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T roman, seçim 
nutkunu verdi 

Cuıııhıırigetçilerir 

ltaiirteei olduğııııu sögledi 

Eisenhower, Demokrat Parti 
• • 

ıçin irtişa keşmek~i dedi 

Dü.a 

Dün bir· otobüs 
denize uçtu 

Otobüs derin yere düjmediği için bu 
büyük kaza ucuz atlatlldı. 

Sefirle t'Si Kandilli imamı ve cemaatten buılarUe bayram aa mazından sonra bir arada 

Amerikan B. Eltisi Kandilli 
camiinde Bayram nainazında 
Mr. Mc Ghee burada bir kaç kurban kestirerek 

Kandilli'deki muhtaç halka dağıttı 
etini 

~----------------·-----•1111ıo. I Demokrat Partinin ilk kuru· luş devresLnde ismi çok geçen 
\'e 1945 de ıra seçiminde Zon· 
guld:ık müstakil milletvekili 
namzedi sıfatile ateşli bir mil· 
cadcleyc girişen Yusuf İleri dün 
matbaamıza uğradı. Kurbal\ bay 
ramının ilk günü Kandilli ca· 
miine bayram namazına yiden· 
ler arasında çok alaka uyandı· 
ran bir hadise hakkında bize a
şağıdaki malCımatı getirmekle 
beraber namazdan sonra bizzat 
çektiği l'esimleri de verdi. Hfı· 
dlse şudur: 

Bayramda neler oldu ~ 
Bayramın bitincl ve ikinci ıilnleı1 gazetemiz :rayınlan

mamıştır. Bu gunlerde gerek memleket içınde gerekse memle
ket dııında cereyan eden hldiseleri okuyucubnmıza kısaca 
bildil'iyoruz: 

• İ(:EHDE 

30 Ağuıtoı Cumartesi 

• DIŞ ARDA 
~ Kandillioe. şimdi Kont Ostro· 

<Devamı Sa: 5 Sü: 'i del 

!edek Subarlar 
kurs görecek 

Yedek 
• 

yenı 

bu kursta subaylar, 
silahları öğ'renecekler 

. 
Subaylar, bulundukları yerde 

ejitinıe tabi tutulacaklar 
Bıuu.C llul rı&frCmf.a 

KEMAL BAliLUlll 
Bl!4irt,or 

Ankara 2 - Ordumuz son 
yıllarda en modern harp silah· 
!arına sahip olmu~. er ve su· 
baylanmwn talim \'e terbiyesi 
de bu cihazlara göre Aylrlanmı5 
tır. Yeni yetişen bUt!ln er ve 
subaylarımız bu yepyeni sillh 

1 ve cihazların kullanılmasını Öğ· 
renmisler, ordumuzda bulunan 
eski subaylar da Amerikan sis
temine göre hazırlanan kurslar· 
da yeni silahlara ve yeni harp 
tabiye ve tekniğine intibak etti· 
rilmişlerdiı". 
Diğer taraftan, ikinci cıhan 

harbinden sonra büyük mlkyas
CDevamı Sa: 5 Sü: 'i .:e> 

Dr. F. Celil 
«Bn. Kahrcıoğlu 
Hastadır» diyor 

Atına, 2 - GUney Doğu Avru ı mastarda bulunmu~tur. Korgene 
pa kara kuvvetleri komutanlığı. ral \\ yman yarın, Ku1ey Atlantı.k 
na tayin edilmiş olan Amerikan 1 Paktı Güney doğu Avrupa genel 
General Wyman buraya gelmiş ~arargiıhı ol::rak seçilmiş olan 
ve Yunan askeri şefleri ile te· lzmiıe gıdecekLr. 

Yuınurtalı, domatesli 
parti toplanhsı 

Ayvalıktaki C. H. P. toplantısına müdahale eden 
D. P. liler sürük yumurta ve domates attdar 

Kara yollarının 

'falıkesir, 2 - Buıün saat 17 
de C H.P. liler tarafından Ayva. 
lık Cumhuriyet alanında yapılan 
açık hava toplantısı çok hadiseli 
geçmiştir. Ayvalıklı D. P. iller 
mitingin başlıyacağı saatten 
önce meydana gelmişlerdi. 
Balıkesir C.H.P. merkez ilçe baş 

kanı avukat Hasan Nejat Sarıca 
söz alnuf, Demokrat Parti ikti
darını tenkide başladığı bir sıra
da D.P. liler tarafından teşvik 
olunduğu iddia edilen çocuklar 
ve bazı kimseler toplantıya mft. 
dahale ederek kürsüde bulunaa yort gezisi 

Bayındırlık Bakanlığı Karayol- ı 
ları İdaresinin her yıl gazeteci· 
ler itin tertıplediği yurt ~ezısine 

1 
bu yıl gazetemizden Tunç Yal· 
man iştirak etmiştir. Bu seneki 
gezi evvelki ),llardakilerdcn çok 
daha uzun olmuş, gazeteciler 12 
gunde 3500 •kilometre katetmiş
ler ve 19 ilimizin yollarından geç 
mişlerdir. Tunç Yalmanın bu 
alaka çekici seyahat hakkında 
hazırladığı serinin ilk yazısını; 
bugün 4 üncü sayfamızda bula. 
caksınız. 

Dört kişi bir 
Kadının boğazmı 
Keserek öldürdü 
Altınözü, 2 (T.H.A.) - Arife 

gUnU Altınöz.ünde vah~iyane bir 
cinayet işlenmiştir 

Zeynep isminde genç bir ka
dını yere yatırarak büyilk bir 
bıçakla boğazını kesmişler, mU
teakıben boynunda bulunan 1700 
lira değerindeki altınları alıp 
kaçmışlardır. 

Devamı Sa: 5 SÜ: 5 f.e) 

Başbakan 
Aydın'a 

Gitti · 
:.tnıılo!u ~f•"" 

İzmir 2 - Başbakan Adnan 
l\lenderes, Başbakan yardımcısı 
'Devlet Bakanı Samet Ataotıu 
ve İçişleri Bakanı Ethem Men· 
deres bugün saat 17.15 te uçak 
la İstanbuldan şehrimize gelmiş 
terdir. Kendilerini hava alanın· 
da İzmir ve Aydın vaUlerl, be
lediye başkanı, emniyet m!ldil· 
rü, Demokrat Parti temsllellerl 
ve basın mensupları karşılamı~ 
lardır. 

<Devam1 :la: 5 Sil: ide) 

<Devamı Sa: 5 Sil: 3 •el 

• 

30 Ağustos Zafer Bayra
mının 30 uncu ~·ıldönümü 
y11rdun her köşesinde ya
pılan törenlerle coşkun bic 
~kilde kutlanmııtır. Bu mü
nasebetle bilhassa Ankara 
ve İı;tanbulda yapılan tören
ler J>E"k parlat olmuıtur. * C•ımhurbaşkanı CelU Ba-

30 A§uıtoı Cumartesi 
* İran, Batılıların teklifini 

l'eddetti. Musaddık Sah ile 
eörüıto. * Batı Almanya kabinesi 
Sovyet notasını görüştü. Hü
kumet sözcüsü .So,ryet Rus
yanlll maksadı, iııaii uzat
maktır• dedi. 

C. D. P. Başkanı 
seyahate eıkıyor 

Yurt ilavemizi 
Haftaya 
Veriyoruı 
Ba~Tam tatili dolayısiyle bu 

hafta yurt Hlvemiı bazırlana
mamı5\ır. 

Bundan sonraki llivemlz ı• 
lecek çarıamba gllnU Trabzon• 
ait olarak çıkacaktır. 

<Devamı: Sa. 4; Sil 4 de> 
* Formozada bir komlinlat 
<Devamı: Sa 4; Sü. 5 de> 

lnc:ıü, Şark vilôyetleriyle Orta Anadolu 
ve Ege'yi dolaıacak 

<Yamı 1 IDcl sa3fanuzdadır.l 

Trabzon ilavesini sırasiyle Rl , ,..,. • 
z:e, Kırşehir, Yozgat. Çorum, A· 
masya ve Tokat il1veler1 takip j Kurban B:lyramı aeşeli bir pldlde Jt'Çale•tedlr. 
edecektir. raa ,.erlacle ellenen çocu lı.ları gös&e.vor 
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IGONON YAZISI 

il 

1 ş hır 
!!! 

1 d izli 
1 
( H v AS?i) 1 istinye' de bir 
v 1 Ti ·· 1 Bina öktü 

Ye5Ukoy l\letcoroloji istas- 1 Ç 

Bayram keyfi 
- Nasıl geçirdin ba.>T'' 

.. mı? . ~ ıe 
- 0} le diıılendıın. or 

dinlendim ki... l· 
- Çalı6madın da onun 

Eğitim. usul. r 1, AZAN : ) tandıra bilir. Zl-
le>rımızı \! f ra, burada şans 

mltfredatımııı ı lllfıı ..... o-·- .. • Atik ı kendisine yar-
umanın ıcap. lf ,_ dımcı olmuştur. 
larını göre. Bu gıbı ahvalde, 
vakıt vakıt de- 6.-..--=----=---........... -._,.....,,,....,.,.,""""_,..==-E=<=--=-==-- oğretmenin bu 
rın de~ şiklıklrre tAbi kıldığı lar hakkında e nlı bir fikir edl çocuk hakkındaki notu iyı' ol 

m zb halarfaaliy 
Son günlerde Gehlr içinde, bh zı hususi me•bahaların çoğaldı·! 

ğı, 'c bu ~ erlerın sahiplerinin hiç futur getirmrdrn serbestçe 
icrayı faaliyet ettikleri mU5ahede olunmaktadır. 'Bunlar ar~sın
dan bir tanesi tam ~ehrin go beğınde \e lokantaları pek bol 
olan bir ) erde. Beyazıtta bulun maktadır. 

yonunıın tahmlnlrrlM ı:nre Dün saat 14 45 de fstinyede, 
husun ıchrinılz ,.e ch·arında 1 Ba~ ır Çıkmazında feci bir çokün 
ha\a sabahleyin denlı yllıil tU Mdiı;esi olmu~tur. Mehm<'t Ça 
puslu, &onroları açık sete· pa isminde bırine ait 6/1 numa-
cek: ruttıblar poyrudan or- j ralı, iki katlı ahşap bina lıni 
ta kunctte esecek; hau ıı- 1 olarak çôkmliştür. Bu çbkme nP. 
caklık dereceılnde dilne na- tıceqfnde l\lehmet Çapanın üç 
zaran mühim bir değ[jiklik çocuğu enkaz altında kalmış, fa. 

çindir. dlr· 
_ ovıe \•Ucut dinlen " ı leli· mck detil, kalamı d n 

dlrdlm ... 
- Ya?... bU· 
- E\et ••• Radyonun ld· 

lunduğu odanın kaJ1ısın1 J; 
litledlm, an htarını ço~u e 
çocuk bulmııaın diye bir ıp 
bağlayıp ı.uyuyı r;arkıttıın;. 
Sonrn, aıılı bir kopek b 
lup tam kapının yanına bll· 

mız halde, Ortaç3ğlar•n mi tık nemı}ecek kadar kalabalıktır. masa blle dısarıdan mumeyyiz 
ha\'a nı. kork\I• a da~anan Bu durum karsmnda oğrencl- olarak ,ı:etirılen diğer iki öğ-
lmtıhan kıll,,rımızde tama- IPnn bılgı &e\ ıyesınl kanaatler- retmen dolgun notlar \'erE:rek 
mıyle muhafaza edboruz. drn zıyade ders yılı onunda bu cocuğu hiç de H\}ık olmadı-

Bu mezbahanın faaliyet mahalli ve 5eklı resmi makamlar 
taraf•ndan da bılindiği halde, maale ef mAni olunamanıakta; bu 
suretle o mıntakanın bütün lokantaları bu mezbahadan kesilen 
etleri almaktadırlar. 

E ıtlrn \e tedris si temleri- tatbik olunan imtihanlar .ı:ös- ğı hır o~tıın not ile getirirler. 
terE:bilecektir. Dl#er taraftan çalışkan fakat, 

m d Fransız, Alma\l 'e Anglo mahrup bir ö~rencinln cansı 

Mahalli gazelcmiz.ce de bilinen -bu mezbahada, kesilen keti 
ve koyunlar, Beyazı tın arka sokaklarında beslenmekte 'e gece 
kesilerek mil5tcrılere da ıtılmaldadır. 

Sak On metodbrını lırmcn her Fakat, imtihan usullerımiı .. b v " n pek de yaver olmamı& ise, oğ. 
,. .. c tın' ı d"nedık E ı· ı,.rı· u ul hakkındaki roarabet daha imli-.. ~ ~ n '" - " retmeni "·eter numara 'crdi"i 
ı" ı aldık D,,d.,lerımı· F an •z handan onco kendisini "OSt8· " • r · ... .. z r "' halde, di~er mümeyyizler bu 
Usulle ı ile a a \·e b~bal rımıı nr. Zira, imtıhanlardan birkaç 6 

r • n .. a çocuı1u tanımadıklarından kıt 

200 kuruetan satılan bu etkrın tek tercih sebebi uc:uı ol
malarıdır. Kontrolsüz olarak kc ildıklerl lı;ln hastalıklı olup ol
madıkları bıllnmcmekte \C talebe muhiti olıın bir semtte bu 
etler lokantalar 'asıtasble halka ycdirılrncktedir, 

Fran•ız Alman tcıdrıs sı tem gun önce öı<retrnenler toplantı- 0 
• • .; not \'ererek onu sınıfta bıra. 

lerıyle ve bizkr dC! Alman e>tı. sı tertip olunur. Bu toplantıya kırlar. İmtihan odasında bu 

Hemen herkesı:c bilinen bu hftdı&enin imlenmesi itin ne ıa. 
man harekete geçileceği henilz bilinmemektedir. 

tı·m \' tedrı's mrtodlarından kelimenin gcrrek mAnası ile, e ~ yilıden r;ınıf oğretmenlerlyle 
mulhem usullcırle letıstırıldık. •Sefaat toplantısı. denılebillr. milmeyyiıh:r arasında çok de-
s mdl de 'l.l\""•larımız An"lo Her o rrtmcn kınk notlar al-" •" • .. - fa ıhtılHlar olmaktadır. 
Sa on metodları ile Bırlrsmiş mı& oğrencilerl hakkında bu. İmtıhan cekillerimlzde çok 
"' 11 tl " ti y rada kanaatlcrıni belirterek dl- " mı e er ee.ı m çerçe\ ıne u öncımli bir batı\ da, notların 
gun bir &ekilde \8 modern de- ferkrı ile notlar karsılaştırılır şahsa göre değişen miltalAa· 
rnokrat eğıtım p31koloJısinin te 'e otrcıncinin imtihana girme l tarın mahıulU oluşudur. Bugün 
melini te~kıl tdrn liberal duyuş \e)a girmeme i kararla&tırılır. kil imtihan eeklimlz öğretmeni 

Bayramda beledi 
İşler büsbütün 
Aksadı 

ve anlayış i~erisınde yetiştlril- Aslında mu\'afık olan bu us:.ıl, bl kl d k b 1 d 
zamanla esaı mAnasını ka)·bet- r ma · ne a am 8 u e er Ba) ram münasebetiyle şehrin 

mektedirler. mis, kayırma \•eıllcııne yol mahiyettedir Halbuki, öğret- beledi faaliyetleri bermutad kar-
Etltlm 'e tedris si·temlerl- açmı~tır. menin de glinün muhtelif ııa- makarı&ık olmustur 

mizdekl bu de" n de:i·tirmcler atlerine göre deği5en bir mi- Bılhassn bayramın ilk iki günU 
hr&ısında, netıcenın l tihsalinl Bu bakımdan ha)li gUriıltU- ıacı, bir maddi, manevi, Alemi ekmekler gayet bozuk çıkm•ş, 
sağla)acak olen imtihan u ul- lıi gecen bu toplantı, csı en \'ardır. Öğretmenin kendisini i)i elenmeden \'e karısık unlarla 
lerımlzin bunlara mU,azi hiç yıl iceri"inde yükleri çok a~ır bu durumdan mtic~r~et addede yapılan eloneklcr halk arasında 
bir tadıle tAhi kılınmayısı &a&ı- olan o~retmenlerlmlzin sinirle· hllm~ıl kabil değıl~ır. Bunun mcınınnniyctsizlık uyandırmıı;tır. 
Jacak bir IC')dır. rini imtıhandan bnce hayli ger- lçlndır ki, öğrenclnın bilgi se- Diğer taraftan dolmuş licret-
Ölr tmenlerln l aptıklan mekte \ e hatt!: bellı etmeseler 'lyesl veya verdiği cevaplar eıı.

1 
kri derhal bayramlık hadlcırine 

dcı, blzı küskUnlUklere 11cbebl- bıt kaldığı halde. değieık mi. çıkanlmıitır. EvYelce 30 kuru5a 
•Sefaat Toplantısı. yet nırmcktedlr. İmtihanlara ıaçlı öğretmenlerden elde et- taıınmaııı m<ıtad olnn mahallere 

Billnditi gibi, okullarımız. he- bu ha'ta içinde giren öğretmen. ti 1 notlar arasında dikkati çe- 50 kuru&a yolcu taşınmaya bae-
nuı gavrlklfi \'e sınıflar öğ. lerimlıden goılcrimlıi öğrenci- ker bil:rük farklar mevcuttur. lanmış, normal taksi ücretlerine 

retmenlerln öğrencılerln durum lere doğru çe\ ırelim. tmtihanlann, ıansın de keyfi zamlar yapılmıştır. 
larını takip edeme)ecck \e on. Talebe imtihanda dalma dı~ında bırakılması Bayram gtinlcıri e nasında şeb 

he;)etan duyar. Ihımdır re kfıfi mıktarda sebze \"e mey-
va gelmediği için bu maddelerin 

İmtihanlanmızın. yl\·rularımı- K anaatimizce, imtihanların tek fiyatlarında da yükselmeler kay. 
zın )ıl lı;erisindekl mesaileri- usule ircaı yerine; ilk, or- dedllml5tir. 

l ta, lise ve üniversitelerde ders 
ni rlyazt bir kat'iyet lle o çe- Arnavutköy arıklarında 
bUrn ~tandartlardan mahrum \'e eğitim metodlarına mu\·azi :1 

bulunuşu \'e hattA, kumarın A- bir ıekle ı;okulmuı e)zemdır. bir CCSOt bulundu 

Dr. Ahmet Rasim Ona~ 

1. Türk Film 
Festivali 
H z1rhklar1 

Tilrk Filmcııı:ınin san'at ba
kımından kalkınmasını temin 
gayesi ile kurulmue olan Turk 
Fılm Dostları Derneği, ı. nd 
Türk Fılm Fe th ali hazırlıkları
na başlamışdırlar. 

1052-53 mevstmi zarfında t. 
mal edilen Tilrk filmleri arasın· 
da tertıplenilen bu fe tlval scç
melerıne girecek filmlcırl pro
düktör firmalar kendıleri inti
hap cdeccıklerdır. Fırmaların 
gtı trrecr~i bu fılmler ara ındau 
ilk olarak on film Turk Film 
Dostları jtirisi tarafırıdan seçi· 
lecek bilahare bu fılmlcr birer 
r.Un müddetle bir sinemada hal
ka 'e san'at jilrısıne go terile· 
rek 1052 53 mevsiminin en ba. 
§arılı 5 Turk fılmi, 5 kadın ar· 
tlst, 5 Erkek artist, !5 reljı;l:ir, 
5 Operatörü, 5 Fon mllzlği bes
tckArı, 5 Senn?Jo yazarı &ctile

Bu ay içinde Londrada 
toplanacak olan •A\TUpa 
Kardyolojf. ve •Enternas
yonal İntemistler• kongre. 
lerlne lştirAk etmek \'8 mes 
lekl tetkiklerde bulunmak 
üzere tayyare ile A \TUpa 
merkezlerine hareket etmiş 
tir. 

sıl unsurunu te&kil eden ıansa Bunun gibi, meslek \'e &anat o-
kulları ile dığer eğitim mUes

mtistcınit bulunu5u sebebiyle ı;csclerlnin de imtihanlarının 
yaHularımızın en çalışkanı da birbirlerinden ıı~Tl liistcmlerde 
tembel olanı kadar derin bir yapılmaları gerekir. 

