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1. Ordu manevrası 
• dfavam ediyor 

l\:nıiral Carney, manevraların çok başarılı 
<Jeçtiğini, iyi hazırlanmış olduğunu söyledi 

Gt. Wyınan dedi ki: « Adeta kendiıni 
(" bir harp uıeydanuıda zaııııettiın » 

Birine) ordu birlıklerıle ha,·a 
t ve deniz kuvvetleri ara::ıında 

tertip edilen*maneHal:ırın ikin
ci günü de başan ile geçmiştir. 

Türk Birlikleri muhtemel bir 
dü5man taarruzuna kar~ı mo
dern silahları kısa zamanda öğ
renip bunları meharetle nasıl 
kullandığını biı· defa daha 'ös
termek fır:.atını elde etmi~ bu· 

,__ .... lunuyordu. 
::ıtavi diişman kuvvetleri dün 

sabah erkenden Boğazın batı 
bölgesine haradan bir tümenini 
indirmeğe muvaffak olmuş, Ka· 
radeniz kıyılarile Boğazın balı uçakların hima)·esinde taaruz eden 
kıyılarına da iki~er tümen çıka- :••••••••••••••••••••••••• ••••••••-•••••••••••••••; 

rabllmişti. Bu sırada Büyük : Birinci Ordunun yaptıg"' ı manevraların ikinci gününe : 
Derbend me\'kiinde bulunan i ! 
Kolordu muharebe idare yerinin : • t · 1 6 f d d • 
civarına düsman parasütçüleri- : 01 resım er ncı say amız O ır. : 
nin bir indirme yaptığı :,örül· :••••••••••••••• •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····••••••••••• : 
dil. \ 

Buna karşı anide harekele 
geçildi. Karargah muhafız kı· 
talan, zırhlı tugayın piyade bir
likleri ve zırhlı tugaya men~up 
tanklar düşmana göz açtırmıyor 
du. 

Abdurrahman Azzam Pasa , 

Kahraman erlcrimiı düşman kunellcrine karşı hücumda 

Tıifek, makinelitlifek, bazuka· 
lar, toplaı', tank d~fileı· işliyor, 
gürlüyor, tozu duınana katıyor. 

dün vazifesinden istifa elli 
Hayırlı bir 
Ortakhk~--~-

\'AZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 
J\ ltıerikanın Ankara RÜ) ü.k El
da ti i l'\lr. I\lac Ghee tarafın
ı, 11 tv\elki giın İstnnbulıla süy
ıu11'". mühim iktı adı nutuk, çok 
ı~ ııa ıle tahlil ,.e tetkik edilmeğe 
} lılttır: Bir defa bugünkü dün
li~ııın en kudretli, en ba anlı, is
tt ba! hesabına mcs'uli) et kabul 
lıı llıege en istidatlı ve arzulu bir 
'ii t.ıııleltetin tem llri i tarafından 
~illtndiği i(in, diğer taraftan da 
~ ~t çok olgun n terrübeli bir 
l~•danıı olan nır. l\lae Ghee'nin 
li si görü !erini 'C ima ,oııu 
q "5il·eıerinl ha\i bulunma i do-
hsı• ı ~ ~ e ... 

1 

l 
l

du. 
• Telsizler, telefonlar. radaı !ar 

hır çalı ıyor, emirle!' veriliyor, mavi 
ku\'\ctlerin yaptığı her hareket 
\"C teşebbüs dakikasile tesbit e

Böyükada'da 
teca,rüz iddiası 

İki bekçi ve bir arabacı ile alakalı görülen 
hadisenin tahkikatına devam ediliyor 

1 
Ewelki gün (8 ağustos sah 

günü) saat 17.30 sularında Bü
yükadada Büyük Tur yolunda ce
reyan eden nahos bir hadise, 
Anadolu klübü garsonlaıından 
Tahsin Sevinç'in. bekçi Şerif Ali 
Keskiner'le bir arabacı tarafın
dan insafsızca dövülmesi sure
tiyle neticelenmiştir. Hadiseye 
gene Ada bekçilerinden Tahsin 
Dönmezin 4ie adı kanşmaktadır. 

Sarışın, yakışıklı bir genç O· 

lan Tahsin Se\·inç hadise)·i su ı;e
kilde anlatmı tır: 
•- Salı günü bir kadın arka

daşımla beraber araba lle Lflna
(l)Cumı Sa: 5 SG: C de> 

• 
Gö11eıı'de biı• 

Eve teeııvii~ 

diliyordu. 
; 'ıh:ıyet müteca\·izfo bir alaya 

~-a ·ın bu paraşütçü birlikleri a
<Dcnmı Sa: G Sü: 4 Je) 

Arap birliğinin toplantı arifesinde 
smı GI. Necib'in istediği 

G. Sekreterin istifa-
bildiriliyor. 

Kahire, 10 - Arap Bırlıği ge
ne[ sekrcteıı Abdurrahm.ın At
zam. bırligın bugün )ap:ıcat;rı mu 

hım toplantının arifesinde \ az.i. ıoldu unu söylemi !erdir. 
fe~inden istila ctmi~tir. Son 3 yıl zarfında Auamm A· 

Abdurrahman Azzam istifa mı rap Birliğinde takıp etmiş oldu
birlii!In l\lısır delega yon ba ka- ğu siyaset çok ~ddetU tenkidlere 

lllfl•!!-'l!Jllll'~lll!!',..p!l!llll!!!"'ll nı Ali l\lahire hiç beklenmedik uğramıstı. Bilhassa Filistin har
bir anda vermiştir. istifa hakkın- binde Abdurrahman Azzama ha
da resmi makamlar hiı; bir tef- 2.1 mes'uliyetler yüklenmek iste
. irdc bulunmamışlardır. Arap nilmlşti. Genel sekreterin istif:ı-
Birligi çevreleriyle yakın ilgl&i sı hakkında dün gece Kahiredc 
bulunan inanılır kaynaklar ic;ti- çeşitli yorumlar ileri ı;ürUlmilş 
fnnın l\Iısırda ~iri.ilmi bulunan fakat hiç biri kat'i bir şekil :ıl· 
tcmiılik hareketiyle münasebeti mevamı Sa: 5 Sii: ide> 

Komutanlar arasında 
değişiklik yapıldı 

Jandarma G. Komutanlığına Korgl. Cemal Gürsel 

tayin edildi. Bir çok komutanların y~rleri değiıti. 

Ankara, 10 - Ordu vüksek 
komuta heyetinin bazı uzu

0

\'ların
da ~ enidcn tayin ve nakiller la· 
pılmıştır. Buna göre OrgeneJ'alli
~C' teıii eden ve son vazlfesln-

den arrılan Orgeneral Kemal 
\'a~ınkılıç'ın verine Korgeneral 
Cemal Gürsel Jandarma Genel 
Komutanlığına. Ha\'a Kuvvetleri 

COe,·amı Sa: 5 Sü: a de> 

____ ı 

, 

•• 
61. Ridgway 
Nene Hatunla 
Görüştü 

.lr.adolu .lfan .. 

Erzurum 10 - Kuzey Atlan
tik kuHetleri ba komutanı Ge
neral :Unthew Ridgway ajansı· 
mıza aşağıdaki beyanatı \er~ 
tlr: 

Bu SCl :ıhat, ha,} alımda l aph· 
"ın1 seyahatlerin üzerimde en 
derin intibalar bırakanı oldu. 
Çünkü gerek balkın e gerekse 
er \'C ubayların ylizlinde ,·a-

<De\lmı sa: 3 ~ii: 7 de) 

Geııeı·al 

Naı111kAı•giiç 

Geliyoı• 
.l nırdolu ..lJ-: I• 

Hongkong ıo - Koredeki 
Tiirk silahlı kunetlcrine kornu 
ta etmekte iken ba ka bir \"&zife 
ye tayin edilen Tuğgeneral 1\a. 
mık Argüç, Türkiye~e gitmek ü. 
zere bugün Tokyodan bur3ya gel 
mi~ir. 

Bilindiği gıbi Korgeneral Ar. 
güç, son günlerde 8 inci ordu 
kbmutanı general Van Flect ta. 
rafından Birle,ik Amerika hl a. 
tat madalyasile taltif edilmis 
bulunmaktaydı. 

General Argüç, İstanbula git. 
mek üzere yarın buradan hare. 
ket edecektir. 

b
4 

lr, l\Jac Ghee kurulnıu • imti
~ ~ ı:eçinni , meynlar 'ermege oJ aınıs bir Türk - Amerikan 
liı ıtlılığından bah ediyor. ~IÜ a
cr~r arasında mr:ydana gelen bu 
,
4 

lthğın müşterek bir gaye i 
\ıı~dır: Dün~anın buhran içinde 
!'ar llnduğu hir sırada her iki ta
'" •ıı askeri ve iktı adi varlığını 
bi \'\'ttlendinnek, ka1111ıklı em
ta )cte dayanan bir mıinasebet 

A)dıo Yüksel Türknıen Edildi 

gj~ndan bütün dünya he ahına Bı"r Tu .. rk gencı·nı·n ılite fazla netice almak... Gönen, 10 - Gönenin Körpe-
8' ağaç köyünden Kara Sadık'ın İ.s· 

h 1 enedir devam eden anla- ,. k" b mail, )anında yedi arkadaşı ol-
bı/ lıbirliği arcsinde muhkem sveçte 1 aşansı duğu halde geçen cuma gecesi 

Bir baba düıı ii(' aYlık 
öldürdii ('oeııgnıııı 

lıı1ı;~'nıeli atılan ve ana çizgileri s:ıat :!3 raddelerinde ayni köy-
"-ııı ~e doğru yükselen Türk • Stokholmde çıkan Kualls Po~- den Mehmet Ali Aslanın evine Aynca Balô'da bir genç babastnı sopa ile 

lskenderun'da yeni bir cinayet oldu 
Bir babanın iki ya,ıııdaki ço-

cuğunu döverek öldıirdüğünil 
yazmıstık. 

Bu hadisenin tahkikatı yapılır 
ken . Yeni bir hadise daha zabı· 
taya intikal etmiştir. 

-
öldürdü 

'ı 'l"lkan ortaklık bina ının, es- ten gazete i, İsveçte tahsilde bu. taarruzda bulunmuştur . .l\Iütec:ı
ı4t~evi.. ~ttl~ak i~te~lerlndeo lunan bir gencimiz hakkında i- \"izlerden bir kısmı uykuda bu"l'i .bu~'Uktur •• ~ ln ıyasi, a • tayişkar bir yazı yayınlamı$tır. ıunan evin ihtiyar kadını Eminc
~t. 'e ıktı adı ıttlfaklar. kalfıt Gazete, sunları yazmaktadır: nin kolunu kırmış, Zekiye ismin
\i~~~e uyuyan: ısıl buhran ela- ,3 senedcnbcri 1\lalmö'de gcnıı deki kadını bıçakla tehdit etmiş 
tııı11 k da ne netıce 't.rettğl tah- doklarında staj yapan \'C Lund ve ihtiyar Alinin boğazını sık
dtıl abul etme.ren bırşeyler 0•1- Onlversitesinde gemi mühendis- nıışlardır. Bir kısım mütecaviz
bab 

11 ~alde, ;ur. l\lac Ghee'nın liği tahsil eden Aydın Yüksel Jcr de odasında uyumakla olan 
~~aittığl ortaklık; yaşayan: in- Türkmen, temiz karakteriyle mu- ı 7 3 a~ında Va~fiye adındaki kızı 
llııtııı eden, ka11ıtıkl! 1~!".ınatı <Devamı Sa: 5 Sü: 2 de) <Devamı Sa: 5 Sü: 2 de> San~cr tinayclinin kurbanı 
tttt aı ıamanlnda bıle fıılı su- I 

Yaptığımız tahkikata göre va. 
Selim, annesinin dizleri fü~tünde- ( Devamı' Sa: 5 Sü: 1 del 

~t 'h~rgün tekrar tekrar alınan -------------------------

~!' 'er~len bir müna ebet tarı.ı- Baka.ıılaı• K lll•tıltl 
~ · ~ık kate Jal,k tarafı udur • • • 
ltlıı llıılletıerarası münasebetler 
tıııd 3·~ni olan, ilk Atlantik pak-

• 

~ a .ırade bulan, fakat 19'5 de, 
lttı ~ ran i ko'da Birle miş J.Ull
~tııttın an~)a a ı haıırlanır~en 
it~ 111ııyıe ıhmale uğra)-an yuk
latıı lhliki prensipler ve fera
.\.... in anlık teJilkklJerl: Tiirk -

... t ·ı. ~l'J ti an ortaklığının temel taş-
'tta~an biri halini almıştır. Bu 
'tlı lığın, milletlerarası müna
'1iııtllcrde )eni bir mane\ i ildi
'ii11 ha langıcını te kil rttiğini 
--4.l 'll'lt'k hiç de mübaliiğa ol· 
"ııı ~ llunun bir benzerini ancak 
ti11dttilta • Kanada münascbetle-

e hulabiliriı. 

~r. Mac f,hr.e'niıı şrrcr '~ ol
lııtııı.~ıınıuı.ıa ttınsll ettiği bul iik 
lı~ eketın bizimle olan orta1'
"~ .. be hdar L:ıymr.t 'erdiğini 
~ltJ ti\a dirinin nutku ara
taıt' helirllynr. lluna elbette 

llıtınnunu11 F'alı;at a} nl u
<Deumı Sa: 5 Su: 3 de) 

Ankara, 10 (Husu i> - Yaı tatilinden sonı a Bakanlar Kurulu, eni na bakanlık bina~ında 
bugün illı: toplantı ını )ıpmı tır. Bal.anlar Kunılunun hugünkü toplantısında müttrakim işler Ü· 
zerinde dunıldu u ~e gunun iç vf' dı meselelerinin tetkik olunduğu tahmin edilmektedir. 'fop· 
lantı saat 10 dan 13.30 a kadar uç butuk saat deum etmi~tir. 

.. _ 

Seviın'iıı ınezarı 1 
basındaki adaın 

.~ 

Bir adamın mezar başında durduğu ihbar 
edildi. Fakat adam bulunamadı 

San) erde, ııaden mevki inde-------------

feci bir ~ekllde boğularak öldu-ı T k • d b' k 
rülen 18 yaşındaki Sevim Başa- a Slffi e lf (Q(U 
yın katilleri aranırken dün gece · 

yeni bir s:ıfha ortaya çıkmıştır. Cesedi bulundu 
Hüseyin i mindc bir köylü. 

mahallenin bekçisine ko~arak, 
bir ı:ün önce gömülen Sevimin 
mezarı ha ınd:ı, karanlıkla bir 
adamın eğilip kalktığını gördli
f;üııü söylenıi~tlr. Bunun Uzerine 
bekçi derhal kara~olıı durumdan 
haberdar etmi~ ,.e cina)ct masa
sı memurları genç kııın mezarı 
basında dola~an meçhul şahsı a· 
ramağa ha lamı~lardır. Gecenin 
geç vakitlerine kadar yapılan a. 
ramalara rağmen hiç kımseye 

<Dc\lmı Sa: :; ~u: 7 de) 

Taksimde Cumhul'i~ et cadde 
sindeki Seyhan :ırıartınınnının 
bahçc~inc ::ünnilmüş kllçilk bir 
çocuk t'C,cdi zabıta tarafından 

mrydana çıkarılmı tır. Kafa tası 
çallamı~ olan çocuğun pencere
den duserek ölme i akla geliyor. 
sa da. bu takdirde ana \C baba· 
sının ke~fiyetten re mi makam
ları haberdar etmesi !Azım gelir 
di. Şimdiye kadar 'labıta~a ana 
ve baba tarafından bir mfiracaat 

<De,·amı Sa: S Sii: Z de» Çocuı:u oldurulen l'\urten Özliirk karakolda 

.. 

• 
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Memleket bir daha makine 
mezarlığı olmıyacak 

Fuarda rast-

r ' Ziraat makinelerinin tamiri ve ye-
dek parça meselesi - Ege bölgesinde 

kredi sistemi 

lerıni genlslet· 
mek isteyen 
çiftçilerdi. He 
nüı. traktör gir 
memiş bölge
lere Zirat Do· 
natım Kuru· 
munun Ford-
ı;on tra ktoril· 

ge.!diıım Tı 
pekoylil bir çift 

çi dıyor ki: 
•Makinelerimiz 
de bir Arıza 
olunca, ~ehre 
bile ıotürıiıet:e 
hacet kalmıyor. 
Seyyar ustalara \...... ___ ·----- Yazan: ______ _) nü iyi tanıtma· 

sı ve öğretici 
te~kilAtı, ye. 
dek parça ser
vislerini bu. 

bir haber &alı 
yoruı. Hemen 
geliyorlar; ma
kinelerimııi ta-

mir edıyorlar. Bozuk ayarlar
dan 'e bazı Arızalardan husule 
gelen kusurlar ve ufaktefek 
kırıkları bu ustalar pek az u
manda \e mu~aıt eartlarla ber
taraf edıyorlar. Yalnız aldığı
mız makinPlerin yedek parça
larını kolavlıkla bulmamız Uı
zımdır. ?JUhim bir parçayı e er 
acente mısaza~ında bulundur
mazsa ve o parça olmadan ma
kinenin çalııması kabıl olmazsa 
o zaman feUket oluyor. Her 
isimiz yUılistU kalıyor. 

N11111aıı Kıraç 

tesit çeşit Aletler girecektir. talarda kuvvetli bulundur· 
Nıteklm nakıl usıtalarında bir ması çiftçimizin makinelere 
çok tip otomobil ve kamyon olan ratbetlnl ve inanını artı
yollarımızda çalılimaktadır. Zı- rır. 

Bir baamakinlstin 
tnsi) e1 eri 

raat lıletlerl alıŞ\·eri&lnde Zıra
at Banka ı kredi &istemi hakim 
olunca çlrtçllıtlmızın hilnyesine 
uvmayacak bazı tipleri kredi cockshutt \"S İngiliz menşeli 
&!:;temine ithal etmrmck ~olıyle Turner traktorleri ,.e zira
rekabet ı:ahasında za),f bıraka· at Aletlerini satan Mataş fır
b lım:. Yalnız bu i~e hatır 'e masının İzmir bölgesi ba5ma
gonulun gırmemeslnl titizlikle kinisti Rifat'la fuarda tanıs
takip etmcmlı: lAzımdır. tım. Bu usta makinistin ~ayanı 

~lilletlerarası Sosyoloji 
kongresi başlıyor 

15. inci l\lilletlerarası Sosyoloji Kon.resi bugün saat 10 
da Fen Fakilltesi konferan~ salonunda açılıyor. 

Mılletlerarası Sos;>·olojl EnstıtüsıınUn teklifı üzerine. İs
tanbul Üniversıtesi \e Türk Sosyoloji Cemiyeti tarafından 
mü5tereken haıırlanmış bulunan bu kongre, 193~ da Bükre&te 
toplanmak üzere iken 2 nci Dünya Harbının patlamasile 
yUzUstU kalmış ve son defa 1950 sene~inde Romada toplan
mış idi. 

Buglln Kongre, Prof. Hılmi Zıya Ülgen tarafından açıl· 
dıktan sonra muhtelü memleketten ı:elmlş bulunaıı murah· 
hasların nutukları dinlenecek; yarın ubahtan ltıbaren de 
çalışma programının tatbikine geçilecektir. Kongre çalışma· 

ları, umumi konferans salonunda verilecek oları beş konfe
rans ile, dört sı:ksiyonda muhtelif soAyoloJi bran~larına ait o· 
kıınacak mliteaddit tebliğ ve bunların mlinakaşalarından iba· 
rettir. 

Kongre önllmilzcieki çarşamba gününe kadar faaliyetine 
devam edecektir. . 
lngiliz alı mı 

Kaçıran birisi 
Yakalandı 

Sehrimizde 
Yapılacak yeni 
• 

ilkokullar 

l'e~ilkoy Metrorolojl is
tasyonunun tahminlerine gri· 
re bugun fehrlmlı u eh·•· 
rında hB\ a sabah le) in alsll 
ı-e bulutlu, ı&onraları az bu
lutlu grı;ect:k; riızı;arlar şi. 
mal - Şark islıkametinden 
kun etil eııecek, sııhunet de· 
receslnde mühim bir değlıik· 
lik olmı;)acııktır. 

Dun şehrimizde hau kıs
men bulutlu geçıniı, ı uzg.lr. 
!ar deği(lk l~tlkametlerdr.n 
orta .lı.un etle e mıttır. Gu
niın sıcaklı ı g91gede hami 
30.3, asgari l!l.2 santigrat o· 
larak ka) drdılnıı§hr. 

