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TONFUNK 
Radyo nümuoeıeri ile bütün 
Anadoluyu dolaşmaktadır 
Memleketimize emsali gelme 
yen bu Cevka13.de Radyolan 
görüp tecrübe yapmadan baş. 

ka markalara karar \'ermeyiniz. ı 
,\bdülkadir l\lemlc;oğlu Katm:ıoğlu Han f stanbul 
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'General Ridgway yarın 
Ankaraya geliyor 

. NATO Başkomutanı yurduri Doğu bölgesini 
--ı gezecek. Wyman bugün İzmirde bekleniyor 

NATO Bııkaıılııı·ı 15 Aı•alrktıı Paı·isıe toplaııacaklaı·. 
ll' IJlllflll y 1111011 oı•d11s111111 ıı~altıııalı isteıııiyoı• 

l>llo memlc:kcUmizdeo ayrılan Kanada'nın Türki)e nüyük el~isi ,.e e~i l'e ilköy han al:ınında 
-o-

fşsiz bir Kanada'nın Türkiye 
Sefiri dün gitti 

1 'C818 

· 1 Ankara, 3 - NATO Kuv-

Dostumuz 
l'AZA~: 

~hnıet Emin Y AlMAN Gnl. V. Odlum « Türkiyenin hürriyet 
mücadelesinde gösterdiği azimli hare
ket daima takdirle anılacaktır » dedi 

l{anaııa, l\merikaııın İsdçreııi· 
lu dir. İs\ içı ede lıtirriyet aşkı, 
~nca dü ünüş \e .>iiksek de· 
l\a. krasi ruhu adına ne 'arsa. 
Oq lladada hunlara, Jıiı; eksik iz 
"-l ta.Jı, tcsatluf i\dilir. İ \içrede Dört seneı'lenberi Kanatlanın intibalarla a~Tılıyonım. nuyclu
~ ın~~larla Fran ıılann bir ka· ı Türkiye Bü.> ük elçiliği vazifcsln- ğum hayranlığı bir iki kelime ite 
t; :ı:ındc ka naştıkları \ e müş. de bulunan \'e y:ıs haddi dolayı. ifade etmek benim için çok ı;fıç 
ırk. t 1 \ lçrelilik b:ıgını, ayırıcı sıyla emekliye ayrılan general olacaktır. 
tııkı'e dil bagının u tunde tut· Victor Odlum Kanada'ya gitmekl 'l'ürkiyenin İngiltere \'e Dirle-
Sa.1ı. arı cibi, Kaıınıla da Aııglo Dzcrc dün s:ıbah İngıllz Hav:ı şik Amerıka ile hürri):et müc3• ~~-~[~il 
a.Jıı 0nlarıa I' ransızlar arasında Yollarının bır Utağıyle hareket . . . . . . 
' ı ııc, i mıınasclıet tanı hu· etmiştir. 1 delesındc gosterdığı aıımlı ham • 
• ~ın ıirer. Kaııada)1 İsviçredı·n General V. Odlum hareketin- kel dniına takdirle 3nılacaktır.• 
ı~/~ıı nokta, Knn.ıılalılarııı biı den e\'\ el ham mcydanır.Cla kcn. . Büyilk elçi gener:ıl V. Odlunı 
ltr~ lllık tnııssuhu il'iıw kendi· disi} le görüşen muharririmiıc Italya, İ:.vic;re, Almanya, Belçika 
ı;~;ıı haıısetıncmelı•ri, her buh· fbylc demiştir: ve İngilterede bir müddet kal-
~ar 1 !;Un de ılıın~a sııhnı· ine çı. .. - Turki} ede kahlıtıım miid dıktan suııra K:ıııacls'ya ı,!ıd<'Cllk 
'lıııak, a!!ır nıes'ulivetleı kabul det ıarfında c;ok iyi dostlar ka- \ e Vaııcouv<.'r şehri c·İ\·arındııl:i 
~\ tlerıdir. Bir l'llerilc Ameri· tandım. l\Icmleketinizdcn ı;-ok iyi c;ıflliğinc ~ crlc~cccktir. 

nııtı Alman~ ada geçcnleı·dr. ~ apılan lıir otonıohil ~·arışında, k:ııa oldııgunu 'e be ki inin iildiiğü. 
nü bildirıni~tik. Resimde 100 ınil sür'atlr. giderken ı;e~hdlt•ıiıı ıuerine fırlayan \e ı>artalaııaıı 

otomobil göı üluırkteılir. 
lııtt1 ' ıli~er clleı ile İngiltere) i 
de ~kları ifin ulh gtinlerinde 
ııı, ıJıı lrnn etli Anglo Sakson 
~ llılt-keti ara ında mııkemmr.I 
11 1 ku ı.ru \ c bir ınm azeııe : mi· 

lı' kil rdertcr. 
'"t 11 ıııustesna memleket, en 
(,t~c e\ latl;ırıııdan lıiri olan 
~it·· 'ıttor Odluııı'u ilk bü iik 
~ •01aı ak \nkıırıı) a döndcr· 
lııi~ lır •. Cıı eni tt•rriibeli, te
ltıı içlı, ~tık ek tr.cnibeli alı I· 

~ l'" lıı~ ı.' ort senedir )nlıın lıir do t. 
I~ 8 k aliıııte bıılıınıııagı 'c onun. 
lıak1 sık sııatlercc mtidclrt mii· 
la1ıa§a imkanları bulıııağı, Jıa. 
~aı 11 lıaııa nasi!ı ettigi en bliyük 

1iran; İngiliz-Amerikan 
teklif ini reddedecek 

Bahtar Emruz gazetesi; Musaddık'ı, İngiltereyle siyasi 
münasebetleri kesmiye dôvet ediyor. · 

İı•aıı ~ 1ll11ıaıı ıııiiıelıassıslaı•ı aı•ıyoı• 
.l.uoefatd 1',t•• ı. 

Hanıburg, 3 - Başbakan Dr. 
Musaddıkın ileri gelen iki mü· 
şa\•irl bugün, f ran parlamentosu 
nun, Petrol ihtilafını hal mak· 
sadiyle İngiltere \'e Amerika ta· 
rafındıın müştereken ortaya a· 
tılan teklifi reddedeceği tahmi· 
ninl ileri sürmüşlerdir. 

ıı \ ~ nimetlerden .,iri sayanın. 
b~r Ort ı>eııedcnbcri Ankara) a 
ıı11t' s~~ahate çıkışta gizli lılr ı;e. 
d~la. 1 sinin içimi kapladığını 
~tti/dını. Hunu tahlil edince ıı 
~lıC)e \aı·ırdıııı ki se\İnC'İnıiıı 
takı:a saiki, Gen. Odlunı ile 
lııııc d~ tekrar göı ü el'e •im dii· 
o~ c~ıdir. İ im nıı kadar çok 

ta.r.j1 er J;itli.te mutlaka onu •· Amerikan he) eti l'esllköy hava alanında uğuılanırken 
fare.t~' Ya Ka\aklıdcredcki e· 

Musaddıkın siya i müs:mrı ~ 
Hüseyin Fatimi ve b:ısbakanın 
petrol işlerinde özel y:ırdımcısı 
Hüseyin l\lekki gazetecilere bu 
gUıf verdikleri beyanatla mebu· 
san ve !ıyan meclislerinden her 
hangi birinin f ngiltı - Ameri· 
kan teklifini kabul etmesinin 

'lııde ~ 'eJ a Uahçelie' ıerdc.ki e· Me 
t•bt kendi ile bulu Ul'dllm. Re. • Ghee'ler Boğazı 

yüzerek ge~tiler 
}a ll~ce santlerl'c nıiidılet dün· 
liıııh· lıl..lanııı, dola~ır, nıcrulelı:e· 
tı1111 1

11 dava \ r. ihtiyarlan üze. 
c dururdum. 

Amerikan Senatör ve subaylarmdan müteşekkil ınuh.tcmeı olmadığını söyıemis· 

l lcrdır. lran parllimentosu gele· 
heyet, dün Atina'ya gitti cek hafta toplan:caktı~: 

------------, Birleşik Amerikanın ·.rurtı,·c 'Ucrnmı Sa: 
5 

Su: 3 de) ı 
Matbaamızda 'ık'ı Büyük elçisi Mc Glıee ile eı;ıi. il"i 1 

~aııada sefirini 3 akıııdan ta. 
lııııııı~~anııı çok 1 terdim. Bu 
~"ııc uıı ols:ı,> dı, lıu ak açlı, 
'ıı s~e dinç ruhlu sah i) eli )al· 
>aııa ;_?•ekle kıılnıaıdınız, dun· 
~aııı b 0Yle melek ruhlu bir D· 

lııliııı ulunduğunu kc fedlnce, f b' ' f 'r 
'tııaıaıt:ı güven du)ar, istikbalin ene 1 mısa 1 

tocuğu \'e misafiri Bıılkan Orc. H d 741 
1 gon Senatörü Wayne !\Iorris dün ac a 
sabah Rumelihisarındıın denize .. 

1 
atlayarak Boğazı kar;itdao karşıya 

geçmişler \"e Kandillide sahile Kı·şı· o" ldu" te lın tla beraber i} i ihtimaller 
~ttıı111 kantar da sııkladıf;ına ina· 

(; ı~. 
eıı 

'larıı1t' Oıllum ha) ala gazeteci 
~<tt .balilanııs, \'nııeo,·er Sun 
~lr 11~1nln sahihi olmu~tur. lliç 
tıııq ('"Usu olmayan Kanada, Bi· 
lııııı .,}han Harbine ciriJıl'e, Od. l ' .. on .. adr

01 
111lü <:ıfıılile asker olmu , 

hı ır arıu )arattığı ihti)ac;la bir 
t~lbe 1~ıle 'J'eğnıcnliktrn General 

ne l ııkselıııislir. lları>ten 
<ne\•aını ·a: 5 Sıi: G :la> 

Dun matbaanıız.ı ikı kı)111etlı çıkmışlardır. Diğer misafir bulu-
ecncbi şah !yet ziy:ırcl etmiştir. nan senatörlerden (Russell B. 
Bunlardan bıri İngiltercnin la· Lonın yüzmemiş yanlız seyret. 
nınnıış liberallerinden lıiri olan miştır. 
\'e İngıliz harp kabıneslnde bir l\lc. Ghcc :ıilesi ,·e senatör Bo
mevki işgal eden ,\fr. Foote'dir. gazı 27,5 dakikada gec;mi~lerdir. 
Kendisi, bugün lıberal partisin· Aıııel'İkaıı lıe)eti dün harckrt 
de siyasi mücadelesini dc\•aın et- etli 
tirmekle beraber a\'ukat sıiatlle Amerikan yardımının ıatbi:d 
faaliyette bulunuyor. Aynı za. hakkında tetkiklerC:e bul . .mm3k 
manda; Observer gazetesinin İ· ıızere seyahat etmekle olan Amc· 

<Dnamı Sa: 5 Sü: 3 de> IDeumı Sa: 5 Sü: 3 de> 

llıut1•I J••1A11f,;r/,..f:4'" 

Ankar:ı 3 - SuOdi Arabistan 
SeCnrctinden verilen mııhimata 
göre, bu llae mevsiminde hasta
lık yüzünden hiç bir ölüm \'ak' 
ası olmamıştır. 

İhtiyarlık \'C güneş çarpması 
yüıiinclen ayın 29,30,31 nci gün
leri ölenlerin sayısı 741 dir. Ya· 
ııi Arafııt gilnU 96, Bayramın bi
rinci günü '130. ba~·ramın ikinci - , .... ,_, __ ~ güııU 215 ki~i ölmüştiir. Ölenler --- arasında kaç tane Türk bulundu
ğu henüz bilinmemektedir. Bir
kaç güne kadar ölenlerin milli
yet esasına ~öre tasnifi yapıla. 
caktır. 

Bu yıl h:ıcca. her senekinden 
fazla rağbet edildi~i görülmek· 
tedir. Hacılar birkaç giine ka· 
dar memleketlerine mütcvecci· 
hen yola çıkacaklardır. 

Birkaç gün Önl'e 'l'ıakyaya ı;elen lUajeslc Yunan Kraliçesi J'redc. 
rika, Edirne \'ali inin eşi ile görüşürken 

Gol. Naınık Argüç 
ııisanı aldı liyakat .. 

Yakmda yurda dönecek olan General Arg.üç 
Kore Tugay Komutanlığmı General 

Srrrı Acar' a devretti 
['ıı ı-·--------

Seoııl, 3 - Birleşmiş l\tillet· j 
!er Kaı a Kuvvetleri Komutanı 

1 
General James Van l"leet Kore· 
deki Türk Komutanı General Na 
mık Argüç'e Birleşık mcrika· 
nın liyakat nişanını \'ermiştir. 

Turk Komutanının fcvkaHicle 
değerli hizmeti övülmüş ve fc\' 
kaladc liderliği, idare ve taktik 

me\Qnıı Sn: 5 Sü: tdc) --------------

'·t 

iılıalılt ve 

gittil~çe 

iiıı·11ct1t 11111: 

11rtıyoı· 

Bu yılın 7 ayında 285 milyon lic~lık 
ithalôt fazlası var 

Ankua, 3 - istatistik Genci mu~hır: 

vetleri Başkomutanı Orge. 
neral Rldgway Türk sivil ve as 
keri &ahsiyeUeri ile görüıımcleı· 
yapmnk \'e Türkiyenin Doğu. 
sundaki askeri bölgeyi teftiş et 
rnck üzere. cuma günü saat 17 
de Esenboğa askcrt hava ala· 
nına gelecek ve Tilrk ve Ame· 
rikan askeri şahsiyetleri tarafın 
dan merasimle karşılanacaktır. 

General Rargway, Ankarada 
kalacağı müddetçe iknnıet ede· 

<Devamı Sa: 5 Sü: 7 .:c) 

Ridg"ay, Parise ilk geli inde 
hıl\'a me,>danında hitabede 

bulunurken 

«Müffifikleririlizi 
ballalainıyalım» 

Bir Amerikan gazetesi Türk incirinden 
alman gümrük resminin arthr1lmas1nı 

_şiddetle tenkid ediyor 
.1.uoeıatıd Prtu fc:·----------

Vasinglon, 3 - \.'a~ington 

Pos! Gazete~ Türkiye ve Yu-I Sovyef bahkçı 
nanıstandan ıthal edilen kuru 

incir üzerinden alınan gümrük G ·ı • NAJO 
re imlerinin artınJmasını ten· emı en 
kid eden bir makaleslnde, ez· 

cümle ııunıar• yazm·~tır: Den'ız mane I 
•Birkaç Amerikalı müstahsi· vra ar 

lin hatırı için Müttefiklerimizin n 1 

milli menfaatlerini baltalamak reşmde 
bah)inde bundan daha veciz ve 
açık biı· misal olamaz.• A11ocCıztrd ,,.,,,, 

Gümrük resmi geçenlerde, Bir- Kopcnhag, 3 - Faroes'larcl:ın 
!eşik Amerika Gümrük Tarlfele alınan haberlerde dlin gece bir 
ri Komisyonunun tavsiyesi üzeri çok Sov) et balıkçı gemilerinin 
ne Cumhurbaşkanı Truman ta. Oesteroe adası açıklarında de· 
rafından artırılmı§tı. mirlemiş oldukları bildirilmek· 
Vaşington Post ~unları kay. tedir. 

delmiştir: Bilindiği gibi 12 eyllılde bas· 
«Gilmrük resimlerinin arttırıl. lıyacak olnn büyük NATO de

dığı Amerika Ticaret Bakanlığı. niz manevralan bu bi:İlge etra-
<Denmı a: 5 Sü: lde) :Devamı Sa: 5 Sü: S de) 

Edirnede 
casusu 

iki Bulgar 
yakalandı 

Suçlarmı itiral eden casuslarm beraberlerinde 
getirdikleri makinalı tabancalarla bombalar 

gömüldükleri yerden çıkanldı 
liıuwı• llıılcb••l•ıt:dtft ~ 

Edirne 3 - 31 A~ustosa rast. Al h •• k" f • 
!ayan bayramın birinci günü E· man U ume me 
dirnenin merkez kazasına bağlı 

Muratçalı köyünde; Bulsaristan. Aı'f bı'nalar 
da silahlandırılarak Çallı dere 
istikametinde topraklarımıza so-
kulan iki casus yakalanınıştır. Geri verilecek 
Hadi enin cereyan ~ekli şöyle-
dir: Federal Almanya ile mcmle-

Bayraın namazı \-aktı kuru bir kelimiz arasındaki ıktisadi mü
derede koyunlarını otlatan köy nascbeılerin sıir'atlc inkişafına 
halkından Sait ağanın çobanı ça. mu\•azl olarak siya.:.i münasebet· 
lılar arasında iki kişinin gizlen· }erde de yeni ı:clişnıclcr kayde· 
mekte olduğunu farkederek siJ{ı. dilmcktedir. 
hı ile birlikte ansızın bu şahıs- İki memleket arasında si)·a.:.i 
!arın kar§ısına çıkmış \"e : • D:ıv· mlinasebeılerin tekrar ba_şlama
ranmayın, her ikinizi de, kım O· sıııı müteakip ilk olarak geçen 
Jursanız olun, kö) e kadar gôtli· yıl istanbulcia ı:eniş te kflatlı bir 

<Deumı Sa: 5 Su: 2 de> Dcrnnıı Sa: 5 ü: 5 :ie) 

1 fa~tılerd? bir dcı'iiz uç:ığı 'azifcli bir gedikli.} i al~ak ilzere AUantikte bulunan bir Anıerikan 
dıti &Reııııslnin rhıırın.ı lndi~i ırada bü)ük bir kaza tehlike izre atlatılmı tır. Uçak denize in. 

~ltaıta yanına 'akl:lş.ır. bir filika uların tc iri le pcn•ancnln altına ,inni , bu \aziyet kar ı· 
10ıta tehlike) i ~ezen iki denizci kendilerini denize atarak ha) at lannı kurtarmı~lardır. 

MüdilrlüğU, l\lılli gelirimiz, Memleket lktı adiyatını ka\Ta 
istihlBkimiz. zirai durumumuz. mıya hizmet edecek millı ge 
sanayi, ihracat ve ithalatımız lir tahminleri ) apılmı tır. 1948 
hakkında ~u açıklamada bulun· <De\3011 :sa: 5 :sü: 3 de> 

ı-\)rnlıkta yapılan \C Uenıol.ratlar tıırafından tütlik \Umurt;ı, doına.ıe yağınunıııa tutulan C.R. 
... açıl. bau toplantı 1 ~onunda ilçe ba~lı.anı, na~bat.ana biı ıırotes1o telgrafı çekmiştir 

ffaz.ı ı 5 incided.iı) 

' 

• 



1 ----------------------~~------------------~--~--------------------------- V A T A N ----------------------------------------~--------------------~•. 9. 

IKTISADi MESELELER 

Altın ve dövizimiz 
Ticaret mu. r------- ""' f YAZA~ : , 

va zene· 

gj vardır. Te-1 '1a.T k z k. Aı·aı 1 

•u \&denin 
tesbitlni de 
elbette ih· 
mal etmezdi. 
Demek ki, o 
da !ıliyi pek 
kestırenıtyor. 

~ürk • İş · kongresi 
lzıııirde toplaıııyor 

HAVA....,. 
VA%İYETI '.". 

Yaralama ile 
Neticelenen iki 
Kavga oldu 

Bayramhk 
Haberler , .. 
Bayınıhrlık Bakanl~ğı ter· 

diye muvaıe- 1~ aıııı e ı Yesilkriy l\trtrnroloji htas 
yonıınun tahminluine gore 
bıı.ı;un eehrimiz: \'e <'İ\"atın· 
da han sabahleyin bulutlu, 
•nnraları az bulutlu geçecek, 
ru7garlar ılmal i tıkametin· 
den orta ı.unette esecektir. 
Ha\'a sıcaklık derecesi du· 
ne nazaran az.alanktır. 

rayolları idıre~ınln ıt· 
tlph:digi yurt gezısıM ga '"e 
tcıniz adına i&tlrak rdtn ıre 
12 gıınrle 3,50!1 kitoırı• ~·· 
kattdcn Tunç Yalman 1[nti· 
daşımıı hu )olculuğlltl tadı 
balar1111 ~azmağa b3I 1, 0• 

Arkadaıımız, rlaha baŞ rrl· 
1:ıçta ı;uzel bir muJde \rr 
~ or: aBuı;un Tıırkll en~n, 

neıi vardır. 
Tıcıret muva :... .... =-._ .. ,.......,..., ______ .,..,, ... -=-=:m:e==,,_,~=--.,.,.,, ... =-__. 
renesl demek, ctıc11ııu rı.oa ..... ohıuıdu~) 

İımirdcı, önümUzdeki cumartesi gUnO toplanacak Türk -
iş Kongre ıne iştirAk edecek delegeler dunden itibaren tz:. 
mıre hareket e tme) e bachm• !ardır. 

dıf ticaret btati&tıklerinde ~ôr 
düğümüz eşya ıthaHıtı kıymet. 
lerıy!e oya ihracatı kıymet· 
leri aruındakı mu,•azene de· 
mektir. Tıcaret muvazen~i 
yalnız eşya eve;> a emtıa) ha· 
rekeUeriy!e meydana &"lır. Te 
dıye muvazenesinde ııe bu ha· 
reketlerden baıkaca eiha& ha· 
reketlerind•n 'e sermaye ha· 
reketlerınden münbair; kıy. 
metlerin de muvaıenesı mev· 
ıuu bahistir. Bır memleketin 
baıka m•mleketlere karşı U· 
l!lumt heyetı dahılınde ne mık 
tar borçlu ve ne mıktar ala· 
caklı kaldıtını ı ıl tedıye ~u· 
vaz•nesldır ki, bıze -gost•re· 
b.ldığı kadar· ıo terlr. Tedıye 
muvazene.sının •matlöbat• siltu 
nu eşya hıreketlerınden mlite. 
vellıt alacakları (altın dahil 
ihracat bedellerı>. eşhu hare· 
ketlerınden mütevellıt alacak· 
ları (•e ryahların, muhacırle· 
rin, dıplomatların, ha&taların, 
ulebelenn, Ucırlerın ve mil· 
masillerınin memlekete Eetir· 
dikleri 'kıymetler) te serma;>e 
hareketlerınden müte' ellit a· 
lacaklan Cutılan tah,ıllt. bir 
ıe ısenetleri ve mümaall &enet· 
lerin bedelleri, faizleri ''e mu 
muilleri) ifade ederler. Bun. 
ların bdellerl. faizleri ve mU· 
masillerl) ıfade ederler. Bun· 
!arın bepcıne mlisbet unsurlar 
diyebılırıı. Tedıye mu\'azene· 
6inin • DüyQnat. &ütunu eşya 
hareketlerınden mutevellıt 
borçları <altın dahıl ıtharnt be 
delleri), eşhas hareketlerinden 
mütnellıt bor,ıan (seyyahla· 
rın, muhacirlerın, dıplomatla· 
rın, ha·taların, talebelerin, tiı· 
cirlerın ve mümasıllerinin 
memleket haricine çıkardıktan 
kıymetler) 'e ıermaye hare· 
kellerinden mlıtevellıt borçla· 
rı (satın alınıın tah\'ilAt, hi r.e 
ıenetleri ve mümasil scnetle
lenn bedcll•ri, fııızlrri ve mu 
masilleri) ıfade ederler. Bunla· 
rı da muvaıenenln nıenfl un
surları diyebıliriz. İste mem
leketine ' 'e ıamana gore mu
vazene neticede ya :fazla 'l'eya 
açık Yerır. 

