye eksiltme kanununa tabi oını:s56 
satışı yaptı> yapınamakt:ı tamamen serbesttir. ( l~ 

>cııl 
§asına ba~lanan 40 ııe eıı 
meydanı ve tesisler .,rll' 
sek mertebesine ~ 'yo~ ı 
rağmen hlandada bU 
nist faaliyeti vardır .. 0ııı0 

kalılar tarafından kullanılan 
bu) ıik uçak meydanına yeni ha. 
zırlanan pianlarla 40 meydan 
daha ilave edilmektedir ki iiç 
ay c\'\'el İzlanda hükumetinin 
tasvibinden geçen tasarı tah:ık· 
kıık ve inşa safhasına dökıil· 
müş bulunmaktadır. 

İzlanda adasının ba5~ehri Beykjnik' in umumi görünüşü 

Son seçimlerde .. k c ~ 
rin elde ettiği yuıd nıı 
beti, memur kadt05ıı llDı 
çe arttırarak bugün f~ 
ajanile Rus korısoıos ad• 
rekete getirmekte. 

1 
r ".:J 

arasında Amerikalı a r'tl"ı 
ne menfi bir ruh >~.et 
çın propaganda faali~ 
\'ermektedir. Rusısr rıll 

İılancla ndası Alaska ile he
raber Balı de\•lelleriniıı kıı· 
tuplar mıntakasıııda kurma) a 
başladıkları hava müdafaa sıs. 
teminin belli baslı dayanak 
noktalarını teşlYil edecek aynı 
zamanda Gröenland ile kuzey 
kutup bölgesinde bulunan sey
~ ar buz adalarındaki ha,•:ı üsle
rine ıkmal ve iaşe merkezleri 
rnzlfcsini görecektir. Buralar· 
dan kalkan bombardımıın filo· 
!arı Sovyetler Birliğinin her 
11oktasını bomba!ıvabiiecek \a. 
ziyette bulundukl~rı için ada· 
lara biiyük ehemmiyet 'eril· 
nıektedir. 

Dolar ka) nağı 
Olan teııislcr 

İzlandalılara gelince bugun 
tekrar dolar yağmuruna lu· 

hılınus gibidirler. Alos!ta ile 
beraber Amerikalılar nazarın· 
da kutuplar bölgesinin hava 
stratejis i b:ıkımından en önem. 
Ii nıe\ kiini işgal eden kuzey 
denizinin bu beyaz adası bilıl· 
hak Atlanlık Paktına dahıl o . 

lzlanda adası 
Mevcuda kırk uçak meydanı daha ilôvesiyle büyük 

bir hava üssü oluyor 
duktan sonra .}eni baştan ele 
alınarak imar gôrmekte ve eski 
iıslere iJA,·eten yenilerinin in
şasına sahnç olmaktadır. 

İzlandalılara harp iı;iııde ol
duğu gibi büyqk menfaatler sağ 
lıyan tesisler, İkin~ dünya har. 
bi esnasında old•ıt:u gibi do· 
lar kaynağı vazife~ini gö:üyor. 
O zaman halkın cebini doldu· 
rıın dolarlara lıugiin ycnılcri 
girmektedir. 

Filhak .-ıı o vakitler adaya 
akan dolarlar lzıanda •ı, dtinyu 
nın iktısatlcıı ı;:eri bölgeleri :ı 
rasından çıkararak modern bir 
memleket h:ıline getirmi~ \'e 
binnelice teknik vasıtalarla teç 
hız etmişti. Adanın (355,000) 
c 'aran nufu u elde elti~i ibu 
dolarlar sayesinde oldukça gerl 
ı:ar!Iardan kurtularak müref. 
fch hııyat sılrmekte idi. O \·a-

kit İzlandada lıer on kişide bır 
kl~iye bir otomobil düşO:;or ve 
otomobil sahipleri \'İIIAlarda 
oturuyordu. Adaya akan do· 
lar lllusluğu, tıarbl nıilteakip 
bir müddet kapalı kaldı. Ara· 
da ngcçen dört sene zarfında 
)far~hall yardımı imdada ye
tişti. lzıanda hissesine _d_ii~ 
tah~isat ile iktifa etmeğe mec 
buı· oldu. Fakat adalıların ö
nünde muvakkaten kapalı ka
lan i .. lbac.n refah ) olu ~ı:ııdi 
ycııid• 'l ar;ılnııs buluııuyoı. 

ı;;O\Jet 

Propaganda~• 

Çoktaııberi balıkçılık ve ge 
micilikle uğraşan İz.landa 

halkı harp içinde Batılı dev· 
!ellerin adayı ı.galinden son
ra birer iş adamı, olmuştur. 
Ah ı:ınlara karşı ı;:iri ilen sa. 

'aşta İzlanda en iyi hau 'e 
deniz üssü \'azifesini görmüş, 
bu arada bir çok tesi,slerin 
in~ası l tizünden kiırlı işler el· 
de etmiştir. ' 
Diğer taraftan ada, asırlar

da11beri sürüp ı;:elcn Danim:ır
ka hakimiyetinden kurtularak, 
harp zamanında mahirane bir 
taktik ile istiklaline karnşmuş 
tur. Adalıların t&m istlklilleri
ııi elde etmek yolunda besle-< 
dikleri an'anevl :ırzu, müttefik 
lerle Alm:ınlar arasında ba~lı· 
~an münazaayı fırsat bilmiş, 
daha sonra Batı ile Doğunun 
giriştiği yarışta ise kur.ılan 
mü~ta!;:il fz.ıa,,da hükumeti :ı:uv 
''etlen:ni~tir. 

Harp esnasında \'e harp so
nu yıllar:nda l\Iü ttefiklerden 
bliy[ik menfaatler sağlamasına, 
'e bu menfaatler ahiren in· 

dı adayı AmerikaJılB toP~ 
ınıyacağı dikenli bir 
line getirmektir. 0~ıı [il 

İzlanda halkının ç rJ,Sile 
r;ılık yapmaları dola) ,ıı~çı 
hail yardıınrndan . l> !~4 
ıııileri almak suretıle dol 
maktadır. Amcrikatl bıl ~ 
le inşa edilmiş oıaıı rıı r,.t 
ler 600 tonluk nıode tll• 
dir. Bugün izlandallı:ııeJll 
panm diğer balıkçı 1' l 
lerile rekabet edcC~ ıoSıl 
büyük bir balıkçı !ne 
dır. so~-yet sahiller 18r 
uzanan gemiler RU5

1e st 
fından karışık hisler eılt 
nıektedir. Çünkü S0'

1
) ı 

taraftan İzlandalılPr (il! 
maktan çekinmekte. ,ııı 
raftan bu gemilcrııı . 0 

linre mayin gcmııe;~ı:ıı•~ 
kullanılacağına :ın°111 ,. F 
zarile bakmaktadır 1şt 
!erde ra[JC:3n ba}ıkÇI IJ t . \ 
lara, mayin arama lift~ 
gemilerinde taliınrd~~ı~d 
rettebat hissini ve ıı 1 
mcrikalıların adada ,e 
her an rahatsıı:lık tı 
\e Rus konsolosluğıı ~' 
kuşku duymaktadır. ,\iP" 

('eviren: ToJuıt · 



ft11,~atetelerde (lek tiJ sana)fü nin yanında bir de (Teksir 
ij~ öte ltonu taııışm:ı toplantı ı) haberi ''ar. Rir tarafta teks· 
hoı:raııısararıa tek~ir: •• Bu iki kelime dil meselesinde nasıl 
~ltlcı bl.r ıı harekl'l eli l~imize, nııs1l ifrattan tefrite gittiğimize 
tliıneı tıılsalıfir. A lı nrapça Yeya farsça olduğu unutulmus 
~dılı~ri •Yahaıırıdır• damgası} le dilimil<len atarken, kul· 
bl- ... 11 trı"k • <ı: ıııta • u emme! ktlimeleri bir tarara bırakarak kımse· 

Yaınayarağı tabirler aramak doiru bir yol mudur? 