KUCUK HABERLER 
KÖ\ I.Ü PARTİSi KADIKÜY 

Dışişleri 

Bakanhğmda yeni 
Tayin ve nakiller 

Ankara, 10 (Anka) - Merkez
den, Bıikreş BUyük Elçılığı mus
teşarlığını tednre Saffet Urfı 
Betin, Londra Başkonsolosluğu. 
na Hasan Nurelgın, Rodos 
Ba~konsolosluğuna, Tevfik Tür
ker, Karaşi Büyük Elçili~i 
Musteşarlığına A bdulahat Bir
den, Şam Elçiliği müste
§arlığına irfan Sabıt Akça, Fıhbe 
Başkonsolosluğuna Ömer Lıitfı 
Mıyman. Kostence Başkonsolos
luğuna Cemal Tuygar, Strasburg. 
ta Avrupa Konseyi nezdındekı 
mumessıllığlmiı açılıncaya ka
dar Par is Buyuk elçıliğınde 'azi· j 
fe gormek mere mezkiır nııimes
sıllıkte orta elçılik müsteşarlığı. 

iLÇE l\IERKF.Zİ AÇll.l \ OR ı na Affan Sabıt Akça, Kudus Baş 
Turki)e Ko)lu Partısi Kadıköy konsolosluğu maiyet konsoloslu. 

ılçe merkezı 13 eylöl cumartesi ğuna Mucıp Parer, Konsolosluk 
gunu saat 15,SO da açılacaktır. işlerınl tednr e ·temek lızcre 
Bu münasebetle bır açılış torcni Mosko,•a Buyuk elçılığı baekfıtıp 
yapılacak \"e muhtelıf hatipler liğlne Sınasi Oyman. Parıs 
konu5acaktır. . Bu~uk Elçiliğı BatkAtip· 
D. BA K~SI in I!~ l\1ECLiS1 lığıne Ercüment Tataratası, kon 
HEl ETi IZl\JlnE r.rı:'Tt solosluk ışlerıni tedvir eylemek 

Allah rızası için 
Akeam refikimiz. tstan· 

bul Şehir Ti) atrolarııı• 
d 

,e 
&lyuet ı;okulıluğun an 1'· 
ecnebi rejisöriın de Derıt0 
rat Parti merkez.ine ı;ağırı· 
larak bazı ikazlarda btılU· 
nulıluğund;m bahsediyor. !a· 
kat bunu bir rhayct 5c1tıın· 
de ortaynıatı.>or. 

nu rİ\'ıtvrt doğru mudur: 
degil midir bilmi.>orunık 
doğru olacağını da sanına 
istemi} onım. Fakat };azar~ 
doğru is , sl.)asctc bol lı!I 
sanat knrııtırahm, siJnatıı, 
Allah rızası için, siyaset k3

• 

rt§hrnıı) alım. 
GENÇIJlt AŞISI 

:rlne Akıam refikiıniıde 
C.11.P. nln .) ılılönüınuniill 
kutlanmasına alt bir re
ı;ıııı ,·ar. Resmin altında su 
&atırları okumaktaJi ıı: 

cC.H P. nln dünkU kutla· 
ma toplantısında bulunan İ· 
ııômi, G ilnaltay, saracoğlll 
\'e dığC'r genç partılilerdell 
bir ı;rup.D 

l'rrlnde kullanılmayan şıı 
kiırıiciık a\'e" kf'llme iıılıı ıı· 
ı.lıltğine balın: lnönil, Gil· 
naltay ,.e Saracoğln gcııÇ 
partili olll\ or. 

Makineleşme davasında ye
dek parça mevıuunu çok c·aslı 
incel memiı \e c:arelcrlni bul
mımız llıımdır. İzmir fuarında 
Zırat Donatlmın paviyonunu 
gezerken öğreni)·oruı ki bu 
kurum 950 - 951 'e 1952 nin 
ilk be~ ayı sonuna kadar cem
Jn 116 5 mılyon liralık zira t 
makine 'e lılcti satmı~tır. 1051 
senesinin y dek parça satı ı da 
1.6 mıl) on hra tutarındadır. 

Bu arada Ankara Ziraat Fa- dıkkat fikirleri \•ardır. :Meı;PIA 
kulte ındckl tecrubc IAboratu- eu fikrini hemen ehemmiyetle 
arını geniEleterek daha M teç- tatbik mr\•kiine koymakla bü-
hız etmem ı. 'e Amerı ada ytık fa) dalar ı;ağlanabilir. 
Nrbroska Ünhersitesinde ya- Rıfat usta diyor ki: ·Biz ma-
pıldığı s:ıbl rcsmt \'e yeknasak kinelerimlzi ı;attığımıı. uman 
bir deneme sistemi)•le her ma- çlftı;lye kullanış \·e bnkıma 
kineyi bir tetkikten geı;lrtme- dair lilzumlu bilgileri öğretl
mıı 'P. sertifıkaya bağlatmamıı ;>•oruz. Sattığımız nihayet maki-
lfızımdır. nedır. Gilnıin blrlnd" Ama gös-

Fılhakika halen traktörlPr teriyor. Çiftcire tamirciliği de 
İstanbul Teknik "Üniversite in- bAretr-meyiz. İtiraf edelim ki 
de ve Halkalı Ziraat okulunda biz de her yere çiftçinin -.e lein 

DUn Adana \•apuru ıle Pireye 
gidecek olan Yunan tebaalı Ta
na, Fotlyadıs isimli yolcunun, 
ayağındakı ıskarplnin topuğu i· 
çine yerleştirdiği altı İngıliı li
rasını \'unanistana kaçıracağı 
lstanbui GUmrUk 'luhafaza Baş. 
miidürlUğünce haber alınmıs ve 
kendisi suçustlı yakalanarak sav
cılığa teslim edılmi5tır. 

Şehrimizde yeniden beş ilko· 
kul bınasının inşaatı ıhale edil· 
mlş ve temel atma günleri tes
bit olunmu~tur. 

Bunlardan Saraçhancba;ı oku. 
!unun temeli ı: Eyliıl Cuma giı· 
nli saat 10 da. Hırkni~erıf oktı· 
iıınun temeli aynı gtın saat 11 
rle, Bliyukrlere okulunun temPlı 
1.5 Eylul Pazartesi saat 16 da 
Eyüpte İ!!Ambey okulunun lG 
EylUI Salı glınil saat 11 de ve Ka 
dıkoyde Kozyata~ı okulunun tP.· 
meli de 17 EylUl Çar5amba ı;unil 
saat 16 da törenle atılacaktır. 

. ~enl.zcılık Bankası Ida.re Mec· üzere Cidde elçiliğinde BUyUk 
lısı Reısl Amiral Necati Otdenlı, elçılik baskAtipllğıne FeyzJ Öğ
Meclıs azası Cemal Şahingiray demli, İskenderiye Başkon•olos· 
'e Banka umumi kAUbi Zıhnı luğu maiyet konsolosluğuna Ga· 
Bılgeden mute~ekkıl hır heyet lıp l\IUbarek Eldem, Rııaıye kon 
lımır lımanıııdakı durumu incele &olosluğu muavin konsolosluğuna 1 
~ek uzere dun Adana \'apuru ile Nafıı Haşmet Terken, Uskiip kon 
lzmire citmıştır. &olosluğu mua\•ın konsolosluğuna 1 

Hel et, İımırdeki Gar 'Marltim Ruhı Gez .. ın, Midıllı Kon oloslu. 
bınasının depo olarak kullanmak ğu mtıB\'in konsolosluğuna Orhan 
üıere bır an evvel Denızcılik Ban Ermete. Musul Konsolosluğu mu. 
kasına devri işıle me~gul olacak. avın konsolosluğuna Sırrı Tınaz:, 

Acaba Halk Partfı;inln bil 
uç muhterem ihti.>arı tekrar 
lktlılara gelmek hasretl.>le 
kendilerine szençllk 2$ısı ~ aP 
tırdılıır da biz mi haber ata· 
mallık? .•. 

jş DAYIYA DÜŞTtİ 
nitlf'ıslk Amerfüının Tilr· 

khP. Hu)uk Elçisi l\lc Gbftı 
Tur ki ·rde ı;o mil~ onluk ııli· 
fusa kaCi gelerek milli ı:nr· 
naldar olılıığunu belirtl}"Or· 

Bln tık ı:lçinin sözlerinde 
en ufnk bir mfibnll!ğa pD'

1 

olmaıtığı muhakkaktır. f•· 
knt bu~unkiı gunıle ka}'tlak· 
larım11dan -eskisine ~o~1 
çok farklı olsa da- HÜ} tık 
çinin işaret ettiği nlsbrtle 'c· 
rlm nlmaıtı ımıı gibi niifll· 
ı;umuz da henliı '21 ınll}on· 
dadır. llififusumuıu 50 ınll; 

Normal hesaplara gore bir 
makine her ı;cne kı:ındi kı rmn
tinin ~(izde 6 - 10 u kadar YP
dek parça)a muhtactır. 116 
mib on lira kıvmetınd,.ki ıira
a makıne ve Aletlerinin 5enc
lık yedek parça ihtivacının 6 -
10 milyon lıra tutarında olma
sı ican eder. Halbuki yalnıı 
1.6 milyon liralık satı· ~·apıl· 
mıstır. Bundan anlıyoruz ki ih
tiyaclar karsılanamamış. Arıza 
yapan parçalar tam değistirile
memlş ,·eya haska yollarla Arı
zalar bertaraf cdılml tir. 

:Makinete~me harekPtimizde 
her ıaman iolttl imiz şlkAyrtlPr 
yalnız vedC'k narca noksanlı~ın
dan mUte' ellıt olanlardır. tem 
leketimlzde ziraat fılelkri ahş
vuı-i hıtlrn valnız Zıraat Ban
bsı kre.d' i}le vapıldı~ınıı n~
uran Tarım Bakanlığı. Z.raat 
Banka5ı \(' firmalar clele ,.er
dikleri takdl~de yedek parra 
işinin matlöba en u\gun bir 
~ekild" idaresini milmkUn gör
me1rteyim. 

Ege hol.ı;.,slnde 
kredi si temi 

Gene TepeköylUlerden öğrP-
niYoruı ki, ~anıcı madde 

satan firmalar çlftcılerin gün
lük fhtivac:larını kurdukları ve
ni teş~ıUtla bilvUk kolavlıkl:ır 
ıost,,.rerek t min etmektedir
ler. Gaz ve mazot satan firma
lar kendi varilleriyle Is yerle
rin• kadar bunları getirmekte 
ve çif cilere imzalattıktan se
:!l"ll-rle 'eresiye satış lapmak
tadırlır. 
Eı bölgrslndc ciftçllerlml

ıin kooneratirter. Ziraat Ban
ka ı, Zirat Donatım ve zlrat 
malzemP ı;atan firmaların te
min ettikleri ktedılerle haşk:ı 
bölg•lerimiıe nazaran daha 
mllsait durumda oldukl:ırı gö
rülmektedir. 

lemlcketlmlı bir daha 
makine meıarlı ı olmayarak 

zaman zaman gazetelerde \'C 

bir takım denemelere tAbı tu- lstedi~i saatte yetişcmeyir.. Çift 
tutmakta \'e raporlar alınmak- ti ister istemez o çe,·rcnln en 
tadır. Fakat ~anaatimizce bu iş yakın ustasına ve tamir aliılye-
Zıraat Fakültesinlndir. Orada sıne başvuracaktır. Acaba o 
bu i i yapmak lı;in kurulmuş atölyede bizim makinemizin 
bır nu\ e de vardır. huı;uı;b ctlerıni bilen \'ar mı· 

Bugün fuarda teşhir olunan dır. Her ne kadar makineler 
AHupa ;>apısı traktörlerin b!.'y umumi tsaslar dahilinde imal 
gır kuvvetlerıne dair elde iti· edılmis ol~a dahi kendilerine 
mada §ayan bir tetkik neticesi aıt hususiyetleri vardır. Bu 
mevcut değıldir. Herkes ayrı sebeplerle ben sattı~ımıı ma-
hir beygir kuvvrtiylc makine- kinelt"rin bulunduğu çe\Teler· 
sini takdim etmrkt,.dir. Halbıı- de tamir atölyPlerine ve sey-
ki Amerika nıen§ell traktbrler yar ustalara birer lıirr.r u~ra· 

için Ncbro ka Univer~ltesi test· yarak, onlara makinelerimiz~ 
!erini go tcrlr neşri •at var- aıt hususi ayarları ve ehem· 
dır. İfade edılen beygir Jcuv- miyetli noktaları anlatıyor ,.e 
\'etinin çekide mi, kasnakta, llğretıyorum. Katalo~ ve tOrk-
yok a \Crgl csa }arına göre mi çe yazılmış ,.ı kitaplarından 
olduğunu, y;ı.nm madde urfı- veriyorum. Hatta çiftçilere de 
yatının miktarını. hangi , fteste kendılerini tanive rdlyorum 11 

kaç lıbre çeki kunetlne malik Fuarda gbrdllğUmUr. dikkate 
bulunduğunu anlamak kabll- ~alalı nôkta'liin: kl)tte' 111?\'am 
dir. edeceğiz. 

Firmaların Ziraat Bankasının,
lkri sUrdu U mukaveleyi lmıa- r ·---------) 
lamakla bağlandıklerı eartlar 1 
memleket çiftcill~I namına çnk 
iyi du~ilnUlmuştür. Yalnız bu 
şartların harfıyen tatbik edi-
lıP edilmediğinin iyice kontrol 
edılmesi lfııımdır. Kurulan mn
kaniıma i)i çalıştırılırsa mem
leketimizde bir makine mezar-
lığı peyda olmasına lmkAn yok 
tur. 

Forılson traktıirUne 
diıscn uıife 

ziraat makine \'C Aletleri 1!3· 

tan firmalar bilyUk bir re
kabet saha ına atılmışlardır. 
Birçok bolgelcrlmizde çiftı;lle· 
rimiz artık eunu ve~·a bunu is
teriz diyecek derecede makine 
uzerindc fıkir yilrütecck dunı
ma gelmişlerdir. Bu milnasc
betle Zirai Donatım Kurumu
nun memlekete ithal eltili 
Fordson traklörllnden de bir 
nebze bahsetmeği lüzumlu gö. 
tUyorum. 

&ECMl$TE . 
. BUGÜN : 

L'" =- • '!• •. ıt' -~ - - .,_ .~ 

Bursanın 

kurtuluşu 
30 yıl enet bugun, 11 Eyliıl 
192Z de Bur amız du~man is· 
tlla ınılan kurtulmuştu. Ta
rihin en eski &r.hirlrrlndr.n 
biri olan \ e biıtun tabii gu. 
zclllkleri !nesinde toplayan 
Bursa, uzun ;>ıllar Osmanlı 
imparatorluğunun payitaht
lığını ;)apmı§hr. nnrsamız 

l9ZD de dil man lstllA ın 
11ğramıf, çok an çekmltilir. 
Fak•t Bursalılar. lstllft ·a bo· 
·ıın eğmemi§IP.r, Kuuyı lllil· 

liye harekAtında faal rol O)'

namışlatdır. 

Bunıahların kurtulus bay. 
t11mlannı hararetle tebrik e
deriz. 

TÜLBESTÇİ 

Şapakadaki 1100 

lira~ını çaldırmıJ 

Kızıltoprak Bağdat caddesi l 
numaralı e\de oturan Şerafet
tin Toğrulun yattığı odada, ba: 
~ının ucundaki şapkası !~ine koy
duğu 1100 lirası calınmıstır. 
Paranın, onı yerde yatıp kal· 

kan Dursun Aydın tarafından ça
lındığı ıddıa edıldiğinden sanık 
yakalanarak tahkikata başlan· 
mı&tır. 

Geçimsizlik yüzünden 

karısını bıçakl'!dı 

Akbıyık Ilsakpasa yokuşu 33 
numaralı e\de oturan Hasan Şen 
gül, geçlmslzlık yilzünden ka\•ga 
elliği karısı Senet ŞengUlil bı
çakla yaralamıstır. 

Sanık akalanarak tahkikata 
ba§lanmı§tır. 

Amiral Carney lzmir'e 

gidiyor 

Amiral Carney, General Schlet 
ter ve General Walliy bugün İz. 
mire gideceklerdir. fzmirde iki 
gün kaldıktan sonra Ankııraya 
gidip temaslarda bulunacaklar
dır. 

C.H.P. faaliyetine ait 

re im sergisi 

Halk Partisinin 29 uncu ku· 
ruluş yıldonilmil münasebetiyle 
il merkezi salonlarında bir resim 
&ergisi açılmıştır. Bu serJ:lde. C. 
H.P. nin lktıdar ve muhalefet 
de\Te.lerindeki faaliyetine ait 
muhtelif resimler te~hir edil· 
mektedlr. 

lnönü'nün Trakya scya. 

hatine no zaman çıka· 

cağı buğün belli olacak 

C.H.P. it merkezinde bugün sa· 
at 16 da bir toplantı yapılacak· 
tır. Trakya C.H.P. il başkanları
nın iştirak edeceği bu toplantı· 
da, İnonü'nUn Trakya &eyahati
nln tarihi ,-e uğrayacağı )erler 

6. Milli Eğitim Şurası 
hazırlıkları 

Mllll Eğitim Bakanlığı yakın
da toplanacak •6 ncı Mılll Eğl
tım Şörası• nda esas mevı:uu 
teşkıl edecek olan ilk tedrisatla 
atAkalı dağınık, karışık ,.e bir
çoklarının hükümleri antldemok
ratık mahiyetteki kanunların de
ğışt ırılm~si ve ~eılne. huliın ilk 
tedrisat mueueselerlnl içine ala
cak yeni bir •ilk tedrisat kanun 
tasarısh hazırlanması için mUte. 
hassıs bir komisyon tarafından 
tnnzim ~dıleQ nnkct 1'\ahivetin
dckl sualleri öğretmen tc5ekkUl
lerıne gondermistir. 

Bu arada. İstanbul öeretmen
ier Derneği de butun azalanna 
Bakanlıktan gelen bu sual liste· 
!erini tek&lr ettirerek tevzi et
miştir. Şehrimiz muallımleı 1 bu 
mevzudaki fikir \ e dileklerini 
bir rapor halinde teı;bit etmek 
üzere 15 e)l(ıl paz:artr 1 gUnü Sil· 

at 15 de Çapa Eğilim Enstitü
sünde b!ıl uk bir toplantı yapa
caklardır. 