B•zde tediye muyazenesl ne 
ıuret ıostcrlr?.. 1947 den bu 
yana bizlm tediye mu\azene
lerimiıl • hlletlcrarası Para 
Sandttı • ve aylık bülteni miıf 
tedatıyle takip eder ler. Biıl· 
ten 1951 senesi muvazeneiini 
henüz neeretmemi tir. Elimiz· 
dekı en son Temmuz l:l52 ta· 
rihli nüshasında 195Cf' seneı;fne 
kadar rakamlar vardır. Billte· 
ne göre ıon dört &ene zarfın. 
da tedb e muvaz.enemiz ısıra· 
ıiyle 140,7; 176,5: 127.3 ,.e 
37ti 9 milyon lira ı~ıkla kapan. 
ml)tırl1r. Bizim • faliye bül· 
teni• mlzde de müfredat gos
terılmıyerek sadece netice ra· 
kamları verilir. Bu rakamlara 
göre 1951 sonunda açık 172.~ 
mllyon liradır (2.8.1952 tarih· 
li bülten). Ondan evvelki se
neler için de 1950 ye alt ola· 
rak 245 3 milyon (\·eyahut 
111!,5 milyon • S 1.1952 tarihli 
blll en): 1949 a alt olarak 203.5 
mflyon: 1948 e alt olarak 222,5 
milyon liralık açık görürüz. 

Farklar nedendir? .. Malıye bül 
teni müfredat ve izahat \"er· 
me1iği için farkların nereler· 
den ieldı#mi kestirmeye im· 
kAn yoktur. Yalnız iki me'ha· 
z!n de Jttihad ettikleri bir nok 
ta vardır: Tcdi.re munzene· 
lerimlz hiç değilse menuu ba. 
his senelerde muttarlden açık 
vermlflerdlr. .. 
Bu açıkların aklsleriqi ller-

bz Bankamızın yıllık bl· 
llnçolarında Eene sene takıp 
ettiğimiz gıbl haftalık valiye t· 
lerlnde de muntaııman tak!· 
be imkAn buluruz. Muhtelif 
Amillerin tesiriyle harb yıll:ı· 
l'Jndı bir hayli altın ve dö\iz 
teraküm etmişti. 1946 dan f. 
tfbaren bu harıcl tediye \'Uı· 
talarımn: muttarlden eriyerek 
yürümekte iken nihayet şu 
son ~ünlerde sıfırdan da aşa· 
lıya dusmüş olduklarını gö. 
rllyoruz. En·elA &ene gayele
ri ftlbarfyle tertip edilmiş o· 
lan a;atıki cetveli gözden ge. 
~lrellm: 
(Altın ve dö,tiı mevcutları) 

- Milyon Lira -
1948 733 6 
l9t7 620.2 
1948 481,8 
1949 469,1 
1950 8:5.~.-
1951 276,l 

6imdf de içinde bulunduğu· 
muz &ene içın ay ay tanzım e· 
dılmiş olan aşağıkl cetvele ·bir 
sene eYvelkı rakamlarla bir· 
lıkte· bakalım: 

Elimlı 8\'llcumuzdakı harıci te 
dıye nsıtalarının > ıllar zarfın· 
da gilnesc mAruz blm•ş k;:r 
gibi tedricen eriyerek nıh3yct 
tUkenıp gıttiğıni ı::o te r•'.1 yu 
kanki cetveller i&e bu lıı:ru 
b blze ne bir te elti ne de 

Turk - İt; Genel Sekreterı Şaban Yıldız, bu kongreye iş· 
tlrAk etmek üzl're şehı ımıze gelmiş bulunan yabancı delege
lerden Brown dun sabah uı;a ı:;Ja İzmlre hareket etmişlerd ır. 

l\Iılyon Lira 
1952 

Teksif Federa yomı Başkanı Bahir Ersoy da dUn sabah 
Bursa.> a hareket etmiş bulunmaktadır. Ba~kan, Bursa da bır 
leşece •I diğer deleııeıerlc 1ım lre gıdecektır. 

l> ığer taraftan 16tanbul 15çi millet\'eklli lhsan Altın°1, 1951 

1 252,1 331,7 
2 207,9 839.e 

teminat vermektedır. 
Fertlerın ha~ atınd;ı oldu "u 

gıbi mılletlerin hayJtında da 
yarına aıt olarak na;ıl <!oga· 
cağı keı;tırılemlyccek • un• 
ter, •an • IPT <ılur. Ak ııkca 
kara gün icindır, sozu bunu 
hatırlatır. Fert gihı devlet de 
o kara i:Ünü duıünm"k, o kıı· 
ra ı;Un içın ihtıyatlı b1ıltın· 
mak mecburiyetindedir. ,\l ıın 
'e doviı ı;tokları bir zam ıl"lar 
paranın karşılığı d ıye tutulur
du. Halen mılletlcr para kar 
şılıtı mulfıhazalannı da i • ve 
rek lstemiycrek bir tarafıı Lı· 
rakmı~lar, bu ıhliyat stoklım· 
nı o •kara ı;unde• son lokma 
ekmek. &!in atım fı ~ek ıcin, 
diye elde bulundurmak g;ıy. 
retinden kendilerıni mlıstağni 

Türk - İ ş delegelerinden Kamıl Ürkmez }·e Tckstıl Sendı 
.kası lUerkcz Yonctim Kurulundan Sabri Tığlı da Marakaz va 
puruyla İımlre mliteveccihen hareket etnuşlerdir. 

Evvelki gun Turk - İş Genel Sekreterli~ıne gelen bır ya 3 171,1 
4 130.-
5 180 2 

315.5 
310,9 
284 7 

n. 6 Ey'lı"ılde İzmirde yap la r.ak kongren in havasını bulan 
dıracak mah ıyette gôr!ı 1 nı ckte dir. 

6 125.3 
7 107,4 
8 
g 

10 

2'56,5 
203,-
25ı,3 

226,1 
24n,9 

Ru yazıd a, Seyhan bölgesin den ı;elecek delegelerin kongr~ 
ye alınmam ası ve dolayuiyle Federasyon Başkanı Hasan Oz 
güneş. ve Ycınctlm Kuruhındn n }'ehml Gökmen, Hamr.a Giir· 
Pınar, Hasan Sağlamın delegeliklerinin kabul edilmemesi İ5ten· 
mcktedir. 

11 271,Q 
12 2i6,l 

En son elde bulunan 23 A· 
ğustos 1952 tarıhli haftalık va. 
zıyete nazaran altın \'e dövız 
me,cudumuz aşağıda ı:orüldil· 
tü ekilde ilk defa ufırdan da 
aşatıya inerek nakıs tarafın
dan 2, 7 milyon Ur aya kadar 
dU~mustUr: 

Yazıda sebep olarak •Güney İşçi Sendikaları Birliği• Yo-:e 
Um Kurulunun Federasyonu temsil edenıiyecek bir Aciz ı 
cinde bulunduğu ı;östrrılmekte 'e 4 sendıkantn FederasrJ· 
nu kongreye da \•et ettiği kaydedilmektedir. 

Alibey köyünde J Haliç sahilinde 
gormemektedırler. 

Bir cinayet işlend; Yapılncak nhltm 
- tılyon Lira -

Altın mevcudumuz: 419.3 
Doviı mevcudumuı 93,-

Yek<ın 
Dö'iı borcumuz 

Safi mevcut 

512,3 
:ns.-

-2,7 

•Liberuyon sistemini • zama 
nında biz de ytlzde )'liz değil, 
bir takım memleketler gıbi 
yuzde altmış olarak kabul et· 
mi;tık. Bu &e\ ıyenin kabulun
de elde muayyen mıkdar bir 
lhtıyat stokunun muhafaza e· 
dılebllmesi mül.Ahaz.ası da hA· 
kimdi. O mülahaza sonradan 
unutuldu ,·eya blr tarafa hı· 

Tediye muvaunemizdeki a rakıldı. Nihayet bugünkü \'azi· 

E\'\ elki gUn KüçlıktekmeCI'!· 
de Alıbcy koyıinde bir cinayet 
lşlcnmi tır. 
Alıbey çiftliği bekçi•! İsmail 

Kalburcu a.> ııı koy halkından 
Iustafa Dursunun çiftlik ara· 

zısine girdiğini ı;orerek çıkması 
r.ı ihtar ııtmlştlr. Mustafa bıı 
ıhtara aldırış <ıtmedı~i gibi bı· 
ça:ını çekerek bekçinin üzeri· 
ne hücum etmi tir. 

Daha &onra da tabanca He 
vllcudunun muhtolif ~·erlerinden 
a~ır surette .>aralayıp öldurmü:; 
tur .Katıl yakalanmıştır. 

Ehliyetleri alınan toförler 

çıklara karşı biıım en ziyade yete kadar geldık. 
gü,·enebıleceğimıı unsurları an Hukumetçe tutulmu~ olan 
cak harici tıcaret muvazene· bu tehlıkell yol mutlaka ter
mızın •ihracat• ında arayabl· kedılmelıdır. İthalAtımızın bıl· 
lıriz. Zıra son senelere ait farı şu kadar aylık bedelidır. 
tediye muvazenemııin diğer dıye muayyen bir mıkdar ka 
mlizbet unEurlannı ayıkladıfı bul edilerek 0 mikdarda bir Otuz A~usto- Zafer Ba)Tamı 
mız zaman gbrüyoruz ki, bun- al ın ,.e döviz ihti)·atı a)Ttlıp \C Kurban Bayramının devam et 
lardan mühim kı mını harict bır tara~a k?nulmak le ihtlya.t tiği günler zarfında seyrüsefer 
)·ardımlar vücude getirmekte· bu sevıyenın aşağısına dilfli· ekiıllcri tarafından şehrin muhte· 
dir. Harici ticaretimizde ise rülmemek lhımdır.. İhtiyat lıf ~erlerinde gece ,.e günduz 
1M7 dı>nberi lthalM muttarl· mevcudu.nu ''eya lıbcrasyon kontrolleri ;>apılmı[ilır. 
den ihracata g:ılebe ederek yil yilzdeslnı muh_arazadan hlrlnl \'erilen maiömJtıı göre bıı-
rümektedir. Bunun neticesi ter~lh zarurelı karşısında be· gunlcr zarfını! 15 hl" . t • 
1 

rıkınden kademe kademe fe. a · e ı) e sız 'e 
o arak o senPdenberi harici ti· dakblı"ı ihtiyar etm"k iki 27 de sarhoş tofor yakalanmır-
caretimlz gıraa!yle 60.-; 2Hl: " tır 
119; 62 ve 234 milyon llr:ı ~erden ehvenin! teşkil eder. · A 

Boyle bir tedbirı'n alınmaması bu yrıca arabasında ı;arho:; \'e 
açık \ermiştir. U"g k d d d-gilnden hAtıra getirilmek isle· ~ unsuz 8 ın gez ıren ort * nılmiyen daha başka mahnır şôforUn de ehlı)eti iptal cdılmis· 
Bu vaziyet karşısında hUkO lan da )ann do""urabilir. fri tir. 

met ne dil Unmektedlr?.. " ~ 
HükOmet bn busugta ne dil ne girdiğlmız \'C) a, girmek Ü· 
~ündtiğünU İzmir Fuannın a- zere bulunduğumuz şu ihracat 

Adapazarında bir 

infil6k oldu 
çıldı~ı gOn, yani ihtiyatlan· menimınde ilk bimiz bu 
mızın sıfıra indiği günlerden stoku yeniden tesis etmek ü Adapazarı 3- (Hususi) Bu. 
20 Ağustos günü Ekonomi ve zere tedbir almak olmalıdır. gün Sapancada ba)Tam yerinde 
TtcarP-t Bakanı llsanıyle ifade rr7-;;;;;;;;;;::;::;::;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;=:"""'\:;:- lıni bir infılAk olmuş, eğlenmeğe 
etmiştir. Bakan: • nıı yardım gelen çocuklardan birkaçı }"ara. 
\'e kredılerl)le kar ılanan ... a· !anarak haı;tahaneyc kaldırılmış. 
çığa rağmf!n ithalUı kıur:ık tır. 
kolayca teeı Us edecek bir Öl! ı endiğimc J;iire, çocuk O· 
mU\•azeneyi rhip• görmeme'< yuncakları &atan bir sergiriııin 
tedir. • Memlekf!tln clhazlan· sandık içinde bulunan tabanca 
masını \'e i&tihsalln makine· ıııontarlarının ilwrine ağır bir 
leEmesini, hayat ıe\•fyeslnln Sivas kongresi ,cismin dıi,mcsiyle bir patlama 
yükselme ni 'te her gUn artan rnku bulnıu.tur. Ba)ram yerinde 
dış ödeme imktınlarımm ıelb 33 yıl enet bugün, 4 E)·lfıl bulunan halk korku \'e heyecan 
\C karaborunın doğmuını in· 1919 da Smts kongrcsl geçirmiş, infılak mahalline yakın 
tAç edecek bir sistemin eko- açılmıştı. %3 Temmuzda top. bulunanlardan çoğu yaralanmıf· 
nomik hayatımız için faydalı !anan Errunım kongrcslnde, · tır. Dundan baeka, bayram yeri 
olacağını· ummamaktadır. •Ka milli lıuılutlar itinde utanın civarındaki binaların camları da 
palı ve kısır bir iktıut dev. bir bulün olduğunu, 1> rılık ınfılAk te&in~ le kırılmıştır. 
rlr.in biltün mahrumiyetlerini kabul t'tmedlğiııl Ku\"a)ı 
uzun yıllar çekmiş olan mem mllllye~i fımll n millet ira· Boı bir sandal bulundu 
lekitimizln iştira kabiliyehnln deı;lni hAklm kılmak e a la· 
b::hşetUği imkAn nisbetinc\e it nnı da lhtlna eden prensip 
hal yapmak ı;ayretlnde buluna kararlan ilan rdilmlftl. 
cağını kabul etmek t:ıblidlr. Bu kongreyi Snaıı kongre 

Unkapanı ile EminonU ara. 
unda açılarak olan yolun inş.ı
&ından lstiml~k masrafı dolayı
&iyJe vazge~· ıl miştir. 

Belediyede bu I~ için teçekl<lil 
eden mutehassısl;ır komisyonu 
bu &ekllde yapılacak yırmi met. 
re genişlığindPki beton. rıhtımın 
keşif ve projelerini tetkik etmek
lerlir. Esasen belediyede bu ~e· 
kilde bir rıhtım inşası için beş 
ecnebi fırma tarafından yapılmış 
teklıfler bulunmaktadır. 

lıhitehassıslıır komisyonu gc. 
rek kendi proje ''e keşiflerini 
gerekse diğer firmaların teklif
lerini hlr rapor halinde Şehir 
Meclisinin ilk toplantısına yeti$· 
tırecekler ve bu işin mib.akeresi 
)·apılacaktır. 

Öğretmenler Yardım 

Sandığı talimatnamesi 

deği~tiriliyor 
Ankara, 3 (T.H.A.) - İlk o. 

kul i:ığretmPnlcrinin maa&ların. 
dan nrnchuri olarak kesilmek su
retiyle teş<'kkUI etmiş olan Yar. 
dım Sandığı talımatnamesinin. 
glinün ihtıyaçlarını karşılayama
dığı Milli Eğitim Bakanlığınca 
tcsbıt edllmış oldu undan. bu ta
limatnamenin değıştiı ilme&i için 
hazırlıklara başlanmı~tır. 

Öğretmenlerin sağlık durum
larını buglinkil ihtiyaı;lara gö:e 
karşılayacak ~·eni &ağlık talimat
namesinin hazırlıklarına rakınd:ı 
baslıınacaktır. 

TEŞEKKÜR 
Kıymetli babamız Şeyhliletıb 

ba Dr. Prof. Hacı lUfıı Meh· 
met Nurettin Canb~kanın has
talığında bilyUk alfıka ve yar
dımlarını esirgemeyen Sayın Va 
1i Ord. Pror. Dr. Fahrettin Ke· 
rim r.ökay'a. Sa;>ın Ord. Prof. 
Dr. Akif Şakir Şakar'a, İstanbul 
Üniversitesi 3 OncU Cerraht Kli 
niğl Doçenti Dr. Operatör Ni· 
hat Dorken'e, Başasistan Ad. 
nan'a ve klinık asistan, hemşire 
\"e müstahdemlerine \'e ayrı
ca cenaze merasiminde bulunan 
değerli cemaate, kadirşinas Sa 
rıyer halkına, gerek telefon 
\'e gerek6e telgraf ve evlerl'nti· 

Dun f('hrlmizde ha' a U· 

mumi ·etle az bulutlu geç· 
mle, rıızı;Arlar poyrazdan or· 
ta }111\"\'elte elimlştlr. G'."nfin 
filcaklığı gölgede Azami S0.6, 
asgari 19.4 untlı;rat ol;ıırak 
!.aydedilmi§tlr. 

Enelki gece saat 23 de ş:ı . 
for .Mu~tafa ile kendilerini 1.-:k 
sıme göturmesini iste~ en l\le· 

sl.!t. Seyfettin, Necdet isimtPr,n 
dPki şahıslar; arahrınrla ı: ı l\.ı'l 

mUnakafa ı;onunda kavga etml&· 
}PrC:ır. 

Bu arada kavgacıları ayırm'l· 
ya '<:lışan Abdulkadir adındaki 
bir garaj mustahdemi do Me· 
c;·ıt ve Necdet tarafından bıo;ak 
lıı başından yaralanmıştır. 

Mesutla Seyfettin yakalanarak 
.__.,. _________ ,.' kaçaıı Necdetin aranmasına baş 

lanmıştır. 

KUCUK HABERLER Bundan başka. Yedlkule HR 
cıvaı Caddesindeki ResulUn kah 

tsosu NUTttK SÖ\'LE\.EC:EK. resi önunde oturan, De,.vlş 
Şehrimizde hulunan c .H.P. Meral ile Abdullah: eski b:r 

Genel sekreteri İsmet İnon.ı dun mfoseleden dolayı Arif Yulef ve 
ıstırahat etmiş ,.e bu arada ziya. tustafa Polatla kavga etm .~ler· 
retler kabul etmiştir. dır. 

Kav;a ırasırda nf \ e ~1•ı s 
Diğer taraftan belirtıldi~i:ıe 

gore, Cumart<ısi gilnü saat 17 de tara Den·ıs. Abdullahı bıçak· 
la yaralamı şlardır. 

Taksim C H.P. Ocağının ll'rtiplıı-
rliği siyasi toplantıda bulunacak Arif yakalanarak kaçan .\!usta 
olan İnonU bu milnas<ıbetle bır fanın aranmasına ba~ıanm· ftır 
konu~ma )apacaktır. Lokanta ve gazinoların 
nMRr::ı.rm BUGP · sınıflandırılmaıına 
\ÇILl\'OR. 

Dort gı.lnden bert devam en~n başlanıyor 
Kurban Bayramı dün saat 16 da 
hıtarna ermıştir. Şehrimizdeki lokanta, ga. 

Devair ,.e dığer yarı re ml zino \'e Kah\'ehanelerin sınıflan
dırılmaları ic;ın tı\'\'ekP V!'rilen 

mıiesse~elerrfe bugün normal 
mesaiye ba~lıınacaktır. kararın tatb ikına 1 Fı kmde 

ılıbarım ha·Janarııktır. Bu argda 
SARHOŞ BlR a~Tıldıkları sınıflara ıliraz eden 
KADIN' ır.uessC'se sahıplcrinin mılr~caaı 

Mecidiyekov gecekonduların- ları da İktisat mıidiırlilğu mura- 1 
da oturan ismet Yıkık adında kıplerinden baska Daimt Komis. 1 bir kadın b r hayli sarhoş ol· yon uyeleri tarafından da bir ke
duktan sonra Atatürk Buh·arı· re daha tetkik edılecek ,.e hun
na gelmiş ve etrafa &ata,şıp, re· dan sonra bir karara varılarak. 
zalel çıkarmaya başlamı~tır. Sar tır. 
ho~ kadın yakalanarak hakkın· 
da takibata başlanmıflır. Şehrimizde !\"\"elce oyrıldıkh 
tıtıi ADı\l\I rı sınıflara itiraz eden yüzü mU-
ÖJ,DÜ tecaviz mües&ese bulunmaktadır. 

Fatihte kah\·eci J\tehmetin 
bahı:esinde yatıp kalkan Rerep 
Akdıl ismındeki şahıs ıni ola
rak gelen bir krı1 .:Hıl!cesinde 
olmüştıır. 
Yapılan tahkikat sonunda Re 

cebin kalp sektesinden ölduğlı 
nlaşılmıştır. 

Bayram günlerinde 
Zehirlenmeler oldr 

Konya ve Amasya ıoker 

fabrikaları inşaatı 

ihale edildi 

Ankara, 3 (ANKA) - Konya 
,.e Amasya'rla kurulacak yeni 
Seker fabrikalarımızın inşası i. 
hale edilmiştir. Her iki Fahrika
~elf'rek yıl kampanyasına kadar 
tamamlanmış olacaktır. Her i:ı:I 
fabrika 1800 er ton pancar ışleye 
.cck kaoa; ltede olacak, Cİ\'arın ye 
tiştirdiğl bütün pancarı iş'eyebi -

.. lecektir. Bu iki fabrika işlctme-
nun '"~ . evvelki gOn şehri ye açıldıktan &onra bugilnkO pan

n• ızı~ de~ışık yerlerınde otur1 n ı rar zira ati iızerinde me\ r.ut tah-
2d4ıklkeırşı_ı, kkualbal sız tklap_ladrdıı piş:r dit kalrlırılııcak, isteyen \•standaş 

r an e orın en ze. i t d 'ğ" k d hirlenmi•lerdlr Z h' 1 s e ı ı a ar pancar ekebilecek-• . e ır enme a· tir 
IAnıeti gösterenler şıı nlardır: · 
Şehremininde oturan Kazım Hilr. -----------
soy, ı;ocukları Batur Ümit ve Ankara D~mirspor takımı 
Şükrbe Tameren, Ortaköyde O· 
turan Abdullah, Alus. Ayşe. Ay Samsunda galip 
sel. ~akırköyde oturan Şekıp, 
Fı>hrıye, Necla. N'ıhat Su3: 

Samsun, 3 <A.A.> - Anka 
ra Demirspor tıkımı bugün 
Samsunda 19 la},il takımiylc 
yaptığı futbol maı;ını S-2 ka· 
zanmıştır. 