Son .. 
•\trııııe gunlf'r zarrında gaıelelerde 5iiyle bir resmi ilan var: 
~Ilı l!ıat~ le Is edilen Yeti Urme Yurdu için Iüzumlu 16 ka· 
tir?.,, 'I', ah mabemesi nlınııcağından ... • lathah ne demek· 
t•r. " lirkteıh.: bli,le bir kelime ,·oktur; herke (mutfak) dl· 
ı. ~utr • J • 

-.babatı •ı:ın aslı <m:ılbah) olabilir, (matbah) da tabıh ve 
ttb12r ~n ~debllir. Fak:ıt biz bu arapça asılları düşünmeğe 

btra11ba etıliz. Ra~kn tiirlü hareket edersek merdl\·en yerine 
lfat~. n, tnaydanoz ''erine mi denıivaz ''azmak lazım gelecek. 

•tytı J " e, han n~ıığı, c;adeynğ, ekm cği bırnkarak ~anı ze?'!• ru.g~nı 
bıttkarak •azız demek knp edecek.. Dil bahsınde lalıbalılığl 
lııı)lı? bir:ız daha nıantıklı, biraz. daha derlitoplu olamal 

Enis Tahsin Til 

Yllnan • Bulgar sinırında 
durum sal{inleşti 

e~, 
90rist .. .1 • .. on güya tecavüze uğradıgınt ı en sure-

>.• r'<l rek Birleşmiş Milletlere başvurdu 
t.tt: baj~~A A.) - Genel Kur- protesto etmiştir. Sofya radyosu 
.~Ut bu;ğı sözcUsU bugün na göre Bulgaristan Hariciye Ba· 

I~ ' l>un \' unarak demiştir ki: kanlığı Birleşmiş Milletkre gön· 
ıı.;uı llıiid Unan hudut ku\'Vet· derdiği bir notada Gamma ad:ısı 

oı: ııchr·ah.nlesinl müteakıp, üzerinde hakimiyet iddiasında 
1 Caın 1 üzerindeki Yunan bulunmuştur. 
a tna'd ·· ü ~ tcıış a vaziyet normal Plastiras. Riılgway'la gönı t 
l'i hcr~ektrdir. Dün gece· Avrupadaki 1\tüttefik kuvvet· 

~ ~•ıtır. Aanr,i bir karışıklık ter genP.1 karargahı, 8 (A.P.) -
~ a eri r.ö ~ada hic bir Bul· Yunan Başbakanı General T'las
t teı laıııığı hruımcmiştir. Yunan tiras bu .sabah General Ridg· 
~111~ ~ır1' erh:ıngi yeni bir ha· way'ı SHAPE genci karargtıhın· 
•. :"'kt~· ıtıekte zaruret gör· da zivaret ctmis ve 5:Örilsme 20 
"'!Ci ır.. dakika ~UrmUstilr. Müttefik bas-

l'istan . k d • Rırtr ..... ·ı· komutanla Ba~ba ·:ın arasın :ı 
b ,, ... ., 1111etlere cereyan eden bu konuc:mad:ı 

~ a§lurdu , Evros nehrinde) i küriik G=tmma 
ltt a~~ ~<AP.) - Bulgaris· adasının aidiyeti :m"scle•inden 
t ıı lıu~ linan slltıhh kuvvet· Yunanbtanl:ı Hulrıarlıı•ıın :ıra· 

t r nı 
1
:r hududuna teca\ üz sında patlak \"eren mlln111annın 

, lı!,ııı11 ıırı_ 6Urerek keyfiye- görfisüldüğü tahmin cdılmckte· 

1 
lhllctı" ncullndc dk. 

Pnot~ müteha-ssısı Watson 
oazet ecileri uyutamad ı 

Or, O OlııiJ l. ride) l lıyor... Gözleriniz yaşlanacak .•• 
~tilııenca, rnuvaffak olma· Sesime dikkat edin; .. Sanki b~ş 

• ltlcı sırrı, karşısındakine ka bir llemdcn gelıyordu .... Goz 
t)' 11 etınektır. En u!ak kapaklarınız ağırlaşı?or.: •. ~ızg!. 

"· tııa ~ düşen hastanın uyu !ere bakmaktansa 'ö7;1erınızı ~·· 
~ "I) il lllkan Yoktu patmak daha iyi değıl ml7 Sıze 

ıı ta '\ıı'ataon dü ~· bir nğırlık çöktü ..• Kapatın ı5z 
ııı ~•trını v~rdl n,D ız~ mes ıcrlnlzl... Uyuyacaksınız... Uyu. 

li de etıyıe k . crın \'e \"acaksınız • Ba•ka bir fılcmdc· 
t~/llnou~a,csık clilmlelckr siniz sanki: .• Uyuyunuz ... Yavaş 

' • rııt l ,,a nası mera 1 dl Yavac ya • 'lah eğinin 1 kt yavas uyanını1. ~ m .. . . • · 
ı "1 etti: nce no a \•aş d:ıha cabuk, gö7lerınlzl a. 

e ngııtcre ,.1n' uvandınız.• Şimdi bütiln 
' Otı SahlJJ 1 d b' ~ ... • . 
tiJı tki 'j' er n en •· mrsele Arkada•ların hakika· 

t ~b~ı lırııda b~şında bir çocuk· ten U\:~yup uyıımadıklnrında. 
tor~t11l'ıdan 1~.d~~lorun genç Hcpin;iz uyumadıklarını gô\'diık! 
ı "uın. Akra•:ını uyuttuğu Bir tanesi: 

lı tıı doktoru aın, u~kun~~ - Göı.lerlm o kadar yorulmu& 
<lltıı t h~rıne ge~· i emırlerını tu ki kapatmak 'zorunda kaldım, 

:ıı lı)a ati ır yordu. Ken d dl 
'1ıı~llda de~~~~n~. yüzdü~ü- e w~tsona netice hakkında fik 

't-ıı ' dıteğe ~1 ır ı:de~ıye rini sorduğum vakit : 
Sl.ınd rman •ı:.ını, d bi ı Et af 

'tapı e akrobatlk hare - Çok ışık var ı: r. . r • 
ili %nı ve t k · takiler gürültü ettiler: İkı! Fo-

l~ 'ar~orun~e 'ıpen rtn.r geraı to"rafrılar dikkatin dağılmasına 
"'ın • o ızma) " " .. b tıba2 • Zannedersem dün sebep oldular: Uç! Bu Uç se l'p 

t ~ tı)1;lillanan > egline ip· ten . dolayı tam uyu) amadılar, 
~ı ~lı.ıru .rn licr biriniz elim- dedı. .. .. .. " • 

0 hır sı erak ediyorsunuz. - Bir de dorduncusu 'ar U· 

l t.: Ilı r kutusu değildir. nutmayın dedim. Gazeteci açık· 
~lıırııall'ı haline gelmi~ O· göz ve uyanık olur! 
• 1 t.ıı:~ ~rar perdesinin 
rıı l>tıot1znı c doğru olmaz. 

llıa 1 1 acının ~ôhrct sa· 
' 4llt htdeı~Cllldir. İpnotize 
~ l\:ı la Uyud etmesi de şart· 

\ ) ıı nol'trı 
1
liktan sonra, uy. 

lı 0ktı..r., a U) kudan hıç bir 
ltı 
.. • 'ahır 
d \\ ats0 sızıanmağa başla 

~ 1 °Qııısu n, U) um ak istıyen 
, ~tecııc~Ykuya ihtiyacı 

b >ıraıarın 1 ön. sıraya o· 
~ b.~ karı1ı:a~aU hır istihbarat 

te~" hır rist, bir polis 
h tte san'at m" kk"d' ~ ~ııı r \'ard une ı ı. 
~ llıesı ı ... 

ı t ııe ~. 'to~kd Şerefimiz lehli· 
tr u p tde 11li ay· olografçılar 

~ " k kl~ıt kar ettiler. Bizler 
' ıı ·Sır k alem beki emeğe 
' ko Ulusu a l rd ~ cıı ııu~nıağ cı ıyo u .•• 

Uerinı . a. başladı: 
~b l ~eqr10~1 ve dikkatinizi 

1 ~ a iZ! 
tı t tıldı li 
'aı r buıu; hinde helezoni 

ı~.· ı deııııı an bir plfık va \'aş 
'\'ı 1 e e b • 

'-tıh !:~g lcır ıı~ledı, ışık ter 
il' ~P !!orunu fıh bulanık, 
" ndın· Yorıardı 

~ lıj .•• 
a bakın Cevş~k tutun .. 