DOn saat 16 &ıralarında Ar- erktir. Nihal aecmelere kalan 
navutkoy acıklarında bir erkek 1 10 fılm nynı zamanda halka da 
cesedi bulunmµstur. Orta boylu, gôstrrlkceğl için seyirciler ara· 
) a$lı birıslne alt olan bu erke· sında bır ankrt, ynııılacaktır. 

heyecan 'e korku itcri~inde
dlr. İmtihanların ba~lamasın- İmtihanın, kumarın dayandı
dan daha Uç ay önce mUı'ıc bir Aı eans şeklinden kurtulması 
heyecan baflar. Bu. çocukların elzemdır. Bunun itin, ·iki ı;o. 
uykulnnnı, gıdalarını \'C gUn. ru• yerine _çok soru• usulU
dellk )a5a)ışlarını normal ae- ne ,·cıya •test .. ıekllne mUrac.ı 
)'irden uuklastmr. imtthan- at edılmesl uygun olacaktır. 
ıar _y kla ıkı:a hc~ ecan. korku imtıhanlarımııın, oarencinin 
halını alır. Bu sırada )avruları- bilgi SC\lye ınl daha aahih öl
mız artık mnddetcn \e mAnen çen bir eekle sokulabllmesi f. 
normal olmaktan çıkmıs YC fi- çin. heyecan \"C korkudan Ari 
zikl varlıkları ne olduğu kadar blr usule konması lAzımdır. Bu-

nun içln de, çocukların duru
psikolojik durumları lle de hay munu 10 dakikalık bir imtihan 
ıı sarsılmışlardır. İşte, çocuk}a- ile değil, yazılı olarak birkaç 
rımız imtihanlara bu durumda ı;aatllk mesai ile tAyln etmek 
ı:ırmektcdirler. , e iyi kontrol edilebllmeıl için 

Heyecan ve korkunun ııuur a)Tı masalarda sessiz. blr ııalon
çalışması Uıerlndc menfi tep- da yapılacak imtihanla bellrt
kil<'ri farklı yııilarda \'e muh- mek mu\afık olur. Öğrencl bu
telıf bün)e çrkılleri üzerinde rada kendi bll,ı::l mes'ulıyetiyle 
dcğlsiktır. Mahçup, ç('kingen, başba~a kalacak \'e yabancıla. 
heyecanlı. enerjik, intikal ıUr'at rın karşısında ter dökmlyecck

... leri, dıkkat ve hafızaları birbi- tir. 
rinden ayrı olan çocukların bu
rada, bilgi sevıyeleri farksız 
da ol a, ..azıyet alışlarındaki 
tehalilf netler i. alacakları not
lar çok farklı olabılır. 

l'ılümen itle öğretmen 
arasındaki ihtilaf 

İmtihanda çektiği iki ıorunun 
bilinmesi bir eanstır. Sınıfın 

ecri saflarındaki bir öğrenci 
bunları: ileri saflardaki arka
de larındnn ~ok daha iyi cevap 

~Tl 

Tek sorudan çok soruya \'e· 
l'a Test usullerine geçl5in ve 
imtihan heyeti huzuruna çık
maktan ı;arfınaıar edilerek yn
'1.ılı olmanın bllyOk faydaları 
yalnız. eansı, heyecan ve kor
kuyu bertaraf edişinde dcğll, 
öğretmeni de mnkine adam ol
maktan kurtarışındadır. Bu su.

1 retle herkese göre ddişen mu. 
tallia kısmen olsun ortndan kal 
kacak \'e imlihanlanmız, bu
günkü libernl terbiyevi ve nı
ltl esaslara daha ziyade yakın
laşmış olacaktır. Aksi halde, 

bu:;Unkti ~klıylc imtihanların ip 
kası, ya\>Tuiarımııı mum. biz 
ebcı,eynl de fitıl etmekte de\'am 
edip gidecektir • ,. 

:ÜÇÜ1"'C0 KISilll 

XXIX 

Woodrow Wılson, Cumhur-

tin, öHlm ı;cıbebl anla~ılmak üze. Noter buz.urunda ve glı.11 
re ce$et morga kaldırılmıstır. rey ile lapılacnk secmcılcrde ''a. r ' rılacıı'k neticeler mevsim sonun

da fılm dostları balosunda llAn 
l'dilccrk \e derece alacak Turk 
fılmlerı l\Jillctlerarası Festival 
komitelerıne tcklıf edilecektir. 

İngiltere '\'e 
ı~ransu İkinci 
iluuı 1 arbine 
giriyor lar 

13 )ıl en-el bugün, 3 eyliıl 
193:! 'la inglltere ,.e l'ran 

ıa Alnıan.\'aya harp ilflıı et· 
ıııi5lerdl. 1 r.) lfılde ha ılıyan 
Alman ordulnı ının Polonya 
topraklnrındukl ileri hare· 
keti süratle inkişaf edi or· 
dıı. nerlindckl inı:lliı ,.e 
l'ransıı elçileri Alman hU· 
ktlmr.tlne nihai bir nota 'e· 
rerck ı;aat on bire kadar 
Alman kıtalarmm Polonya 
topraklarından ı;rrl ıılırıaca· 

t:ına dair kııt'i teminat \'e· 
rllmr.diğl takdirde İngiltere 
'e l'raıı anın harp halinde 
olacaklarını bilıllrmlşlcrdi. 
Almanya, harp kararını çok· 
tan 'crmla olduğundan ' 'e 
r.snsrn ptıinlarmıtn Fran15a. 
111n istilasına da yer ,·ermiş 
bulunduğundan bu notnlnn 
kabul etmemişti. Saat on 
birde inı;iltere rn saat on 
bc8te de J<:ran'a Almanyaya 
harp !Hin dtilcır. 

TCLilENTÇI 

Çanakkale abidesine 

yardım dovom ediyor 
Canakkaleye bir tıbide dikmek 

için girişilen le ebblis glin geç. 
tikçe inkişaf etmektedir. Bu a
rada askeri ve sivil mUcs c eler 
le vatandaşlar, hesap açılmış o
lan bankalara yatırımlarda bu
lunmaktadırlar. 

1 
İkinci Kolordu "ubay ve erle

ri de aralarında 7000 lira topla-
1 ynrak Ahide inşası emrine yol-
lamıelerdır 
Halkı bu d~vanın gercekleşme

sine tenis ölçildc l&tlrak ettlr
mrk Lçin açılan kampanyaya de
vam olunmaktadır 

Hamasi resim sergisi 

rağbet görüyor 

1 
30 Ağu tos günU Trknik 'f). 

niverslte l'ılımarlık Fakültesi (Es 
ki Taşkı3la) binasının Venüs 
ı;aloıılarındn acılan Hamasi Re
ıılm Sergisi erniş bir aldkn top
lamıstır. İkl gUn içinde binlerce 
ki5lnln ı:czmls bulundy u hu ser 
gl hakkında nlAkalılar ve ııanat
kArlar; bugUnc kader Turkiycde 
bövle bir serginin açılmadığını, 
muhtelıf ekollere men up şöh
retli ressamların aynı mevzu et
rafında adetli kucakla~mı~ olduk 
larını soylemektedirler 

reisi olduğu zaman Walter'ın .... IPf 
b~ytik oğlu Richard on dört l 
yaşına bastı. Bu iki hıldlşe ~ 1 

olmayacaktır. kat btiyUk bır te·adtif escıri ha-
Dun ıehrlmlırle hna u- Cü yaralar alarak kurtulmuııhr-

munılyetle aı bulutlu geçml5, dır Yaralılar hastahaneye kaldı-
ruıdrlar ddlılk istikamet. rılmış, tahkikata baslanmıştır 
lrrden orta ku,vette Hml~
tlr. Gunun ı;ıcaklıtı golgede 
tııaml 29.li asgari 19.6 untl
grat kP)dedllmlıtlr. 

KUCUK HABERLER 

Samı.un muhabirimizin 

fotoğraf makinesi 
kayboldu 

Gazetemiıın y"llrt ilAvelerini ha 
zırlamak tızere ıeyahate çıkan 

~I.P. SARIYER İJ,ÇESİNİN' ekibimizin donllşünde, muharrır 
TERTİPLEnt(';t TOPl,AN'Tl 1lerimizden Zarifi Atamere ait 

Mıllet Partisi Sarıyer ilçe ı ·Layka• fotograf makinesi oto
merkez:nln }eni binasına nakli mobilde unutulmustur Taksim. 
dolayısı) le bugün saat 14 de' den Çarş3mbaya arkadaşımızı gö 
bir '1)ast toplantı tertip edilmiş- türen, Plymuth 1952 modeli l~
tir. • ı \'erl otomobılin şofôriı zabı-
1\IİLLI KAI "IN'l\JA PARTİSİ. ta tarafından aranmaktadır 
NIN TAl\til'ıli d 1 l\Iılll Kalkınma Partisi Umu· Bayra m a Ş. hat arı 
mı merkezi 30 Ağustos tarihi ile vapurları 220 bin 
bir tamim yayınlamıştır. Bu ta· 
mimde. yeni idare hey'etine yolcu laiıd ı 
muhtelif şubelerden gelen tebrık 
mektuplarına temas edılerek ye· 
nl faaliyet devresinin '\'erimli 
olac_ııl!ı belirtilmektedir 
İNGİLIZ İPJliOTiZllTACISI 
ANKARAYA GilTi 

Bir mtiddet evvrl ll'emleke
tımize gelmi~ olan ingilız ipno
tlzmacısı Dr Tra\·ellian Watson 
bazı ıostcriler yapmak ftzere 
diln Ankarava hıırekrt etmlstlr. 
l'UGOSLAY TiCAltET HEYETİ 
GİTTİ 

iki glın evvel 5rhrimize gel
mi, olan Yugoslav Ticarcıt Heye. 
ti. dlin ,ehrınılzdr.n aHılmıstır. 
LAF i\.Tl'ıIA YÜZÜNDEN BİR 
KAYG 

Remzi Özyurt \e Ahmet Tek· 
el isımkrindeki şahıı;lar. yanla
rında ağabeyleri oldul!u halde 
Yenikapıdan geçmekte olan SU· 
hey!A Kışlıker ile Sabahat Gll· 
\'enç adlarındaki kıılara lAf ve 
el ile sarkıntılık etmiye basla· 
mışlardır. 

Bu l Uzden kızların ağa be~ le-
ri\ le aralarında kavga çıkmış 
blrbirlerıni dovmU·lerdir. 

Sanıklar yakalanarak hakla
rında takibata ba&1 anmı~tır. 
ntn not..A1';DJRICI 
YAKALANDI 

Be) o lu Ar apartmanında o
turan Nacı)enirı yanında çalışan 

Bayram günlErinde şehir h;ıt
tı \'apurlariyle geniş Olçlide yol
cu nakliyatı yapılmıştır İlk tııh
minlero gore vapurlar bir giln
de 200 • 220 hin arasındP yolcu 
naklederek yeni bir rekor tesis 
etmi5kn:lir Buna mukabll ı;efcr
Icrde, kömür kalitesinin dU~ilk 
lılltil yüziınden geniş ~ekılde rö. 
tarlar olmuştur 

Kartal ile Yalo,•a arasındaki a
raba ''apunı seferleri ihtiyaca kA 
fi gelmediğinden mevcut teferle 
re UA\eler yapılmak suretıyle ih 
tiyaç önlenmistir 

Dört kigi içdiktc n ıonra 

döğüştü 

Kasımpaşa Bahriye caddesin· 
de 140 numaralı karpuz sergı. 
sinde çalfŞan ŞcYki, Khım. Be· 
kir \'e Cevat lsımlerindeki şahıs· 
lar itki içip sarhoş nlduktan &On· 
ra kavgaya başlamışlardır. 

Kavga esnasında Şe\·kı ile 
kavgacıları a~ırmak istl')en Şev. 
kinin yeğeni Zeki yaralanmıelar
dır. 

Sanıklar yakalanarak tahki
kata başlanmıştır. 

Dr. Feyyaz: Berkay 

Amerika ya gitti 
Ahmet Altınkok ısmlnde bir şa· l \. . . 
hıs, SıltlUce Karaajlaç caddesin. stanbu.l . ~nıversitesı I ncl 
de 54 numarada oturan Raslt'in, Cerrahı klınığ~ ~oçentı Dr. Fey
ilhlll EmlAke alt işlerini yaptır-ı vaz Berkay, Onıversıteyl te.msl· 
mak bahanesi) le 450 lirasını do- ':11 azası bulu~.duğır Amerıkan 
iandırmıstır. j ~errahlar koleJı \'e Enternasyo. 

Sanık yakalanarak takibata 1 nal cerrahlar kolejinin kongre-
bcıo;lanmı~tır lcrine i tirak et~ek Uer~. diln 
BİR ADAl\t J>ENİZI~ J>PŞTtl gcıce uçakla Amerıka~·a mlitevec· 

Kandilli tu:ıa harmanların· I clhcn harekt>t etnılstır. 
da talı•an Hüseyin adındaki iş-ı . Docent Feyyaz Berkav Ame
çi, Kilçliksu iskelesine yannsm:ık- rıkada kala~ağı iki ay içinde aY· 
ta olan M numaralı ''apurdan rıca mesleki tetkiklerde de bu· 
iskeleye atlarken deniıe dUs- lunacaktır. . 
mUslllr. Dr. Bcırk~y Amerıkada ev. 

Sabri isminde blr şahıs tara· \•eke 4 yıl sınir cerrahisi üıe
fından kurtarılan Hüseyin NU- rinde calıçmıştır \'e bu gubenln 
mune hastanesine kaldırılmıstır. memleketımlzde kurulmasında 

- büyük ;ıayretler &arfetmi& bu 
Bir yolcu otobü•t n 

düştü vo ezildi 
Sofor Anastas Baskot idare

sindeki 3064 plAkalı otobU& yol· 

lun~aktadır. 

Bir Amorikcın heyeti düh 

şchrimi ı:e geldi 

cularından 55 yaslarınoakl Roza Avrupada Amerikan yardımı
Sankar, İstlnyrde otobUsUn he nın tatbikini tetkık etmek tize· 
reketl cs'la.sında on kapıdan so. I re diln Kıbrıstan senatör Mark 
kaı!a du ('rek arka tekerlek al-' H. Galusha ile George Vingaht 
tında kalmak ıuretiyle ezilerek ve gen~ral Walshllc Colonel Cor 
ôlmıistur. \'e Carlton, gelmielerdir. Hcıye>t 

Sanık 5öfor yakalanarak tah· Pcır§cmbe gunıi Atinaya hare-
kikata başlanmıştır. ket edecektir. 

tadım. Onun .> uıunden e~~ 
ne yatılı. ne yatıııı ııılsafıe 
uğradı. Hatta nıu,·e>zz.i bltl 
•Bayram Gazetesi• nl g_e ti. 
remedl ..• Senin ımlı.> acagı d~ 
ne drdikodu ielttim, ne rate 
yo dlnlrdlm, ne de ı;att a· 
okudum ... nıusaddık ne yal 
pıyor, bilmiyorum ..• Genr~111 Necip ne i liyor, haber 

ne· yok •.• Eski Kral raruk a 
rrlcrde dolaııyor, ınald~~ 
tım ) ok ... Korcrlc nıütare r 
ınuınkercleri devam <'di~~e 
mu, etmı~·or mu, taınatn 

" J{o!l' haberslz:lm ... GU\"E'nllk . 111 ae.>lnde So\yetler 6irlf#U1): 
> nl bir 'etosu \ar nıı. >~. 
mu, farkında değilim··· 

1 
si 

merlkad ıeçlm murade t 
ne lemde, bil,gislıim··· pe· 

"e· mlrper,lenln arkasında r 
.> a iinlınde neler oluY;e: 
meçhulum .• inonü nere i; 
eli demir balı, ayağı d~Jll r· 
çarıklı fıiılek hangi ı!n• 
da, nıaliımattar değili~; 
Aldo~an nerede konııı ' 
ne dedi, habrnlar d r.ğillrt!·~ 
Ba~bakan Anknrada ~; 
A.>dında mı, yoksa Flon·a e· 
mı, haheniı:lm. Ağaoğltı :le
ni hır ~ey 60)lcdi mi, ı;ol,, 
medi mi, malömatım yo ..... 
Kabinede kim değişti, ı.::;: 
kaldı, hiç bir fikir sah ti 
değilim ••• Gokavın izni bit 
mi, bitmedi ~I. blttb 5~' 
hangi ;ııaıarda tebdil geıd1 : 
tamamile bihaberim ... rı~ıı 

de .. •· ret odasının St>t;lm en t 
lerl ne gosterlyor, cebale 
ı,inde)lm... it 

- Sen kafamı dinleıtd · 
dim di.)orsun amma. b~ 
ı:.oılerlndcın anlıyorum k 
&en aksine, kafanı :t•orınu&· 
&UD! J; 

- Eh... O kadar olaca 
tabii ... Ba) ramerte&i J;a\'ll 11~ 
cn#ımızı blldillm bay·U hU~ 
da pek bl;:lne du ranırs•111' 
sonra ııpı51r kalırım! cı 

Sadun G. SAV 
ON KELl!\IE\,,E 

ııı· Hurrb et Partisi kuru 
yormufi... ,e 

•Oemokr:ıl•, •Halk• 
ı1'Iill tıı. el· 

dlıirıiyeh siz olamaz 
brt! .. 

TATii~ 
tı'· 

HARP AKAUF.l'ıliS tNDE J) 

LOMA TÖRENİ srP 
Kara, Deniz ve Hav~ JldıP" 

Akademılerıni bitirenlerııı unU 
loma te\'ıl mrrasimı. cuına S: ,ıı• 
saat 16 da Akademi Konfer 
s&lonuntia yapılacaktır. ,__,/ 

,--TA. vtıu __.., 

1 
3 E\'I,UL 19lZ 

\RŞAl\IBA ,.1 
AY 9-GPN 30-HJZIJ? 1" ı 
RClll 1368 - ACCSTOS 2 g 
u tcRt ıan - zt ı,n tcct ~1 

\' asall f';ııı 6 
SABAH 0:5 27 l~} 
ÖGLE 12.13 O ız 
İKİNDİ 15 53 OO·oO 
AKŞAM 18.30 l~ S~ 
YATSI 20.14 o 'os 
İMSAK 03.44 ~ 
G•utımıu ıı6nthrt'•n 11••• r • '' 

144' 
•fntlfr buılltn, budmu•n 

sahipti. Hayatının her sahas~: 
da bl'llren hu zen&:inllk 'e j, 
eaa, yalnız husu&t hayatın cııt 
Ray Ue olan kısımda me'' \;a 

değıldi Halbuki Ra)dan ba. 11 
bir kadının bO)'le bir erkrı.:~1 
bir ı;ok eey be>l.lt'mesi tabll l .: 

ÇunkU Walter'in o~luna, do- llld~i 
Ray'ın hafızasında }er ctmt&ti. ~· ~ 

YAZAN~ 'FANNV HUltST 

Ha~atında hu tarı bir :ınUn, 
sebctl olan bir adam o kad~! 

