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~otra'nın bu heyecanlı seyahati 17 gün, 20· saat, soı-
dakika sürdü. Yolda tehlikeler atlatıldı, tel siz bozuldu 

Bir haftadır Bkibetinden haber ahnamıyan 
kotranın seliimete ulaşması sevinçle karşdandı 

"Rüyam,, Tancada tamir ediliy~r. 2 5 temmuzda lstanbulda olac~k 
40 :o TUNÇ YALMAN Telsizle bildiriyor 

Tanca, 8 - (Saat seki'L bu
çuk) - 'Rüyam kotrası Atlan
Uk Okyanusunun enı:ln ufukla· 
rında Türk bayrağlnı pnla dal
galandırarak y:ıptığı heyecanlı 
bir seyahatten sonra Atlantiği 
aşmış Tanca limanına varmıştır. 

İlk Türk kotrasının hiç durma 
dan yaptılı Okyanus seferi 17 
gün, 20 saat 50 dakika .sürmUş
tür. Yolda defalarla fırtınalara 
rastgelölk. Nijıayet tclsizimiı 
bozuldu. Altı ıün hariçle temas 
etmek ve nerede olduğumuza 
dair haber vermek imklnı bula
madık. Simdi Fasta, Tancada bu 
lunuyoruz. Kotramndaki hasar
lar burada tamir ıörecektir. Son 
rı yola çıkacağız, Akdeniz seferi 

Eski Başkan Hoover dedi ki : 

ATLııtS 01(.VAlı/11$11 ''Avrupa ordusu 
haralettir,, · 

~-~--~~·~·"~~~ <Devamı Sa: '7; Sü: S de) 

Öfke mi, IN'i~;ğ;;; bir seçimden s~;;;; 
~sir~~~i ~ güreş takımımız belli oldu 

Hoover, 

askeri 

Cumhuriyetçilerin· kongresinde 

Ahmet Emin YALMAN 
Dıin Borsadan Kbını Yazıan 

ld k.lnuasıyle •tqU bir te'-· 
ı ı Meali iUdur: '61"1U 

•Türkler, Sultanahınet 
danında siyah nı mey. 
bJr baYrak u ere büriinen 
rnı+;ftH altında bir daha nu 
d -~ yapacak? Oniki Ad A 

olunun stratejik ö·'-- • na
(}yuldu Sarkl g -befl idi. 
dan hMci · Akdenızın baba-
llf ka mı Türldyenin Kıbnsı, 
ı:idlyor:'panyasına mı kurban 
anıYllrttan .B~~ Venfzelos Gfridf 
los da K b Pardı, oğlu Venize. 
Mende ı rısı alacak, Adnan 
Vata res galiba apışıp kalacak 

n uğrunda TU k ••• 
nın mıuı b' r matbuatı. 
lilna köylU~ ~Ucadele açmama. 
danlar tlzgü ndJn size tadar vic
tan uğru n r. ?datbuatın va. 
l'laınus ı:a §eref, millklyet ve 
sakın Yraıtını açması ramını 

" geçmesin .• 
Boyle acı .. ıl 

leıne.ı.: so erle hisleri •tefe 
tin unı:~re~ngi bir ınenılüe
rereyanlar e nndı SÜrilkleyld 
detlldir F ~cnıa\ ıliç bir fe1 
alnı \'e • • at btı bu yolu da, 
llllsalc basirete dannan Milli 
thbe 5IYasetlııı de reıılş bir •--

11 ınevzu ,_.. 
Pansıavlun ~rı.:~· 

1 
Miifterek 

Yunanfstaıu es n blxlm de. 
Uceslnd nh da unutmamız ne
lar; ser: :U~klendlfimlı ltHllf. 
sına GI a nde harpler ~kin•· 
Ada~ın ~~in, Rumelinln, Onlld 
'Iİmll.(t' f,r Yurt topraklınıun 
Atıözı:nb~ıkntııını yol açü. 
:tcbun 1 fütuhat ıeytanının 
o da 'tu~ı~n J;unanlstana gelince, 
tadı ıılb rlU feliketıenı Uf· 
teu; le ayet bugün kendi kud· 
rıa hik~&amak ve mukaddentı· 
l:ısnı kalmak hııtlaından 

ll en mahnıın düıtü. 
ba 1~8 klJll Atatlirkiin, rok 
otnıas h ve ıınlı bir askeri dibi 
iiııı ;~t~ rafmen, bize rehberu. 
Cörij _ ğl o basiretli Ye uzak 
konı:ı~ Milli Misak slyaseH ve 
'l'iirk;. arla dostluk prensibi 
•tası lenin bugünkü mDletı~ 
duh ınevldinl bazırlıdı l'e h'-' nya Yii .. ~ 

<D ZUnde en hatın sayılın 
-.. evaını Sa: '7: 80: IS de> 

• 1 

yardımları~ kısılln~sını istedi 

67 kiloda güreşi kaybeden Yahya Kalkan federasyon ikinci başkanını dövdü Cumhuriyetçilerin bugün . belli olacak. 
A.ııoeflıltı! Pruı 

Ser•est lıkım : Gemici, Sar1bacak, Şit, Yüce, İslioğlu, Zafer, Atom ve 1. Atan 
Greto lomen takımı : Akba11 Demirsüren, Bozbey, Akbulut, Şenol,, Özdemir, Atlı 

Chicago, 8 - Bir zııman Baş. 
kanı olduğu Cumhuriyetçi Par· 
tlye veda için yapmış olduğu 
konu&maruıda eski Başkanlardan 

Dr. Sılp AlJ Toyıar1ı11 Emlrfia bmpuuıa döve• ıüreKI Yahya Kılltan hiicum ederkea 

Dön DOiapderede 13 ev 
yandı. 90 aile a('ıkta. 

Dün uat. 115 de Dolapdere-1 yanmıştır. 
de bllyilk bir yanıın olınuş ve Yangın tafsilatı 7 inci sayfa. 
13 ev tamamen 7 ev de kısmen mııdadır. 

us nası ah? ... 
Bu _heyecanlı macera seyahatinin bütün 
talsılôtmı, kotromn seferinde beraber olan 

arkadaşımız Tunç Yolman'm ~ğzından 
dinleyeceksiniz. 

tık defa ola~ bir Türk kotran, Okyanus seferini haşan 
ve &eufie taınınılımış, tiirlil türlü fırlınılıra, inzalara gf;ğils 
vermek suretiyle tok 111aceralı ve heyecınlJ bir seyahat yap. 
bUSbr. 

Bu styahate b6y0k bir &e\'k ve ımı He istlrak eden ar· 
bdısıllll% Tuııç Yalman, blltiln bu. heyeCAnlan bh:ıat yı~mıs ' 
hunun hlUyesine alt bir yan seriSinJ kısmen seyahat esnasın'. 
da reşlmJerle benbtr: hınrlamıstır. 

Olryuuı lcln hlr ceviz bbufu aytlan bir kotra ile yapı· 
lan ba esstı seferin hlltl)'Ulal 1dıncla litunJanımzcla okuma-

"1>Dll EmlrgAndıki Güreş Hoover, yakın umanlara kadar 
kampında, son se,melcr yapıl- Eisenbowcr'in komutasında o. 
mış: mOsnbılkalan müteakl.P lan Avrupa ordusunu dıaya
mUessif bir hAdlse daba cereyan leb olarak tavsif etmiştir. 
etmlstiT. Demokrat Partiye §iddeW 

Dünkü müsabakaların ve onu hücum eden eski Başkan, o Par
takiben vukua gelen üzücü M· tinin il nci Cihan Harbinin 
disenln tafsllltı 56yledlr. meyvalarını yok ettiğini iddia 

MalQm olduğu Uzere, olim. etmiştir. 

plyad oyunlarına iştirak edecek Geniş Kara kuvvetleri tesis 
Serbest ve Grekoromen Gtires edilmesi fikrine muhalefet eden 

(Devamı Sa. 3 Sil 6 da) <Devamı Sa: 7: Sü: s de) 

Baş-akan dön 
şelıri~e geldi 

Başbakan Adnan ·Menderes, 1 
refakatinde Aydın milletvekili 
Ethem Menderes olduğu halde, 
dün saat 14,30 da, Devlet Hava
yollannın bir açağı ile İunirden 
~hriıniıe gelmiştir. 

Başbakanı, Yeşilköy.de Cum
hurbaskanı Cc.l~l Bayar, B. M. 
M. reisi Refik Kornltan, Adalet, 

<Devamı Sa: '7: Sü: 1 de> 

Türkan Yontan 

Helsiilkide 
Rusların 
Yeni f akf iği 

• Marmarada 
lfıelsinki o - ArlıDdasmuz 

se<Iat Taylan bildiriyor: Kaybolan genrler 
1 

Amerikan aUetlerinin Dk grup 'r 
(Devamı Sa: 'J; Sil: 1 de) (Y~sı 'J 11cl Sayfad:ı) 

lı baslıyacıJı:sınız. • ~ 
Dün Do lapdere:le çıkan yanıından bir r: örünü~ 

.. 

r. 

. 
« Akropolis » in 

baltalaına teşebbüsU 
• 

Bir Atina gazetesinde Ayasofyanın kilise yapılması 

hakkınCla ancak Moskovanın iıine yarıyacak . . . 
küstahca bir yazı neıredildi 

' 
Atinada eıkan AkroPQiis ga:ı:e

tesl, beş sntun iiurine neşretti· 
ti bir makalede Ayasofyının ye
niden kilise :rapılmasını istemek 
yolunda bir hezeyanda bulunu· 
yor ve bu fikri desteklemek için 
urun yıllarla Türklerle Yunanlı 
tarı birbirine dllsman halinde 
tutan çılgın Megalo İdea cere. 
yanlarını %ihinlerinde aynen can
landıracak mahiyette bir lisan 
kullanıyor. Müşterek bir düşman 
karşısında Türk \'e Yunan mil· 
Jetleri arasında dostluk ve bera· 
berlik kunnak için büyük gay. 
retler sarfedllirken, Akropolls 
gazetesinin böyle bir baltalama 
hareketine ne maksatla giriştiği· 
ni kestirmek güçtfir. 

Atatilrkün oüyük ve cömert 
<Devami Si: 7: sü': 2 de> 

Patrik 

ttlıeııa.goı·as 

Ve ılyas':'fya 
Rum Patriki tarafından 

Ayasofyaya dair Basmuhar· 
ririmlze söylenen ve ıı haz}. 
ran 952 tarihindeki sayımızda 
çıkan sözler, Akropolis gazc. 
tcsinin makalesi milnasebe· 
tiyle yeni blr ehemmiyet 
kazandığı için bunları aynen 
aşağıya geçiriyoruz: 

•Benim takdirime göre 
Atatfirkün haı ekP.ti, insanla· 
• <Devamı Sa~ 7: Sü· 2 del 



• 

• 

J MALI MESELELERiMiZ 

• • UJ •r 
il 

u um 
iya eti 1 Et fi atların 
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1 M Av Aç,::;;lJ Karadeniz 
· y 'ZIY• ~ s·· ' f f 1 

1 
ı.1i!k~1 •ı••roroıo11 ı . Uf a pos a arı 

akı 

G e;en:e:dı 
!!.aliye \ e 

ktli n.vl-:tt 
bo~ları vı 
Ha.ıine duru· 

r 1 \ZA ) kadı: temadi e 
de'l devre.s! O- ilk eliş inceleniy r 1 !as on•ınl'• •• ı,.,ônle•İM Akcaklıkları 

g~re hııgıj" E"~l'"fmn• ·e ri . .1 _ 

Son gunle!'de et fi,at!arl uzennde ko??u mak ve g !ecek ·~'"'"fi~ hıı·a &Rh~t-ııe,·iıı • · ! (j'd .
1
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11 
_ l _rftJHık Zeki ı•ol 1 ~•n !~~~~~n;; ., ______________________ _, dan malısUl satı 

!l' u h•kkındı 
&: Lctf cıl ere verdıj! beyanat ı~e 
1#.)1:1nda!d b!ll..'"UmetL"'l du)·un-u 
••mumj,.>'e illi.setini iu.h etmiş.. 
;, ... , Bt3 .. u.at, mukadd.imesınde 

•ııLua.:lar ıiyaseti!li hıddı z1. 
tında ikı ı•kle bağlar: ı - Kll
aik .siyaset, 2: - Modern ıiya .. 
••I! Kllsik 11yueUe: lstikraıla
" vlll'imlı ~!ere lalısfJ edıp el· 
ı i mesırifJ normal ... elirle (ver .. 
ı vı ıntimasllleri) !'ü.:utmeJt 
ltdbU'leri ka..tedilmekte n mo· 
dtrn ıl7U•tle de: konıoneture 
aı~asetınin murad edildiği tea
lı't olunarak bu da: ıpara ha· 
raketlerini ikti.sadi lnhıtat de
"'ttlerinde çotaltmak ve feyız 
devirlerinde uallınaktın a~ .. 
Uri.l olunmaktadır Bakan, es.
kı iktidarın ıünlük ibtıyaç"~ 
te.ıirınden yakuını kurtarama. 
dıiı için bu iki •iya etten iki 1-
ııi de beceremediğıni kaydei
tıkten. aonrı yeni iktidarın dev .. 
nldıtı borçlar karşısında her 
J•ydea evvel cıahaya hır disip
Jırı ve prenıip ışıjı ·getırm.ek» 
~tedigini, borçlanma bız1nı tı .. 
dil ve ilk merhalede Devlet 
borçlanmalarının artış .. yrfm 
tevkil ederek kısa vadeli borç. 
ları azaltma yoluna gitt$nı 
•$ böylece on beş ay (Ocak -
M<IYlS ııııı21 urfı.nda dalz•l• 
borçlan 207 mılyon !ıra indıt· 
dilini ifade ve konsolide hoıı;
ların da tedrici ıurettf:! azalma 
}·olunda oldugun!ı ilave eyler. 

iki oekle bağladıtı dtiyQnu 
'Jmllmiye .siyasetınden yent il.:
tıdar hangiıuni benims:emışt.irf 

İıabaUa bu cihet pek :ıarih go
runmüyorsa da bır taraftan be· 
ıendijimiı oe1l•r• (modern) 
vufını iılie etmek Adetimi? ha 
line gelmiş olmasına ve diğer 
taraftan >on 19~2 butçe nut· 
kunda mütebariz bau temaytil· 
!ere ıöre Hilldlmetin veya Ma 
lıyenin konjonktür siyasP.ti l8"' 
'!'aftarı olduluna hıi1c'1'1Pfrrıf"kle 
bata edilmJI olmat denılebı!ır. 

Takl·!m ytlları ihban) le du· 
!1'.1.."!·U uı::nılı!uye vwyetı 

ıo:ı u~ se?!e. ıçuı; ısatıkt t,M\,. 
da icrulur. 

' 
!l••l•t!:1 

Hılyo'I lır! 
il 13 8111 il !2 

1151 t•50 l~ 

il& .-. , .. 

- !!! O!I lıra -
ı;sı li~ 

• ' 
Hı. k ııı4~ d.• 41" " 
Dı .Uf ıh! alı 12" 

" 

... 
" 

f 

•• 

ı ><• 

• 1 ,., 
,.. 
" 

Y•kt"'- "750 2.159 11,, 

Beyııat 1950 den •on.-z!d 
devre}" kastederek konsolıda 

borçlan.~ •tU!arla tedrıcl suret 
to ualınakta olduğunOJ bildirır 

k.· yukarıkı cetvehn rakııımı.arı 
cı. bunu zöstero.r ( !8 ıru!yo.n 
!ıra kadar bır tenaku ) Yalnı& 
1352 şubatı ıçınde 60 mılyon 
lıreı.k hır dabUi i ükrazın va .. 
tıYette yeniden bır değişıklok 
vucude getirdiğınl hatırhyalım 
\' ukarıkt cetveller umumi he 

e dahılinde borçlarda ek>ıl· 
me ~eğil, bilakis artma ııöste
nrler Dalgalı borçlar üzerinde 
dııran beyanat bu hrnısta sa· 
dece 1952 ye aıt ilk bet ;.yı ele 
alır ve bu nevı bortla.rın devle-
te aıt olanlarından 77 milyon 
"'e kalma biıt~elerle &aıreye ait 

oolanlannd•n da 130 milyon Ji. 
ralık tenakus bulunduAunu kay 
dedcr ki mecmuu yukarıda da 
işaret ettığimı• veçhile 207 mil 
VQn lıra) a vı rır. Demek otuyor 
kı 1951 sonunda görtılen U50 
milyonluk dahili Vt hırıcı dal. 
galt borçlar mayıs 1952 sonun
d>. 1.143 mılyona ınmljtır. Hal· 
buki bu borçla• 1950 sonunda 
1 111 milyon lira, 1949 sonun· 
da 8M ınil.Yon lira ıdi 

Beyanat gıbı bh; de bılh?ssa 
dalgalı borçlar uıerınde dura. 
lım. Çunku dalgalı borcla.r her· 
hanıl bır Devlet Maliyeıf ıı;ın 
çok narık hır mımu teşkil e
der Yukarıda görülen dalgalı 
borçların en mühim kusmı l'rfer
kez Bankasınadır. BınaenaleYb 
biz do bu borçların seyrındeki 
teklmül 5eklini elchı; mevcut 
ol.abıltn mütal.ial11rın (donne
•'rrlnl mu aad.,I n• helinde 
:\!e.rkez Bankasn:nn iskontn <'nı 

d• nmdaki hareketl<rden takıb4 
ralışalım Beyanatın tl'al!Uk et 
h~' Enn bet aybk de"ıTeyl rle 

mnhtevt olmık Uı.e.re. Bakaı:!.'""1 
b!!' F.ne ıçıpde do.o.fo rfl.• .. 

dan• r".fl a;alıki lı!.-ekelif"ı 
go •err. 

'''"" h!ı 
.i16 .-~ .. 