Hl ulatır hale ı;eımıftlf· ıı•· 
Y~kıA, Karayol1arın.ın ıer· 

rııl hu.> ıık hır faaliyet gos t
dığinl uıabtan uıağa takıPıı~' 
tlglmlı I• in, balkın.ınıırı .111 
pek dnemlJ bır rol oynaırı· 
'e o\ na"acak olan yol ti · · ıı rlt" mızın ılC\' a.dımlarile ~idik 
tilrllğlnl hilmhor d .. ğı Jııl" 
ama, hu Jollaı ın buyuk k•· 
mınıla hllfiıl clolafaD •' dt
ı'lafımız•n mujdesi insana 
rin ferahlık ,·eriyor. 

- t 
Yugo lnya ile bir an1:st 

ma rapmıı ,.e yf.nfden deııı 
f•lmıığa ha~tadırımız hu ııı 1 ,~ lekP.te bir mlJ\·on dotar • 

1 5rnt hır kredi aı;mı~ız. B r. •11• 'surcccık olan lıu krrıfı 1 
bll' 

go·la\ •o a ) apacağımıı ıl•· 
hııbat ihracında kulfall 
r.:ıkmı~. d• 

Ha ka bir ele\ ıete, aı el· 
olsa hrdt açarak hale 'ıııı· 
mlş olmaktan ıI ·ade, ~ıı lı· 
hat istihsalinde hoyle ~ır 1 e
r an miimkun kılan Jıır g 1 Jl~menin rne ·ılana .r;dmlf 0 

• 

nrnsına sr,·inh-crııı. k 
Bıınrla, ml'!mlei<ctte tr•; 

tıir &a) ısının )"irml be~. b\Jlt· 
)aklaımaaının te5irl şuphft· 
r;izrlir. Jlrr §f') dFn once. (I fil 
ti bir mıllr.t otdulttJI!IUl ft - ııı· ziraatlmlzdekl bu fit'ıı~nıe r 
sanı a.) rı bir &e\ in' ,·r.rl' 0 

• 

-- 1 
Bursa ılı 'olfram rııadt~ 

h•ılıındııtu daha ıw,·el halı 
'P.rilmlıt i. r:umhurbae1'8~:: 
mız ha ·ramrla Bursava t 

1'111' mifler \'e bu matfen haJ. 
11 da, snndafları idare edt51 \'ıiksek l\ladl'n l\lühfndl 1 r.aııp Sırınğlundan tıab• 

almı~larılır. dl· 
l'rıksrk mlihenıfüi" ,.,r 11 ği maliıınata l"orf! ftnıilidt 

11 Pllrnıcln altır11İa 60 ınib0 ~ 
d"larlık ~o' iı sa~lt •aC~ 
lnlfram m;ıtfe'li bııJuıtırı• ~ 
tatfır. Hatta bıınıın, dt'"' 
f'tm,.lıte rıJan sondaiJ2rlı el•· 
ha da artmısı mümkünd~:j 

Krom, lıab•r, demir ~'ae 
m~den rn·e•imlze hir J 
'ı>l(ı ıırı'ın katılmacı, ıns•11 

ayrı bir ne5'e \·eriyor. 

'\"(!IJarı 1'1mal edilml~ ,-ıı~j 
rla yol kalkırıması. rlr•'ı1· 
c•ri kolmı mPml"Jırtte 

H" rai kallonrn~. rnarlenlr.rl (t 

lenmrmlc ulkerl• yrnl ~d 
ırnt!ln hir maMn. no~ ,. 
hunlar, Jıanam }ı"db°tsl 5 

vılacak haberlerdir. 
1 

Satll'" c; ~AVC 
ON KELİ1\JE\"J,E: Musa, Pakize, Beykozda oluran 

.\Iahmııt Sarıoğlu ve kardeş, Sa 
adeı Paşabahçede oturan Fev· 
z1ye, Üskildarda oturan Hikmet 
Fikret, Fenerde oturan Ziya Bay 
kul. Mukadder. Yalçın. Gülçin 

Zehirlenenler: teda\'ilerl va 
p.lmak üz.ere muhtelif hastane 

r""- TAK Vf'1-) 
4 E\'L()ı, 1952 
PERŞEMBE 

Bir "t<!h•ı.s dmlze uçıııu:; 
Otomobillerden ı;onr• 0 

bfi&lere dt' kanat tıktık:~ Jlf 
TATI.~ 

·--------: .. ,u~ 
Ha~tahanede bir yu 

ere gönderılmişlerdir. 

Ceketi beğenmiyen hırsız 

AY 9-t;tıs 30- JllZIR 122 
RUl\I 1368 - AGUSTOS 22 
IIİCRt 1371 - Zİl.JliCCE 14 

kayboldu d• 

Keldı ki, memleketi miı: hugün si tamamlamıı, 11Nikabı batı. 
iktJsadl dhaılanmasının en lın arkasından \'atan ,.e mil· 
hummalı de\Tesinl ya amıkla· lrtimlı aleyhlnılf! ,·erılen hU. 
dır. Bu iktısadl cihaı1anmonın .kümler, ortaya ımrulmü~ ka 
doğuraca~ı istihsal r .. ının rlo· nutlerln muhakkak iflasa 
viz kaynaklarını en kısa zaman mahkfımt olaca ı en kııt'i 
da geliştirmekte g~clkmipcek 'e mert bir ifade ile butün 
ti... . cihana haykınlmııtır. 

Denizclllk Bankasının EtrUsk 
'apunı dUn İunlrden limanımı· 
ıa gelirken saat 11.30 da Boz. 
burun açıklannda boş bir un· 
dal ~ôrmU5 \'e derhal manevra 
~aparak sandalı giıverteye ı:ek· 
mıştir. 

f ı:inde hiç bir sey buluna
mıyan sandal, EtrUskle beraber 
saat 14 30 da limanımıza getl· 
rllmietir. 

ze kadar gelmek zahmetine Dolapdere Sahin Sokak 42 nu 
katlanan akraba, dost ve ah- marada oturan Karabet Şahak· 
baplarımıza aiıkranlarımıı.ın ay • .ranın evinin açık bulunan pen 
rı ayrı iblağına teessürümliz ceresinden elini sokan bir hır· 
mfıni olduğundan, bıı \'azifeniıı sız, Karabetin ceketini çekip l· 
ifasına muhterem •Vatan• Ga· çinde bulunan 38~ lirayı aldık· 
zetesinln tavassu\unu rica ede· tan sonra ceketi tekrar yerine 

SABAH 
bGLE 
iKiNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

\':ısatı t:1:ını 
05.28 10 48 
12.13 05.34 
15.25 09 ı:ı 
1838 12.00 
20.12 01.35 
03.46 o~.06 

Ortaki5y Sifayurdunda tj11ıl 
\'I edilmekte olan N'ec!A . 1e
isminde bir kadın. e\'\'~lk 1r1>tıı 
ce izinlı olarak evine gıde .• ~t 
l:'iOO lira kıymetındekı ) sııı· 
taclı yüziiğunii hastane od0uıı 
rfaki çekmere •e koynıııstıırd ·ııtll 
; abah tekrar Şifayurdıına .~rde 
NeclA ytizlifUnli bıraktı#1 ) 

İthalltı kumayı şahsı>n biz TÜLBESTÇİ Polis tahkikata baslamı~ bu· 
lunmaktadır. 

İşin garip n glilünç tarafı, 
Walter'in ihmalklırlığı \'C unut· rr ' 
kanlığı idi. Richard'ın doğduğu .• 
gün için Ray'ın hazırladığı re
sim terçevesi epey masraflı ol· .r 
muştu. Buna laz.ım gelen deri,::::: 
boya Ye sairenin parasını \er·~ .,. 

riz. bırakmış ve kaçmıştır. 
Canbakan, Ergun n 
Buhıralıoğlu Aileleri 

Parayı çalan hırsızın aranma· 
sına başlanmı~tır. 

r• "' bulamamıştır. ·ıcıt• 
lUdise hakkında tablcl 

baslanmıştır. 

vaziyetimiz tehlikeye dli~~~ 
belki de göril~memiz iınkA 511• 
olur. Siz bunu mu lstb·ot 
nuz? 

- Böyle bir~ey söyteıııed~t 
Sadece böıle ihtiyatlı hart dı 
etmeğe mecbur olmasaydı~oııı 
ye bir temennide buJıın 
Baska bir şey du&ünmediı11· td· 

de cAzibell bulmayı~. İthııUtın 
k:s:lmasını mUsten!t bir ıls· 
tı:mi lktmdi hayat için şah· 
&~n biı de faydalı görm~ylz. 
İştira kabiliyetinin bah~ettiti 
imkAn nisbetinde HhalAt yap. 
ma'k şahsen bizce de iyi bir 
şeydir. Biıtiın bu fikirl~re iş 
tırtık ederiı. Fakat bu fıkirler 
b·ı mü!Ahazalar devlet namı· 
na • Vakt·i HA cet• icin ihti· 
yattan ayrılmayı hlc de !stil· 
zam etmez;. Diltlin bu nıUIA· 
bazalar elde •Asgarl bir altın 
,.e dö,·iz me\•cudu • bulundur· 
mü tedbırlnden de\•!ctl 'e he 
le devlet namına 11111.;'ulıyet 
kobul etmi~ devlet 2Jarnlıırı· 

nı as18 mUstağnl kıhma~. Ntı· 
tuk clhazlanmının dofruracıfı 
i•tih~aı. döviz kaynaklarını en 
ı..,aa zamanda geliştirmekte ge 
cfkmiyecektir, diror. Tebsir te 
ıekkUre fi~ estedir. Anc;Y. aa· 
rlh bir \•lde göstflrmlyor. VA· 
de eğer mıtOm ol&ayıiı: nutuk 

meli Walter unutmuştu. ~~ 
Avrupa seyahatleri esnasın. 

da bir çok defalar vapur \ e 
tren bıletlerinin parasını öde. . YAZAN~ FANN-, NUllST ÇEVİREii-:- 'REZZAN A.E. )'ALMAN Walter'i teskin etmek gll~·ın 

İiin tuhaf tarafı da. ~a)ıcııl 

sa ve üıiıntU doğuracak vazi. 
yetlerden uzaktı. Burada ie· 
çirdiği hay3tta; muraffak ol· 
mıık maksadıle mücadeleye de 
lüzum ,>oktu. Çok &evınekle be. 
raber. cok defalar kendisıni si
nırlendıren 'e .>oran çocuklar 
da burada yer almamıştı. Sus· 
lu tombul Corinnc'dcn de uzak. 
tı. Velha ıl rahat bir alemde 
}a&ıyordu. 

meğl jhmal eder \'e unuturdu. 
Ray, bunda muhakkak bir &e· -
bep olduğunu kl'ndi kendine 
tekrar ederdi. Waller, kendısl· 
ne en bUyUk aaadetl temin C· 

den bu arka sokak hayatının 
muntazam bir şekilde \e hıç 

değı~meden de\·am etmesini is· 
tıyordu. Ray bundan dolayı 
gurur hissediyordu. Ancak bu 
kanaat ona tahammUisflı vazi· 
yetlere tahammül edebilmrk 
ku~"\·etınl veriyordu. Walter, 

5" 
süs1il aile liofrasının ba~ında, arzularına \•eya ltıyatlarına gö. 

re degit, \\'alterınkllere göre 
ayarlanmıştı. Ray'ın en ,ok gU. 
cüne giden 6eY 6U idi: Walter. 
Ray'ın kendısine kalıp gıbi uy· 
duğunu &oyler ve bunu pek ta. 
bil bulurdu. 

Bir gün irindeki gizil kalmış 
acıyı &u sözlerle belirtecek ol· 
du: 

detı cok siırmezdi. 
- Herhangi bir ~eyi lcinlzde 

saklamanızı istemiyorum, Ray. 
Uzüntillerinizı derhal bana ı;öy. 
lemenız !Azım ... 

Walter'I l ola getirmek ıcın rıfl 
!andığı usulün, \\'alter'ın co 11ıe 
ne'e kar~ı tatbik ettiği 115 JıD' 
benzemeseydı Corınne de. ıeıı 
cısı gıbi, en ufak bir sebePrdı 
dola~ ı derhal hiddetıen~isl· 
Rayı bin bir tatlı sbzle ken 115 
ni oyalamağa \'e öfkesin~ ya e1'· 

- ÜzüntUlerirni mi? Benim tırma~a u~raeırken gorı11rcJ1 
ne üz~ntum•oı~bılır. seYgi!ım? \\'alter"in ('Ok tuhafına gıde bf 

- Işte benım de anlamadı· ClınkU kendisi de karısının ı 
ğım nokta bu ya ... Sız benim kesini l'l!t'ırmcık için aynı d~J; 
golgcmde nasıl olursunuz? Ra- ıcri doklUJtUnU hatırlardı. Ç 
halınız yerinde. seyahat edıyor defa Corlnne'ın hiddeti ~·ersi• 
ımnuz. Her iki senede bir Av- ratrtıeıı 

Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin Tertiplediği 

Ray'ın yanında ııllıgışsız, mes
ulıyetsiz \'e ezeli aile meselele
rinin doğurduğu iç sıkıcı \•azı· 
yellerden uzak bir hayat sUrü 
yordu Biitun bu hem ısıeyip 
de, hem de kaçındığı ~e~ !eri 
Ray'ın evinde unu,uyordu. 
Banka, ha~ ır cemiyetlerine, ı. 
dare meclisi azalıklarına, Ya· 
hudi blrlığine, babalık, koco· 
!ık ve ev erkeği rollerine ait 
btitUn is ve gailelerini Ray ile 
paylaşarak ondan alAka gôrü
~or ve kuwet alıyordu. 

Walter'in esas hayatı ba§tan 
ba~a dcğişmlştı. Yalnız değiş 
me) en Hay ile olan vaziyeti 
idi. Hay otuz beş yasına gel 
mış. daha gıizt'lle~miş vaktin 
den evvel olgunlaşan kadınlara 
mahsus olan bir tad peyda et 
misti. 

hahfçe kırla&mıs sacları ''e in· 
cılerı kadar beyaz gerdanile 
Corinne'i ronnek. \\'alter içın 
bir gurur kaynağı ldı. E\'inln 
susU olan bu anadan ve ze\·ce· 
den memnundu. Gıtgide artan 
başarı arzusunu. zenginliğinin 
me\kl &ahıbi oluşunun yarattı· 
ğı icapları Corinne tamamlı 
yordu. Walter nızi) etindeki bi. 
rinci sınıf bir Yahudı erkeği· 
nin bu tarzda muntazam ya~a 
yıııı ve böyle bir harat arkada. 
fi olması şarttı. 

- Demek ki ben ömrüm bo
yunca sizin gölgenizde yaşama 
ğa mahkumum. Dedi. 

\\"alter hu sôılere oyle l~er 
ledi ki glinlPrce ı;urat elti. Ni· 
hayet Ray ona.,eu izahatı ver· 
meğe mecbur kaldı: 

rupaya gehyorı;unuı. Vlıkılı be· \"C manasızdı Buna a1' 
· W it - ı · il alt11 nımle aynı vapurla seyahat e- a er, onun gon un 

Mevsimin Son Balosu 
6. Ey/UI Büyükaila 

C:umarteıi akşamı Anadolu Kulübünde 

Arka sokaktaki c\ i: mUnaka· 

Corlnne fse cocukluktan ka· 
dınlı a derhal intikal etmİitİ. 
llaıatta tek gayesi ı:ocukları 
na. zengin ve iktidar sahibi 
kocaliına sahip kalmaktı. \\"al 
ter de aile hayatından me.nı· 
nundu. itina ile kurulmuş \'e 

Walter'ln bütun nazı Ray'a 
geçiyordu, Onunla beraberken, 
hiç bir zaman cYnrgun musu· 
nuz, Ray?~ &özü duyulmazdı. 
Daima •Cok yorgunum. Rayn 
sozU tekrarlanırdı. Yahut da 
•Acaba bu akşam sekizde ye· 
mek yesek olmaz. mıh derneğe 
lüzum görmez. oıBu akşam ye
mek sekizde yenecek- diye ko· 
nusurdu . Blltiın hayat Ray'ın 

- D!lşUndüğUmü söylemekle 
kabahat mi ettim, \\'alter? Ben 
şikAyet etmiyorum, halımden 
memnunum, grilgenlzde yaşa· 
mak hoşuma gidivor, çunkü bu 
gölge sizindir. size alltır. 

\\'alter çok kolay hiddetle 
nirdi. Fakat Ray onu derh3l 
tP~kin ıotm••inf bılditti lcln hid -

demiyorsunuz. Renim indiğim itin neler yapmazdı. d• 
otellere ınemiyorsunuz ama... Ray ile ekseri)·a araların 

- işte: eGölgenlzde yaşıy0• föyle bir konuşma olurdU·ıını· 
rum• demekteki makudım da - \\'alter sizi se,·b·or it" 
bu, Walter. VA kıl A\·rupaya Siz de beni' se\•di,RinizJ söf 
gitmek gilz:el &ey fakat sizinle 
aynı vapurda olmamak, aynı o· 
tellere ınememek. golgede kal
mak sayılmaz mı7 Demek iste. 
dığim de bu işte .. 

- DedH!inizi yanmış olsak. 

rlnlz, ne olur? JtS) 

- Beni rahat bırakınız. itılC" 
Yalnız kalma:a kafaını d 
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~1.şp~' 

~;'da 
~iiylüyü 
~allnndırma 
Yazan: E. T 

~ ıt.da iş baı;ına. geçen hti· 
~ 611tct ku' lfinfin kalkın· 
0~1nı Programının ilk mııd·' 

loH tak kabul r.tml tir. tı
'l ı'-a u li hakikaten dıınyanın 

1 1 artları altında a&a' aıı 
~1:ıdır. Rokfrller En,..titusft 
1 •rad an i'llı~ır'a gondrrllrn 
~ h a hrıı koYıh• letldklrr 'n. 

t}' -
n~ l'tln 'rrdi!H raııor bu 
~kt lliphcye mahal bırak· 

* General .lltalhcw Ridı;· 
WllJ' ~ al".ın An karaya ge· 
lecel1ir. * Kuzc.> r\tlantik J'aklı gli· 
nr. hölgesl kara lıu\-vet. 
leri komutanı C.enerııl 

\\ .> rlln bu.ı:ün itmlrıı 
gr.lmck üzr.re Atlnada n 
a.) rılacaktır. * Ha' alann yağı~lı olması 
dola,·ısilf' Korede hare· 
kat haflrıtomi tir. 

« Rusya'da atonı 
bonıbası yoktur » 

Mühendis Proktor, Rusyadaki infilak/er bomba 
imaline çaltştldığı s1rada vukua gelen 

vakitsiz patlamalard1r, diyor 
luo'!fı!'ııl Pruı 

Chirago 3 - B . .\merıkanın uzun mlıddet Rusyada çalış
mış maruf mühendı•lcrinrien Carlton S. Proctor bugün Chica
goda ~ aptığı hir l-onu~mad:ı· 

• RuE,vanın elindp ll!k hir atom bombıısı bulunduğunu zan
netmiyorum. Tlu~~nda ~Pr alan Atom lnfılAklarından her biri
nin, bir bomha imalini' cali~ıldı~ı sırada vuktıa gelen vakitsiz 
veya rrken ınfil~klıır ni,iuğuna kııniim.• Demiştir. 

T'roctor. Amr.rikan Miilkiye ~lıihf'nrlisleri Cemiyetinin 
Ba kanıdır. Halen A4 mühPndi<:ilk Crmlyetinin iştirakiyle Chi
ccıgo'cla torılanan hiiy(ik tır Konı:rt'rlP. R. Ameıikacla mühendis
lık :neı;le~inın kurulu~unun JOO iinrü yılclöniiınii tes'it edilmek
tedir. 

Katık 
P olitika insana 1ıakika· 

ten birçok &eyleri unu tturu· 
yor. 

Mesela bizi m gazetelerin 
haline bakın : 

Florya top l antıları, ba· 
kanların n utuk ı;eyah atlerl, 
parti malları mes'elul, hal· 
ti ' e hatta dış ml! mlt'k r. tlr.· 
rln iç durumunı alt hlrçnk 
şe~ lrr ur da; mesr.la yağın 
7,5 llra~a. elin 3811 kurusa. 
ııat1ldığına dair tek satır 
)Ok. 

!'\e derseniz de~ in: b u de· 
mokrasinln iktıı;adi, lçtlmıl , 
si" asi tarafından ha~ka bir 
d; mlde\ l tarah nr hr.rhal· 
df'. 

Lifı bile insanı doy uruyor 
da, ne e t dü~ünuyoruz, ne 
d e yat ... 

EC\'ET GÜRESİS 

·-

adır. Rapora ı:öre l\lmr 
\ u lllnt, ~in ko) Hilerlnden 
it ~ti lir, ılaha iptidai ha· 
~or !'kirdir. 

* Güney Afrikada &hil ita· 
at lzlik hareketine h tink 
t'ıtiklerinden dolıyı tf'\'· 
kif edilenl l'rln 11y ıaı 
3349 olmuştu r. 

~ d lerde trmhliktcn, &ılıJıi 
~an C~l'r oktur. Ko~ Hıle- Tu .. rk'ıye 
rı~e dolı~:ın ikisi ıımlull dl. 

·nir Atom romlıasını imal edip patlııtmak için ekip halin
dP çalışına \e iı.blrli~ı lazımd ır. Rucların birbirlerine itimadı 

~·oktur. Boyll! bir işhirliti e~as itlharivle, insanların hlrbirlcri
ne giıvPnmedikleri. ~a) rPt \'e çalışmalarını kaynaştırmadıkları 

Rus\•adı \•~va difer her han~l Totalıterd memlekette, imkAn· 
aızıl;r, o m

0

emlf'ket1Prd,. i~bırli~i icin mukAfat verilmez. YcgA
ne mUkAfat, ~aşka birini' hattA kendi öz ailesini ihbar edene 
\erilir.• 

Bir Amerikah çavuş ~ ......... ~ ı.: 
Aşk yüzünden ~ . !r ~ r, 'üzdc nltmı ikisi dl· y 1 r 

~·~k nh:ıtmııkt:ırındıın ugOSıiJVya ya 
it ltıb Ptlr. Yüzde ı;rkscn doku· 

~b llıltıdur. K d • 1 
~bi hattıııııııırın lı:ı lıca iki re 1 aç 1 
t ı\ ~ardır: 1- Slnrklrr, 2- Tllrk Bar"-,. A.J~nrı 
~h eınız sıı hıılunmam:ı~ı 
~ttcr derecede s11fa alıı.- Belgrad, 3 - Turk H~kQmeti, 

ı 1 adır Yugoslavya'ya 1 sene surecek 1 
11. \ f'n~siıııfr çoruk Hri) alı I mılyon dolarlık bır kredi açmııı· 

3lq 68,ı ıli. İki rn ındnn a~a· tır. 
\ 01

30 to·nk hlmiiştur. F.n Bu kredi, Y~goslavya'dıı bii. 
~ıı lrıı r~" 1( lshıılinrlpnılcıır. riık bir rnemnunıJet u~anrlırmı~

lo llfor•lrn tnk bin lık kı~mı- tır. 
\ ,~ra~ı l oktur. Rıınlıır hll· Anlaşma gereğinre, kredi Yu. 