· ftEZZ'~N ~ E " .... L ~~~N ne fedak~rlıklar yapınat rı 
ÇEViREN~ """ " 111• • T114 "'"' Halbuki Walter ilk tanıştılda ıl ğunı giınti hedıyesi olarak, A· 

mcnkan Cuinlıurrcislerinin im· 
zah resimlerlnl hediye etmeAi 
dilşilnmU§tÜ. 53 

uıman, para~ı kıt iken. n85
3• 

harek,..t ediyorsa yine öyl.e :er 
pıyordu. Yine eskisi ı;ıibı .11e .... 

Ray, tanıdık ve dostları \'8· 

sıtuiyle Wilson'dan C\'\ el Cum· 
hurreisi olan Roose\'elt ve 
Taft'ın imzalarını almağa mu· 
uffak olmuştu, yeni Cumhur· 
reisinin imzalı resmini de Wal. 
tcır usıtaslyle elde edebilmişti. 
I!esim cerçC'\'esini Ray kendi 
ehle yapmıf ve boyamı tı. Do
ğum gunU çocuğa bu hediye~ 1 
Walter kendı ehle gotürccektl. 
Resim cerçe\Cslni yapıp hazır
lamak. resimle>re imza attıra· 
bilmek için Ray en asağı altı 
ay çalışmış ve emrk vcırmi.tl. 
Rrsim çercC\esi deridendi. Bir· 
leşik Amerikanın hcır eyaleti 
nln ismi ve her blrının remzi 
olan tlçek, deri üzerine oyul· 
mu5 'e boyanmıstı. Çerçevenin 
dôrt kö&esinde altın kakmalıır 
vardı. Bu hediyeyi Waıter kcın
di namına çocuğuna verecek· 
ti. 

Ra)'. Walter'e dedi ki: 
- Bu tarz hedlvelcr çocuk· 

ların milli alAkalarını hareke· 
te getırır. Artık oyuncak ile oy. 
namak ya ı geçti Oyuncaklar 
da o kadar pahalı kl. Kızınız 
İrma'ya da, bebek \'e oyuncak 
alacnk )erde, nıe ela Lillput 
ıcıyahatnamr ini alsaydınız, CO· 
cuk daha çok istifade ederdi. 

- Doğru, hakkınız \'ar. Fa· 
kat ne yapa~ ım, anncısi bebek 
ve oyuncak alma\'ı trrclh etti. 
Sonra Richard için hazırladı
ğınız ('erçeve bu kadar göz nu· 
ru dokmr~e drğer mi? Çocuk 
buna bövlcı emek vermli oldu· 
ğunuzu takdır edecek yaşta de
ğıl ki ... 

- Her eyaletin remzi olan 
çiçekleri tarıımasını istiyorum. 

- Saçmalık ... Bırakın da o
na bunu mektepte öğretsinler 

- Bir Amerikalı çoc ığun 

bunları kllçUk 'a5'a öğrenmesi 
saçmalık drğildir. 

- Pek AIA (;.-} dir. Bos e-

re gozlerinizi yoruyorsunuz, &a· 
ı;ı bakmağa baıladınız. Bunun 
hiç farkın \'arnınmıe mıydınız? 
Gôzlertnlz yorulunca şehlAiası
)or. 

Ray kızardı. Yerinden kalkıp 
aynanın onUnc getti. Walterln 
kendisini tenkid etmesine dal· 
mı UzülUrdü. 

- Fak ... t bunu da nereden 
çıkardını-ı, Waltcr? diye söy· 
lendi. 

- Simdi geçti. ÇunkU ye
mek yeyip dinlendiniz. Ben 
yorgun olduğunuz ı;llnlerdcın 
bahsedı~orum Su Allııhın belA· 
sı çcırceveyc de amma emrk 
\erdiniz. Gözlerinizi mah,•cıtti. 

- Ne tuhaf oldunuz, Walter. 
Asıl göılcri yorulan ve gozlilk 
takan sizsiniz. Ben dlkl5 diker· 
ken bile goıbk takmıyorum. 

Yemeklerini bltlrmislerdl. 
Haftada ıki Uç defa Walter 
ak sm Pmrklep ııi RR~'ırı c\in 

de yerdi. Yemekten hemen son 
ra Ray masa;>ı odanın bir kö· 
~esine çeker, üzerine bir ortti 
orlE'rdi. Sofrayı ancak Waıter 
gıttıktcn sonra toplardı. Bunun 
böyle olması fırlct olm6ıtu A· 
ralarında kurulıın Adrt 'e an. 
anclerln hlc bir suretle değış
ntFmesine \ e bozulmamasına 
dıkkat ederlerdi. 

Walter'ın onraki senelerde 
Av .. upaya yapmış olduğu seya· 
hallere Ray da i•tlrak etmlsti. 
Fakat Waltrr \'e ailesinin bin 
diği \ apura binmenııe, bafka 
bir vapurla gıtmı~·ı. 
Avrupanın m htcliC eehtrle 

rinde Ray ile beraber bulun· 
muşlar, :fakat Walter ''e ailesi 
luks otdlcırde kalırken, Ray 
klltllk ve mütevazı alle pansl· 
yanlarında yerle~ml~!i. 

Waltcır'in hayatında her 6eY 
dcı işmisti. Son on sene zar· 
fında zengi"lesmıs. itıbar 'r 

mE\ kli yOkselmlşti. Fakat bu ay balıktı hevkrlinin scpet~or· 
kUçOcUk Uç odalı apartmanda iki tane yüzlilk kA2ıt bırak~Y 011 
ie~irdıkleri hayatın tarzın1a du. Fakat do1arın kıymeti 1ş 
en ufak bir değişiklik bile ol· s"nrkine nl betle cok ddiS~ 8• 

mamıstı Burada her sey r kisi ti. Ha\ at pahalıla~mı~. ev k~~ı: 
gibi sakın, rahat \'8 le açıcı i'li. sı bir mi 'ınc çıkmış. ucut ·ş
Dııardı istediği kadar harrket artık hır ma al halıne> ı:eln' e
\ e fırtına OlJUn, buraaı, dalga. ti nay'ın O iki ytlz dolarla 'e
ların hucumundan masun \'e çinrnPsine lmUn yoktu. aet r 
sanki kaya ile cerce\'clenml~ ket at yarışlarında talıhi ya''8 

sakin bir lımandı. .. atı l gidiyor ve biraz. para ,.aı ,. 
Ray'ın .anlamadığı bir çok yordu Çini ı~i eskisi eibl 'l'I!!>' 

eeyler arasında Walter'in bu ' F'" 
hiç dı•ği;nıeyen halt de \•ardı. bette de~lldı. Bunun icin • 
Kırk yaşına gelm\ş. zengin \e kuma~ üzerine ya~lı boya '~; 
itibarlı bir mevki ııahlbl ol mııs· tıklar yapıyor \'e bunları Fi 

tu. Bugün bir bankanın hemen rak hUtce51ni biraz grnir•ctel:'~ 
hemen basında sayılabilirdi. lhordu. Yeğcınl Emmaya ~eç 

h"r LUks ve debdebe içinde yas ı · ay para gôııdermcığl bır . bi 
yordu. Beşinci caddenin yUz a. biliyordu. Hugo yine esklsı &• 

0
. 

dım yakınında dört katlı bir i&ı &irketinde tahsildardı. c,. 
evi vardı. Karısı, takım takım cu:un masraflarını karşıltY 
kürklere. her hafta operada bir mıyordu, 
1-ırava, sato s:ibl yazlık bir evcı 

______________________________________________ .,,_...,. __________ .,_~-- < ne\llmı \•V 
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~1.ş'P~ 

fiç qünün 
~tı:d· r· 

1 

'(azan : E. T 
Qlıtte 1 

be•·ırıı tin b:ı} rıım muna c· * Trumnn ilk srçlm nut· 
~ ~ e t"kmaıh ı ıunler ınr· kunda I.i cnho"cr 'l"e Cum 
~"· 11 llıctlkadan ı:clcn haber· huri~ etçi parti~ e ıılddctle 
.'111 llırınlrkettc • \na~a .ı hucum etti. 

1 

lran' da durum gerginliğini 
mu haf aza ediyor 

A ntı4olu ,t/11Mt 

Allah 1 versm ... 
B ir 1s\içre gnzetesl T ilrkt. 

yede demokrasinin t eh· 
Ukeılc oldııt ıın ıı yazıl ı, 

l\ l u\•nfak:ıt gazetelerinde 
gürültüler: 

Yok efendim; bu gaır.te 
zaten C. il. P. iktidarı :ıa· 
nıanında fs,içre basın ata· 
em iz \"asıtasb le para alır· 
mış. 

~~ğ adınıta 'rni bir parti * İngiltere ile Amerika 
'~ ~ Unu hildlrmi tir. Parti Jran'ın petrol menuunda- ı 

,1 h n t:ımıımilc tatbikinr ki politikasını t'ndl5e ile 

Vaşington, 2 - Resmi makamlara ml'nsup salAhlyetll bir 
sahsın açıkladığına Jıore, Birleşık Amerika HllkGmeU. İranda 
İngiltcrenin herhangi bir askeri harekAtını hiç bir .surette des
tekleyecek dcğıldir. 

Bu şahıs. 'Musaddıkın red Cl'\'abından ,;onre, Amerikan HU 
kumctinin takınacağı ta\'ır hakkındaki suale cevabcn funları 
söylemiştir: 

(l,if aramı7.dn o ııını.ankl 
basın :ıtaşrsi şimdi N,, 100 
sar n. I'. olan Ali Xaci Ka· 
r:ırandı ' e herhalde o, bu 
1ıımı sta bir açıklama yapar.) 

~ ederek, hr.r nc suretle takip ediyor. 
~ (Q;hun bunun ihlaline kar· * tısırda mrnu paşa kabl· 
:'!~arakmış. Parti cumhur nesindr.ki eski Tanm ha. 
~,.11 &eçlminıll' General , J,ıc kanı , e Kahire \'a lisi 

t'rın naın1rt gostermrğe ka· l\lnhmut Gadli te\'kif e-
~ d iş, ~:ımzrtlcr hu sur<'l· dildi. 
~ne~"ı liçe çıkmaktadır. ___ ________ _. 

... '~11:1 l\Iae .\rthur cumhıı· Amer'ıkada korkunç 

.._ tde ·Gelen haberler hıhal\ 
"' d,111

1 e bu partiılrn aHıla· , -
~•ıt;kı ır. B~ a)rılığın cuıu· Bır f ırlma 
ıı.~I l'artının kaııınmn lh· 
~t lıir Parça d;ıhn ı:ıyıf· H .. k.. •• .. 
~ ~rPhrslzdlr. llııtırlıırda· U um suru yor 
dııtıı ~=~çlm_lnılr Wnll.wc'in 'Mıı:rnl <Florlda) 2 (A.P.) -
lr~ıı akkıpcn er Parti, Hart sonunda hüküm süren fır 
fak:~d;ın iki milvon re tırı 1 rı muteakıp buı:tin Atlan· 

, •Q ncmokr:ıtlnr hunn ık Okyanu unda kuzeyden batı 
'rl~~l~t kaunmı l:ırılı. ) a doJ::ru şıl1dclll kasırgalar es· 

\j.ttı~r k~ erin 'nzl) eti l>e· mı) c ba~ıamıştır. Bazı kesimler 
1 ltrfnd dar kunctll değil· ı de ruzgiırların hızı ~aattc 190 
lltıtııedren bir kısmı ha kn Km. ye ) aklaşmak tadır. Hafln 
tııt h rr, Hrlrsc Gene· onunda Amerikanın doğu sa. 
tt ~uıı O\\er'ln \llzlyctı trh· hllkı ı~ı •alııyıp geçen kasırga t lebUir J • 

~ t h · bır bayii tahrıbat yapmış ve 
lfan 1 a'ram günleri zarfın· 1ün gece Teksasta, ı-·ort Worth 

t!' ıııı ar, ncıı:ratta çıkan y:ı· rnkınl:ırında, atom bombası ta· 
l~lt I nur1ıa gazetesinin hlr ıy an tipte Dev hır B 36 bom· 

~lte,nı. bildirdiler. Uurha, bardıman uçal!ı bu yilzden dil· 
t, ı\ ' ııııoslın va, Ymıanls· şüp parçalanmıştır. 

ltl.lıtıı '11,tun a arıu;ındakl mü Harta sonunda kasırga ve fe. 
ı..."lt 0~rfn gımılrn giinr gell . yezanlara sahno olan Fıllpln la· 

11 du~undan bah~ederck kını adalannda tahrlbnt ağırdır. 
ttııı doiavı memnunluk be· tn~· n kayıbı 121 c yuksclmişlir. 

~ 'kirdir. M nrlaMa adasında şiddetli yağ· 
~'>tlav "az l • • d- t 1 , murların tesiriyle toprak kay-
·t~ • " c~ının. or ı c 1 1 b k .. ı h 
h lldakt ) •kınla madan m arı ol muş \ke 1 :ızıt ·o)Fel~ . e· 

go tcırı]I 1 1 ğ ) el.ııı a tında a mış ır. ı ıpın-
~1 •eten hc-rke~~~~ır~~ :. lcr Savunma Bakanı fe!Aket ke 

1Gııhesi7 ıı 1, ... 1 bl 11• sımlerıne donanma 'e hava 
111."i l!ı < r. '0~ r r) b l"kl · "l d l ~"lle \ anrak tcdııfUiıllr, bu gucu . ır .'. derı ıleliyar ım ma . 

•- ••iç kim · 1 1 n zemcsı gon erm ş r. "il n ~enın rnnı .ı • 

1 ll':ı~ın:ı sebep 'oktur. ı 'it • lf 
I~ il b btı ınunasebetl~ ı\\llS ngı erenm a m 

' ~ ledı ıırııcclcnh('rl hald 
b~ıb::$ntad•ğını. lşr:aı altıı~· ı stoku aza ld 1 

~ r, ~ ~~unu unutmamak in • 
4tıı·ı luttcflklrr da ita J9:t3 Londra, 2 (A.P.) - BUyUk Brl 

tJt Ur:vayı mııhaı ip değil, trınynnın rlindekı altın - dolnr lh 
eı!11da bir memlrkct ı e tı~ atlarından ağustos ayı r.a:iın. 

'ıı.'~ 1
1klerlni bildlrmı~ıerdl. da yc!lıdcn 44 mıbon dolar ek

~ dı;ıaıı 1915 ılr. sona rrdi, ll<lı ı bugün 1\laliye Dakanlığın-
r il er l1gal rlıln deum e· dan açıklanmıştır. 
~l Unun d:ı okıııd:ı son:ı Bu durumun İngıliz mlllell"r 

lrınennl etmek lflı.ım· ram ını ) rni ta arnıf tedbir)(' 
\ıh rın . ""krrlrcef;ı zan.nrdılmckte. 
L~ ı:ıinl 1 d dır. lthal.ıtın da yemden azaltıl. 
koqtllıc 1 ng~r1 . n e len mu,: m ı melhuzdur. Sterim hblı::esin" 
-ıu ı ır. • ran rn ı· k 

1 
. 

1 •ıı erının rniden gcrı;ln· d:ıhıl rncmlc el crın para. arını 
' •r,' f! lhlllftrın hu dcCa nıil dr<~ckı:~en altın ve~ dolar ıhlı~a 
d;ıı/ h_ir ınahhct nlmıık cı şımdıki _hal_de l,612,000,000 do 

ı:o terır rsldir Hadi· lara du~muştur. 
ı~1~1~rbı, bilindi i ı;İlıi ııcl· Bu ihtiyat sterlin bölgesinin 
~dı~rıdır. İran na h;kıını pesin para ile ya~tı~ı t!c~rette 
' t • ıı :ırıa nıentodan ı;enlş bir ne\ 1 sermayesını tcskıl et-
~~,~ al hı·:ı hu ihtil5Cın hal· me~trd!r. . • 

t ı: lı tcre) c miiı·a<·ııat et Şımdıkı l'azıyet, kasım sonun-
ıı\a~~ilterc- hu miir:ıcaate da cıımı:ı memlekrtleri başbakan 

1
t b 11c nıii terek cc-rnp , er ları arasında yapılacak bir kon. 
ı~~aı.ı trkllflenll' bulonılu. fcransta goruşülcccklir. 
\Q 8Ynl 1amanda trıının Ilir habere gôre Başbakan 

tı kıntılı tazl) rlint 1 • Churchıll le l\lalı)e Bakanı n. 
e;sı için ıo mlh on dolar A. Bııtlcrın de yeni yıl iptida. 
~ llıesı tekllC etti. rakat lannda gerek bu gerek diğer diin 

ı.'1 it. iki huk(ımrtln ınü te ya me clclcrini Amerikanın yeni 
ı~1 lffnı reıldr.ttl. nu ~ Ul· C'u.,.h•ırbaşkanı ıle müzakere 1· 

tet t:rrgln bir §ekil nl· r;ln Va lngtona gitmeleri muh 
~ ıtcmcld~ 

\ın •• 
l.:'l'ı11 • ttlkan gazeteleri l'tlu· ı y • u d.. K ı 
~llıt ' •lstedlklcriml )ap· em r un ra 1, 
~ lldellıenılcket 6olşc\ lzmc 

,,ı >-aııf · ıa, rını ın k ı~ı1ııı ın•. Babasiyle görüsfü 
~~ne 1lhn1 iddia cdıvorlar. , 

Durum çok nazik oldu~undan, şimdilik sabırla hrklemektcn 
başka çaremiz yoktur. Vaziyet nasıl inkişaf rder c et ın, bız da!
ma \'Crr.ceğimiz kararlıır üzerinde hassasiyetle rlurar.ağız. 

n crl taraftan Amerikada 
bir .}azı neşredildi. 

nu ) a7.ıda ·Tıirki) e deni· 
or; demokra inin kalesi· 

dlr.• 
Mııamafih. iranda bir komunist ılarbcsi ihtimali mevcut ol

dııl!ıı takdirde, ba~ka ~ekildc trdblrlr.r nl ınabılir, fakat durum 
halihazırda hü~ iik hir vahamet ı:ıöstcrmC'dl~i itin, Vaşington, va· 
zivrli ümitsiz telakki ctmcmcktrdlr . 

- :Maeınafih, \'aşington ccnrbi siyasi mahfilleri, Amerikan Hü 
kiımetinin fnglltcreyi destrk leyeccğini soylr.mektcdirler. 

!\l uhalefet gazetelerinde 
patı rtı la r. 

15 ekimde Vaşingtonu Iran petrolleri umum mudUril ve Mu 
saddık taraftarı, Hüsseyin Makinin ziyareti beklenmektedir. 

Sbln anlıyarağı nıı biz gii· 
riilHi, pntırdı geçinip gidi· 
yoru1A 

Yal\Ut yalnız geçlnmtyo· 
ruz da ı;aliba: hem gr.çfnl· 
yor, hem de ı;eçlndiriyoruz. 

. 
lran Ş)3hmm 

Annesi 
Amsterdam' da 
Amslerdam, 2 (A.P.) - İran 

Şahının annesi, beraberinde kızı 
\"e 4 yasındaki torunu bulundu
ğu halde hugUn öl:leden sonra 
utakla buraya gelmiştir. 
Şah ailesi mensupları , mUtr

nekkircn seyahat etmekte olup, 
ana kraliçe ve Şahın kız kardr?· 
şi, Amsterdıımdaki Amstel Ole
llJıin defterine •l'ehlcvia adı al
tında kaydolmuşlardır. 