"• Çızgiler ufa· 

Alman borçlan 
İçin analşma 
İmıalandı 

<Ba ı ı. r.ide) 
fifletmek için faiı.ler umumiyet 
itibarile azaltılacak ve borçla. 
rın tediye vadeleri 30 yıl kadar 
uzatılacaktır. 

Birleşik Amerika. İngiltere ve 
Fransanın ikinci dilnya harf)in· 
den sonra Batı Almanya ile kal 
kınma işleri için verdikleri \'e 
milyonlarca dolara balil olan 
borçlarda geniş ölçüde tenzilat 
yapmaları da beklenilmektedir. 
Konferans mahiilleri özr.1 borç· 
lam dair anlaşmayı Batı ..ı\lman 
yanın kredisi ve mali i tiklali· 
nin ihyasında bir dönQm nok
tası olarak vasıflandırmışlardır. 

Balı Almanyaya taahhiltlerlnl 
~erine getirememiş müflis bir 
devlet muamelesi yapılmayacak. 
tır. Yeni anlaşma neticesinde 
Batı Almanyanın tekrar hariçten 
özel sermaye ve t>Jasman alacağı 
ümit edilmektedir. 

Xeyzen Tevfik Kolaylı 

Bu geceki büyük 
Müsamere 

Türkiye Tekstil İşçileri Srn· 
dikalnrı Federasyonu, bu gece 
saat 21 de açık hava tiyatrosun
da z.engin bir sanat gecesi trr
tiplemiştir. Neyzen 'Jevfik, Ru 
hi Su, Hamiyet Yüceses, Saime 
Sinan, Sabite Tur, Muzaffer Bir 
tan, Mustafa Kovancı, Bayram 
Aracı, CeJal Şahin ve Sadi Tek 
gibi tanınmış sanatk5rlan bir a· 
raya getiren bu sanat gecesini, 
1952 Türkive Güzellik Kraliçesi 
Gelengül Tayfuroğlu açacaktır. 

Programda ayrıca zengin bir
çok numaralar da yer almıştır. 
Gecenin bü) iik bir alftka topla
yacağı umulmaktadır. 

Florya köşkünde 
< Bası ı fııcitle> 

oır. Raşbakanın Fran~a seynha· 
tinden eV\'el Sarol'un bir bakan. 
lığa tayini kU\\eUe muhtemel. 
dir. 

Ayrıca Başbakanın Rize ve 
Karadeniz seyahatine de D.P. 
çevrelerinde büyük bir ehemmi· 
yet verilmektedir. Başbakanın 
Rize kongresinden sonra Devlet 
Bckanı ile Zonguldağ:ı'da uğra. 
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Tunus Beyi, 
Valisinden 

Fransız Genel 8~~1 Çana kale 
•1 A • Gangsterin ~ehiflerini anma 

1 Yedek sub'lyh · 
Tasarısı son 

Tunus, 8 - Tunus Beyinin 
sarayına yakın kaynaklldan 
öğrenildiğine gore, Fransa D•· 
şişleri Bak:ınlığı Yakın Do~u 
Bürosu Müdürü Jean Binuche 
ile dün yapmış olduğu 80 dakı· 
kalık mülakatın büyilk bir kıs 
mını Tunus Beyi, Fransız Genel 
\'alisi Jean de Hauteclnrı·ı ,ırı 
geçen ocakta vazifeye basladığı 
tarihten bugüne kad:ır oJ:ın n 
reketleri hakkında bir sür i •· 
kftyeti bildirmeğc hasre!tikten 
sonra şöyle demiştir: 

•Kendisiyle çalışamıyaca~ım.• 
Binoche, Tunus Beyine .:cvap 

\"ererek, Fransız hükfımetinın 
Tunus'taki ıslah:ıt progr<ımı:ıa 
ait kararnameyi Beyin oir an 
önce imzalamasını görm~k ar
zusunda bulunduğunu ilave et· 
miştir. 

sı iayetçı Hürriyeti G • . b .. "' ezısı ugun 
Tunus Beyi, Binoche'un bu ıs- <Ca~ı 1 incide) 

teğine karşı §u cevabı vermis· ku,·,·etlerinln üşüştüğü \'e ~:ıııgs· Basl IYOf 
lir: terlik sayesinde tufc~ li bir h:ı· • 

•Bu husustaki cevabımı an· ı yııt geçirmek imkanını buld ık· Çanakkale Şehitlerini anmak 
cak nokta! nazarlarını soı·muş ları ) erdir. Hele son zaıunnlar· lı;in, savaş mc~ danlarına yapı· 
bulunduğum 40 şahsı~ etin fikri· da İstanbul; gangsterlerin köhi· lacak ziyaret gezisi, bugün saat 
ni aldıktan sonra l'.ere:,ııece· lük etmek, kendi rmeğl~Je ya. 18. de Galata Yolcu Salonu ö
ğim. • şayan l'atand:ı5ları haraca lıağ· nUnden kalkacak olan cElrüsk11 
Aynı kaynaklar, Tunus Deyi lamak, eroincilik, randc..nıcııluk \'apurlle başlayacaktırr. 

ile Binoche arasındaki görUş.. gibi tıirlü türlü işleri :raılm:ık Zıyareti, lngiliz, Fransız es. 
menin pek dostane bir hava içe. hürriyetine sahip oldukları bir .ki muhariplcrinden temsilci grup 
risinde cereyan etliğini belirt· ı saha manzarasını almağa bn~l:t· Jarı, İngiliz, Fransız, Amerikan 
mişlerdir. mı§tır. Ataşemiltcrleri, 30 u aşan emek-

Tunu ta gre\• sona ereli Bu sözleri söylerken, ist:ınbul lj General ve Amiral, lılalOI Ga 
Tunus, 8 (A.A.) - Sivil ha· zabıtasını ihmalle itham e'tnıiyo· ziler, Şehit aileleri. yerli \'C ya· 

,·acılık teskillıtı personelinin 1 rum. Zabıtanın ne kadar mah· hancı Basın mensupları, Çanak. 
~re\•i, genel valinin bilhns~a üc· dut \"a ıtalarla ne kadar mühim kaleye Abide Yaptırma Komite. 
retler mcvzuundaki talepleri ye- işler başarmak :zorunıla olduEıı· si tiyeleri, gençlik mümessille
rine getirecek mahiyette y.ıt:ş. nu, ne gibi vaziyetlerde elleri rinden müteşekkil 420 kisilik 
lırıcı bir hal ~ekli ileri sOrme i nin, kollarının bağlı kaldıgıııı bir kafile yapacaktır. 
Uzerinc, dün öğleden sonra ni- pek iyi biliyorum. 
hayet bulmuştur. Yeni İçişleri Bakanı Ethem 

Şeklini aldı 
<Bası 1 ineli!'! l 

yedek subay olma hakkını kaza· 
nacaktır. Gençlr.r altı aylık bir 
piyade talim kursundan sonra 
teste Ulbi tutulacak ve sınıflara 
a)Tılacaklardır. Altı aylık bu ilk 
eğitimden sonra, yedek subay 
namzetleri imlıhan edilecek ve 
mu\'affak olanlar asteğmen ola· 
rak kıtaya iltihak edeceklerdir. 
Altı aylık astc~menlikten sonra 
haşan gösterenler teğmen olarak . 
askerlik hizmetine devam ede· 
ceklcrdir. Bu müddet de allı ay 
olacaktır Fakat bu son alb aylık 
müddet Bakanlar Kurulu kara· 
rıyle nıaltılabileccktlr. 

------------------------- Menderes, medeni ruhlu, gcnl5 Konya' da şiddetli 

Yağmurlar 

Kıta hizmeti sona eren her 
genç bir n.r itinde bağlı bulun· 
duğu Askerlik şubesine kaydını 
yaptıracaktır. İhmalinden dolayı 
kaydını yaptırmıyanlardan 1500 
lira ceza alınacaktır.• Muha i le 

____ ... n.ıresi so __ 
Türkiye Eski Muharipler Bir· 

liğlnin kongresine diln de saat 
13 ten itibaren devam edilmiş
tir. 