1D!3 11151 

Eui:ı• \&W:~ 
~O:!:'°"'•- .... !ı 

~· bo?'.o'·~ l 

•• 
ı;aı 

asa 
x .. ~~a tıt&clltı" 

ft a.ttr.::::. 
!"ttfqtJ ueek· 
.kc.!!&ııl'l AOO 16' J•"1' P&İ •cı.6tlu ~ıo aa ... 

t ııo 2.s15 2 ı'a 

Yub.rıki cetvelın c:K.nl"'...so!i
de> ve •Dalg-11> itibarıyl' J~ 
kılanı teklini de aşalıkl cetvel· 
do bulunıı: 

TÜRKiYE 

E 1 
B A N K A S 1 A. O. 

Adana Şubesi 

Bugün sayın halkımızın 

hizmetine gor,..,j tir. 

r.P.J! ı ~~~ ~ "' ;;;; ı 
Yukank• c!!tve!den an!ış!ld,,.. 

~ veçhıle Devletin Metkez Ban 
kasın• • bı'vasıta bılivasıta • 
borçları bır ıene evve.l 858 mil
yon lira iken 1951 ıonll!lda 
l 076 mılvon lirala kadar ç!· 
karık 1952 nın be§ıncl ayı ııo
nunda 890 m'lvon liralık bir ha. 
kıyye göstermı~ır Beyanatın 
bahsetti ı tenezzül ı le 19ol so. 
nundaki 1.078 rnil)ona naz.:ıran 
.!OD b~ aylık de,·re gaye$ ınr. 
ait yukanki 186 mılyonluk fark 
ile bir ıl• yubrıld cetvel hnô 
C'inde kalan 21 milyonluk bor(
tur (Ceman 207 mil ·on) Bi
nae ale h on be •an:ıtın ııığın 
da dat;ıalı borclar. umumi h•· 
yet dahılinde .. h•tkik olnnıır · 
ken Vilzıvetı ·o; ·le mütalia :t. 
mck ik· ua ed"'r. 

a - Bir sene '" .. ı Ierkez 
Banka.sına olan 858 milyon lira· 
!ık dalgalı borç bı• sene sonra 
890 milyona rıkmık!a eksilme 
mi ı, bil ki! bir miktır daha 
ırtm•ıtır. b - Hic deanse 
Toprak Ofi!ı i muamelelerinin 
Merkez .Baııkasırıca finansman, 
u-ueti devam ettikçe bu borc 
!arın daha da arlml)·acaaı bu· 
ö'md•n temin edilemez. Zıra 
nıutaden takvim ılının u .. ım 
ve aralıktan bas!ıyanJı mayısa. 

O K K A T l!!I W!!!!!!!!!!!!l'llııı 

AH(E 1 EVi 
Kazanmak için ancak 1 GÜNUNÜZ kalmııtır. 

TÜRKİYE KREDİ BANKA 1 A. O. na 
6ugün akıama k d r 150 

lira yatırınız. 

lstınboıl 

BeyJ&lu 

İ?mir 

Y •ı Postahar~ karı• 

İitiklal caddesi 339 

B;ıyük Kardıçail Han 

Her 150. • Liroya bir kur'a nu,..,arası. 

ş1na tekabtil ~
den kısımları 

!l.tn Bank.aya odendi&i de,·redir 
v• l:ıa!in.ndan tib2ren kasım ve. 
)' ı ıralı~a kadar olan devre ise 
bılhassa hububat alımları ıç!n 
O!isuı Bankadan para ~ektigı 
devredır c ~ Yukarı1d cehrel· 
de tıcarl •e mai senetler cıi·~ 
danının bir ene içinde 2ô7 mıl 
YOndan .510 milyona t;ıkma 1 dı 
üzerinde durulmak lazım ge1en 
br,. nok•a teşkil etmekten hi.lı 
kalamu. luıh edelım . 

* A - dalgalı boıı;larda tena-
ku• değıl . hakikatto teu

yut vardır. Bakan!n Beyanatı 
ınrak beş aylık devre u;in mu 
tıı!ı"·a alınan dalgalı borçlar. 
dan yalnız. bir ıumreye, ezel.im
le yıllık butçe ıhtiyaçlarına t&
kabtil eden ttimreye taa!Iak et
mektedır. Devlet varıdat tabsi
litı bılhaosa •on aylarda • Al. 
lah naurdan saklasın • ~ok iyi 
yıirümektedir. Bu uyededir ki 
ltth:\'e Vekaleti de &on zaman
larda Bankalardaki kısa vadeli 
avam he.sabınd2n . dokuz aylık 
vadeli bonolardan, Devlet De
miryollan idareslni araya sok
mak •uretiyle ihdas veya t.ec. 
dıt eUıği Hazine kefaletini h•· 
it bonolardan olan borçlarını 
kooamılf.Jr (İ!ulkı muhtemel 
kısır aylarda malıyenın yeniden 
bu menbalara müracaat hakkı 
mahfu7 dur) . Fakat buna muk:ı
bıl hazıne kefaletinı haiz bo
nolar me\-zuu bahsinuz olan bir 
senelik devre zarfında ve umu. 
ml heyeti dahilinde artmıı bu· 
lunmaktadır. Bu nevi bonoll· 
rm 26.!i.1951 dekı 775 mılyonu 
31.12.1951 de !.001 mılyon ol· 
muı ve 31.5.19S2 de de ancak 
890 milyona in•bilmiştir. De
mPk kı bu nevi bonolardan bir 
ıene evvele nazaran 115 milyon 
liralık bir tezayüt vardır. Kül · 
liyete karip ekseriyeti itibarile 
bu te:r.atyüt Ofi~ ınuameleIP.rl 
Yliıtindendir, dıye tahmin olu 
nabılir. 

h - n A90 mı1yon Onumua.
d~kı mevsunde bıraz daha kaha 
rı,.ak yurlime.kte devam etm.!
"P-re!f. nti? Eu noktaya. daır be
vı"a ta b.ır iJ;ı'."'f't bulama u 
Fak.at nıkbın oJmamak ırın nr , 
1•da Mbepler ·ok değı!dır Ha
man 1~ ten ıtibaren O!ıs yenı
d~n Yf!Dıye mubay:ıata ve hem 
bıraıdaha ytiksek fıyatlarla mu 

mevoMı S•. •. Sıi. ı ~.ı 

GECMl$1E 
BU fi ÜN 

Hadrlanu ' n 
iiliimU 

1814 yıl evvel bııglı•. 10 
Temmuz 138 de Roma impa
ratoru Bad.rlann11 Ö111lıi tü. 
Hadriınns 10 111ında dol· 
muı, 117 de imparator "'" 
tnıı tıır. 1.amanını,, buyuk 
bir kt .. m.ını m-mle\"t iefn· 
rlf! do1a!l"mak1a ıerirmi. tir. 
ll~utriarHJ bu seyahatleri 
e nasında Edim, ıehrini 

rnirlen t,.si! rtmis ve Jf'hir 
onun adına iıa!2,to 11adrİ•· 
nopoJhı ;tdını .111mı fıf', 7.a· 
m:ıınındı yıpfın1ıfı k;ıı11•ın· 
lır. uıun ıam.anlar Romanın 
i.far,.ı.tntff! hiıkinı ol'l1tJfht. 

Ti.'LBENTÇI 

01'111 ÇIKAN JCISMIN 
UULAsASI 

"R'll'!y 5rhttıidt hı:tfitmeşte~ 
hlr kızdır. 1890 yılıl'da, 
Cincinnati'delrl 1rkJlf kah
' rde, 1'ir fabrjk~ arıent.e

fylt. 1':tu1u~rnaktadır. 

dam, \ı;endf-.iM 'VÔI vr-r· 
mP.dill 1('111 ltıy'll lftm 
rder. 

Ra~· tı•ıtıın tNakıu;unı1, 
hir ,;llc\'T! oaıanta ... ta nynı~ 
hlr;: f'fiPN'k lf' İ~fir. 
M111'Hin hlitun d,.1fkınhl~ 0 

lt:r"'!te diıtı tkmat mudurluğunde Borsa Mezbaha: mudur!ı;>rırle ... ... 
ruumi)'etl,, ('Pnıın .. g~rn lı-

loptancı releo ve perakendeci kaıı:apiar murnessille!"lt1!ıı h21ır tıkarn~tinde,, orta kın:vette 
bulundu~u htr toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda et fıy,ıtt}annd! · 

kı )'Ukselme ılt. il~ılı me-vı,tlar gonişulmuş ve bugunlctı fi~·at 
farklarmır1 :!'ec;en bayram ve havanın muhaJeletı dolı:ıyı!ıyle mu 
varedatın gen kalmasından ılerı geldigı ve ha.len volda bulunan 
kasaplık hay\'anlarla yakırrl:ı duıı:f'lcek oları pıyasanın dtııeleceli 
11~tıresine varılmıştır. Esacı"n dundenberı k:ısaolarla ·.ap!lan 2rı· 

laşma netıce~ınde kasaplar k3r hadlerınden feragat eristf"rmek 
ııı•retiyle rn·atıart 30 - 40 kuru~ arasında indırmi~lerdır Vali ve 
Btledıve Reisı dun de k:a~trıların kontroliınf'i devam etmı .. tır. 

Sehirde yapılacak \ Doktor simsarlarile 
Yeni yollar Mücadele 
Beledıye bu sene :ehtrde yı 

pılacak yollarııı mtihim bır kt~~ 
mını dahıı: ıhale etmiştır. Yapı .. 
lacak yollar uıerinde gorüşmek 
tızere dun ıabıh Vali ve Beledi
ye Reısin1n başkanlığında Reis 
muavini, Fen, pa)·ındırlık ve 
YoUar mUdurlPrının iotirakıle 

bir toplantı yapılmııtır. 
Şimdiye karlar Sarı~·er, & 

)'Up, Fatih ve Beyk:or kaıaları~ 
nın yolları ihale edılmıştır. 

Kadıkoy ve Beşiktaı kazaJa. 
rının yollan 21 Temmuz, Üskil· 
dar yo1Jarı da 24 Temmuzda iha
leye çıkarılacaktır 

100.000 
LİRA 

İl 
Yapabilirslniz ? 

100.000 

lımırde şon 2'.!!!l?!'Jırda dok· 
tor !lm!arları çot;aırn.1 ,tır. frmir 
Etibba Oda ı bu munasebetle 
kahvelere ve vapur bekitme "IJ:I· 

1onlarına iU olda ilinlar astır

mııtır: 

KOyliJ vatıntlaş! 

Malını, canıııt korumak ıstl· 
yorsan tanımadığın adamların 
tavsiye ettikleri doktorlara git
me. Aradığın doktoru bulmak 
için poh. e, e,.ıanelere ve Etıbba 
Odasına başvur. Bu auretle al
danmaktan kurtulursıuı . 

N jal Kulakçı aleyhine 

açılan ~ilvanın 

duru,ması 

Ü!I!.ıt Yurtsever ısm!nde bır 
hastanın , Cerrabpesa hastan~sı 

kulak bogaz muteha•sısı Dr. Ne
jat Kulakçı tleyhıno açtıtı da 
va}·a dün Asliye Ce:za mahkemP. .. 
!tnde devam edilm!!'l:tir. tJmıt 
Yurtseverin , dunımunun C'er-

l 
ıahpaşa ha!ta.hanesın<le lhitc
hassıs bır heyet tarafından tr..s-
bitıne karar veri1mişfir. Duru 
ma talik edilmııtir. 

Siıli gecekonducuları 

C. Bayar'ı ziyaret etti 

100.000 
100.000 

Lira ile on katlı 
bır apartıman, 

l.i a ilı- hir !::1b· Şi li Gecekondu1arırıı İh~'a 
rika j ''" Guzelle~ırme Derrıegı Ba1ka-

100.000 

100.000 
100.000 

• ,,ı berab,.l'ınd• onb~ ~rk.ari:ı ı 
l..ıra llP hPŞ bıtt He dıın Flor aya gidPrek, Cum 
<lonumJu1r b1r ~ıft hurba~kanına dıleklerde bulun . 
l 1k.. muşlar ''fi mı:ıhrum! ·et1,...rınden 
141"! Jl• n., ıied bahıehnıaJerdır. Dl!trı te.Ui 
f!ıks J. rrıerikPıı o- Cumhurbı~kın1 r:eı ı ı Bav~ r ı 
fornobıli , . ~i ger.ekoıı:rlu ttuntık.alarına 

L!ra ııe o~ ık.ı dlvrt etmatır 
ı 

b-aktor S"bts vs meyvs f.nlı 
Lırı i!e. hır heı · 
rethano temın • · tevsi edilec k 
rlebilır.sıniı! 

1 QQ,QOO Lıra ile medegı-
nıze, aılenize, ph 
ıınn:a aıd bircok 
ııuret tuavvuru· 
nuru tahakkuk et 
tirebilirsinız~ 

Reledı,·e 1ht!vat;2 k.lfı &elme-
·en ~e;bıe ve me ~ve hf!Hnı e. a 1r 

surette tev.si ve isllh etmeye ka
rar vermt"tır Halin Eminnıııı 
c~hebnde herbrrı :?2 hu~eyı lh~ 
tıva edPn iki hfıton bfn!tıln te-.. 
roel ıtmı törenı Ontimüzdeki 
ruma guıın yapılacak v~ bu jn. 
şaat 1r1n bır mı! on lırc. ırafedı 
lerr-ktı .... 

Taltbının de~emek için derhal 

GARANTi Bankası 
Sube V'- a1anslırına koşunuı 

ve bır heaap açtırınıı! 

F'.mnt •et, •nrat. kcıl> ·!ık 

deme ır. 

r-TAKVİM-1 
ın TE!ILl\IUZ 195% 

PF.llŞE IBE 
A 'i 7 - Gl\N 31 - HIZ!ll 66 
RUMi 1~~~ - HAZİRAN %7 
HiCRi 1311 - ŞEVVAi, 17 

SAB. H 
ÖGLE 
İKiNDi 
AKŞA 1 
YATSl 
iMSAK 

V11!1aft E?an• 
04.36 08.53 
12.JQ 04.38 
16.19 08.36 
ıa.n 12.00 
1.42 01.59 

02.2~ 00 40 

6AUtımıu ~""°'"'"' ucr •• .. , 
~"'*''*' '"~'' ... "· ..... ı,,.""'" ''""'"' 
,da"'''· 

ese('el(, ;;1ıhııncf artacsti(-fır . 

nun ı .. hrımı7dP hin-!.it a~ık 
gr,.nıı rıi?'g,rlar in1al.",:»r)ı; 

ic.:tik~rı~tirıif,.n h:1fif esnıt~, 

g~Hg'""'" rn dusıi~ ~ırhıınPf 
14.'7. f'!'t ylllc5f'k 27. ıantfgrat 
~a~·ıi~diln1i~tir. 

KUCUK HABERLER 
ADAI,J:T B~ 1'Allı"INTN 
!lfNft1 TF,TKtlrr.rRI 

Şelırımızd,. bulun?n Aı:hıh•t 

B!!!kanı Rtıknettın ·a .. !.lhıoğ1u 
dün. İstanbul ArtalPt .1;11ral'1 ın · 
Ş!tatını mahallınde tncelemıı tte 
dığel" dlıyeye aıt bınah:ırın ın 

şaatı hakkınıia B~yınrlıtlık mu
rlüriı ılP. hır gOri.ışme •apmıştır. 
Of:t.JIWF 'J.f:RE 
İHTAR Y \Pli.ili 

İ:;;tanbul degırmenJerının 
kazalara kBfi derer~de un 
mediklPri tesbıt edıtilıı lır 

bazı 

Bu va?lyt:h uç gfirı •cinde dıı · 

ZPltmtıyPn de~ırnıenler ııddrtle 
ceza tandırıJ:ıcakt ır. 

YALOVA • KARTAi, 
ffATTIN!l\ IL\\'E 
ARı\Jl<\ V l'l'RU 

Y2lov1 .. Kertal hattınil YP!li 

bır araba vaouru d~ha 1!~ e edil 
mı~tır. 

tevsım ıcabı art.arı iht.ıyaç bu 
suretle ka111lanrn1 olacakt1r 
1'ITT,'"!" J::Tf ERAQA~f 
CAl'I Kl~T RM~ n;şım, Ti 

SF.KRF.TV.RI GİTTİ 
til1Ptlerarf!s1 Carı "Kurtarma 

TP~kılatı geııel ~ı:>"kreterı Ha.us 
'Holtt>r i!'itanbuldakı tetkiklPrını 
bıtirerek riun ı:: ab:tb J kandınav 
uçagı ıı,,. Oslova gıtmı~tır. 

Kaplan Haıı §t?hrimıul~lti 
tetkiklerınin neticesini bir ra· 
porla Kıyı Emnıyrt TP~kil.\tına 
bildirtırPk{ı.t. 
ALM.\ RA KONSOi O ;Ll hl'-
NUN YF..'ii TF.LEFO.'i 
NUM<\RM.ARI 

A,\·ar.paşa<l~~anya f 'ede 

Son ~!!manlarda Karadeniz 
hattına vapur tahsisindekı güç~ 
1ukler yüzünden Karadeniz stir' 
at postalarında baıı aksamaı.,_.,. 
oJmuştur, 13 Temmuzdan itiba~ 

ren. alınaan tedbirler1e bu DO~· 
t2ların intiz.amh ııı::urette yapıl
ma~ı temin edilmiştir. 

Turizm Kurumunun 

gezisi 
T1..1rk.1ye Turizm Kurumu fzmtt 

ko!'fe:zıni tanıtmak gayesıyle 20 
temmuı puar günü ic:ın gti.nti· 
bırJık bir v;ıpur geıi~ tertip et· 
mişhr. 

Yenı g•len lüks Beylerb<>vl 
vapuru ile y11pılacak olan bu ge. 
11de İzmit, t>eğirmeııdere, Kara
mun;.Pl, Halidere ve Hereke &e· 
ıilf't'ektir. 

Kurum bu gezinin cazip olm~
sı ıtin hazırladığı birçok" stlr
prı:zlere ilave olarak memltketi
mizın hoıotsohbet ZPvatını ve tlde
basını da da\'et etmiştir. 
Ayrıca geıiye, $eS ve saz san 

afkJırtırı , mtikf'mmel bir cazın 
iştiraki de temin edilmiştir. 