Sahı n annesi gazetecilerin so· 
rularını cevapsız bırakmış sade
rc, Amsteı damda 10 gun kala
caklarını ~e buradan Nevyorka 
gideceklerini söylemistir. 

Dünya gıda stoku . 
için konferans 
Top!~~ndı 

Auocla'ıd Pru• 

Parlamentolar 
Konferansı 
Top~andı 

Tılrk U aıııı4i• Ajana. 

Bcrne, 2 - Par!Amcnlolar 
Arası Rırliğın 41. nci Konferan-

ECVl-~T GCRESlN 

Bu yı 1 500 bin 
MüslümaA 
Hacı oldu 

sı, :Rerne'dc İsviçre Devlet Rei· nuruıı ııuı..d11'1nıwı"" 
el .!\! . :Kobelt'in bir nutku ile a· Ankara, 2 - nu sene mcmle-
çılmışıııır. kctimizdcn hacca ı:idenlerin sa· 

Konlcransa 32 devlet iştirak yısı 10220 dır. Suudt Arabistan 
etmiş bulunuyorr\u. Bu arada İ-' elçiliğine dün gelen rapora gore 
kinci Dünya Harbinden sonra TUrkiycden ı:ıdcn bullin hacı 
ilk defa bu Beynelmilel Toplan- namzetleri Arafata gUnilndc ye. 
tıya Japonlar da büyilk bir dele- tişmışlcrdlr. Bu hususta şchrımiz 
ı:asyon ile katılmış bulunuyorlar· de bulunan Suudi Arabistan bU. 
dL )tık elçisi Tevfık Hamza, bu yıl 

Mtiz:ıkrrcler açıldığı zaman Arafat gtinuniın, cuma)a rastla· 
Turkiyc adına, Türk Grubu Baş. ması münasrbetı~le •Haccı Ek· 
kanı İzmir mıllet\ ekili Cihat bet» olduğunu sbylrmiş \"e söz· 
Baban söz almış ve İsvlçre'nin lcrine şunları Wh·e etmiştir: 
insaniyete yaptığı hizmeti Ö\dük- c - Suudt Arabistan Sağlık ve 
ten onra ezc!imlc şunları söyle· Sosyal yardım Bakanlığımızın 
miştir: haç ile alakalı ilk re mi tebll~i 

«- Gayemiz .sulhu korumak· ya) ınlanmış bulunmaktadır. Ilu 
lır. :Fakat tarih ispat ediyor ki, tebligde 29 Ağu tos Cuma gUnU· 
sulhu korumak için yapılım bil· ne tc3adüf eden Ar.ırat gJnU me 
tun hazırlıklar guniin birinde rasimine iştirak eden Hacılar a· 
harhe ınii rı trhi olmaktad ır. rasında hıç bir sari hastalığa te· 

Aziziye Tab,> asında yapılan merasimin uzak tan gör!inü~. 

iki cibide: Azizi1e 
ve Nene Hatun 

l~20 yaşında bir gelinken, her Erz~m-r~u-c~ız'~e-y-e;kba~-... ~ı 
Aziziye'yi kurtormağo ko§muş , orada yaratılan 

nını ve alın terini karı_ştırmı_ştı 
~ ~ 

30 Ağustos Cumartesi gilnU 
Erıunımda Azitlye tabyasında 
rapılan §ehiller Abidesinin açı
lış mcr~simindc hazı~ bulunmak 
üzerc, Istanbul gazeteleri Ordu 
Temsıl Bürosunun dA\"rUisi ola· 
rıık Erzuruma gitmişlerdi. Gi. 
den gnzelcciler arasında ben de 
\'ardım. Dıitün o 5ahane mera· 
sim esnasında, millel'azı fıbide
nın yanı başına oturuvermiş yaE
lı, buruş buruş yüzlü bır kadın 
bôrillüyordu. Bu kadın, 20 yasın. 
da bir gelinken her Erzurumlu 
gibi, Azizıycyi kurtarmağa koş
muş, or:ıda yaratılan mucizeye 
kanını \'e alın terini karıştır
mıştı. saatlerce gözümü ondan 
ayıramadım. 

1 
« Tnrkiye harbi ve taarruzu sadilf cclilmcdıği, .l\lekkeyl ziya

önlr.mek için r.Iindrn grlc>nl ynp- ret cdc>nlcrin sayısının be:; ) Uz 
Roma 2 _ 5 de\•letten mil- ı maktadır. 'l'ilrk·Yunan dostluğu bini a~ığı bıldırılmcktcdir. Bu 

tcşekkil bir komiı::yon bugün bu·. bunun harir. bir misalldır. Yıı· ziyaretçi 1\hislilman kardeşleri· 
rada ı Dünya Yiyecek ihUyat gola\'Ya da şimdi bu manzume\e mizden 06 sı ?1aalcsef o gün 
Stoku kurulmasını derpiş eden dahil ~lmağı çalışı~or. o.nu, bu l'efat ~tmıslerdır. Bunlardan altı 
bir tasarı üzerinde çalışma~a ga~·retındc tebrik \e teşyı etme. sının ıhtıyarlıktan, dok~an~nın 
başlamıstır. lıyız • da 1:lincş çarpmasından oldukle 

Turk Dclegru;~on başkanından rl bıldirllmiştir. 

Şimdi Nene Hatun Erzurum. 
r!:ı, biz İstanbula döndük. Ama 
hayalimi hır türlli ondan ayıra. 
mıyonım; 93 harbinin bu canlı 

Abıdcsinden ... 
A§asıdaki yazı, Nane Hatun

la beraber geçirdiğım kısa fakat 
çok manalı dakikaların hAtıra
larından ibarettir. 

* 
P lan, netice itibariyle llıız· 

ret! Yususfun l\fı~ırda fira,·unlar 
devrinde bir s:ıda stoku vilcuda 
gctırirkcn kullandı~ı usulün mo. 
dcrn bir tatbik şekline dayan
maktadır. Bolluk yıllarında elde 
kalıın gıd:ı fazlası, kıtlık yılla· 
rında kullanılmak üzere sakla· 
nncnktır. 

Teşki!At, insan ihtiy:ıcın ı 
gUnde l900 k:ılori ol:ırak hesap
lamakla beraber. harpte veya 
sulh devrinde frlAkclli bir za
manda halkın elde mevcut kay· 
nnklardan geri kalan 700 kalo· 
ri) 1 clde cclcbileccğini kestirmek
tedir. Beher stok ünitesi 
l 655 000 dolara mal olacak ve 
bu stoku muhafaza için ayrıca 
yılda takriben 50 bin dolar sar
fcdilcccktir. Stoklar, buğday, pi· 
rınç, mısır, dığcr cins ekmeklik 
hububat, soya fnsulyası unu, no
hut, kuru Iasulya, snt tozu, şe. 
ker. )·emr.klık yeğ, \•e çeşitli ne· 
bati yağlardan teşekkül edecek· 
tir. 

~onra. a) nı dl'lcgasyondan h
tanbul millctvekıli Salamon 
Adatlo. kursUye gelmiş Ye bilhııs 
sa devletler arasında 'erimli bir 
işbirlil!i te is r.debılmck içın bu 
de\ !etlerin hlikümranlık hakla· 
rından kısmcn1oısun feragat et
mek mecburiretinılc oldukları 
mevzuu üzerinde bir konuşma 
yapmıştır. 

Tunus Beyi, onikiler 
meclisinin reyini sordu 

Tunus, 2 (A.A.) - İyi habrr 
alan k:ı~·naklıırdan elde edilen 
malumata göre, Tunus Deyi oıi 
ikiler komisyonuna yolladığı be 
yannamedc, mühim kararlar ıı ı . 
madan cwcl memleketteki muh
tcliC içtimai tabakaların reyine 
müracaat etmek azim ve kara
rında olduğunu bir kere daha f. 
fnde etmiştir. 

- Sehrın bacaları neden boy· 
Jc tUtmrğe ba~ladı Ninem? Bu General Ridgway toprak damlar, ağaçlar \C mi-
nareler üzerinde dalgalanan du· 

C " .. ı · man nedir? Dikkat ettim, sanki uma gunu ge ıyor kavlctmişler gibi, biltUn bacalar 
Anadolu A.Jonrı birden dumanlanı\'crdi. Söylese· . ... 

Ankara 2 _ Kuzey Allanlik ı:e Nıncm, o zaman da boyle mi :!'\ene Hatun Azlılye Tabyasında yapılan merasimde 
Başkomutanı Orgeneral Ridı::wny olmuştu? 

1 

tUtU\·erdi Nineciğim? · !ar, Emine Hatunlar, Aliye ~e· 
ve maiyeti cuma 1:Unü Ankara· llu manzara harikulAde gil· * lınler ve niceler! canlanır ıibi 
ya gelmiş olııcaktır. General zcl, Nineciğim. Bnk, görüyor mu- Tıpkı 75 sene C\'\elsi gibi de. oluyorlar. 
resmi zlyaretlcrlnl yaptıktan un. şehir nasıl bir masal diya· mrk; senin 20 yaşında tazecik işte toz dumana karıştı. Ah
sonr:ı 11 ey!Ulc kadar muhtelir rına benziyor? Parlak Ağustos bir gelin olduğun zamanlar gl· met Muhtar paşa Kars kapısın· 
şehirlerimizde askrrl tesis ve güneşinin altında herşey pırıl 1 bi. Yıne boyle bacalar tütilyor. dan bir çığ gibi koptu. hte 
birlikleri teftiş cdecrk, tatbikat pırıl, hcrscy ma,•imsl bir sisin 1 du Kırmakla lUkenmiyen dUş- Kurt Ismail paşa, iste Kaptan 
Jarında hazır bulunarııktır. Gc· arkasında daha güzel .. Peri padl- man şehrin kapılarına dayan. Afımet paşa askerlerin önünde 
neral Hid_ı:\\:ıy 11 c~hil S.:lil\il Pa şahının o dillere destan sırça mıştı. Erzurum Tabyalarının ö. birer Abıde gibi şahlanıp gelt
rlsc gitmek ilzere memleketimiz· ııarayı, şu uzaktan görünen bina. nünde tarihin en kanlı sava~la- yorlar. Bir uğultu ninem, bak 
elen ayı~lac ktır. !ardan daha s:ilzel olabilir mi rından biri olurordu. Dllşman nasıl tüylerim diken diken ol· 

h h b k - dersin, Ninecitim? sanki bir De" 'di, kesilen her du. bize doğru yaklaşıyor.. Kı-
Sc ac t'a an a asma Söyle, öyle, ne bilirim deme.. kolu yerine ?n tanesi. uç~rul~n lıçlar parlıyor Nınem, baltalar, 

izni verilmiyor Sen blllrsin. Sen bir masal Ale- her bıısı yerıne yilz tanesı, bın opalar sallanıyor. Fersiz gözle-

tlııııl' derec:c doğru olduğu- Amman. 2 - (AA.) - 26 
~:t \ aorut. lll uh:ıkkak olan 1 A u tos glınU sabık Kral Taltıl öpmUş, babası da oğlunun ya

ta~ ?I! o d ıı iranda , u l· ile Kra, Huscyin arasında olan naklarından öperek mukabelede 
11• nı <'na bir afha) :ı gir· gonl menın mevzuu bugun açık· ı bulunmustur, 
~ ~ anıa~ma 3 olu h ı· lanrm tır. Ayrılmadan önce, sabık kral 
tq, 1 lifrlt lerin harekete Ö r nildiğine göre, kral llü· ı Talıil, kral Hilscyine nasihatlerde 

Tunus Reyi tarafından reyine 
miirn(·aat edilen on ikiler komis 
yonu dlin iiğlcdr.n sonra Kartaca 
Sarayına s.tidcrr.k Frıınsanın Tu
nusa teklif ettiğ i ıslahat hakkın
da mlita!Aasına müracaat ettiği 
48 kişinin iradesinin hir hulasa
sı olan raporunu Tunus Beyine 
takdim etmiştir. • 
Diğer taraftan on ikiler ko

ml~yonu tarafından rey ve mü
talfiasına mlirar.aat edilen ve muh 
telif tema) Ullere sahip kırk şah 
sıyetin Tunus Deyi tarafından ö
nümüzdeki pazar gilnü sarayda 
bir içtimaa davet edileceği haber 
\Crilmektcdir. 

Hamburg, 2 (R.P.) _ Hitlcr mlnde değil de bir efı;ane Ale- tanesi canlanan bir dev, bir ca· rinl neden böyle alabildığine • · 
de\finln •Sıhırbau maliyeci ı mindc yaşayan kadınsın. Efsa- navar: .... Ve ne Y?zık, vuran kol- çı~ or, gormek. daha iyi görmek 
Dr.Hjalm:ır Sehacht bir dış tica n<' .. Anlıyor musun Nene Hatun. lar gıttıkçc eksılıyordu. isti~orsun? O en önde. ete\:lc
rct bankası açmak pr§indc olup duyuyor musun, efsane diyo· Siz kadınlar, taze gelinler, rlni uçura uçura gelen: l:tille
gcrckli mUs:ıadeyf elde etmek i· rum; sen bir efsane) i yasayan. aksaçlı nineler, gozU yaelı, lııığrı nin. bombanın, l'e kurşunun dur· 
çin bugUn H:ımburı:da mahkeme sın! yanık anneler, nl5anlılar, hemşi- duramadığı ~u tazecik gelıni ta. 
huzuruna çıkmıştır. Zam:ın nasıl da geçiyor. <le- reler; kıyınızda bucağınızda, an· nıyama~ı~ mı halA'.. O ~en de-

75 yaşınd:ıki bankacının avn· ğil mi Ninem! Sen yırmisindc barınızda kilerinlzde ne varsa ğıl mlsın · Kütücuk Nlz:ımını 
katı, Dr. Schacht'ln 'eçcn haıf. gelindin 0 zaman. Nazım kuca- tencerelere atmıe ocağa salmış-ı Allaha emanet edip Aziziyeyi 
randa bu yoldıı bir müracaatla ğındavdı ve yUreğın dertliydi. tınız. Bacalar bu

0

nun için tUtO· kurtarmağa gıtmiyor musun? A
bulunduğunu fakat dilrkçcsinin Yüreği dertli olma~an var yordu. Ve sonra. 'emek dolu ziıiyeh ve o~u.nla beraber, ııiı 
Hamburg ayanı tarafından redde mı idi? Senin kıırdeşin, ötekinin kapları Erzurum tabyalarına ko&· olan er seyını .. 

1~·~1e tıının arı.u rclilınlycn se~ in oda a gırcr girmez babası., bulunarak, Ordun milleti ve 

1~ nın ~anına koşarak üç kere elini genç kral için dua etmiştir. 

