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Eisenhower, adarlıkta 
başta gidiror 

siyaset programında, gizli 
şiddetle tenkid ediliyor 

KONGREDE KAVGALAR OLDU 
ı Clıicago l O C A.P.) - Eıiki \ a· 
l li \C cumhurba~kanı adayların 
dan Harrold Stasscn bugün Ge· 

1 neral Eısenhoweri ııyar<'t et· 
•M•ı lmlştır. 

Cumhurı~ etçi partınin Chica· 
go kongresinde Stas en'jn aday
lığını destekliyen 25 delege bu· 
lunmaktaclır. Eski valinin bu OY· 
lan General Eiscnhower'e :ık· 
tarmasının mümkün olduğu sör
lenilmektcdir. Bu arada, Sena
tör 'l'art•a karı:ı dün gece iki ye· 
ni zafer kazanan Eisenhowcr'in 
taraftarları se\inc içindedir. Ge 
neralin, Blackstone otelindeki 
genrl karargfıhında bir bayram 
ha\'ası esmektedir. Stassen bu· 
glin tam saat 15 d~ otele gelmiJ 
ve kendisini, dairesinin dı~ında 
koridorda beklben Eisenhower'e 

\"edi yal altı ay hapse mıhkilm olan Şakir Yıldııöstün cezaevinc götürülürkeii 

Ti~aniler Ankara' da 
mahklim oldular 

"SiYhtlri Kemal Pilôvoğlu, 9 yıl 12 ay ağır hapis, 
15000 lira ağır para cezasına ve be~ yıl Bozcaadaya 

sürgüne mahkum oldu 
Rtııutf Jluluı'b1rimü 

KEMAL BAliLUM 
Bıltl;rı11or 

<Denmı Sa: 5: Sü: 5 de) 

Menderes, Fransa 
Tarafından resmen 
Davet edildi 

A ıdolu A ıı " 
Faris, 10 - Tiırkiyc Bas· 

bakanı Adnan :Menderes ile 
Dışişleı i Bakanı Profesör Fu· 
at Köprüliirıün Fransız bükü· 
meli tarafından Farisi ziya
rete da\ et edildikleri rcs
mC'n hildırılnııştir. Bu 'Ziya. 
J clın, iki Ttırk de\ lct ad;nnt· 
nın birkaç harta sonra Lon
draya yapacakları seyahati 
müteakip vuku bulması muh 
temeldir. 

Marqal Tito, Ankarayı 
gelecek 

Bclgrad, 10 (ANKA) - İ· 
ı ~ ı haber alan kaynakların 

verdiği haberlere göre l\Iare· 
sal Tito, Türle: hükfımetinin 
~·apacağı dırvcti kabul C'de· 
rek. Ankarayı ziyaret edecek 
,.e Tiirk ricaliyle görüşme· 

lerde bulunacaktır. Aynı kay 
naklar, Londra \"C Pariste 
Oı1a Doğu Sa\ unma PakU 
mevzuunda görüşmelerde bu 
lunacak olan Ba5bakan Ad· 
nan Menderes \'e Dısisleri 
Bakanı Fuat Köpriiltınün av-

CDevamı ~a: li: Sü: 6 dıl 

Bugün llebinkiye hareket edecek olan amatör futbol milli takımımıa 

ilk kafilemiz bugün· 
Helsinkire gidiror 

gelerek 
atleti 

Yunanlılar ve ltalyanlar dün Helsinki'ye 
Olimpiyat köyüne yerleıtifer. Meıhur Çek 

Zapotek bademcikten rahatsız 

Ka11ıpıa idareci döven giireıçilere 

111üelJIJet boykot ce:ası verildi 

Belsi.nkiyc Cldcrkea giyilecek yeknasak elbise Baytlar Zafer ine· 
rinde tecrübe ediliyor 