Dünkü celsede, Birlik umumt 
merkezinin Ankarnda olmasını 
temin edecek nizamname tadili 
yapılmış, l\falülgaziler cemiyetile 
birleşmek temennisi izhar edil· 
miş, eski muhariplerin protokola 
dahil edilmelerinin temini iı;in 
teşebbüse geçilmesi istenmiştir. 

Evvelki günkü temenniler me 
yanında olun eski muharipler 
mar§ı için Halide Nusret Zorlu
tunanın o-Emekli• manzumesi 
güfte olarak kabul edildikten son 
ra seçimlere ı:cçilmi5; Genel Baş 

kanlığa Bolu Milletvcklli Emekli 
Orgeneral Fahri Belen, Genel 
merkez azalıklarına da Besim Be 
sin, Kemal Balta, Natık Poyraz. 
oğlu, Sezal Tuncal, Burhanettin 
Özkök, A. Rıza Beyazıt, Tc\'fik 
Öze, Sabri Beşe, Fahri Atcşalp, 
Vahit Siler, TC\•fik Özbek, Hak· 
kı Güvendik, Naz.if Sümer, Kazım 
Uludağ, Kamil Çağan, Şükrü, Ni 
ron, Xecatı Akan, Cemal Kıvanç, 
Şevket Yalçıner seçilmişlerdir. 

Kongre başkanı, kongrenin bit 
tiğini bildirirken umumi arzu ıi· 
zerine matbuata teşekkür edil· 
mişlir. Bugün saat 10 da Taksim 
abidesine gidilerek ç-elenk kona· 
caktır. 

Adalet Bakam muhalif gazetecilere 
• 

ce~ap ven yor 

görüşlü bir siyaset adamuhr. 
ilk iş olarak, lstanbuldaki gıın· 
gsterler alemini temiz.lemek ılıi· 
vasını esaslı bir :iCkllde ele ala· 
cak olursa, hem memlekete, 
hem de temsil rttiği hük(ımet ,.e 
partiye mühim bir hizmette b:ı· 
!unmuş olur. Bir iktidar için en 
müsbct propaganda, ]lif Jrnlııha· 
lığı değil, halkın derdini nnlıl· 
mak l'e ona derhal çare bulnı:ık· 
tır. Gemi azıya almak cür'clini 
gösteren gangsterlerin habaset 
işlemek hürriyetine son \'erilir 
,.e vatandasa emniyet duygusu 
folkin edilir:.c, günün en lıass:ıs 
ve nazik bir davasına ba&arı ile 
elkonulmuş olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Is onl 

Hasar yaptı 
Bıuuıı Uuhııbirinıl:4ı:ı 

Konya 8 - Konya ve havali· 
sinde fasılalarla kuV\'etli sağnak 
halinde yağan yağmurlar netice. 
sinde 2000 dekar arazi sular al. 

Diğer taraftan, yedek subayın 
bu devresine yüksek okul mezun
ları alınacaktır. Ancak askerliği· 
ne karar alınıp da herhangi bir 
sebeple yedek subaya se\'kedil· 
meyenler de bu devre için okula 
giriş hakkından istüade edecek· 
!erdir. 

Vali Gökay Belgratta 

tında kalmış, ayrıca Doğanhisar Bclgrad. 8. - (A.A.) - İstan· 
bucağına bağlı İlyaslar, ve diğer bul Yali ve Belediye Baskanı 
ıki köyü sular basmış, bazı ev
ler hasara uğramıştır. Bu köy· 
lcrdeki on köprU Bcyşchirde de 
beton köprü yıkılmış ve hemen 
tamirine başlanmıştır. 

Ordinaryils profesör 'f)r. Fahret· 
tin Kerim Gökny, beraberinde 
eşi ve hususi kalem mildilril Na. 
bı olduğu halde diln gece bura· 
ya gelmiştir. 

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

Der Deutsche Generalkonsul und -Frau von Kamphoevener bitten 

DIE DEUTSCHEN iN ISTANBUL 
zun Empfang des 

Kürekçilerimiz 
Dün Fran f urf a 
Gittiler ya cağı ve burada bir müddet ka· maşı 1 incide) 1 kendi görUşüdUr 

lacağı söylenmektedir. eadeleye alt bir dh•ada mahkc· 7. 8. 1952 tarıhli •Dünya. ga. Frankfurtta 1\fenkin nehıi ti· 

Oeut5chen Botschafters und Frau Haas 

im Yildiz Park, Cadir Kötkü, 

6 ıncı Amerikan filosunun meye ka~ı vaziyet almış olması, zeleslnde \'e bundan naklen 8. 8 . zerinde yapılacak beynelmilel 
Ege denizindeki manevr:ılarına cünılenln emniyetini sclbcdecek 1952 tarihli • Ulus• gazetesinde, kürek mü~abakalarına i~tiruk e 
iştirak eden Başbakan Adnan bir mahiyet arzetnıPktcdir. Tiir· bu mesele ınilnascbctiyle bir decek olan Milli kürek ekibimiz 
~Ienderesin rSalem• Amiral g:· 1 kiye mahkemelC'rinin, kanun Ye hukuk profesörünün benim isti- dün •Ankara~ vapuru ile hare. 

am 15. Ağust von 18 bis 20 Uhr. 

misinde Yunan de,·let adamları- virdanları haricinrle k:ıhır ve ıu. fam lazım geldiğini ,.e mesele· ket etmiştir. 
le göriişlliğU hakkındaki şayialar tur tazyiki altında bulundukları nin Osmanlı ve Türk tarihinrlc Giden kafile 2 idareci ve 9 

TASHİH İLANI r(Titis A. O.) Türk • lsviçre Ticaret ve Sanayi Türk 

Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulundan 
şehrimiz siyast mehafılinde muh. zan \'e şüphesini veren bu mil· scbkctmrmiş bir facia olduğunu kürckçiden müteiekkildir. 
leli! tefsirlere yol açmıştır. dahalelcr memleket hııkukçul:ırı· telefonla ·Dünya• gazctcsıne İdareciler: Kafile başkanı Su 

Hükumetin bu hususu aydın nı must:ırip etmiştir. Adalet na. sö!>Ierliğine dair çıkan yazıya gc. Sporları ajanı Efdal Nogan; ida. 
Jııtması ve dünkü toplantı hak- kanının hemen istifa etmesi ve lince: reci, Su Sporları Federasyonu 

1 
5/8/952 ı:ünlü Ak~:ım g:ızetesı He 6/8/952 gllnlil Vatan 

gazetelerinde fevkalade genel kurul toplantısı llftn olunan kında bir tebliğ neşretmesi bek· yerine adliyemizin bitaraflığını Bu muhterem profesör kimse ikinci baııkanı Orhan Saka. 
lı.>nmcktedir. müdafaa ve muhafaw edeceğine bana cepheden gelmelidir. Bu Kürekçiler: Petro Sanaryadls Şirketimizin unvanı, unutularak noksan yaz.ılmış bulunduğu 

cihetle, (TlTİŞ A.0.) TÜRK İSVİÇRE TİCARET VE SA· 
NA Yİ ANONiM ORTAKLIGI olduğu tashihen ilfın olunur. Cumhıırl1a~"k~nı Yerköprüyc 

da\ et edileli 
Konya 8 (Hususi) - Yerköp 

rü Hidro elektrik tesislerinin in. 
aası münasebetile Cumhurbaşka. 
nı CelAI Bayar, Başbakan Adnan 
.Menderes ve yUzlerce MilJet\'e 
kili Yerköprüye dA\'et olunmuş
lardır. 

inanılan hüvi ette bir zatın ge- hukuki mevzu üzerinde ?.amanı (G.S.), Ahmet Yaşlıoğlu (G.S.). 
Urilmesi 7.arurct olmuştur kana· gelirse icabı k;ıdar mUnakar.a !'Edip Öke (F.B.), Osman Baydar 
alindcyim.• edebilirim. Adliyemizi tarih \e (F.B.), Sudi Tonbaz (F.B.), lılus-

Adnlet Bakanı Rüknettin Na· hakikat muvacehesinde bu J.:a. tafa Tokay (F.B.), Adem Çav· 
suhioğlu bugün bryanatta bulu- dar insafsızca tcnkid eden ve is· dar (F.B.), Oonguç Tursan (lo'. 
narak bu ne~rivata cevap vermiş mi açıklanmayan hu profesör B ), dümenci Kazım Deniz U'. 
ve §Ö> le demiştir: Meclisteki sözlerimin manasını B.) 