~ınıar kongresine 
/ lürk heyeti 
~lılacak 
~~~ara 
tlbıfa :?, musu i) - Nnpo· 
-l'a( cak ol n 'e 36 mille· 

c •r Cdrcr ı !\Illlt•tlrr ara ı 
•'t ~aıs1n181rlığ1 Konı::rcsll'c ı 

c~'ı ar l1ırlııti delcs:csı l 
f:~ 1eı mcrk z başkanı ı 

i aı Genel sekreter J" • ı 
IJ · j t nbul 11 başkanı 
~ f~~ pruı. idaı e hcy'ctı 
\' it k nce, profe ur Afet 1 

t rı c ınüh nd s Sah ha 
·~,d katııacaklardır. Hey-

i. ~an\ Ankara 'apuru ıle 
'lık arcket cdcc ktir. 

ttir ı · . 
•ny ı t iş le tmesin· 

tlc · •;çiler para 

~t' tılc:ırrıadılar 
(p. 

ı \ 2 
Cliurust) - Garp 

!nr Unı;bUek işletme ln-
.r · be Genel mudürluktcrı 
ı Pi ne rııfmen ba~'l'am· 
• illa 

r J{ ları vcrılmemı~ 
r~ r .Jrban Bavramını 

~ edıı :n trdır Bakanlı a 
'eıı,,.~rek tahkıkat ~apıl. 

-...ı.ıtır. 

PrcnsesJ N)ota inyo kanın 
Hind balesinde ilam ili fiç 

ıörU ili or. 
edişi 

dildiğini ileri sürmUştUr. Fede· kocası; onun babası diğerinin turuyordunuz: yorgun kartalla· * 
ral Alman Cumhuriyrtine dahil oğlu, nlcanlısı. ya\•tıklusu. Hep· rın boğazlarından uzun a •Iann iste bak kadınım! Elleri ne-
Hamburg e)alet de\lrti fıyanı, si düşmanla \'.llruşuyor; ö!Uyor,j sonunda ilk defa sıcak bir t:ey- slller boyu öpulesi, hAtırası asır
Dr. Srhacht'ın sorumlu veya ah öldilrUyor, \'Unıyor, vuruluyor-1 lcr geı;ivordu. lar boyu ya~ıyaSl, hatunum. nl
lfrki bakımdan bir banka işletme du. Şehrin kapılarından kafile Ya o dırılış, Nineciğim? Re· nem, ninecığım.. lste bak toz
ye u~gun olmadığını ileri sür· kafile hastahaneye getirilen ya. dınlarının sefkat ve muhabbe. lır ~atıstı, duman dağılcyor. Er· 
müştur. ralılan. schitll'ri gı:irmeğe koşar- tiyle arılan gazılerdeki o şah· zurumun minarelerınden ezan 

~--••ı••••••••••••••••••ı~ dınız.. Sen llasanını arardın. o !anış, o mucızclı kudret.. sc>slerl duyuyorum. Aksam olu· 

H. F. Y. C. nin tcrJiplcdiği 

l\1Ievsimin Son Balosu 
6. Ey/U/ Büyükqda 

Cumartesi qkşamı Anadolu Kulübünde 

Not : Bu baloya Kraliçeler de iştirôk ediyor 

Afl:.f>NABA AIE. 
MO -!'. Pos"T4CI' 

~8~U/. (;,,ıfF.C4RA 
<:ti)/ )l't)ı(> UM -

Mehmet Alisini, öteki Mustafa· * yor Nlnl'm, eski hllıralarla dolu 1 sını .. Top sesleri, kurşun \•mi- Niye dalıvcrdin birden bire bir J;Un sona eriyor. Haydi kalk, 
'ı tıları hiç • kulaklarınızdan git- Ninem? Şehir gittikçe, şeffaf 7? yıl evvel bir kasırga gibı es

mczdi değıl mi ninem? t 'ykular mavl bir duman perdesinin ar- tığın bu trpeden ağır ağır yü
uyku dr.ğil, gönüller bir hoş, kasında kayboluyor. Ne tuhaf ril)erek inelim. GörUvor musun. 
gözler, dUşUncelr.r bulanık.. değıl mi. sanki mazi canlanı ne tatlı bır A~ustos akşamı baş. 

Amma iman dnlga dalga he, yor. fste 0 dumanlar arasından ltyor. Bu gece çok yıldızlı olacak 
Nene hatun? Şu dumnn gibi, Emek Ba)Taktarlar, Mev!Ut a. ve bil her yıldızın penceresin
hcr tarafı örtmekte, kaplamak- ğalar. Kantarcı Mehmet Efendi· den bir Azlzive şehidinin baktı-
ta.. ler, Hacı Kftmlller, Ağa efendi· ihnı zannedece:ız. 

I>uman dedim de hAla söy- !er, Yaşar Emmiler. GUJ Ah Yıldızlar. Atustos geceleri 
lemedın bana biliyormusun, şu metler: \•e l!ite Şerife hanımlar, pek uzak olmaz değil ml Nınem? 
bacalar neden boyle hep birden Kara Fatmalar. Topal Gülizar- Sadun TANJU 
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m 

; YOL YOL YOL 

Karayollannda lOl makineleri faaliyet halinde 

Karayolla~ı:n~~ !J~c~in tertipl~di~~o!c_u!u~o~~ :_J 

« Ulaşamadığın yer senin 
değildir ! » 

Bugün T ürkiyenin her ili ulaşıl1r hale gelmiştir 
Kara)ollıırı, bılindıği gibi, üç 

yıldır, )az alannda gazcte
cılcr iı;Cn bir ) urt gezisi tcrlip
lı) or .• vatan• dan ilk geziye 
Sınıııı Korle, ikındsine Ahmet 
Emın Yıılman katılmışlar 'fe 
inlıbal:ırını, ;) okuluk dönÜ§Ü, bi 
rcr seri m:ıkalc halinde y:ıyın
lamı tardı. Karayolları ldaresi
nın bu ~olculukları tertiplemek 
ten maksadı, yol davasının bir 
)il içinde kaydettiği ilcrlemele. 
rin, basın yolu ile memlekete 
SC,!liş ç111>ta cluyunılmasını ı;ağ
lamak. Başarılmakta olan iş o 
kadar muazzam, memleketin sos 
yal \e ekonomik bünyesini öy
lesıne kalkındırıcı ki, karayol
larının, )'Ol davasını her va
tandaşın bemm emesi ui:run
da, bu sc) ahatlerin icap cttir
dığl emek, masrııf \'e zahmete 
katlanmasına sevinmek gcreki· 
) or . .ı\ma gclgelelim gazetelc
rın çoğu oralı değil, llaftahk 

Memleket 11:1\ clcrio ve çc~itli 
gundclik yazılar sayesinde mem 
lckct davalarını mümkün mer
tebe okuyuculn ı ına duyurma
ya çalışan •Vatan• a mensup 
bulunduğum için, diğer gaze
telere, taş atmak i tedigim sa
nılmasın. •Vatan• da dahil bü
tün ı;undelık yayınların, tAbir 
caizse, ·hafif meşrepliğf. bas
lı ba ına bir memleket dava!ı. 
Anadoluda dolasırkcn, halkın 
olsun, valisinden en küçük me
muruna kadar bütün mcsuliyet 
sııhibi kişilerin olsun; basına, 
hele Istanbul basınına, ne de
rcec bel bağladıklarını görmek 
ins:ınt bayağı utandırıyor. Ni
tekim 1stanbulun en çok oku
nan sabah gazetelerinin uçu 
Karayollannın terliplediği sc. 
yahate katılmak hizumunu bile 
duymadılar. 

Gllnlcrce l ollarda kadın va
tandaşlarımızın yüzUnil görme
den ilerlerken, gazetelerde ka
dınlarımızın şıklığı ve zerafeti 
ile ılglli (Gunseli Başar'ın Kra
liçe seçilme i münasebetiyle ya 
)ınlanan• :,azılar okuduk. Gez
dığimiz 19 'il:iycttc, eskiye 
kıya la, )cpycni bir ruh bul
duk; başarılmakta olan müs
bet isler görduk; yeni bir Tür
kıycnln bugünlerde hakikaten 
doğmakta olduğuna yollarda, 

koylerde, bir çoğu koyden fark 
sız olmasa bile, ' ilAyeUerde, 
iman ettik; fakat gazetelere bak 
tık: l\Iuhalü geçineni 'Ben her 
şeyi yapmıştım zaten, sen gel. 
din her şeyi bozdun• diyor; ik
tidarı destekler geçineni elin. 
deki kozlardan faydalanmasını 
bile bilmiyor, sağa sola küfre
diyor, ulu orta palavra savu
ruyor; memleketi değil, D. P. 
yi dahi <!eğil, harıl harıl, bir 
kaç faniyi desteklemeye çalışı
yor; müstakil geçineni ise ba
sıyor mayolu Amerikan kızının 
resmini; basıyor çe itli tefrika
l I. bol spor habı?rini; dağı
tıyor ikramlycll kuponu; •mli • 
ta kil• olmayı, çok zaman, sade
ce partilerin aaen - ben• kav
galarına değil, a~ nı 2amanda 
memleketin ana dert 'e dA\a
lanna karşı da, •mfistenkif 
kalmak manasına alıyor. 

Anadolu Ajansı •alınmış . 
Kendilerine: ·Sizi diğer ajans
lara tercih edemeyiz. Gazeteci
ler için tertiplenen bu geziyi 
daha da geniş tutup, ajans mu
habirlerini davet etmemize im
kan yok- denilmesi üzerinr., sc 
yahaU adeta boykot etliler; a
jans, bir gazeteci gnıpuna ye
ni devlet yollarının gösteril
mekte olduğunu bile bildirme
di. 

Neyse, gidenler çok şey gör
dü. Gazetecilik bir yana, va
tandas olarak, pek çok şey öğ
rendik. insan olarak, bilhassa 
Doğu illerinde, sevindirici ham 
lelere. gözle görünür bir kal
kınma başlangıcına şahit ol
duk. 

·ULAŞAMADIGIN YER 
SENiN DEiiİLDIR.• 

gıvas'lal\ Erzincan·a giderken, 
dar bir geçitte, bir kayanın 

üzerinde, Sivas Valisi merhum 
Halil Rüat Pa5a·nın şu sözünll 
taşıyan, 1871 tarihli, bir kita
beye rasUadık: •Ulaşamadığın 

yer senin dı?ğildirl •• Bu lıı?sa
ba göre bugüne kadar Tilrki
yenin hiç değilse üçte iki i, 
kurtların, kuşların, dağların, 
suların, rUzgArların ve kışın a
labildiğine yükselen kar tab:ı
kalarınındı, diye dilşilnmek ge-

rckiyor. Ve bu ,ulaşılamayan 
diyarlarda, buden olduğunu id
dia ettiğimiz, fakat yüzünü gö
remediğimiz, elimizi uzatmadı. 
ğımız insan kümçlcri, oraya 
buraya sığınmış, kı?ndi halleri. 
ne bırakılmış, öbek öbek yaşı
yor veya yaşamaya çalışıyorlar
dı. BugOn, yani 1952 yılında, 
ktıinat kunılalıbcri ilk defa 
Anadolu'nun hı?r vilayeti ıno
törlü, tek<'rlekli vasıtalıırın fi. 
zerinden geçebileceği iyi, kö
til bir yola kavuşmuştur. Bir
kaç misal vereyim: Geı;-en yıla 
kadar ancak kısmen katır .sır
tında, kısmen kayalardan seke 
seke yayan (o da ancak yaz 
aylarında) eri ilebilcn llakk{i. 
ri'ye busun jeep, hııllli kam)on 
gidebiliyor. 

Yine geçen kışa kad;ır llıt. 
lis0ten üç günde katır sırtınd:ı 
ulaşılabilen Muş iline bu kış 
otomobille birbuçuk saatte e
rişmek kabil olacak. Ağrı, Van, 
Artvin, Kars gibi illerimiz, yJ. 
ne geçen kış ve yine l\arayol
larının gayreti sayesinde ilk 
defa olarak kış aylarında dün
ya ile temas halinde knlabll
mi,ıer. 

Yol davaııuzın en umut ve
rlci yönünü, Karayolları tcşki
IAtının düzeni ve görüşü teşkil 
ediyor. Çeşitli yollann yapılmış 
ve yapılmakta olması önemli 
olmakla beraber, asıl üzerinde 
durulacak cihet her yapılanın 
bir sistem dahilinde başanlma. 
sı, buglinün olduğu kadar ya. 
rının da düşünUlmesi; yani Ka
rayollannın, alısaseldiğimiz kı
sa vadeli, bastan savma iş gor
me usull•lnden ayrılan, ol
gun bir görüşe sahip bulunma
sıdır. 

Bu gazetede Karayolları hak
kında çok neşriyat yapıldı. Fa
kat Türkiyc'nin iki ana da· 
vasını yol ve mektep teşkil et
tiğine göre, bundan sonraki ya
zımda Karayolları tl?şkiltıtının 
kuruluşundaki maksadı, gaye
lerini ve ba§armakta olduğu iş
leri yeniden hulasa etmekte 
fayda görüyorum. Ondan son
raki yazılarda da Karııyolları
nın daveUisl olarıık yaptığımız 
12 günlük yolculukta gcirdiıkle
rini anlatmaya çalışacağım. 

Birı;ok hacı namzedinin Beyrutta kaldıJını ve bunların Ciddeye nakli irin Lübnan hükıimetlnin 
AlTUpada bıılunan askeri ban nakliyat birliklerine müracaat ettiğini blltlirmi5tik. Amerikan 
ha' a kun·etleri komutanları isteği kabul edettk hemen biitlin hacılar iki gün içersfnde ta ı . 
Dıı§tır, Resimde Turk hacı namzedi l\Jehmet Tartuçi barmanly esile birlikte Amerillllh mü· 

messil ile ıörüıürken görülüyor 

=I Dünyada neler oluyor ? I= 
100 yaşuıda · 

Belediye Reisi 
Mı ır'da Mcnııfiyc kıısabası

nın Belediye reisi yüz yaşına 
basmıştır. İbrahim Sadık adında· 
ki bu adam 58 yıldan beri bele
diye reisliğini muvaffakiyetle 
yapmaktadır. Kasabasında on ı;e
nedı?n beri hiç bir cinayet olma
masile iftihıır ediyor. Bunda ya· 
sının herkese telkin ettiği hür
metin tesiri \ardır. 

İbrahim Sadık aslen Mora
lı'dır Babası Suriye ve Hicazda 
İbrahim paşanın yanında hiz
met etmiştir. Uzun ömtirlU ol· 
manın hikmetini sorana demi~ 
tir ki: 

- F..skiden çok sigara ve mır
gile içerdim. 50 yıl evvel bir 
gün doktor daha ıız sigara içme
mi tavsiye etli. Dı?rhal tütünü 
ve nargileyi bıraktım. Elli sc· 
neden beri bir tek sigarn içme
dim. Her gün bir saat yürürüm. 
Pek az et yerim; sı?bze \'e mey
ve)i pek severim Sıhhatım pek 
iyidir. 

İbrahim Sadık şimdi dehşet
lı tütiln düşmanıdır. Havaya du· 
man savurmak için feda edilen 
milyonlardan şikayet etmiştir. 

Belçik a kadınları 

Belçikada yapılan bir ankete 
göre halkın yüzde yetmiş besi 
karılarının evde, ev işleriyle 
meşgul olmalarına taraftardır. 
Bunlar dışanda çalışan kadın
ların çabuk baştan çıkabildikle· 
ri kanaatlı\dedir. İşin garibi ka· 
dınların yüzde altmışı bu kanaa
te işlirak ediyor. Bunlar diyor
lar ki: 

- Bir kadının ev işleriyle, 
kocası \e çocuklarile meşgul ol
masından daha mühim bir iş 
yoktur. Kadınlar ev isleriyle 

fil 4 milyon frank, yani 40 bin 
!ıra ediyormuş. 

Vahsi hayvanlar bir !;Ok has
talıklara milsleitmlşler Bunla
rın başında hazımsızlık ve me
lankoli gelirmiş. Melankolinin 
tedavisi. yanına bir arkadaş kat
makla kabilıniş. Hazımsızlığın 
tedavisi daha güç \'e zamana · 
muhtaçmış. 

Jln~ \•anlar kcnclilerıni tedavi 
edenleri unutmayorlar, bunlara 
daima l akınlık gösteriyorlar. 
Köpekler bu husu ta en h:ıssas
tnlar. Fakat kulaklarını veya 
kuyruklarını kesenlere hiç bir 
zaman dost olmazlar. 

En eski ehli hayvan 

Koyun, ehli hay\•anlnrın en 
eskisidir. Hazreti Adı?min oğlu 
Abel koyunlara bakardı Diğer 
taraftan Arkeologlar Irak·ta eski 
Mczopotamyacla İsa'dan 3,500 se
ne evveline ait koyun heykelleri 
bulmuşlardır. 

Geciken posta paketi 

italyadan Amcrika'ya hicret 
eden bir İtalyan, memleketin· 
de hamile bıraktığı karısının bir 
erkek çocuk doğurduğunu haber 
alınca bir posta paketi ile çocu
ğn giyecek ve bir miktar para 
gondermlştir. 1906 senesinde 
postaya verilen paket 46 yıl son. 
ra, ancak şimdi sahibinin eline 
varmıştır. Çocuk elbiselı?ri giye
cek olan :ıdam şimdi 46 yaşında 
dazlak kafnlıdır. 

Posta paketinin gccikmı?si 
yanlışlıkla tamam 16 memlekete 
göndcrtlmcsinden ileri gelmiş. 
Ur. 

lske nderunda orman 

meşgul olsalar işsizlik kalmaz. yangını 

6 defa dünyayı devir ! İskenderun :ı. (T.lI.A.) - Ar-
Amerika'da çıkan bir istatis- suza bağlı Işıklı köytiniın Tatlt

ti.ğe bakılırsa kadın, erkek giın· su mevkiiııde çıkan orman yan
de ortalııma 20 bin adım ntıyo- gınında 360 hektar arazi tama. 
ruz. Bu 80 senede yanm milyar men yanını tır. 
eder ki altı defa dünyayı dev- Alınan haberlere göre, 7200 
retmeğc muadildir. metre küplük kerestelik 4 bin 

Dostunu öldüren ga fson 500 ton meşe ağacı ve binlerce 
fidan yanmıştır. 

ital) a'da Edmond Astalegna Yangının nl! sebı?ple çıktığı 
adında hir kahrn garsonu, yir- tesbit edilememiştir. 
nıı seneden beri birlikte yaşadı· 
~ 1 kadını l4 şubat um de öl- Kuıağı ile met~esini 
dilrdilğü için yakalanmıs ,.e boğdu 
mahkemeye verilmişti. ?ılahkcme • . 
garsonu altı sene hapis cezasına I ~o?ya, 2 (Anka) - Jlgı~ ıl
mahkılm etmislir. çı?sının Pchlulbey mahallı?sınd<' 

Hu kadar hafif ceza \ rrllmc- oturan Sulcyman Tuncay adında 
ine cbcp kadının mefliıç , c bir şahıs ötr.dcnbcrı metres ha. 

yatalak olma 1, çok 1 tırap çek- Y~.tı ~nşadığı 1-"atma~ı bı~ ha)h 
mcsi \e herkese kcndisıni öl· do\duktcn sonra. bclındc~ı ~uşak 
durmesıni temenni etmesidir. Ja boğmuş '~ fırar ctmıştır. 
Kadın 0 kadar yalvarmıştır ki Çok kısa hır takıp netıeesınde 
ı:::ırson nıhayct arzusunu )erine k~tıl. ):akalanarak Savcılığa ve-
getircrek lcendisıni öldilrmilş- rılmıştır. 
tür. Doktorlar, kendisini mua· -----------
yene edı?nlcr: «Kadın çok ıstı- Bir sarhoş li'l_Ç ediliyordu 
rap çekiyordu, iyıleşemezdia de· 
mi~lcrdir. Mahkeme bu şahadet 
karşısında cezayı hafifletmiştir. 

Vahşi hayvanlar piyasası 
Vahşi hal vanların piyasası 

yükselmiş. Dir Fransız gazete
sinde çıkan rakamlara bakılırsa 
iyi bir arslan 3·500 bin franga, 
y·ani 3-5 bın Jiraya satılıyormuş. 
İyi bir kaplanın fialı 600 bin ile 
2 milyon frank arası inıis. Bir 