Şchirdo otomobil 

kazaları davam odiyor 

tır. . Meksiko ElçUıgi ıkinci kAtlplığı- ı 
65 F~ANSIZ ne Diindar Emın İdız, Paris Bas 1 

Tl'RISTİ GELDt konsolosluğu Kançılarlığına Meh 
Fransıı bandıralı Anne de Bri- met Yalçın Kurtbay. Parıste Ku· 1 

ta;ne yolcu gemisi dlln 65 turl&t zey Atlantık Andlafması te~kilA· 
ile hmanımııa ielmiştlr. tı ne:dindekl Turkıye Daimİ de. 
Gemı, bugün turıstleri, Bursa. legelığı milteha sıs Şifre memur 

yı gezmek iızere Mudanyaya go iuklarına Muazzam Benıhan ve 
t~recektı~. • Ahmet Yarnz dereceleriyle, Şam 1 
KASll'ıl GUI~EI . elçiliğinde B. Elçilik milst"&arı 
Al'liKARAYA GITri Jlhamı Üıel Tunus birınci sınıf 

Bır muddcttenberl 5ehrlmiıde Başkonsolosluğuna, Fılıbe Ba5.' 
bulunan C. H. P. Genel sekreteri konsolosu Nec.ıp Salt Tam boy ı 
Kasım Gulek dün sabahki uçak· Lib •a elçiliği müste•arlığına LA ' 
la An karaya gitmiştir. hey elcillğinde bilyilk elçılık

0 

ba~ 1 

UiMi u.ı\S,1\~l'B?!' kiitibi Mustafa Kayagil, Bukres ı' 
1\111 Lİ lAKLl.l (,ELDİ Buyuk elçilıği Ba~katipliğıne, 

l\lılletlerarası Ucüncıi İ&tanbul Kara$ı büyük elçıliğinde orta el· I 
baskc.tbol ı.ampıyonasına katıl- cllılı: başkA.tibi CelAdet Kıyasi 
mak. uz:ere Iran mılll takımı dün konsolosluk iŞlj!rini ted\'İr cy!P.- ı 
~c_hrımlze gelmlıtır. mek üzere Tokyo büyük elcııı. 
<'ll'\l\0~11 ı~ ,nt HU1''~ • _ itinde orta elçıllk Basktıtlpll~lne, 
'b\RIN l\JE) LUT OK ACAK Tel.A\iV elçılıği ikincı kMıbi İh· 

. Pakistan büyOk kurucusu Kaı. san Akay Tunus Başkonsoloslu· 
dıazam Mehmet Ali Cınnah'ın 1 ğu muavm Konsolosluğuna, Pa
' efatının dördılncil yıldonUmil rls Ba§kon3oloslu~u muavin kon 
munasebetıyle bugUn öı!le nama Eolosu Sıtkı Coşkun Tel • Avlv 
ıını ~üteakip. lle)azıt camiinde elçılıl!i ikınci kUipliğlne. Mos· 
-ı:urkı)c - Pakıstan kültiır ccmiye kova bilyük Plı,;ıligi ikınci kMibl 
tı tarafından mevlut okutturula· Sadi Akarcalıoğlu Buenes • Aires 
caktır. . . . elçiliği ikinci kAtipliğlne. İsken· 
JBRAl~IM D~I.IDENlZJN ılerlye Bukonsolosluğu muavin 
AÇTIGI DA\ A konsolosu Muhittın Bilir Mosko. 
. Şeh.ir Tıya.troı;u aktorlerinden va BUyhk elçiliti ikinci kAtlpJi. 
Ibrahım Delıdenızfn. Vasfi Rııa }!ine, Musul konsolosluğu mua· 
Zobu, Talat Artemel, Refik Ke- vln konsolosu Kemalettin Deml
mal . Ardunıaıı,. Mahmut Maralı, rer Uhey elçiliği ikinci kMipll· 
Medıha llakersın, Errument Ek· ğıne, Mosko\'a bilyilk elçlli~i i

Cemal Yılmaz idaresindeki rem TalQ aley~lne aı;tı#ı haka· kinci kAtibi Feridun Rua Libya 
2199 plAkalı taksi, Galata Neca· re~ d_h·ıısına dun saat 14,30 da elçiliği ikınci kUipliğlne ve Riza 
tlbey caddesinden geçerken AIA- 2 ıncı Sulh Ceza mahkemesınde iye konsolosluğu muavin konsa. 
ettın Bekler ile kardeşi Bahat· de,•am edılml tir. !osu F'ahrettin Tasan Tahnn bil· 
tın Beklere çarparak ağır &uret· yeni be-:. liralıklar yilk elçiliği ikinci kAtipliğlne de-
te yaralanmalarına sebebiyet ,. 
Vermı'ctı'r. t d ·· ı k I rec:eleriyle; Köstence Baskonso-.. o avu o çı arı ıyor 

Yaralılar Be,_.0ıııu hastan"slnA losluğıınu ted,·lre memur masta. 
" ı; " " Ankara, 10 (Anka) - ın,ıııe. 

kaldırılarak yakalanan sanık 50• rede tabedilmekte olan yenı kA- hatliUzar Nurullah Korkut, Ro. 
fdr hakkında takibata başlanma~ ğıt paralarımızdan 50, ıoo. 10 ve dos Başkonsolosu Cemal Kars 
tır. 2,5 liralıklardan sonra 5 liralık· Helsinki Elcıliği baekAUbi K(ımu. 

Bundan baEka, Necdet GUrbUz !arın da yakında tedav!ılc çıka - ran Acet, Üskilp konsolosluğu 
idaresindeki 11661 p!Akalı taksi rılması kararla~ınıştır. 500, 1000 muavin konsolosu Adnan Rııa 
Kilciıkpazardan geı;erken Emine \'e 5000 lıralık Uğıt paralarımız 
't'Urür isminde bir kadına çar- da tedricen piyasaya çıkarılacak, Eldeniz ve Kudus Ba&konsolosu 
parak yaralamı;lır. inönUniın resmi bulunan kAğıt muavin konsolosu Turgut ilken 
Yaralı İlk Yardım Hastanesine paralar tamıımen teda\ ulden kal dereceleriyle merkeze tayin, me-

ona, ka) naklanmıu da 5 
mll)ona ·etecek \erime nl•f' 
tımıak için gı.> ret ) ine blıe 
dU&uyor. 

El n ltblrllji) le çalı&3' 
hm. 

Sadun G. SAVCI 

ON' KELiiUE\'J.E 
Arap Rirligl Gtnf'I Sekrt· 

teri Ar.um i tifa etmiş .. 
llluaz.zam bir istifa! ... 

TATLISER1' 
sm ~ 

Haıtköy antrepo intacıtı 
tamamlanıyor 

Liman isletmesi Hasköy antre;. 
po ı;ahasındakl inşaatın bir 1'~9 
mını tamamlamıştır. Bu eah8 

• 

ıkincl pJAna alınan islere de ~~. 
kında başlanacaktır. Bu işler ıı:i 
rasında 7500 metre karelik 1>· 
katlı depo insası da butuııın• 
t:ıdır. 6, 

Liman işletmesi, 1053 yıll~ fll 
tahakkuk ettirilmesi düşünül 111 
l5lerl .limanın sıkışık \'atb•etl!l• 
;:ozönUnde bulundurarak dıı a· 
ewelden plAnla~tırma) a ba~l 
mışlır. 

~-------~--___..,, 
,--TAK V. M .--1 
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11 "llu buıU1n, bcuıhıuınn ıaıl' 
toplu gorU melerde memle

ketimize pek cok tip traktor \e 
ziraat Aleti ithal edıldı~inde'l 
serzenişli bir lisanla bah edil
diğini gorilyor \"c işitiyoruz. 

Zirai Donatım Kurumu bu
güne kadar 5665 adet Fordson 
traklorU ı;atmış bulunmakta
dır. Ford on 4500 lira multabi
li elde edılebilecek, ucuz bır 
traktordur. Bu ucuzlu~una mu 
kabı! oldukça kuvvetlidir. 'Ma
kinesi 'basıttir. Kusur olırak 
sar!ıyatının bir parta fazla olu 
§U zikrolunabıllr. 

~örüşillccektlr. kaldırılmı,. GOför yakalanmıştır. dınlacaktır. mur ,., nakledilmielerdtr. ________ .;__;..;_;_;__:..:,.;.;._;_:=:;;~~~:.:__~----

Bu serbest ticaret dc\Tinde 
elbette inhisarcı fikirleri te -
vik edemeyiz. Bu memlekete de 
baska diyarlarda olduğu gibi 

Bir açıklama 1 
Eski Yugoslav konsolosu \e 1 

mülteci Yugoslavların bask·anı 
Bay Vladimlr Perltch gazetemi
ze gönderdiği bir mektupta, ge
çen giln tertip ettiCI kokteyle 
Bulıarlınn l5tlrak etmedikleri· 
ni ve kendi adının Zıteckh olma
yıp Peritch oldu(lunu, gazete· 
mlıde çıkan haberin de bu iki 
noktadan tu-ılh edilmesini ls
tediğınl bildinnlştır. 

Fordson makineleşme faali
yetimizde öncülilk vazifesi gör
mektedir. ilk devirlerde )'ani 
bundan iki - ilç sene evvel 
Fordsonun baskaca kusurları rla 
vardı. Şimdi onlar da bertaraf 
edilmiştir. 
Fuarda Fordson sahibi olarak 
rastgeldlı!lm çiftçilr.r bu trak
törden hiç şlkAyet etmediler. 
Bazıları mUsait eartlarla Ford
sonlarını <'iden çıkarabilirlerse 
yerine daha bilyilk traktör ala
caklannı sövlediler. Bunlar is· 

EKONOMi ve TİCARET BAKANLIGI 

iç Ticaret Genel Müdürlüğünden 
Tilrklyede hayat, yangın, nakliyat, sigorta işleri ile 

iştigal etmek üzere kar.uni hUkümler dairesinde tescil ve 
!Un edılmış olan Riunione Adrlatıka S gorta Şirke• nln 
Türkiye umumi vekili Alber BarzilAy, batı olduğu salahi
yete binaen bu kerrc müracaatla kendısınln gaybubetiRde 
halı olduğu salAh!yetierin cümle-ini istimal eylemek ve 
Şirket namına ~ apaca ı ı lerden doıtacak davalarda biltUn 
mahkemelerde da' arı, da\ alı 'e 'i.ıçünrü şahıs sıfatiyte ha· 
ı.ır bulunmak 'e 12 F 952 tarihli ve 9866 sayılı vcklletna· 
medekl yetkiler \erılnıck üzere Enrlco Angelonl'yl 'ekil 
tayin eyledlğıni blldırmiştir. 

Xeyfl)ct S gorta Şırketlerinin Teftis 'e murakabesine 
dair ı 149 sayılı kanun hUkfimlerine uygun bulunmakla 
nın. olunurı 

bahsetmi~tlm. Bu adamın oto-
mobil unayii yüzünden çok pa. ,~~: 
ra kazanacağını söylemiştim. O ~ 
zaman belki bana glllmllştunilz. 
Fakat ~imdi bu hal bizim de 
başımıza geldi. Ford gibi biz 
de çok para ka1.anıyoruz. Onun ef

fine bir yudum §ampan)·a içti· 
Dedi ki: 

belki bizden daha çok milyonu ~ 1::,_; 
var. Fakat bizim de olacak. Qn. ~"'-=7 
dan geri kalacağımızı sanmıyo-
rum. Sile bu gon ay neler yar,. "' 
m15 olduğumuzu anlatayım: 

- Bu gece kendimi )'lr~1 
yaşında hissedıyorum, Ray .. fJ· 

mit ederim ki bu, blrblrlrnııe 
yabancı olarak içtiğimiz ı;oll 
~ampanya kadehlıtlr. Bu J!C~e 
kendimi.ne kadar genç hl et· 
tiğlml anlatamam. Ray ... 

YAZAN~ FAMWI' .Lll••sr . nEzz·~N ~ p " .... L ~~~N Ray, hu söılere karşılık su
1111 

..,..,..,~ ÇEVtllEN~ fiil" " llt•C • Tll4 "'iN ıoylemck isledi ,fakat wst~~ 
dialhuki ben geçmiş sencırrı 
) ükü altında ezılmls giblylrn., Piyasaya kaç araba çıkardık, -

dersiniz? Yekununu söylesem 
nımıyordu. Ona hiç rastlama
mı~tı. Şuradan buradan duydu· 
ğu sözlerden mlna çıkarma
mıs. Waltcr ile Rl!Y arasında 

bir mtinasebet olabileceğini 
dti6tinmemlfiti. DUşünseydi bi· 
le, bu, Ray'a kar51 olan hisle
rine halel getiremezdi. 

şaşarsınız. 

Ray ,biltUn bu duyduklarına 
pek §a&ıyordu. Clnclnnati'll 
Kurt'un, meşhur Kurt - Susseks 
firmasının Kurt'u olduğuna bir 
tfirlU inanamıyordu. 

- Kendimi methetmek gibi 
olmasın ama. Ray, size bir &ey. 
ler anlatacağım, ~aşacakflınıı. 
Şu yolun iki tarafında gordü· 
~Onüz arazı var ya .. Bunların 
hepsi benim ... nunlardan haş
ka birçok yerle.r dnha aldım. 
Paramı araziye bağlı) orum. 

- Detroit'de mi oturuyorsu· 
nuz, Kurt? 

- Evet. Frontenac oteline 
yakın bir apartımanım var. Al· 
tı senedir orada bekar hayatı 
·aşıyorum. 

Frontenac otelinde WaltP.r 
ıle Corinne kalırlardı. Belki de 
Kurt. Ray ile Walter hakkında. 
ki dedıkoduları duymuştu ... 

Hakikatte Kurt. Waıter'i ta· 

Blr kadın, kalbinin istediği 
yolda dıledıği gibi hareket et· 
mekte ~erbesttir. Hay ne ise, o 
idı. Her \ aptığı Kurt"ca mak
buldü. Ray, Kurt'un gozilnde 
her zaman beğendiğı ve arzu 
etıiğı kadındı ve öyle kalacak-
tı. 

- Şimdi sizi otelinize götü 
receğim. Bir saatlik kadar bir 
işim var. Buraya romatizmasını 
teda,iye gelen bir is ortağımla 
gdrü5eccğım. Sonra gelip sizi 
alırım ve beraberce Frontenac 
oteline gider. yemek yeriz. 

- Bu akşam o otele gide. 
mem, Kurt. Ba•ka bır yerde 

61 
yemek )'iyelim. Bilhassa bu ak
eam benı oracla gurmelerini is
temiyorum. 

- Nasıl isterseniz, öyle ya· 
parız. Ray. O halde adadaki 
bir lokantaya gidelim. taze ba-
lık yıyelim. . 

Kurt ne iyi, ne mükemmel 
bir arkadaştı. Hıç itıraz etme
den her &oylenenl ka'bul edi
yordu .• Her zamanki gibi &e
\imli idi. Fazla olarak bu ol· 
gun hali de ona pek yııkı&mış-
tı Zaman ve hayatta muvaffak 
olmak kmıdlslne bir emniyet 
\'ermi~tl. Sanki daha yakışıklı 
ve cana yakın olmuş gibi idi. 
Onun gibi muhabbetli ,.e cö· 
mert bir arkada~la beraber ol· 
mak ne tatlı &ey(ll! Ra)•'ı mem· 
nun etmek için elinden geleni 
yapıyordu. 

- Size mallkAnemlzl gezdir
mek için bütiln bir günü bana 
ayırmanız !hım, Rav. Hatırım-

da kaldığına göre siı ıt yarış. 
!arını da severdlnlı. Ben o iv 
den anlamam Ama bu, herke
sin hoşuna giden bir spordur. 
Ne\'york'da gorutecek birçok 
başka Ee) !er de \'ar. 

Boyle bir arkadaşı olmak, ne 
i)i idı! Biraz: sonra Ray, sırtın
da koyu renk bir dantel elbl· 
se, basında kendı eliyle yapmıı 
oldul!u bir &Bpka oldu~u hal4 
yola cıktı. Açık otomobilde HC 
!arının ucmamRsı lcın ba$ına 
bir tül bağlamı&tı. 

Kurt, halinden ı;ok memnun 
;:örilntiyordu. Neşeli bir ta\'ır· 
la Hay'a söyle. ,ôyledi: 

- Eğer bana dünyada yaşa
dığım müddetçe en cok hosumı 
giden J:Üntin han~ls! olduğunu 
seçmek !Azım gelse. muhakkak 
ki ıbug,ilndılr. derdim. 

- İlen de öyle yapardım, 

calayıp ıeçmlG zamanların toz· Ses çıkarmadan kadeh tokll~ 
larını kaldıracak değılım. Fa- turdular \ e birbirlerine ba1'

11
' 

kat bana öyle geliyor ki bitim lar. 
aramızda pek luzuımuz \e mA· Bundan ı;onra Ray ile gurl· 
nasız bir anlacmaılık oldu. Si· birkaç kereler daha bulu51r. 
ıin hayatınıza alt fazla bir şey Ray için gunler cok yavas get't· 
bılmiyorum. Bana ı;oyledlklerl· yordu Walter ile Corinne. D~ıı 
nize inanmakla iktifa ediyo- roit'den döndükten sonra 
rum. Bılırsinlz ki ben &aka ~a- Ray ·ine Kurt ile bulutacııt 
pan bir adam değilim. Size geç ''akit b•ıluvordu Beraberce o· • J • re 
ml&e dair hlc &ual sorm ı)O· tomobılle J;ezlyorlar. otelle r 
rum. Olan olmu6tur. Fakat b•ın yemc~e gidiyorlardı. Hattiı ~. 
dan 5onra size !Ayık bir hayat s;Un otomobil fabrikasını 
temin edebilirim, Ray ... Bunu gezdiler. 
ben &izı~ için degil. kendı saıı· Ray, bir giln yine Waıter i~~ 
detim l~ın yapacağım. betle altı arasındı. pek kısıı b • d ~ 

- Kurt, siz dUnyanın en iyi zaman lı;ın buluştuğu esna ıı ır 
insanısınız. Bunu takdir etml- na otomobilden bahsetti. 1\ 
yorum sanmayınız. ;)'akın arkadaşı vasıtasıyle wıı -

- Bu ~eceyf cok keyifli ge- ter'e fabrıka fiyatına bir Kur: İ 
tirelim. Ray. Susseks otomobilı alabılecd1r~ 

Kurt. 

Cincinnati'de yaptıkları glbı. söyledi. Walter, bu arkad
115

\. 
yine yemekte karides ve kus Cincinnatı'll Kurt Shendler 

0 

konroaı yediler. Şampanya da duj!unu derhal anladı ve: 
- Ray, e•kı h~tıraları kur· içtiler. Kurt. bulu~maları ~ere· < llr\Dmı ı-ar l 
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Yazan: E. T 
M• ır'ila tr\•klner devam t'dl- * nirinri Ordu birlikleri 

~ or. {;c)rn habcrlen- b:ıkı- tatbikatı dün de deum 
hn ctml tir. a tnkif edilen sl,>:ı i ricalin 
:tekti * Arap Hlrliğl genci r kre-
h ınu t'lll biri bulmuştur. ' o- teri Abdurrahmıın Az-

as I>aşn gibi bazı liderler de 
t\J 1.:ım i tim etmlstlr. 
dı eıinilc gii1. altına alınmı l:ır- * Tunusta durumun çok 

~· r.ı. 1"ecip tarafınd:ın leşi.il 
tdılcn kabine gere giinıHiz tı)Jı- gergin olcluğu blld iıil-
la mtktedlr. narak yaıııl:ıeak temizlik hak-
lın.o * Birle nıiş l\Hllctler nez. ua giiriı mclrrdt bulunuyor. 
~l'~eraJ, kabinr.sinin baslıca he- dindeki Türk df'lcgt'Si 
"l.'fınln mı-ınlrkr.lle temlılik •aıı Srlim Sarııer, Korcde 

1 Tunada batan 1 ~~~~~: 
• ; Misafirin azizliği 

nıyef 1 l{alı iııe rlıirı ıl ıiı t saat siiren 
lılr toplan t ı 3 :111111 1 ~. 

Gemide 110 
Yolcu boğuldu 

.l.nadolu ..ı n •• 

N'e\'YOrk, (Dirlcşnıis Milletler) 10 - Bırlc,.mış lilleUer 
ııezdindeki Türkiye baş dckgesı Büylık Elçi Selim Sarper, Bır. 
leşmiş MilleUer gazete muhabirl<'ri birll~ince tertıplcnen bır 
televizyon yayınında bryan11tta bulunarak. halen Panmunjomda 
cereyan eden mütareke mü1:ıkerelcrinin kanaatincr, Bırlr5mış 
Milletler Genci Kurulunda Kore h:ıkkındn yapılarak siyasi tar
tışmalardan çok daha mühim olduğunu sdylemı tır. 

Selim Sarper, milt:ıreke mli7.akerelcri nrticcsinin her iki ta
rdın lhlitekabil kuneUcrinin hillıassa tc ırı altınc'la kalaca[:ı 
tahminlerinde bulunmuş ,.e komünist Çinlilerle kıızcv Korelilerin 
ıırzıı etsrydil«'r, iyi nıyct göstermeleri hususunda • kendilerine 
ha) li zaman bır:ıkıldığı fikrini ifade ctmistir. 

J)il r kolın hu ılii rl "ant. 
İç ııı eı;l'l~lr.l'İ giiriiş. ıl ı' I.onrlra, 10 (,\,P) - Dun bil. 

ııu•sı• ldı•ri giiı ılrn t.:r\·İr, lıit- clirclığimiz üzere Bel::raıl kesimin 
nı rz de bitmez. ele, Tuna nehrinin iki ynkası ara 

nlr o ı ·ıoryaııın ııiiriir pli- sıııd:ı yolcu taşıyan bir \'npurun 
fıir e!>rn rıiıg:hını \'I' <'Ullll:I- :ılabora olması neticesinde l 10 
ılak ılnlın;ın dr.nilinl düşii- kişı iilmü~tür. 
niin, bir de naı. ıınlıldar sem Hadiseyi resmen talıkık eden 
tinin sıcagın ı . Ah ah!.. 1 bir kcımis)onun buglin bıldirdiği j 

!"P. ohmlu sanki 11 Gene- nc göre, lahlive ekipleri cımdı) e 

1 
ral Ridıtway biraz daha grç: kadar nehirden 63 ceset cıkar· 
gelst) di! mı lardır. ni bir fırtınanın pat 

EC\ 'J::'I' e.; tİltE~ İN' lak \'ermesiyle yolcuların gllver. 
-----------~ • te~e üşüşmclcı; sebebiyle alaho 

ra oldıı~u anlaşılan kilçiik ge. 

l!tak oldu~ıınıı siiylcmiş. .r.unu Kuzey Korelilerle, Çintl-
)apfıJ.tnn ' ı• ljlllıat seçim lr_ri ne- !erin iyi niyd giistl'rmr.- • • 
lltelrnılikten sonra iıı başından diklerini SÜ.) lrmistir. lran Parlamen•os idama mahku" m 

Kırklarelinde iki 
Kamyon kazası 
Oidu 

mıde, riiyet şahitlerine göre diın 
tüyler iirpertid sahneler ecre,> an 
etmiştir. 