Hncı kafileleri lstanbulda 

toplanıyor 

İstanbul. 9 <D.H.A.) - Hac 
me,-.ıminit1 yaklaşın~sı dolaY1-
!l:lyl" yurdun muhtelif bö1ge1e
rınden hPcca gidecek yurddaşla
rırrın: kafileler halinde İstanbııT
da toplanmağa başlamıştır. Tür· 
Jı;jyeden hacca gidecPk vatanda,.. 
larımırın ek~eriyetini Konya ve 
Orl>rlo~ halkı teıkil etmekte
dir Harıların mfktırı 6000 lrüd 
olarak fRhmin edilmektedir. İbni 
Suut hüktımetinin kara yolu ile 
harı gelrne..1;.ıni menetmesi Yil
mnden Türk hacıtarının mühim 
hir kısmının hava yolunu tercih 
ettikleri anlası1maktadır. - - --
nl Cumhuriyeti Başkonsoloslu
ğunun telefon numaraları değiş
miştir. Yeni telefon numaraları 
8.32AA •·e 83289 dur.~ 

$1" çEvı'r/<N• REZZAN A.E. YALMAN 

•• .., 
,., "'111 ;)rımPk ôJfprlPr. Çıt• kat hac;:ka 
Jıı !aman fl'a.v hu işe rill" de~ı1dı. 

turlı..i olmak el.ı..ndf'i fiibrıka ~centesı e ·lıydı tsmı lı~ \' e hu1ıır tııc. edı,·ordır O· rıst akıllı olsa, bu!ta ,ukret~e· 
tıchel Prothero nlan bı'" a nun düşiıncesırıe: a:öre Ray, a· li. iç• rahat bulunrııahydı, ı;un-

ralıır. 

Ü1·r.r kıı kırde!i f"rMfı· 
nın ı1trınP'iİ lta)-'ın h•ha· 
ıh·Je knnıı§mt\tıuhr. 

On r!Ort vaıında iken df' av damdı. N~vyork'da: nturuyor lAkadar olduğu bir erkegi her klı Ray ~adece ~trbest bir genç 
Mı hal dP.vam etmı!llti. On do· ı1u . Saatınırı Jçind~ karısıııın hakı'l"ld~n JTlpc;ut PdPbilPce.f kızctı, hic:bir ıam~YJ kölil bır 
kuz yaşında tken de. fabri'ra. ,.,., llti tOl'.'11ğuntın rec:mı var hır kartı'1dı. kRdın olamazdı. 
11rentesının dediR:I gibi, rPr- dı. Bir lokı:tntay;ı \eya iç-k i Ray'ın babası, $ehrın ıtihar 

Ra .• herke..,i memnun etmPk kekleri ba~tan çıkartan ve kPn Rav, dızırıı ku,·tarmağa ı;alı ltithveyP. zirdi~i 7aman öyle ıa 11 VP. namu"lu hır türcarı idi 
ııte ttı iyı l\albli bir kızdı. Ma .. dilerine ümit verenlerdendıı. , ırk~n. şöyle derli: ıi{, ovlP -ıtlımlı hir h::ıli vardı R;ı) da onun kızı irli. Kendisi 
demki o~lanlar kendisini okşa· fakat ·onunda hep nyıınboıan· Bu yaptı~ınıı, ,, fı hır 8 kı )';:Jnınrt::1ki erkP~ın kollnk· ni: herke~ tanır Vd sPv•rdi. Hic: 
yıp öpmekten bu kadar ıevk tık edıyordu dama yakışır mı? Genç hır ln 1.-rı kRb~rıntı Sonra ra1.:lıt m:ış kım ·e. onun hakknıtJ-1 kötil bir 
alıyorlardı. kıt da onların hu Lvey annesı, hıı hallere zı, hem de kendi doğup bur·u· ıııtf ettirmeden. en . yı şeflerı iev düşünemezdi. Küçücilkten-
zevkine mani olmak istemiyor çok kızıyordu . •Neden böyie düğü yerde re,.il etmekte. ne 5e(,.mPslııi ve: ipariş efına•1 -ıı berı orada büyu nuşt.u Prot 
du. Onlarırı heyecanli ve teliş.. eylert~• müsaade ediycir, nP- mı\na var sanki? bilırdi. Rav •ihı hir \...ııın dıJ 1 hero da kızı ve ailesıni Sfne 
h halıni gormek tıoşuna gıdi- den erkeklere çatmıyor?• dt"t: Prothero, hıç de 1ıudala de }' adıı eşi yokf 1 O!ekiler ;ıını ltrdenheri tanırdı. Ray .gôıle 
yordu. Yi.Jzlerı ~ivılcelı, Pllerı ·öyleııiyordu . •Erkekler kPn· ğildl. Karı~ına ve çocuklarını r·r faıl;ı ık,l gt1n 'e ak L ne rıni SÜ7.P.rek du11klJrn11 tatiı 
çatlak Vf'. ı;ert bile olsa, açları dilerine kar~ı y12muşak davrı· rta diışkündu. Fakat htr Cin rle: [azla ;ıcık ııc ı ktı. bir f'kilde bükerPk fabriJa a 
ba~ları karmakarı ık, elbbele.ri n.:tn kadınlıtı sa rnaılar• di· rınnatiye :;eldikce, Ray·ın pe Ray rierli 'Jrluya ıldırcı.. centesine şu cıölle·i cöyJetlL 
btU"Utillk bıle bulunsa. vin~ hPp )'ordu. $inden koşmaktan kendinı a ya., , hakkında vertler~ lt .,ıı· - Siz garip blr ad::ırnsrnrr. 
!lnin birden al!ka ını Cf'kmek Ray, bunun b6yle oldngunu lamıyordu. Buraya nğrjm~dan ı : un lerı hıce c.ıvarı <1<'"k k liı P"olheı-o . Dtiny:ıvı iki kı,m,• 
Ray'a zevk \'erıyorrl.u bıliyordu. lçkilı kahvede dili• .ieçen aylarca ıaman t~inde lı \'f merd hır kızdı Bıst rı hfHersiniı. Bunun bir ia:.. fına 

Bunun fyt bır ıe' o1madıtı· nı ııkı tıran adamın da , hflr genç kızı bır kerP. ol"un du tlıı ~ı a• · tıı , fakcı:t k.ar ıl ı tıııd:ı hıç karınızı götürilrSü!lü~ öteki 
uı bilmez değildi. Rerthı gibi gı.in babasının dükkinına i'· mı.iyordu. Fakıt göri.ince tek b•r f'' "" "rm ~7.~ ! ta•2fına ise onun ::.yak ba m,. 
U!"!ı' b1 r arkada~tan mahrum rıp çıkan Oteki g!nçlerden rar baıtan ı;ıkn·ordu. R1;"1n Evli bir erkık Ray ı!e bP. sına musaade etmezsL1i1 Me 

!!:' ' 1~51 

yunanist-:.ntfa çıkan .\hn 
p~!i ıttlı b: Uatah gaı~te 

·Yu,,a?ı!.sta!'lı rl'!st!nl. nınt· 
!!.ll A~aso'ya "~"'!!,,iıı p, ...... 
k!1ı5esiT'"' d" .,.,.rli!me 111i 1 

ti' ormı,,. 
Riı T 1id.Jrr, htr v{,, pn!.n 

~r-tlfU!HI (\·11'!!?1'"t1.,-t~ ~ ... ~ l 

IJl!n ku1l2!'...ılm1lı.t2rt•r) ( "· 
r~ bez ''ff n!~r'l'"" tieg!I•!. 
A\:ropi)lis bluıı• hılnü ·""a 
Oğrerısiıı ı·e hıJ gibi "p'""Yil'' · 
hrTa Türki ·e. 1:e \'nn~r?ist ,, 
arl'!1111nda ~u tPrı>k rnı-rıtuı. 

lrr bpl;ımttı"~n mp'""ıı ,.ı. 

m.a. ı '~'"!"' g_.ı,.n dn~t1ıı I! 

bo yere goriılge du~ıırıne .. i!1 
Riı .>\.ti!tiirlri.Jıı ti,.rl.i i ,.ı . 

dı yiirürttek isti or ,. tı•1nıın 

ic;ltı Tur\r . \'unsı11 rln•t!ıı 11 
na deıer ,.,.rh·o,.ı•., . f'~Jc3t 

A kl"1'p,,lis'i!1 • ' u.,. ·prrlik 
AJ! ·e, ı~Tdl s .... h~lt ·a,, ~'1 
riiniı hı!klı cı\-;.rıı .. .ıt\- ıcıtezt 

fihl çılgnı!ıklsır tın f4.,-;t1ıııt~ 
~~c;ııL ı11rıt v•M", 

,.,.11..Da!'h tf11<;th1Ntnl1, h171~ 

gibi ıııurhı nl..-nn1ıır. R~1ı:: hi" 
hiç ·Türk!1·e 6 rl.,~tlıılf; na• 
mıl'lı Oni1d d:t""~ irt'1~ etffl , 
m.Psiniı ı t! ·or m.n il'"'? kf 
1st~,.,.k 3'etd"" gti(I': kiC1ı1'1r 
}13lcfr,-ıt • 

tPtiırJdın, .\ ·ı~otya,ıı ~ .. y 
11elmilP1 rilrıith~ bir "'t!'"e ha
line getirfmf! ı insanlı\\ i1P.• 
ıihına rn büyuk hitnftıır. 
lı:rnpnH. ,.f orııırı gil)J rlii 

iin11nh~r. ot•ırdukla7'! yerrt~ 
otursunl~r \'f" hıı:I luı Hııfı 

,PİJ"1ll'1. efnırmete b k-..ı,,!:t.t! 
ACABA KİMiN F:Srni• 
Rh-irn P" bliyiık d-rt1«>rf• 

"1iz4en biri de '"rr ~lıınm•· 
11 ıulan~a \•r. ,.,.rımh h:ıle ;e-

l 
tfrmpktir. Cttmf!u,., ·et lçu!1'· 
la1utınhPn ıtn,.fe!'" grçtıgi 
h:1lde hu da ·ay• l?.ıH!!t~e.J.: 
hı1~usontf• b;ı a" ~o~t•,.ıj.i ! 

'"''" riy)PnP~H~?. 
Gıt~!!lf'ltrf!e çıkan h~f\e!'

IP:r-tr.n l""m"ıın1 ·ptl~ tıg"ttn 
dijiınile .ı:tDrP. on bn• ·11ıtye· 
thniırl"" _21fn.nnn ""ka ... !ık ııra· 
ı.iyi ııulıııyab!IPrf'k t.ııtfrette 
on ı1b bliyıil( t f,.ın ifı;ı.lr i 
ya1>ıJrrı1ş hulnnmai(t.arfıl' in 
fıııtt t~mımlıtnıl'! '"'" ,,. '"'p'" 
rneydanıt gf"lfli#'i "~nuın, k91· 
kınmakta nlıi11""111"11 htç ııp
he oln11yan 1iraatiıııiz, Y'J11·, 
den büyük ka1an('l~r rlde 
edecektir. 

Valnıı bPl"ıtt1 hn }ıu<il!J'"f;ı 
mer11k rfh!:İrn lnr nnlı.tı var: 
ffanp nrno•;::ınt.I! tı'·a}t~tin" 

çıkmıc.:kf'" ('. "R. r . g"'""' 
ıekrtt"ti; .. Rııım b11!ad!!! 
rnı: "!<iltl". ~"'"""l e~ıo·n"li!,-., 
de!" m• "f: 1 ;1,. tJnete•ı .-e 
kPMl;,r rl"lctr,.k . .. r.ı!I ... !u!l 
YL"tfH!!.l"!!' l'P.,.att?g• !!'ı!f..tn 
f!!')! 01'""!JnljVrtf'fi!'" dl e a• 

(' .. R, J" rıı11 ıtn·l~r"• ı\ 
hd~rda k~ld•f!!?•. ~tınh,11 
ya.rrlH1"!11'1fl nrl'ttnl;.r;:ıt Pi'tH 

Udidınnıhp11 ,,.,.,, rlP. "''"'• 
cut oldutı1•H1 hıJm,..,, h!.ithr · 
JıhM.ıyı JİJ7111'1 var '"'" 

• Dü~F!'~l1 Olc11" df' rı~ "!"
de!! ö!iıne nJ iitı• dE"t!1~1 .. ,..; 
g!b!, "~YSP hı,. kalk!!!~hm dJ!I 
n~ yritdP!' olU!"U (') IHI~ 

Sadun G. SAVCI 
O... KF:Ll"'1E"\·T.F, 

Ta.(t'!r, ııtı ... T'.1s~nhow ı-'ht 

ıag1, Ei1;,f'nlıower'h1 ınh' .• 
"R1\;ıı1un h11ngi i nık::ıı,·f 

olacııtk!.. . TA fl,J'W-J'T 

.... , 
Diateye karşı · 
en foyclalı tedbir . , 

. . . 

Eldoform 
tableti~" 

- Ne mıınaseb:ııt G ce on 
bire kadar bıı kah,-e ·e ka rın:ılı 
da ıeleb!lırım. 

Ray, göğ~unde a ılı d·ı r:<ın 
küçük gümü, ıaal• ~•!<arak 
dedi kı: 

- Saat "" hırı coktan s•~ 
ti. On ikiye çeyrek var ~LI 
halde nedPn l)P.nımle J"J ı. ada 
oturuyor-;unuz '! 

- Siz l1"- yaman ınıı, '1U1 

- Neden yaman olııy-,r_..,ıJ · 

ıum? Bana bunu ttab Pdcr JIJI· 
sinir.? 
~ hah etmek çok r Bfn 

ne bilevım? Br.nim ıhı hır a 
dam senelerdenberi bu ehrf' 
geliyor Siıi h,,"ı,11nrzın diikkl 
nında hir mf!ktep çorıg ı h 
liyle gördıiktl!n ıon"a, buyll 
dü~iinü1ü, s::enç kız oJdujunu 
zu. hattl dıyebıı:ıim ki ehr'" 
en ho, k11.ı h:ılinP ieldiğin 1 tı 
hrk•rliyor. h•ıoa n~men haıA 
nı:ı- dün, nP da hugiin ırıçırı 1 n 
argülerİDİ Ç@ki;tirdjğ 1TI kit 
çor11gun na ıl hir k rhn nldL' 
A:unu bilemiyorum. Si7tn gıb1 

bır k11,la R:örii.,en adamın. t· 

Aer damarlarında zerr ic;dar 
kanı varı;;a, haşlan rıkınarna'ı 
na imkiın ynk Fakat bu •fi 
nere ·e kad'lr ıleri gOturebı 
lir? !ııe o belll değ ı 

Rav, Prothero'nıtn eı~ır" 1 ' 
makta old11ğıı dP!nı çekmede?' 
su Cf'' .ı. hı verdı 

- l te ben gordıJğunuz 
bi im, Prothero olmak veYa ıh·e)' annesind-!11 a· haşka turltı olmadığını peklJI yanında !ken, h!çbır kıd~t!'" raber geımPAe ·•i'1erek .1hı .. ıa . eUı onu hııraya '°etirmP! ı 

~!!!!!!!!1!!!11!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, _ U'" i ltl!!ek acı h• .. ı ·dı la- tahl"ftin erh ·ordu. Üstelik de yanında du rrı11dıt 1 bır rahat ı;nk ivı r ~ klt 2""" ı-.ııırdı . lt:?· nü. de"'il mi! <P~ı·.:1mı ·~:r~ ...... ' ;..; .... -...~----....;-.. __ ..,..~ ..... ,,,..,;,,.....,,...,., ______ ..;. ____ ..;; __ ~~""""""'"""'.;..,,...,, ----~"=·-----------------..... """--~~="'="'"'·"""° 
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1) p~ ~ -(.Ş Kavgah bir seçimden sonra güreş 
- --

yanlış K K 'd H Pamuk ipliği takımımızın baz! ı:o:a=:te 
takımımız belli oldu 

H uzey_ ore e amhung K tu ..... lemanlan Uyin edilmiı. Uç ka. ·esap... . ' op =~ seçmesi de dün'e bıra· 

ı · Yazan. E T ve Kunurı· bombalandı ı]didat partisi ıueteleria- Mllsabakalar dün Eminöniln· 

ı 
. de, son günlerde ıarlp <!eki ıüreı kampının salonunda, 

n~ilterenin derdi ç;kt11r. •Hun- * Güvenlik Konseyindeki bir mlcadele batladı, maba· saat 17 de balladı~ Salon kala· 
!ardan biri de Maleıya me· Sovyet delegesi Malik M lefetl bırakıp blrblrlerbae balık bir seyirci kitlesi ile do. 