Bilyükder<'cle Çayırbaşı sa
kinleıiııclcn. Jlıılıl Oğuz sarhoş 
olarak bıçağını ı;ekmiş ve civar
da bulunan hnlk:ı saldırarak rc
zalrt ı;ıkarnıağa başlamıştır. 

Du aracla Mehmet Tek ismin. 
deki bir şah ı da hiç sebepsiz 
yaralayan Halı!, halk tarafından 
linç edılmck llzere iken yakalan
mıştır. 

Tahkikata başlanmıştır. 

Bayramda neler oldu ~ 
·e r 

İÇERDE 
~ 

C Bası 1 incirle) l yar, 30 Ağustos münasebetiyle 
ı ordunun bayramını tebrik elmiş. 

ı tir. · * Elaztğda feci bir kaza ol-
1 muş, jkj kişi elektrik direğindı?n 

1 düşerek Olmüştür. Belediye elek 
trikçilerinden Ahmet Tutkun hat 
cckerken, muhabere eri Fuat 
Öztürk de telgraf direğine şi~e 
takarken düşerek ölmüşlerdir. * Arife dolayısiyle kurban sa 
tıslan çok hararetli olmuştur . 
Fakat satışlarda. geçen senelere 
nazaran noksanlık görülmüştür. * Erzurumun 75 inci kurtuluş 
yıldönümü heyecanla kutlanmış 
ve Aziziye tabyasında rapılan 
anıt, törenle açılmıştır. * Ankarada Harb Okulunda 
yapılan diploma töreniyle yeni
den 358 genç subay ordu safları
na katıldı. 

31 Ağustos Pazar 

* Bursaya giden Cumhurbaş
kanı Celal Bayar, doğmuş oldu
ğu Umurbey köyüne de uğraya. 
rak, köylülerin muhtelif dilckle
riin dinlemiştir. * Birinci Ordu Temsil Bürosu 
tarafından tertip edilen Hamasi 
Resim Sergisi açılmıs ve büyük 
bir rağbet görmüştür. Sergide 37 
san'atk!lrın 142 tablosu teşhir e
dilmektedir. * Ernnköy tQlefon santralının 
tevsii sona ermlşliı'. Santral, al
tı ay sonra otomatik olacakt ır. * İtalyan bandıralı Roma va
puru ile §Chrimize 620 turist 

{ll? lmiştir. Çoğu İtalyan olnn tu
ristler şehrin muhtelif yerlerini 
gezmişlerdir. 

1 Eylül Pazartesi 

* Armatör Haşim l\lardine a
ıl •l\lardin• şilebi Güney Karoli
na sahillerinde karaya oturmuş
tur. Geminin kurtarılmasına ça. 
lışılmaktadır. 

• 
DIŞARDA 
~ --------- ........ 

< Da51 1 incide l 
şcbı?kr.sl yakal andı. Tevkif edi
len 100 den fazla komUnlst a
rasında mühim şahsıyetlcr de 
bulunmaktadır. 

31 Ağustos Pazar 

* Oı ta Doğuda İngiliz. - Ameri 
kan işbirliğini kurmak üzere Tru 
man \e Churchıll'in müştereken 
imzaladıkları teklif İranda derin 
tepkiler uyandırdı. 

* Kesmirde plebisit yapılma
sı isteniyor. Keşmir Demokrat 
Birliği bir protesto toplantısı 
yaptı. 

* Amerlkada •Anayasa Par
llsi • isimli )·eni bir parti ku
rıılmuşlıır. Bu parti, Sı?~·imlerde 
Mac. Artlıur'u başkan adayı gös 
terme>•e karar \·ermiştir. 

* Demokrat Pnrti adayı Ste
wenson, yaptığı tefsırde, •Ame
rika, hur milletlerin askeri ve ik
tısadi güçlüklerini destekleme
li dedi. 

1 Eylül Pazartesi 

* f rana verılen mtişterck no. 
ta reddedildi. Bu hal Amı?rikayı 
hayal inkisanna uğrattı. Ameri
ka ile İngiltere arasında derhal 
müzakereler başladı. frandaki 
durumun aı·tık bir petrol mese· 
lesi olmaktan 1;ıkarak, ıı illetler

arası liiimullU bir mahiyet aldığı 
bildirilmektedir. 

* Hacı namzetleri Arafata çık 
tılar. 

- * Truman, seçimler yaklaştık. 
ça, Stc\\enson lclıine mücadele
ye başlad ı. 

* Üçler, Alm:ınyanın islikba. 
lini ta~in edecek olan Sovyet no
tasını gOı·ü§mcye başlad ı . 

.. 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/H .,. -
~~.,.....,. .............. ._ ___ _ 

Hendek ve Düzce isyanları 
"'rd 

Ordu kıtalarının dahili isyanlara karıştırılmasını dot',.t 
bulmuyor, bunları Yunanlılara kar~ı seferber ede 

hazırlanmasını istiyordum. 
- 182-

Ben nasıl 
Düşünmli:itüm? 

Hatıratımın tıundan evvel in-
tisa r eden kısmında ma· 

halli hükümellerden gelmiş 
mübalağalı ve heyecanlı ha. 
bcrler üzerine telaşa düşen An 
karanın henüz seferberliklerini 
tamamlıyan \'e milli idareye 
baC:lılıkları kuvvctıendirilme
miş olan ordu kıtaları ile 
harekete geçtiğini, Afyon ve 
Nazillideki müfrezelerin Nallı
hana getirilerek burada bir 
ihtiyat teşkilini tasavvur etti
ğini, benim düşllncelerimle, 
Ankaradaki vekilim miralay Is 
met (sayın İsmet İnönü) Be
yin düşünce Ye kararları ara
sında mUtab:ıkat olmadığını 
anlatmıstım. 

Ben, ordu kılalarının dahili 
isyanlara kanstırılmasını doğ
ru bulmuyor, bunları harici 
diişmana karşı seferber ederek 
hazırlanmasını istiyordum. Esa 
sen llursa ile Gönen arasında 
Anzavur isyanı tamamile peri
şan edilmişti. Dahili isyanları 
bastırmak hususunda tecrübe
li olan milli müfrezelerimiz 
biı"kaç güne kadar serbest ka-• 
lacaklardı. Bu müfrezelerin ye 
ni isyan mıntakalarına hare
ketleri is;ln hazırlanmaları cm· 
rinl vermiştim. Diğer taraftan 
Bursa ve Eskisehirde tecrübe
li Millicilerden müfrezeler ku 
nılmasını mahalli teşkilattan 
rıca etmiştim. 

'.\lilli müfreaclerin 
\'ıızifeı;i 

B ursa, Gonen ve Eski§ehir· 
den gelecek müfrezeler, 

belki de üç hartadan evvel fi. 
siler üzerinde müessir olamı
yacaklardı. Fakat, tamamen 
perişan edilen Anzavur ile a· 
\ene inin m:ığlıiblyctl Hendek 
'c Dilzc:c fisilcrlnin maneviya
tını bozacaktı. Anza\·ur İstan
bula kaçmıştı. Garbi Anadolu· 
dakı isyanlarda daima elebası 
rolünü oynıyan Anzavurun, e· 
saslı bir isyan hareketine baş· 
lanmadan evvel İzmit ve Düz. 
ceye gelmesi beklenecekti. Gö· 
nen ve Manyas mıntakalarında 
görüldii~lı gıbi fısilcr şiddetli 

Adapazarının umumi gürünüşil tiC' ~ 
bir propaganda ile bulunduk- nıın yerine evvclA ır. 'J'~ 
lan yerfori zehirliyorlardı. Ye- takasını Adapazar~ ) • ~ 
ni idareye bağlılıkları kuvvet· (Geyvenin §arkın ·pa~.Jı 
lcndirilmemiş \'e hazırlanma· / nUk - Nalh'han • Be> IY.J 
mış olan ordu kıtaları ile Uzer· zılcahamam h:ıttın.~tl• ti 
lerine yürüttüğü zaman bu pro edebilecek bir tertı ey\'f 
pagandalar tesirini gösteri)·or, olunacak ve sonra ~tc 
bir dağılma başlıyor, kumıın· Nallıhan'da topl~na IJlİl{rt 
dan ve zabitler pusulara düşü. ,.e tecrübe görmüş,. e s 
rlllerek şehit ediliyordu. Bu le asilerin üzcrterın u ll 
hali, bulundukları mıntakalar· yürünecekti. Yıılnız b t '°t 
daki halka göstererek yeni ida· istikametlerinin kanııda IJll 
renin büsbütün aleyhine çevir· terini emniyet altı~·r Ol 
meğe çalışıyorlardı. İşte bu durmak maksadile ~~ 
s!~i muvaCCak~y:tsizliklerin Ö· ordu kıtası kullıını!.11c 

11
a ı 

nune geçmek ıçın hazırlanma- Esasen asilerin 07i\ r'' 
ınış olan milli müfrezelerle, kı- eden kimseler ne ınılt ıı ıııa 
lalarla alelacele harekete geç· olabilir ve ne de uzuPJı ;..r 
mekten ise, C\'\·elemirdc isyan hareket halinde JJlCr dl·,,..., 
merkezlerine yakın yerlerdeki den uzakta kalabillrıer da• 
müfreze .. v~ kıt~l:ırla bu isyan- ların hareket tarzı, k~ıı'!.ıı1 
Iarı~ b~yumcsıne ~·c genişle- taraftar olacaklarını r >~P.§ 
mesıne ımkan \·ermıyecek tcd- !eri mevkilere aıonJa rıl"':.J 
birler almak ve ondan sonra \e oralarda padışah t~ıı 
bastırmak içlrı. loplana~a~. ~il- geldiklerini, halife 0 yıı 
il müfrczelerle hareketı du~un. öncüleri olduklarını ıııı 
nıüştilm. ordu kıtalarının bU1 

Asilerin harrket Yl?rlere propagandacılar 111 
mek, kendilerınc }':eri# 

Tarzı clerılen askeri birlılt llJ 
y eni milli idare kurulurken tarı üzerinde pusular 

9 
~ 

ilk muvaffaklyetlerin son· Ankaranın içerisinde ttıld' 
rakl hareketler üzerinde yapa- rak veyahut başka t0r1ıl 
cağı tesirleri göı:önUnde tut- gaşalıklar çıkarara rt~t 
mağa mecburduk. 'l'elh ve a· Uş:ı vermek• gibi ha 
cele ile ordu kıtalan isyan mcr hulüsa edilebilirdi. ~ı tt' ./ 
kezlerine gönderilemezdi. Hu· ( Def8~ 

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

Elimizin beş parmağı biri- 1 
birlerine benzediği gibi ...... ; 

I 
I":.! 

J" 
'/ 

-/ il 

?lt~o~taı ''9~1 fA«~J.· ... 
Dunr,anın her hangi bir yerinde bır şoforü 

'durdurup hangi !islik markasını tercih elli· 

{;ini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır .... Zira dUnyanın her larafında 

kullanılan GOODYEAR her lurlü yol ve 

arazide tccrubc edilmiş ve fazla dayandığı 

ispat edilmiştir. GOODYEAR in urp arazi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lastikler de dış görünüşte 
biribirlerine benzeyebilir, 

, 
Kamyon listikleride bu hususla en dayanıklı 1 
lastik olduğu tecrübelerle ispat edilmiştir~ 

GOODJiEAR 
markasını taşıyanıdır. 

Türkiye Umum MOmeHlli: 

TATKO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T A. $. 
Takal,;. Beh~esl kertısı No. 3!l 

TelefOft , 82240 • 82249 - Telsral : '1'ATKO • l•tanbul 



iki biiyiik k11sıır1111111% 
Blrtaç ay ev\ el Yunanistana y aptığımıı seyahatte Atinanın 
'-tJ beııı ba~J. <"addelrrinden birinde buyük bir binayı gös· 
'-. ler, t:zerlnde •Apollon oteli• >azan muhteırm bir hl· 
Seıa Bura" Se1'nlk bel<'ıllyr inin malı imiş. Hayret edrrek 
lehe ilik beledı.} esinin Atlnada Irat \e akar 11hlbl olmasının 

htnı sorduk. Yunanlı ı;ar.eter.ller iti izahatı verdllrr: 
tlt - Bu bina Kaft:ınrıoilu aılındı bir ıatın, doldulu ıeh· 
._31beı.edfye .ine hrıli)esldlr. Kaftanrıoflu Selinikte doğmuş, 
h lll115, fakat Atinada renıin olmuı. Zugln olunra doldu· 
«ıtı lehrl nnutmamı:t. Ölllmündcn ıonn uıolyetnamrsl ırıl· 
teı· taınan mil) onlar drğerlndekl bu bln~yı Selinlk beledi· 
--~~e terkettiğl gorulrnU&tıır. lleledl3e her sene buudan 
it~ Irat alır. Kaftanrıoğlunun bu hareketini takdir irin 
l'flııtl h~ lıca sokaklarından blrlı\e •XaftaımoJlu• ıdı le. 
llıi\ı itlr. Bu haHrsner adım hayır remlyetlerlne de çok 

Ilı teberrulnrda bıılunmustur.• · 
tı.ı.''"llen izahatı dinlerkrn iki bU.}iık kusunımum hatırla· 
' l>otduğıı şrhre bağlılık, hayır i5lerlne yardım ... Yatan· 
~dl't~ız ırasında, scrvf't ve dman sahibi olduktan sonra, 
~il ıehlr H) a kasaba) ı tamamen unutanlar pl'k çoktur. 
~ bunların allika \'e yardımları o şehir n kasabanın 

••hıl, ıliıelleşmesinl temin edebilir. 

.. J'lr hl•rlne yardıma gelince, hu herkes, bilhassa ıl'n· 
lcla lçtlmat bir vazifedir. Hayatta munffak olamıyan, 
lelndc çırpınan insanlara )ardım etmeie hepimiz 

fır · Kurban ba)ramı bu vazifenin yerine getirilmesi 
•attır. Kurban ke mekten gaye et bu lamı) an fakir 
ta et yemesini temin etm•ktir. İktidarı olan kat kiıl 

... Varlfeyl yerine getlrmiıtlr? .. E\'inıle kurb:ın kes· 
~ 11ttırıun etini hıldkt ihtiyaç ıablplerine dağıtmak kiıl· 

le kurbanı wyı bedelini ha)tr cemiyetlerine \ert'rek 
-...U1 

•lmak mümldindtir. Bunu da acaba kaç klıl dusün· 

" '-.!t'Yram aevlnı: ve neıe, fakat ayni umanda nefis müra. 
~ gliı:ılerldlr. Bllh1111 v1rlıklılar, bu munasebıtle bn. 
~ııe. dıişen vaılfeyt ne derere)e kadar yerine ıetlrdlk· 

d113ünmelldlrler. 

1 Truman, seçim 
nutkunu verdi 

< Bası ı incide) 
Beyanatının başında başkan 

Truman, kmdlsi ile Stevenson 
arasında gerginlik hasıl olduğa· 
na dair ortaya atılan şayiaları 
tekzip ederek, bu mesele tize· 
rinde fazla 6urmamıstır. 
Başkan Truman 5Özlerine IÖY· 

le de\Dm etmiıtır: 
Bu seneki serımll'ri takip et· 

mekten bUyük bir haz \e mcm· 
nunl) et duyacağım. Çünkü her 
§eyden ev\l'l m.ukemmcl bir 
namzedimiz mevcuttur. Saniyen 
bu sefer geçen seferki kadnr 
şiddetli bir faali) ete mecbur 
kalmı)acağız. Kanaatimce De· 
mokrat Parti Amerika başkanlı 
ğı için şimdiye kadar bu seferki 
namzet Stevenson kadar kuv
vetli nı ehil bir namzede sahip 
olmamıştır. 
Başkan Truman beyanatının 

bu kısmında General Eisen· 
howere karşı yegane imada bu· 
lunmuş ve demiştir ki: 

Cumhuriyetçi Parti başkanlık 
adayı G<'neral Eisenhowcr geçen 
glln bryanat 'er<'rek, hangi par 
tiye mensup olursa olsun bü!Un 
Amcrıkalıların ılmdi sosyal ıi· 
gorta lehinde olduğunu SÖ) le· 
mlştir. Kanaatimce Eisenbower 
20 senedenbcrl Cıımhuriyetçile· 
rln kon~rede ne şekilde rey ver 
diklerinden bihaberdir. Şayet 
Gt'ncral Eisenhower bu tarihi O· 
kumuş olı;aydı bir ııUrll hakikat· 
lere de vAkıf olmuş olurdu. 

Eisenho\\er, ıeçim kampan
yası milnuebetiyle B. Amerika· 
nın ıilney eyıletlerlndı ucıklı 
çıktığı turnede ilk defa olarak 
Truman rejimine bu derecede 
srrt hOcumlarda bulunmuş •;e 
demiştir ki: 

« Muhtaç oldulumuz kısmı 
bir de~lşiklık \'eya yarım tedbir· 
lcr değıl, Washingtondaki keş· 
mekesin tamamiylc temizlcnme
sidir.P 

Trende ,·erilen nutuk 
Tnımanın hususi treni, 2 (A. 

A.) - Vaşln~tona dönerken Baş 
kan Truman Parkersburg istasyo 
nunda bindiği arabanın sahanlı
ğında bir nutuk ''ererek ezcüm
le §unları söyleml~tir. 

•• Cumhuriyetçi :Parti idareci
leri, olur olmaz yerde, esaret 
hayatı süren Batı Avrupa mem. 
ı~kctlcrinin kurtarılmasındRn ba 
his etmekle harb ihtimallerini ar 
tırmı§lardır. (Truman burada 
Cumhurıyctçi Parti idarecilerin
den Foster Dullesin beyanatını 
imli etmiştir, bir :zamanlar dışlş. 
lcri bakanlığında cumhuriyetçi 
müşavir olarak çalışmış olan Dul 
lcs gcçcnl<'rde, demir perde ge
risinde bulunan milltlerin kurta 
rılması için bazı tedbirlere baş
vunılması h.izumuna işaret etmiş 
ti. Bu nutkunda Trııman da isiın 
zıkretmiycrek, fakat F. Dullcsl 
ka dettiği şilphe götünniyecck ~e 
kilde demiştir ki:): 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Meçhule kayış 
<Bası ı incide> 

Mııır \'e Tunus meselelerin· 
de nklt nkit garbin hatalı 

ıfdlılerini dcstl'klememlz, hür 
dünyanın mu~terek dhası ba· 
kımından hiç dl' doğru olmıımıa· 
tır. Biz, yanlış yolda gidenlere 
a) ık uydurmıtı değil, onları 

t~nvlr ve ikaz rıtmf'Je mec.-bu· 
rut, · Ortııark komşulırımmn 
l'mnlyetlnl ancak böyle samimi 
bir lıareket tarzlle muhıfaıa e· 
d11blllrlz. kıııl barbarlığın teh· 
dldl altındaki medeniyet ,.e hör· 
riyl!t llemlnf' ancak bu suretle 
fa) dalı olabiliriz. 

Turklyp, hariçte kf'Ddl hesa· 
hına bit bir De\ İ futuhat \'e nÜ· 
ruz f!meli hcsll'ml) en bir ml'm· 
lekettlr, bütün mütlf'fik \'e do t· 
!arının emnlyf'ltlne tamımlle JA. 
.}ıktır. Eğer bunlıırın arasında 
Türk dış siJaseti hakkında te· 
rf'ddlit \'e endlse duyanlar ur· 
sa, kl'ndilcrini tr."' lr etmeği i~ 
edinmeliyiz. hlitün I~ 1 nlyetlilr.r 
tarafından desteklenmek ı;nret 
tile ortaya atılmalı, ml'çhule kar· 
$ı olan kayısı durdurmak itin 
elimizden geleni yapmalıyıL 

jsPonl . 
lsfanbul atletizm 
Birincilikk..!i 
Sona erdi 
İstanbul Atletizm Blrlncllikle

rlnln ikinci gun musabakalarına 
dün de de\·nm edilmış \'e umumi 
pu\'an tasnifınde Fenerbıhçe bl· 
rlnci, Beşlktae iklnrl, Galıta11. 
ray ucUncU olmuolardır. 

Müsabakalarda ılınan teknik 