•- Ankara Ağırceza. mahke· liıyıkıvlc anlayamamış olaraktır. İsfendiyar \c Giiltekin 
mesi h:ıı;kanı Emin nazıroğhınun, ·Dünya• gazetesi yazadursun \'dadan ay.·,lamıyorlar. 
Çetrcilik davası hakkında Yar~ı· ve profesör mütaleasını beyan Transfer ayı mfinasebctile 

Deniz Harp Okulu ve Koleji 
Komutanhğmdan: 

Bandrrm ela 
kadma 

ı tayca tekrar vcrilrn nakız kararı crlrdursıın, biz ı;öylediğimiz SÖ· Vefa kulübıindcn ayrılarak Ga-

11 kl'sı" üzerine hıı <liırnyıı h:ıkm:ıktan ziin manasını ve Yazifcnılzi bili· ıatasaraya geçmek isteyen İsfcn-
• istlnkflf ettiğine dair kararını ga. riz. diyar ile Gültekin'in durumları

zetclcrde okudum. Yenl hakimler kanunu hak· nı inceleyen Futbol J<'edcrasyo 

1 - 1952 • 1953 öğretim dönemlnde Kolej I. sınıfına alını· 
cak kayıt kabul öğrencilerinin seçme sına\'lan aşağıda belir· 
tllen gUnlerde Heybelladada Deniz Harp Okulu ye Koleji 
komutanlığında yapılacaktır. 

1 

ır 

Tecavüz etti 
111111111 Uul,dfrlml:dın 

Balıkesir 8 - Bandırmanın 
Çonlu buc:ığı Ergili kojilndcn 
Kadri) e adında e\'li bir kadının 
gece penceresi kırılarak kendisi 
ı-. ki$i tarafından k:ıçırılmı~tır. 

Kadına 11 ki~! tarafından te
caviız edilmlstir. llfıdise savcılı
ğa intikal r.tmt~llr. 

. 
lran, petrollü 

(Ba~ı 1. c·it]C) 
lelerle def'atle ı:österdiğl iyi ni 
yete müsteniden \'e petrolün 
dcvleUeştirilmesine dair kanun 
!ar esası üzerinde eski kumpan· 
yanın temsilcileriyle müzakere· 
!ere girişmeye haz.ır olduğunu 
beyan eder. Bu müzakerede sa. 
bık Kumpanyanın alacakları ile 
kanuni haklarını ve aynı zaman· 
da İran hükumetinin alacakları 
ile metalibatını incelemek gaye. 
sile eirişilecektir. Sabık Kunt· 
panyanın ve İran hükumetinin 
temsilcileri arasında girişilecek 
direkt miizakercler neticesinde 
herhangi bir anla•maya varıl
masa kumpanya ilgili İran mah. 
kemelerinc basvurabillu 

Notada, müzakerelere basla· 
mak için İngiliz hilkfımeti der
hal temsilciler tayinine davet e
dilmektedir. İran hUkilmeti, İn· 
giltereyi iranı iktisadi müzaya· 
kaya düşürmekle de yeniden suç 
land ırnuftır. 
İngiliz - Amrrikan harrkeli 

Londra 8 . (AP) - İngiltere. 
nln, İngiliz.İran petrol müna 
zaasının halline bir esas olarak 
İran Ba~bakanı Dr. Musaddık 
tarafından ileri sürUlen son tek
lifleri reddedeceği zannedilmek. 
tedir. BLJnunla beraber yetkili 
mahfillere göre, İngilterenin 
müzakr.'re kapısını açık bırakma· 
ya çalışması muhtemeldir. Zira, 
son günlerde İranın komünistle 
rin eline düşmesini önlemek için 
müşterek hır İn~iliz.Amerikan 
gayreti sarfedllmektedir. lngiJ. 
tere ve Birleşik Amerika arasın. 
da bu maksatla yapılan müstacel 
müzakerelerde. l\lusaddıkın des
teklenmesini derpiş eden bir 
program incelenmektedir. 

Du dava Jıcniiz kesin olarak in· kında da hu gazrt<'lerde bazı ten· ııu, bu iki sporcunun \'cfa kulü· 
taç edilmemiş olduğundan zatı kidler gördüm Bu tasarı müna- büne bir mukavele ile bağlı bu. 
dlivaya \'e safahatına dair her· ~ebctb le bu gazeteler eV\·elce de lunduğunu, mukavele tarafların 
hangi bir mütalc:ıda bulunmak bu yolda neşriyatta hulundular. rızasile feshedilmedikce Trans. 
doğru değildir. Yalnız, benim Ayni r.amanda politik nutukların fere de imkAn görU!cmcdiğl her 

a - Tilrkçe •Kompozisyon• 20/8/952 çarşamba 
:Matematik 

b - Fizik - Kimya 
c - Spor •ameıı. 
2 - Sınavlara saat 09.30 

21/8/952 perscmbe 
22/8/952 cuma 

da başlanacaktır. < 12200) 

Mecliste soru "'ahibine verdiğim mevzuu oldu. O yakit de ee,•ap iki kulübe bildirmistlr. 
ce,·ap Emin Dazıroğlunun anla· Yermiştim. Zalopek Amerika~a davet ULMACA dığı manayı ifade etmez. Hakimler kanunu hakimleri· etlilel·ek 

mızın mesleğe girmelerinden 
(Herh:ıngi bir mlie<~csenin için· 

de şu veya hu tiirlü ~·anlış ha· 
rr.kette bulunanlar olabilir. He· 
yeti unııımiye hakkında istisnayı 
teşmil ederek bir noktainazar 
beyan et ınrğr. imkAn yoktur) tar
zındaki ceyabım, bütUn tcşek· 
kUllcr için v:ırit olabilecek bir 
ifadedir. 

başlayarak tabi oldukları biltün Washington. 8·• (A.A.) - 9 Ağustos 1952 - Cumartesi 1 2 1 4 6 1 ., 1 
muamelelere taalluk eden ı:enis Spora karsı hususi bir alAka gôs tSTA~BUL 1 t~ ~ 
hiikümlerl muhtc\ 1 bir küldür. teren Ticaret Bakanı Charles 12 !.7 A•ılıı ,., proıum, ıa,oo Ha· _ _ 
Gene bıı meyanda hıı kanunun Sawyer Amerikan Olimply:ıt ko berter 13,H Dans müdkl (Pi.) 18,80 • - 8 
kurnazca hazırlandığı beyan edil· mitcsi başkanı Avery Brunda· Sırlı:ılar OlnıT• ıı!'ıluall& Gölı:taT a,oo - -ı--- - - • 
ınektc ve Sultan lfanıit devrinde ge'e bir mektup gondcrerek o- Rad)o ulon orkcatruı ı ı ao su nul• _ _ _ _ _ _ 

de el sürülmeyen adalet milessc· limpiyatlardaki Çek şampiyonu rl ıı,so Dans orkutraları seeldl crı) _:. _ -t _ • Fi 
sesinin rencidr.' edildiği ileri SÜ· Emil Zatopek ile eşini Birlc§ik ı:ı,ıs Şaı-kılar Okuı-an :Mefharet Bir· I• 

1 
rülmektcdir. Tcnkid ederken, Amcrikaya dhet etmesini iste- tan ıs,30 Hattanın ı-ra;ram.ı ıs,.ıs "' ______ _ 

Binlerce in~andan mliteşckkil bunu yapanların biraz fücillü ol- mistir. Enılnbnll muıllı:i ceınl7eU karoau J6,15 ., - ~ 1 
bir heyet içinde hiç bir kimse malarını kendilerinden beklemek Bu fikrinin baskım Truman <ıarkılar ı6,40 Tıırlı:lıler ı;,oo AkbAI -> - - - -

1
-,- -

hiç bir suretle yanlış hareket hepimizin hakkıdır. tarafından da tasvip edilmiş ol. Mambo . Samb oarkeetruı 17,:?0 Fasıl 
1
_ 1 _