Proctor, hüyiiklüı:ü b2kımından Rusyanın hu rinstcn ikin
ci tcsH olan Svirstroy barajının inşaatında çalışmıştır. Bu te
Ei•ler Lrnlngradın r'oğıısuna dü§mektedir. İkinci Dilnva Har. 
blnde, Istihklım albayı rüthesiylf' Hind Okyanusundan Rusyayı 
uuınan fran Koridoru Şose~ini inşa etmiş ve Rııııyaya temin e
dılen cesitli ~ardım malreıresi hu ,.oldan nakledilmi$tir. Proc
t nr, kon11cmasına rlP.\'amla dtmitlr ki: 

•Ru•ların krndi iiz muhenrlislr.rine itimadı yoktur. Ben 
Rıı~yı.da hakiki komiini~t olan tek bir Rus muhendisiyle karsı
la~madım. 

~u:lrıll'r hr~ahına çalı ıyor- goslavyaya yapılacak hububat ıh-
~ 1,,~~I! geçen. tam r.ıda a•a- racı için kullanılacaktır. Amer'ıka dola ... ın Yugoslav heyetı' ~dırı trmln rdcnıl)rcck k:ı- İlk &eYkiyat, Eylül başında 
-~ • llU'k(ımet hu ehrpl.e Yugosl:ıwada bekll'nmektedlr. 

L arazının kfi, lıılere taksı. • k 1 A Kıymetı'nı' Yunanı'sf r an ı. llatar ,e 1 t' Aı;Ah Sım A sl' ~remın •• 
~ "I 11'1\ nn ır. 

• 
intihar etti 

Ankara 3 - Ankarada Ame-
rikan Yardım lJpy'etindc çalısan 

1 

Genny adında bir Amerıkalı ça
VUf: evvelki gün evinde sinir buh-

1 
ranı geçirirken intihara tf' •. <ebbüs 
ctmistir. Amerikalı derhal Gül-
hane hastahanesi ~·anındııkı Ame
rikan pa\'yonuna yatırıl:ırak tc
da\·j altına alınmıştır. 

Grnney, uıun zamandan heri 
sevdiği Sevim arlınd:t bir kııdınlıı 
beraber otıırmnkta ve kadına bü
yük hir a~kla hağlı hıılunmakt:ı. 
dır. Se\·im, on sun evvel Ameri
kalıya haber vermeden 'İstanbu
Ja gitmiş ,.c Gcnny'nin biltün dtl· 
vetlerine rağmen bir daha An· 
karaya dönmcmi~tir. Genny ~ev-a h!'r l'' drn rn·el n- aldı A ld 

' ~ U.zıını:rlcn, kö ·Jlmiin 'll- Brlgrad: 3 (A.A.) - Resmi D" " ' k vrı 1 
'h :t'lrsfnl ~ fiksrltmrktlr. kaynaklardan dün ak,:ım .öğren.il- uşurmıyece ..t ııdlJ/tı ''""" 

, ı:ilisinin Ankaraya dönmeme İn· 

• 1 ın::ılıkça umumt knlkm- dığinc gtire, Agah Aksel ın Tur- .hıt4oıv ll•..., 
ı... llllıdn ~oktur. Yeni huku. kı~enin Yugosla\')'a Büyuk elçi- Skorılijr: 3 - Yunanl!hın'da 
•ııııu t ı ı ı.:· • .Mr.k iko, 3 - AmMika Ma- 12 ı:ünlllk hlr ı;cyahat yapmış O· ~Q a dir r.ttlf,I le nd r ı liI:ine tayini hu usunda Yu.;:o lıv li)e RRkanı John ~nyder Bırle- 1Rn Yııgosla" Milll :\!celisi Rıışka-

ı.. tıı111 n kalkınnıım \C uad hUkOmeti agreman vermiştir. . k 1 le t' . nı '.1n<1hıı PıJ'nrlr.'nin ha•kanııııın. ~ı, a ı i•lnr bil ilk rhl'mıni· • D lh'd .. b' şık AmPrı anın atının ıyme ını . s "'ı 
... , ,~1'\tedlr. Sınr315 kıın:ı!ın- Yenı e 1 e yuz ın dP.l:iEtirmr~i \'f'~·a doları dil§İir- rlR hıılıın:ın 15 ki~ılik Yuı:o~ il\' 

.. ~ı ı ı k ı ı • ıı me"i dllşii nmedi"'ini tekrar et- ~ıı~·lımnclıın miifcşl"kkil hcv'et ı ., z UVH~tlrr n n reK - M "" I" K b n "' 11 
~ ı:tıı:1 u s u m an ur a mi•tir. hııı::lin trrnle Yııgo~lnvyaya dön-.. an mr~ı·lesinin halli ~ 

t" <ın r b k ti d Para Cnnıı ''" m illf'tler ara•ı muşllir. 'nı 11 ra Jll' 
1'·or. ayramını u a 1 Skonlije'.ve mııvı.,ıılell;ırında fısır lılik · nırll kö' li• ı iı banka toplantıcına İ$tİrak t'df'rek ,. 

n4 
11 

"' "llZelr.Cİlrrİn EOrdukl:ır ı l!ll:tllere l 1'nıak dA a.•ın .. a mın•a r Yeni Delhl: 3 (H H.S.) - Kur. olan Snyder, baEına eunlar ı bil- .. 
'llt ' " n - l'f'\'llfl vrr<'n l\to ha Pijade, Yuna-~1_-sa nıemll'kt'tlne en tıü. ban BaHamı mUnasebetile 100 dirmistir. h . 
"'llıette bulunmuş olarak- bın Müslüman Delhide toplana· nistan'a yapmış olduğu seya atın 

rak sabah namazını lnlr.ııslar· Amerikan doları i!P :ıltın :ıra- tam hlr mm•ııffnki~etle nrtkt'len. 
b~ dır. sındaki pariteyi hiçbir df'ğıciklık dl~ini \1! Yııgo~lav hey'etinin sa-

'" A k 1 k • Bu toplantıda Hindistan J.lllll yapmadan muhafaza etmenin e. mlmt hlr dostluk hnası içinde 
\.. • ""l'I ara 1 ongroıı . • karsılandı~ını blldirmls 'e şunl:ı-
~u E I" E{:ıtim Bakanı Maulıına Abul Ka· ı hf'mmiyrti karşısında Bırlrşık A- rı sörlemlşlir. 
.\.ıı Y u ldc yopılacak lam Aznd. bl'\'ltelmllel ohret ka· merikanın durumu malUmdur. • İki memlrkr.timlz :ır:ısınrta 
~a~ta, 3 (THA.) - Demok. zanmıe i IAm J,lderı Müftü Ki- Bu pııritenin i-tikrarı kongre ta- cin tıuk ve işhirli~inin gclerektc-

Cı Ankara İl Kongresi 20 fayatullah 'e bir tok islim me.m. ı f d k . ile d st,.klenmis- ki J?clişmcsi için blitün şartlımn 
C ~ltıaıtesı gllnil \nkara 1 ieketleri sefirleri ile crkAnı da ra ın an UV\ l'. le 'k . mc\'Clıt olrl11"'11 hissı'ni elde ettik 

42ino d k tir. Siyaselimi7Jn Bir e~ı • Amerı- ,.; 
sun a ba<:lıyaea tır. hazır bulunmuştur. • _ . . . Muhıılefct partilr.ri dahil ol-

'd ınutl'ce\ iz dclcı::cnin iş-ı KalkUta'da ise 100 binden faz. ka Malı lstıkrarını ınkı~a! cttır- dıığıı halıfc, hiitlin Yunan siva.:i 
tıı :ıı:e 'ı kongrede, Bıı~bakan · la Müslüman Bhawanipur meyda. eliğini :.anıyoruz ve bıınu!I yalnız partil<'rinin \'11.;:oslııvya ile ,·akın-

ı cnderes, nı!ıhlın bir nıı- d'' · · d' ı · ıı 
ı~ecek . 1 nında Hacı Maulana Syc ın rı· bhim içın drğıl , ilnyanın ı ı,.,er !aşmak hususunda mutabık bu· 
lcrındc '~e~i;·c 'j!!ı~e;;; yasctinde Bayram namazı kılmıs kısm ı için de biiyük ehemmireti lunrluklarını Jınlarl ı k. • 
Caktır. lnrdır. oldıığunıı kanii7.. Güney Afrikado tevkifler 

.!_ÜTUJO.AR ~m~~UW@& 
tıJ#t\J.fURIYET >...._ 

d e vam ediyor 

Johaneshourg. 3. (A.A.) 
2ff Haziran ı:ünilnrlcn beri gUney 
A.frika'rla sivil ltaatıdzJlk hareke. 
tintt iştirak ettiklerinden dolayı 
lP\•ki! l'dilenlerin 11ayısı 3349'u 
bulmuştur. 

den müteessir olmuş, e\ vcllti 
sun bir hayli içtikten sonrı inti
hara teşehbUs etmiştir. Amt>rıkP
lı kendisini ziyaret relen :ıhhap
larına Sevimi unutamıyacağını 
soylemektedir • 

Kurt Schumachcr' in 

vasıyetnamesi açıldı 

Bonn: 3 (A.A) - \'etkili ma· 
kamlar Alman Sosyal Uemokrat 
Partısl Başkanı müteveffa Dr. 
Kurt Schıımaeher'in \'aslyctne
mesini açmışlardır. 

Alman So yalist llderi ~ahst 
hiçbir servet bırakmamıştır. 

.Mobilyalarından bazılarını kız 
kardeşlerine \ e şahsi hatıralarını 
) eğcnıne terk etmiştir. 

.Ktilüphaneslnl uzun senelf!r
den beri sekreteri rn do~rudan 
doğruya nıcs:ıi :ırknd:ısı bulunan 
mad:ıın .l\larie'yc bırakmı~tır. 

Gümrük Bakanı, 

yaralıları ıiyaret etti 
İı.ınir, 3 (Hususi) - Gümrük 

ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırl'alı bu 
sabah şehrimize gelmiş ve bir 
kaç gün önce tütlın deposu fad· 
asında ölenlerin ailelerini ziya. 
ret ederek hediyeler dağıtmıştır. 
Bakan daha sonra ha tahanedcki 
yaralıları da teker teker ziyaret 
etmiştir. 

tc ~'t----- ~ 
l\'\. 4'\:., 

~~r Nadi 1914 de Be
~lQ Chrned'ın hali fe! ruyl 
~ ıı,•ıfa t j3 le Cıharh mııkad 

l 

Türkiye Kredi Bankası A. O. mn 
30 E Y L O L 1952 

tıı,,r ttnıeslne Musliıman 
~~liltı ıı'tlnıb in kulak asma. 
)llttı 1

• lıa l bukl tiimdl bu 
1'ata~rfn rl_in bağ la l'lna da
~' l~t bir l slii m Bi rliği kur
ot •ı-: tkJerini :>azı,> or \ e dl-

ıc n. ıe~ı " -• Ort 
~al' illdoğud:ıkl ha) rcte de-

~illlı na~nıa) ı bu bakımdan 
Ilı ak iliı;tUr. nın duygu. 
ltırllolıtıka zanıretlerıne 

ımş yt}zO~cO l'IL PROJELERi 
;._~-~- -~~-~-~-~~~~ 

t..... llıaınakla tanınmı$ i
~ııı akınız: Bir Ayetullah 
~il ıntıkı)or, pe in~ mil)on

ler gıbl tehlikenin etrafında· 
uçuşmaktan kendılerini ala· 
mı~orlar. 

Cahiller cesur olurmuş 
derler, hemen Tanrım masum 
mılletleri gaflet uykusundan 
bir an önce kurtarsın!• 

ı 1 an takarak bir Feda"
~ au anı topluluğu kuru

dır dupeduz bir ısl) asi 
ıı~; o kadar ki Harca gı- YENi !STANBUL 

lttı ııoı 11 lıdrrl, bu scyahatı 
~ Ilı ,ıtıka uğruna goze ııl- no<:u 

tıııu .. 0akıaınaya !Uzum bile nöuıEMİZ 
" J r. 

leaini artık yolunı koymus o
lacağız. 

Komüniım alemin!! kıreı 
sarsılmaz bir &et haline iel
mesini bütün dünyanın arzıı 
ettiğı bu mıntakanın kalkın
ması memleketimiı için bir 
uadet \ P. bütün alem itin ıie 
bir huzur ve sükun Hısıtası 
olacak ve ancak bu suretle 
hoşa gitmiyecek hlıdiseler de 
önlenehilrcektir.• 

Keşitlestne hazırlanınız 
Bu ke~idede 

PARA, ALTIN ve KIYMETLi EŞYA 
İkram il elerden maada . . . . 

IZMIR' de BAHÇELi BiR EV 
de vardır. 

30 Eylül 1952 ko_şidosine iş tirôk için en geç 

10 EYLÜL 1952 AKŞAMINA KADAR 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. da 
İSTANBUL 
RE\'OGLU 
İZMfR 
ADANA 

BiıyUk Postahane karşısı 
lstik!U Caddesi 339 
Büyük Kardiçalı han 
Özler caddesi 

150 Liral ık bir hesap aç ı nız 
U ... "ll& Habip Eıf i 11 • Törehan a· 
~~ıı ltda aynı durum· l\t!ls- 11rlardan ber i ihmal edill'n 
~ iıııı :l':deşler Hırlıği tıpkı Doğu \'llayellerlmlzden , Hl· 

HÜRRiYET Hesabı n ız varsa ar tt ırı n ız. 

t"(~lil~daıier gibi si~ ast bir !ık Bakanının ı;e~ abat lntiba-
•ı t lir. General Necibin Ian ndan bah ederek di)or Jı l : 
't .:;-ıığu ko~ mn ından cc. • Medeniyet ,.e insanlık 
~1\a n Mı ırlı softalar Kur' dUnya ının şimdi çölleri mA· 

Yif' •~ 
KABİ~E 

. 
TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. 

Zirai tetkiklerde bulunmak üzr.re m emleketimize gPll'n beş Amertkan Clftrlsl 
meslekdı~lariyle tetkiklerde bu Junurlarken 

Charles Chaplln, ) eni bir film çevlrmis ve bu filmde bir palyaçonun hayı tını canllndırmtt
tır. Solda, de&er ll aanıtkir pal) aço kıyafrtile, sağda da inıiltz bale ırtlsti Clılre Bloom 

fle ıoriıl.mektedlr 

Menderesle Köprülü AnkBrada kibar Ankara yolunda 
Ekimde londraya Bir hırs12 yaka and ı Bir soygun 
Gidecekler Ank:;:~ ~u~~·;~;·~;hrimız- Tesebbüsü 

de Arsenlupen pozunda aıılı bir 
hırsız yakalarunıstır. Aslen Riıe· 
nin Pazar ılçesindr.n Sabri Paur 
adında bir şahıs. eV\·f!Jr.e Yapmıs 
olduğu hırsızlıklardan dolayı se
kiz seneye mahkürn edilmi• fR
kat Af Kanunıınıfan fayrl~l:ın:ı 
rak tahlive edilmi~tir. Sahri. hf'r 
ihtimale karşı Plinrlc cleli raporu 
hulundurmak maksarlıvla t1ma·· 
h1neye ı:?irm,.f:e muvr.ırak olmuş; 
üç ay da hurada kalmıştır Sahrı 
Pımır bundan sonra Bur.sa. Af
yon, lsııar\a. Burdur. Oenızll 

Türk Babırlar .i•4"" 
Ankara. 3 - Resmi kaynak· 

)ardan verilen haberlere gôre, 
Başbakan Adnan Menderf's ve 
Dışi§leri Bakanı Faııd KörırUIU 
önümüzdeki ekım ayı itinde İn· 
giliz H!ikumetinin davetlisi o 
!arak, Londraya gidereklıırdir. 

Dışişleri Rakanlığı bu resmi 
ziyaretle ilgili olarak pek ~ a· 
kında resmi bir tebliğ yayınla 
yar.aktır. 
Dığer taraftan Türk HUkOmet 

erkanının Londraya yapacakları 
bu ziyaret sıracında 1ngiliz: HU 
kum et eı kAnı ile bllhassa Bal 
kan ve Orta • Doğu savunmala 
rı meuuunda milzakerell'rde bu 
lıınacaklan bıldirilmektedlr. 

Komünistler 
Japon zaferini 
Kutluyor! 

' l1.-."4ııt11J Pruı 

Moskon. 3 - Japrınyaya kar 
şı kazanılan zaferin yedinci yıl 
dönUmii münacebetlye ~O\'Yet 
Rusya başkanı Stalln ile komli· 
nist Cin lideri ho Tsc · Tung 
arasında tebrik \'e dostluk tel. 
•rafları teati edilmıştlr. 

~fao, Stalıne gonderdl~I menj 
da Jıponyaya karsı girişilen 
barbde Rusyanın Cine yardım 
etmiş olmasından dola ·ı mem· 
leket itin şUkran hlclerlni bil· 
dlrmiştir. 

Komüni~t Cin lideri mesajına 
sıı sözlerle başlamıstır: 

•Şimdi Jııpnn militarizmi tek 
rar ba!kalrl ırmayıı haşlamıstır. 
Fakat Sovyet Rusya ile Cin ara. 
sındakl dostluk sayeslndl' ne Ja 
ponya ne de herh:ın;ıi başka bir 
millet Uzak Doğuda tecavUze 
ıtıri~emlyeceklerdlr. Bu do~tıuk 
Uzak noğ(ıda ve dUnvada hı rı· 
şın muhafaza edllece:ine dair 
mükemmel bir ~Arantldlr.• 

ydın. Eskişehır ve htanbuhı 
7.iyaret etmiş. buralarda birçok 
hırsızlık suçu iEleyerek Üt' av e\• 
ve! şehrimitc ı:elmi5tlr B•ı azılı 
hırsız .ııayet ıık ı:ivinmekt.-ı 'e 
basından geçenlPri hr~·rranlı h,r 
lisanla hlıtıra dı>fıPrine yazma~·ı 
da ihmal etm,.mektedir. 

r\ihayet azılı hırs11 bu2Un .\n. 
kara OtPlinde urak hır hır•:ı?ltk 

•mısınria sıırllsth yakalanrnıstır 
Sabrinin Usıll arıınınl':ı hir mık 
tar kıymetli eşva. hlrrol< ~nhtc 
Yesikıı .. fi-6 sahte niihıs rilzdıı.,1 
tle hUıra <left,.ri ve bir çok mek. 
tup bulunmu~tur. 

Sabri h:ınıshıınedeki arkadııs 
!arına vardı~ı mPktuıılıırıta sah 
le ''eslk:ılarla nllfus l'Uıdanlerını 
nasıl kullandıcını. hunlard~n nıı
~ıı istifade rderek nara kıızandı
ğını uzun uzun anlatmış. tıaz.ı ar
kadaı;Jarına bol k,,•eden vardım 
da bulunmaftı da lhmJI rtm~mle 
tir. ~ir mektubunda. Avdın \'C 

T partayı nasıl soyduğunu anlat. 
mıştır. 

Bu defterdım t>ircok hır~11lık· 
tar mr.rdana ı:ıkarı1 mıştır Bilhas 
sa sanığın Bıırsad:ı hulundu~ıı 

sırada ge1meite ı:ra! en bir knn~o. 
losun 4000 lirasını na~ıl çaMı!!ı· 
nı df'ftrrlnc tııfgilAtiyle kaydetti
ği 11örUlmüetiir. 

Sabri hatıra defterine hangı 
kadınlarla dıışlip kalktı~ını: h3n· 
gi ıiln hangi harda et!le'1dil!inl 
de yazmı$tır. Sanık bütün sucıa. 
rını itiraf etmiştir. 

Düzce, 3 (T.H.A.) - Diln re 
ce Ankara yolu üıerlnde heye 
canlı bir bldise \l'\1lmhıılmu5 va 
ıabıta bugtin geç ''ıldt bir soy. 
guneu tetesinin mensupları ol· 
ması muhtemel blzı $Üphıli 
şahısları r.euret altına almış
tır. 

Gece saat 10 raddelerinde bl 
ri Ankara. diğeri Düıce plAka· 
lı iki tak5l. Melen köpriısiı ci· 
varında lfi5 ıncl kilometade yol 
farının bOylik taslar \'t kalas
larla ka ııandığını görerek dur· 
muşlar \ e taksinin lçlndekı yol· 
cular hu i!in bir sonuncu çe
tesi tarafından yapıldığının du 
tıal farkına \'&rmışlardır. 

Ancak, soyı:unrular yolda tı
kınıp kalmı~ olan taksilerin 
karşısına cıkaraldarı sırada ar
kadan ge~en ucuncU bır taksi
nin zuhuru ile tesebbUslerın· 
den \'aıgeçmlşler ,.e \•ak'a ma
hallınden slıratle uzaklasmı~lar 
dır. 

Her Uç taksi de. btomen geri 
dtinerek durumu Düıce Jandar· 
ma Kumandanlığına bı1dirmiş
tır. Yolcular arasında hulunan 
bır rar2ıç. bUyük bir tehlıke at
ıatııkla12!!! beyan ctmis,.!.ir_. _ 

Hindiıtanda büıün 

ö?jr e nciler mecburt 

va zife alıyorlar 
Shlllong <Aı;sam). 3 <H. H. 

S ) - Assamdaki orta okulla
nn bıliımum öfreneılerln. hafta 
da as~arS bir giin gerf'k ko;· 
!erde \e ~ereke kasabalarda ic· 
timal hizmette bulunmaları em 
redllmiştlr. 
İçtimai hizmet b;ıtün mektep

lerde mecburi mahtyetini al· 
mıştır. Bu hizmete dahil lı:öy

IP.rde sıhhi tf'Ttıbatın inkisafı, 
temız \'e sıhhi yaşama tırzı 
bu hizmete dabll edilmistir. S u 
yeni proje 30 A~ustosta Assam 
ayaletind! talebe ve öfretm!?1· 
ler tarafından tes'it tdılmtştır. 

~1;asa olarak illin ettir- mure haline getirmek icin 
lar (>llerlndcn 1:clcnl ya- tatbik ettiği birçok )'eni u-

l'l' ıl ııt lmavl. Aıtn an :\ten· 
detts'ln baska bir kabine ku. 
nnğı hakkında çıkan 4ayla· 
Jardan hahisl t' diyor k i: 

HOS MEMO - Atmaca yavrus una leş y e d irir, a ma insan yavrusu bakılmak ister. 

; dilıı. Pakıstandan Tun usa, suller \•ardır. Altın \'e elmas 
S trı Sudana, belki C'a\·a- madenlerinın bulundukları 
ıı 1 ~lraya kadar hemen yerlerde kurulan şehirlerin 
O d Aın Ulkelerlnde - bu- )anında toprakaltı \'e üstü 
~il unya ııarllnrı ortasın- sen etleri önemli olan yerler· 

• ta! tuhaf gelen - adeta de de şehir ve kasabalnr riolt· 
~ ~llıı ~ ın derlnlıklerlnd,.n makta ve bütiin medeni ihti-

lta 
811

na mistik bir ita. yaçları karşıla) acak tesisler 
ı. r. 

' <ıtı b yapılmaktadır. 
~trı!\ayı Üfleyen ku\'\C- Şimdi biz Doğu tllkf'miıin 4 ~~la ını ,.e gllttU~U he- kalkınmasını bu ıavlyeden 
~a.,_ 11 k,. (edemedikleri 1- tetkik rder ve Amerika ile h· 

: 'cı 1 Ortado~u milletle· blrUt,i ederek buraya yeni bir 
l'llil'tıaınak !!iden gelir ha)at güneşinin doğması fm. 