IHidi"l'dl' bogulan kimselerden 
bir çoklarının rrsı-t l cri akıntı ile 
suriiklcnmiş 'e hala bulunama. 
mı tır. 

tekU<'rı•ğİL• ılrıniştir. 

Eski na h:ıknn Ali fahlr isti- y D • 1 . l'I d c· ,. L d 
fa Ntiktcn ı;onr:ı kendisMc giı- unan IŞIŞ en . n 1 m 1 casus aa m 
tu~en ~ıı7etccikre rn. Nl'clple T I • Kırkhıteli 10 Olusu i) 
ı B k b a ıran , lO (A.A.) - J\aşb:ı- Auoeıaını f'ttı• imece buc:ı~ından zahire ~ llkü M d p • r 
l ta~ında tam bir f'iklrbirliğl bıı- a anının eyanaff kan Musaddık t:ırıırından fcvka- j en eres arıs e Unı!u~ıınu, buna r:ığmen ı ura llıde bir içtimaa dnvet edilen po.Jı (l\ l al<'~Ya). lO - ileri ge- ile ilimize gelmekte olan Kırk-
ttıne~inln askeri makamların. -'uoeialıd """ İran paı·lamcntosu bug'u'ıı toplan 1 lc.n hır çde lıden olduğu ıanne. lareli 66 plakalı şoför Nuri Isır· d 'd 1 ~ d 1 ı g d . d k' k K D" t . . Sc\ m na say, Ta ksim mr.ydanında 
l.ıenıtishıln maliimatı olmadan bir Atine, 10 - Eski Başbakan ve mıştır. 1 ı en .er Ten Tal adlı 24 yaşın an ı are~ın e ·ı amyon ara- ave e il 1 
kını iyasi sahsiyetlrrl te\klr Dışı' •lerı ll:ık:ını Kon tantı'n Çal Üç saat süren bugünkü top da gıizel bır Çinli kadın, yakalan 1 hıdır köyü içinde Kırklareli 76 se,ru•_ ıı'ı•ıı ıııezarı 

eıu " • dıl!ı sırada üzerinde bir el bom- plakalı kamyona çorpmıştır Bıı 7°"' " narul.ıc A / 4 • .. 

1 ıın. rııindcn ileri geldiğini ôy- d:ırı's bugün hllkt'.imet tarafları tanlı esnasında muhtelif meınle- 1 p · F' t 1 ı Pnı • b:ıs ı , bulundıı"u cihetle bu .. .,iin k. azada kamyonda bulunrınl:ırdan _ :ırıs, 10 - ransız gnzc e er • 
l ı tı. Bu özlı-r doğrudur; «' - Elcfteria g:ızetesıne \'erdiği be. ket cliıv:ıları görtişiilmüştiir. "' - h b k v :\ 
1 ~aşh:ıkanla c.ı. !"r.clbln tem il )anotta, Yunanistan, Tilrkı•e ''e Ni~ahın temini maks:ıdıvlP sona eren duruşma neticesinde Imeee kiiyünden 36 )aşlarındl j Fr:ıl~-ız Cumd ur abşl·a~ı . 'il· b8SJJJdakı• •t()ODI 

eııı .. 1• "rnç sulıa•l:ır rı-pındn J 1• 1 . 1 .1 id:ıma m:ıhkum edilmışlir. berber Ahmet ölnıu~tiır. Şoför rio 'un, Lon raya r uyaret ~·a- c a 
.. ., , •a" v ., ı ·vada milt kk'l b' mr.e ı•r. ge memıs o an mı Jet\•e- b k ""' t•··•- 'ıht'ı l ,ıf • o'·tıır. İkls'ı de ~ u,,,os a\, n e e • ·ı ır - K .. · t t '''" · ı ı · le\•ki! edilmistir pacak olan Türki••r. na a ·anı .... ,..,, -' " killerinin hazır bulunması tcm\n omunıs Cı;ııışçı çc e erın · ' ' J ı R ı · M .. • 

ltre 1 · güney do~u müdafaa camiası ku- l\lalezy:ıda eri•tiklerı tcthı" ha. Kırklareli 10 (Hususi) _ Bu. Adnan Menderesi l'arı.e da\'et . . ası tn<' e> t kısıklı .ol~n bu şof?r· bır çok de· 
ın rkrtır. temizlik \'e ıslahat rulmasına taraftar olduğ .. edilmiştir. Salı günkii toplantıda . v " .. tt'ğ' . ktadır tc~adıl! etmek mlim' un olmamış· l fil S"\ıını mııhtelıf yerlrre ~ez-

~rııtmasını, sııiistinıa.1 C:ıille,ri nin lemı'c:tı'r. Çaldarı's dnmıctııı·rnuk'ıs:oy irnnın ,.n i ran ını'llr..tiııı'ıı menfa- r«'k••tlerı sırasında bu kadının :ı. gıın sa:ıt 1!l sıralarında Burgaz- c 1 ını )azma · lır i ,, .. 1:. dil" . .. 't f . 'r v " v ,- d J J • k 1 " I d b · 1 1 Fran ız. Cumhurbaşkanı bu · rr.cbc go ur ı;unu ı ıra etmış. 

bllza11ıanılınlmasını istıyor. ' aln. ır._ j «Bö•·le bir teckilAt, .:\,•rııpa :ıllerinin nıilclaraası içın meclis am ann:ı ıır ço Anupa ıyı o an 117. gr.tırmcktc 0 ıın Hasan . . . . ' · 1 C:ina,•rtin ram kinı" 111 ıı w k b ı " • ·ı 
ıl r k 1 1 t 1 1 k , .. .. - 'ıcap rclnn k~. r~. rı a l :ın:ıktır. dürttiiğU arılaşılnıııktaılır. Kachn Fehmi S;ıkaryııya ait, şoför Hık· ı d:netı ıçkı du _mnnl.inrı kongrcsı- ı' lanbııl L"mnı\•nt ' lu"du"r.il 'h nr. dil a aurısı b l ~ ~ Cd\ ım 1 ek 

'nı ı: e e uı.mıa ç n u. u :ıı~ müdafaa canıi:ısının mukabil kıs .- " .. ~ B k 1 t b l lı ... " " " a\lı un m nasc rtını uvara 
da :n rıl ı~ ıırlar. Alı i\la h ır mını tc<kil edecek ve b t k I' Sthadıt'Ja ~örüsmeler çeteci, te\'kıf rdilcliği sır:da, s.:ç met Uz'un idnresindrkl kamyon, 11.c a · · a.~ • e~.1 en 5 an ~1 