ııelesidir. ikinci Dünya Harbi mikrop meselesine dair ütareke görüşmelerinin birinci yılclönümü saldınyorlar. !uydu. 
ıona erdiği gundenberi Malez. bir Amerikan takrfrlne olan dünkü toplantıda da ilerleme olmadı Hem de öyle saldınflar ilk olarak 57 kilo grekoro. 
l~'.n~n büyük bir kısmına ko· bqı veto kullannn•tır. ı ki -af bnyurun- kirli .... men müsabakası yapıldı. Güreş, 
nıunıst ... t•l · h .. kl _.,. Tokyo, 9 - B•..ınei hava kuvvetleri karargAhından tebliğ ~-
ler as ~1"." en • mdlr. Çete- * Irak Bqbakanı Nuri Salt _. maprlar teker teker öniiml· Kemli Demirsilren'le Süha Kar 

ay "•n t - edildiğine göre, Birle .... i• Milletler av ve bomba U"aklan. 23 ve • • eessus etmesine Pap istifa etmİ§tir. ..-.., '" ıe seriliyor. a:an arasında cereyan etti ve d3· 
~ln bırakmı)·orlar. Dağlata, * Diin birind yıldönümli 27 haziranda taarruza uğramış olan Chosen hidroelektrik san. hin kötüsü bu fımqırla· ha iyi çalıştığı için Kemli Dc-
den•t:ıı~.hls ormanlara iltit"I tamam olan Kore mtlta· trallerine yeniden hücum etmlslerdir. nn hepsinde kocaman ltirer minüren sayı hesabıyla galip i· 
h nı.un tler \-akit vakit reke görüsmelerlnde ıe· Dün Ya'Pılan taarruzun iki santrale tevcih edildiği ve yapı. aCemaıdyiileneı. dampsı lln edildi. ' 
h °:':'dan çıkarak limendüfer ne bir ilerileme olmUIUf· lan keıiflerde buralarda ehemmiyetli tamirat icra olunduğu da nr. İkinci müsabaka da, yine gre. 
, 

1

8 
• annı boıuyor, kôpriilert h:ı· tır tebli~de belirtilmektedir. ECVET GtlUSlN · 'l R · )a uçuruyor, !lehlrJere, köyle· • koromen Sıtı de, aıf Akbulut'-

rc akınlar yapıyorlar * M111rla Birleşik Amerika Birleşmiş Milletler hava ku\'vetleri ayni zamanda Hamhung :.-----------• la Yahya Kalkan arasında yapıl. 
• Çetelere karsı ahn;n tedbirle· arasında bir dostluk an- ve Kunuri'nin ula§lırma merkezlerini de bombalamıılardır. Dr. Musaddık dı. fn kilonun bu iki çetin r3 

j~".,. hiç biri ı para etmemlftir. lapnuı imza edilecektir. Mütareke ıöriilmelerinia birinci yılı bitti kibi birbirleri üzerinde kat'l tıir 
k ".•~tere Malezya'da mühim bir -----------.= Munsan (Kore), 9 (A.P.) - Mütareke müzakerelerinin açı· A" d liatünlllk temin edemedilerse de, 

U\\et bulund G Jıcının ilk yıldönümü bu""ın, Mu""tareke komisyonu komünist· yan an rey daha faal olan Raif Akbulut mıı. 
ramı uruyor, bizim P•· Konseyinde il au &abakayı aldı. Ve böylece, gü. 
. ıJa her Sene yüzlerce mit. • !erle gizli bir toplantı yapmıştır. I 

~on harcayor, fakat yine ılikln İhtillflı olan esirlerin mübadelesi mevzuunda herhal)'" bir Alamadı nün son müsabakasma geçildi. 
.e asaylfi t ı R il ... Bu g(lreş 73 kiloda ve ser· 
\'aıi i enı n edemiyor ... Bu usya e inci terakki kaydedilip edilmedili hakkında bir malQmat verilme· best stilde yapıldı. Mehmet Ali 
ya~!.a:f~ltered'~e endişe U· miştir. Tahran, 9 (A.A.) - İran •· İslioğlu ile Bekir BUke denk 
-·· k • en ııe meclisteki v k 

11 
d Ce h . bet h k . b' - il d idi yan Meclisi buiilnkU toplantısın N U -.uu ereı f P e nıs en are etaız ır ~un ı:ı e . bir ıüre• çıkardılar. e cede 

~alelerı~'valı'ı~tıevtealkeri• d~ .. !_ldkinia'! e oyu u a 1 da, Doktor Musıddık'a, yeni hU- Hakem heyeti ve !Jüri. kararını .. " . ._. A d Jdlmeti kurmak lçln şart koştu- . 
löatennettedlr. AHocfclıı& Prm vrupa a Irak Bac.bakanı ğu çoğunluk reyini vermemlş, Mehmet Ali lsliojlu lehine ver-
i' Malezya meselesine son ve- Nevyorlı:, 9 - Güvenlik kon. 'f 36 üyeden 14 U lehte, llçü diğer di:-
J:k t:dblrlerl almak üzere tn. seyinin bugünkü toplantısında Sıcak dalgası N . r:.... p namzetlere reylerini kullanmış- Bu suretle, zaruri bir değişik· 
a nı. stemlekit nann birkaç Sovyet delegesi Jakob Malik un .>aıf aşa lar, 19 üye de çekimser kalmış- lik yapılmadığı takdirde Serbest 
b~ evvel burayı seyahat etmıı Mikrop harbi meselesine dair bir • m. ve Grekoromen takımlarımız şu 
bul kaç hafta kalarak tetklklerd~ ~l'!İkan takririni veto etmiş Hafifledi lsıı·ıa en·ı Siyasi müphlUer, reylerin bu güregilerden teşek.kill etmiş ol· 
be unnıuıtu. Bu tetkikler üzeri· tir. Aımerikan takrirlnde, Rus- tekilde 1ıe2bhür etmesinden '-· du. 
leni 'Jc:t't kararlar verilmesi bek· Yanın Birleşik Amerika aleyhin A.uoın..tefl Pm• A.uoel&W Pnu yan Meclisinin, Doktor Mwad- Serbest: 
lı.lç ~ı:":· . Halbald vaziyette de ileri sürdilğü Mikrop Harbi Londra, 9 - Avrupayı kasıp Bağdat 9 - Irak Başbakanı dıkın iş başınagelmeslnl istediği 
rii eiııllıllk yoktur. Birkaç ithamlarının herhanıi bir haki· kavurmakta olan ve 11 glln zar· Nuri Essait pap ve kabinesi mAnasının çıkarılıııbileoeğini M kilo: Hasan Gemici 
ut 8 evvel . telgraflar mlihlm bir kat ve esasa dayanmadığı beyan fında muhtelif memleketlerde Luıün istifa etmiştir. Devlet Ba- söylemektedirler. Fakat beri yan 57 kilo: Cemil Sanbacak 
lo kuvvetın Rangon'a 400 ıit. edilmiş ve bu ~i esassız id· 300 kişinin ölUmüne sebebiyet kanı Mustafa El Mari geçici bir dan, Doktor Musaddık'ın, Ayanın 62 kilo: Bayram Şit 
- ._hritre mesafedeki Bokepyln dialann dUnyanın her tarafına veren sıcak dalgası bugün ha· tı:llktlmet kurmaya bacılamı .. tır. tam müzaheretinl talep ettlli ha 67 kilo: Tevfik Yüce 
... ne hiicu d y mı f"lla · 'b' örün ektedi 11 

v 73 kilo: M. Ali İsliog~lu 
1 

m e erek burasını ayı anmıı olması keyfiyetinin ı • ..,.mış gı ı g m r. Bu kabine, yakında yapılacak tırlatılmakta ve yeni hilkQmeti 
hı'ı!eçi~dlli~l bildlrlyordı. Bu takbihi istenilmekteydi. Bütün ~vrupı memleketlerin· genel seçimleri hazırlayacaktır. kurmak hususunda Şah tarafın. 79 kilo: Haydar Zafer 
1ı tın onıünlstıerln çete Ye Bugünkü Veto, Birleşmiş Mil den ~alnız İtalyada misli görül· Yarın ise başlaması beklenilen dan yapılması beklenen daveti 8'7 kilo: i Adil Atan 
e~ ı ha:blne hlll devam !etlerin kuruluşundan beri Sov- meı:ıuı sıcaklar devam etmekte· yeni kabine, siyasi partililerle kabul edip etmiyeceği bilinme- Ağır: rfan Atan 
M~~ ~oaterınektedlr. yellerin kullandığı 50 Vetodur dlr. Bu memlekette 37 kişinin ilişili olmayan Devlet adamlan mektedir. Grekoromen: 

lerln h a dakl konıilnist çete- Amerika ·ı M . sıcaktan öldüğü tesbit editmiı· ve mütehassıslardan teşekkül 5~ kilo: Fahrettin Akbaı 
tıı&reU.enı.; hepSf Çinll'lerden d ı e ısır arasın- .. ur_. _________ edecektir. 61. Nurı· Yamul 57 kilo: Kemil J>eminllren 
dar Ma~ r; Geçen yils yıla ka- a dostluk anlaıma11 Rusyanın lsrailde petrol 62 kilo: Basan BMbey 
li Yokt j• da hemen hiç Çin•. imza edilecek Gel 67 kilo: Raif Akbulôt ıe a. nlillıler ba kıt'ayı e- arama11na müsaade ı·yor '"'l Ah Şe 1 

letlrcllkten Ye bi-ın. '"i Kahire, 9 (ANKA) - Resm'ı 73 ... o: met no 
•et kaynaıı. 1 

3 - ... ler· bl _,. ed"le k . 79 kilo: Ali ÖZdemir 
ti De .. o an kalay madenle- r ıtUZCÜ, Temmuz ayı sonlann- B ı ce Ankara, 9 (Hususi) - Bır 87 kilo· ismet Atlı 
hlele :-~ ornı.aaıanaı tılet. da Amerika • Mısır dostluk an· LJ g Ü n Kudlls, 9 _ Maliye Bakanı mllddettenberi Napolide Carney Atır . :Yok.. 
••llnn ~ı adıktan Mnn Jerll l~şm~sınm imıalanacatını bil- Levi Esh'tol, !srallde petrol a· kararılhında temularda bula· Klllabakalan müteakip VU· 
il Yul emeller betılemesı. dırmıştir. Anlaşma projesi müd ranması için Rusya tarafından nan Genel ~urmay bqkanı Or· ıwa gelen Uzilcü hidiaeye gelin. 
be llleydan verınemek ve c1aha deli ıs sene olmak Uı.ere ıİKs yı yapılacai. herhangi bir teklifin general Nurı Yamut ve maiyeti ce; §U eekilde cereyan ettL 
b:! Para ile ı:al11tırnıat için hnda Amerika tarafından hazır· mllıbet tarşılanıcatını söyle· erklnı .muhtemelen yarın mem· Jürinin " hakem he7etinln 
"ik ya Çinll'lerin ıelmesiat tef· lanaralı: Mısıra' takdim edtlmi~ miıtir. leketim.ae dönmüı olaeütır. tendi aleyhinde karar verme· 
l'esfn~m~ıle1rdl. Bu tesvtk neti· ti. Görüşme ve tetkiklerin 4 ıe- ı ı ılnı.dl e uaı ayu •kın Yizlbaden ne devam etmesi llzerlne Ame- T Esbkol, ırailde petro 11"8• Do• rt harp gemı·sı· ıine dehlfıtll sinirlenen Yahya 

d
.. .. ...!Jalezya nlifasanaa -- rika, son günlerde, anlaşmanın u• r k •ı y e malan yapan firmalarm mllnha· Kalkan; mtllabakalarclan sonra 
" aıraı Çinlldi ba 3 ...,. imzaJ sıran Amerikan olmadıklannı minder ortaauıa çıkarak bağır 

tin lii lllkl r Ye ı&aki bil anıı tarihinden itibaren 15 • belirtmiş fakat bunlar hakkında Alıyoruz. ması Ye tehdit ed- ta-·lar ta· 
llanlardç ert çıkuanlar llep sene muteber olmasını teklif et- ı ( B A N K A S 1 .... . .. in""lıir. d" lo mlş, bu teklif kabul edilmiştir. rl tafsillt vermemiştir. . kınmuı, bu ıürelÇinlıı bir ha· 
l!a 6' ı ıp masisi Maleıy , Tu k• • Ankara, 9 (Hususi) - Deniz dise çıkartmak tasavvurun-
~ !-lnı bir siyaset taki t • • nuıta ı Fran11z partı· A •k d kuvvetlerimizi takviye etmek da olduğuna işaret sayıla· 
~~e~tbasına buıün:ii e= feri hükumetin kararla· mefl a a maksadıyle Amerika hilkt\meU bilirdi. Nasıl ki öyle oldu. Biraz 

"' e etmlıtlr Dlllmiıd askerl yardım ıerelince yeniden Eonra. Güres Federasyonu ikinci 
;r•nlıı hesap Batd~t'tan döner: nna cephe alsyor Kaybolan bı·r dört harp gemlsl vermeli karar- bqkanı Dr. saip Toygarlı'nın 
oı!: ::.r -~~ Tardır. Çok tlotra Tunus, 9 (A.A.) _ Buradaki H E y B E l ·ı A D A lqtırmıftır. bulwıdula. odaya lfın Yahya 
bit etın ......... Maleıya twtnde tat- ıo:ranaıı: parti ve gruplan tem- Sub EylQlde İltanbula gelmesi bek· Kalkan, hattının niçin 7encllği 
'hl lh""' ~ kabil olımıyarak .,. sılcileri, Fransa ve ona bel bal- ay Ienen Uç mayin tarayıcı ve ara- 10Iımda kötü bir eda ile sual 

Oıunuyor Çü kil ••. isyan bütün azınlıklann menfa· Bu· r osu yıcı gemisiyle bir denlzalb ta· eorup ta dıprıya çıkmalı lbta· 
18P Batdat't • n Yanlıı he- tı · · miainl te li 1 '- O 1 '-·-1 ı.ı rbal ı. lay kol in fok llerllere ko- a erıne aytın olan hllktmet Ali Sait Tiire isminde Fın- mır ge s m a maa zere l'l1 a ....... apnca, - IO ı.a 
le ay ıeri dönemlreceıı' kararlannı kabul edemiyeeek- dıklı'dı oturan evli ve eocult ilk kafile bu hafta içinde Ame- dGkttl. Kendi tarafını tutan ve 
..!_e litnıiıtlr! Ytr· lerlni beyanla, Fransa hUk1lme- sahibi bir Deniz yüzbaşısı Ameri· rikaya müteveccihen hareket kampta~ olm~yan birbc klıi-

Vatand -~ ti tarafından Tunus için teklif ka'ya ltaj ıörmek llzere gider- edecektir. rıln de 11Urakiyle Dr. Tonarın 
H aıın beyaz kitabı edilen ıslahatı redde ve buna ken, brısı ve çocuğunu burada ( h d lherine atıldı. Önce bir tokat 

ler v ınayı~ tekaddUm eden llln- karp cephe alıp mücadeleye bu bırakmıştır. Mediha Suzan ~ ey an a ve mllteatlben birkaç kafa darbe 
Biyas~ mUteakıp aylann blltOn gün karar vermişlerdir. A Ç f 1 d f minde bir kadını pasaportuna slle lkln~l başkanın yllztlnll tan 
lı:ita hAdiseJerini muhtevi bir Bu karara kablanlar, Fraıım- karım dlJe yazdmp Amerfta'ya <u·phelı• c.·ıc.eler revan ~de bıraktı ve bermu· 

M~hneşredllıniştir. Tunus toplululu, radikal, radl· giden yflzbquım durumunu ha- "1 'f 'f tad kaçmalı muvaffak oldu. Po-
olan ~~ri Turgut Fethi Erden k~l sosyalist partneri, De Gaul- kiki karuı duymuş ve mahke- ırunı.r Mul:abfrlwıfıl• li~, vaki cereyan etU~ten dzun 
'.Be ı~bın fsıni •Vıtand le eli Fransız halk toplulatu meye m8racaat ederek bol8JIDlq.. Adana 9 _ Bugün CeJhan bır aman sonra ııeldıli vakit, 
tıZaz Kitabıo dır. Tavsiye :ın gruptan, sosyal demokrat parti- tır. • ltijylerinde bw k6y1Uler prlp Yahya Kalkan eauen ortadan 

ki birlili partisidir. geçerek yUzbaflyı geri çağır. dan jandarmayı haberdar etm.ıt- DOııkll hldlaeden IOD!'&, Gfl. 

asla durdurulamıyacaktır. 
Yasar Helsinkiye gönderilecek 

Ankara 9. (Hususi) - MillJ 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Pro. 
fesyonellili ilin edilen güreşçi 
ferin kamptan çıkarılması ;h§di. 
sesi üzerine dUn bir beyanat \ e
rerek, demiştir ki; 

• Şunu belirtmek mecburiye· 
tindeyim ki, alınan karar bir 
l:ıakıma ve şeklen ne kadar ye
rinde sayılırsa sayılsın, bugün 
üzücü bir mahiyet almı c: bulu· 
nan bu neticede birçok kimsel~· 
rin ve teşekküllerin suçu vardır. 
Bu kimseler ve teşekküller o 
zaman bugünkü neticeyi göre 
rek, alikalılan ikaz etmeleri, 
alınması !Azım gelen tedbirleri 
göstermeleri lazımgelirdi. Bu
günkU neticenin tohumları 1948 
yılında atılmış bulunmaktadır. 
Resmi vesikalara göre, hadise, 
maalesef GUreı Federasyonu es
ıd başkanı Vehbi Emre'nin beya
natı hilliına tecelli etmiş. yani 
paralar güreşçilerin ailelerine 
veya borç olarak değil bizzat 
kendilerine verilıniştir. Millet
lerarası amatör güreş nizamna
mesinin 6. cı maddesi, amatör 
sporcuyu ıgerek doğrudan doğ. 
ruya, gerekse bilvasıta hiç bir 
mllklfat temin etmeyen kimsc11 
clarak tarif etmektedir. 

lJinaenaleyh, bu durum kar· 
şısında, maalesef bir şey yap. 
mat imkAnı bulunamamıştır. 

Yalnız, kendisi kabQl ettiği 
takdirde, genç arkadaşlarına 
bir kuvvet kaynağı olmak üzere 
Yapr Doğu kafileye iştirak ettirilecektir .ıı 

İlk televizyon 
Tecrübesi 
Yaplldı 

Dün .saat 15 de Teknik üniv• 
sitenin Taşlntla llertn binuUl 
da, yeni kurulan teltvlzyon Jt.. 
boratuvarının ilk televizyon Dil 
riyatı tecrübesi yapılm11 'te 
basın mensupları nepiyaU alı
cı televizyon makinalarının et
ramından seyretınlflerdir. 

Teknik üniversitenin TelevJl
yon neşriyatı tecrübeleri, 1,5 v 
dan beri devam etmektedir. 

Holandadan takriben 80 bill 
liraya alınan verici cihar, Tebitt 
Üniversite Doçentlerinden yük
sek mühendis Dr. Adnan Ata
man tarafından bir buçuk 111 
evvel monte edilmil ve çalıpU 
lara başlanılmıştır. 

Dünkü neşriyat,· bu 1,5 111* 
çalışmalann müsbet bir netiee91 
olmuştur. Programa, Prol llut
tafa Santurun bir konapnuı ile 
başlanmıt. müteakiben cKorecle 
Türk askerleri> mevzulu bir ın-. 
gösterilmiıtir. 