sonuçlar şunlardır: 

Cirit atma: 
1) Halı! Zıraman CF.B) 159152 
2) Kayhan Babadır (F.B.) 39.07 

1500 Metre: 
l) Turhan Goker (P'.B) 
:n F. Barıı <Defterdar) 
3) Tuncay Sozer CB.J.K.) 

%00 1\letre: 

4033 
4228 
447,6 

1) Muzaffer SeM (F B) 22.4 

Amerika büJük elçili ile 111 Kan dilli umll lmımı ile bir autla 

Amerikan B. Elçisi liursadaki 
Kandilli camiinde lf 
Bayram namazındr Vo ram 

2) Murat Ersın (B.J.K.) 22,3 
3) Uiur Ünel (F.B,) 23.4 CBaıı 1. elde> Madeni llO Engelll: rol allulnı ılt olan Server Pı· 
1) Mustafa Balının (F.B.) lı~·~ t• r•lııınıh eşi ve hes cocuıu 
2) E, Karabelen (P'.B.) ., -. il b b · A · .haüı. M•-
S) Errın Örkl (P' B.) 18 7 ı en er yazı f!'tıren merı· 

Slrı .. 11 y::ı.ıelı: atlama·. • kanın 4nkara büyuk elçisi Mr. 
8 2 

C h b k C 
• ... Mc. Ghee, baynmın birinci ıü· uru - um ur as anı e 

1) Muhittin Akın (F.B) 3.70 nü ba)Tım namazı ''aktı e$ıle llJ Bayır. 31/8/1952 gilnU şeh-
2) Milnir Köıeojlu 3,40 beraber ramle ıelmiş, her ıkisi rımize yıptıtı zı3aret esnasında 
3) Kenan Culban CB J.K.) 3.20 de herkeı ııbi ayakkabı1arını Uludağ daki Volfram madeni et-

Oç Adım: çıkararak, camlln mahfe! katı· rafında iıahat almak üzere, ma· 
1) F. De\ekuJUojlu (F.B.) 13.68 na çıkmıılar ora) a iptidadan den sondaJlarını yapmakta bulu-
2) AtillA Kbkul (F.B > 13.50 konulan iki i~kemleye oturarak, nan Yuk ek milhPndis Galip Sa-
3> Balak Reman <F.B.) 13,50 ibadeti allka ile takip etmi~ler· tıroğlu'nu kabul etmi~lerdir. 

I>isk atma: dir. Galip Sağıroğlu Cumhurbaşkanı· 
1) Yılmaz Oktay (F.B ) 36.44 Namazdan sonra büyük elçi ' mııa madenin bllyük ümitler 
2) Mustaf~. Batman CF,B.) 31,71 ile eıi camlin imamına " cı kaydettıaıni, ıengın cevherli da-
3) El'can Orkl CF.B.) 30,19 maatten kendılerile görüşen ba marlara rastlandığını, buıtırıe 

Enis Tahsin Til 
~~:::=:::============~=== 
~ıSırda eski Tarım 

Rtı milhim b•vanatına son ve· 
rlrken başkan Tnıman şu htik· 
me \'armıştır. 

Cumhuriyetçiler propaganda
larında 20 senelik demokrat bir 
idareden sonra Amerlkada bir 
deği~iklik lazım geldiğini iddia 
etmektedirler. E\·et, bir değişık
llk yapmak zamanı gclmlstir. J<'a 
kaı Cumhuriyctcilcrin temenni 
ettiği cinsten bir tebeddüHit ol 
mamak Uzere. Cumhuriy<'lçilerin 
ezeldenberi her terakkiye kar· 
11 koymuş olmalarına bir son 
\"t'rmek zamanı gelmiştir. Evet, 
tarihi yanıltmak, masum vatan· 
da~ları iftira ile batırmak ve 
Amerikalıların esas hürriyetle· 
rınl ayaklar altında çiğnemek 
hususunda Cu mhurlyelçilerln 
baş vurduğu yalancılık tekniği· 
ne bir son vermek zamanı gel· 
mistir. Daha iyi bir Amerika 
ve daha mUrcffeh \'e sulh için· 
de bir diinya yaratmak için çır· 
pınan hükQmctimizin Cumhur!
) etçiler tarafından her teşebbll· 
silnde baltnlanmasına bir son 
verm<'k zamanı gelmiştir. 

•Dış siyasetimlzi tanzime hiı· 
met ctmis olan bu ~unıhurlyctr:I 
dünyanın ne \'aziyctte olduğunu 
bilmiyor dfAildlr. Bir harbi aç
manın ne kadar kolay olduğunu 
pekalA bilir. Fıkat buna rağmen 
Cumhuriyetçi Parti Ue Cumhu
riyetçi namzedin sırf rey kaıan
mak maksadiyle yeni bir harb 
t<'hlikcslnl artırmalarına ıözyum 

Yaı:.iyet pek çoklarımızın ııan· 
dığımızdan çok 'ahlmdlr. 1ran 
buhranı gün grçtikçe tlddetle
niyor. Ufukta hcnliı hiç lılr ümit 
noktası belirmemiştir. Orta$ar
kın di~er anahtar :ıha~ı mantarı· 

ıı;ını gösterrn Mı ırda çok hayırlı 
gellımel!'r olmuştur. Fakat bun· 
ların istikrarı \"r. srllimctl tr.. 
mln cdilcmcz.c;c, her şey aksine 
dönl'bilir ve Şimali Afrika lui· 
tan baıa tehllkl'ye düırblllr. Bu· 
gün bulrl'lll bir ılyaset 11ye· 
slnıfe kolayca elıte t!dllecek ne· 
tl<'f'ler için, yınn yıllarca uh· 
met ç~kmek \'fi yür: binlerce, bel 
ki milyonlarca ran ödemek IA· 
zım ıeleblllr. 

10.000 ~et.re: z:ı kimselere ts,IAm dininin esas· kadar sondaj dolıy11iyle yapılmn 
1) Nuri Oksuz.al (Tekel) 34,47,3 !arına. camiin idare tarzını ve istıhsalln masrafları karıılıdılı· 
2) S. Yıldız (B.J.K.) 39,28,2 cemaate dair sualler sormuılar. nı belırtmiş ve madenin hıllba· 
3) Tolon Tosun (B.J.K.) 39,28,B dır. ıır durumuna göre, ışletme vazl-

~kanı tevkif e:dildi 
Nil havalisindeki büyük topraklar 60 

ailenin elindeymi1 
~~llderiye, 2 (A.P.) - 1 l\laliye Bakanlığı fstatlstlk Bil 
~ 28 Hazirana kadar ikU. ro una cöre, l\Iısırda 2 bin dll
~ıı~alan bağımsız HilAU ka- nilm araziyi aşan topraja sahip 
~~i n Tarım Bakanı ?ılalımut yalnız 60 kişi mevcuttur. Buna 

Ote~llgun İskenderiyede Ce- tabiatiyle Kral ailesi mensupla
f!ıtıd lnde Mısır siyast polisi rı ve sabık Kral Faruk dahildir. 

~~!'t/~~n tevkif cdılmistir. nu muazzam çiIUiklt're tam 
t.~ıl' ın seb<'bi, henilz bıllnme bir kıymet biçmek imkllnsızsa 
~e ır. Gazali Mart 1952 de da, Nıl \lldisınin milmblt )erle
' 'alısi bulunmaktaydı. rinde toprağın donilmU aşağı yu 
aı •• . •Utıı fabrikası kurulu~ or karı 400 Mısır lirası gelır sağla. 
~:"th m.ıktadır. Yılda bin Mısır liran 

fa 
01rn, 2 (A.A ) - Mısırda gdır sağla) an müstesna :ırazi 

ıeıbrıkası kurulması fctn U parçaları da mevcuttur. Bir donü 
en ınakine \e tesısatın mc ortalama 200 Mısır lıra ı kıy

·~•k&adıyle 19;ı0 sene.si a- mrt biçilecek olursa, mezkOr 60 
~: Jırı/'da Stokholmtin 5, caex kışının elinde halen 893.500.000 
a..~a etı ile Mısır htikfımetı a Mısır lirası \eya 2,583,000,000 do 
~. 3Q Yapılan bir anlaımara lar kıymetinde toprak \Br de. 
llıUtehkadar Mısırlı u tabaşı mektir. Yani bu 60 kişiden her 

ııı.:,l ı:;11 • •ssıs dünden itibaren birinin toprak sen eti ortalama 
j.~ at Jtafstad ıilAh fabrıkala· 43,000,000 doları asmaktadır. 

• Yapmaya baslamııl3r
~aıııı 
~br~deki l\Iıhetıerarası ıu. 
ııı11 1 

aaı otomatik sllAhlardan 
r. llıal hakkını Mısıra &at· 

~ 0tduau silih fabrikaları 
ltı de bu çe$il slllhların 

e le~ lAzım gelen malzeme. 
>tı~. tııı edecek \ e ayrıca bir 
it "tlitı~ırJı ~eknlsyenlerin de 

esını deruhte edecek-

~ Atısır topraklan 
lıırl' 
~·· 2 (A P.) - Başbak:ın 
~ı: hUk\ımetlnin mUmbit 
tı ~ fn?e ziraate clverisli 
'tıııenıden teni etmek ı1ro. 
beıı rda bu cin ten me\cut 

' 
6 nıilyan donum arazi

"'1, eıı hemen '1ı 75 ine ıa-' ~:-ın derecede zeııgııı 60 
t. lf~unç bir darbe indırc

~ bir Omet geçenlerde, her 
tr, &ahsın 500 dônümd<'n 
ttı.ıJ ıfye ıablp olamıyacağını 

iti, 

bakan 
ın' a gitti 

Bu muazzam toprnk servetinin 
en mühim kısmı, veya memleke
tın ziraatc elverişli toprağıııın 
~ 30 u Kral ailesinin elindedir. 
Şimdiye kadar bunun tasarrufu 
fiilen fiabık Kral Farukta idi. 
Bılindiii gibi ıimdi Faruğun em 
Hikıne de\ let elkoymustur. Kral 
aıle ınin Mısırdaki arazısine tah
minen 174.900,000 dolar kıymet 
biçilmektedir. 

GI. Necip, Faruk aleyhindeki 
propagandadan vazıeçilmeslnl 

istedi 

Kahire, 2 (Anka) - General 
Necip, bugün gazetecilere ver
dıAi bfr beyanatında; eski Kral 
Faruk'un tarihe geçmiş olduğu 
nu, hükOmctin, huzur \e &Ukı1n 
içinde, millete Ye memlekete fay 
dalı ve yeni işler başarabilmrsi 
bakımından eski Kral, aleyhinde 
'eya lehinde yazılan ve ıoylencn 
!erden vazgetilerek milletin hil 
kQmetle işblrllğl yapması gerek 
tiğinl tebarüz etUrmi~tlr. 

C. H. P. Başkanı 

Seyahate çıkıyor 
~- CBııı 1 incide) . 
~. 11 1 Birkaç gilndenberl ~ehrimlzdc 

tı tııanındakl kısa bir Is· ~ulunan c. H. P. Genel baskanı 
~ ııteaklp Başbakan \e Ismet İnönil dUn saat 15 de İs· 

\ı:: llıUt akanı otomobille Ay- tanbul merkezine gelerek par
::"'«tr e\·eccihen hareket et· tllllerln bayram tebriklerini ka· 
:oq • bul etml§tlr. C. H. P. il merke· 

~ieyı &ehrlmizde geı;ire· zinde diln yapılan bu bayramlas-
~t Saşbakan yardımcısı mada Hki Basbakan Şemsettin 
>ar~alcan1 Samet Afaoııu. GUnaltay, eski Adlive Vekili Ali 
Ilı Manısaya hareket et· Rıu Turel, C. H. P. gcn<'l sek· 

•· '!~temeldir reler yardımeuıı Zlbni Betli, Or 
-,ba~ · du milletvekili Atıf Topaloğlu 
~ .\:: •e Jı:ıblne üyeleri da haıır bulunmuştur. 
~t• •raya ıldlyor İsmet İnöna, oğlu Ömer f nö-
t,,11112 (ANKA) - Şehri- nUniln dUğünUnf' mUteakip der· 
Ilı Irıııı çevrell'rlnden aldığı· bal Ankarayı dönmiyerek bir 
~ıı l.teıı ata göre, Basbakan kaç hafta daha şehrimizde kala· 
a ranı dereq ''e kabine il~ e cak ve bu ırada bazı ılyasi te· 
0lat!aJı:ı ertesi şrhtimlze ı:el· maslar yapacaktır. 

~ 0Iaıı b:~dır. Kabine birik· Diğer \arartan öğrendiğimize 
t, l!de li baslı işleri mU· gôre, C. H. P. genel başkanı ay 
tl Cek, bu ıtrada Başbn· sonuna doğru geni~ l:ıır yurt ge

llrıı., ll'rj Bakanı ve ımııı zlslne çıkacaktır. lıımet İnönU
Olaıı Bakanı şehrimize gele niln şark \'llAyetlerf, ort;-A-;;: 
oııı111 l:ıofu Atlantlk paktı dolu ve Ege bölgosir.I arasına 
ela it anı Or eneral Ridg- alan bu sey~'ıatl zarfında yapa· 
al'tı abu1 edeceklt'rdir. Ge· catı ı;l~ast konuşmalarda son iç 

a111 t t!a İatıınbulda Cumhur ve dıs olaylara ienlş tıçüde 
~. araftndan kabul oluna ~er ureceAi muhakkak addedil· 

1mektedir. 

J;lsrnho" er'in hucumu 
Atlanta CG<'orgla) 2 CA.P.) -

Cumhuriyetçi partinin Cumhur
başkanı adayı Wlght Eisenhower 
bugün Demokrat Parti idaresi 
için ~nır irtişa ve rezalet kes· 
mcke~iı. tabirini kullanmış ve 
Wa&hıngtondakl <ıpolitikacılarınu 
topyekun tasfiycsıni istemiştir. 

Yumurtalı, 
Domal esli parf i 
Toplanflsı 

<Bası 1 incide) 
hatibin sbzfinil kesmeğe, doma· 
tes, çuruk yumurta ve lncır at· 
mağa başlamışlardır. Toplantıya 
müdahalede bulunan kimseler 
:zabıtaya haber \ erılmiş, fakat za 
bıta ı;r)frcl kalm15tır. 

Bllfthara Bergamadan C. 11. P. 
il avukat Orhan, toplantılarına 
yapılan müdahalenin demokrası. 
.>e ihanet ve suikast oldu:unu 
soylemlş, ancak D, P. liler bu 
hatibin sozünU de a)nı ıekllde 
karşllnmışlardır. 

Son olarak Ayvalık ilçe baıka 
nı Nt'jat Sarıcalının konuıması 
da aynı eekılde karşılanmış, ha
tip, bu toplantıya tertipli şekil· 
de müdahalede bulunulduğunu, 
ubıtanın vaı.ıfeslni yapmadığını, 
bu halın esefle kaT1ılanacaltnı 
ifade ,.e Demokrat Partinin hu· 
kuk anla) 19ını tenkld etmiıtir. 

Bu ıabah Ayvalığa ıelmis O· 
lan Balıkesir \alisi Nurettin Ay 
nuksa, bu hldiscden evvelden 
haberdarmış gibi toplantıdın bir 

400 Metre: )'et nde oldutunu da açıklıdık-
1) Emin Doybak (G.S.) 51,3 Bundan sonra ııefir, memle· tan sonra madende buıün. klt'l 

tc politikamızdaki gaflet drv· 
rl ıüratle tasfiye bulmalıdır. Ba· 
slretll n faal bir harici slyasl'te 
elblrlillle sanlmaısak, butiin a· 
!Aka ve dikkatimizi biılgrmilin 
meçhule doğru kayışının teşkil 
ettll:I tehlikf'ye dlkmezsck, yn· 
rın tolı: dövünürüz, fakat para 
etmeL 

2) Ahmet Sezer (G.S.) 53,6 ketin an'anesıne uymak sure· olarak cevher miktarını tesbit 
3) F. Danş (Defterdar) 54,2 tıle, birkaç kurban kestirmiş " etmek mümkıin olmımıkla be· 

maktadır. 

4xl00 Bayrak yarışı: etini fukaraya dağıtmıştır. rabPr ıımdıye bdar açılın üç 
1) ı.-enerbahçe takımı: • 44.3 Sefirle eşinin ıösterditı bu galerının verdiği neticeye gore, 

Namuslu milyonlarca ve mil
yonlarca insan bugün insana deh 
şet verici bir manzara içinde can 
çekişmektedir. Bizim onların ih
tiyaçları, onlann korkulan ve on. 
lann ümitleriyle politika maksa
diyle oynamaya asla hakkımız 

2) Beşiktaş takımı: 45,8 allka, Kandılll balkı arasında maden c.-evhennin yüzde iki ile 
3) Galatasaray takımı: 49,2 derin bir bo~nutluk uyandır· yuıde yedi arasında değişmekte 

Bugün Fenerbahte - Vefa mıştır. Zaten bundan eV\·el, Kan olduğunu ve ,uney Amerika'da 
karşılasıl or dıllililerden bir heyet, sefiri ziya binde beş miktarındaki cevher· 

yoktur. 
Bugiın demir perde cerisinde 

bulunan lm mnlum insanları 
kuv\'ele başvurmadan kurtarma
ya ve onlara yardım etmeye im
kan yoktur. Onları şimdi kurtar-

Ahmet Emin YALMAN 

Bir şoför, Belediye 
Memurunu 

Lig maçlarına hazırlık maksa. retle eemtlerine mısafir oldu. ler dahi ışletılmekte olduğuna 
diyle: bugıin Fenerbahce Stadın ~undan dolayı boş geldiniz de- s:öre. elde edılf'n nt'ticenin ~lı: 
da Vefa ile Fenerbahçe takımla- mlştlr. O zamandanberi sefirle ümitli oldu!unu belirtmis ve bu 
rı aralarında hususi bır maç Kandilllliler arasında dostluk ge ümidin artması ıhtimalinln de 
yapacaklardır. lişmif, nihayet sefirin bayram bulundulunıı ayrıca ifade etmiı· 

Saat 14.30 da amatör \'e 16.30 namaıına ıelmesi ve kurban.Jces tir. Buna ılA\e olarak demiıtır 
da da profesyonel takımlar karsı tirmesi gibi samimi bir sekil al· ki: 
Jasacaktır. mıştır. 

maya r::ılısmak bu mcmlekctıerı Kaçırmak ,·sıedr' 
bir atom Jıarb snhncılne c~vlr-
mek olaraktır. Bu şerait dahilin, Bıuwt llu7uı1>ır1 ... ı.ır-. 

Yusuf ilerinin bize getirdiği 

K d B El ı • habere göre Kandılll halkı, A· ana a . ÇiSi merıka sefüınin gösterdi"i ya. 

de onların kurtarılmasından bah J 
setmenin harbten bahsetmek de Ankara 2 - .Dün gece Sa· 
mek oldu~unu belki Cumhuriyet ~.a? pazarı o~obUs durağında 
çiler bilmiyorlardır. 1 eur elk8rane hır hldl;e ~lmu~ 

kınlıktan dolayı hissettiği hos-

Bug .. n 'd. nutıutun ıızetrmızin ııitunla· U QI IVOr rında ifade edılmesi arzusunu 
( Bası 1 lnrldel "05termlşlerdir. 

i&te bu ) üzdendir ki, Cumhu- S:ıt1ık D<'deoğlu adında hır be· varında bulunan çiftlil:inde yer· 
rlyetçilerin bu beyanatı A\Tupa. ledıyc zabıta mrmuru tıksı ıle le~ec.-ektır. 
daki dostlarımızı derin bir endi- kaçırılm:ık lstenmıştır. Gen. Odlum, tümen kuman
rscye se\ketml~tir. Müttefikleri. .Sofrir Bahri Ku cuo~lu. icla· danı sıfatıle birinci \'e ikınri 
mlz hürriyeti müştereken müda. rcsındekl 1337 p!li~alı, tak~ı Sn: c.-iban harbinde dôvil5mil~. eski 
f:ıayı taahhüt r.tmislerdir. Yoksa man p~z~rından Ulusa milşterı bır gazetecidir. DUnynaın her 
bir Ehlisaltbe iştirak edecek de almak ıçın durakta durmuş ve tarafında dolaşmış, derin tel· 
Jtillerdir. zacyıta memurların~an Sadık. De- klkler yapmı~. en çetin bir za

deoğlu buna mlinı olmak ıslc· manda Cinde büylık elci ~:fa· 

Dr. F. Celil ml~tir. Kendisine ceza yazılara- tile vazife görmilşlıir. 
ğını zanneden ve sarhoş bulunan Ankarada geçirdiği dört yıl 
ec>ror bu vazb et karşısında flııı içinde demokrasi gelişmemlıl 

(<Bn. Katlrclog"'IU bir kararla uzaklaşmak istemiş- derin bir alAka ile takip etmiş, 
tir. Hızla hareket eden taksinin bizi çok sevmi~. memleketimi· 