Ya met 'l'ekclio~lu · \'e İkinci su be b' , 1 el , .. . • k 
~~~ş ı::itıne~c ta raU:ml ı r. c.ı. de Ü" iİgili devlet icabı~d~ ~~~: dn·:ım edi}'or larınııı :ırasında .120 bin llong Ka\•aklı köyii civarında btsik- sı Prgfc or Gokayı kabulil .,.ıra. Miıdlirii !\'.<'cdct u;;ur berab~rlc 1 c~~ scH a an ':ırı::~ç~e,ı ~çını o 

b'" "cııı hunu tehlikeli huluyor, hal 5~00 "00 hın '"ışıl'ık bl k • Kong dol a rı bulunmuştur. !etle gitmekte olan Lefcci köy 1 sında ~ apmıştı:-. .. . . l'indc bu".tlın <'ı·na\~et 'masası me· ı·~,..'mna ı Draar· tc ms ıs. r. ~ln ara 
lr i k ı· 1 kt lil .., ...., " r m- 1'ahran, 10 CA.A.) - Dün bu. Y 1 d 1 .... enitm,.ni .Mrhmrt Çn\•uca rarpa- Bu kabuhle, Turkı~enın Parıs - . .. "n en \il, e\l_nır. e~ cnme 

dan ~ ı .ııı ~aııı ma ~ n .u~ıın- vet çıkarabıleceklrrdir, Bu i e raya gelmiş olan doktor Schacht ugos avya an a acagı- 5 k .. 
1
.. b ~ ~ I HLiviık Elçi Numan l'ıl<'nrmrnci murları oldugu halde dun gece 

1 

leklıf ederek avrıca 4 bın lira 
lhor<;nbuk hareket etlı lmesın ı Is- Batı AHupa miidnfaa ının yükü bıı sabah ikinci defa Başbakan mız mallar ş~a f' ~ um~~r lie ep k~;muş~ur' o.ı:İu da ,hazır bıılunuvordu • Sarın~rdcki aramaların11 de\'am '"rcceğlnl sövl~mictır. Son ,t?un· 

• hafifletecektir.-. Alusaddıkln göri.işmiıştiir. nu mii ~ 0.1 ma emece tev 1 c 1 - , - - • • ctmislerdir. lrrdc Scvımin Davuda "ill vcr-
b ~lı~ır uıııunıi erkArının da ç:ı- .. d • K I ICıkat da bir saat sürmüstür. Gö· Ankara, 10 (D.ll.A) - Yu:?ot. mıştır. D p 'd Cinayetin, Sarıyerli \'eya San. mcdıği \'e artık konu~m~dığı soy 
Uk \f' r~a~ıı hir tenıizllğr taraf- Ur ün ra 1 londraya rüşme tamamen para meselesi lav~adan mal iUıalı için te~eb· • • 1 are ~·P.rj i) i tanıyan biri tarafından lcntilrr arasındadır. 

1.-ır olılu.eu :ınt;ı~ı lı ·or. Kalıirr\e gitti üzerinde cereyan etmiştir. blislcrc gi rış ı lmıştır. Zanncdildı Kore gazileri bugün itlenme i ihtimali kuv,eUıdır. Ayrıca, Ramız iı;minde bir a-
tiden ~ah:ınc 1 muhahirler şimdi Almanya, lsrail'e 300 ~ine g()re yaptığımız 100 bin ton Heyet'ı n ı'n 1 Yolları iyi . ~ilm.r .. i. \'C hazırlıklı ri~mın r\•ınıtc bulunan kanlı 
hrr tar:ırlıın ·Tnlhir, tııtlılr?• n - I,ondra. 10 (AA.) - Ürdün hık buğday satışı karşılığında geliyor olma ı katılın ı~ını kolayla ştır· ıromlck de tahlılc J:onderılmiş-
~~ lrmblik srslrrl du:rıı l il n!tunu Kralı Hü c,>in, Sandhurst Askeri milyon sterlin tazmİ· Yugosl:ıvyadan 4 sayılı listenin Ankara, ıo (A.A) _ Milli mı~ıır. tır. 
lldlri)nrlıır. ııtı ır gaıelrlPrl bu- Akademisinde 6 aylık bir stajda not verecek A bolümü dahilinde kim)evi Sa\Unmn Bakanlığı Temsil büro- Toplanf fan bjfti 7.abıtanın ,.c savcılığın ha sa- . ll ıitırıı cldtr rl 

11

1 

uıı . ı:erikmrsinln temblik i ini bulunmak üzere diln akşam uçak maddeler elektı ik motiirleri, te- ~unılan aldığımız m:ıl(ımata gö • sh etle Uz.erinde durduf:u bu ei- Sevime ait h:Hıra defteri c ki. 
~hlık il- ı ' I ğ' • " 1 Lo d 1 1 1 Bonn 10 (Anka) Batı Al iti ' k' k //uıu-' Mııh bıriut fıihn tt 1 hl · d li.JI b d 

1 
e)'e u ure ıı l'Ce mı so,·- a n raya ge m st r. • - - < ı ma ıne a · amı, cam, \'agon, re, Kareden yurda dönmekle O· " naye c a ey erıne c er U· ır. Bu drftcröe ban di~ılcrio, 

~'or: · İ nkılap kaplumbağa ~ii- - - - ııı:ınya, ikinci dünya h:ırhinde kereste \'e madeni yağlar ithale. lıın sııbav \'C erlerimizin i~imlP· Ankara, 10 - n. r. Umumi lunan ilç kisi \'ardır. Rrkacla larının adresleri \Brdır. 
~l"Uşü ile olmaz, çabukluk ister. tileri, bilhası;a v aril partisini :-.·ati zulmiindı-n ziyan gi>ı-milş dilcblleecktir. ri 6 evJCıl 952 gilnü basına \'eril . l ıdare he) etinin bırkaç giindenbe Bıınlarclan hiri, !'evimin üvcv Zabıta memurları bu adreslrıin 
b angına giılı-n itfaiye derhal ı t. ı. u 5kıılandı rmı ş, hu partinin t.ski olan Yahudi ailelerine tazminat lzmir f uorı nı bir milyon mişti. • rı dc,·anı eden toplantıları dlln dayı~ı \lıırat Tokaydır. E\ lı ve ~ahiplPri ılc ı;:orüşnıü~fordir. 
aş l am~ lıclır. ~1erdh·en kurarak liderleri h iikunıet ı le,·h l ndl' va- olarak 300 milyon sterlin kıyme. Li~tedc :ırlları yazılı liubay ,.,.. sona erıni~tir. Son topl antı da iz. çorukları olan ~lı ıradın p ıkor.at Grnç kırın dtırmaclan hah•ettı~i 

llıı, ) nk 3 komsu bin anın ıl ıım ı n - ziyet alını ta rdır. nır · kmnı aıı tinde mal verilmesini kabul et- kiş i gezdi rrlrri taşıyan Gen<'ral Lane~ Frrt mirclen gl'len on kişilik hcy!'t rapcırıı oldu.!!u. hap•e girip çık- n: sr\dİ~i gmcin . ıcn"in hir ai· 
daıı ını ım sıknınk mıı\'afı k ola- ise temizlik işini' h aı·uptlf' taraf- rn iş ,.e bu m:ılı nll'drici olarak on 1ımir, 10 (A.A.) _ ]!)52 vılı gf'misi yarın (l l <'ylül ııı~2 g:i dinlrJ?mış \'e lımir kongrf'ı;inln l ı ı~ı sövlrnmrktrdır. Alt'yhınr O· !!'\,. nıensun olcluf.:ıı \ 'e Sr\"İmle 
l'ağını tetkiklr. \'akit k:ı,·bedcrse tardır H~ kn ıı ederse \'afd 'i tl'rl,; sene zarfında ödenmesi hususun lzmir Enternasycııınl {uarını .ilk n~) İzmir limanına gdmiş ol :ı- sükiınetle )'apılması ve bu hımı. lan delilleri şöylrcc sıralamak alttka•ını bir •cnftdır ,aile•inin 
h~:;ını siinıl iiıırnıcz• dl ·orl:ı r. etmeğe ha1ı rl anmaı.taılır. da isratil hilkubeti jle anlaşmaya 20 gun zarlında bir milyon zi)a raktır. ta tiııük 11hkiımının :lıarri~ rn lıH miı mkllndür: - zoru ile kcı;tf~i tesbıt rdilmistir. 

1 
nlı~ ı rrla sinuli grner:ıllc parti- varmış ır. retçi gı-zmistir. bik edilmesi kararl:ışmıştır. l - Cinayetten iki ı::lin önce, Se\ imin bütiın bu harrkelle-

er nrıı~ıncla ııı iı r.adelc b:ı~laıım- General Xrlihln 1 başını geç· Dığer taraftan Batı Alm:ınya Marsilya'da bir - - -- - ı::r.nç kızın anuc~ini Da,utpaşa- ıınr. rai:mrn erkeklrrle l!l~kası-
lır, Tiiik<ımct partilerde tasfh·e mesi) le l\Tı çırda \'a1h et k:ıt'i bir Başbakanı Adrn:ıuer, bir Arap An kar .. ::ııda da ki e\'ine alıp ~ötürmrsi. ııın Clörtten ılrri gıtmedığı rapor 
3'apıJması için 30 gün miihlrt :ırhnya girmiştir. Yeni hüktimr- gazetesine \'erdiği bt'yanalta; Bıı. TEŞEKKÜRLER iM infilak oldu ·;ı 2 - <'inayet giınü saat 15 30 ıı ıl E ~abittır ... 
~trıni tir. Jhı müddet z:ırlındn l tin )apacağı ıslah;ıt u : elde ~de - lı Alm:ıııyanın bütiln İslam \'e De1:cr)j operatörümüz Doktor l\rarsilya. 10 (T.H.A.) - 'Mar- M h k d•J pnl cinayetin vuku bulma~ını\an F.löe edilen dclıllerP. ı::orr ci-
tııı(zlik ,;ıpmanın partiler, n e,·- • • • b:ıhıısus Arap nıemleketll'rl ile Huım Dumın çok tehlike! b"b- silyıının büyük bir yağ fahril>a· U a eme e ( en bir iki ~aat rv'\'clinc kadar kı- I na\rlin failı oldııiııı tahmin cdi· 1tt Şiırns; knra~vle fcshcilill'cek- regı mu,·a rraı.ı)d l\lısırın gril'- ~~kından ilgilenerek dostluk ve I rek. amelıyatımı yaptı \•eı b:ni sının deposunda şıddetli bir in- 1ın <'\' İnde oturma~• ve ı;onra nr lrn şahıslardan bıri ' arın \E'YI 
~hdir, ll üktinıetİn karan, birçok rcğini k:ıt'i surette tayin ederek- l}:ı ~nl~ş~a yolunu tut:ıc:ığıııı ycnıden ha}:ıta kavuşturdu. Ken- Ciliık olmuştur. A m 'k l lar Z?man. nereye glttiğınln m:ılCım obıir ı::Un ııdlı\C)e \'Crilecektir. 
arışık ı~ırrdc rılaka 1 oı:ı_n_p_a_r_-_u_r. ____________ b_ı ı.d.ınn_ı .. şt.ır_. ________ • disine, müşahede ve ameliyata İnCilak neticesinde 12 ki~i öl- ,~, er~ a 1 01 mam:ısı! .Dıin ,ece dl.'. Cl\3r ko~lerde 

YENi ISTANBUL 

llAŞB,\K !\ l\"IN ı.osnRA 
SEYAHATİ 

Habip Edip • Törehan, lı fi· 
kflnıet ba5knnının 7 Ekimde 
Londrn')a ~11pacağı se\"Bhatten 
beblslc dun~a ııolllikasında 
birkaç a • içinde bazı muhlm 

ırli mr.lcr bekleııcliğlnl, Ame
rika seçlntl netice inin muhim 
teı.ırıer a ııacağını su> lu3 or 'e di)'or ki: 

tBız ötedenbcri politika, ik-' 
~Hadı) at sahnsında oldutıu gi· 

hayatımızın her sııChıısında 
da ı ı fırsatl:ırclan istiincle et· 
l?ıek 'e nıiınasip z:ımnnları 
teçnırk ~olunu bul:ımadı~ı
l?ıı dan sann llaşbakanımııla, 
rnı İşleri İı:ık:ınımızın bu se
erkı yolcularından mu bet 
lle•ıcetrr elclc olıınamı)'aceğı
llı zannrdlyoruz. llıı ilk temas 
nıu, af lak bir baslangıç olur 
~a devamlı temasları kola~ laş
ırırsa ı;en<' bir başan g~ ıl

ll'aJırıır. nir:, bu b kımdan, 
~~diki temasın faydalarını 

etim <'m<'k lstemı~oruz.• 
SON POSTA .....____ 
l> H \ ı . 11.ı c :ı • 
~ll;f\A iZi\lı\SI 
l Selim nıır.ı ıt Emeç, palın fı
hıktaıı, ı rrazi bllclrriıı den ba· 

le ıl l ·rır .ki: 
h •\'unanl tan: islih~al \e bll
lt aı a gıda! madde istlh&all ba 
?tı1nıından bizimle kıyns rdılc
b ~C'crk bir memlekettir. Bu 
,{ ahate raf.men onlaın al
~khrı brlcdl tedbirlerin sc
b "reıı ıılması ,.e buna muk:ı· 
ıı ll, hfzim, bolluk içinde bir 
d ı mııtırumf •et çekmemiz, 
haha r SlOnl'I ve tesirli ted
" tlrre başvı.ırmıımızın mullek 
ka rubunıı bize ~österlyor Bııs 

1 !arının mUsalt olmıyan şart· 
.,,ar ldnde muvaffak olmalarını 
8,e birim boralam:ımrıın mfına .. 
~ nı, doğru·u havsalamız nlmı
~or•~ 

'f~Nf SABAH ....._____ _____ _ 
~ f:'fsj l\' NL'1 KU1"0 AK1 

1 1\lnı,rn 
,1 l !:lıl ~n lıah, Temyiz. lahkP
ll.utJUrincl Reis \ 'rkllinin son 
l°tlt kunıı tah ille d~' am cd"
~e Cunıhurhet de\•rlnln mah· 

ıtıe e IA 'lk oldnğu ehemmi· 

DENİZ OTOBÜSLERİ I~MARLA!lıı'Dl (Gazete! 

,..---------------------------------

BiZDE işT,ETiLEN OTOBtİS NEYİl.ERt: 

yeti \ e me\ kil ,-u-mrdlği nJ 
so~luyor a ô.> le deum edi
yor: 

ı.ı?.I ulıtariyet ve lı;Lik!Al hıı
kıkatte çok parlak ve glilııl 
ideallerdir ama bunlar, hl'r 
hangi bir andn vPrilmekle ta
h;ıkkuk ('der mi? 

Bunlara hak kazanmak ve 
\c_rılccek i tıklAli ivi bir c
kılde mıldafaa ve ·muhafaza 
edecek kırat ve se,·iyedc dtı 
olmak IAı:ım gelmez mi? 

Nazarı düşünce ile, rcalfte
lerle fıiliyat <ırasında buyük 

'rE~'J lS:tAYBVC. 

uçurumlar. asılması kabil ol
mıyan r ngdlrr olabilir. 

Temyiz heyetinin, hakiınlP· 
rln tAyiniıı rl e \'C hizznt azasını 
sr çmektc lılir olması, ancak 
bıın lann harekatını kenrlisi· 
nin miiı'akabe cdelıilmesi \'e 
icabında mensuplarını, tccıl
~ eye de crsaret edebilme i 
şartile uygun olabtılr. Ekseri· 
ya Sf'çim yolile t~başına ı;el en 

lcrln kcn dil erini ı;cçoo !ere kıır 
~ ciddi ,.e kat'I hareket ettik
ltri pek gôrillmüyor ki...> 

hazırlık günlerimde ve ameli- müş \C 16 kişi de ağır surette lluıuıı '1K~d~~ı ... ırır•" 3 - • Böyle bir cinayeti brn ',. bazı c:liph,.lı r\ lerde aramıılar 
yatta bana çok biı.> ük alfıka ve yaralanmıştır. Ankara. 10 - Bundan dört dr.ğil, a~abeyim ı~lcycbilir de· • Hıpılmı~tır Vazi) etin hııı:un kı~ 
~r.Ckat gösteren doktor ve stajyer ay e\'\'cl evınin iinllnde Muııir mesi' n'rn a~dınlanması beklcnmekte-
De.> !ere, hemşire İhsan, hemşıre .i\lueyycl Bcrkm:ının olllu Işık • sıı.duluğıında~ şiiphr edilen. i· ı dır. 
ll:ısibc, staü<'r Ha tireye ,.r. has. ı j K T 1 S A O "ı Brrkmanı kasten yaralamaktan 1 kıncı şahıs sofor Da\'ultur. \ a· Y. Ç. 
tahakıc·ılar:ı ıninnrttıırlıgımı bil· I saııık bulunan Amerikan Yardım - -

dlrir, hepsini' pek ~;ok te~ckkür 1 y u·· R u" y u·· c:. 1 Heyeti subııylarındnn _Binflası GI. Ridgway Nene Hatunla go .. ru .. stu .. 
ederım. 1 ':/ Danyrl 'e Abereromhie'nin du· 

l\liinirc Ertuğrul ru~malarına şehrimiz Asliye r<'t:ı < Rn 1 ı inriclrl saat 17.15 te özel uçiı!!ı ile E· 
mahkemesinde de\·am edilmiştir tan~e,·crlik \'e va• na kar ı de srnboğa a keri ha\•a alanına -:,el 

Mecmua~ının lll52 Sanık \<'kili, mü<'kkıllnln Tilrkl.. rin :ıc;k ve bağlılık pnrlıyordu. mi~ 'r törenle knrqlannııştır. 
Fuar özel sayı ı 

1 
}e haricinde bir vazifeye tayin Bu intibaı yaşadıJ!ım miıddetçe lı s. R ldı.t\\ay Korr.rl r 11 ı;clen 

Nesim Bcnrey ve çocukları dört dılde h:ızır- Jf. edıldiğini, bu ~ebeple duruşma. kalbimde tacı~ acağım. lıir mal üt suba' ' ile konıı•tu 

ni~~f:e\hr~~c;:r~~·o. 111oiz Am- ~~~ı1;::ı:· etmek i;- /. ~:~i:ı~~~b~~c~l~~ln~:bı:.:ı i.t:.
1
cf. du~~/~.~~ ~~i~i~: 1~it::ıe~~~~ ,ı:0:; ha!~ı~;~~!n~OG~~r~~~~ıd;:'' ~a·~~ 

ram. Yasef Amram. Yasc! Jıle.. ti)en Firmal:ır a- şık Herkmana h:ı~tahaııecc kat'i dü$!Um konmtanlık \a~rıdır Kıı ı·crıkıı ~ ı lllr~. nıdı:,• ·aL bu-:un 
nnse. Davit Brnrry. Eli eler Anıs eclc etmelidir. Te· rapor ''erılmediğini ' 'e yaranın ra kun etleri komutanı Sukru ~:ı at il 3!l da Park 0telı1e Turk 
\'an. Y;ıko ncnrey. Dul Bayan lcfon: 25031. ne kadar mühim oldul!unun has Kanatlı, iiçüneii ordu mürettişı tuı:ayı ıle Koredr k111ll .. ra kar~ı 
Fortüne Filiba 'e Biccar:ıno, Müracaat. tahancclen '<'rılrcek raporlıı iP\' Orgeneral Nuı ettin Bar:ınc;elden çarpı•ırkcn ~aralanan ) tilbaşı 
Anıram, Mcnnsse, Benrey, Anls- sik cdilecrıini, hu itibarla sanı. tutun da hudutta gördiljfüm \'e Memduh Budak'ı kabul etmiş· 
van, Ci\Te, Altarr:ıs, Geron, l\Ie- ğın mrmlekl't haricine çıkamı· İ konuştuğum ça,·u , :ı kadar hep· tir. 
şullam, I.e\'y, Ruso, Moreno zcv- ~:a~agını lı~li;tmiş ,.,. sanık vPkl I ~inin d<' ~zerimde . ha ıl ~Ltitli Memduh Buclak. Kore yaralı· 
ce, anne, ahla olan lının lalehının rrddıni istemiş. 

1 
tc ır kalbımde dcrın bir ıı: hı· l:ırı namına fr~. rt ıd~\\ a) ·a bir 

Ilm:\'\'İ~İD.\ ın:~JtEY lir . .\lahkrmr, y11ralı çocıı~ıın ra~~ı. buket vermiş. kendi ~ınl Kore ya 
doğusu <Anıram > hahası ıı ın hu talrhirıP ııymıı~tıır, U~·Lin.cü ;!iizel intılı:ıım ela r:ılıları nıınıına •el3mlamıştır. 

fini bir hastalıktan clol;ıyı Yet:ıt 1877 nırı knhr:ımanlarırıdan or- lllrı;. nidı:!'' a\'. KcırP. kahrama· 

VEFAT 

ı-ttiğinrlrıı 11 Eylül W:i2 l'crşem· ,. clunun Ninesini, N'ıne Hatunu nı l\lemdııh Budak'a ~unları soy 
. be ı;:linil sa:ıt 13 tc Haydarpaşa l pnof izn!a ı-;rıunımcla Zl\'lll'l'l l'lmek fır a· lemı~tır: 
Hcmdaıi israel ı;inagogunda ee- Ca~aloğlu Şere~fokak , tını bulmuc olmamdır. ·Siti, 1'okvc•rlak hastanede 
nazr merasimi yapılacaktır. No. 30. M .. , h \nkara 10 ( \ .\ .) - nol!ıı il· ::ördiıf:unıii c:ok ivl h:ıtırlıy o· 

Köprüden \'apur saat 12 de. U e assısının lerimizde trtklklerde bulun:ın rum. lluraıtıı, cizi tekrar ı;ör· 
\'C Erzunımdan a\·clelinde .\d:ı· m<'k, h~na Tok\ "da ki o h •e· 

1 

... Yenı· tec "b 1 · nayı da zly:ırel eden kuı:ev :\t c:ınıı ııyarct dakıkaların• hatır-AN KARA c:. EH 1 . -.. ru e en ıanıik paktı ımn etleri b:ı k'lnıll· ıauı. ~ R BAH ç ES 1 N DE Ankara, 10 (Hususi) - İpno tanı General Mathew R d~ \•n\', E~ım Grnrr 1 n :d~wav. em· 
14 0/952 PAZ.\ R GÜNÜ 2030da tizma miltcha ı.ı 1 doktor \\ at- llcı a hNinde kara kU\'\!'tlrrı krı l rınclrki a kc rlrtin en iyılerınin 

ANKARA UMUM GAZETE BA y jj VE SATICILA RI son bugun Ankarapalasta hır mutanı Or~cncral Şükru l\~nııtlı Tilrkler oldıı~unu. Knrl'de iken 
ha ın toplantısı yııpmıstır. Mu· ve m:ı iyrli olclujiu h:ılde bu,c:lln tırr ıam:ın ~eh led ı. Sizlere A· 

DERNEGI YARARINA trhassı~, ıpnotıznı:ı h:ıkkında merıkırnın \ 'C hütiln dün anın 
1 • ~ • • • 1 h:ı> r:ın nlclu~unu h lmrli~inlz. 

nll• .1 
.. •.• • · ı ıı~unı lzalrnt \'erdikten sonra m:ıdı"ını SO\ lcmıştı 1 1 ' IJ•r l:'AfUS ı:.lı••E:ıftJi' bır de tecriıbede bulunnıuctur. ., • • r. sn . ı:nnp Birle mi Milletler. 'J'iirk askeri •JL tr. ... ,,.._ ';J w tarıırı. \\ :ıtsıın bu srfcr hıç kv 'ıle ırt'ıh~. r ntıııektndır.• 

- Basın Yayın raportor l!'l·ındcn " ' ' 

1 
b' ıııışm:ııtıın p:ırn~:ıkl:ırını şaktı ' irs. nid::\\n.>. Tlirkhedc .;ör 
ır genç Watsoıı 'ıın te l kınlcrı clatar:ık hır da_ kık:iıta.n kı~a hır dil"il mis:ıfirıll'r\'erl i ,.,.ı ömril ol· 

altında 5 • 10 dakıkıı içinde ta· d .. "' z1aı.ııa ıı a nyııı grııcı dcrın bır 1 dukça ıınııtmı.vacal!ını Kore .. _a. 
m;ııncıı tı) uıııus ve nıiıtelıııssısın ı 'k ı t B lb r . . , •· . • , uy:ı 'ıı ırnııs ır. u trcı ı c zısine anlntmış \ ' C?: • Bu milleti · 
h r emrını 'e hı:r tclkıııın ı ) e· lrnvı-rtıe karşılanmıctır Wal~on k d · 
rıne grtirııırge baslamı tır Mil <'il. .. .. !\" ' · h o a nr ranıı yakın buldum kı, 
t 1 b. ., • - ma sunu unıune astane· kendimi her ~n \mr.rik:ıdakı r '-1 
c ıassı~ ıraz sonra pıırmakla tııde ilmi tecrilb,..ler , apacak tılt' ı 1 d ıı • 

rını• şak latarak ı:rnd uy11ndır-, \'c runıartesı· ak~anıı da· llu,i'ık d ımh c r,dil'\ m e. a em arasın· . 
t G b' · ' a ı~ı:c .vorum. 

~ış ır. cııç, ır sıgara ya~mış ı.ıMncm:ıda ipnotizmanın btitil:ı ı Turkı' eve ır:ık ık rlmek ta· 
\e olup bıtcnckn hiç habcrı ol· huncrlerini gustrrcc<'ktir, _r~·ırındayım • dem şt / 

01\U\",\Nl ,ı\R ('al ıı nl a r 

Hacer Buluş Nccııtl 'l'rktrl 
Esma En"in .Mrtııııct K:n•alalı 

Ahmet Gamı Al han M!inr\'\ er Bukcy 
llııyrı-{ Tunalı Halil Ç:ılanlı 
Hacer A) tekin Kemal Canıurk 

~.1.ıkimm«'mllıiıiA~riat~111 .... !l!!ııl!!l!lllll.Om~mmmamnl.ılTmıımrıı~n~11111111 .. ll!!I.: 
HOŞ MEMO - insaf et be, Müdire hanım ! 

il 

• 
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'\Tip 600 A. C 6 l&mb&lı 3 Gal;ı Q111ıne rıWn• 
zam hoparlOr tert.ı;ıallııl<r. 

Tlp 501 A. C. 5 lembalı 3 dalge llHrlne 

' Tip 47!1 7 l ambalı 8 dal;alı 

' Tıp 502 RADYO GRAM 3 dalga u zer,ne, p;.' 
kaplı, lğnesı hiç bıt vakıt deylfnıe.ı ulırden 
imal edılmi,ıır. 33 • 45 • 78 devırler için plak 
tertıbııtlıdır , ' 

Tip 508 ti ıamı:.aıı J dal;• Qıerlne Plkıplı 
IAnnı hiç l>lr n kll değıfmeı. nllrden imal 
ed olml~tlr 33 • 45 • 78 d evirler için plak 
tertlbııtltelır. 

aaıı, D• posu : JAK OEKALO ve ORT 
l•t anbul • Taht•kal• 91 

İLAN 1 .. 

• 
Kadıköy icra Memurluğundan 

952/62 \ 
(u ııC Neş'et Berkemene 6500 Mil6teın ili t : Hacık!imll sok:ığı 1 

lira bedel mukablli Nefise Ne- cephesinde bir katlı, kısmen 1 
ıiha Ne)ıınfa mutasarrıfı bulu· kargir, kı m"n alış:ıp, ü tU yerli 
nan \'c birinci derecede ipotek kiremitle örtUHi, zemini çimen· ı 
edilen Kadıköy, Tueıacıbaşı ma· to şaplı koridor üzerine oda \'e 
hallesinin Hatboyu Ye Hacı-ı.n. ahır m:ıh:ılll ve karşı tnrıırta ah 
mil okağınd:ı, yeni 2 kapılı şap harap bir ahır m h:ılll \'Dr· ı 
bahçeli ahı:ap köşkiin 1/2 his· dır. Bir kuyu, h:ı\UZ ve kuyudan 
se i 2004 :ıyılı lcr i!!Ss kanunu su 1 ale eden motıir olup, tren 
hUkiımlerıne te\·fıkan açık ar- )Olu cephe~lndekl 6n b:ıhçedt 
tırma suretıle p:ıraya çe\·irmek de mildewer. füki} eli bir, ha
Uıere müzayedeye konmustur. \'UZ, çam; ıhl:ımur, akasya ağ:ıç-

Satışıı çıkarılan gııyri men· l:ırı olup, b:ıhçe larhl ra ayrıl· 
kuldeki hisse ııvrıcıı tapu kıı)'· mış, siis çiçekleri vardır. B:ıhçe 1 KREM 1 
dına nazaran yedi bin liraya I· içinde ayrıca mUte:ıddll me) \a ,-n~.,..1' _,,..,o
kinri derecede Ahmet llıkmet ıığoçl:m bulunm:ıkladır. , ~-bı ~ ~L-' 
Tonaka: yine iki hin yedi yUz Yüz iilı:iiGü: Kııdıı:.lronu n ~SG ••••••ıillııil•••lil ! 
lir:ıya Emine Eriin sııla !lç,in c:ı acl3, 12 parsel s:ıyılı le~IJitlne gö 
derecede ipotekli bulunıııııktıı- re (2710) metre ıııuı·abb:ıı olup 
dır. (218) m. murabb:ıı bina, {40) 

Gavrl menkulün evurı: Bina M. murabb:ıı mutfak ve çama· 
bahç~ içındedir. \'e Hncıkftmil ırlık, <D7•5o) M. nıur:ıbl.ıaı ahır 

ve odadır. 
sokaAında 2 ve llnlboyund:ın dıı 
30 No. tııjlıdır. llııcık mil SO· :\luh :.ınımrıı dtlerl: C<W250) 

llr:ıdır. 
kağı ) üzil muh:ıfaza duv.ırlıd .r. Yukıında evssfı yazıtı f~-rl 
Çi!t kanıılh :ıh JP k:ıpıd:ın b:ıh· menkul 18/10 1952 tarilıine ra l 
çeye girilmektedir. Tren yolu byıın cumartesi g!inu aat 11/ 
yilzU de duvar Uzerlne demir 12 arıısında çık arttırma sure· 
parmaklık korkuluklu olup ti· tile icra d ireslnde sııtılııc:ıktır. 
mento basamak! rlıı, çift kanat· Arttırmada gayri menkul tah· 
lı demir kapıdan bahçeye &lrll· mln edilen kıymetin 3 75 lni 
mektedır. Her iki kapı ara ın· bulduğu takdirde en çok arllırı 
daki ve köşke giren yollar be· na ihale edilecekttr. BByle bir 
tondur. iki tarah yetl~nılş ke!· bedel tekliC etlilmezse en çıık 
tanl' ağ:ıçl:ırıdır. ıırttıranın t:ıahhlldU baki l:almıık 

Kiişkiln e as binası ahşap, ilzt're satış on gUn nıilJılelle U· 

biltıhare llhe etlilen kısmı d:ı zatılııcak :.!8/ 10/!152 tarihine rast 
kftrgir olup, içi dışı railı boya- tayın salı ıunn ayni sııat ve 
lıdır. Elektrik, su, h:ıug:ızi te· yenle er. çok srttıran:ı ihale '· 
liisalı ''arılır. dileceklir. Ancak teklif edilen 

Zemin Kat: Bahçeden beş mo- bedelin rilçhanı ol:ın alııcaklıla· 
uik ba anukla çıkılıın zemini nn alııcıığı yekunundan razl:ı 
ku:omoz:ıik dö eli sııhanlıktan 

olması; \'e parayıı çevlrmt; p:ıy-
çifl kanatlı ııhşap kapıdan giri· laştırm:ı mıı raC!arını tecavliz et 
len. zemini mermer düşeli an- me i l!ızımdır. Ak!ı h:ılde atı~ 
trenin ııolıınd :a ç:ımlı lı:ııpıdan t:ılebi düşeeeklir. 
ıirılen oyunm:ı yeni zemini du- S:ıtış açık arttırma surellle yn 
,·arı fayans kaplamalıdır. Mer· pılnc:ıktır. \'e s:ıtış be· 
mer kurnalı !a)ans bide 15\abo, deli pe in ödenecektir. t. 
Ema ~ e tekneli, Termo ifon ve haleyl müte:ıklp isteyen 
re\"ervuırlı ban~ o dairc~ldir. mıişlerlye yirmi ıUnU geç. 
·">ntreden c:ımlı kapıdan girOen memek şartile ~atış bedelini li· 
koridor üzerine solda şömineli demek Uzere bir mUhlet vcrl
'alon, sağda iki oda; birinden lebilir. 
geçilen zemini ka~osiınan. döşe: Arttırmaya lştlrlk etmek 15. 
11 sahanlıktan. d.emır me!dıv~~le tiyenlerin guyri nıenkuliln nıu
ön .bahç~ye .ınılm.e~ledır. ! ınp, haııımen kıymetinin o/o 7.~ 11 
korıdor uzcrın~ ?11•1 sağ, dığ~r! nlsbetlnde pey akçesi yntırmala 
solda . dolap~~ ıkı oda, zenıını rı \eya mllll bir b:ınkanın bll 
karosım:ın doşelı kiler, !1ıerme.r miktar i ı;in lemin:ıt mektubu ge· 
musluk ta~:• h.eUı ve lçınde dı· tirmelerl liızımdır. 

BOYACtlARA 

INŞAATÇILARA 

ftalya'dakl 
İnduslrla Chimlca 

Fabrikasının 

Hakiki ~o 30 
Kırının mUhUr 

LİTOPON' u 
terdh edlnh:. 

#er urak hır kıler olup, sold~k! Gayri ıııenkulun ihalesi yapı
d~laplı odad ın .. ı:e~llcn, ıemını lan kimse ihale bedelini dcr
cımenlo şaplı. uslu fayan kap· hal veyıı \'erilen mUhel zar
lı. tezg5h " camlı dolabı bu- fında ödemeıse icra \'e IClA ka· 
lunan ufak mutfak olup a~a nıınunun 133 üncll maddesi ah· 
bahçeye çıkılmaktadır. Zemınl tamı tatbik edilir. 
çimento sa~lı sundurma. sundur Gayri menkule alt vergi ve ı lililillll ilrıilılilillıilllıfllliiiiiiıl 
ma mahallınden dığe~ mut- vakıf borçları salış bedelinden 
f~k ve çamaşı~l~ğa gidılmekl_e· borçlu namına ödenir. TelUliye 
dır. Bu bahçe ıçınde ayva, erık resmi, ihale pulları. tescil mas· 
alacı vardır. nfl:ırı müşteriye aittir. 

Birinci Kat: Bu kata iki ayrı fpolek sahibi alacaklılarla sair 
ayrı merdivenle çıkılmakt.ıdır. aHlkadıırlar gayri menku l ilze· 
Soldaki merdivenle çıkıldığına rlndekl haklarını hususile Caiz 
göre, bir koridor Uzerine ve masrara dair ~lan iddialarını 
oda; mermer musluk taşlı hela. ilin tarihinden ltib:ıren 15 giln 
zemini çinko döşeli, sobıısı olan içinde ellerindeki evr:ıkı milsbi 
ham:ım yeri, sabit dolaplı bir telerlle birlikte daireye blldlr
oda: .biri snğda '. diğer ikisi sol· meleri lazımdır. Aksi hald~ hak· 
da içıçe olmak Uzere beş oda ve lan tapu slcilile sabit olmayan. 
tren yolu cihetinde iki balko~ı! lar .satış tutarının p:ıylaşılmasın
olup. bahçe tarafında da ıemını dan hariç kııhcaklardır. 
klrosiman döseli, demir parmak Satı~a iştirik edenler bu şart
lıklı korkuluklu d iğer balkonu name~ i aynen kabul etmiş snyı· 
\•ardır. Zeminı karo im:ı ı döşe· lacaklardır. S:ırln:ıme 28/9/1952 
Ji, fa)'ans 18\·abolu, alafranga t:ırıhinden llib:ıren herkes Uıra
küvelli helA ve merdi\'enaıtı do fından görUleblleceğl ıtbl b r 
laptır. nUshası da d3lre salonuna talik 
Çatı Katı: Tren yolu cI• etin· edilmiştir. Fatla izahat almak 

deki od:ının 'önünde çinko döse· isleyenlerin 953 627 do~)a nu
li balkon ve bahçe tarafında da marasile ilAn tarihınden itibaren 
diler oda olup, Cayans ltıvabolu her gUn daireye müracaat edc
alaturka belli ı vardır. Zemin bilerekleri ilan olunur. 
kat pencerelerı demir p:ırmak· •••••••••••~ 
lıklı, diğer penC'ereleri kısmen 
pancurludur. Altındaki bodnım· 
da Uı; göz künıürllığU vıırdır. 

Borçlu oturmaktadır. lutfıık ve 
çama$ırlık· Bir katlıdır. Beden 
duvarları kArgirdlr. Zemini ~i· 
~ento. gomUlu kazanı ve sar· 
nıcı olan, iki mermer tekneli 
çamaşırlık ı.e dığec kapıdan gi
rilen zemini çımento. sabit tez· 
s:~hlı mutfaktır. 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

t.tlde fe B ağırsak bastılık 
ıın. Buurun ımell:rıt.nı 
tednlsl. 
Nlsutışı - Kameli Cı .. 
Sutn ı\pırt. No. 4 Tel: 
83433. 

Dr. Felhi Öklemgil 
ı. el sınıf dahiliye 

ınütebusısı 
Elektro Kardiogra!i 

Floroskopi 
Amerikada ihtisasını yap 

mıştır. Hastalarını, öğle
den eVYel ve sonra her 
gün Beyoğlu Konık oteli 
karşısında Su teraılsl SO· 
kak No. 26 da kabul eder. 
Telefon: No. 40301. -, 

1 LAN 
İzmir t .cı Slgortıl:ırı 

h:ıstanesine taylnlmle İs· 
tanbuldıın acele ayrılm ak
Jığım dolayısile kıyınelli 
do ı, ııkr:ıba Ye meslek ar· 
kadaslarınıa ayrı ııyrı veda 
etmek lnık!nını bulnnı:ıdı
ğımd:ın teesslir ve ;.ınrıerl· 
mln iblnğın:ı muhterem ga. 
ıetenizin la\a sulunu rica 
eder ve kendilerine Allaha 
ı m:ırladık derim. 

:Kulalı: • Bunın • Bo!az 
Mütehassısı 

1. Dr. Adile ~u muıoilu 

H ASSAS VE HER H USUSTA EMNr: 
YETLI MINER\/A EL VE A YAKLI 
D iK iŞ VE NAKIŞ M AKINALA R I, 
HER YUVANIN EN LÜZUMLU BiR 

IHTIYA CIOIR. 

,,. .. ,,. ~ ...... ıc-ı 

Mf:HM!T MAVALA 
0... .. , lMW "- • ... ....... 

,....,.., , LAMt.T •l l TAN•Ul T ... , .. .._... 

1ZMIR FUARINDAKİ MEnMgT K \ \' \L \ .\CIK vg KAPA· 
I.I PAVYONLARINI BiR KEHE ZİYAHETiNİZ 

MF.NFAATJNJzntn. 

Ö Z E L 

YENi NESİL OKULU 
YUVA - tI.K - KIZ - JrnKF.K - YATISIZ 

Numosmaniye Caddesi G7 No. da 
Öğrenci kayıdları 15 Eyllılde başlar. 

--
GENERAL ALİ FUAT CEBESOY~ ~~~ 

\ ~ l ,,._ 

Kocaeli mıntakası 
.. .. 

Başlamış olan faaliyetin sür'atle ve aksamadan yuru· 
yebilmesi için faaliyet saha sın1n mmtakalara ayrılması 
düşünülmü~tü.Mıntakalaran kumandanlıklarına değerli 

zabitler tayin edilmişti. 
mandanı Nnil, Knrtal jandar;:. 
kııın:ınılanı İzzet, hmit jan i:ı 
ma mUlhakı Krrim ~c~·ıeriil 
çok t'S:l lı :ıliik:ıları gorulıll 
ve y:ırdıml:ırı olınustu. 
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Kocaeli 
:uıntaka ı 

Kor:ıl'il mınl:ıkasındakl Kııra-
dı.!nizlih•ri Abaıa ve Çer

kezlere k:ırşı ~ıkarııııık pek ko
lay bır şey dttilıli . P:ıdiş:ılıa, 
lı:ılifeve ve hıH:ıiıneline k:ırşı 
gelım•k iı;in köyluler ara 111da 
bir tcşkll;ıt vllcııdıı getirmek 
g:ı}Tl mUmkUn ıibl gtırUIUyor. 
clu. Aılap:ızannda yerle5mis o
lan Yüzba ı Ramiz, IJopıılı 
".ı'Uzb:ısı Rauf (sonralan Anka. 
r:ı :Merl:ez Kumandanı ve Rize 
mebu u olan rahmclll Rau[), 
•rrııbzonlu dol:tor yllzbaşı ı 
ltaik Beylerle lıazı arkada !a rı 
Atlapıızarına memur edilmlsler
di. Bunlar, orııd:ı l\feto ll iise
vin ,._. l\lclııııel Be) lrrln geniş 
~·ardııııl:ırı ile milll miifre7.eler 
te~kil elınislen.li. ı'u çubıışı Es 
rd Be\· de bilfıh~re Arl:ıp:ızarı 
milli kuıııandıınlığını Uzerlııe 
alııııs, arkada lnı ile bcrııbcr 
lıu mınt:ıkııya gelmlştl. 

Gebze köyliilerini sillhlandır
m:ıkla YcniköylU Rum eşkıyası
nın baskın ve lcca•;üılerlnln Ö· 
nU bir dereceye kadnr alınmış 
bulunuyordu. Sc~yar kuweller 
kurul r:ık num çetelerini bura
lıırdan sürüp :ılmıık ururctl 
nrdı. Seyy:ır kuV\'rtlcrin b:ışı· 
na l'hİI kıımamlıınhır getiril· 
misti. Bu suretle GcbzNlc sabit 
ve senıır ol:ırak iki siltıhlı kuv 
wt h:ızırl:ınmıştı. 

l'f'ıı llıalıçPll 

Şı.ikrü ney 

B:ıslamış olan ranliyclin silr-
alle ve aksnmııdnn ~ !iriiyc

bilnıcsi içın faaliyet sahası
nın mıntııkalııra ayrılınası dü· 
fÜnlilmüştü. Kocaelinin umum 
kumandıınlığını Yeni bahçeli 
Şükrü (snyın ŞükrU Oğuz) Bey 
llzerine almıştı. :Mcrk"zi Maile-

Yeııl lı :ılı çeli Şiikrü Hty 

pe endahl mektebi idi. Kııdıkliy 
ıııınlak:ısına \'eysel Orhan ( Bii
ylik ~lillet ~kclisi umumi ktıli· 
lıi ralııııctli Veysel llr.y) Gcb
zeye Dayı ıı esııt, Şileye Yusuf 
7.iy:ı, K:ırtal:ı İhs:ın, Beykoza 
l\lur:ıt Beyler kumandan olarak 
ta) in edilmişlerdi. Kefkene İp
siz Recep günderilmlsti. Bunla
rın cümlesi değerli z.ııbitlerdi. 

Te kil t'dilen bu mınt:ıkalar
<l:ı dUşman çetelerini imhıı et. 
nıek oıaksadı)lle yirmi iki sey
yar grup teşkil edllmi5tl. Bu 
kuvvetlerin lı:ışlarındıı değerli 
\ 'C kahraman ubltlerimlz.le, 
tecrübeli ve h:ımiy<.'tli k:ıptan· 
larımız \"ıırdı. Bu kahr:ım:ın ar· 
kad:ışl:ır arasında Maltepe en
dalıt nıektelıi tülim hcyetlnclen 
Yilıb:ı'ı Felııııi, Yıizbıısı Hulu
si Beylerle Ömer Kaııtanın 1· 
~imlerini lı:ıtırlıyorum. l.lu seY· 
y:ır milfrezf'icr sayesinde Kocıı
<•li mınlak:ısı Hırısliyan çetele
rinden tamamen temiılcnın~ll. 
Seyyar kU\'\'ellerin harekatın
da Ü klidar j:ındarma tabur 
kıımnnd:ını Binba~ı Remzi, mUl 
hııkı Atır,. Gebze jandarma ku· 

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

('t'tt'rilt'ı in trmiıliği 

Ea5lıyor 

Koraeli teşklllitı tamamlanır 
R ·c tr· 

tamamlanm:ız, um ' dıt· 
meni çetelerini ortadan kal 1110 
mal: sureti>·le \e mınt:ık3 ı\f• 
emniyetini saıtl:ım:ık m:ıks:ıd.(e 
le harekele gcçilmistl. Bu ı ş
Siledekl Bokk:ıl Todoridrn .~:io 
lannnşU. Bakkal Todorı.1111• 
Yun:ıoh bir erkanıharp kil) s· 
kıımı veya miralııyı olduğu 

1
!rJ 

rarla söyleniyordu. :MavTi 11 
l"' 

denilen komitenin elebaşıs.ı a· 
lan Todori, İngilizlerin hı~cı· 
ye ve nıliz:ıhercli allınd:ı çn d;ıı 
yordu. Il:ıkkal diikkanın d• 
bıışkıı İskele Gazinosunu ııe
lşletiyordu. Bakkaliye ına jn· 
mr:;i n3mı ııltında Yunan ,.e 1• "ndCr r.lllı ka~ naklarından go bl 
len siliıh, CC'plıanc ,.e boııt 
sandıkl:ın onun dükkanına ~~ 
llyor ve taksim ediliyordu. şı 
le Yeniküylülcri ile diğer :R~~ 
köylerini bu ııdam idare c ~ 
) ordu. Todori ortadan k:ılktl ~ 
takdirde bu mınlakadaki :R;tJ 
çet~lerl bassız kala~ııkla~dı. ıı· 
vazırc Deıııir llulüsı Bcyın gr ıı 
piyle. Sadık Baba ve osın;1• 
Kaplann v~rllmişti. Hunlar, ,. 

• rj Or 
sn ı:ım:ınd:ı bakkal Todom. ·~ 
tnll:ın kaltlırınışlnr, ıızılı ~~r~re 
Rum Ç<.'leslnl cfo pusuya dU5 
rck iınha etnıis]erdi. ,,U 

K:ırııkol Crmivcli ile ı.:ocs t 
grupunun Cnaliyeli \'e ga?'~~;. 
lcri l'lbcllc bu kadar değıl t· 
Sayı ız h i ınmct ve feda karllte
lnrla doludur. Onları bUtUn. at· 
ferruntı ile yazmak bu tcşkıl 
lıırda hizm<'t görmüş arkadaştı' 
rımızın \•aı.i!esldir. 

C Devamı v~ 

Anasıııdan sonra, ona aldatmayan 
6Ue onzın da sevdiği tek şey : 

KURULUŞU : 1915 

#1 NIŞANTAŞI ÇINAR CADDESi ÖZEL 

SiSLi TERAKKi LiSESi 
Kuruluş tarihi : 1879 

Li e kısmın :ı Ye pek iyi diploma almış olanlardan mahdut miktarda tnlebe alınacalttıt· 
Diğer s ınırıa"rda bos yer katmamışt ır. Öğleden sonraki ders saatleri; tamamen ecnebl ö#ret· 
menler tarafından okutulan yabancı dile tah~is cd ilın i~tir. ... .......... : ................................ ~~ 

Z A Y 1 1 1 L A N lmti \"l ı: sahibi : SİNAN goıt, 
Kuleli Askeri Lisesinden 939· t T. Ü. İnşaat Fakilltesindcn Nf'arlyah fiilen idare ede 

940 ottretim :,:ılı sonunda aldı· 1951 • 52 ders yılı için aldığım Yazı hlerl Mesul Müdürl 
ğım lise bitirme ve olı:unluk !talebe hüviyetimi kaybettim. Ye l\IEI.İH YENER Iı" 
diplomıılarımı kaybettim. Yeni nislni alacağımdan eskisinin hUk (\'ATAN> Gazetecilik ve ftfal 
lerinl alacağımdan eskilerinin mü yoktur. Muammer Yavuz acılık T. A. S. - İstanbul 
hükmü yoktur • • llaydar Saltık , No. 309'1 _ \'ATAN MATBAA.Si 
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,_ 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 1. Ordu manevrası devam ediyor BULMACA 

. Haydııtlıığa 
tıureııeıı ~ııeoklar 

Hayırlı bl•r Qrlaklık <Bası 1. dde> ı Carneyln b yanalı 
• ğır zayiat \'ermi$. azim ''e iman Amiral Robert Carney veri· ı Z 1 ' ı ı ' ı 

< nası ı incide> karşısında erimısti. ten iıahatı dinliyor, dUrbünıinü ... ~ 
mandn l\lr. l\lac Ghee, bizim ik- Çatalca hattında gördUeu mu rlindcn bırakmıyordu. Bu arada ı 

Çocukken elbette siz dıı rofö - hırsız oyununu o "namı•sınız
di~ ılır. Ru o~ ırnrla çocuklar ikh e &)Tıltrlar, bir kısll\1 hırsız, 

1 
.er kısmı polis olunlu. Hır ular kaçıp polisin ellnd~n klır

lilınaı--a çalı ırhr, ııolislc.r lııınlann 'akalarını bırakmaz, ııilrt-

1 

tısadı \az.iyeıiınizin \e geli me ka\emeti sokemiyen mavi ku\'· Tilrk basın meıısuplarıle gorüs· u - • • • -

imkliıılarırııızın umumi bır lev- \'etler, denizden yaptığı çtkarnıa HL Amiral Sİ:l!'ic dedi: .. =ı -----• 
hasını, terrubell bir jc adamı sı- ,.e ha" d · · t ,.. i d' h Tilrkıycy b f k · • .a an gırış ıeı n ırme a· •- e u sc er ı zı- • - .• - .-__ 
fatı)lr, ı;lıilor ki bu ıı::minıle rrketlcrile başka yönden taar· >·aretiml bllhn~sa birinci ordu-
anlattıklıırını da derin bir alaka ruza gr.ı;mek gayesini gıidUyor· nun nıane,·ra yapacağı cunlere .. - - - - - -
ile knrşılamanıız lerlıırle olur. ılu. nirincı orclu hirliklerinin va- tesııdilf ettirdim. Bu suretle hem 
~·ııııku hu~un r\mrrikada tok tifr;i, deniz ''C hava kuvtr.tle- arazi durumunu grirmek, hem 
canlı bir in ki af hamlesi içinde rile işbırlığl ) aparak hu taamız rle subaylarınızla t~nı~mak fır· 
bulunan Tr ııs'ın dinamik ruhu harekeUni kırmak, dUsmcını ol- satını elde etmiş bulundum. Mü 
iı;ln en uyanık ,.e t<'cnibcli hir du~u yere mıhlamıktı. l\itekim şahedelerlmiz tertip edılen ma

te · • 
1 

ınusa' 1 olınolanna r. ğmrn, sonunda but un hırsıı.lerı 'ako-
tlardı •.• Eskidrn hiç liiınse hırstı olmak istemezdi. çoc~klar. 
aıı hepsinin ııozü ııolisllkte idi. Hükumet kun etini tem il 

'den polisin lıırsnJara, şerirlere. goz aı;tınna,·acoğına dolr 
lltııuınt kanaat \Rrclı. Illl &l'beple herkes kunetJl \e a lJ ta
?afta bulunmak Mrrdl. 

trm ilci ı;ayabiler.cğimiz l\Jr. havadan indirme yapan mavile· nevranın çok iyi hazırlanmış ol- • ·-.....;;;;;.... __ _.;;;._..;......;.:= 
1 c Ghcr, alı gunku nutkmla rin ilk Andaki lklbeti bunu is· duğunu bize gosterdi. Kara, ha- Eoldııı Eı:a · 1 

- 'Eıuı1 ~tlııı•;l: 
bitim elimize mııanen bir takım pat ctmi5ti. va ve denız bırliklerinin ba5arılı Paktı telkll&ııııııı ki•• adı: Pi• bil' bö· 

~~ı;~l:~;t~rb~~n~:t~::eha~=~:~zk Kırmızı ihtiyatlar oğleden son a~lrll~l bılhassa dıkkatımıı:i çek ::,;ı :-n~::~ :•:.··~.:11 :-m~öıt;~ Siındl galiba dfi ncr de lşml~. çocuklar ıtoğnıdan doi
ııı • eşkı~ a O) unu O) nı•) orlır. Rem lelerinden bir kı mı polis 
~~Sa jandarma olmodeu, hakiki surette yol keserek: ... Bolu 

•lisinln dıinktl C\'atan) da çıkan mektubunu okuduğum :r: -
:an hn)Tetlcr içinde Jıaldım 'e dufun~ c daldım. 'ali mek-

irin ise hcplmlzln bugıin bh) le ra taarruz: için hazırlığını ikmal General Wyman ile )"arın (bli' ıııı·•n s - Guro=~ı. 11 - N un• T -

musbct blçulcre filddetle ibliJa- etmekte ve kısmen de küçük gün) İımire ı;idece~ım. İzmir· Bir nota; Sıııı. & - luı .. ııııı~ tamu: 
cımıı ,·ardır. çapta taarruz hareketlerinde bu-, den sonra Ankaraya gidecek ve ıu .... 

l\lndnln iktısadi hatalarını ta- lunmakta idi. cumartesi gilnU Napolidekl ka- I'ul:ındaıı .Aca:t:r•: 1 - ıtı•ll' Bı& 
mir işini bıiJ uk bir cesaret , e Çıkarma bi>lge~lnde bulunan rargtıhıma dönece~lm. bıi.aıııııın adı: Sıı 2 - HnsU7ııı. a -bunda kısaca db or ki: 4 e~ itil tarihli gazeteııbde Ankara 

toJunrıa &o,>gıın te5eblıu il b:ı lıklı bir l azı çıkmı,ıır. 1 azıda 
~0Yt:un lapmak lstclenlerin Ta koprlı koyıi chımnda taşlnrln 

1 
olu kapattıklarından, bu ;) iizden otomoblUerln geri dondiık
erinden bahsedili or. Ort da ııoH:unculuk teşrbbüsu gibi ha
reket oktur. Ko~ den di>rt çocuk Ol un maksndıl le taşlan diz· 
llıl$lerdlr. 

isabetle tııcrlne alan Demokrat iki tUmene yakın mavi kuvı:et, General Ridgv.ay ben Anka- Bir atırlık oı,uıü ' - Bir doııla ... 
rartl iktidarı, ıteıııokrasinln kop kırmızı tarafa alt müstakıl kıvı raya gitmeden Tilrkb eden ay- mu. s - ..... ıı - .Acı 1 - ıı~ 
ettirdiği , ekarlı tenYlr dhaıını koruma tugayının \'e Boğaz mÜs rılmıs olacağı için kendısile ay 
kuranıamı5, umumi erk&rda gil- tahkem mevkii birliklerinin ~ıd· sonunda Parits görilsmek Ima

H&JTaıı, Yın tıkılan •ini •••t ıı -
Kapalı :rerltrlıı bir kıııııı. 

\'r.n ,.e frrahlık ;) aralın ak itin detli ve arı muknemeti ile kar- tını bulabileceğim.• 
eline geçen )aman lmkllnlarrlnn şı karşıya gelmlstl. Belgrat or· Wyman ne diyor? 

yere tenkldden iirkmüş, panik dl lehinde kullanan dost kıyı de g!irilstük. General ~oyle de· 

DÜNKÜ 8UL!\IACAN1N BALL1 
Soldan sı:ı: l - !:rılntııı. 2 -

Eh il - Zı,pııı;ı ' - • ~·· S - R1Ullı• 
il il - t:t, Llı ıı. T - lloruk A7uhterem \ :ıllnln bu resmi iıahı ka1"51 ında 6Üphe 'e te

~dııde mahal 'oktur; ortada bir ı;o gunruluk tc ebbu u bu
dUtunadı ı anla$ılı~or. rakat "Dl :zamanda onun kadar, belki 
' ondan dalın fena bir dhnlyetln mevcut olduğu meydana 
tıkı3or ki bununla rsa lı mueadel e luıum \ardır. Ktıtuk 
r•sta ha)dutluta imrenen, )OJ ke&mt' e teşebbUS eden ÇOCUk• 
itın gelecel!i hakkında pl'k iyimser olmağa fmkAn )oktur. 

l 
istifade edememiştir. ı.uwmsuz manlarının arazi durumunu ken Bu arada General Wyman ile 

yapm15, hatalı ınıicadt'le usulle- koruma tugayı savunmayı basa· dl: Pos. Nem. • 

1 

rl le kendi kf'ndlnl küı;ıik dıışür- rı ile devam ettiriyordu. •- Bugün bu mane\'Talarda l"ulı:rndaıı .4uro• ı - Enıınım 
miiştür. Bir t:ırartan bu gidişin Dost kuV\'etlere Anadoludan bulundµ:Um içın ı;ok momnu- 2 - Top a - Zır>ır, a. , _ t:ııu 
menfi haHısı, rligt'r taraftan sıkı tak\'iye olara kı;elen kuvvetlerın num. Adeta bir harp meydanı!\ s - Irmak 11 _ Cıp, EL 1 _ J.I· 

bir mcrkczi)et sistemi !rinde ılk kademesini t"şkil eden tak· dan diğerine gelmiş gibiyim. Al Ltu s _ Nenıılıı. ' 

d Fsldden hiç bir roruk hımı olmak istemezken &imdi ne- ı 
b~r 11atalıi} et kıtlığına dotnı ııi- 'iyeli bir piyade alayı gilne$ bat tı haftadanberl bugünü bekle· 
dılmesl, sl.)a t partilerle kiis- tıktan sonra Tarabya ile istin- mekte jdim. 
kunluğun on haddr urrlırıtm. _ yenin rıhtım ve bkclelerine mu- Koreden hır ağustosta ayrıl· 
5ı , c bu kıiskiınlıiğe mli~takfl valfakiyetli hlr çıkarma hareke- dım. Sızlere Koredekilerin se· eıı ha)dutluğn imrcn,..ııler tıkı or? ..• Bunda terbbe usulu

:un mu tesiri \'Brdır, ;) oksa gangster fılmlc.rl mi çocuklarda 

1
1Ydulluk he\e!ıl U)anrlırı)or? Hunu pedagoglar, ittlmaiyattı

bit tPtkik etmeli, icap l'deıı tedbirler alınmalıdır. Yazlyet mU-

memleket gazetelerinin de ortak tinde bulundu. IAmlannı \e iyi temennllerinl 

d·ı 1 ı "lavı' ha"a kuv\·etlerl bu ha- ı;etirdım. Türk askerinin kahra- 11 E)lCil 195% - Perıembe 
e ı mcs ; ı; yasi 'e tktısadi haya- •• • iST SB JL tımızda elim bir dıır .. unlıık ''n· reketi baltelama~a yeltenmı·~ıer- manlık vasıflarlle şüphesiz: lfti· A l 

lıııdır, nUkıısıztık tehlikeli neticeler ,·ereblllr. 
.. J ~ " har ediyorsunuz. Emin olunuz: ki 12 sr ..l.>ılıı ı:a. rıronıı:ı. ıs oo Hı· 

ratmı~lır. nö>le durı;ıın lıir ha- se de kırmızı zırhlı birlikleri ve benim iftiharım da slzinkındcn b•rl•r. ıs.ıs °'1ın ııa .. ı•an <Pi ı 18,80 
,.a lsr., blı 'Ük nlı;iirlc 15 giırnıl'k hava kuvvetleri eiddetle müda· az değılrlır. Birinci ordunun bu Dır.s mla ti CPl) U 45 Sarblar ô· 
için \Ucudun;ı ihliyar olan '-ara. ku 'hm •• fi 1 ~ o ~ J hale ederek düşmanın bu hare- tatbikatında kesif planlara rast· 7111 

" ·~ "'
11 n '·•" t1

• ıı:oııH 
tır.ı \e sıırııkleJici nıane\İ lkll- k ladıın Bu pJAnla ff ki rı CPI' 14,45 Earkılar (Pi) ı.~.oo 

Enis Tahsin Til 

1 ı ki r ı ı etıni de netireslz bırakmıctı. · Ü rın muva a · · m n n şa ını gec ktlr r. " ytıe tatbik edılmesile Korede Xıpaııı= Abdurrahman dün Gaıetrlerln ten\lr \'e ikna edil- HarekAtı, Kuzey Atlantık Pak Türk tugayının bu kadar mu\ af· * 
mrdne kı~met \'crilmcmr. i. tı guney bölgesi ku,·vetleri ko- fak olmasının sırrını 61mdl da· ı= oo Acılıı "' dıa• mllı ti CPI) 

mil ta kil g;ızetrlcrin. bl'Sll'me rut~nı Amiral Robert Carney, ha iyi anlamış bulunu~ orum. ı • 20 Koauı::ıa l~.so !!t:ıılıktı ha .... 
r.azctclcrle uııtıell st'cl) r.de ka- zmır karargAhı komutanı Ge· Söyliyeceklerlm bundan ibaret 1 ıan uı oo Habuler 10,15 Gitar hıu• 

~ <Başı 1. r.file) 1 ğine 1045 de ta) in edılmiş olan lemsürlerln trru üzü altında hu- neral Wyman, hava kuvvetleri değildir. Fakat kalbimde besle· 1.111 lı:oım:ı ı~.as Xonıııı:ıa ıo u 5-r
~l:ıştır. Hatırlatılan bir nokta Abdurrahman Azzam bu vazifeye Jıındunılması; m!i~takil ı;:ur.tr.le- komutan! Gene;,aı Schlat.ıe.r, Ge dlğim se\""iyi ifade için kelıme har oı..'1U'aıı Ehem Xoıırır 20 ıs Bad 

Azzam Paşa 

istifa etti vazifesinden 

\ti a o da Auamın bu sırada çe- 19~ temmuı.a kadar de\am et- rln çok esa lı lılr \D7İft'lerlni nerııl Rıdg"ay ın muavını Ge- bulamıyorum.• ı-o nzeı ı zo.so li'.ısa uhlr hıbn't:I 
ttı~ sinin yeni Basbakan Gene- mek uzere seçllmi5tl. sıormelerl~e miinl olmuştur. o I ~:~:~ı Y~~~.~v:~.~~ti b;•~=~iıkGan9 HarekA.t m~affakiyetle de- ~o as Rafta:u ııo;mıı u.10 tıerı Tin 
~~~ eclbin arzusuna uygun ol- Kahire. 10 (AP) - Polis dün da umıımı hnyatta fsab tlf k ~ vam ediyordu. Hazırlıklar yapı- ruua!k:sl tııpluhıtu 2ı,4s Hukıık 11at1. 
'- gbUdur. Verilen haberlere «o- '"ere burada ~ski kralın pek ı;e\'· · · c •Y- neral Arnold, NATO kuweUerl- ı ., u U .. .. nıet . olçulerlnln lıll~m lıalnıası- ne mensup subaylar dikkatle ta- ıyor, me\7.İler alınıyor, taarruz 22 oo earl.:ı'ar Olrn:raıı ~·=• Rııa J.. 
4tı g n Arap Birliği toplantı- dı~i Uç gece klübUnc ba km ya- na \e \atandaşın, lapılan ı lcrl kip ediyorlardı Anı bekleniyordu. hıakııı 22,80 San ıo•oıın :IU5 Hıbu-· 
htıta başladığı zaman l\lısır he- parak bunları kapatmıştır. hassaıı hir teraziye nırabilmr.sl- · Bugün birinci ordunun: de- l•r, 23 oo Xamb 10 • Boru ... pronım 
·1ıı Azzamın istifasının kabulU Verılen haberlere gore bu ha· ne brkçl \'c ynmımc:ı olmaktır Türk komuta heyetinin de, niz ve ha,·a birlikleri \'e çeşitli ı •or. n,oı Danı ıııiiııtı CPI > u 20 
l:r. birlığe tavsiyede bulunacak- reket pazar günU tr\klC edilen Bıı mlihlm \atlfr.nln ihmalinde~ başarı yolunda olan bu tatbl· modern sllAhlarile taarruıa ge- Konmıo cPı > 2U5 Mdılk (Pi) 