~ h t d t~crUbesl ibret ve- kAnını sağlarsak yalnıı Türkl-
dtır 'rs olarak meydan ~ e tarıhlnde değil, medenb et 

titr dıı~u halde bilgisiz tarihinin sahifelerinde de bU-
l ,.~~u bir u:rıu görmu. yük bir yer alacak ve bir tür. 

a kapılan pen·ane- ıu çözemediğımız Doğu mese-

• Aılnan Mendrres kabine-
inde muhakkak ki değişiklik 

~ apma lı dır. Kendinin ylizü 
tutmuyorsa kahinerleki arka. 
dastarı memlr.kct nıımınıı Raş 
hakan ı serbest bırakmıılıdır
lar. Çiinkii huıo:iin art ık kahi
ne, enerjiden tıımaınen mah· 
rum bir ha le Sll! l miştir. Mf!m. 
leketin i!e lisliin tıir enr.rjiye 
şiddetle ihtiyacı vard ı r. ('alış
mak, çok çalıı;mak mel'huri. 
yetindeyiz. Eğer nemokrat 
Parti iktidarı muhafaza etmek 
istiyorsa bUny,.sfoe bu aşırı 
yapar. Yok. iktidarı bırakma· 
ta nb etli ise o ıaman 6oyli 
~ecek bir sözümüz yoktur• 

, 

/ e-,_ ..... _ 
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Modern Türkiye're 
hayran bir kadın 
~~ ~--- --~ ..... --------y 

l Radyoda Türkiye hakkmda neşriyat yapan 
5 Eylülde kocosiyle beraber istanbul'o 

Colbert, 
geliyor 

. .... 

--

~~~ 

Bir ı;enç kızın 
' ;ıi~ aretl .............. .., .. B ayan Colbert'in başına selen 

bir hadiseyi anlatmadan ge 
çemiyece~im. Bir gece geç \'a· 
kit telefon çalınış ..-e hiç ta· 
nımadı~ı bir kız, gayet mühim 
bir mesele için kendisiyle der
hal konu~mak istediğini SÜ) le· 
miştir. Saatin tec olduğunu İ· 
)eri süren Bayan Colbert, bu 
işi başka bir zamana bırakma
sını istemiştir. Genç kız ısrar 
etmiş, bu i in hayati bir me· 
sele olduğunu jleri sOrmüş \e 
Türkıye hakkında bazı sualler 
soracağını ileri sürmUstür. Bu 
nun üzerine Bayan Colbert 
genç kızı ~ecenin geç saatinde 
evine çağırmıştır. 

Gayet heyecanlı bir halde 
eve gelen gepç kız, adeta ağ

larcasına ~u sözleri söylemiş· 
tir: 

Bayan Colbert 

•- Hariciye Vekaletinde bir 
imtihana girdim ve kazandım. 
Beni kart be olarak Türk iyede· 
ki sefarete tayin ettiler. Hal
buki i ittiğime ızöre Türkiye. 
de kaclınlarm, bilhassa Amc· 
rikalı genç kı1Jann rahatı yok 
muş, gayet fena muamele edi· 
yorlarmı~. Bir, genç kız tek 
başına sokakla yürtiyemezmiş. 
En kalabalık caddede bile in· 
sanı kaçırırlarmıs.• 

Bu sözleri hayretle dinleyen 
nayan Colbert. ~enç kızı tes
kin etıniş Ye işittiklerinin ta· 
manıiyle asılsız ve hayal mah· 
~ulü olduğunu söyledikten ::ıon 
ra su sözleri ilare etmiştir: 

N cw York, A~ustos - New 
Yo~k'a Uç saatlık bir mesa· 

fcde. Hartford isimli bir şehir· 
de, Türkliiğün lehinde propa· 
ganda yapan, Türk :'ltilletini. 
Türk Adetlerini ,\merikan hal
kına tanıtan, onları bu husus
ta aydınlatan, gayet faal, cev
\31 bir Amerikalı kadın var. 
Bu, Jlartrord şehrindeki WTİC 
radyo istasyonunun kadın pro 
ı::ramları direktörü Bayan Je
an Colbert'dir. Haftada altı 
gün )anmşar saatlik pro"ram· 
lar yayınlayan Bayan Colbert'· 
ln günde liç milyondan fazla 
dınleyicisi vardır. 

Millctlerarası bir şöhrete sa 
bip olan Bayan Collıert, rad· 
yo artlsUilli ile çalışma haya
tına atılmış, Orson Welles·cıen 
.Mickey Ruoney'e kadar birçok 
tanınmı artistlerle aynı pro
gramlarda yer almış. Broad· 
way'de sahneye çıkmıştır. On 
bir ene eV\'Cl bu işten ayrı· 
lan Bayan Colbcrt, radyo pro· • 
gramlarına yazılar ) azmaya 
başlamış. neticede kendi pro
gramını kurarak bugünkü şöh 
reline erişmıstir. 
Pro"'ramlarını dalma kendi

si hazırlamakta, radyodaki ko· 
nuşmalarını 'e mlilakatlarını 
bizzat yapmaktadır. Bundan 
ba ka mühim mecmualarda ya 
zıları Çlkm~kta \C muhtelif 
vesilelerle konferanslar ver
mektedir. Dünya işleriyle. bil· 
hassa kadının cemi) etteki mcv 
kil ile, yakından alakadar o-
lan Bayan Colbcrt her sene 
Avrupaya tetkik seyahatine çık 
makta ve bu şekilde konuşma
larımı mevzu toplamaktadır. 

Bayan Colbert, Prenses Ellza. 
bcth'ten Mrs. Roose\·clt'c ka· 

dar bircok mühim şahsıyctler
le mülakatlar )apmış. dünya. 

nın en me hur kadınlariyle 

radyoda konuşmalar tertip et· 

l\todern Turki)eye 
hayranlık 

B ayan Colbert, TLirkiyc hak· 
kında yüzlerce kitap oku· 

muş, modern Turkiyeyc hay. 
ran bir kadındır. İyi bir te· 
sadüf e el"i olarak buradaki 
Türklerle tıını§mış 'c Türkiye 
~ e olan alaka ı bil biltUn art· 
mıstır. Kendı I, bııglıne kadar 
memlekeyimıı hakkında mü· 
teaddit konu malar yapmış, 

radyoda Ttirklc ·le mulıikatlar 
tertiplemiştir. Her ene \v. 
rupanın muhtelıf memleketle· 
rine tetkik seyahatine çıkan 

Bayan Colbcrt, bu seneki se· 
yahatini Türkiyeye yapmaya 
,.e hayran olduğu hu memle
keti yakından tetkik etmeye 
karar \'ermiştir. 

Türk makamlan ile teınas:ı 
geçen Bayan Colbert, hamı 
kolaylığı görmüş ve kendisine 
Türkiyedekf seyahati için bir 
program tertip edilmi tir. Ey
lfıliln beşinde, kocası Bay Cle· 
menshııw ile, fstanbula vara· 
cak, Tiirkiyedeki "eçircecği 
yirmi gün zarfında muhtelif 
şehirleri gezecek, Reisicum
hur Celal Bayar'la konuşmak 
fır atını bulacak, Türk münev 
verleriyle temas edecektir. A· 
merikaya dönOşilndc ise Tür
kiye hakkında bir seri program 
hazırlıyacak \C bunu Ameri· 
kan halkına sunacaktır. 

Bayan Colbert'in '.l'ürklyeye 
gideceğini öğrendim ve keneli· 
sıyle tanışmak fırsatını bul
dum; hatta daveti iizerine Hart 
ford'a giderek WTIC radyosun 
da Türkiye hakkında bir sa
atlik bir konuşma yaptım. Ken 
disini radyoda dinllyen \•e Tür 
kiycy i onun sayesinde öğre· 

nen dinleyicileri radyoya gün
de binlerce mektup yağdırı-

yor ve Türkiye hakkında da
ha cok malümat istıyor. 

•- Türkiye dünyanın en mc 
deni memleketlerinden biri· 
dir. Türkiyeye gitti~in zaman 
eminim ki, çok memnun kala· 
caksın. Kimbilir belki de ora
da bir Türklc evlenip kalır· 
sın.• 

(:ene lı.11ın 
tc eki.ürü 

Bu .:.özlere aklı yatan genç 
kız, Bayan Colbert'i ertesi 

günü evine davet etmiş Ye 
aynı sözleri aile~ine de tekrar 
etmesini rica etmiştir. Ertesi 
~ünü genç kızın evine giden 
Bayan Colbert, konu komşu
nun da e\·e dolduğunu ;.:örmtiş 
tür. Neticede Bayan Colbert, 
hem genç kızı, hem ailesini, 
hem de komşularını ikna ede· 
bilmis ve ~enç kız Türklyeye 
gitmiştir. Geçenlerde genç kız 
Bayan Colebrt'e Türkiyeden 
mektup yaı.m15 \'e teşekkür el 
tikten sonra hayatından çok 
memnun oldu~unu ilhe et· 
miştir. 

Daha memleketimize gitme
den Türkiye hakkında bu de
rece iyi propaganda yapan bu 
iyi niyet elçisinin döndükten 
sonra daha pek cok §eyler ya. 
pacağı muhakkaktır. Kendisi 
Koredeki Mehmetçiklerimizin 
kahramanlıklarına hayrandır. 

Bayan Colbert'in babası New 
York City Kolejinin meşhur 
prore~örlerinden biridir. An· 
nesi Fransız olduğu için bir 
Fransız kadar iyi Fransızca 
konuşmaktadır. Bütün aile dün 
ya işleriyle yakından aıakadar, 
malümath kimselerdir. 

Bayan Colbert, Hartrord şeb 
rinin hediyesi olarak gayet 
nadide bir kutu püroyıı Cum
hurbaşkanı Bayar'a takdim et
mek üzere beraberinde götür
mektedir. 

ro udi ine ı:etirilen yeni trak lÖrJerle toııra"ln OOk derinden UrÜlme İ temin edi lmi. , bu U· 

retle nehirlerin getirdiği kum dolıı3 ısile cH cicc istifade edilmeyen arazi mwıbit hale ı:clwi~tir. 

--------------------------=-------------- 4 • 9 • 19:>2 __,. 

Pren\e:. Eşref'in kurduğu çocuk :rnrtlarında öğrencilerin çoğu 
prensesin rc~mini se"e seve yaparlardı . 

~··ı··K·TT·a·A·s·L·A·ir·1 . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Şahın hemşiresi niçin 
İran' dan çıkarıldı 

Şah )lchmet Rıza Pehlevinin, 
bundan bir müddet enci 

Amerikaya Ciden hemşiresi 
Prense::. Eşrefi Tahran hava 
meydanında uğurlarken, ço:.. 
geçmeden aynı yolculuğu ken
dbinin de yapıp yapmıyacağıııı 
düşünmüş olması muhtemel· 
dir. 

Prenses Eşref bu defaki Sc· 
yahate kendi arzusile çıkma· 
maktadır. Tahrik edilen Tah· 
ran sokak halkının yardımı ile 
Şaha galebe çalan Doktor l\lu-
addık yalnız Milli Sa\'unııı:ı 
Bakanlığını ve diktatör ııaliıhi
yctlerini almakla iktifa etme
miş, Şaha bazı §artlar da kabul 
ettirmiştir. Bu ~artları kabul 
etmekle Şah Ba~bakanın esiri 
haline gelmiş bulunmaktadır. 
Bundan sonra Sah yabancı dip
lomatları ancak Başbakanın 
muvafakati ile kabul edebile
ccgi ı:ibi kendi memleketi hal· 
kından birı ile ~örüşmek içi11 
de Başbakanın müsaadesi bu
lunmak lazım ı;clccektir. Bu a· 
ğır takyitlere, hükümdar ile 
Başbakan arasında mevcut iyı 
milııasebctleri ihlal edebilecek 

entrikaları önlenmek ilzerc lÜ· 
zum görülmüş imiş! 

hısaddık :ahın 

Kı7.kardcJiine kı1ı) or 

Musaddık Prenses Eşref ıle 
Şahın küçük karde~i Pren

ses Ali Rızanın hu:,u:,İ bıirola· 
rını dağıttıktan sonra Şaha kar 
deşlerini dış memleketlere gön 
dermesi tavsiye:,inde bulunmuş 
\'e Şah geni~ kudret ve yetkiye 
sahip lla§bakanının bu hteğiııe 
razı olmuştur. ~ıusaddık'ın 
Prenııe:s Eşrefe kar~ı olan hid· 
deti :.ebepsiı: değildi. Şah ve 
Prense:. Esre! 26 haziran 1920 
tarihinde dünyaya gelmiş ikiı: 
kardeştirler. İkizlerden Şah de
ğil de Prenses Eşref baba~ının 
enerji, cesaret ve hükmetmek. 
ten 2cvk duyma gibi vasıflarını 
tevarüs etmiş ve çok nıülAyim, 
uy,al ,.e ince hisli Şah ~tchmet 
Rıuı Pehlevi tabiat itibarlle tıp· 
kı annesine benzemi~tir. İkizle-

rm mizaç ve karakterleri böyle 
olmayıp da Şah hemşire~i Preıı 
e" Eşref gibi cevval \'C ateşli 

mizaçta yaratılmış olsa idi dev
let idare ini çok evvel eline a
lır ve ~fusnddık ile K~saninin 
milli ve dini taassubu bu dere. 
ce körüklcmelerine meydan 
Yermezdi. 

Preıı~e'i E~rcf Şahın 
Kunetlenme!>i için çalışıyordu 

E rkek kardeşinin, mukadde-
ratın sevki ile omuzlarına 

yüklenmiş olan ağır sorumlu 
vaı.iieyl yürütecek ve düşman
larına karşı muvaHakıyetle mü
cadele edecek yaradılışta ol
madığını bilen Prenses Eşref, 
kardeşi ve taht için bütün mev
cudiyetılc çahsmakta idi. Bu 
faaliyetler, entrikalar çevirme 
,-e Şahı mesai arkadaşlarına 
karşı tahrik etme diye orta-
1 ığa yayıldı. Prenses, biraderi
nin bu hLt>u~taki arzusuna uya· 
rak İran halkının so~yal sevi
~ esini yükseltmek üı.ere bazı 
teşebbüslere giriştiği zaman. 
memlekette ismi etrafında rek
lam için bu işleri yapıyor de· 
nildi. Şah namına çocuk yurtla 
rı açması ve bunların iclareslni 
murakabe etmesi kendisi \'e 
biraderi için propaganda şek

linde tef lr edildı. Bazı me\ ki
lere ehlinin gelmesi için tav
siyelerde bulunması, de\let iş. 

lerine kar15ı)or diye tenkid o· 
lundu. 

l\lusaddık imdi eline ceçen 
ilk fırsattan faydalanarak pren-
csı İrand:ın uzakla~tırmıs Ye 
Şahı hem~iresinin yardımından 
mahrum bırakmıştır. Ailesi ef
radı, dostları ve hatta milletin· 
den (('erit edilmis ve tamamen 
~hısaddıkın eline düşmüş olan 
Şah haris ve kısa görüşlü po
litikacılar tarafından koparılan 
fırtınaya ne kadar zaman muka 
vem~t gösterebilecektir? Pren· 
ses Eşref Tahrandan meçhul U· 

Cuklara doğru ıııaklasırken bir 
çok kım eler Şahın da çok geç
meden hemşiresini takip ede· 
ecğini sanmaktadırlar. 

fe\iren: B. AKSEL 

nıarı Hendek ve Düzce • s 
• 

Millicilerin kafile kafile Cenuba doğru akıp gittiğİl1' 
görmüştüm. Bir ylllık geceli gündüzlü çalışmalaru11ıı 
bir onda heba mı olacaktı? Kendimi derhal topladırfld.' 

1 i J, 
Bu akın her ne bahasına olursa olsun durma 1 ~ 

. • saffet ı 
Erkanıharp Rcısınl ) ~~-ıt -183-

))iikiilrn 
Kardc:ı lı:anı 

metli Satret Arıkan (flil1 ... 
i\leb'usu Fuat Carıın Jll). • 
Elçi sayın Fuat Carı 

Yeni neşriyat 

TÜR DİLİ 
12 inci sa1ısı ~ılıt~ 
Bınneı Oı/41 taın!1"' a 9 ı. 

Turlc Dül d~ nlıı ı;ıııll 1~ 
rıhli l 2 lncl U)"l51 J.ı'ib Sırt' (. 

~uat l'akup flı>dur, Cab 1 ı 
AhıneL Alt$. ı=uıul uıaen°•1°'1 >..,ı 
l>lzdaro#lu. Sabahattin J{~~ .. )1 ~ 
Kerim Yund, Ee..-ket Aziz ı;:aıı )! P' 
,\.;alır. Lnrnt N. Esıuer;-,,_.sr > 
l>trlm. M ~urottln Artoııı. o~"1 
ı-a) •lem, Coıkun f:rıcıııoır. >''ıı
bal, Ttoınan Kerahun. GUlltP rt'" 1 

ı •. ''"Is ile N. A. nırı çe. ıli 
kiJ 'te ıllrleri1le çıkmJsltr• ,Pı!'' 

Dıı sarısrıe birinci cıtdln1 tali' ..,ıt ' 
Turk OUlnı oku)"Ueu•ıırıınıJ4 IJ 

deriz. r11atı 50 kunı1tıır. 

* rt•rt ,ı ,\ v \e Deniz spo 
1 

C' 
1 ,.~ 1 

:?S urılı fevbllde nüsb•5 ~· 
o!JO ~ 

nd!s bir ••kilde buıtmıs rt il 
1171 bllttiıı avcı .,, deııiıcilt 
eder!J. _A 

52yaşında hGIG genç / .· • 

ve dinç bir kadın 
~ ~} 

l Gloria Swansen kendisinden 1 O yaş küçük bir erkeği teshir etti; 
altıncı koca olarak bununla evlenecek ! Artistin kızı : « Nijanlı
mın annemı görünce ona ~_şık olmasından korkuyorum» diyor 

,\rtht le üçüncü kocacıı 
l\Iarki de la Falaise 

Tanınmış film yıld ızı Gloı ia 
Swansen bir müddetten 

beri Avrupada bulunuyor. Glo. 
ria Ses~iz Film zamanının ba_s 
ta gelen artistlerindend i. Sözliı 
film çıktıktan sonra bir mO:i
det eski mevkiini kaybetti. 
film çevirmeği bırakarak sııh 
ne artistliği yaptı. Fakat ıki 
sene e\'\CI, 50 ya~ında iken. 
tekrar rilm çe\'irmeğe başladı. 
Çcvirdigi Sunset Boule\·ard arf . 

,\rfüt ve dördüncü koca~ı 
~lichacl Farmer 

lı film büyük rağbet gördii 
Artist §İmdi yeni bir füm çe. 
\ iriyor. 

Glori:ı sinema Aleminin en 
giizel yıldızlarından biridir. 
Şimdi 52 yaşında olmasma rağ. 
men güzelliğini, cazibesini halii 
nrnhnfaza ediyor. Bir zamanlar 
Güzellik, san'at bakımından 
kendisiyle rekabet edenler or
tadan çekildikleri, tamamen 
unutuldukları halde Glcıda ha. 

~ 

llı me..-kıini muhafaza etmekte
dir. 

Artistin çok mtitcnasip vil
cudu, iri manalı gözleri vardır. 
Gözlerinin rengini hiç kimse 
kat'i olarak tayin edemiyor. 
Havanın açık veya kapalı ol
masına göre bu gözlet· baıen 
)'eşil, bazen koyumavi, bazen 
lllcnekşe rcnı:;idir. Gloria'nuı 
giızleri bütün Amerika"da meş
hurdur. 

Artistin 
takdirkaıları 

A rtist son derece zekirlır, çok 
tatlı konuşur. Bu sebeple 

kendisini daima aratır. Erkek 
san'atkiirlardan çoğu Gloria'ya 
hayılırlar. Yirmi yedi, yirmı 
sekiz sene eHel, biilün kadın
ların aşık olduğu Rudolph Va. 
lantiııo, Gloı-ia SU\\ ansen'in 
en büyuk takdirkarlarından hı
ri idi . Her gün kendisine bir 
sepet nadide ~·içek gönderirdi 

Gloria'nın ba~lıca iki rakibi 
vardı. Bunlardan birincisi Pola 
.r\egri, ikinci i Censtnnc·e Ben
nct'di. Bu iki artist de çok gU. 
zeldi. Pola, fcvkaliide san'at 
kudreti. elbl cleri, zerııfcti ile 
ciddi bir rakipti: Gloria'yı bir 
müddet gölgede bırakmıstı. Fa
kat zamanl:ı Pola unutuldu. hal 
buki Gloria el'an eski mevkiini 
muhafaza, erkekleri teshir edi· 
~·or. 

Artistın Valeııtiııo·dıın h:ış 

ı-eı.imlerinden biri . fJıl ~ 

ka diğer bazı artistlerle de sıkı dında bir milyoncrd!!"· ,~ ~ 
dostluk maceraları vardır. :ı.ıcs- di\'aç da iki sene s~kitcoıııl ~· 
hur 'iyolonist Yasha Ileifctz r.lüştür. Bu nıilddetın 1;,ı>ııU 
ile bir aralık çok sıkı fıkı irli. koc;ının kı kançlı~ı. t~ll"· . ;r 
Bir aralık llerbert l\larshall ile karşısında ayrııınışlıı ·ı:IJI~ 
flört yaptı. Artist bir müddet ,-~c ıı~'il 
Beş defa divaeından doğ~ .kıı.J.fııtı~ 
e\·lenme! mış, e\'lenmemıstır. es1'i ıl 

A\'rupa seyahatinde ı;i J ı 
G loria beş defa evlenmiştir sıı: kibarl arından l\tar ııt11~ 

Şimdi altıncı defa olarak lle la f<'alaise ile ta?ıştıdl 
evlenmek üzeredir. Birinci ko vişmiş evlenmişlerd~· t gc~~ 
cası artist Wallace Beery'dir. ilk seneleri pek ınes ııcııe ~P 
19 Şubat 1916 da henfü pek tir. Fakat artist bCS :ı:tl 1 ştıf·1 
genç iken evlenmi~lerdi. Fakat bu kocadan da ayrı ~-r~ 
bu izdivaç uzun sürmemi~. ar. ayrılığa sebep olara~·ot· &!~ 
füt kendisine iyi bir mevki :,:ı. çapkınlığını gösterıiııı::P (1 
pınca 1917 de kocasından a'·· kadınlarla çok sıkı 8 ıcıtıl ı 
rılmıştı. mus. Bilhassa baş ~~. 8 4' 

İkinci kocası K. Somborn a. <Devamı Sa: 5 :,,ıı· 
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Buğday mahsulünün bu sene çok bol oldutundan, bil· 
~ Yilk öltüde ihracat yapılacağından bahsediliyor. Köy. 
~ ~ eline para, memlekete dö\·lı getirecek olan bu lhraca
~~tkesın memnunluk.in klrııJaucağı şüphe hrllr. Yanlı1 bıı 
tarıı Seb Ue ciddi r.urette ele ahnme51 linmgelen bir ncıkta 

b:l ki O da )'tdlğlmiz. ekmeklerin gıda kU\'\'eti tam, pl,kln, 
'1t bir ıelillde catı n çıkanlmesıdır. Bııgün ) edli)imlı ek

kltrın bu evsafı h lı oldufunu hiç kfm~e iddia edemer. Gı
~ bir ekildc satışa çıknrılmasıdır. 8ug1in ~·f'diğimlz ek· 
le ~r hakikaten ~ t'nemlyerek kadar bomktur. Bu hl yoluna 
tq hıı.~ıı, uzun müddPtten beri hlc kimse muvartak olamamış
~oınıs)onlnr toplanır, tetkikler yapılır, göruımeler olur, 

dalma sıfırdır. 

t,~ naşlı'.l memleketler irin ekmeğin buyuk ehemmh·cti 
rıı ur; tUnkü onlar nı ekmek ~erler, gıdalarını ba•ka maddr- , 

en alırlar. Halbuki rkmek hbJm haşlıra gıdamızdır. Ek
L. k ''e su ile bu~ Ü)en çoruklnr çoktur. Bu çoruklar sokakta, 
~~ . . 
tık 0 nunde oynarlar, karınlarıı ı ncıktı~ı zaman içrrıye gırr.-
l!ıa bir dilim ekmek ııJırlar. ekmeCi hltlrince ,.-u kilpundrn hlr 
li4 taba ~ıı içerler, bu suretle bunırlcr ... Anadohı'da Y"m~_ğe 
~nler •F.kmr.k 3PmP e gidiyonım• dPrlcr. Hakikaten koy. 
feı e haılıca gııla ekmekle ı;oğnndır. Ekmeğin e~ns gııfamızı 
CJ.t~ etnıe&I ona fnzln ehemmh·et nnncmld icap ettirir. Yr.
~::ız t'kmek tok h 1, çok 5ıhhl olmalıdır. Halbuki bunu bir 

tPnıln edemiyoruz. 
~ takfden buğda ·ımıı lhtl •aca ·etecek kadar olmailı. 
~an, eknırğe bu &ebrplr tndar, arpa, kepek kan5tırmak 
b lleldt:ınden balıserlıllr. • Buğday mahsulü hele bir rtt· 
lf,~ hını manash le rnükrmnıPl ekmek 3 iyeceğh:• derlerdi. 
.. -:"lllll çoğaldı, biıyuk ölçude ihracat ·apıyoruı, fakat kmf'lt 
te 1 eı•an ~oluna ko} amadık. nu e ef edilerek bir eydlr. Bol 
~it 1 cins h11ı;do3 ırnıı 'ar. dr~irmcnlcrlmlı. fınnlartmız nr. 
-..d.i~cnin kontrol tp5ki1Atı nr. Bütun bunlara rağmen tam 
~IYJe mükemmel, lkhete, me •dan ,·ermbecek ekmPk 
tıı 11 )•lvcmi ·onıı? Gazetelerde neden sık ık ıiki)et mek
l!t llları tıkıyor? Ru t&l cidıtl surette ele alma kıamanı gcl mls· 
~: 11alknı ba§lıca gıdau ıı, O) namağa hiç kimse cesarf't ede-

ıncııııır. 

Enis Tahsin Til 

"llefikl rimizi 
ba hm» 
bı <Raşt 1 fncldcl Türkler \"e Yunanlılar iktisaden 

'ı iıı r Yann organı olan •FO· kendi kendilerıne yeter bir ha· 
Conımerce Weekly• de le gelmek !tın çalışıp çabala· 

• ~dılıniş ''e aynı nlishada h: manın !uzumu hakkında tered· 
tı~ ~caret Fuarındaki Amcrl- dude dtisselcr, haklarıdır.• 
'- ııo:\')·onundıın bahsedilmiş· Türk Kromunun Amerika en· 

(;ı 11.Cıınelin bu yayınında A· ıtü~trisinnekl rolıi 
t n._~ Pavyonunun şu görüş Vaşington, 3 (A.P.) - Tür· 
~ ~!Yete mUstcniden açıldı klvenin krom ce\'heri bakımın

.Ydedilmiştir. ·Türkiye ve da"n Bi;leşik Amerika için baş· 
"ta • Hur Dünyanın &ulh lıca kaynak haline geldiği Bır· 

~o~~lısın ortakları.• leşık Amerika Madenler BUro· 
ı '~ır fUtıları ilh·e etmiştir: sundan atıklanmıştır. 
~ \' 1~.ık Amrrlkı1 son yıllar· Uçak endu trişi i~l~ paya ti 
~l llııanıstanda 2 mll)·ar do- önemi halı bu maden bılhassa 

!l faz.ıa ve Tilrkh ede he· tcpkıli ııuçak motorlcrlııin ima· 
ft~eıııen ı milyar dolar para llnde kullanılmaktadır. Buna J. 

llııs ır. Gaye, yalnıı bu lAve olarak Amerikada krom, 
~ ketler{ askeri bakımdan paslanmaı çelik \'e daha birçok 
' :ıııııen kılmak değıl fnkal' çeşit malzeme imalinde de el· 
'~rı iktfgaden kuv\ etlendirme zcmdlr. 

~ Yardım etmektir. Her iki Vaılngton. 3 (A.P.) - Dışlş· 
b~ltet, Atlan tik Muahedesi lerJ Bakanlığı bugün Türkiye\ e 
~ ıııce Birlesik Amerikanın tahsis eltıği bir bUllen yayınla· 

1_(1 ~ıkırıeridtr. Birleşik Ame nııe \'e bu billtende Va§lngton 
~ita Otun Orta • Doğunun mll hükOmetlnln Türkiveye ne dere. 
~ e11

11 itın bu iki müttefikine ce gü,•endiğini belirtmiştir. Ko· 
6:ııı ltıektectir. müniımin ya)ılma~ına kerıı TUr. 
~.~ı, ise, Birleşik Amerika kb enin gösterdiği mukavemet 
'~a enı1e bu iki memleketin aımlnlıı yan ısını, ordunun mü· 

ıı~! t dolar membalanndan bi· kemmellestirllmesi \'e cehaletin 
~b~~rutmuş bulunmaktadır. bertarar edılmesi yolunda bu 

bıı 1 
bu iki de,ıet, kazandık· memleketin harcadığı ga)retler 

~ · a' dolarlarla Amerlkadan slta) ifklr bir lisanla belirtilmek 
'-l t• d•ğı emtiayı odemekte· te \'c elde edılen mUsbet netle • 

· Su durum karsısında ler etraflıca izah edılmektedlr. 

~ltl. Namik Argii~ 
~~ t ni anı 1 
~-iıte <Ba5ı ı tndctel 1 Gtlcllnden bildirildiğine göre, 
~ııı~laııtl:rıe müessir bir savas yalnız birkaç kesif uçağı ha· 
~eraı 1 olduğu belirtılmlştir. \'alanmıştır. 
~ lah .\rgüç'ün gösterdıği bü 1 Diğer taraftan 8 inci Ordu Ka 
•1ı 111st cesaretin, en güç şart rargAhından verilen malumata 
r; ~·da dahi komutanlarının göre. Ağusto~ ayı zarfında Mlit· 
trııı altında büyük cesaret tefıkler komlini~tlere tahminen 
'ilı ış olan erleri tarafından 10 bin kişılik zayiat verdirmişler 
~ıı ettırUmiştir. dir. Buna 5 bin öliı, tahminen 
o 8ir'leşlk Amerika Seki 4000 yaralı \'e esir dahildir. 

b r rdu Kararglihıncla ~ apı· llindlstan sıhhiye blrliJU . 
a tltıerasfmlc Tilrk Komu- maıfalya aldı 
~ile akd rn edilmiştir. Seoul, 3 CH.H.S.) - Korede 
l raı Arııüc Turkfyeye husu~i bir merasim e~nasında 

b,'> t:~liyor Hındıstan Sıhhiye Birliği, ya. 
e; 3 <A.A ) - Birleşmiş ralılara karşı gô~termlş olduğu 

t r. daıı Genel KarargAhı ta· ihtimamdan dolayı dört güm Us 
ı "t~r bugün 'erilen ııyafet· nlşen ile taltif edilmiştir. 
~lurk •I l\lark Clark Karede· lUıitarf'ke Komisyonundaki ko· 

traı Jııtayı eski komutanı münlst heJefl baDkanı oldü 
lr. • 8tnık Argilçe vedA et Tok~cı. 3 (Anka) - Kore Mü. 
~ 011 tareke Komisyonu komilni&t tem 
~ k ay zarfında Tilrk tu· si1clsl başkanı bugün ansııın 
,.\r2~tnuta etmiş olan Gene· kalp sektesinden ölmüştür. 

'l< ey C dnUmüzdeki hafta 
~ Sır~ donecektir. 

eşııı· Arar komutayı aldı 
• ~Or .. ıs M llrtler KU\'\'etle· 

kt~ 3 CUSIS) - Vatana 
>ırgu ?~an Tuğgeneral Na· 
'turkc un komutayı Kore 
~Ilı l' l\uwetıerinin yeni 

tın tığgeneral Sırrı Acar 
~: ıı:ı Y'! 1 nıünasebetıyle bir 
il~ üJlılrnıştır. 
lr 'ld f<oredeki silah nrka· 

' ~ duan ayrılmakla bir fi. 
•da o\\rılttğunu söylemiş Ye 

Edirnede iki Bulgar 
Casusu yakalandı 

iıııaıaı ve 

gittikçe 
( 8 111 1 lnd de) 

yılında 8,9 milyar olan gehri· 
mlı 1949 da 8.1 milyar liraya 
lndıkten sonra 19~0 de 9,4 mil
yar liraya ve ııı.;ı de 11 milyar 
liraya yükselmiştir. 

Memleketimi7. nüfusundan a. 
dam başına senerle istihlAk edi
len gıdn madrteleri 5Ö)'ledlr: 

Hububat 200 Kg. pataf P.s 20 
Kg., şeker, pekmez 'e bal 10 
Kg., bakliyat 10 Kg .. sebze 65 
Kg., mr.vva 75 Kg., (yarısı ka
vun ve karpuz. dil:er yarısı da 
çeşitli mey\·alar), et 18 K ... , 
04 kılo et, 2 kilo ta\'Uk, 2 kilo 
balık), süt 30 Kg .. çeşitli pey. 
nirlı>r 4 Kg .. yağlar 6 Kg., (sa 
de yaf:, zeytin yağı ve nebati 
yağlar bir arada), yumurta 25 
tane. Bu çeşitli gıdalardan a· 
dam başına günde ortalama 
2510 kalori el<le eıtilmektedir. 
62 ~rıımı nebati ve H gramı 
hayYani menşeli olmak iiıere 
76 ,;:ram protein ve :ıg gram yağ 
istihl~k edilmektertir. 
Buğney islihsalimiz l9j0 yı. 

lında J,fl milyon ton, ıo:n de 
5.6 ve 19.52 de 6.4 milyon tona 
çıkarak ı:eçen ~ene yüzde 43, 
bu sene ise ) Uzde 64 bir artış 
göstermiştir. Patates istihsali 
605 bin tondan 670 bin tona 
ve lll.52 de 850 bin tnna tıkmak 
suretiyle ı::eçcn ~enenin yüıde 
11 artışına mukabil 1P52 ele 
<'tı 41) bir artış göstermiştir. Pn· 
muk ekiliş \'e istihsali tcçen 
sene~·e nazaran yüzrle 5 artmak 
surı>tMe ın5o den 1952 ye ka· 
dar •30 hin hektardan 640 hin 
ve fi70 hin hektara yliksP!mi:;. 
istihsııl ıfo llR hin tondan 15.) 
bin tona \"C en snn yapılan tah· 
minlere nazaran na lll:12 ne 160 
bin tona \'armış bulunmaktadır. 

Yergiye tıihi koyun, keçi \"P. 
tiftik kecisi mevcutlarımız 1050 
yılında 31" 4 milyon baş olma· 
sına mukabil 1951 de 34,8 ve 
1952 de 36.6 milyon başa çık· 
mıştır. Verı:lye tAhl ol~un ve-

ihracatııııı% 
• 

artıyor 

ya olmal!.ın bütiln kilçOkba~ 
hayvan mevcutlarımız 1950 yı
lı başında •o 5 milyon iken 1951 
yılı baıı nrla 41,5 ,.e 1952 ~enesı 
başında da 46.1 mılynna çıkmak 
~urptfyle iki sene içinde yüzde 
14 bir arlıf' gö,termiştlr. ~ı
ğır ,-e manda gibi biiyükbaş hay 
\"anlarımız. da ııı:ıo ~ılı başında 
llmllyon iken 1952 başında l 1.4 
milyona tıkmış bulunmaktadır. 

11151 senesi başlarında yapı· 
lan sanayi sayımının ilk neti· 
celerine göre. memleketimizde 
ev dışında Imallt ile ukrasan 
100.000 mlies~e~c oldu!!'u \"e 
bu müPsseselerde 35;).000 kişi 
calıştığı (inşaatta çalışan işti 
ler ile e\·lerinıle çalı~an işçilPr 
,-e maden işçileri bu rakamın 
dışındadır). hu kimselere bir 
sene 7arfınrla takriben 250 mil· 
yon lira ma:ış ve ürret örtendiği 
C bu calışanl;ırrtan takrihrn 100 
hin kişisi iş s;ıhibi oldukların
nıın bu ücretlere dahil de/iildir), 
bu imalAt 8Rna •iinde kullanı· 
lan tesi5at \'e techi7.ııtın bıır,:Ün· 
kii kıymrtlnin takriben 1 mil
yar lira olduğu, senelik imalAt 
kıymetinin Vi milyar liraya yük 
~eldiği ve imaHıt sanayiinin mil 
11 gelirimize takriben 1 milyar 
lira kattı~ı tesbit edilmiş bu· 
lunmaktadır. 

ihracat mC\·siminln henüz gir 
memiş olmasına rağmen geçen 
~enenin ilk yP.di ayında 4::J:l 
milyon lira olan ihracatımıza 
nazaran bu senPnin aynı de\'· 
re~inde yüzrte 10 !azla~lyle 563 
milyon liralık ihracat yapılmış· 
tır. 

GeçPn ~<'nenin ilk ~·r.di ayın. 
da 578 milyon lira olan ithalA· 
tımmı mııkahil hıı ııenenln ay. 
nı rtewcsinrte takriben ~·üzde 
50 fazlasiyle 863 mılyon liralık 
ithalAt yapılmıştır. Yalnıı maki
ne, rlrmlr, telik ve nakil va~ıta~ı 
ithalAtımız 240 milyon liradan 
•no milvon liraya tıkararak yüz. 
rlcı fif) bir arlı$ göstermiştir. 

İran; İngiliz - Amerikan teklifini · 
reddedecek 

tRası t. dıtPl 1 mN.se, kanaatimizce Dr. fusad· 
Fatımi \"e 1\fekki, Abadan iş· dık İranla lngiltere arasındaki 

!etmelerinde çalıştırılmak üze. munasebetlni yeniden gözden 
re tekni~yenler angaje etmek ;?eçirmeli \'e f rıını mahvetmek 
nıaksadiyle halen Almanyadadır isteyrn bir hllkümetlr. sıyasi 
lar. müna~ebetleri kesmelidir.• 

Her iki mllşa\•r İngiliz - A· Arhesonun sözlui 
merikan teklifinin siyasi thiı· Yaşinı;ton. 3 <A.P.) - lran 
lere dayandıtını ve bu itibarla me•ele~ı hRkkındaki ı:oruşlcrini 
kabul edilemlyeceğini beyan et· izah eden Amerika Dışisleri Ba 
mlşlerdir. kanı Acheson, şu noktalar üze. 

Mekkl \'e Fatlmt gelecek haf· rinde durmuştur: 
ta Parise \'e oradan Amster. l - f ngiliz:. - Amerikan plli· 
dam yolu)la Blrleslk merlkaya nı. fran petrollerinin devletleş
gldereklcrdir. Bıldirdlklerlne gö tirilmesini bir vakıa olarak 
re, şimdiye kadar; Abadandıı ça kabul etmiş ve aynı zamanrta 
lışma'k Uıere keniiılerlne 370 tazminat mesrle inin halli için 
Alman petrol teknisyeni mUra bir merci tekil! etmiştir. Bu 
caat etmlpe de, petrol ihtlltıfı mı>rci Diinya Mahkcmı> ldir. 
halledilinceye kadar bunları an 2 - Rütiin talep ve mukabil 
geje etmek rnlimkUn olamamış· laleplerin ~ılilanc bir şekilde 
lır. halli miimkiinılür. Teklifte bu 

nahlar ı:mru z'ıın bir )'azısı rihet f:07.Önünde tutulmııştur. 
Tahran, 3 (A.P.) - l raıı llü· nünya :\fııhkemesl petrol huhra 

kfımetlnin yarı re~mi organı le· nından rtnı!an hukuki ihtilaf!:ı. 
likkl edilen Bahlar Emruı hu geçenlerde İran lehine karar 
ııkıa~ki bir yazısında İngiltere vermiştir. Ru itih;ırla Dilnya 
nln lrenı lktısaden boğmaya ca Mahkeme~inln bir ml'rci olıı· 
lıştığını ileri sürmUş \'e bu du. rak 1ranlıiarra kabule §Ayan ~ö 
runıun de,·ıımı halinde İran Baş rillmesi !Azımdır. 
bakanı fusaddıkı fngiltereyle Şah ın an nf'~i ,." lmkarde~i 
Hlpiomııtik münasebetleri kes. Hollanrtıda 
meye da\'et \•e te§\"İk elmiş· La Haye. :ı ( A.A.) - f ran Şa 
lir. hının anne~i, kızkarde~i Pren· 

Dr. hısaddıkın lideri bulun· Ees Eşrf'f ve oğlu Prens N"aşir 
ıtutu lilll Cephenin sözcUsU te bıı.ıtiin uçakla Amsterdama gel· 
llkkl edilen gazete, §unları l aZ ml~lerdlr. 
tnıştır: On gün kadar hurada kaldık· 

·BUyllk Brltanya İrıına karşı tan sonra Amr.rlkava mlitevecci· 
giri~Uği mftli ve iktıcadi ahlıı· hf'n hareket ederrk olan ana 
kaya de\'am edecek olursa ve t. Kraliı:e, Pr!'n•es Eşref ve oğlu 
ranın petrol endüstrisini milli· ntın A mı>rıkartıı ycrle:ecekleri 
leşUrmı>k emPllerlne hürmet el· ~iivlen mekledir. 

Matbaamızda 
Ecnebi misafir 

iki 
~~~~~~~-~-~ 