basamaklarını atlayan Sadık, ih· zin istikbaline bUyUk ilmlUer 

Hastadır d''yor tarlarda bulunmuşsa da Bahri bağlamış ve milletlerarası mev » durmamış ve Ulus meydanından kıımizin lyllesmesine Ye Atlan· 

PARlSTE KURBAN 
RAl'llAMI 

Parla, 2 (A..A.) - Paris Ca
milnin nlusundaki konferans sa 
lonunda Kurban Bayramı rnüna. 
sebetiyle bir merasim yapılmli· 
tır • 

Fransız dış işleri bakanlığı Af 
rlkl • Şark Dairesi Baıkanı M. 
Binoche, resmi makamlar temsil 
elleri, Pıristeki Milılllmanlar ile 
Tunuı, Cezayir ve Fasın Paris. 
teki teıkllltı mensupları bu me· 
raslme l5tirlk ederek bayram 
mUnısebetiyle iyi temennilerini 
ifade etmlslerdir. 

(Bası ı. elde) dışkapı istikametine donmilstıir. tik paktı hakkındaki arıulap· 
Zabıta Dlemurunun bu lehli· mızın gerçekleşmesıne ldeta a· y d k b ı nın veya bir babanın taleplerin· 

de eUpheli noktalar bulunabilir. 
Fakat iki mütehassıs hekimin 
raporu ve bir hastane raporu ile 
hastalığı tebeyyün eden ve hem 
kocayı, hem babayı harekete ge. 
çlrcn bir vak'adan 1Uphe etmek 
doğru olabılir mlh 

keli halini goren "<' kontrolden teşll bir Türk vatanseveri gibi e e SU ay ar 
dönmekte bulunan Bırind Sube calı~mıştır. 

Müteakiben Dr. Fahri CelAI, 
kendi!lyle ıörü~cn arkadasımı
za raporları göıtennlı ve h:ısta
nın halen tedaviye muhtaç oldu· 
Aunu, bu kayıtla taburcu edildi
linl &Özlerine jllve etmlıtir. 

ekipleri derhal taksinin arkasına 1 Kan d r 1 1 k d k K •• k 
dUşnıüşler ve otomobili durdur- . a a ae ır .me e ~nece urs gorece 
ma~a muvaffak olmuşlardır. So· k~da~ temiz secıyelı, mustesna 
för Bahri hakkında takıbata ge bır ınsandır., ~ramızdan ayrıl· 

. . . ma~ı. kendısını tanıyan \'e se· 
çılmııtır. vcnler arasında derin bir tees· 

Dört kişi bir kadın1n 
Boğazmı keserek .. 
Oldürdü 

( Ba5ı 1 inrlde) 
Vık'ıyı haber alan jandarma 

komutanlılı, muhtelif istikamet
lere müfrezeler çıkarmış ve kı-
11 zamanda 4 katli de yakalan
mıılardır. 

sür uyandırmııtır. 

Amerikanın Ankara büyük el 
çisi l\lr. Mc. Ghee dün Kandı!· 
lidekl yalısında Gen. Odlum şe. 
refine bir veda ziyafeti vermiş 
tir. Bu ziyafette Kanada btiyilk 
<'lçisi ile eılnden bı~ka eski 
Başvekil Rauf Orbay, lnglltere, 
İtalya, Mısır bUyilk elçıleri ve 
eşleri, Amerikan kırıılıklı em
niyet idaresi Ankarı mtidüril 
Mr. Dayton \e eşi, eski Sokoni 
umum mtid!lrU Mr. Wılker ve 
Ahmet Emin Yalman \'e eşi ha· 

( Bası l hırldel 
ta inkişaf eden bu harp eğitimi 
ve sllAbları, yeni yetişen yed!'k 
subaylarımız:a da öğretilmiş bu 
lunmaktadır. Yani bugün 20 bln 
den fazla yedek subayımız bu 
clhaılıırı mlikemmelen kullan· 
maktadırlar. 

a Bu;:Un 60 milyon liralık d&
'iz elde edebılecek miktuda 
maden elimizin altındadır. Bu 
miktarın artması pek muhtemel 
dlr. Btr itibarlı kat't rakamlar 
ıf1ele edebilmek icin ıondıjların 
bir miktar dıhı inkişaf etmiş ol
masını beklemek ihtiyatlı bir ha· 
rrket olacaktır.• 

Cumhurbaşkanı Celll Sıyn, 
bu izahat memnunluk ve ferahlık 

~erici bir haber olarak vasıflan
dırmışlar ve döviz temin etmek 
knbıllyetınde görülen ''olframın 
kat'I neticelerinin sür'atle ılın· 

mısı temennisinde bulunmuılar· 
dır. 

BULMACA 

Soldan Sıta. ı - Haat& bakıcı. 2 -
Bır nota. 8 - JI r Yll1>'9tl!Dbln mtr• 

kn ' - Gmc kadın 5 - B17·ram: 
C'abul< 6 - A calt 7 - 812 anma al· 

duı: Yulılık. a - B.r c•ııt ı>•:rıılr. 

' Tnkan<tan A1afı1•: ı - Sınırlan 

m e••rtl:: o an 2 - Zo7belı:ıt111 1 -
J:U:I b r t ftlr & - 'B ır kadın adı. 

11 - C tı dofTııııı. .hare• ana 6 -
ı; nnc. 7 - B r 'U't'Ullllll 8 - Topralı 

saat önce Aynlıktan Burhaniye 
) e hareket etmlıtlr. Bu 1rada 
CJI.P. den Uç kiıi bekçiler tara 
tından yakalıtııuak karakola JÖ· 
tQrülmüşlUr. Ne polla 'e ne belı: 
çiler bu V1tanda1lırın ne ıebep. 
le karakola J:Öttirilldilklerini l· 
ıah edememlılerdir. Ve ıaıt ıon 
ra bunlar ıerbeat bırakılmıılar· 
dır. 

Bu vahılyane clnıyetln faille
ri Ahmet Anaç, Abdullah Tu
runç, Talip ve Abdullah filmli 
ıahıılır oldukları anlııılmıf
tır. 

lir bulunmuşlardır. 
Ziyafetin sonunda Amerika 

bilyUk elçisi, sciırin a) rılmasın 
dan dolayı duyulan teesslril I· 
fide ell\llf, Gen. Odlum da 
TUrkiyeden \'e burada peyda 
ettijl doıtlardan uzaklaşmıktan 

Ancak, daha evvelki devreler 
de l'Cdek subaydan mezun olan 
lar bu slllhları ve yeni talim ve 
terbiye esasını hiç bilmemek· 
tedlrler. Bu \•aıiyeU gozönilnde 
tutan genel kurmay başkanlığı 
bu me\'ZUU askerliğin ~ütUn ŞU· 
belerınde ıhtısas sahibi olan 
yilksek rlltbell mütehassıslar. 
dan mUrekkep bir heyete tetkik ıu. 
ettirmektedir. EV\'ELKi BULMACANL~ 

Ô#rendlğlme göre, bu tetkik HALLİ 

Sıcaklar yine Arttı dolayı n• kad•r acı hi11euıııni 
anlatmııtır. 

Cllaıı 1. dıte> Ankarayı yeni ıelecık bUyUk 
vıtördın ıimıle dotru çıkarak elçi hentlz 35 yaşındadır. Ser· 
iki yoldan Türldye~e doğru Y•· beıt bir iş adamı iken, if •· 
yılır. Afrika Uzerlnden ıeçerek dımlırını mahsus ıörils \•e teı· 
kızıın çöllerde bUıbUtun mnan kilit kudreti Ilı Kanada harici· 
ve bu yoldan gelen sıcaklar anor ye teŞkilltını ıslaha memur •· 
mal ded!Jlmlz ııcaklardır. Şayet, dilmiştir. 

ler ıonunda yeni siUhları tanı· 
rnıyan ve modern harp tekniği· 
ni bilmlyen on binlerce yedek 
5ttbayımızın askere celbedilerek 
bulunduklan yerlerde muayyen 
müddetler zarfında kursa tlbi 
tutulmaları kararla5mak üzere 
dir. 

Bilindiği gibi, yeni slllhları 
tanıtmak Uzere orduda muhte 
lif meslek ihUsas kursları acıl 
mıştı. Meseli Tuzlada uçalcsıı
var, İzmlrde nakliye, Halıcıolt· 
lundı lstfhklm, Mamakta mu· 
habere, Sarıkışlada ordu dona 
tım. Hevbelladada deniz ,.e Po· 
!atlıda da topçu şubeleri bu a 
rada idi. 

Afrikayı u:ramadan Avrupanın Bundan ıonra ilk resmt ''azi· 
Garp nhlllerinden içerlere doğ re yeri oiaralc Ankaraya grin· 
ru girerse, ilk uğradığı Fransa, derilmiştir. Yeni ıefırin kendi· 
İspanya, Almanyanın ıarp kısım si dj,plomatlık mesleğinden gel· 
lannda taharrımül edllemlyecek mediğl halde eşi me~lckten bir 
sıcaklnr yapmasına rağmen, dolu diplomattır. Kanadanın Meksika 
ya doğru :1 ayıldık~a Alplcrde ve sefaretinde ikinci katip sıfatlle 
Karpatlarda tesirini keyb<'d<'r. Yeni kursa tlbl tutu1acak ye vazife görürken, Ankaraya ye· b ı t~e son ikı" il" gilndür hüküm dek tu ay ara öğretilel'.'ek yeni 
i' ~ ni eeıecck sefirle e\·lenmiştir. bil 1 

silren ııcaklar da bu ikinci yol· ıı er aras.\;da bilhassa sun. 
dan memleketimize kadar :1·ayı. lar vardır: 

SamandaJı:ında bir lan sıcak hava dalgasından ileri 111 Yen! muhabere Aletleri, yeni 
gelmektedir. kamyon clevrllcll torlar, çapı delişen tüfekler 

Bugünlerde Fransa ilterinde tank sllAhı baıuka, Amerikan 
bulunan alçak tazyik merkezi ıl Antakya, 2 CT.H A.) - Antak hava topları, ~eni tank daff top 

Sodan Sata ı - Mnımnla 2 -
1 a 8 - Hatı71 & - .... 5 - İti 
J'llı oıı. 6 - X : Anını. T - l l 8 -
Otu&. 

Tnbndan Autı:va · \ - lf•blilca 

2 - l' lo 8 - E•f: At a - t11.,a, 
s - tn 6 - Erıık. 7 - Al, Oıa. 
ıı - A tnen 

Yenı neşriyat 

Tıirk Tlvatrotu Afuıtos 
Saym çıktı 

mı oları Tfirk Ti atMın lınu ltU dına 
:rarılın iki r•ııkll ıarlf b r buln 6nıt 
tıdır Bu ı•yıııın d kkatt detır bir oolı 
:vaıılan aratında )lıka Wı ııec.kt'nı. 

t kı nıı umn, Tnrhın Do:vnıı: han 
\'11.u, R Rollın~. s.,.ıho.,en'tn ıofra 

ıohh•t ~rl Ra lıan A •pad. Kıranta Tll 
lftat rudt ırlbl Hanı Banmaıın: 

ismet in önü Şemsettin Giıulta) 'la 

male, İsveç ve Nornçe doğru >aya gitmekte olan Samındlf 777 ları. raıhrlu: bilhassa lstlhkAm 
kaymaktl "lduğundan bir iki pllkalı bir kamyon Küçük Ka- malzemesi, yenı yol açma ma 
ıOn itinde ha\·alann me\•sime raçay \'irajında devrllml~tlr. lcinelerı. yeni ~isteme ,~re r!ıle 
ve içinde bulunduğumuz aya Kaza sonunda fi.Amil Aksoy Is T?te teknıği. Amerika sistemi 
:1·ak151r bir sekilde serinlemesi mindekl bir şahıs olQlil~. şoför l 'Tlalzeme ikmali bu mevzular ı 
beklenmektedir. fırar etmiştır. rasın ·fadır. 
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••. kininli 

şan ile kullanılır. GRIPIN, ~~~~;:=~~ftj 
baf, dif, adale, sinir, 
lumbago ağrılarını teskin 
eder, romatiımo ve siya· 
tik tedavisinde faydalıdır.· 

Süratle hoımolur 
ve derhal tesirinı gösterir. 

AD Y. O 
3 F.) liıl l!lSZ - Ç.\RŞAi\IBA 'm 12 U )lemle.et tn ıt.Jm. 12 20 

ra ' 

1 T\NBCL 

• ı,oo 
ve l.ına • 

I Zil I R 

Al'\KAr:\ OTUn hanları ı;4; Şarkı ar ı!lS Fa 

~ lt !:: arı dolıı 11 ~ l .~o l 0 urt ı rk eri 
1 

ıır f Pl) J(l 00 Haberler, 19.ll'i Gene fıu. 1 
pr ırraıı:ıı t da. ar 19 4., Operada bir rece ( l'I ) j 

lan ::ı ı:; Rad>o ıa:eın ::o.so SeYı n ur 

k ' r ( 1'1 \ ::o 4 • D e ::o ,.; Sttbu 

lmtlyaı cıabıbı: SINAN KORW 
Bu uyıda yazı islerfnl fillen idare eden mes'ul müdür1 

mı.tıı YENEJ? 
(\A1A1') Gazeh't'l1 ık 'e !\t:ıtba:ırılık T. A. Ş. - lstanbul 

\·ATAN MATBAASI 

/ / 
~/ 

/ 

JAK DEKALO v -ORT. 
• laıanbul • Taht•k•I• 61/ 

4YOA 

.... . ... ... . 
IR F/Jı RINDll 
PAVİYO UMU IJ ) 
ZİYARET EDİNİZ ~ 

HALILARINIZI KORUYUNUZ 1 

Halılarınızın derinllklerlne 

kadar nüfuz eden toz, 

toprak ve tüyleri . temiz

lemek için muhakkak 

, 

surette dövücü te rtl· 

batı olan bir süpür
geye ihtiyaç vardır. 

KAYIP EVRAK ~n=i~İİİWREif:İ~~ 
T Cumhurıyet !\Ierk<'Z Banka- .~ HOOVE ısından aldığımız 30 nı an 10:12 

tarihli (Dolar) :!68,66, 759,02 Jı 

: ralık gümrük imrar mektubunu 'S~~~~~~ 
za~ i ettık Yenisini alacağımızdan , \ ELEKTRiK SOPORGESI 

Döver - Supürur - Temız:ıer c kislnın hukmü yoktur 
ATAÇEUi 

~o~ al Han No. 14-16 
Yeniçeri - Al'\ KARA 1 

VATAN 
iLAN Fl\'ATLARI 

Baslık maktu 25.-
2 ncl sayfa saııUml 4,50 
3 üncü • • 4,-
4 üncU • • 3,-
tınıı sayfası 1 2,50 

Mahkeme, icra, tapu, 
noter ilftnJar1 sanUml 2,50 

-- -------

OİİOİİ#l.İİ . • 
TENCERELERiNi 
~ERCiH EfJiNiZ , Do K T o R ' 

1 .)PiYASADA $ATIC.HAKTAIHll 1 • • • 
..rü1?1C1YE [,ATI$ DEPO$u ı , Raıf Fent Sır 

"IUNIR SAFRA ve 01/TAKl.AllJ 
ÇİÇEK PAZARI 40 -ISTANBUL \'crem \'e Dahm ll:astalılı 

... ~..... .! farı DJütelınssı ı 

Muayenehane Beşiktas 
Tramvay Cad. Emniyet Sıııı 

fyı malın reklama ıhfyacı yoktur dığı yanınıla No. 12, Tel: 

1 1
. A• R 84393, Mua,Yene 17.19.5 Ev 

Vali Konağı Cad. No. 33 
Bn~aran Ap. Kat 1. rclcfon: 
83684. 

Tuvalet SA B U N l A R 1 

---
1J()!)GE « kvllfl11111ı I< : . 

6ti1 ;reti-tr .... 
Vcnı Oodge Olomobıllcrl ananevi Dodgc kalıtcsi· 
nin timsalidir. Daha paholıyıı satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde, Oodge'u aldıgınııa şükre• 

deceksiniı. Çünkü Oodge daha konforlu .... daha ~ 
ekonomik.... daha fazla randrmanlıdır. Oodge·u 

tecrübe ediniz, hayran kalacakıtınıı. 

~-___,___..~ .;...-----.---
Pendik Belediye Başkanhğmdan~· 
Belediyemiz kadrosunda ınc\eut 35 lira asli maa~lı bit ) 

sek mimar \'eya mühendisliği münhnidir. 1'•dal' 
Taliplerin vesaikleri ile birlikte 16.9.1952 gününe ,14o) 

Beledıyc Başkanlığına milrncaalları illın olunur. (b 

(Kapalı Zarf Usuliyle Menkul Mal Satıııl 
f stanbul Defterdarlığından · 

·'luhammcn 
bedeli 

Lira K. 
Teminatı 

Lira K. 

5325 00 

2025 00 

2000 00 

3500 00 

~;L111de 
399 37 Ahırkapı oto park mUdurlU r•· 

bulunan dosyasındaki listede 010 

ulı Şıtnver, Opcl, TeITIP0 1~ 
malzemeleri. 55:;-f3l! 

151 67 Zeytinburnu Ağ. Bak. Ta~· ,&el 
l\lüdürlilğündc bulunan .;_ı@4 
kbhne ilik makinesi 5o ·ııcıı ~S 

150 00 Aynı yerde bulunan tahl01 

ton hurda demir tala~ı. :;-1~ 
55 . ıııs· 

262 50 Baltalımanı Kemık VercJlll btıl ' 
tahancsi kayıkhıınesi~dc 0ıôr!l· 
nan Sağlık isimli dcnız 111 ı4Sl 

553 ....... 

n !,. 
Yukarıda ~·azılı menkul mallar 8.9.11J52 pazartesi gb~ J>-!1 

at 15.30 da Milli F.mlAk l\lildürlüğündeki komisyonda aft 
kap_!llı zarf usuliyle saulat'aktır. ı.ırıııll' 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı daire inde ~~i5'~ 
mış ekli! mektuplarını satış günü saat 14.30 n kadar to udıırl 
Başkanlı~ına vermeleri, fazla bilgi itin sözil geçen ~SJ 
ğc başvurmaları. <~ 

Ü ESSESESİ 1 iŞ 1 K 
Muhterem müşterılerlnln \'C dostlarının 

mını kutlar sıhhat 'e saadetler diler. 
Çar§ıkapı Gıilerytiz Sokak No. 86/2. 

ım1'' Kurban 

~~-----~-:;:J/ 

Hava Kuvvetleri Komutanlığından: 
ddc3ill 

1 - 1952 Ekim ayında 1076 sayılı kanunun 29: illa 
1 

,c)ıı 
göre Yedek Subay mu \'nzzaflık hizmetini bıtlrtl1.ş o1"'1 

1 !'.:kim 1952 de bltırecek olan Fakulte. \'uksct dl ~·· 
,.e olgunlu~unu \ermiş lise mezunlarından .k~11ı:cffrı1 
tekleriyle tah il hariç 6 sene hizmet etmcğı c '/ ııll' 
edenlerden ucuca lCtİŞtirilmek üzere Yedek 5ub3 
nacaktır. 

2 - Giriş şartları: 

a) 1'lirk vatandaşı olmak. btl' 
b) Kendisinin ve ailesinın kötıi bir hali ve 5'

111 

lunmnmak. crı ,ol> 
c) \'ürut yapılarının dliı~ün, sağlam, en az ı.60 

1.!JO boyunda olması. .0ııot-
d> Yapılacak sıhhi muayeneler, beden kabiliY~;dcıd> 

meliğinln <Bölüm 11. 64 • 76 cı madde! lil' ~ır 
evsafa ı:öre ilk muayeneleri varsa her nsk~11eıet" 
be merkezindeki tam teşekküll!l askeri bnS eıeril'' 
de; yoksa tam teşekküllü memleket hastabat1 ıı>rı
de "yapılacaktır. İlk muayeneleri kazananla;~~11dc1"1 
ca Esklşehlrdcki hava s1hhl muayene merk. 
ucuculuk muayenelerini kazanmaları ~rek1'.· tı'lt' 
. . lıse ,._. 

c) isteklilerden olgunluk lmtlhnnını verınıŞ rill " ' 
zunlarının 23. yüksek okullardan istekli~~ tı;ıııı 
yüksek okul mezunlarının 26 )a§larından 
1952 günUne kadar gün almamış olmalar~. d t•~· 

3 - Tekeffül ettikleri hizmetleri bitirenler iste~ı~~~uı:rı ,e 
.dirde Milli Savunma Bakanlığının ~örcce.ğı ·~ecetıcr 
ihtiyaca göre muvazzaf sınıfa nakil edılebı 
d ir. ııı )-et 

4 - Uçuculardan uçuBta mu\•affak olamayanlar ha\-an 
hizmetine nakil edileceklerdir. riç ~ 

ı .. si b:J " 5 - Uçucu olarak yeUştlrilcccklcrln tahsi sur~ etinde 
uçuşta mu\•affak olamayanların hava )'er hıııtı )lhiil se 
sene hiımet edeceklerine dair noterden bir tan 

• nedi vermeleri şarttır. Jı1' ştı 
6 - Diğer mufassal \'C lüzumlu mnlOmat için askC~1ııı, 

?elcrlne. ha\•a hirlik \'C teşkillerinr başvuru!~ dar t~ 
7 - Tstcklilerln en geç l '> EylOI Hl52 gününe ~:ı ınutıı.I 

kemmül etmıs enaklarını Hava Harb Okulu ~o 
lığında bulundurulmaları ilan olunur. 