1
_

1 

__ 
etmez. diye bir iddia dermeyan Kurn:ız.lık şiarımız dc~ilnir duğunu temin eden Charles Sa· heretl ı ,oo Cnmarıtsl lı:onıerl 18,25 • 
olunamaz. Biz açık konusan insanlarız. Ka· \\er mektubunda ezcümle şöyle Kanı> mtktuplan ı ,:ıo lluıl.l: t8,oi5 =--------------., 

Emin Dazıroğhınun davaya nun bilen ve hukuka hürmet demektedir: Mambo ... &&mba!ar (Pi.) ıo.oo Ha· Soldan Sah: ı - Bir domlno a1•· 
bakmaktan istinkll.f ederken der· eden insanlar olarak durumları· u Bu sahane aUet ile kendisi bforler ııı ıs arlrJar ol:u7an I'erihl.n nu: Zamanın lı:ıumlarmdan. 2 - 'Mıh· 
meyan ettiği miltalca nihayet mızı almalıyız.• de biı.zat mükemmel bir sporcu G ,.. 0 10 o nanı melodiler 10,,5 ıur; Eıltl bir ıUlhın mermlıl. B - llıl 
------------------------- olan karısını gözlerimizle ı:ör- Şarkılar~ 15 RıdTo razetul :ıo.ııo u Snunına: Birdenbire. ' - Yıkın 

Ms • 
' os 

•• el t 

mek bizim için fevkalade bir şey Kıaa u r hıbtrlerl 20,:ıs Dlnıe7ıcı ıı Do:Uda B.r uh r. s - Yıl. 6 - !=a· 
olacaktır. Bu şahısla karısının ıcklerl :ıı -;:o earkılar oı..-unn Zeki nat: .\.Un• sonradan katılanlardan . 
buraya gelebilmelerini temin i· llJren :ı:ı,oo Ünh·erıılle ııostan :ız,ıo 7 - Kabul ıuzu: Cet s - De:erlk• 
çın demir perdeyi ktıfi derecede Elıl( ce :rerl•rlndtıı ::2,45 Haberler bir taı; Bir urıı teknesi . 
kandırmağa mU\'affıık olursanız, 1 :?ı.oo KamblTo, Borsa, Pro~ımıar Yukarıdan Aıa:l3"a: ı - Su: l':t"alı: 
kim bilir, bc'lki de bu hareketi- hat.ı earkılar dans Te en müıllıi (Pi.) otmıran. 2 - Saat ,..:rı 3 - Bir ır; 

<Başı 1. cide> 
si şudur: Milletin menfaati..» 

General Xeclp, bu sinsi pro
pagandaya karşı \'atandaslarını 
müteyakkız bulunmağa davet el· 
miştir. 

Fr.'ride, Faruk aleyhine dan 
açıyor 

Kahire. 8, (A.A.) - Faruk' 
tan boşanmış olan sabık Mısır 
kraliçesi Feride, halen Capri 
adasında menfad:ı bulunan baba
larının ~anındaki Uç kızının ve
sayetini almak üzere mahkemeye 
basvuracakttr. 

Feride. bu miiraeaatında genç 
ıır<"rıseslerin, baba1• • Faruk ile 
birlikte yaşamağa devam ettik· 
!eri takdirctc kötli meyillere sa. 
tıip olacaklarını iddla edecek
tir 

Faruk, Kapri'de kalıyor 
Kapri adası (İtalya), 8 (A 

P.) - Sabık Kral Faruk, •Şim· 
dilik• geçen Eene balayı seyaha· 
tine sahne olmus olan Kapri ada· 
sında kalacağını bildirmistir. 

Varese yahut diğer bir İtalyan 
şehrine yerkscceği yolundaki 
haberleri tckz.ip etmiştir. 

Ünhcro,ltr.lilrrln bteği 
Kahire, 8 (A.P.) - l'nh ersi· 

tclilcr dtin yapmış oldukları bir niz insanlık iı;ln yeni ~lr devrin 24,00 Kapanı.ı. Bıyın tdAtı. " - Yı:ıı kara. R•hne. 
toplantıda. Mısır prens Ye prcn· başlangıcı, dernmlı bır barışın 5 - hım. 6 - Tamir etmek. 1 -

sc.slcrinin sadece ·hay ve bayanı kurulın:ısı için de ilk adımı tes· A~KARA ~ıklb; Gelecek. e - Olur olıuu UT· 
olarak c:ağırılmal:ırını talep et· kil etmiş olabılir.» ıue atılan 
mişlerdir. 7 :?S Acılı~ n proıram, 7,80 J, S. ' 

nu, El Ehzer dahil bütün l\11· B' A 'k 1 ç k 1 k A:ran, 7,81 Noeli pırtılar (l'I) 7,4S otl. ;xü BUL!\IACA!lilS HALLİ 
ır merı a lı e OS OVa Hıberler, S 00 cıarl<ılar • Turkiiler 

sır Üniversitelerinin talebelerin- '" So!dan Sa.a: ı - Buyülc •Ti· 2 -
hapl"shanesnden kaçtı (l'I.) 8,80 Sabah melodileri (l'I.) 9,00 den 3000 kişinin yapmış olduğu Gunun pro;ranıı Tt kapanıa. 

toplantının kararlarından bir ta· Vaşington, 8 (AP) - KomU· 
nesidir. nist Çckoslo\'akyada casusluk ;s- * 

Talebelerin Ali 'Mahire sunu· nadiyle hapsedilen genç oir A· ız ıs · la,ao Asim ... u: 
lacak olan talepleri §Unları da merikalının bu memleketten k.ıç ız,ıs ?ılemlekett•n ı<!Am ı2,zo )lt:n 

ihli\'a etmektedir: tığı bugün resmen açıklanmış· lekete u'lm ız, o Aaker ıııeı.:ıuı 13,oo 
1 - Anayasanın •millete hiz· tır. Dışişleri Bakanlığına göre ?ıl. s ATan ,.. haberler 13 ıs eartnlar 

firara muvaffak olan genç 25 Okuıın F kre' U:Urlu 13,&0 ö.ıe r•· 

l.7 , A& 8 - Nedret <& - t:mumt 5 -

1tımat. 6 - Na; Sak. 7 - İcıal&', 
- Ari; Akit. 
l'ukandan .A,aıııu: l - Denıiu. 

:ı - ÜTe: Taif 3 - tı ' - Rnmoa 
5 - Krtma; Ll il - Tutsak. 7 -
Ya; Ali. A - la: İlk. 

mrt• esaslannı ihtiva edecek şe. y::şındakl John Hvasta'dır. • 1 1 -ı 4S s ı.ııa Ok ~ kilde tlidili için bir müessesan ıt u • ar r ıuran • ernun ,.. haberler zn.oo Dauı mım:ı (l'I.) 

meclisi teşkili; lngilizler Avustralya' da Yural 14,00 S•lon muzikltrl (Pi) :?3,30 Pr. ram Ti kapınıı. 
11,30 Haf t earkılar CPI.) U , 5.5 ali::rııı 

2 - Filistin harbinin devamı tehlı'kelı' bo"lgeler ı'laA n mektupları 15,00 Han rar~ru ,., ka· 1 & U I R sırasındaki siltıh sulistimalinln panıı. 
tahkiki fle mcs'ullcrinin cezalan ettiler t4,S8 Atıl' Te ııro;ram, 15.00 z,,.. 
dırılması; Lonclra, s (A.A.) _ ln"illcre * bekler reti)or ıs.ao tıaııı ınıızı~ı 16,00 