Bul~arisfanda 
• 

iki Bakan azledild: 
A Mılnlu A ltt~ ... 

C.H.P. Ayvalık 
Başkanı,Başbakana 
Protesto telgraf ı 
Cekti 
' Huarı.ıı Jfu~ablrlnıl:dııt 

BalıkP.sir 3 - C H P. lıierln 
diin Ay\·alıkta yaptıkları toplan. 
tıda yumurta, domates ve taşa 
tutulmaları bııgiın şehrimizde 
belli başlı hir rl1>dikodu mevzuu 
haline grlmiştir. Öl!renildi~ine 
~örı>, yarın C.H.P. İl İdare Kuru
lıınnan bir hcy'et Voliyi maka
mında :7.İ~ aret edecek, manız kal
dıkları hadisede zabıtanın müda
helede hulıınmayışını \'e seyirci 
oluşunu protesto cder<'ktir. 

Du araıfa C. H. P. Hatiplerine 
atılan YI' topl;ıttırıl:ırak şehrimi
ze J!etirilrn tashır \'C C.H.P. 1i 
Hıı~an Serpene ait domates ''e 
yumurta lr.k<'kriyle kirli hrynz 
::ömlr.k buı:iıııiin hlr hfıtıra~ı ve 
drlili olarak Başbakan Adnan 
Menrlerc~·c göndrrilerektir. Ay
rıca bu;:iin C.ll P. Ayvalık ilçe 
Raşkanı "ejat ~arıliçrli tarafın· 
dan Başhakan Adnan l\Jenderes"e 
şu telgraf cekilmiştlr: 
• 2 Eylül Hl52 ı:ünil ı;ehrimlzde 
partimiz tarafından kanunun mli. 
saarlcsi !cinde yapılan acık ha\·a 
toplantısı, iktidar partisinin ilçe 
başkanı ''e üyeleriyle bazı 1araf
tıırlarının tertibi \'C kanunla a. 
dela alay eder tarzındaki pcrvn
sıı \"P hatiplere tas atmak gibi fi. 
ili miirlııhrlel<'rilr hasından &onu. 
na kadar ihlal erlilmiş ve bu ka· 
nıın dışı harekr.tlcr zabıtanın en 
.ıtrniş miısamııhasına mazhar ol
muştur. Toplantı sıı asınrlıı hAdi. 
~e çıkaranların hareketlerine ı:öı 
yumıılıırken diıter taraftan en kli 
çük nisbctte suçları görlilemecli
ti için sonradan serbest bırakılan 
rıartimiz mensuplarının bekçi 
tcşkilltı tarafından birer hlrer 
karakola gôtürUlmelerl, zabıta
nın, bu tertibin sureti tatbikini 
ııe dereceye kııdar kolavla$hrdı· 
ğını ıspata kAfıdir. lllilll bünyede 
yara ve kanun cr.phesinde ı:edik· 
)P.r açacak ve bütün vatandaşlarda 
De\·lr.t ni1.amına karşı giıvrni sar
sacak ehemmiyettrkl hftrtı~e ile 
yakından ilgilenmenizi \ e müseb
bipleri hakkında gereken mııa
mPleye tnessül buyurmanızı say. 
gılarım'ızla rica erleriı.) 

0~~~~0~ General Ridgway yarın Ankaraya geliyor 
E • b" d t <Ba$ı ı ınrtde> dı~andan karaborsa fi~atı üze· SSIZ lf 0$ umuz ce i Ankara Palasa gitmeden rinden satın almaktadırlar. 