t: şahıslarla yakından ilgilıdlr. Po· dolayı fktldıırın müstakil gaze- k~ttan iftihar duydu~u derhal çerek dlismanı imha edece~ine ~4 oo Kapaııı~. 
dea l'dün \'e Irak da bu i tifayı lıs makamları bu kiilplerde mcm telr.rılcn ~iU)ct etmrğe hakkı goze çıırpıyordu. hiç şüphemiz yok. • • 
~~kliyeceklerinl şimdi blldır- lckette son senelerdr cerevan e· ı urdır. Şu kadar ki hıma alt :r:c- TE:K~ıx t~lvı:rts1Tı: 
~erdir. Hatırlarda oldu~u gibi den yolsuz islerle ilgili bir çok mini lıamlaınnğa bluat kılml't Büyu·· kada'da hır ~O.l!I .Açıl;tı ... T~lr mtUltl CPl) 
l .. aı:ıı1a bu iki devlet ara ında n·e !kalan bulunduğunu açıkla- \rrmrıııf!kll', demokrasi Aleminin zo u Uıll< batı ııı11ıı:ı (Pi> 22,00 E•· 
ltt•Ue karşı takip edilecek ıılva- mıs}ardır. . • j kabul t'ttiğl mllnaılakl gazt'telcrl t • • idd • P•nl.$ 
b[ı. i?J tayini husu larında daima Kapatılan klilpler ~nlardır: ok etınl'iic çalı5mekla, de\•lel eca VDZ Si 1 ASKARA 
~nla matlık htiklım silrerdi. •Kralı:et Otomobıl h1ühü•. dlo-1 para ı'le bir be leme basın ·a- T2S Atılıı ~• prormıı. 1 ao u g 
~ği genel sekreterli. bamed Ali Klubil , cNıl KlilbU•· ı ratına a , e bunun dalkP\ ukluğu- • . < lla51 J lnrldı» 1 d.a~ takip eden dığer sh il bek- Ararı, 7,81 Muı ır (Pi) 1 "~ Hab~rl•r 
bı nu le ~aygarnsını bir kuITct un-ıparka gıttik. Orada yem,k )'e-lçının garsorı ')'ahın Sevin~lels,oo Turkülu (Pl) E2~ Hın raporu 
oır baba dün ÜÇ ayh k çocug" unu öldürdü &uru saym~kl~, .blzı.at rok a ır dikten \e bir müddet oturduktan j kadın arkadaliına, ya durup du- EBP Hl.fi.! rıı 1 k (Pl) .il OQ,. OuııllD 