3 - Yeniden toprak tevzii: Amirallik Dairesi, atom ınfılfıki ıı:ı,•s At.,, ... 1>ro;ram, 17 oo M. Korı~ık ıarkılır 16,30 Saı .. erleri 16,45 
4 - Gelirle mütenasip mlitc· denemelerinin ya, ılacağı Avuı;.! S .Arar1 n çocuk 11atl ı ,oa 1tıct$aı Seıfon lı: e erler CPL) ı7.00 İnce aaı 

rakki vergi; ' tralya kıtasının kuzey ba~ı n 119,N> M. S Ararı ve h•berler ıo,ı s 17,45 OYlln ba.-a'arı 1 .oo Halı! mu· 
5 - Bakanların ~('çmi teki hilleri açıklarında uçaklarlıı ge. ı'u,h en b r nıırık 111,20 Turlrn er zlk CPI ı ı ıs ltonuınıa ı ,zs Su· 

sııçlarından dolayı tccz.iyelcrl im miler için tehlikeli bölqe ilan e· 10 4S Radyo ile İnı: re 20 00 Operet be ı saat 1 flO •rkılar ıo 00 Haberlu 
klinını verecek olan kanunların dılen sahayı bildirir bir •ebliğl m ı klrr (Pi> 20 ıs Rad>o ı;aıeır ı ııı 1s \Tal!ln (Pi) lll,30 l\onuııu 

yapılması. bu sabah yayınlamıştır. :?O 30 Sırkılar Oku> an ~e..-fn Dt ır· llJ 45 Sev • p•kı ar CPI > zo.oo s.. 
Talebeler. tısırın milli istek· Tebliğde tasrih rdildiğine gö dunn 21.00 onu ına 211s M ı 1< CPI) Tile kili kl•r CPI ı :ıo,ıs Rad)·o ra· 

!erini · fn~ilızlerin Su\'eyş hava. re, bu ihbar derhal yilrfirl!i~e 21 O Sarkılu Okıı1a:l Fahire Can•r, ıeı .. ı 20 80 T rkU u 20 45 ~lerdta 
tisini tahliyrlcri ve Sudanın il· j ı?irmeklc ve yeni bir emre ka 2ı ':; M k CPI > 2!? oo Konu m•, b r b ket 21 30 Haftanın to.r?u proıra 
bakı . teyit etmişlerdir. dar muteber addolunmak~.ulır. 1 2. ı5 earı.ııar < rı l !?!?,45 ll s. A>arı ı ve kapa ... 
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MALI 

l \ 
MOTOPOMPURI 

TORKIYENIN HER TARAFINDA EMRiNiZE AMADEDiR 
3 ILA 6 PARMAKLIK SANTRiFÜJLE AKUPLE 

MOTOPOMPLARIMIZ SAATIE 72 TONDAN 230 TONA 

KADAR SU BASAR. AYRICA 3 ILA 6 PARMAK ÇiFT 

KASNAKLI BiR KIZAOA OTURTULMUŞ SANTRIFOJ
LERIMIZ GELMiŞTiR. 

' 
~ 

• T k y it 

MEHMET KAVALA 
T 4 4 G TA TAHiR HAN 

BAYANLARA 
Amerıkadan 

SIMPLICITY Patronları 
seldi. Takımımız eksilme· 

den acele ediniz. 
( \uupa) Aynalı P.ısaj 
~o. 20 Galatasaray .... 

Yeni neşriyat 

Kouılis 

ll• h r l'ulo ralı n ubarr r 11. "len· 
1 e uı bul~ udunra dıllerıue nnll· 

n 
c trln !ıra•ı 

* j,ı:im An iklopcdi i 
{Cüz 55) 

m An k oı;ıtd la n 6:i in i cıııu 

cı~ cıkuıı ır. Aıu loptd nln bu ~uıım• 
de ( K) barfırle llırl 1 olarftk ( l\:Abe), 

• llE~Ri POİ:'\C \RE 

cen m s n M n E itim Uakanhıltnca 

:rınınlanarak ıı;o kurut t irat a ntı1a 
<•karılını. ır. 

• 
lı 

tık· 

~ n ıhuındıD beri 

~· n::tl:te· 
h: erimin 

PABRİK \ !' l ltUR'J.\K İSTE\'E:\"LERE :ıı t:JDE 
10 sa:ıtte 290 paket 12 numaraya kadar iplik islihs:ıl eden 

takriben 2500 ijllik komple bir fabrikanın makinelerini çok 
eh\'en şa~ tlaı l.ı 4 ay içinde int:iliz limanında teslim. 

l\lüranat: A . • ·u. Gabbay llal. l\Iües~e~e~ı 

Asircfendi Cad. Ba~iret han 3/4 İstanbul Tel: 20.10:; 

Türkiye Emlak Kredi Bankası İstanbul 
Şubesinden : 

Xartal'ın 1\lallepe m:ıhallesinin Küçükyalı sokağında 1173 
ada 52 par!ıel numaralı 454 metre ·arc rncsahai sathlycli yeni 
!132 kapı ;;~ı'ı Uıgir e'' a,.:ığıda )azılı .artlar daire inde \C 

Türkiye Eml.ik J\rcdi B:ınkasının teşkiline mütedair 4947 sa~ ılı 
kanun hüktimlcriııe göre 30 gün müddetle satıs:ı çıkanlmıstır. 

Durumu: Karta' J.f:lltrpc Küçüky:ılı ~okağında eski 252 
aıla, 69 puscl .:ı~ ılı ik<'n bıı adanın başka parsellerinde ~ apı
lan ifraz \'C te\'hit dolayısıyle ada numara-.ındaki tahvilftt h:ı· 
srbiyle 1173 atla, r-2 p:mel olarak tashih edılmlslir. Es. 252 
ncla, 70 par el No lu ga~ riınenkul alPyhine pliinda gösterilen 
1.50 metre ı:eni~liğinde yaya mürtir hakkı me\'cultur. 

l\lahallen yapılan trtkıkatta, üzerinde <6.60 X 9.60) metre 
eb'ııdında lıir plan füerine yapılmış, tek katlı kargir bir bina 
hulunduğu mü~ahedc edilmi~tir. Binanın harici sıvaları dl11 ,.e 
san badan:ılıdır. Deniz taraCında (6.60 x 3 00) metre cb'adın· 
daki kısmının üstü şap döşeli tera~. miıtebaki (6.60x6.60) m ·t 
re eb'adınd:ıki yrrin lı tün de iki meyilli alafranga kiremit 
kaplıdır. Pcnrere doğramaları boyasızdır. Kapılar enk:ızdan 
alınmıs \'e boyı;nınıstır. f stü ter:ı~ olan mutfak \'c odanın t:ı
'':ınl:ırı kAı·fir, diğer kısımların tavanları be fıdi boyasız :ıh ş:ıp
tır. Denizden h:ıkıldıgın:ı nazaran ol tarafın orta yerinden iki 
hasamaK' ve iki kanatlı :ıh~ap kapı ile bir taslığa girilmektedir. 
Karşıda üç oda, solda bir hamam yeri ve müzaik ta lı alaturka 
hela, sağda klirgir davlunb:ızlı mozaık e\•iyeli mutfak mevcut· 
tur. Binaııuı önlindc ufak bir çiçek bahçe~i ,·ardır. Mezkur 
gııyrimenkııle üç bilirkişi marifetiyle (7613.-) yedi bin altı 

~üz on üç Jir,1 kıymet takdir edilmiştir. 
Sat15 ~arUan : 
l - S3tış açık arfırm:ı ile \'e 4947 sayılı Türkiye Eın15k 

Kredi B:ın:C:ısı 1 ~nııııunun 17 nci maddesi hiikiimleri d:ıirr inde 
12. 9. 9:52 Cun:ıı günü ı;:ır.t 10 dan 11,30 a kadar şubemiı bina· 
sında yııpılacaktır. 

2 - AlıC't çıkm:ıdı~ı ,·eya verilen bedel takdir olunan kıy. 
metin % 75 ini bulm:ıdı~ı takdirde en çok artıranın taahhüıl[l 
b:ıkl kalma:: !_artıylc a:1ırma süresi 10 giin daha uzatılır. İlk 
nrtırm:ıda teklif edilen bedel takdir edilen kı~metin "'" 75 ini 
bulduğu \'e yahut 10 uncu !!2. 9. 952 Pazartesi günü s:ıat 10 tlan 
ll,30 a kadıır )'apıl:ıcıık ikinci artırmada teklif edilen bedel 
Bıınka kanur.um:n 17 nci m:ıddesinde yanlı hadler dahilinde 
bulunduğu takdirde iiç d<'f:ı bağırıldıktan ~onra gayrimenkul 
ıstekli ine ihale cdilecl'ktir. Ak i halde mezkur madde hüküm
leri dairesinc~e islem y:ıpılr.caktır. 