Aynı anda, dalata Abet halt, 
59 numarada, Teknofon Tieartt 
Türk Ltd. Şirketinde, bir ~ 
basın mensupları da Erret Tel .. 
vizyon cihaziyle Teknik tlnivwr 
siteden yapılan nefriyatı ta~ 
etmi§lerdir. 

Teknik Ünivenlte teleVİQ'C!ll 
llboratuvarı, hllen 3CMO ~ 
mesafe içinde llfllri1aUa bulu
nabilmektedir. ve ber Jlln tecrl 
be y311nlan yapmaktadır. 

EV 

r-~:~~~~~;;;e-~s~t~m:~~b~k~il~~~rt~ıgv~e~Tu~n~u~m~Ul~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ile~~~~q~~ 
S 

• • mı" fakat Sait TUre'nin kadınla ı•rdir. r11 Federuyollunun veaalr all· 

UTUNL A 
birlikte taçtıtı anlqılmıştır Doruk köyünden Ahmet Torun lı:ahlanıı bu elim ıiditl durdur. 

Z

--: FER R ~( ~· r:ı~guro@~ Yllzbafı ve kadın a~ta- adında bir köylü, Dur Huanağa mat için çok ciddi tedbirler al· ' _ • • dır. köyll köprOsllnün inp metelesl· malan lhım geldiğini bir defa IJ••••••- nl -rilfmek maksadile bu köye daha anllDUI olduk. 
giderken yolda Elekçi Buan a· Gtlret kampında bitim olan 

Almanya Federal dile töhret bulınuı büyilk atacın Eerk11 hava, laQballlik ve umu· 
İstanbul SerJişinde 15 Sehir Meclisi lzası ve bul timnler Cumhurryeti lstanbul altında dinlenmek iltemiJ, fakat mı ne.-iallk; bizi Olimpiyadla· -TİCANi DEtlL 

klZQ. S.\B()T AJ 

birer aylık maaş aldılar bu ıırada civarda klllllyetli mik nn arifeııinde dilfilndllrmell ve 
Baponsolosluğunclan: tarda dolu ve boı fiplerle karşı· gereken tedbirleri derhal alma· 

TİCARET 
BANKAS1 

ll&ınt.a ClLAJt 
tııenı.ı :Fallı: Fenik UcaaJlerin 
aii...ıaı. eketı De biyilJt fellk_.-
~ ... ıenaet .... _ .. ,.. .,.., 

lllak lcla "'oeu&&lertm uıa. 
dıkJ 1Dalıkenıelente ~dıap. 
r arı ~ldlselere bakmak 
~ Söyl~:ror ve dlyer ki: 

b.r &eldld d~nı geni" n enıın 
ınecıenı e ilınt ilerle~ ve 
Biındl Yeti kabul etmipen. 
kaç ke~d~a~ı ~i altında bir 
lnukadd n ~ılmez insanm 
Yer al es dinımlze ka11ı vazı. 
tiş çı1t°:larını ve ortalıkta ,o. 
değildi rmalarını anlamak ıor 
kadar r. Demek dinle zerre 
daınıarılAkalı olmıyan bu a. 
ınatsat ~ataklbettlkleri husust 
nt olınakt rdır; bu maksat di. 
Cünkij T" an ziyade siyasidir. 
ktzıı 13' ıılcanllenn usulleriyle 

aı arın t ' •ında sıkı b' ~e odlan ara-
iu art k ır münasebet oldu· 
halde i~l ~nkAr edilemez. O 
lla etın u zavl>·eden mUta
nesıni ek ve bir dakUlo maki
bnda ~i kınlması hareketi al. 
ııınıaa r de•let nizamının kı.. 
bUdir. 1 tahdidini bulmak ka-

leeli bunı menin tam mAnasiyle 
ar, kıııı sabotajcılardır.> 

YINI SA,AH 

=---Bu Uaı 
1l:ıcLtp 

Yelli S ı. . •uah yazıyor· 
' Istanb ı 8 . · tıla}ı 60 00:, erglsı açıldı a-

lllış B · lira hlsılat yap. 
Yıncİan:en~ mukabil, Ocak a. 
lan _ rı - tablt kayın 
•isat, Personeline aylık, tah. 
df~i 1>!1:a v~a "bu .isimle öde-

.oco lıra tutuyor. 

1 ~ .......... ııwaı ............... ••...ı L...: crENI BABABJ 

Sergi b;°n-ı-nc_a_y_a-:k:-a-:d-ar--gc_ıni_y_i -i-d-are--ede-n--k-ap-t-anın
daha bir miktar hlsılat 581· büyük bir kuvvet ve idare ka
lanacağı muhakkak. Fakat, bu blliyeti olmasına inanmakla 
arada yine personel ücreti beraber, geminin her bir kıl
verilecek. Bukadar gllrllltll, mı ile ayn ayn utrapn, yet, 
patırtı hemen hemen boşuna; kili kimselere de ihtiya~ ol-
şehrin kazancı sıfır. dutunu kabul etmek lbımdır. 

Belediye Baıkanı, serginin Ancak bu sayede kaptanm it-
eğlence bakımından bu yıl leri hafifler ve &eminin daha 
zelllin olduğunp söyleml§ti. salim ve tehlikesiz bir yoldan 

ı Dotrusu fazlasiyle hakkı var- gitmesi imklnı hant olm. 
mıı. Yalnız ılmdi değil, sergi Demokrat Parti, bUtlln dOn-
kapandıktan sonra da, hesap- U . 
lara bakıp bıkıp e"'lene-ıtiz.· yanın s rpnıleri ka11Umda 

6 ...... • bulundutu ıu zamanda mem-
YENI ISTANBUL leketiınizin idare ı1*m1nc1e 

kanuna dayanan, fakat yeni 
zihniyetlerin ıösterdl.11 ihti
yaçlara intibak eden bir tarz 
yarıltabilirse, )'flrlldlll&mllz 
yolun daha emin ve tolaJ ol
duğunu görecek ve mllspet 
işler için ümidimiz artnuf o. 
lacaktır.:t 

BAKANLIKLARIMIZ 
Habip Edip Törehan, açık 

bakanlıklardan ve bann ya
pılacap si:rleııen tlylllle"1en 
bahisle diyor ki: 

• Demokrat bir memlekette 

Baıtonsoloslulamuzun laşmı,ur. Ahmet Torun tleelere la aevketmelidir. Aksi halde 
telefon numaralan 8.7.1952 dikkat etuti zaman bunların di- Sadullah Cifteloğlu ve Dr. Saip 
tarihinden itibaren dellşti- jer ıitelere bememedlllni, içle- Toygarlı mlsUleri ı:olalacak ve 
rilıniştfr. Yenl numarala- rinde san ve mavi renkte mayi 
nmıı pıüardır: bulunduJunu ıörmilı ve vuiyet. rirı c.,vm !W1 hıhr nlup 32 ıi do-

uza ten ,Uphelenerek jandarmayı ha bı, dllerlerl boştur. 
13119 berdar etmiştir. Hatırlarda olduğu Uzere, b:.ı 

Bu Evlerden Biri Sizin OlıbHir 

__ B_U_G_O_N __ ı 
a;=========L~İlıi~lil=ere:_~~=l~im~e~ciıl:en~~~ı&e~l~e- garip &i5elere birkaç giln evvel .4 1 Kırklareli clvarmda da rastlan-

Ak 'ma lı.-a<ıar 150 Lira.lıkl bir Tasarruf he .. abıı Jf~-ııü 

Dlıv, fakat malıl1etlert klt1 ola-
suretiyle talihinizi deneyiniz. 

Ameri aya Gidece ere Büyük Farsal 
B11im Man!lll - Armatlr Mleaned 

Lllks Kamara ve Salonlan olan 

S. S. DARAN'ın 
Cot müsaid flatlarla Amerlkaya yapacatı seferi• bildir

mekle şeref duyar. 
Bilimam izahat ve bile& itleri için 

Türk Ekspres Havacıhk ve Turizm A.O. 
Ga~:ıtasaray Yeniçarşı No. 14116. 

iak anlaplamamıaıı. 1 

~952 OTOMOBiL YILLIGI 
8Gllll ..,.. ,..ewcuı Otomollll 

Olôas,,. K•mıanlw111 1952 modelle 
..... 500 • r•lun ........... teıbH ec1 ... 
.., ııflılı IMlyillı borıl• 190 sarf• ıcıncle 
1,S lıltHI• lt.11lmı1 oe.m plr•••r• •ra 
tichlmlıtır. Tilrlıl,.. llu •ısla ,,. r•lılpslz 
gltte Otetnollll mecınuesını mmhbmacfiılıl lt.rileri 
alnen isteyin. v., ...... ureılnlae posta tedlreli gelmesin 
İına etHtlnlz l•lulircle Mitlen IMae lllWlrlll. fi•lı 350 9'u'*"tur. .. ____ Te.lefon: 49389, 44825, 43194 lill•••nl -:--:--....... ~~~~~~~~~~-====-

HOŞ MEMO · Çocuğu ebe baflca· türlü, kanun bapa türlü tantrmlf ı 
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1951 Yılı 
-

Düny 
~ 

Güzelleri R G çidi • 
smı 

: 

' 

Clau.u GH•nl (Franıa l 
Gladrı Lopu <&:Hbı) 

l•flnıi'ı ••••aa ( Bi..ıi<taol Ada Gıbrl•lı ııu .. o (P•n ) 
1 

.6.rai I-ıa ( l'inlh4iyı) GionHI Ma-ıti (flılyı) 
' 

rarel fılıtll !l'lakl 

I 

• -



1952 ılı Dünra Güzelleri Resmı 
• 

ı 

. -- .. ..,.. 
ratherlne f:, Bigginı cc. Afrih) Mugrid Allen (South Carolinl) 

• 
SJıirlcy BnmeU CAluh) 

. \. 
JratUle Fcrıuson '<P~ıuısylvula) :Doru CM.iırourl) 

'-

I 

CJ) EHı:abeth Wldtcomlt <l'emıonO 

' 

a) 
Doris Edınrcls CAlab1ma) 
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AMERIKADAN~~· .. 
VATANA. -

~~ SA~A 'rfrrtJhllL 

Hanne Sorensen (Danlm:ırli:a) Jeri Miller <Long Beach) llenate Boy (Almanya) 

Dünya güzeli seçilirk_en Long 
Beach IQrioden oın_adı 

« Dünyanın en güzel kızı olarak seçilen kraliÇe, ôdeta 
uçarcasına sahneye çıktı. Herkes ayağa kalkmı~tı ... » 

Marilia J.evr (Porto Rico) 

D ünya Guzellik Müsabakası· 
nın yapıldığı ve Dünya 

Kraliçesinin seçildiği gece, Be
lediye binuının büyük tiyatro 
salonunda bulunan ve bu heye
canlı anlan seyreden se)ircile
rfıı hemen hemen hepsi ayni 
fikri ileri sürüyor 'e hayatla· 
rınd:o 'bu kadar eüzcl ı bir GeY 
görmediklerini ~öyIUyorlardı. 
Bu tarihi akşam hakikaten dil· 
lere destan olmuştu. 
Amerikanın muhtelif eyalet· 

!erini ve yirmi dokuz: milleti 
temsilen birer güzellik kraliçe. 
si olarnk burada bulunan genç 
kız:lar, halka tanıtıldıktan son· 
ra, Amerikalı gUz:eUer seyirci 
olarak halkın arasında yerlerini 
aldılar. Müsabaka programını 
başından sonuna kadar idare 
eden Bob Russel, gUzelleri al· 
fabc sırasıyle tanıtmağa başla· 
dı. Her güzel, edalı bir yürü· 
yüşle, .üzerinde tualeti olduğu 
halde sahneye çıkıyor, jüri he
yetinin önünde ustaca dönüş· 
ıer yaptıktan sonra iskelenin 
üzerinden halkın ortasına doğ· 
ru gidip, tekrar sahneye döne
rek dışarıya çıkıyordu. Alman· 
ya güzellik kraliçesi Renate 
Hoy, ortaya çıktığı zaman müt· 
hiş bir alkış tufanı koptu. Bu 
ince ve z:arif, çok güzel kız, us· 
ta bir terzinin elinden çıktığı 
belli olan pembe organzadan, 
gayet bol etekli harika dene.· 
cek kadar güzel bir tualet giy· 
mlşti. Almanyada modellik mes 
}eğinde tanınmış olan Renate 
Hoy, ne ısekilde yürüyeceğini, 
nasıl hareket edeceğini gayet 
iyi biliyor, hareketlerinde hiç 
bir aksaklık veya aceınılık gö
runmUyordu. 

Finlandiya ılizeli herkesi 
ptırtayer ~ 

Güzeller, tualetleriyle teker 
teker ortaya çıktıkça halk: 

arasında fısıltılar yiikseliyor, 
hazan alkış kopuyor, bazansa 
gayet az alkışlanıyordu. Herkes 
gür.eller hakkında fikir yilrü• 
tüyor: 

- •Su veya bu birinci gel. 
melidir.• diyordu. 

Jüri heyeti, hfı; bir noktayı 
gözden kaçırmıyor, her gUz:eli 
inceden inceye tepeden tırnağa 
kadar tetkik ediyordu. 

Finlllndiya gU~llik kraliçesi 
Armi Kuusela, sahneye çıktılı 
zaman doğrusu bir hayll pştr· 
dım. Bütün bir hafta boyunca 
karşımda gördüğüm bu genç ve 
mahçup kız, tamamıyle değiş. 

mı~. sanki yerini başka biri al· 
mıştı. Yürüyüşü, hail tavrı ga. 
yet ölçillil,, edalı, velhasıl her ı 
şeyi mükemmeldi. Yunan gU. 
z:ellik kraliçesi Daisy Mavrakis, 
beyaz, Ustu puUa işlemeli şa. I 
hane tualetinin içinde bir Yu· 
nan ilAhesini andınyordu. 

Güzellerin içinde Gllney A· 
merika devletlerinden bazıları· 
na mensu.P genç kızlardan baş· 
ka hemen hemen hepsi beJe· 
nilmişti. 

Mayolu geçit, kusurlan 
ortaya koyuyor • 

l.ıu Betty Loa llenlct <Kansaı) rua e e yapılan ilk geritten 
sonra jilri heyetinin notları 

toplandı ve bunlar tasnif edi· 
lirken sahnede meıhur tiyatro 
sanatkArlan tarafından, halkı 
eğlendirmek maksadıyle, muh· 
telif numaralar yapıldı. 

Sıra mayoyla jürinin ve hal· 
kın önüne cümağa gelmişti. 
Bu ikinci çıkış bir hayli stir
priz:Ji oldu. Mesell tualetle ga· 
yet güzel görünen bir \'Ücut 
mayoyla ortaya çıktığı zamım 
başka tUrJU, baz:an daha güz:el 
hazansa oldukça çirkindi. 

Saat on bire gelmiş, biltün 
güzeller jürinin tenkldkir na· 
zarları altında teker teker or· 
taya çıkmıştı. Bütün reyler top 
landı ve birkaç kere kontrol· 
den geçtikten sonra seml!inalc 
kalanların isimleri halka bll· 
dirildi. Reyler tasnif edilirken 
jüri az:ası mikrofona gelerek 
bir iki söz:lc halka hitap etti. 
Gerek sinema artisti Arlene 
Dahl, gerekse diğer güzellik 
miltc.hassıslan bu işin ne ka· 
dar güç olduğunu ve neticeden 
halkın memnun olmasını iste
diklerini söylediler. 

Finale kalanlar belli 
oluyor 

S emlfinale kalan on güzelin 
isimleri okunup da bu talih· 

Ii genç kız:lar sahneye çıktık· 
lan zaman., kimi candan alkış. 
Jadı, kimi ise neticeden mem· 
nun kalmadı. On genç kız: Al· 
manya, FinUndiya, Amerika, 
Uruguay, Honk Kong, Yunan, 
Hawai, Cenubt Afrika, Meksi· 
ka ve İsveç güzelleriydi . .Bu on 
gUz:elin arasından beş ki§I se· 
çilecek, ondan sonra Kraliçe
nin ve derece alanların kimler 
olduğu belli olacaktı. On güz:ei 
gene dakikalarca jürinin önün· 
de durdu. Vücutıannı, cephe· 
den, yandan, arkadan mütcad· 

dit defa gösterdiler. Zaman geç. 
tikçe halk heyecanlanıyor, jüri 
heyeti ıııtıntıdan buz: gibi ter
ler döküyordu. Nihayet beş gU. 
zelin kimler olduğu halta ilin 
edildi. 

Finale kalanlar nihayet" 
belli oluyor 

lmanya, • Finllndlya, Hawal, 
Hong Kon: 't'e Yunan Cil· 

zellik ,kraliçeleri 1 fimıle, kalmış. 
lardı. A)"Dl ı merasim gene tek· 
rar edildi, güzeller gene teker 
teker kendllerlnl ııssterdller. 
Jürinin reyleri toplanmış fakat 
iki genç kız: ayni miktarda rey 
aldığı için yeniden rey topla· 
mak icap etmişti.' Bu rey ner· 
me işi üç kere tekrar edildik· 
ten sonra gecenin en heyecan· 
Jı lnı geldi ve Finllndlya gU
zeU Armi Kuusell Kraliçe, 
Hawaili Elsa Edsman birinci, 
Yunanlı Daisy Mavraki ikinci, 
Hong Kong'lu Judy Dan Oçiln· 
cü ve Alman güzeli Renate 
Hoy dördüncü oldu. 

Kraliı:e i!An edildiği zaman 
koca salon alkıştan yıkılacak 
zannettim. Kraliçenin bu mil· 
him unvana JAyık olduftlına he
men hemen herkes emindi. 