' evvel, kendısini karşılayan me- Dığer tarafun bu subaylar ço 
< lla5ı l lnctde> ruim kıtasını teftiş edecektır. cuklarını verecek okullar hu· 

sonra dün)a)l ı;euniş, pe1' tok Cuma akşamı saat 19 da Mil· susunda da zorluklarla karşılaş· 
okumuı, roııişunu her 21\·i~·e· il Sanınma Bakanı Hu!Qsi Köy. m~ktadırlar. Buradakı Amerikan 
den geni letmeğe çalı mıetır. men, misafir Grneral ~erefine mektebi yalnıı Amerıkalı su· 
Bilhassa Ilinılistanı cazi!l le lİ · hir kokteyl verecektir. bayların ço<'ııklarını kabul et
ınitli bir muhit ıli~ e kar~ıla.> n· General Rigway, Cumartesi sa mekledır. Bir Yunan subayının 
rak orada Hnelerce &e,yah sıra. bahı Atatiirk'ün getici kabrini kaydettıtine gore şehirde bulu
t ılc dola§nıı~tır. Dıin~ anın ) eni· ziyaret ed,,cek ve milleakıben nan fsvıçrc okullarından da fay 
den karı$1J~ııı ı;örl.iııce 'c bir Başbakan Adnan Menderes, Dış. dalanmaya imkan yoktur 
harp kopaca!ına aklı kesince ııiiy. 1 ı~leri Bakanı Prof. Fuad Köpru Başka bir mesele de Amerl· 
le ılıic;ünmuştiır: 1 i ve ıııım Sa,'Unma Bakanı Hu kan subayların Amrrıl·an ordu-

- İhtl~ar bir adam dl)e be· lCısl Kovmen tarafından kabul su sıhhi ~crvislerınden ıstıfade 
ni askere kabul etmeme!:e kal· eı:lılecektlr. General, ögle yeme. rdememeleridir. Bu s•ıbaylar 
kışırlar. \ 'ucudumu dlnr 'e mu. ~ınde Dısı§leri Bakanı Fuad herhangi bır mesele hakkında 
kaHmrtli bir hale ko) mağa Koprülünun misafıridir. sıvil doktorlara baş' urmaktadır-
mrcbunını.11 Cumartesi güniı öğleden son lar. Sı\11 doktorların ise .. ·izit@! 

11 11 ıJü,.ıince ne ı:ehlr hayatını ra, Turk Genelkurmayı ileri ücrctlerınin ç'lk pahalı olduğu 
terketmiıo:, onnanlara çekilml&. ;:clenleriyle bir toplantı yarıla· herkesin mal<ımudur. B ıradaki 
en sert Jıayat fartlarına giıgus eaktır. General Ridgway, pazar 1 Turk \e Yunan subayları heyet

günu uçakla Erruruma mlıtevec leri tok küçuk olduğu için ken· \ r.ı mi-:. hı-r ~ün ı;aatll'rcc oılun 
cihen Ankaradnn ayrılacak ve dl memleketlerınden askeri dok 

~ ararak zindeliğini )·ııkscltmls· tarşamba giını..i saat ı 7 de tekrar tor ;:rtırnıemiıleı dır 
lir. Yeniden harn çıkınca, arm· Ankarava dönerektir. Biıtıin hu mestleler etrafın· 
~·ına kanı~ıııu~. tıimrıı kııurnn· General Rıd;:way, telerek per da Turk 'e Yunan subayları ay
,J;ııı ı ıliye Jrni<lcn ınuhtrlir cep· şembe günü sa~t g da Parise mü j nı zorluklarla kariılaşmaktadır
hclerde '·uru~nq;.tur. te\ eccihen Ankaradan a\ rılacak Jar. Subaylar karardhtakl çaJı,ş. 

Jlarrıten sonra lıir nıuddet Çin. tır. Generalin. NATO'ya bağlı Ye!' maların günden gune fazlalaş
de fiefiriik ettikten sonra, ıne.m· nı hır karargahın kurulduğu İı· tığını da kaydetmı$1erdır. \~u
leketiıniz.in tam lılr demokrasi mir şehrine gidip gitmiyeceğı nan subaylarının ekserısi in· 
inkıl.ibı ger;irdiği sırada, Anka· hususunda. ziyaret programına ı::ılızcc konuştukları H' zaten 
raya buyuk elti dhe gelmiş, hl· h rşey eklenmemiştir. karargahta Amerıkan tAbiıyetın. 
z.im gldMmizi. Adeta hassas bir Wyman bugiin İınıire gell)·or de bulunan Yunanlı subaylar da 
Turk ,·atansc\Crıne )akısacak Atına. 3 - Kuzey Atlcntık bulunduğu itin bunlar lısan ba· 
hislerle, )akından takip ctml~· 

1 

Paktı Te~ktltıtı Guney Doğu Av kımından zorluk çekmemekte 
tir. • nıpa Kara Kuvvetleri Komuta. ve tercüme işlerinden kurtul· 

nı General Wyman Yunan ka· maktadırlar. Di' cbilirlm ki son dört sene ra. hava \ e denız km·vetlerı kur - ----------
lr;lnde rek az Turk \'Blanse· I may ba•kanlarının bu sabah yap Yeni bir oy ayma 

\Crl, memlcketlrniıln mukaclı.Je. tıklan toplantıya iştirak etmış. 
ralı ile alakalı me cldcri onun tır. Bu toplantıda Tilrkiye ile makine i yapıldı 
kadar anla~ ışla tahlildf'n tetir· Yunanistanı alAkadar eden muh 
mi , işlerimizin i)i gitmesine o· telıf askeri meseleler goru~lii 
nıın kad;ır se,·inını~, ff'naya ka· müşttır. 
çan i~lcrin fizıintıisıiııü onun ka. General Wyman daha sonra 
rl ı r duyruu , 'Turkirenin dlınyn Kral Paul tarafından kabul e
yııııınde hıi3;ık bir rol ovn:ımnğa dılmlştlr 
kuıtrctli \e namzet olduliıına 0 • Milll Savunma B~kanı Geor· 
nurı kadar inanmıştır. Atlenllk ges Mavros, yarın İzmire hare. 
Paktına glrmenıiıl temin etmek· ket edecek Genera! Wyman şe· 
te \'e Gaf!l 51eminin strateji ı:o· refıne bu akşam bır zıyafet v_e· 
ru§unü kokUndcn değlştlrmr.kte, recektlr. Generale bu seyahatın 
Gen. Odhım. se ciıte en mtihlm de Yunan Genel Kurmayına 
le lesirli rollerden birini oyna· mensup s~b:ıylar da refakat e-
mı tır deceklerdır. 

· General Wyman eyltil ayının 
Kanada, dünyanın en ba§arı· ortalarına doğru Selanığe gide· 

lı orııı;m memleketidir.. Grn. rek genel karargAhının ) ilksek 
Odlum, candan benlm:sedı!tl Tur. kademelerini tesbit edecek ve 
kl.>e) e ne t:ibl bir hlımette hu· bu kademelerde Türk \' Yunan 
lunacağı~ı dusiinü~_ke~, hllhas•a 'suhayları \'aıife a lacakiardır. 
orınan dnammn ustıınde dıır- General Wyman d3 ha sonra 
m113, batta tltremlEtir. Bütıın hurava a\·det edeC'ektir. 
ılıinyıının ormancılık sahasında Grn~ral Wyman Yunan ordusu· 

Vasinfton, 3 CA A) - Mic
hi~an t nn•PrsitC''İnde Profesör 
olan Amerıkalı Alim H Grace 
yeni bir hıosap makinesi yap· 
mıstır. Hııkiki hlr ·dii~unen ma 
kine• olan bu icat &a)esinde oy 
pusulalarının kemiyet d,.ğıl key 
fıvet bakımından tahlili milm· 
ktın nlabılecektlr. 

Makinenin prensiplerini açık· 
layan Grace, bununla 20 saatlık 
bir talışma sonunda bır mec· 
lısin her üyesinin büttın hır do· 
nem içinde ne şekılde oy ver
diğini hesaplamanın mümkün 
oldu~unu bildirmiştir. 

Bu iş normal olarak 6 hafta· 
tık calışmaya !Uzum göstermek· 
tedlr 

l'n mıihim iki, ii~ ~ah~i •etlnnetı ııun azaltılmasını lstemlvor Alman hükumetine hiri olan dostu l\Jr. JUc .ımııan'ı Atina. 3 CA.A) - NATO Gü 
Tlirldyeye eclmc~e 'e orman ney Doğu Kara Ku~"·elleri Ko-

sı yaşında hala 
Genç ve dinç 
Bir kadın A"ıf bı•nalar da\anııı hakkında bbi. tcn\·lr et- ı mutanı General Wyman Yunan 

meğe rau etınl!tlr. ' e çare ki ordusu mikdarının aıaltılmım· 
<Başı ı. ddeı iki buçuk~ ~Jdır AdııP.n Jenıtrre·ı · nın uygun olup olmı"a.cağı hak 

&in ı::osterdı~I ı:ahsi nlılkaya le kında Embros Gazetesı muhar· 
baskonoslosluk ihdas edilmis, bir \'erdiği mukerrer emirlere reğ· ririnın sorduğu suale 'erdigı 
kaç ay e''l'el de federal Alman men, bu cömert hlımet teklifin· ı ce,·apta. Yunan ordusu sayısı 
büyük elcili~i Ankarada faalı)e· dl'n ı tirade etmrk nıiımkiin ol· nın indıırlmemesı. aksine ola 
t~ ba~lamıştı. Faka~ ıktisııdi '"e mamı~tır. Mr. 1'\Ic 1\Jl1lan, nılıle· rak busDnkU buhranlı şartlar 
Eı?·~ı ~ü?a&eb~tlcrın hu seklide hassısları vasıtasile l~I tetkikten ıclnde günden gUne kuvvetlen 
sur atlı bır ielı~me kaydetmesi· geı:irdlkten sonra hlrzat ı:elme~i ılirılmesı !Azım geldiğini bıldir· 
ne rağmen memleketımlz~e ,mev 1 ,e orman dıi,anııı hakkındaki ıniştir. 
~ut Alı~an resmi, bına, muessese 1 rrçetr ini ~azın ası, rok mak11l 1'"ATO Bakanları 15 Aralıkta 
\ e bankaları meuuunda bır an· ı olarak trkllf Ptmh, hukiınırtlmiı 1 toplanacak 
la~maya varılmamış bu~~nuyo~- ilk iinre kendisinin ı:rlmc•I Uze. Paris. 3 CA P.> - NATO Ba 
du .. Alakalı t~k~relerrlelnkoğrcndı· rlıııte ısrarda lıııhınınu tur. 1 kanlarının l:l Aralıkta Parıste 
ğı";ıız:. ~ore ı ı ~~~/ et a~· Tiizdc lılc siınhesb \İık~ek \'a· toplanae;ıkları butı.in Kuztı:y At. 
sın a ı b~ son .~urb~z ı.ı,,imevzu al sıflı ormancılar 'ar." İ"akat or· lan tik Muahı>desi Teskilatından 
da tam ır ~oru~ ırlıı. ne varı • i!An ediimlstir 
mış olduğu kin ııı. Ilcich Al· man dııvamı1, huna rıı~men, çık. · , 

. mazdadır Politika ba ·alınıfa Bu, şubatta )apilan Lizbon 
manyası ıle TUrkiye arasınaa · Konferansından beri Atlantik 
harp halinin i!Anını mUteakıp el ko~~ı~nt ~tir ı"'t~;ı mP\~~ 1~· t~I· !ttıfakına dahil 14 devlet Ba
konulmuş bul un an bilcümle hl· :~ 1 

1 a1~ 
3

1 
a n ıar ~a rt ~ " kanlarının ilk toplantısı ola 

na ve müesseseler Federal Al r ıa ta ama 'c i tı mar sa ıa. k 
manva cumhuriyetinin memleke- sı halini almı~tır. nır unıınl r. j Tcaü tkır. \" b 1 A 

" LJ k ı · h dl ı 1 ı r ,.e unan su ay arı, mı> 
timizdeki sıyasl tcmsılcilcrinc " r ~ı;ım l 0

• mu rn s er m "' rikalılarlıt rşil muamele 
pek yakında teslim edilecektir. ,\merıkalı mütelıııssısların >ol lsllyorlar 
Bu binalar meyanında A}aspa· dhnınıza karı .. mn ına mtınl ol· Napoll, 3 (AP.) - Güney 
sa \'e Tarabyadaki konsolosluk, mnk irin nasıl ro~rctle~ ı:arfet· Avrupa lüttefik KU\'Velierl Ka 
Ankaradaki btıyUk cltılık bınn· mlEl:rse. nnmınrıların bır kısm'. rargiıhında vazıfe almış olan 
!arı ile sehrimızdeki Alman ha • ıla ~~nada<lan blı~ en frrn .. otlı Türk \"e Yunan subayları Ame
tanesi Alman 'feutonia klUbU, 'e comrrt bir Frklld.e ıo:elrbllP· rikan asker! kantinlerinden a· 
Alman lisesi binaları mevcuttur. cek imdat harckPllnı onlrmpğl lış \'eriş etmek ve çocuklarını 

aynı tarzda I~ edlnml~lcrdlr. Amerikalılar tarafından idare 

Sovyet ballkç ı 
Gemileri NATO 
Deniz manevralar' 
Peşinde 

Kanada BÜ) ük F:lı:lsl ile son 
konu~amızı; ~welki e:lin 

)ıini aramırdan ayrılmRsınnan 
"e emekli sıfatıle hususi hnvata 
çekilm1?5inln ıırlfeslnıle yaptık. 

Ila111 dedi ki: 

edilen okullara ;töndermek hık· 
kına sahip olmak istemektedir· 
!er. 

Burada bulunan Türk ve Yu 
nan subayları ile yapılan mUll 
katlardw anlaşıldığına ~cire bun 
!ar yalnız. bu iki meseleye iti· 
raz etmekte ve görevlerıni cnk 
mUhlm. hareketli ve al~ka çeki· 
el bulmaktadıralr. 

ıBası 4 Onrüdf') 
tanC'e Btnnett il• r"k rlo<tmu~ 
ondan dalma· •Çok 'iilzel ve 
zarif kadın• div,. bahı""d,.rmıs 

Gloria'nın dordunrü ı.oca~ı 
Michael Farmt'r adında z•n.ııin 
bir Amerikalıdır. Avrııpa.ia se
yahat esnasında tanı mış1 ar. 
birbirlrrine ısınmıslar ,, Pv
lenmişlerdir Fakat kora !cıımı
nın film çevirmekten vıız::ı>çme
sınl l•t,.yinre ayrılmı~lar<tır. 

Beıınri koca Wıll!am na' ey 
adında hir hıın\ "rt!ır B·ı i7di
\•aç d~ ııwn sıirm,.miştir. Ay. 
rılmanın ı;ehehı. bankerın. bir
likte yattıkları yatak llda•ına. 
karyolasının vanına bır radyo 
koyarak hiiyük Bonalıırdalı-i fi
atları takıp etmesi imiş Gloria 
buna Uç ay tatıammUI f'dehil
mis, Oc ay sonra ayrılmışlardır. 

Altıncı 
kora 

Artist 194:5 d•n b•ri kocasız. 
dır. Artık l:olav kolay 

evlenmivece~ini, hwatını ro
cuklarıvle gecirere~inl 11ıivlfl. 
yorrlu. ll'akat bu ı-~n~da Sunset 
Bnıılvarrl filmini c•virrrı"'Sİ ve 
filmın biiyük rağbet ~nrmt'~i 
fıkrini dP~istirmnı:in,. grh"'P ol
mustur Bu sıradıı ön!lnP kPrıdı
cinden 10 as \.;Uclık Bra"rlY 
Rr .. nt adındı hirl çıl\rnıstır Bu. 
nunla anlaşmıcJıır. fak:ı• tıırhir
lerini daha ivl tanıvara\: onıi•n 
"onra evienmel:e karar \"!'rmiş
lerdir < nası ı lnclılel 

dare encümeninıfe bir mevki sa. 
hibidir. Bir de Orta~ar~ta yapa
cağı tetkıkler netire~inde Obser· 
ver gazetesi için Ortaşark siyase· 
tine dair bir yazı serisi hazırlı· 
)'acaktır. 

Parls: 3 - Bulgu basın ajan
ı;ının Sofyadan bildirdiğine gör,., 
Bulgar Milli lıteclls Raşkanlı~ı. 
Dıs Ticaret Bakanı Dlmitri Ga
ne\i vazife.sinden affederek. yeri. 
ne Jioko Jiko\ u tayin etmiştir. 

<Baiı ı. rideı 
fında yapılacaktır. 

- Türki)rde senelrrre kal · 
mak fırsatını buldu!ııma tok 
memnunum. Burada ı:ok ı;cyler 
iığrenıHm. Bir çok eski görü hı· 
rlml desi tirdim Ömrümiın son 
cafbasında lnsanlıl!"ı daha ır.nla 
bir manada anlamak imkanını 
ka\Uşmak, hcnim irin bü' ük bir 
nimet olmıııotur. Turk mllletlnhı 
dun) a ) üzlinde pek foydalı rol· 
ler O) nnnıağa nıınır.et olduğu 

hakkıııd~kl lıııanım ılı-dndlr. 
nnna ıizüntil \ ercıı nokta, Tilr· 
kh·enln ornıan ıta,·n51 b.:ıkınun· 
ılan r.iı1görr uı:ıırıııı•a do nı clt· 
ıncsldir. Allah, diin~1anın niıa· 
m ıııı kurarken, orm'1n!nra mü·. 
lılm bir ~rr \erml~lir. lhınlar 
nıtubr.tin deposudur. Allııhın bu 
güzel esrrini tahribe uğrutıın 
bir mrınlcketle ldirlı bir rkildP 
rırtçilik etmek, hatlA nsnm k 
gilglife lmUn hıırlrlne rıkocak· 
tır. llfl Kanadndn Dıtcla hrr ı.e· 
nr. buıtdn\', arna ınalısıılıı > clls· 
llrlr ilıl eni orınnnlık aıtııç 
ın1h ullerl ) et Miri onır~ Cır.niş 
iilı;iiıle ormanlardan lstlfade t't· 

Yunan Kraii)·et deniz kuvvet· 
lcrlne mensup Yüıbaşı Nikoll 
Vurekas sunları soylemistir: 

Artistin büvlJ!; kızı rnkt?n 
cvlenmıştir r;ıoria fim~ i hii
vük annedir raht buna ra~
men o hdar ı::ilzel v"" rıı·lll"li
dir ki ikinci lmı Pırls'tıt Bob 
Hamfl'n ııdında tıir A rnf'rlkah i
le nisıınlanarak Ameri1';ı'va hn
rekf"t f'lti~i ıaman şıınları &öy
lemiştır: 

İkind mlsafirimiı. Suleyman 
Kanuni hakkında mühim bir e· 
ser neşrrden Dr. Harold Lawb
dır. Kalıforniya ı.iniversitesinde 
bir kürsu i&gal eden bu Amerl· 
kan alimi, Tıirkiyeden sonra bil· 
tün Orta~ark memleketlerini, Pa. 
kistanı, Hindistanı, Afganlstanı 
dolasacak \"e buraların dA\'aları. 
na dair bir eser hazırlıyarak· 
tır. 

Mc. Ghe~'ler 

Boğazı . yüzerek 
Geçtiler 

Diğer taraftan Tarım 83kıını 
:\'ikola Stoilov \'azifesindr.n affe
dilmiş \'P. yerine Stıınko Totlorou 
getirilmi~tlr. 

Rıı bahı>rl veren Bıılgar nfan. 
ı, Jlimitri Ganev ile Nikola Stoi

lov'un ba§ka v:ııifelf're tayin edi· 
leceklerinl bildirmekle iktifa et-
ml§lir. • 

Adapazarındaki ıeker 

fabrikasının teme li 12 

Eylülde atılıyor 

Liman makamları Rus balıkcı 
f!emılerl kafıle ba~kanının ver
diği izahatta bir fırtınadan Si· 

~ınmak için buraya demir atmış 
olduklarını söylediğini blldlrmlş 
tır. Verilen izahatn göre Iiııs 
kaptanı bilytik bir fırtına bekle 
diklerini fakat limana girmek 
için verecek paraları olmadığın 
dan dı~arııla demir atmaya mec 
bur olılııklarını iltıvıı etmiştir. 
Kopenhagdıı bu konu elra· 

fında konuşan Amirallik r>aircsi 
siizciılerlnden biri bUyük ma· 
nevralar arife inde Rus balık
çı .:;-emilerinln meydana çıkma· 
!arının bir an'ane haline gel· 
meye ba§ladığını kaydetmiştir. 

«United Sta tcs» gemisi 
bir nezaket eseri 

göztordi 

•Burada hakim olan nezaket 
\'e arkadaşlık h~vası fevkalade 
bir sev. Bu kararı;Ah hakikaten 
Milletlerarası bir komutanlık· 
tır. • 

Gerek bu subay gerekse diğer 
Yunan subayları Amerikan as· 
keri kantinlerinden alıs veriş 
yapamamaktan çok şlkAvet et· 
mektedirler. Runların sôyledik 
lerine .;:ö~e Amerikan per~on,. 
linin gayet uruz fivatla temin 
ett klerl Eigaraları bu subavlıır 

\'Uiff'nln minasını lıanamalı.-tan 
Aclı.iı. 

B ir nılllr.t do tunu diısmanını 
bilınrlidlr. Oört sene mııd 

dd araınızda SP&Sizce '"ası,·an. 
lıizi s~slıre Sel tn, birP sı-ssirt'P 
hıivuk hlzmP.flerdıı htıluııan Kı· 
naılalı fir.11. Odtıım, hfıtıh1 tııtlh mrmizc ra!!m<'n. l!rrnPnl~rım11 

... e\"'"'ork 3 ( A A ) Ne" hrl\ unca rdindiUmir .·rıır.t>i ıt"~t . 

- Am .. rika'va vıırır ,·arnuz 
evlf'necf'tim CUnldı Bnh"ıın r!ıı, 
biıtun erbekler ~ihı. ıınn•me 
Aşık olmasınrlııu korkuyorum! 

Koraltan, M~ndores'o 

tebrik va trıh!:!'""Ür 

telnrc:f ı • l 1ndı 

6 a'ietıkan Ve diğer Bir· 
•• ~'-e ılJetıer Kuwetleriyle 
~: • hai~111Ştna sını daima irti· 
~ r 1Yacağını bildirmiş· 
&t! ıcored 

, ıoı 1, 3 e harekat yn,·a tadı 
n.• ~il ( \ P.) - Şiddetli 
"• lld ıunden bugün Kore 
~r ~ a kerı harekat yavaş 

'tı t• ırlesmiş 1\lılletler U· 
ta11ll arruz hareketlerinden 

('l ~11~hr BU Un cephe bo 
'dır. 5 c•ıı. Yağmu,.lar yağ 

< Ba11 ı lnrlde) 
rece~lm• dıyerek iki meçhul şa
hsı önüne katıp muhtarı 
teslim etmietlr. Meçhul sahıslı•r 
muhtarlıkta durumu açıklamıs
lardır. Üzerlerinde maklnalı ta
banca \'e el bombası bulunduğunu 
fakat bunları daha önce dere 
ye gömdüklerini, koye Babacs. 
kiden gelip mal almak i&ter gô
rlindüklerini, beyan etmişlerdir. 
Muhtar, silahların bıılıınduğu ma
halle casusları gbtUrerek yerini 
tespit ettirip muhafaza altına al
dırdıktan sonra zabıtayı keyfi
yetten haberdar etmiştir. Zabıta, 
bu iki meçhul casusun üzerinde 
birtok 'esJkalar bulmuş ve ge. 
rek Edirne, gerekse lstanbuia 
ait bazı adresler de ele getirml5 
tir. 

c Rıeı 1 incide l 
rlkalı senatorlardan :'\fark H. Ga
lıısba ile George Vingaht ve ge
neral Walshile, Kolonel Carlton 
\"e kolonel Cor'ın evvelki giln 
Kıbrıstan ıehrlmlze ı;:eldiklerinl 
blldirmiştık. Amerikalı h,.y'ct 
şehrimizde Amerikan mahfilleri 
ile temasta bulundu:ttan conra 
dün sabah hususi uçakla Atinaya 
gitmiştir. Hey'et Yecilköy hııv. 