3 - Aılırnıay.ı girenler, tahmin edilen değerin % 7 1/2 u 
nl~betinde teminat :ıkC'c~i \'ereceklerdir. Satış pe in para iledir. 
istenildij!inclc 20 ı:iin kadar süre V<'rilcbilir. Dcllaliye resmi ,.c 
hirikmiş \'Crgiler s:ıtı parasından ödenecek \"C tapu harcını, 
ta\·iı bedeliylf! ihale ı.:mır pullarını alıcı \'erecektir. 

4 - S:ıtış paraSl 1.::manında ödenmezse icra ,.e İflas ka· 
nununun lTJ ünciı mnddl'si gereği yapılacak \ ' C alıcı fİ)'at ek· 
filkliğinden sorumlu ı,ulun::caktır. 

5 - Banl::ıd:ın ba"ka ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgi
liler. bu m:ıl üzcrlndckı lınkl:ıı1nı, faiz ve mnsra!lar için ileri 
süı düklerini, bclgclerirle birlikte 15 gün kinde Bankaya bil· 
dimıclidirler Aksi h:ıldc h:ıkl:ırı tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış p:ırası'lln üleştirilme ine giremeyeceklerdir. 

6 - Şarın:ım<'de yı>z.lı hükümler dmnda kafan hu uslarda 
Banka kanunu ile icra \'e f flas kanunu hükümleri daires inde 
muamele y:ıpıla(·aktır. 

7 - Şartnameyi bugünden ba lıyarak Bankamızın 051 / 28 
numaralı dosy:ı ında herkes görebilir hlcklilenn, bu tarihten 
itibaren atı~ rnrllaıırıı ı:örmüş ,.e kabul etmis sa~ ılaeakları 
il5n olunur. ' 

.. 
urkiye Emlak re i Bankası isfanbu 

ş ü iu üw nden : • e ı 
1:?. 9. 95:? tarihinile 931/21 dosya numarası) le satı a çıka· 

rıldıiı ilin t ditu ,a~rimcnkulü satın a lanhıra bankan111ca 
usullPrimize ı:ore il•nttda bulunulabilir. <1~8i9) 

·piN 
ile kullanılır! 

Gri pin 
• B oş, d iy, a dale, sinir 

a ğrı ve sııılcırını s ür. 

atle teskin e der. 

• Baya nlar ı n m ua yyen 

zamanlardaki s cı ncıla

rına· karıı faydalıdır. 

• Ateıli yaı n eıfesi ve 

soğuk alg ınl ı ğın ın b a$

lang ıcında b ir c; cık fe· 

na l ık ları ö nler. 

İSTANBUL • CİDDE 
UÇAK SEFERLERi 
Ağustos 13 ten itibaren 

ER 
Türk Ekspre1 

Jla\lcılık ve 
TuriLın A.O. 
Telefon: 43194 

•• 

DOKTOROCLU 
Seyahat .\cenfeliğı 
Sirkrcı : Tel: :?0475 
Taksim 'l'el: 42644 
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Yi1UJ«iiıuk? 

VJTO il 
24 )< 36 "''" 

ll\ GlJN' FİATLl, KÜn( KLÜ 2tX36 liOVU:\'Dı\, <:. SKOPAR 
1:3.!'; OB fEK'l'İFLİ, OTOl\I:\ TİKLİ, FL \Ş Sİ~KROXİZE. 
ÜST ÜSrE RESİl\I <'EK:'ıfEGE MANİ TEflTİBATI.J, POZ· 
LARI OTOMA'fİK SAYAX, XET DERINI,lGİNİ GÖSTl::
HEN VE DAHA Bin ÇOK ııususin;Tı.ı:ni BULU.NAN 
BÜ'ff :\' nC~YAr>AK1 nısAl.Ji'rn F,\İK BİR FOTOGH.\1'' 
~l\J(i '"''I Jılfl 

l'OTO< ı l\ ıU' l'l.\ Kl ı\ ı\l.A ıtı 

'l'Ü'JtKİYE m1mri VEKİLİ : 
;mm:lll' l' İPEKÇİ - P.K. 2:>1 İ S"l'A~ n ı . 

fyi tra ş olmui erkeğ ! 
her kadın beğenir! - . 

f•~ ıyaı caİııbl: SJ~,\~ KOKl.E 
Bu Ulıd a uıı lslPrinl f illtn ıdare eden me 'ul müdür. 

l\tF.:l.İll \'F.~ t;R 
( \',\lı\:\ ) GaıPtr.ri lik \ P :\tat b:ıaı-ılık T \ . Ş. - İstanbul 

\ ' \ l ,\ :.- !\ı ,\ T R \ \ ~ 1 

"'c CORlıllCK TAM DiZEL HIUt0RUN0N 

auı HUSUSIYULEAI 

Tra\ı.lkbru" kalbo. •• sarlıyı llt 1 H dorl ti· 

m •nh tım dııel motörudur 

f,..ıernatiOftlf Hırveıter F•bnkasıf\ırı '"' ' 
for11ı1 enıekt6t 111l•m• aıyeıtnd• 

1 - Motor l<olayca ltletılir 

2 - M•ıo1 hıç dymın•ll yıner ve dolay .. 
eıl ıt urhyıb ,ok eı olur. 
3 - MotOru" c:ıhtrnıı• sar1ı1n\Jtır vr e1ıı· 
Mu olCluO"nda" enJ•kl6r .. takı"'' ve dislıtert 
11 """"b"•"'•' 96rd.,.klerlnd•n 'ok daye• 

4 - Çatının topr•kl•" yOkttkllOı . teker • •• 
lıun• ayet kolıytıoı. 1opr101n cok aı ctt• 

RAl<TÔRLERİ 
,.,,,.;,. °""•' $abeı•-; 

TÜRK INTER MAKiNELERi A. O. 
8ınlıalır Hanı. Galata · l•tanlNI - 111.; 4::ı!ll3 

•UaSLl:Rl ı ACltNTELIKLllRI ı 

l 

~~~-' 

tııUŞf.Hllll .. t-rl•k C•ıl4 •11 ı A,.1A.l 1'A • Mooı~oı Bılc• 
A'"" A"" , ,.., , 1, C• ••• •• 71 "~s"""' ı NICoı . ... .... ıAaıçıı .. ,..,.,. 
AOANl'I ı l(ırt'1••• Gato~ G .. ZIANl[P _. ı Ao•oı lloo•oo 1101 orı .. 

ftOPf YA ..,. ' A'1• O•ıu Or1• •1t01 
ızıııııt ı c:ıı .. ~vr<ıe ı ı vı .. H çoıııu (TolllrdJı6l , IUl• f<l'll• Ceeaı ıareı 

LULl.I UllGllZ (llırl'&ro tı)t l'ıt Pelılll ••~M / 
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Bankamızda 

150 liralık bir hesap açmakla, 

hakikat olabilir . 

• 
TiCARET 
~~~-.~·~~~-~ 

Gaziantep Beden Terbiyesi Bölge 1 r----,,_. 
' VATA~, 

Başka~hğmdan !\ üsha • ı s su:5""'~ 
•boa• uraıu f'ıırtıll' ~ ~ 1 

Keşif bcc!elı 2184C.70 lira olan Stad\'omuıı bazı ihata du· 
\ aılarının ~ iik eltilme ir. aatının 21/8/S52 gumi saat 11 de 
2490 sa~·ılı kaııun:ı itÖre kopalı zarf u~uliyle vilayet makamında 
!Jı·ılesi yap;facal;tır. 

Geçici teminatı 16:ıa.70 liradır. 

Kc~if evr:ıkı her giin Beden Terbiye~i Bölgesinde \e lla· 
yındırlık i\ftidiirliiğündc görülcbiliaı'. ( 11036) 

s E 
Tanınmış bir 

ebelere mc~lekkı inı a!flk11dar eden 

o ı,,ır• u' 
Ulı a1h\ ' 6 st ı 
Oo a1lıt 12 00 • ,~oO , 
•ıu •11 k ::2.60 • -• oO 
8eoeltk •2.00 • • J 

Ot K K A l',ıt ı ,,r• I" 
Gaıatemlu ro:ıdır11•0 ti,. f 

erl•"" ~ tLlat DC&rt~ llalD, ... ,.11 

)IQDIOU. ll&nfarıl•P ftl 