Halk, ayağa kalkarak Dünya 
Güzelini alkışladı • 

nunyanın en güz:el kız:ı olarak 
seçilen Kraliçe, Adeta uçar· 

casına sahneye çıktı. Herkes 
ay.ağa kalkmıştı. Diğer gUzeller 
sahnedeki yerlerini almıştı. 
Dünya güzelliğini temsil eden 
sinema artisti Piper Laurfe, 
sırtındaki mor atlastan, çepe
çevre beyaz kürkle ~vrflmlş 
kraliçelik mantosunu, elindeki 
isayı ve başındaki kıymettar 
tacı birer birer çıkardı ve bun· 
ları Kraliçeye verdi. Kraliçe 

(Devamı Sa: 7; Sü: 6 dal 

iKİN İNLİ 

GRiPiN 
• Boı, dit, adale, si

nir ağrılarını teski" 
eder. 

• Bayanların muay
yen zamonlordaki 
sancılarına karı ı 
son derece fayda· 
lıdır. 

.. 
As. Okullara -Oğrenci Ahnacak 

1952 - 1953 öğretim yılı için · 
Aşağıda yaz:ılı astsubay sınıf okullarına 5802 ,sayılı ka· 

nan hükümlerine göre öğrenci alınacaktır. Kayıt ve kabul 
mUddeti 9 Haziran 952 sabahından 1 Ağustos 952 ak§amına 

kactardır. 

ı. Astsubay sınıf okulları: 
SUvari Okulu lstanbulda, lstihklm Okulu tstanbulda, 

Topçu Okulu Polatlıda, Uçaksavar Okulu Tuzlada, Ula~rma 
Okulu tz:mirde, Tank Okulu Ankarada, Muhabere Okulu An· 
karada, Sıhhiye Okulu Anknrada, Veteriner Okulu Ankarada. 
P. Okulu Çankında. 

2. Aranacak Nitelikler: 
a - Türk vatandafl olmak. 
l> - Orta okul veya Milli Eğitim Bakanlığından orta 

okul muadili kabul edilen bir okuldan mezun olmak veya 
yüksek bir okuldan tasdiknameli bulunmak. 

c - Vücut yapısı düz:gUn ve her bakımdan sağlam olmak. 
d - Kendisi kusursuz bir ahlAk ve tarakter sahibi olmak, 
e - Bir veli göstermek. 
f - Boy 1.60 dan aşağı olmamak. 
g - Ağırlığı boyu ile mütenasip olmak. 
h - 16 yaşını bitirmiş ve 23 yaşından gun almamış 

bulunmak. 
i - Askert ve sivil okuUardan ders, ablAk veya sağlık 

sebeplerlle çıkarılmamış bulunmak. 
j - İstekli miktarı faz:la olduğu takdirde seçme im· 

Ubanını kazanmış bulunmak. 
3 - İstenilen belgeler: 
a - Dilekçe 
b - Nüfus cüzdanı veya tasdikli örneği. 
c - Öğrenim derecesini gösterir okul dıploması ve~a 

belgesi. 
d - Bir seneyi geçmemiş aşı kAğıdı. 
e - Ailesinin, kendisinin \'e velisinin iyi ahllk ve ka· 

rakter sahibi olduklarını gösterir iyi huy kfiğıdı. 
:f - Örneğine uygun noterce tanzim ·edilmiş taahhüt 

senedi. 
g - Tam teşekküllü asker! hastanelerden ta 'acağı 

r:nıfm, a::tsubQ' o!.-ula ~L er ka., ı ı.: ·l;: 
ıv. Genel Hükümle:.: 
1 - istekliler do~c:ıı. ~:rmek istcdı.kle.l tmıl o_ ... 11 -.o

mut.ınlığına veya bulunduklan As. Sube Ba~kıınlıklanna mü· 
racaat edecekler. 

2 - İstenilen evrakı zamanında okullarda veya As. Ş. 
B,Ş. lıklannda bulundurmıyanla r hiç bir hak iddia edemezler. 

3 - Müracaat fazla olduğu takdirde kadro nisbetinde 
seı;me hakkı okullara aittir. 

4 - Namzetlerin gidiş dönüş yollukları ve masrafları 
kendilerine aittir. ı 

5 - Askerlik Şubelerine müracaat edenlere okuUannca 
gelmeleri için davetiye gönderllmedikçe hiç bir namzet oku· 
la gelmiyeeektir. 

• 6 - Talip olacakların sıhhi muayeneleri bas vurdukları 
askerlik §~be veya okul. komutanlıklarına en yakın askeri 
hastaneye sevkettlrilerek yaptınlacaktır. 

7 - Okula giremez kayıtlı rapor alanlarla evrakını vak· 
tinde tamamlamıyanlann evrakları okuUnra gönderllmlyecek 
kendilerine iade edilecektir. <10482) ' 

• 

isi anbul Ticaret Odasının 
Yeni Telefon Numaraları· 

9 /7 /952 gününde_n itibaren 

24349 - 24348 - 24347 
24346 - 24345 

olarak deği~tirilmiştir. 

• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOY(//e 
~~ ._ ____ _ 

Heyeti femsiliyenin 
Ankaraya gelifi 

Mustafa Kemal Paşa «Yoruldunu~ mu Paşam?» sualime 
«Hayır hiç yorulmadım, hattô yol yorgunluğumu dcı 
unuttum.» cevabını vermişti. Hükumet Konağında pek 

130 -

Heyeti Temsiliyenin 
Yerleıımesi 

Bugünkü Ankara 11ıdyo bina· 
sının bulunduğu mahalle 

kadar gelmiştik. Yol evvela 
istasyona ve sonra şehre dönU· 
yordu. Otomobillerimiz:den in· 
mlştlk. Yaya olarak halkın Ö· 
nünden geçiyorduk HacıbaY· 
ram camline kadar gitmiş ve 
buradan hUkQmet konağı mey· 
danına gelm~tik. Hükumet 
konağında (elyevm Ankara 
viJAyetini içine alan binadır) 
biraz istirahat etmiştik. Mus· 
tafa Kemal Paşa, halkın gös· 
terdiği hüsnü kabulden fev· 
kalede memnun olmuştu. 

- Yoruldunuz mu Paşam? 
Sualime: 
- Hayır, . hiç yorulmadım, 

hattfi yol yorı::unluğumu da U· 

nuttum. 
Cevabını vermişti. VilAyette 

pek az kalmış, otomobillerle 
5ehrin güney batısında bulu· 
nan ve bir tepenin Uz:erinde 
Ziraat Mektebi olarak inşa e· 
dilen bllyük binaya gitmiştik. 
Heyeti Temsiliye ve maiyetle· 
ri burada misafir edilecekti. 
Temsil Heyetinin Sıvastan An· 
karaya seyahati ve Ankarada 
karŞllanması hak:.!caten ve tam 
mlinasıyle mllli bir teıahUrat 
halini almıst1. Ankarada bu· 
lunan yerli ve )abancı ıuetc 
muhabirleri bu mllll nümayi~i 

Mali meselelerimiz 

Düyun-u Umumiye 
siyasetimiz 

bayaata ba§lamıştır. Bu müba. 
yaat biç değilse kasım ayına 
kadar bütün hararetiyle devam 
edecektir. Mart 1951 de Ofis 
:Bankanın 134 milyonunu tama· 

men •tahaccür• ettirmişti (Bu 
miktar krodiyj sabit sermayeye 

az kalmıştık 
llyıkı gibi tebarüz ettirmişler· 
di. Vi!Ayet merkezinde haftada 
bir defa çıkan •Ankara• gaze
tesinde ,şu satırlar vardı: •An· 
karanın sahaifi tarihiyesi için· 
de hiçbir vaka, hiçbir hareket 
tasavvur edemiyoruz: ki, bu· 
gUnkü tezahürat kadar esas 
ruhundan, rubu milletten doğ· 
muş olsun! Bu şekil ve itibar 
ile de, biz bu tezahüratın sa· 
mimiye1 ve meklnetinl müdafa· 
ai hukuku milliyenln ruhu te· 
şekkül ve tecellisindeki ulvi· 
yette, az:im ve hedefindeki 
kudsiyet ve ciddiyetinde bu· 
luyoruz:. Katiyen anlıyoruz: kl, 
bu millet artık insanca, asrı 
hlz:ırın insanlık namına kabul 
ettiği her turlil hukuka sahip 
olarak yaşamak, böyle yaşamak 
için de seddl rahı Amau olabile 
cek meşak v~ mehaliki hal ve 
iktihama, ruhu millisinden do· 
ğan Ilyez:el sebat ve metanet 
He azim ve tevessül etmişllr.• 

Mustafa Kemal Paıanın 
Çektiği telgraflar 

Aynı günde Mustafa Kemal 
Paşanın bütün teşkUAta 

çekmiş olduğu 27 Aralık °1919 
un tarihl kıymetini tebarüz et· 
tiren telgrafiann suretlerini 
de a~ağıya alıyorum: 

·Sıvastan Kayseri tarikiyle 
Ankaraya hareket eden Heye· 
ti Temsiliye, bütün güzergl· 
hında ve Ankarada btiyUk mil· 
letlmiz:in har ve samimi tez:a· 

.. . 

hüratı vatanperveranesl fç)lt' 
de, bugün muvasalat eyledi. 
Milletimizin gösterdiği eseri 
vahdet ve azim, memleketiıtll· 
zin temini istikbali hakkınd•· 
ki kanaatleri, IByetez:clzel blr 
surette tarsin edici mahiyeti" 
dir. 

Şimdilik, Heyeti TemsiJiYft 
nin merkezi Ankaradır. Takdi
mi hürmet eyleriz efendim.• 

2 Ocak 1920 de aynı ınak· 
salla ve yine Mustafa Keı:n~! 
Paşanın imzası ile şu teıgr~ 
çekilmişti:: 

• ••• Seyahatimiz:dekl mn,-· 
hedat ve tetkikatımız:, bizler• 
Cenabı hlifız:ı hakikinin inaY" 
ti rabbaniyesi ile tecelli edeli 
miUl birliğimizin meS]let ol· 
duğu teskilltı milliyenin tı· 
azzuv etmiş ve mukadderatı 
millet ve memleketi tahlis içlD 
bihakkın ~ayanı istinat bir 
kuvvet ve kudret haline gel· 
miş olduğunu maaşşUkran g65 
terdi. Vaziyeti hariciye, btl 
miııt az:im ve vahdet sayesiııİ 
de Erzurum ve Sıvas kongre! 
csasatı dairesinde mena!li 
mülk ve millete müsait bit 
§ekle girmiştir. 

Mukaddes vahdet ve azirn re 
imanımıza istinaden metalib•· 
tı mesruamız:ın temini gününe 
kadar kemali sebat ile çaııpl· 
ması ve bu beyanatımızdal11 

köylere kadar milletin d<'tıl 
haberdar kılınması tAmirneD 
rlca olunur.• • 

<Devamı nr) 

TURKIYE KIZILAY DERNEGİ 
Genel Merkezinden : 

1 - Hatay IUnln Reyhanlı ilçe merkezinde yaptınıa.' 
cak ıs;t446.44 lira keşif bedelli sağlık merkezi binası in· 
sası kapalı ıarf usume eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri fenni ve husust prt
nameleri vesair lüzumlu evrak dosyası, Ankarada Kızılay 
Genel merkezinden, İstanbulda Kızılay Satış Deposu Mü· 
dllrlüğünden, Adana ve Halayda Kızılay Şubelerimizden 
15,- lira kar~ılığında alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girebUmek için aranan şartları haiz 
isteklilerin usulüne göre 10.000 liralık geçici teminat ver· 
meleri ve en az 120.000 lira !ık benzeri resmi bir inşaatı 
muvaffakiyetle yapmıs olmak ııarttır. 

4 - Eksiltme 28 Temmuz 1952 pazartesi günü saat 15 
de Ankarada Kızılay Genel Merkezinde yapılacaktır. 

5.- Kapalı teklif zarfları eksiltmenin yapılacağı gün 
saat 14 e kadar kabul edilir. Postada vAki olack gecikme
lerden mes'uliyet kabul edilmez. 

6 - Kızılay, [haleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

ve yahut uzun vadeli .nütednvH 
sermayeye tahsis etmek sure· 
tiyle). 1952 nin ilk yarısında 
bu 134 milyona daha da dôn· 
m\i§ acaba ne kadar milyon ilti 
ihak etti de Hazine kefaletini 
haiz: bonolar bir sene evveline 
nazaran bu sene bir de bu yüz: 
d,cn bu kadar artmış oldu? Ban 
kn dizdanına ait müfredat he· 
nüz elde olmadığı için bu cihet 

de maltlm değildir. ••••••••lllim••••••••••••'~ -
Yakalama Müzekkeresi 

C - Ticari ve zirai senetler 
cüzdanı bu sene geçen seneye 
nazaran 123 milyon lira fazl:ı 
vermektedir. Bu ıişkinlik tama 
men tabii (normal) teJAkki e· Adı, sanı : Nubar Asadur 
debilir miyiz:? Bu 510 milyon Mesleği : Terzilikle uğraşır 
lira içinde Şeker Şirketinin dl)n Yaşı : 929 ·Doğ.lu 
durduğu krediler halea ac:ıb:ı Son oturduğu yer : İstanbul • Beyaı.it Kumkapı f.• 

ne seviyededir? Pamuk sıyaseti rapz:ade Sokak No: 22 
ne <ıair çıkan şubat 1952 tarihlı Bulunduğu ıannedUen yer: Aynı yer 
tebliğe- tebaan Ziraat Bankası Boyu : Orta 

•yoliie Merkez Bankası kredisin Saçı : Siyah 
den pamuk stoklanna bağlan· Gözü : Siyah 
mış para var mıdllj yok mu· Burnu : Büyük 
dur? Varsa miktan nedir? Bun Ağz:ı : Normal 

Jar ukdeli noktalardır. Bu uk· El ve ayakları : Normal 
<!eli finansmanlann neUcesidır Alil.meli farikası : Yok 
ki gerek sabık iktidar gerek li· Giylni~i : Askerdır. 
aik iktidar zamanlannda Mer· Dili : Brmcni 
kez Bankası kredilerinde don. Yu~uırıaa ismi \'e 5ekll \e hü\i~cü ya::ıil sahıs •A.$. C. I{· 
mıalar peyda olmuş ve d~galı nun 66 ıncı maddesinde yazılı firar suçu ile tanıkbr. Keıı· 
borçlar da böylellkle artarak dlsinin kıt'asından firar etmı!si sanığın yakalanmasını muciP 
yürllmU§tUr. olduğundan (As.Y.U.K.111) Askeri ve sivil bütlln z:abıta nıe-

muralan sanığı yakalamıya, İstanbul, Edirne Merkez K.Jıkla· 
rına teslim eylemeye memur edllmlıılerdir. • (10972) 

Adli Amir * H üIAsa edelim: 1 - Düyun·u 
umumiye siyaseti baktmın 

dan duruma bir disiplin ve ~ 
prensip ışığı verilmesi kararı· "'••••••••••••••••••llİI••• .. 

BAYAN MEMUR ALINACAK nı ııalısen biz de yerinde ted· 
bir olarak ıörUr ve memnun o
luruz:. Ancak bu karar slSz:de 
kalmamalı, mevcut imkAnlar 1stanbulda bir Fabrika için TUrkı;c, Fransızca ve Dak· 
karşısında hemen tatbikata gir tiloya vAkıf bir Bayanla hesap makinalan kullanmakta mil· 
melidir. 1952 mali yılı basların mare~e sahibi diğer bir Bayana ihtiyaç vardır. Taliplerin 
da tahmin ustu zuhur edip he- Kazlıı;eşme Demirhane caddesi No. 126 ya müracaatları· 

men meksup addedilen faıla İİlll••••••T•el•: •l•S-4-•3•, •l•6-4•4•.•••••••ılllll 
tahsilAtı gö11ül isterdi ki, HÜ· 
k<ımet ve Meclis yeniden yeni· 
ye yol inşaatına vesaireye sar· 
fel"1ektense bunlara takdlmen 
bilfarz Toprak Mahsulleri Ofi· 
sinin sermaye noksanını kar· 
şılamağa tahsis etsin ve böyle. 
ce Merkez Bankası kredilerini 
donduran ve dolayısile para 
kıymeti için tehlike teşkil eden 
derdi kökünden teds.viye başla· 
dığına dair ortaya fiili bir de· 
Jil çıkarıp göstersin. 2 - Be
yanatın nikbinliği ne olursa ol 
sun umumt heyeti dahilinde 
dalgalı borçlar miktarının az:al 
ma yolu tutmu~ olduğuna ka· 
naat g"etirecek vaziyette henüz 
bulunmuyoruz (meğer ki tah· 
s!Hlt tahminin fevkinde yürü. 
mekte devam ede ve hilkümct 

de bu fazlaları ~algah borçla. 
nn iUasına tahsis eyliye). 3 -
Memlekette malt ve iktisadi 
ıStrllktUrıı vo 1Konjonktür11 e 
ait hareki (Dynamique) ve gay 
rı hareki (Statique) rakam ve 
maIQmat esasen klfayctsiz:dir. 
Sonra hUktlmet veya hiikUmet· 
ter elde olan rakam ve maIQ. 
mattan istediklerini memleke
te vermekte ve istemediklerini 
kendilerine s:ıklıyabilmektedir
ler. Siyasi hayat sahasında mu 
vafakat de muhalefet de 
bu rakamlar. ve malQ. 
mata ehemmiyet verip on· 
ların arkasına düıiecck ne ni· 
yete ne de kudrete sahip gü· 
rllnüyorlar. Buı:lara bir de 
memlekette iktidarı tutmağa 

ve propagandasını yapın.ağa ~; 
mur gazeteler yetiştirmek JÇ , 
Hazineden milyonlar tahsis e4, 
cek derecede kendini ve hi~ti' 
ti vUcudıınu unutmuı bir pat' 11 
nln ve hükQmetinin pen-•5 

11 
hareketlerini ilhe ediniz. e,. 
&artlar muvacehesinde o k111\ 
atteyiz: ki bizde Konjonktür :ır 
yaseti adı altında «Dirije, ıP 
iktisat için para ile, pııraıı ~ 
kıymeti ile oynamak sıyss' ır 
• eğer böyle bir siyasete t~ı 
mlnimiz gibi hakikaten rıl t 
varsa • yalnız bir t<ıl·i emel t.~ 
kil etmekle kalmaz:, en tehlıt~ 
li bir iktisadi • mali siyase cti' 
tatbikatına da kapı açmak f. 
datlarını gösterir. /)' 