lıatalnra duştıığıınu ve buna sc- sonra Büyük Tur yoluna yür[). rurken yolda sata§tıklan, \"e) a. rı·oi'l'•mı ... bpıııl.$ 

~ <Bası ı incide) komutanlığı katili ima bir za- hrp olduğunu da hatırlaması icap ı) ilşe cıktık. Fethi 01.yarın evini but kadınla erke#i yakalamak * 
l'lın tafsiUlt Eoyledır: manda yakalamıştır. eder. grçmiş, Vlranbağ gazinosu yolu- için aşırı bir gayret sarfettıkleri 12 ı5 • ıs so Mim aaatı: 

ı.._\'enıEehir Dereotu sokak a nu Şaban Yığıl adındaki bu katli, lliğer taraftan muhalif parti- nu yarılamıştık. Arkamızdan iki akla yakın gelmektedir. ı2 u ıı.mı.ı.:.ııeıı ı.ııııı. 12 20 uo:ıı 
t'!;.aıı evde oturan Nurten Öz,. hır milddet e\'\'el Eminden kızı- ler, kendilerini husumet, hattıi blsıkletli adamın geldiğini fark Bunlardan bafka ortada Bele- l•b•e 11:.ım, ı2 so Türk blıramııılıtı 
lıı 11. adında bir kadın, Alı Ku· nı l.stemış, fakat Emin bu tek· ~ok t'dllme tt"lılikesi karşısındıı ettik. Yakla§tılar. Biri onümilz- diye doktoru tarafından tasdık ı2 4S Orun b ... a•arı. ıa oo u. s .4rın 
tfıe !?ıcu adındaki &ahıstan gayri lıfi reddetmıştır. görmüşler, memlekette olup hl- df!, hlri serimizde durdu. Bir ta. edilen bir dövtılme hftdisesl mev- ... haberler. ıa ı.s Pi:rıııo •oloları (Pil 
~ ~l'U olarak dünyaya g<'tirdiğl Şabanın bundan muğber ola tenin halk tarafından yanlı$ öl- nesi: (Ne dolaşıyorsunuz bura- cuttur. Akla gelen diğer bir sual ıa 80 ö:ı• rrntuı. ı&,45 E•ıı par,ılar 
taııÇocuğunun bakımında mils· rak cinayeti iEledlğl anla&ılmı&· çillere ,unılınRsı fçin ellr.rindl'n da?) diye terıılenıll, sonra klifre- de ~udur: . . (Pi.) 14 oo Hl'l"a raporu, Akıam proı 
~lı t cekmektedır. Nurten ile tır. gdl'nl yııpmal:ı me~ru &aym15• derrk, arkıırlnsıne, CHarıl 1 çııke- Bır bekçının haklı \ eya hak .. raını ,., kaı>aıııı. 
~ ıı bu yUzden çocuğu ba~kası· Katil, sorgusunu müteakip tev !ardır. lim şunları yolun aea~ısına d"di. ııız olarak suçlu bulduğu bir eah· • 
ter {anına bırakmağa karar ve- kif edılmlstir. l\lr. l'lfar Ghrr., hakiki Ölriite- Beni ~olun kenarındaki ~al ılıkla- Si, bir meslekdaşının: cnırak, 15 .5~ Atılıı pro.-rım ... M. 8. A:r•· 
~: , Kasımpaşa Te~rifatı;ı so- tini kaybeden hö,>le Jıir alemin rın arkasına silrüklı-ılilr.r ve ben onu tanırım!) demesi üzeri- rı. ı;.oo Earl.:ılar (Pi ı n ıo Rubut 
>; ıa numarada oturan Mari· knrtuına çıln,>or ,.e iç münak:ı- amansızca vurmaıta başladılar. ne nasıl '>e niçin suçsuz oluvcri- uıı. n.H earkılar, oı..-u:raıılır N•rmhı 
~~ Övendoğer ismindeki ka- Bı•r Tu"rk genc·ın'ın ıalanmııa hiç kansmadan, bize o sırada, ı::cne sh'll olarak beke! ~or? Bekçinin hAdiseyi izah ~ek- \uraı. Bmııı Erbıy, u.20 xonım• 

t' bu i§ içın a)·da 60 lira ver Tıirkhenln lktısadi halinin ,.e [s. Tahsin Donmeı belırdl. (Rırakın lınl kabul ede.bilsek dahi, bu se- ıs 30 tııc4u, ıo oo ıı e. Aran T: Qr: ıuretble mutabık kalmış- • tikba1lnln çok parlak ,.c ümit yahu. hrn bunu tanırım. AnPdo- fer de vazifesı addettiği bir mil- Julınl•r, ıcı ıı1 Tar htn b r 71pu\. 

laaı ır. Ali ve Nurten salı 1:Unil lsveçıe·Kı' başar ıs 1 \f'rld bir tablo unu çb.I or. Bu lu kllibünde garsondur) dP.di. da haleyi suilstlmale u:rattığını ıo 20 Tlirk '•r 10 o Rad:vo ue !n;U;.ı 
~!: 12 de çocuğu l\laryantiye tablo nasıldır? Sefirin tasyfr et- Bunun üzerine bf"ni bıraktılar. kabule mecburuz. co, 20 oo 'Ifiıılt CPI > 20 u Raı!:ro r•· 
tt:ı: ederek 10 lira da kaparo (Ba 1 1. efıl,.) tlı;I manzara bizi mlllrt ıııfatıvle Bekçi Ta~~in bir şikAyette bulun Bin ARKADAŞl}llZIN' utuı 20 30 Sarkılır Oklı1aıı lh'lhıt 
~: 

2 
:~arlılk~aıd~laarr~ıer~lnFcaek, aet•aasre~ hltlnde kendisini scvdirmletlr. ne gibi icaplar ka11ısında bmı- mnmam ıcın yalvarma~a basladı. GÖRDÜKJ ERİ Pm. :ıı oo Xoııı11mı, 2

1 u ıı ı!\: 
~ •• b ~ " Atırba&lılığı \e çalışkanlığı do- kı)ıır? nahsln bu kısmının tize- Ben de (Peki, }'eki) dl'dim ,.e • Pi) 2ı so Hu.rCITIP adam. 21.•.5 

h • ı rahatsız: olan çocu~un btis· la ısıyle Lund Ünhcrslte·ı pro- rinde yarın duracağım. kadın arkadaşımla beraber ora· Tam hAdiıenin cereyanı esna.1 ilf ı!lı: <Pı > 22 00 :ı::oııııııııa, :ı2,ıs 1111· 

;allıı hastalandı~ını gören Ma· fesörlerinden M. Gi len tarafın- Ahmet Emin YAlMAN dan uzakla$tık. LOnapıırk mevki· ısında oradan bisikletle geçmekte I 'ı: CPI > 22 '~ M ı; ,.,..rı .. lııbu• 
te.dııtı bebeği Ali Kuyumcunun dan yardım \'e nllka görmekte- lndıı bir araba bulduk, do~ru ka- olan )"atı allemizden bir arkad11ı; ıer 23 oo Xoıııııııı• 2a,os Prorram n 
)o•a ıtı adrese ı:otilrmek üzere dir. rııkola 6ikAyr.tf' ı?t'lıllm. Ren ora- tal ılıkların arasından bir kadı~ ı.ırıanıı. 
(a b')~ıkın15tır. Ukin çocuk yol Yüksel Türkmen iS\•eççryl bir 1 1 da iken heni dii\·rn hekçl rr~mı sesin}n: f ı " f R 
~l UğU gibi Ali Kuyumcunun İs\'eçll gibi telAfluz: etmekte, al- s p O R r.lbislrrini ı::iyinırılş nlarnk nöhc- •- :50 lira, 100 lira, ne isti- u .5S ""'üıı ... ııro:Tım. ıs oo z,,.. 
~ıa"erdıği adreste oturmadı~ı tini almaita ı:f'lıil. (\'akA numa- yorsa 1 b boklor r•,ı:ror. l.'I so Bbtık unıtklrl1r 

,., ıılınıstır. manca \'C ingılizceyi de gUzcl nız \'erey m, ırakın • diye 
a

11 
konuşmaktadır. Tahsilini tamam rası 21 di). Sonradan di~r.r rnU- bağırdığını işitmiştir. IPI l ı ~ 4.5 eırı.,,ıar H 111 S•n ııırc•· 

~al ndan sonra hAdlsc polise in lamak için yakında Londraya gf. ı f ı'kslu'" r fanzı"m fprn,•lzln ı1r Arlnlı hir arabacı Hemen geri dönen arkarla5ımız in CPI l 16 so Yıırt ttir1rtllırl u.oo 
llıııtı etnııs ve tahkikata ba~lan- decektır.• olduğunu öğrr.ndlm.• bu sırada sişmanca, ıarıliın, be- Danı mnı ti (Pi ı ı1,ao tnı:uu H,H 