Adapazarı 3 (Hususi) - El· 
malı mevklinrle inşası takarrür 
eden Adapazaıı ŞP.ker fabrikası. 
nın temel atma t!ireni 12 Eyliil· 
de yapılacaktır. Raşhııkan Adnıın 
Menderes ile bazı Bakanlar ve 
Millet Vekilleri bu milnaseh•tle 
Adapazarına gf'leceklerdir. 

lzmir incir piyasası 

dün açıldı 
fzmir, 3 CA .A.) - Yı>ni yıl 

ınclr piyasası dün açılmı, ve 
f zmire gônderllen 8500 çu\•al 
kuru incir 40 il~ 65 kuru~ 
arasında tıımamivle satılmı~tır. 

Yeni mahsul kuru incir kal!· 
tesinln tahmin edildiğinden da· 
tıa iyi olması . harlct•n geniş 1$· 
!er b•kl•nebi).,r0 tı ümidini ku\ 
vetlendırmektedır. 

" • • · · - '· a~alıııı} or, grni liyor. Kanq. 
ka a\·dette be0 nnatta bıılıı lıırın f'n k1'"tnf'tli!rrindıın hirh:llr yor ;,n • naııın zrndn \·a rlı rtıııın '" sa:ırle 

nan Unlıeıl StiltAs Amerlkaıı ~·ol \ 1· •mı1rlan a ·ntına~ı , ., hı 1~11~i " • t inin ba~lıra sırrı hıı nnklıırlaılır " 
cu gr.misi kaplanı. gemisinin bıı Çok srnJillim Türkl~cııln, nr. lıavı>iıı ı:rkllmr~ı dola,·ıs!IP l> ıı 
rtefaki sı>yahatinrle 16 mil sil mancıhk ~ahasıl1da ballııl ma f!o-.tıı, \atand••l:ıra tanıtmağa 
ratle ~eyir ettiğini bildirmiştir. t;"lumıı~ı. ''ar.lfe sndım 

"'l'i b th ,.e inllh r glrll inden lmrtulma· ;'\f 
1 

k 
11 

.
1 1 11 

K 
Kaptan, •Queen ·~ ı a e • sını candan istivorum Orrn~n·u e c · r•ı ı n ası ser ,.r a. 

İngiliz gemisine karsı bir neza. manac;•nı bilen bir 1~ nadelı St· ı nadalı. dostuma; krnıtln" Uyık 
ket e•erinde bulunmak üzere 16 fatlle burada çckUıtim ılıiınttı ın.ftnı>ll hadarla ıtnlu. uztın ' ~ 
milden faıla ııüratle seyir etme 1 d t 1 1 - z:inde bir bın·at dIIPrlm. K"n!U<iı 
diğlni, dünyanın en bU ·ük yol· 111 u mı 0 muı; ur • nf!re'e rl!sı>." hldm e.şslz hlr ıtns 
cu gemisine karşı nez.:ıkehizlik Biz. neden bu llzüntilnün arm •umnz. Kıın,,rl•ıt.ı hlr M\i fahri 
te bulunmak istemedi~lni nı nı d•ı' mııvorur. rilnkii nrm3nır 

1 

-Hrimlı me' kiinde hlacaktır. 

Ooğu lllerirıde hlr 11e.,,:ıh1•e 
çıkan Sııvük \lıllr.t Jprlı ı Ba~. 
ı..anı Rf'fü: Koultan Kar.:ıViise 
'e Kar ·ıa bırer nutuk söv:cdık
tr:ı ımnrıı vanınıfakı zrvtıth bir
likte F:rııırıım'a g"lm•ş \'P. nra
dın Adn3n trnd re~f' hir t"brık 
\'e muhabbet t"l>l~rafı çekmictir. 
Koraltan tıu 1ı-hırıtf•nr1a A'1rıen 
J\ff"nrl,.res'r, lln"urlıki tıaf~rıl:ı
rınrtan dolayı lıa1 rlııvd•ı~ı•nu ve 
hir kıırdre tıa~rına haı:ıır:>k ta
ha&~iırle srlAmladıJ;ını belirtmek. 
tedır. 

Z AY 1 
htanbul 6 Sub•dtn almış ol

duftum 2'i800 sicil Nrı hı ~oför 
ehlıyetımı z1vi ettım Yenisi
ni alara~ımdan e•ki•ınin btık· 
mü yokt•ır. 

ıncı Amerikan Hava 
alanında BOyiik elti Mc Ghee ta
rafından u~urlanmı~tır. 

bunıi~rı dolavı Hrıit•d sıate··r ro'•ınii. tabiatın nilDmı ıcınıt.. Ah E . y ALMAN 
yol değı;tirltığinı belırtmişlir. 1 Allahın ormana aJırdıAı bu3ulı; met mtn Faruk Bilman 

• 
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Dün Fenerbahçe, Vefarı 
2 - ı mağlUp etti 

karşılaşmade F enerbahceliler ..., ~ma\tör 

Vefa'ya 6 - 4 
Dun Fenerbahcc stadının al

tı bıni asan bir seyırci kütlesi 
önünde Fenerbahçe - Vefa .\ . 
matör, }'enerbahçe - Vefa Pro. 
fes)onel takımlnrı aı~ında hu
su i birer karşılaşma yapılmıs· 
tır. 

1-"r.nerbahçc - Vera 
(Amatör) 

Fenerbahçe - Vefa Amatör
leı i arasında ~apılan maç çok 
çek~meli \e zevkli oldu. İlk 
deuede Vefalılar, canlı bir o
~ un çıkararak de\•reJ i 3-1 ga. 
Jip bitirdıler. 

İkinci de\Tede Fenerbahçe 
takımı, rakibinden daha verim
li bir o}un çıkararak beş gol 
~aptı. Bu arada Vefalılar da 
bir gol kazandılar. Maç bu :c
kilde 4-6 1'"enerbahçe galibiyet i 
ile neticelendi. 
F encrbahçc - Yefa 
(P rofe J oncD 

Hakem Muzaffer Ales in i
dare inde takımlar su kadrolar
la oyuna başladılar: 

galip geldi 

Fenerbahçe: Cctahatlin -
Müjdat, Orhan - Mehmet Ali, 
Kimi!, Akgün • Fikret, Niko, 
Feridun, Orhan, Apdullah 

Vefa: Orhan - Mustafa, Rah
mi - :Fuat, Tank. Sel3.hattin -

Tiir rcnt.r hücumunu \'tCa müdafaa 1 ktShlC.) e çalıŞIJOr. 

Ali, bdülhamıt, Garbis, Galıp, -
İsmet 

sü ele almışlnrdı. Otuz: beşinci 
dakikada Vefnlı .Fuat. on sekiz 
dışından çektiği sıkı bir şiltle 
takımının bcrabcrlık go!ünU 

.. 
Ağır bir tempo ile ba.,.layan 

O) unun ikinci dakikasında AP· 
tullah, beeınci dakikada da Gaı • 

bis birer mükemmel fırsat ka· 
çmiılar. 

Zc\'kll olacağı tahmin edilir
ken oyun onuncu dakıkadan 
sonra gelişi glizel bir cereyana 
ürüklendi \'e de\Tc bu şekıl. 

de de\•am etti. Otuzuncu daki. 
kada Fenerli Orhan sakatlandı 
l erine Sol bek Fehmi gırdi. 

Otuz beşınci dakikada Feri. 
dunun \erdiği çok güzel pastan 
i llfadc eden ::\iko Fenerbahçe 
le bir gol k:ııandırdı. 

OfsaJ t pozisyonunda bulu
nan .Nıkonun ~aptığı bu golden 
inirlcncıı Vefalılar, Iavulli 'c 

sert oynaınağa başladılar. Son 
on dakikası bir kördöğüşü Jıa. 

linde geçen devre, 0-1 Fener. 
bahçe khine bıtli. 

iı.inti 
deue 

ikinci dcnede oyun bastan 
sona kadar kalite bakımından 
çok dil uk oldu. lki takım da 
birbirleriyle yarışır şckılde bo
zuk \e karışık bir oyun oynn-
dılar. 

yaptı. 

Bu golden sonra oyun d:ıha 
clurgıınlaşlı. Fenerb:ıhc;elilrr 

kırk ikinci dakikada Fıkrelin 
çektiği füikikten ikinci golleri
ni kazanaılar. Iliraz sonra da 
oyun 2.1 1'"enerbahı;cnin galibi
)eli ile neticelendi. 

Amerikada bir 
Türk feniscisi 

Amerikada kendisine: tenis 
kortlannda hakiki bir şôhret 
yapmış olan Melin iplikçi bak 
kında Amerikan gazetelerin· 
den birinde şu şekılde bahse
dilmektedir: 

·26 yaşındaki bu 1;C'nç sporl· 
men tenis kortlarında bilyii· 
mliş olup, oyun kaldelerınl 

Türk hamamından daha ev· 
\el oğrenmiştir. ?ılctın, rııaı -

shall PJanından istifade ile 
l\Iartın onundnnberi Anıcrıka
da bulunmaktadır. 

:\lelin: 

Yırminci dakıkadan scnra 
Vefalılar aksak tcmpol:ınna rağ 
men hissedilir şekilde teşebbü-

- Memleketimizde tenis O· 
)-uncusu çok değildir, zira l.ıu 
O) un lüks bir Ojıtndur demi. · 
lir.• 

!\tansı gt çecek ola n Nezih Canbil 

Ordu atletlerinden Cahit Önd \ C Ekıcnı Koçak ant renmanda. 

Türk ordu atletizm 
takımı fesbif edildi 

• \ nkara, 3 (Anka) - Türk 
Ordu Atletızm Takımı 28-29 
Ağustos 1952 günleri 19 Mayh 
Stadında yapılan Türk Silfıhh 
Kuv'tetleri müsabakalarından 
sonra aşağıdaki şekilde Lesbit 
edilmiştir: 

Fahrellin Cebeci (Hv. K.) 
100 \'c 200 metre. 

Doian Acarbay (Dz:. K.) :?00, 
400 ve 400 mania 

Ekrem Koçak CK K.) 800 \ c 
1500 metre. 

\bdullah Kokpınar (K.K.> 
BOO ve 1500 metre. 

Cahit Ôııel <Yed. Sb. Ok.) 
1500 ve 5000 metre. 

Nuri Turan (Jan. K.) Disk 
\e Gülle. 

Muzaffer fskender CK K.) Çe 
kiç. 

Ruhi Sarıalp Cl\.K.) Üç a· 
dım. 

Suphl Ural (K.K.) Tek A· 
dım. 

Mimlr Ko coğlu <Dz. K.) St· 

rık . 
Bu on kişilik atletiz:nı ekibi 

üç idareciyle birlikte llarb Q. 

kulunda çalışmalarına devam 
edecekler \ e 13-14 Eylıil ta· 

.!:!.!!}erinde Danimarkanın lıtikıi 
met merkezi olan Kopenhang 
da yapılacak olan • Dünya Or· 
dulararası Şampiyonası• na is 
Urak etmek üzere ı Eyllilde 
Ar'·aradan bir asken uçakla 
hareket edeceklerdir. 

Bir yüzücü 
Manş' ı geçmeye 
HaZ1rlamyor 

Eski yüzücülerden ~ezih Can 
bil dün saat 11.30 da Kavak· 
lar orta ından denize atlamış 
\"e saat 17 ye 10 kala ,\hırkapı 

yakınlarında sahile çıkmıstır. 
Durmadan yüzen Nezih Can· 
bil yolda bir kere süt, bir ke· 
rt de konyak içmiştir. Kendi
sini Birol motörü takip etmiş, 
motörde Denizcilik Bankası 
Servis B:ıshekiml Dr. Sabih Tu 
ran, Dr. Ali Aşmaz, kardesl 
Adnan Canbii ve muhabirimiz 
bulunmuştur. 

Nezih Can bil gelecek sene 
~Tanşı geçmek niyetindedir. 

Bursada yapılan yüzme 
müsabaka lan 

Bursa, 3 CA.A.) - Ankara. 
Balıkesir, Bursa ve İzmirli yü 
ıüctilerin i~tirakiyle Bursada 
Havuzlu Parkda · Su Sporları 
Y."ederasyonu bölgelerarası mü 
sabakaları yapılmıştır. 

Elde edilen neticeler ~ÖY· 
lcdir: 

100 :\fetre Ser best: 

l - Doğan Ertunç clzın ir); 
2 - Engin Tuğol (İz.mir). 

:?00 metre Kurbağalama: 
1 - Huseyin Karaca (İzmir) 

2 - İlhan Görseval (Ankara). 
ı :ıoo lletre Serbest: 
1 - o~man Ateş cfzmir): 

2 - Seyit Tekkanat (Balıke· 
sirl. 

4X:?OO Bayrak: 

1 - İzmir takımı. :! - Bur· 
sa takımı. 3 - Ankara takımı. 

Su topu müsabakalarında: 
lzmir Balıkesiri 8-0. Bursa 
Anknrayı 3-2 yenmi,tir. 

••ttı D•posu ı 

BONOCHORD 
' ' . 
iŞiTME CIHAZL RI çaL ;şrt~ 

* Gayet hafif 

* Çok küçük 

* l Gayet zarif 

* Antiparazit 

* Azami kuvvet 

* Berrak, tabii se5 

JAK DEKALO ve ORT. 
labnbul • T•ht•k•I• 51 

pıııeri 
BONOCHORD dünyanın en üstün kaııtell BEREC 

ile Mallory cıvalı pillerle mücehhezdir. 

Arlık l<ulajınııa 
yacaklardır._ • 

BULMACA 1 
11145111 1 

.... 1 ı• .-.--.. -.• - - - .. 
- ------• 

.. -----•• -

. --.-.-ı--: •ı=-;-ı,=ı 
Soldan ~ata: 1 - taıınbnl ıtllila· 

rından b;rı. 2 - A•l.:erl bir b rhk 

3 - )'anırdı~ ıtrautı . ' - Durt balı 

fed•n hırı. S - lıır balık. il - Harnıı 

rr.mlerlnden bırl; 1'anrıT& )abra. 7 -

EIP bolır" nd• m•shur hır harabe. 8 -
}uıla; Pahalı ddJ. 

Yn'kar dan A ı ·>•' 1 - 'F. ın mAk 
bul bir tarafı 2 - Da a fena. 1 -
Y.•1.:1 m ~ k ; llır nu a . 4 - Anıt. 5 -

)hfakat ınba,ı; Dlr it• e.. 6 - Bır 

nıı~. 7 - Dılrlik 8 - Ttfr k. 

DÜ~KO BUUl.\C.\~L~ HALJ.İ 
Soldan .,,.ı;a: 1 - Ih lre. ::? -

ı.&. ı - ller• "· <l - Tue r. - 1.ı · ı 
'l"n. & - Drni 7 - t;f; Yuce. S -

Y11karırhn A.-fı1•: 1 - 11,mhudut. 

'.l - f.f •. 3 - ~!artln. <& - IS•di1e. 

~ - 11dı; tını. 11 - ~filet. 7 - El. 

~ 
4 Ey!Cıl 1932 Per)embe 

İST,\NBUL 
1:? 57 .Acı:~ ,.. ı>ro'1'aın. 18,00 Haber 

lır 13,1!\ Turl;ultr (Pi.) 1 B,80 llans 

muzlti ( l'I.) 13,45 C:nkılar Oku, anlar 
lame~ Alpan'uı l!abla Dnl:nl, ~ıızan 

Kokturk 14,'.lO Ü~l• konur! (Pi) 

U.,CS Sarkılar ( Pl) l?>,00 l>:•panıı 

J 8,00 Acılıı •A danı mfiı!il (Pi.) 

ıs,:::o Koooıma, 18 80 ~l•mlel;d ban· 

ları uı • • uz ..Lırli~I ıtı,OO llaberlor 
10. l; T:uthan ('ama1 u arl;adaı!arı 

ın,,:; Sarkılar Okuyan C•n Ak~lt '20, 15 

ı:ad.ro razet••I :::o,:ıo Kmı ıehlr ı.a'lıı-r· 

len :?O 35 Jlaftanırı opera", 21, 10 '(!. 

ıın.nile l;orosa :::ı.:.o E!erln ara ında 

'.l2 00 ,Sarkılar Ol uran Necınl llıta A 

lıı•kan :::::: 30 hpan.radan lle!odiler, 
(l'I. ) :::.:.es Hawrler ::::ı.oo ı.:1.mb >O 
• Doru •e pro:rram.ar :?J,07 Dans • • 
cu muılfl (Pi ) 2:ı.2,; b'.onıerto ( l'I.) 
'!4,00 Kapanı•. 

AXKARA 
7 ,'.lS Aeılu n proın-am, 1 30 :M. " · 

OH I Şimdi BONOCHORD ile 
torunumun sesini dinliy~bilirim, 

Kuruluş tarıhi : 1879 
ıııttl 

ilk kısımda 1052-1953 ders yılı için yer kalmamıştır. 1953-Hl.54 ders ;>1lına .~3 011ıı 
talebe yazılmaktadır. Orta \'e Lise kısımlarının sınıflaı ına, kayıdlarını ) enilemenıı, ıt 
talebeden boş kalan yerlere, ;>eni öğrenci nlınmaktadır. Öğleden sonraki ders saatlerı. 
nıameıı ecnebi öğretmenler tarafından okutulan yab:ıncı dile tahsis edilnııstir. 

ECDADIMIZA 

KAHRAMANLIK DE5TANLARI YARATTIRAN 

En İyi .10 r 
,'1mlen ~ 

KAYIP EVR~ı< ~ ı 
.. cı ı;ı 

T. Cumhurivet ,Mer" J 
~ ·sııJ1 

sın dan aldığımız 30 °1 
.. 59 a' 

tarihli (Dolar) 268,66; 'ı;tıı ,, 
ralık gümrük imrıır ınciıııııY 
zayi ettik Yenisini alaca 

eskisinin hükmil yoktllr ati 1 .\Tı\Ç6 ıvl 
SO• " ' Soysal ııaıı • ~~ıır 

TABİATIN BAHSITTİGİ NİMETLERDEN FAYDALANALIM ~ 
YAVRUNUZU, BÜNYENİN TEMEL TAŞ! OLAN ~:;. 
NORMAL GIDADA MEBZULEN MEVCUT,, 
KARBON İORAT VE PROTEİNLİ MADDELERLE 6ESL!V İNİZ ,... 

t.'.URULUŞU: 191S 

ATan, ~.:n l!Uılk (Pi.) ":',4S Habnler ........ . 
8,00 Tlnkiller (Pi) Z u ... a rap0o W 

Ankara' da Satılık 
nı, 8.:ıo O~ret muz klerl ( l'I ) 0,00 

Gunlio ıırorramı •• kapanı1. 
1:?. ı 5 • 13,:ıo A&li:er saati: 

Ank:ırnnın ticaret yatağı Karaoğlanda Ticaret ilanı \"e 
Austln Otomobil Aceıılolığı bitişi~inde Yapı ve Kredi Ban
kasının yapılacagı arsanın ittisalinde, han, aypartman, oto· 
ınobıl acenteliği inşasına müsait cephe~i 10 metre 157~ 
tik şuyusuz yerin l:ıınamı lokanlasiyle satılıktır. nos tes. 
linı. Arnavııtköy Birinci Cadde 142 de sabahları !) dan 
( 13) e katlar Safi Dümcre ıııür:ıl'aat. 

l!:,15 Meml.,k•ll•n srlAnı 12.zo ~•m 

ltktle ıel!m, l '.l,3v TUrk bhramanh~ı 

12,4;. Cl111n hHaları. 13,00 .)1. ·• -~)A· 

rı • • bahtrler ıu,ır. t'•~r!Orler (l'I) 

18,3rı ıı.ıe raı•ı• I lll,1'1 Fılm m•lo·I·•-----------------------.. 
dilrrl (l'I) H,00 Hua nporu akaıım 

ııroırra:nı • • \:ıpınıı. 

16.S .A tılıl pro:l'I ıu •• M ~. A rarı 
17,00 Sarkılar (Pi.) 17.30 Konn~a 

17,4.'i Sarl.:ılar, Uk111en Sıdıh Candar 
lı, lı!.20 Koııu~ma 18,80 lncuu J9 00 

M. S. Aurı n haberin 19.16 Tarih· 

ton bır :raprak 111,:?0 Tnrkliler 19,4:; 
Rad10 Ue İnı:llltre 20,00 Hafıt me· 
lodıler IPI.) 20,ı5 fladro ı:azetetl 20,30 

Şar~ıl.r Okııyan M•llbıt Parı, 21,00 

Kon11JJ1a, 21.l:i Muzik (l'I.) 21.tO Ha· 
Eıreevap adam 21,46 Mudk C Pi.) 2Z.OO 
l\onıı&ma 2ı,ı "; Mut k (l'l.) 22.~~ )1 

S. ,\:rırı •• haberler, :::a 00 b'.onn~ıııa 

!!:J,0.j l'rozrım ,. laı,•nıs. 

I Z lll R 
H,'ii! Atıl~ •e vroıram, lö,00 Ze.ı

bel.:ln :ı:eçl.ror 15,ZO DliJ"llk sanatk4r· 
lar (Pi.) Hi,45 Sarl.:ılar 111, 15 Srn ııar 
calar (Pl.) ı6,80 Yurt tllrl;uleri 17,00 

Dans mütlll (Pi.) 17,30 1nce uz 1~.ı.; 

Oınn hanlın 18.ZO Mandolin rnıbu 
l\!,00 Haberler 10.15 Sarlı:ılar 19,4~ 

rı1ano r.oloları 20.05 l\onoıtm•~ 20.ı ~ 

T:ad>o ı:aıetul ::o 30 Turküler 2 ı.oo 

..arkılar 2 ı 30 I'ro.ram ~• hıtanı:. 1 

Tak&lm Sıruen lltr Si 86 

!7. ~a~L! ~nıfl~ ?..~'~'~'lan. I 
mıştır. İlkokulda başlayarak en l~i 1.NGILIZCE . F RAN'· 
SIZCA oğrclcn \C öğrencilerin sağlık ve çalışın:ılariyle 
) akından ilgilenen tıJADELETİ tasdikli özel Türk lisesi· 
dir. Öğrencileri saban alıp akşam evlerine götürecek oto
bus servisimiz \ardır. 
. . . -·- -- - _:______ -

Baslık maktu 
1 2 ncı sayfa santııtl 

3 üncü • 
ı ü ncü • • 
ilan sayfası • -atah keme, ıcra. 1:1~j ıtJ 
noter ılantarı ~~ 

f.0-
ı. . 1 "b" slNı\rJ ~ 
mtı) a~ sa ıı !. : • . da re ı' 
~e rıy:ıtı rıııen 1 1'fUıfil 
Yazı i lcri ıuesul ._gıı l 

, 1 ... 1 in yr-;~ 11 
. "' ' · ı·ıı , c ; 

(\',\ TA!'O ) Gazctecı 1 jstıııı" 
acılık T. A. Ş. -TIJı\~ 

\ 'AT.\N M1\ 