Namık Zekil ı\1' 

l 

l 

! 
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"Do·t ..n'l , ,. " 'lra!bin" 1'irle tirrn lı h~ Js,.,.., • 6"- O!lC~ .-.1,. n r; C!lJ; .ı. 
v · rıde bır gene 'r Turkb "!!!!.Ltı"l!n tıırihl.e atılan f'n 
! rrrbn ısmınd" hır k!? tnotörlu l!!lll!ttlI!! dıınlı!.rdın bindi~ . 
• ~ll~illta Yesilko Ce!! açılmışlar B ... ı n yasıı! a 1\1!'1(."I d"· 
lu u un •ranıalarıı rağmen bu- itil. birll'"tirk( b!r ~ıı n 

ll!!lU!lll~b.rJiı• .ruhlardaki sulh du gulannın 
'lr" 'Evvelki gece Metin il,, Tur r n süteı hır mUesi olm • 
,,ı;ı b~-11.'nne donmuslerdır. Me: tın. Eura a ı;idrn d!!I!l; 
,_ şlarından gcçenı sn ıe an çık albli bir insan olma· 

« Avrupa ordusu hayalettir » 

... tmı:tır ~ . - run ve ba~b iru nları 
- Pata! abalı 

1 1 "I:!.!.!! hamnı dıı • r. ta· 4! :Ren hır kaolumbağa ı::ıbı 
!ıır ha l mıze gune,U rn . kııh11ğumurun ır.ıne ÇE"kılelım 
,.e' ~ 1 2 " rdı Motonıme hın'"- wırkfın hu lreti. yeni bir in· ~-.- ~ ,.. drmı,·orum. utedigim hır Pn~e· 
t~ıi·~ eTtıılko, vp kadar gıttım, bu- a lı\: bi l"llll!! rıı. lam ... .,, t ı r(!k h!.%1 \Jt> lecavuz.e nmkabelr. 
n-ıı. ku :k!nı aldım. lfak adı· eme ta ı dh lel ki edile de bulunmamızdu ' 
Önee ~u 1'ır sezınti yapmaktı. b r.. Ei.-enho er 
il" Flo orya a ;ı:ıttik. Ye ılköy '~!'!"!!!!~~~!!!!!!!~~o=..~~~ ı taraftan 
bır r~ ıı arasında ha ·a bırden - - -
Ilı ek natıak verdi. Motorun de ı. G ( dtlcgcl-r 
kurc~PkL'!ılcla dalgalar kapıldık. enera Cumhunvet~ Pe.rtinın nıuh 

u anayım .ı-dı ı k f lif l U "-! tı!oııın b '""' m. s ar- e (!~ ıı e ere nıensup Ut: <'gas-
&ku!t ırı kırıldı Busbutun Ridgw:ıy vonlaı:-ın ehlıyetl .. nnl telkıke 
d ğ ın r'lıi~hik ~I' Marmaray'a • - e 1 memu" fazbata Komısyonu bu 
A°ra~u suruklcnmcğ" basladık ·ı 

1 
pın Eı Pnho H'r e taraftar 13 

µan 4 l &aııt " ı· T- ngı" fer"d • Ö~celerı doğukk .,l'ç ı . urkln ~ e 1 Le us•ana lı del(!gPVP Kongrede 
&orırad an,lı ıdı. Fakat Y"" v"rmeyl kararlaştırmıstır. 
~"çen ~n 200 metre ılerimizden J..1110e •ıl p .. ,.,, -------------------
,..,~ ır ~bir hattı vapuru b• Londra g • - Generel Ridg-
Ke!~rıneyınrp ağlama~ baılııdı wııy ııı Avrupa deki Muttefik 

ını denıu ııtrualt !f d" Kuv\'eUer Ba komutanı sıfatlyle 
en de b 1 ı e ı Lo .ı 

ln b a a Una lnlıtlemeğr n,.ra v vaptlğı ilk resml !•· 
bı~c ur kllld•m. Paıartc ı gunü ;aret ııra ında İngıhz komlinW.. 
du ~ık et.rafımızda dola5tı dur- lf'rınden müteşekkıl ktiçiJ bir 
ıe;c~ :kıı\ hızı ı:orcmedl. ~aaı. grup ha\•a alanında goııterıler 
l .. n .. k kın ıy~ ~bı olarak ıılirl.ik- vapma a kalkı~ıssa da, polis 

·~ı ten '- bu fi u dolu b onrıı "'ııyalıklarla nu lira e bastırmı tır. Kısa 
koytüle~ a~ıle d ' tük. Burada suren itışip kalkısmalarden on· 
ıcere b ıı gorduler. Yıı·(!cek, ra tıolııı göstericilerden 7 sıni 
!ne erdılcr Bura•ı Bandır loparla.,ıp &oturmil~tur. Bundan 
nnın Kest el -• racttn 

8 
an ık koyu ıcli . Bu. cvvu 12 kı!dar komunist· ııRıdg. 

d.ı!n b!r, ndırmava, Banrlırına- w11ı. memleketine don• dıye ba· 
Yolu ıle i~~ ~cçtik ve ve Yalova ğuını5 ve ban şahı lar meri· 
- - uıanbuta g .. ldık kan Generalıni tenkil eden rısa-

B bak 
lele dağılmavıı te ebbiıs t'tmı&-

:. ( 1 an lerdır. R•dgv.ay uça ındım ııt. 
'Q.'1 _ ladıktım onre hAdıccyı sorme 

mrzlıl;:tpn f'lrrek Kraliyet Ha. 

~u•• n şehrı'm'ıze "'- Kııvvetıerınin bır rıerasım l/ ıt.JI ını tef ı etmı hr" Muttefık 
Kuv\'eUrr Bııkomutanı ıkı gün 

Geld I
' IU"l'cek ıı.yar tı ıra ında fngıl 

er S \ı'tlnma Seflerı de ı:;onı· 
eek, 'Kraliçe FJızab th tarafın· 

dan kabul t'dılerektır. 

ıaı:., • ( Be 1 llıl'1drl Başbakan rhurrhıll Pndı 1-
tuı: e. CıUmrük "' Teke) uı nı ık am yeml'ğıne d vet l' mıı-

1 Bakanlınyt 1 • 1 tır 
letvckiUeri V r e tanhul mil 
baıJcanı 'Pr~f a ı ve Belcd ı:vf' 
kal!!haJık h ' Göka '• genenller.] 
tıkbaı çtmı:~~elk topluluğu i . 

Ba bakan, llrfık 
bırlikıfı <'umh b l\oı all!ııılıı 
U. der k d ur a kanına fP.fa 
kunt ı::ıtını~t 'lğrı_ıca Florvı lro 

~ ır. 

Mt!!dtıl' Pen ,. d11v,t 

« Akrapolis 
Baltalama 
Tc~ebbüsü 

' » m 

-~ nı.- "dilCf'u h rek,.tind ga r 
\ t..'l A'::ang <Husus!) _ Rasba. dınler arasında 11' ıl!f evnıu 
lt"l Bakanı plenderesl.. Dı 1e- olan A fya, ı buttin ınsanlığa 
ruıuntin p rofesor Fuat Kop- vakiedıl.m4 hır muıe halırıcı ko
habtrı ~u ante davet E"dılmelen yarak, memleketler eve dinler 
tuu halındnun baslıra ya me"· ıırasındııkı aY•ncı rolüniı bırleş-

edır tırıcı hır role tP.vırmPkti AkTo· 
y Plı"'ıın t t'- pol · ~hıvpıı~ e .. ıklere göre 11• ıs gaze.tesı. bu harekPtfekı 

"trn~kt d nıahfıl!Pr hab~i f<'yit a~il ve yukı;P\ mfınavı kavraya· 
ı , e ırler Fakat b eak verde, ok11vucu avlamak !ı;ın a ... ı rrımt d • u husus k 
ı:1~"ilıhr · avet lıeniıı altnmı uctik he apiara kapılmı~ vr.va 

U I komtınist1Pr10 ba)lalaytCI btr 
tınt ~ ku Zaf p ,.1 uhab • rmPlıne biln•rdrn ftlPt fılmıı bu· 
lltı ver en bu hususta ıu tatsı. lunuyor Et"r Ynn nisienda 

• f' ntektedır: dostluk k6prtimüzıı bu nrvı eı:ı· 
lla.sba1~S!! htik!ımetınin 1'urkıye t.rlb!ar V"- fec;atlarln ar,.ııcak 
nını Fr:ını ve Dış İ~lrri Baka- larını ı;:ınanlar var a, eldan. 
!favet e~sııyı resmen. tıy&rE'te dıklarıoı pek tabuk anlayacak· 
tu bura ek tasavyurundıı oldu· lardır. 
beyan d alAhlyetlı r.evrelerindc Dığer Yunan gazr_!elerının, 
tarihi ~ ılmrktcdir. Bu ıi aretin Akropolıs'e llvık olduğu cevabı 
de ryı •1 en Uz lcsblt edilmemi e verel'eklerıni umu onız.. Kııti
ı. trıuh~ ha ında olması kuV\•et- merlnı gaıete.,inin bır muhıırri 
tının rınıcldır. 'J;'ransa hiiköme ri, Lıtanhulu son ıi areti c~na· 
'Pariste rk <l<'vlet adamlannı sında kendisıvJp göriı rnler<', 
'llUnIUk iorntekten buyijk mcm-! Akropolıs ın fikrinin tamamıylf" 
t'tansa ~. acatı &ov'enmrkkdir 1 ale~hinde hır lı<:an kullanmı~ 'e 
Fransa Uktımctının bu daveti Atatürkun yüksek görü ündeki 
larda nın Ortaır;ark VP Balkan- manııyı ka\lradığını belirtmiştı 
'trdığ~c~eyan edrn Mdl~clere Patrik Alhenagoras·ın Aya'iof
rl•[ı[j d UYük eh<'ntınıyctın bır va hakkında Raı;muharrirlmizc 

8 ~dılrn(!kfrdir , 7 h z.ıranda söyledi~ı özler dP 

HAi • k" - - Akropoli~'P. rn h!!lı~ hır cevap 
\i sm ıde le~kil f'clrr 

Rusların y -ni Dün Dolapdercde 
Taktiğ i 13 ev yandı. 

latı~ııı . ( a~ı 1 lnılde) 90 aile açıkta 
hey~ ı:eı ı burada bU) ulr b 
'ln b~? Y•r~tnııitı. Bunu 

51
: 1 Dun aat rn de Dolaodıorede 

~~r udu;ıusum. Buı:ün de d~ Jıuvuk b r yan"!n olmu~ ve 13 
d.ı \' Arnerıknn aUct gru 1 ev tamamcıı vedı E"'' kı mrn ) an 
r~rn ~ caddelerde Ycnı tı~ :: : ~ı&tır. Yangın nrtırP inde 90 
g~up h~vası dalgalandı. Diğer iii aılc ııı:ıkta kalmı~tır KırJlnv fe 
Olaca1ı.ıa kı ıı fa ılalade burada lAketı.edelere yardı~a ba lamı 

ardır. ve bunları cıvardakı hır kılısc 
ı~ ~erikan atlellerındcn b k ılr. camid~ tıarındırmı~tır. 
lıuııuı e alakayı Uz rıne ~ .8 Biltiın ı lanbul itfaıyP tr~kil 

«Rüyam » kotrası Ati f "' ' _ an.1gı aşh 
ı r. q 1 incide) J' netıcf' vttmeme•ı, her tarafla 

mm eskı p•·o ... ramımız dabilınde umumi bır merak Vf' uzuntü ya· 
apacıı~ıı. lstanbulı 2.5 temmuz· ,.atmı ı , Okuyucularımııdan 

da vııt'aeağımızı umuyonıı. Ge- kotra hakkında bir haber gelip 
ı;ırdıgımıı tıiitiın mar,.ralara rağ gelmedığini ııoranlar ı;oktu. He· 
rnPn ilııç bırimiz ne~·emizi ka~. le bıricık o~ulları Tunç Yalına· 
belmedlk ve Okyanu u bu tan.· nın bıı kotrada hulunma~ı oo· 
da a~anın bıitun tatlı heveca· l11yJsile arkada~larımı• Ahmrt 
[lını duvdıık. ilk 'fiırk kotra ı Emin ve Fau.:ın Yalmanın, bır 
nın Okyanustı aı:rnasına oıt YI!· haftalık habersızlik kar~ı~ında 
u erısınırı VP rf'sımlerın a!Akn çektikleri uzUJ\tüyu ve az.ahı ta
ıle karsı•ımaca;ını umuyorum. savvur etmek güç değildir. 
IJk eoıılarım ve resımlrr po la Turk kotra ının buyuk bır a-
dadır. ıım, ce aret ve tıa~rı ile Okya. 

'f'unc ' ALMA nusu a~ıp eIAmete kııvu tuğunu 
rRuval!' !totrasından 2 Tem- mujdelerken. üzuntülu günlerde 

muz ılf' 8 Tıommuı ua ınC:a hır kotranın AkıbPti hakkında gos· 
bır h"h(!r alınmam2sı VP trlsit· tenten •umumt :al~kayıı ıteşelt
lr trmıı• "'llundakı iP Pbbıı lrrln kıır etme~ı de vazife SRYl!rt:ı. I 

t---

TUZLA İ~MELERİ 
Otel. I.okanta ve lam teşkılAtilP. 7.İyarelçileri mem.ııın 

elmekLı!, otomobil volıı ve hus:ıd trenleri de mıın:ıkaUH~ 
her rtbetten tem•~ e•nıektedh· (1095'l) 

Muhtelif tarihlerde kara sulon
mızdo botrıııs veya denize düş

müş olup metruk bir holde bulu-. 
nan gem•. ve esyonın 

çık on iması 
. . 
·~· · 

Kar~ ımlıınnu:ı:dıı batrr\ıı veva ıfenitP du~ııE nlııp 
meLrlı hır halde buhın~n ve ısım vr mevkilerı ve durumları 
re mi makıımlıırrıı bılınP.n vtı bılınmıy"n Gemı "' e~ ·ıının 
çıkanlnw•ı ı~. her gurubun ihall'lsı 2yrı ııyrı -yapılmak üı:e

rr artı>amrsındPkı rsaslar rlıııre ınde, apalı ıarl u~ı ılıı i!P 
artttrmııya konıılmustur: 

J;irincl gunııı : 

Karadenizin 'furk hra suları dahılındekl ahadır Bo-
alın Rumeli VP Anadolu Fenerlerı ıırısında çekılen mevhum 

hattın Karadcnıı: farafındıı kalan kısmı bu ahayı dehil 
kemle kalan kı•mı hınçtır. fuvıkkl!t temınatı 10 000-
lıradır. 

iki nd gururı: 

1 tanl>ul Lımanı Halıri de ihtıva etmek üzer~ şimalen 
rıumelı "e Anadolu Fenerleri arasında cckılen mevhum bal 
ıle renuben Pendıkten başlayıp Adalar dahıl t'P. nuptan ı:e· 

çl'rek' KuçukçekmPcE" man abı11d2 nıhayet bulan hat arasın· 
da kalan kısımdır. Mu,·akkıt teminatı l!i .000. - lı rqrhr. 

f runtü guru ıı: 

hrmarıı drnııı sahıllPrl VP Canl!kkale Boı:n7J ve tm101., 

Bozcaııda ı:ahıllert jle Canakkııle Ilının Kıra •sulan dahılın· 
dekı ~ahadır. Muvakkat temınalı 40.000 lırııdır 

horduncu sıını": 

Bıılılces.ınn Akdenır nhıllerl. hmır . .t,,·dın luı1hı. n 
lal a. lçeJ. Seyhan ve H21av İllennın ktırıı ulıırı dshılindPkl 
sahadır. lfuvakkat temınatı :ZS.000.- lır!dır. 

2 'Bl!tık' Gemıler VP denİ7f! dusmu evlerfo cık2rıl 

mR$1 isının ihııJPsi. Malive Bakıınh~ı Milli EmlA\r Genel Mıı · 

durlufiınde 1 \'P 2 numara ıılbnda mııtr r\;lnl iki Knmi yon 
tarafınilan :n /7 /19~2 tarihine miisııilif Persembe gıınü aşn· 

ğıde ızô,terilc.n saaUerde yapılacaktır. 

A Rırinri Jıtınılıun lhaleııi ııııl 10,:lO tin , lkııwi ı;:unı · 
bun ıhale~ ı ııal 14.30 da ( 1) nıımarıılı f\nrnıs,·on turıı.fınılan: 

il Octincli eurubun ı halr.Ji ft1111t ı ı cı .. vP. rlorr'tıınl'ii 
ızıırubıın ihalesi saat 15 dt" (2) num:ırnlı Knrni~ynn tarafın· 

dan vıınılacalrtır. le!t ~n 43 kı~Uik Alınaı~e k~~ tıııın gayrrtilt dııh3 fazla uırıır 
ulu e •il ayı Uzerine a .ı olmndan söndürülen yangın, Do- 3 Rntık gemiler ve denize dii~miiş ,eylerin • çıkıırıl · 
laru~~kladır. 17 kı~lik ~mı.~ lapdE"redE'ki Kıtnıeı li sokak 19 mo~ı bi. sa tnwıesinde dr. münderiç oldujtu veçhi le, tıka· 
' 2 kı~~ k 42 kisilik Bul,ıı:ır r~e numaralı evd~ bır ia? ocağının rılar. k enknı ve rsvadan Haz.İn!.'ye mııayycn bir hı~~r. ver· 
bu Sib 1 Yeni Rus heyrllerı de dcvrilmes nde,, rı~mıştır Kısı 
•ın'iad ah buraya gelenler . bır umanda Hatıceye Rli 2ı. 