~. r. T h i I yaz t ı· · lil 0:t'llıı bon'ın 16 so llu:dollıı rnılm '''11 Bir Turk gencinin, 1sveı; ga. a n SE'\· ne kendini BelPdl- en ı, mavı s:oz . mavi çiz-
t lf rtenın komsularının verdi· :r:etr inde iwülmeslnden biz de Edı" lemed·ı ,.e doktoruna ıla JT!Ull\'Pnf! f'tllr- sili beyaz eıfon elbiseli bir ka- 10 00 Hıbtrler lP u gınulr urkılor 
~ııadeye gore Alı Kuyumcu ço· iftihar du)'arak kendisine basa- mlş '" slddetle dıhilldUğU 1!8- dınla, kahverengi pantolonlu, es- ıo '~ P 7ano ıo olan 20.0~ X"ııuııııa. 

lltıi 'otUrmeden evvel bırkaç rılar dilerız. bit ı:orülerek. kendl•lne dokuz mer bir erkt'ğin çalıların arasın- :3<'.ıs R•
470 ~·111••1 20 

ao Ttırk1U.r 
l ere t Profesyonel klilplerln temsil- 21 'lo e .,_, 21 ao p .\ çarpmış ır. gUnlUk bir rapor \•erilm!$tlr. dan çıktıklarını ve ) olun kena- •hıı&r · ronım •• h· 

t .~·, tabip tarafından muaye- Go" nende b'ır eve elleri dun ak am toplanarak ha· nnda da iki bisikletin durdul'ôu. sı•nıı 
lt ~· len çocuğun ce edinin mor ı.ırlanan fık Uir ilıerınde gorilş- Bekçi Serlf ne dl or nu görmUs: \'e kendi bisikleU~ln ·----------

'"ld mu lerdir. Neticede, bazı klUP· Yeni Ne~r·ıyat auu· •rılmasına lüzum gorill· T Di~rr taraftan Büyükadıı ko- lif'Si sayesinde bir çifti milteca- " 
.\il r. ecavüz edildı" !?rln ~el~m:ll~tı~eri fiks~~rtin bt.I!r- mlserliğinc mUracaatla öıtrenili- \'lılerden kurtardıQını sanarak 

t ıa 1 k t f d t kif ıp ıJe ıne 1 ıraz etm & er, azı~ ~lmlze ı;öre hek 1 hAdl •I ö J oradan tı ki H lb PUL 
d lllıls \CJ 1 ara ın an e-. <Başı ı. elde) ları da idare heyetlerin~n müta· nakletmekt .. dlr.· ç se) 6 ye t ıo; za • aşmıetır. a uki F ·u.ı d lrlilbuctııı ornnı olaıı Pııl 
l'ıı • tahkikata baı;lanmıstır. lcalarını al:ıcaklarını bıldirmi~- ~· yap ıbımız tahkikata g!ire arka-
.\; e\ ı~ı. ha basını oldurdu yarı çıplak bir halde alıp kaçır- terdir. ·- Vn1He ıiışı saııtlm"f' hlr da51mmn sördüğti adamın db\ u =~::uınııı 11 lacl 111UI lat 11r ıı. 

:l!,\d:ar; 1~ b(llusui i) -t Blu~un mı~~a~;~~11ıııına yapılan ı;lkft••el Bu aksam yapılacak toplantı· arkadasımlı BıJviık Tur yolurıita ~e::ı:rson ıı değil.! o sırada oradan 
ı)'r eeı ır c naye o mu~. ı; J da fikstür hakkında bir neUce· blslklr.tlc liPılnlrken hlr kanınla z emar;a ça ışan milteca\'iZ-

l:ııı aın adında bir genç baba· üzerine mütecavizlerin yakalan- ye \'arılacaktır. bir rrkrltin \'Olılıın S(P<;erkr.n ko- !erden hiri olduğu anlaeılmakta- Bulunmuc Ecya 
tltı.ı lopa ıle bldtirmUştUr. Bay- ması için jandarmaya emir 'e- laylıkla sıörillebilen bir nokbrla, dır. (l\luhtcmelen g;ınonun 6,ı. 1 'I 
hlbi Akdemır adındaki genci, rllmi~se de Vasfıye ile sekiz: fira ıtayet mllstehrl'n \•nzl"rttıı hıı- nası çıkan bekçi). O r;ırada gar- 19 52 ~~~~ lehmet Akdemir blr ka- rl bulunamamıştır. KOmUf,nlar lunduklarını. J:?ördllk. ~Mı nlrlıı- &on Tahsin Sevinç dil'ter ıki zor- Ağustos ayında 
;-;cıd 1 Yüzünden azarlamı~ \'O Kolu kırılan Eminenin tedavi- U !!ıım halrlr, mllrlahıılr etmek lU- banın elinden henüz kurtulama- Tramvay, tünel ve oto-
~ı etını yenemlycrek iki de to· ı;i 'apılmedııo.ından ıstırap i"lnde mıştı ve kadın ka"mak istt>ycn \'u J ı; • A d zumunu duvdum. Aıhm hana • b ·· 1 d b 1 ~d~ rnıustur. Aııi C\ilAt bir kıvranmaktadır. ras 1 n a kızdı \•e heni drh·m .. i!e hasladı. üçüncil eahıstan herhalde medet us er o u unc n ejya-

•1111 't sonra tarlaya ı;lden ba· J k • d b" k Kendimi korumak irin hen de ummakta)dı. Arkadaşımız bu nın müfredatlı listesidir. 
:ı tı ~akıp etmiş, kendisini ne· B Sim e lr ÇOCU <BaEJ ı incide> ,ıırdıım 0 ıradıı ha$kıı hlr hek- şahsın bisiklete blnmeCe çalı&tı· 

~·1a 0 atladığını ıormu~. arala· K rl arkadaııım .. ,.idi. ııdamı tıını- ğını \•e kadının: Adet 
'C)et ll'IUnakaşa ba~lamı~ 'c nl· ( d" b J d urmay Başkanı Tümgeneral ,. •- \'apma nerl'ye gldi)·or- Muhtelif cins çantalar 35 
allıı ienç ağır bir sopa ile ba· ese 1 u un u lhs n Orgun Eskisehir Hava Til· dıi!ını 11fülPtH. ben de gitmesine yor un?• di;e yalvardığını da 'Tek \'e _çift ka~ın ,.e er-

ı ıtı kafasına vurarak oldllr· men Komutanlığına, Eskışehlr mUsaade ettim.. duymuş fakııt maalrsl'f bu söz- kek eldı~enlerı 8 

t, a:\ Baba katili :>nkalanmı~ yapılmadığına \~:as~sıt:l~;ıd;:set ~;;,3ge~~~~n As~;mu~~~r \~~!~~ ihtimaller !eri o ıırada yanl~ş tl'fsir edtrrk ~=~ ~~.8~~~:ıa~~~ ~~c~~ 
t,~ ete teslim edilmiştir. toprağa gizlice gcimüldilğUne go· KU\'\'Ctlcri Kurmay Başkanlığı- Kendi~ivlıı slirU~tü~lmllı Hll- müdahale etmek lilz:umunu hl!set patikleri 

enderunda bir cinayet re bir cina)et ihtimali akla gel- na. Hava Km·vetleri H:ırckAt "'likadR komleerl BRv z,.lrh·e ıö, m ml5tlr. Kadın \'e erkek şemsi· 
tık i&lenıll mektcdır, Zabıta 'e SB\ cılık hA· Baekanı Tümgeneral Suphi Gö· re: şavr.t mr.v:r.uubBhls rlft, c,.ıen yeler! 

>la enderun 10 (T il " ) Pa d in k · "P"!'nirı aiirr.bllrr.e"i bir nokta- Bir temenni l b · ,,., - • ı e Uzer de ehemmı)etle dur- er Dı) arbakır Hava 1 um en Ko· ~ " Sapka, bere ve kasketler 
1t llca~ın~a kız meselesinden makta, "Ocuııun ana \'e babası a· n t l ıo. n· b k H da, hak\lcıı!Pn mUst,.hcrn hir dıı- Korkunç tecavüz hAidselerinin \' · k 
•• c·ııa"et i•lenn1ictlr. ~ " ıu an ı,.ına. ıyar a ır ava Tü _, ·ı.ı· 1 b k i < 1 1 'k W!l at ·ı \e eşarplar 

1 
,J ~ • ~ raştırılmaktadıı-. men Komutan Vekili Tümgenc- rıımıı~ 111 '•sp ,.r, " " '' 111 ff' g ttı çe coğaldığı fU günlerde h•ı Kadın kol uati 
SJ~asıarında Emin Akkar, o" Vali Paristo konferans ral T<'kln Arıburnu Hava Kuv· rlı,ınıh \'r, sivil rlnbl nl!Tl•ıs oı'~' hadisenin ilzerinde rllkkatle dur- Sefer tasım 

~e ~e ru ile beraber bahçelerın· \'etleri Harekat Ba~kanlığına ta. rnlidahıılr. rtmrkte hııklırlır. Fn- mak gerektl!li kanaatindeyu:. HA Kitap \"e evraklar 
~ ~l'l llıek yerlerken arkad:ın a· verdi yin cdılmi5lerdlr. kat RU,'Ük Tıır )'o\unıın o kı~mı- dise Eayet iki bekçi Ue bir ar:ı- Dnlma kalemler 
l;ıteıt?rıavzcr kurşunları ile a~ır Paris, 10 CA A.) - İstanbul nın Aşinası olan Aı1Rlılıır, l'Olıın bacının. şehrin ~n medeni bir GôzlUkler 
'» e Yaralanmıc,lardır. 

11 1 
B 

1 
d hemrn kenarında vfiksek ,.e ıak r;emtlnde, "İlpe .. Undilz. bir kadın Baston 

ı. '3 s \ e e e •> e Ba5kanı Pro. gilrbUz nesil eld t · it 
0 

.. ~· •• ra ı a~ır olan Emı'n biraz f G k dU . . c e mcnın, anca çalılıkların bulıınduıtunu. tedbir ve bir erkek ''atandasın na mu- Hırda\ at ,.e muhtc'ııf 
uı'"• Ol & esör o ·ay. n Alkolizme kar zehırlı maddeler dtişmanı bir &iz bir ,.lftin dahi \'Oldın nerl'n 1 t il k 

12 

2 
S·l 

8 
1 

39 
33 
18 
18 
ı 

228 • ı 
01 

ınu•, ŞUkril ise aıtır va. ~ı 24 üncll beyn~Jm ı ı k d ı k ti d .. ,.. ' guna ,.e ma ına eca\ z etme en a a ~ E> J .. C" ı e ·onıre e genç 1. \' cu e l(etirmekle kabil ter tarafından "Örillme~ine im- t j k 1 1 v• 
t ltaıdrak memleket hastanesi· çok dikkate de#er hır beyanatta ld ğ d " \"eya zan a yapma 

5
tcmc en Bir miktar para lı~ .. ırılınıstır. bulunmustur. o u unu, aynı zaman a alkolik kAn olmadı ını ileri !Urmekft'· esagına dayanıyorsa. mUtecavb- Bu esycı sahiplerinin Galata 

>ııseye el koyan jandarma Profesör Gblı;ay beyanatında, lere evlenme müsaadesi verilme dirler. Bu dhetle sivil bekçi ile lerln Uyık oldukları cezayı bula- Tünel arkasında hareket daire· 
mesi Iazım geldiğini belirtmiştir. arkada51nın, \'e kendilerini arka- caklarına eminiz. sine müracaatlan. 

Hava Kuvvetleri Komufanhğından : 
1 - 1952 Ekim ayında 1076 uyılı kanunun 29. laddesine ' 

göre Yedek Subay mu uzzaflık hizmetini bltlrmls veya 
l Ekim 1952 de bıtirecek olan Fakülte, YUksek Okul 
ve olgunluğunu vermış li>e mıızunlarından kendi İ.$· 
tekleriyle tahsil hariç 6 sene hizmet etmeği tekeffül 
edenlerden uçucu yetıstirılmek fizcre Yedek Subay alı. 
nıcaktır. 

2 - Glrts eartları: 
a > T\lrk vatandaşı olmak. 
b) Kendisinin \"e ailesinin kötil bir hali ve sanı bu· 

lunmamak. 
c> \'ilcut yapılarının d liı;gün, sağlam, en az 1 60 en çok 

1.90 boyunda olma ıı. 
d> Yapılacak sıhhi muayeneler, beden kabiliyeti yönet. 

meliğınin <Bölüm 11, 64 • 76 cı maddelerındekf) 
e\'Safa iÖre ilk muayeneleri varsa her askerllk su· 
be merkezlndeki tam teşekküllü asker) baıtıneler
de: .t•oksa tam te.,ekkilllil memlekP.t hastahanelerin· 
de yapılacaktır. ilk muayeneleri kazananların ayrı. 
ca Eskışehirdekl hava sıhhi muayene merkrılndekl 
uçuculuk mua,>enelf'rinl kauınmaları rereklr. 

e) İsteklilerden olgunluk imtihanını vermts lise me
zunlarının 23, yilksek okullardan isteklllerın 24, 
yüksek ok•ıl mezunlarının 26 yaşlarından 15 Ekim 
lP.52 gününe kodır gün almamış olmaları. 

3 - TekP.ffül ettiklerı hlzm etleri bitirenler ıstediltlerl tık· 
dirde Milli Savunma Bakanlığının s:öreceği lilıum ve 
ihtıyıca göre muı.·azzaf sınıfa nakli edilebılecekler
dir. 

4 - Uçuculardan uçuşta muvaffak olamayanlar havanın yer 
hizmetine nakil edıleceklerdfr. 

15 - Ucucu olarak vetıstırilecf'klerın tahsil süresi barfç 8, 
ucusta muvaffak olamayanların hava yer hizmetinde 3 
&ene hlı.met edecekl,rine dair noterden bir taahhüt ... 
nedi vermeleri &arttır. 

IS - Dl~er mufassal -.e IUı•ımlu malOmat için askerlik eu· 
helerlnı>, ha\ hırllk \e tf'cldllı>rlrıe ha5''Urulmısını. 

7 - htl'klılerin en gec l"' F.vlOI 11>!i2 t'(lnUne kadar te
kemmül etmış evraklarını Hava Hırh Okulu Komutan· 
lıtında bulıındurulmatıırı ilin nlunur 

(imar Durumlan Mevcut Sahlrk Emlak) 
lstanbuJ Defterdarlığından · 

Dosya No. 

515-9424 

515-16378 

515-10474 

515-1635} 

515-9423 

518-10871 

515-9937 

515-9.122 

515-9022 

515-7989 

515-9218 

Cinsi Kıymeti Temlnatt 
Lira Lira ----Beyoglu, Kurtuluş. Esklsehir 3000 22~.-

Mah. eskı Nalbant Kır yeni 
Marsık • Yıgıtbaşı So. 1337 ada, 
20 p:ırse! en eski 5, eski, yenı 
7 kapı sayılı 50 M2 dtikklnı o-
lan argir evin 218 payı. 
Bevo•lu, KurtuluE, Eskişehir 320 
Mah eskı • 'albant Eczacı yeni 
Marsık · Kuktirtlu So. 134S &· 

d3, l parsel 2.5 kapı sayılı 15.70 
M:? arsa. 

Bcyo~Ju, Kurtuluş, Eskişehir 
Mah. e~kı Nalbant, yeni Mar-
sık So. 1349 ada, 4 parsel taj 
31 kapı sayılı 24 80 M2 arsa. 
Beyoğlu, Kurtuluş, Eskı~ehir 
Mah. eski Nalbant, yeni Mar· 
sık So. 1335 ada, 25 parsel, (ln 
eski 11, eski, yeni 96 kapı sa· 
yılı 51. 70 'M2 arsa. 

Beyotlu. Taksim, Yenişehir 
Mah. esti 1\luhtar, yeni tuııtar 
Sadttllıı ve Bekçi \ahmul So. 
1367 ada, 7 parsel en eski 5 • 2 
eski, yenı 5 İmara göre taj 24-5 
kapı s:ıyılı l2ô 50 M2 ar•a. 
Bevoğlu, Kurtulus. Eskışehlr 
Mab esk• \ e yeni K. Akarca 
So. 1326 ada, 2 parsel en eski 
66 taj 27 kapı sayılı 63.10 M2 
arsa. 
Bcyo:lu, Kurtuluş, Eskişehir 
l\tah. eski Eczacı, yeni KükUrt-
ıu 1834 ada, 10 parsel, en eski 
20, eskı, yenı 28 kapı sayılı 
50 20 M2 eski ahşap ev. 
Fatih, Cerrahpaşa, KürkçUbası 
Ahmet Sem·ettln Mah. Kürk· 
cilbaşı çe~mesı So. l10l) ada, 71 
parsel. en eski 10, eski ,.e taj 
16 kapı sayılı 23 M2 aru. 
Beyoğlu, Kurtulus. Eskişehir 
Mah. e•kl • "albant yeni Marsık 
So. 1335 ada, 24 parsel, 94 kapı 
u:ı;ılı 104.30 }.12 arsa. 
Beyotlu CTa\;sim) Kurtulu$. 
Eski:ehir Mah. eski Eczacı ye-
ni KükUrtlU So. 1334 ada, 11 
parsel, en eski 22 eski yeni 30 
kapı sayıl• 58 35 M2 ah ap ev. 
BC!yoğlu, Kurtuluş, Eskişehir 
Mııh. eski Declrmen, yeni Kur· 
tu!us Dcfırmenl So. 1335 ada 
13 parsel, en eski S e kl yeni 
7 kapı UYlh 60 M2 ahşap ev. 
Beyoğlu, Kurtuluş, Eskişehir 
Mıh eski Kaytancı. yeni Kay-
tancı Resim So. 1345 ada, s 
panel en eski 52 taj 9 kapı 
Fııyılı 5& M2 ahşap ev. 
B•yo~lu. Kurtuluş, Eskişehir 
Mıh. •ski K. Akarca, Kavak 
y nl K. Akarca • Demet So . 
1325 ada 11 parsel, en eski 31. 
22 t'Ski. yeni 17 kapı sayılı 56 
M2 arsa 

500 

3650 

3860 

950 

4000 

ıso 

7800 

4000 

3000 

4500 

24.-

37.:50 

273.75 

289.:50 

7125 

300-

1125 

585.-

300.-

225.-

33T.50 

515-18380 Bavı1ğk Kurtulus. Eskışehir 2950 22125 
~hh esk' Salhane, Nalbant, ye. 
nl Marsık Karabatak So. 1845 
ada, 13 panel, en e ki. eski 
yeni 1 kapı sayılı !'i8 R!'i M2 arsa. 

Yukarıda yazılı s:a)rl menkuller 26/9/952 cuma günO uıt 
14 30 da 1\filll Emm· MiıdlirlU~Un~eki komisyonda ıyrı ayrı 
acık arttırma usulılc utılacaktır. 

İs ıaklilerl:ı nlhavet ıı;ut 14 30 a kadar yatıracakları te
minat makb'.lzları ve nuruz cüıdanlarlle birlikte ntış ıünU 
koml•vona. faıla b l~l içın sözil ge en müdürlüğe baş\'urma· 
ları CTt>mlrııtlıır öncedt>n rle •·ııtırıl~h lir) C14493) 

DENiZCiLiK BANKASI T. A. O. 
Genel Müdürlüqünden : 

Fabrika ''<' Ter!anclerlınildc insuına hasladığımız iki a
det araba vapurunun bcherlııe krınmısı k11rarlastırılmı$ bulu· 
nan lklser adet Enterı:ı'ise D ecri Generatôr ırrup:ı için ıuzum· 
iu, elııktrlk SP\'k motöril ile b:tumum yard•mrı tesislerine lh· 
tiyacımız vardır. 

Yapılacak t~klif erir U. S. A. menşeli olanları ile kısa 
vldell teslim müddetler1 tercih sebebi addedilebllecektir. 

Bunlarla :ı!Akalı vasıf ve sartları gcirmek ve teknik taf· 
silAt almak üzere i•teklilerın 12 9 952 tarihinde ıaat 15 de 
toplanacak olan Tel:nık Heyetten iereken malQmıtı almak 
üzere Bankamız Genf'! Kitipliğine müracaat etmeleri IUzumu 
ılAn olunur. 04388) 
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-·manevralarının ikinci 8• • • 
ırıncı Ordu 

•• •• gunune resimler ait 

Zırhlı birliklere men up erler, komutanlarının dü man hakkında verdiği izatıah dinlbor 

l 