1 
mpk ~uretıvle yııpılacıığından taliplerin teklıf mp\,.iuplnrın· 

G. ırlar aıa· Saadet Ucar·a ıılt 2:{ Ano ta 8 d.P, şartnamPdeki esa~Jar dahilinde. Hazınr .,. Vf'rPrt"k leri 
rr.t ılet~ll~~n. ürprız1 burada da • aıt 25, Fotive ait 24·2ff. Ohınne· hisse mikdarını vıııı ve rnkkamla göstermeleri ve 2490 ~ayılı 
çı# ı ilıda nı bir demır pcrd arka e aı 28, K bara a t o Koıma- kanuıııın 32 nri madd<:sindeki tanfat ıtairP~indP. hımrlanmı 
41 hah, 5 eden Ru !arın b YR aıt 32 TOllorl ve tıııı a ıut olan t rklif mPktuplarını, urfJarın açılnt'nkı sııatlPn bır saat 
e tP bu:naoıtmıyacak bir har~k~~ 34• Mı 'lll n o ğında odo- evvelme kadar makbm mukabilinde Komisyon Rnckanlı~ına 

tİ' tıısıtll U~arak, di~l'r atleUerın 8 . "
1 ı t 21. I' t 1 okıı ıntla l9 21· tevdi e tmeleri lizımdır. Postada olıın ı:edkmelerrlf"n idare 

sıs rıııı k ar~malın. kampları numanlı vl(!r l4m9men yan mes'uli •c• kabul etme'.. 
j!ıl llJınaı Rı>tsını ardına kııd.ar . ~ıslardır. aryrmez ,;ok~ında 

ıın" ıı. arıdır. açmış kı l numaralı Ha can TezP alt ev 4 - ihale •e girebilmek için :MOO avıl ı kanunun 2 ,.e 
~ '1eye~ların bıı Ani karar •le 12, 2, 3, 4-, 6. 7 numaralı ev- 3 ıınru maddelerinde yazı lı şartları "hai1 olmak, yerli ve va· 
bit ~'"ıtb~lınat e~tlğı bılinm!.'m:~fe 1

"1' de kısmen yan?Jı tır bancı Sirkelleıin 2490 savıl ı kanun ı ırı 3 fıncu maıtd~inde 1 

sıııl' lı~ İ herkes umuıul bi Yııngmda ıh malı gonllen P\' gö t. :ilen beh:eleri ''e .·ıknrılacak ıınk. ıın bark~ ıhracı li 
.ıseıl er b cindedir Bununla r b~aş.. sahibi Ne 'me i mınoelti kadın sansa tfibl bıılundu~undıın ihraç l isansı için "~ltcınomi ve Ti 

t.ır tık • ""uehklenıniy~n ....... , .. r vaepraıı hakkında la ibal_a bapanmı tır. 
p "<! at ., ·• ' carel Bakanhltından \'l' ·ilmıı olan muvafakııtnameyi teklif .. .,ı ttı !( •Plarını ~ .. k - k ıırf ll 

1 
laktiğınl d ,... ınıı çcvır hassa Amrrlkalılıırla ıılAkalıın me luhu tlc "mlıktc K1Jmıs •ona vermeleri şarttır. · :ı~' ~ı..::rııı, bu def:ı~a :~ı:an~n ~ak~adırlar 'eı:rn her an, H~l 5 - Batık Gemıler c acnize dusnıu~ eylcnn şartname 

:ı tjll Ilı ~k rttıktcrı umu mı k v e 11• sınkiyi ht"ycoandan heye na leri 10 ı.ira mukabılinde Maliye Bakıınıı:ı ~ıllt EmlAk Ge 
5~ctt' E<ı lf~d~ edt•mrkt!'f' "Iaal °" urükluyo" Sız §imdilik kımıla nel liudurlııcunden tstanbul \f! lımır Deflerdarlıklıırından 
l- tt illet v tdar:r erı bıl r.ı~ık2'ı j)(!kJf"melr \'f! rnuhitf\ iri- alın'lhilır. <10061) 

• 1, •• ;:ıa et meklt I:le~il?luz. ~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!l!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!ll!!!!!~!!!!!!!ll!!!!!!!!l!!!!!!!ll!!ll!ll!!!!!!!!!!!!!!!i f..'V" ~ 

1 AŞMAK !.. DEN D 'A~ 

Kraliçe Eliz.obcth bir ı 
Baloda b u lundu 

1 
ı,ondra !l L~Pı - Kı alıce 

Elizab<'th Krsl vı ('! GPOrJjf' 
un olüınUndenbeıi gıttiti ilk 
iıalo'da dün gece sabaha kadar 
dan l'tmistir. Krallre tle kız 
kardeşi Prense '1argarf't 400 
:ı:adar eckin dAvrtli are.ı;ıpda 
Uınd e Merkızı i'" Leil"este• 
Kont ve Korıtesı tarafınd:uı ter 1 
• nlc en hır b21o •ıı ı tırak elm!f 
lerdır. 

Anıerikadan Voton'a 

Dünya gütcli o:oçilirkon 

l ong llcac:h v rinden 

oynadı 

~:na ıarııfı 4 ıınl't• dt-' 

nın ba ındııkı taç, ıcıldıırtn al 
tında lnrıl mrıl Jl!'flı' orıJu E 
kı Ru~ Çarıçelerıne l!•t olan bu 
tarın füerinde 1529 pırlımta 
''ardır ''e üç yuz k\rattaıı faz 
ladır. Kuymncu Cıırtı0r ırf hu 
l"' ıçın tacı polis m•ıhııfa:ıaınnde 
New "ı:ork'lan Long BE""Ch'P 
srtırmi tır. Kısa b r wman 
ıçın ols:ı bıle bu kııdm kı~met 
tar bir taC1 bn~ta ta ımıık bıı 
kikatcn ga~el hoc 

2!) mcl ~nn en b·•vtilı ve.Sfı EJl(lrtın kilt• 
ı~ halm& yayılmasıdır Bunu nanıı lü· 
bara ab.11 hviı;re autçıhp bP.y v b:a· 
yıın sporru genı:lltf!! kBrnkt"nll u,yguı:ı 
husm! bır saat yaratıruftlr. 

<A fECHN~ <iDkıırtır ,. J/1000 
milıil"'m yp, k '"ill! ayarlanabilir 

l'ERAXENDE SATIŞ 11.ATLARJ: 

1 

Bu •ırada. yanımda oturan 
flıtnımarkelı bır g ıetecıyl' a 
atın kaç olduğunu ~ordum Sıııı 

l~rkek kol ~ tt. çelik, ufal< saniyeli T.L. 46.-
Erkc'k hol rınati, çelik, ortarln.n saniyeli T.L. 50.~ 

tın!' hakan adaın b""tnı ı::alla 

dı ve şu sozleıi soyledı. 
•Durmuş. Snat bfle bu kıı 

dıır he ecana tahammul ede-j 
IDPdl • 

Erkrk k"'OI aatt. kaplama. ulak saniyeli T.L. 65.-
J~rkek km aH, knplama. orlndan Mlliyeli T.L.· 69.
Kadı!' kot saati. çelik, milı§tafü T.L. 52.-
fe.d,ı...n im i Ea.a.ti, kııplam ~ yu :nrlıık. O!'Uv 

dan san!ye!i T.L. 69.-

..,ua Ertuğrul 
tlın kol M.ı!tl. lı__aplrını2. m , .,.tııtil T.J ... 78.-

Cep aaf:!. fanbıi! T.L. 45.-

1 S LiRA PESIP 
- "' 

ayda 

1 O Lira T _ksillc 
İngılıı iplı~ındcn dokunmuş 

Desenli ve G Qbarc{in 
Kuma.Şiardan bırincl ınıf 

l~Jll ı.\.RJ,A 1"- Eı.tlt E 

1J5 LiRA 

TOPTAN SA TJŞ l'ERJ: 
O IBGA Ye TISSOT Sıı t Deposu 

bta.rıbul, Bahçekaın. ntlu Han. fia t 2 

, 
MÜHİM 

. 
$1RK ET 

. 
BiR 

Paıı Aınerıcan tle her kı. 
taya uçabıhrsıııu. 

Dünyanın her ta rafına 

~üı·ı t li ve taııı i ı-ıbat! 
~ Nereye pdt'rsenız s,ıdınıı. luks Clıpper•uçak-
1 an ılc seyahat ettiğınız zaman Pan American'
ın hızmetınizt hazır olan 400'ü mütecnviz mer
kl'Z burosuna ve 20.000 kışiyı aşan teşkilatına 
ı:;uvenebıhrsıniz 

Avrupa ıle Amerıka arasında Pan Amerıcan'· 
ın ye~i Turist Sef:rıerıni yapan The Rainb?w 
~rv.ıs~ hakkın.d~ ıza~at ısteyinız. Yalnız gi

dı!f ıçın 439, gıdış donuş için 790 lıra ıstda
dl'lllz. . olacaktır. Seyahat acentcnızc \•eya Pan 
Amcrıcan havayollarma müracaat edini.,. 
• fndt ıt.ft' ~., 4rnuaa!! Wertd A ırw•l' .. 1.ar.. .. • 

lsı,uıeuı ı Gııletıu•""Y• ,..,.ı Çor1 ı, Ne :ıo 
ı,ı. ı J ı ,ı.o. ~nnı, r ıc • %07• 

AI0.&1" ı •nkft~" , 1 , O••' • r.ı . 1 1 3uı 

Dünvc!'•n fl" T ecrüt, li ~ vayollor• 
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l z s 4 5 

•crı ı n n ~ :ıtt lnaımlarından blrl. 

' D r .ıı nnıl: nır ıınT&n. 5 -
ı e .. kabnk. cı - Leyll. '1 - Tonl 
t.lı r e'.l b rl 8 - Bir not&; Bdala 

l a dau Aıa.tıT&. l - So:r b&l"ı· 

r. adan kırma 2 - Eski alTll rütıı.ler· 

e - Sarı> ; n r menim. 

UÜNKÜ UULl\IACA~IN RALLİ 
So laıı Sa!a. 1 - YeıU, :ta. 2 -

J.& - ( annt.er. ' - Ta; Em!. ı; -
ö 6 - lcd.no. 7 - tı; la. a -

A ı 

Yuun an Aı fıra: 1 - Yıiın ; Lı.. 

2 - 1 • 8 - Sani.O%. 4. - Gancll 5 -
1.ıa cı - TılTe 7 - Elem. a - &rf; 
\. 

~ 
10 Temmuz 19SZ - Perşembe 

İSTANBUL 
Acılıs Ti proırnm, 18,00 B'.a · 

be·ler 18 ı r, Tiirkiler (Pi) lS,80 Dua 

m ıı rı > ı s,,s SarlaJar Okııran 

<ıu ı:- per ı, , :ıo Öil• kouerl (Pl.) 
1' 45 Sarlılar (Pi) 15,00 lüpaı:ııı . ,,. 

l~.oo Ac '' n daı:ı. maı!Ji (Pi.) 
H,20 Halıt Yalslu (Pi.) 1!,30 11-ı .. 

t t hanlan 111,00 M S. Aran n lıa· 

ve 
BİSİKLETLERi 

A!1Ht1H VDLKSWAGEN '"'" ofo1Ho611lel*l 
'10/lerrdt1 üsfiinlillt t1lti111~f/dit' 

\ 

A 

.. 
~-~~~---~--~~~ :-~__. ,, 

• Re"9t, emin 

ba!er lD,15 Rucbaı:ı Cama:r TI srkadaı ,- _ • Konforlu 

bn 10.35 Xoı:ıaıma 19,45 8arlalar -----iiiiiiiiİİiiİİiİiiİiiiiiifiii=iiiiiiiiiiiiiiiliilii;:._ ______ _ 
::o ıs Radro pıoım 20,30 Xıaa plılr • 

haber eri ::o.as lhıılk dihı:ruı 21,10 

İlan Turk mntlllıl toplnlııfu 21,50 
J.:cnnıma 22,00 Şarkılar Olrıı7an Necmi 

Rıza .Ahıskan 22,80 Haftanın cıpaan 

:::ı '" Halıdlu 28,00 Xamluro • llcmıa 
Prozramlar •• duı mUılll ( Pi.) 23,15 
l\ Knserto (Pi ) 24,00 apaıı,., 

• !konolftlk 

• t Km. d• r•'"" 
3 kur.,.tuk bfld' 

Allı"KARA 
7 .ıı Acılıı n proıtram, 7,30 ır. S. 

Aran, 7,111 Valiler (Pi.) 7,'"6 Haber

ler 8,00 Türküler (Pi) 8,28 Han ra· 

ll'Ona l!,80 Muı.lı: (Pi ) 9 00 Güıılln 

* ıt ,15 ıs 80 A..lkv u dt : 
l ~ ı 5 Meınleketıe:ı aellm, 12,20 Menı 

• iellm 12,80 Türk hhramanlıfl 

l~,45 0)-ıın bnaları ıa,oo :U. 6, Aran 
"" halıu u 13,15 ltülk ( P i.) 11,10 
Ö.tle ıa .. wı 111 ,5 Harp aolo!an (PL) 
l,,00 Hna raponı, Akıu:ı ~;ıım 

.. lı!&pauı 

* H ,U .A~ proıram .... 1 . .l"*" 
U ,CO !:ıuk 'ar (Pl) 1'7,SO Serbest a&• 

at, 17,,5 Sulıılar '.OlcnT&ıı Cfıni1• 

Ce1hnıı, 18,20 Koı:ıaıma, 18,80 :tneesu 

111,00 M S AJ'&n Te haberler, lll,1 5 

•rarıhteıı bir rapralı: 19 ,20 TilrklUer, 

111 45 Rad10 ile lnıillıce 20,00 Sarlcılar 
Ok117an E•:na Endn 20,15 Rad70 ıra· 

ıeteaJ, 20,SO Sarlc.ılar Olı:uran lliiıeh!ıer 

Gü tr, :ı t ,00 onnıme. 21, 15 Xelodllv 
(Pi) 21,80 Ha rceTap &dun, 21,45 llu 
dk ( l'I ) 22,00 Ronuıma, 22,15 lfliıllı: 
aenr ~ ıaatl ( Fı ) 22,'5 lL S. A:ran 
<re Halıerlv 28 00 13'.onn;ma, 23,05 

ıı zn:ı:ı ... brıı-ııı \ 

IZMin 
H 58 Acı ı n ııroıram. 15,00 Ze:r 

btller nclror, on .. r aa'onlarmıla (Pi.} 

15 '" Sarkılar l!l,16 H afit mhDı: (Pi.) 
16 10 Yurt tlirlı: lerl 17,00 Danı miis!JI 
(l'I) 17,SO lnceıaı 18,15 O:ruıı Jıan 

ları, lR ıo llandol.11 rnıbıı 111,00 Ha· 
her•~, 19,15 Sarlnlar, 19,,5 P l:raao ıo· 

lo arı .:?O 05 :Konıııma 20,15 Radro l'a• 
utesl 20, .. 0 Şarkı!ar 2ı,oo Yut tlrkil 
lert 21,80 l'roıra.m n kapaıııs. 

ZAYİ EV RAK 
İstanbul Belediyesi İktısat mU· 

dilrlilğil \ e Toprak Ofisinden v~ 
rilen Galatada Arapcamii Mah· 
mud b:e caddesinde 227 ve 229 
numaralı francala fırınına ait 
bir adet un te\'Zi cüzdanımı ve 
40 adet boş çuvalı nn/952 tari· 
hinde teslim ettiğime dair vesi· 
kamı, nU!us klğıdımı ve Yaşar 
Karacanın borçlu olduğuna dair :::::;~2~ 
100 liralık bonosu ve bir miktar 
paramı zayi ettim. Namıma yazılı 
i5bu vesikaların iptali ve yenile· 
rinin verilmesi için icap eden 
makamlar nezdinde derhal te5eb
biise gcçec<'ğimden ıayl olan işbu 
'esikalnnn hfikmü olmadığını 
ılAn cderım. 
Galatadn Arapcamii Mahmudiye 

caddesi 227 • 229 numaralı 
fırının abibi 

· \'u ur Turan 

fmtnı11 ~ahıhı · SINAN 6!.0Kl.E 
Neşrı\ ali fiılf'n utarr eden 

\ uı lslPrı tüdlirii 
mı.in vı:-: 'ER 

(\AI "<i 1 c;:ıı1f'tPrllllı \lf' Mıtbl 
ıcılılı ı A • - ı~tanbul 

\ ' l"AN lllA TBAASI 

AY"1~ 
IAl)eTıOOOO 
•AOEf 000 
9AOC1 OQO 
ıı:ı ADfT 00 
L IRALI K PA- RA 
IKRAMIYEt.l!RI 

. 
j 

... 
Vahi ÖZ n 

" 

arkadaşları 
Operet toplulutu 
Her akşam 21,15 

, de, Paıar 16 da 
- Bobstlller -

3 perde müzikal operet 

vo11e~lıJ"e" r'ltiiÇ~' ofoflt:tnH.L~ 
va•ırlarını)h•lzdfr." Motoru d6rt .zamanhdtr. 

Zira en bUrUk otomoblllerln 

SPORCULAR, HASTANELER 
KLI IKLER iÇiN 

VE 
HER EV)lE BULUNMASJ ELZEM 

İDEAL BiR . 

E A 
TÜRKİYE MÜMESSiLi 1 

JAK ESKENAZI VI onlu Ştl. 
.sı rkecl Mııtez Han No. 33 

P. K. 394 İSTANBUL 

TOrkly( Umum MUmessllll : 

Gise 11 de açılır. Tel: 4313' 

Birinci kalite lsveç ve Alman Malı 

TECRl1 

MX:LZEMES~ t 

"'O'' , 

Tahir Han Qalat.tı T 1 : 4.,..9.421 
' 

I 

Cif CILER TICARE·T T.A.Ş. 
• Tıkalm, KervanNray Apt. 
r 

Telefon: a5755 • 20301 - P. K ~5 

BEYGiRLiK 

TAM D!ZE~ 

Cumhuriftt radden Dörtler ajartımanı Ne. 1/1 (Radyoevl sırasında, 
82%45 • 82241 Telıraf adresi: RASAMA Pesta lttıttısu 127 ŞlşU 