Helsınkl 10 <Hu-msi gurette 
gönderdiğimiz SEDAT TAY· 
LAN telsizle bıldiriyor): 

lki glindenberi HeJsinkide· 
yim. Olimpiyat kö) ünde humma 
lı faaliyet var. Ekseri milletle· 
rin sporcuları gelmiş ve kamp
ta hazırlanan yerlere yerleşmiş 
bulunuyor. Bugün Yunan "' f. 
talyan sporcuları geldiler ve 
Türklerin gelip gelmediğini sor 
dular. Yunan futbol takımı bi· 
'li İslanbulda 1 • O ~<'nen şek· 
lıni muhafaza edı~ or. Kafıle baş 
kanı, futt>ol 'e basketboJde.n 
fılls biı· şe)' beklememekle be
raber ikbınden de ik nı;ı tuıii 
kılacaklarını kU\'l etle umit 
ediyor. :En falla timıtlı olchıkla 
rı atletizm. Orta me afe kosu· 

CDevamı Sa: 5: Sli: 3 de> 

Nuri Yamul 
Dün gece geldi 

Kuzey Atlan tik paktı ıc~kılat ı 
1 güney bol:esi karar~ihındJ IC'· 
İ maslarda bulunmak uzcı c b.r 
1 

muddet e\ \'el !':apoli~e ı;ıdcn 
genel kurmay ba•kanı Orgeneral 

Nuri Yamuı dun J:Ccc geç 'akıt 
1 uçakla ~ehrımize geJmıştır. 

İskenderundasoni.ıtthre 
fabrikası · yapdaeak 

Yurt 
• 

ilaveleri 

Rüyam kotrası 
Okyanusu nasıl aşh? 
tBu .heyecanlı macera seyahatinin bütün 
of sılôtı le f • nı, o ranın seferınde beı aber olan 
arkadaşımız Tunç Yalman'ın ağzından 

i 
dinleyeceksiniz. 

ile dtfa nlırak b' T .. ı. .. _ le 1 • ır ur .. -ırası, Ok~ınus ııeferinl haşan 
,.f'n:~ne tamımlamq, türlli tirlü fırtınala,r:a, Anıalırı 'ı&ölüı 
rıuıt e suretiyle çek mıcerall \ 'fl heyecıalı bir' nyılaat l'ap-

ır. 

lıada:ı~:e~hıte Mi)iik Mr tevk Ye um ile ittirak eden ır· 
tıurıun h~yı:.:·::~':;. Mttü ha •~·ıarr; blpat :r•tamıı. 
da resbnıer)e ~raber ~~ knnitın menbat esnasın• 

Okyanus lcin bir ceviz u-laıı bu epl f ri .._,. sayılaa bir kotra ile yapı· 
b haaln z ~ e n lıikAnsinl nbııcla ıitunlannuıııla okuma· 

acı .. ınız. ,, TUNÇ;ı'.~LMAN 

..... 

Adanada kazalarda 
5 ölü ve 32 yaral1 . var 

Adana Erkek Lisesi Müdürü //yas Saygın da 
ölenler arasında bulunuyor 

Jlıuvıl JCuAıı&iriııd:4•" 

Adana, 10 - Burun bölgemiı- Kualann bırıncisi, Ye~oba 
de ıki taşıt kazası olmuş, bu ka· c:ivarmda olmuş 'e ıofôr AUed· 
ular sonunda beş ki§i ölmüş, 13 din Yapıcı idaresindeki Develi 
kişi ağır, 19 kifı de hafif surette 182 pltıka sayılı kamyon fazla sü-
yaralanmı~tır. <De\'11111 Sa: S; Sü: 3 de> 

r 

Ekibimiz 

SERGİNİN EN G0ZEL YBIÜ." 
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\G ü Nü N YAZısq 

Mey an okuma E İ EŞfEDİLE BİR İLAÇ: J~.!!L11 ~~.~~k~1~~1 ~H~A~V~A~~?ifHi· .~. GidenbçleMrİRliltfliH Amerıknda bir tarıırtan 
L • ( ff ,- N ınısesız ÇOCU ·ar _ VA%1Y !_~ 

8
. t r.ade~::1en:ı~~~~n~ ~~!/~~: 
lr gaze eye raftan Cumburl30ct Parti &i • • ı k ı l'e&ilköy l\Ieteorolojl is- yaset programını ilan etti. 

1t merikadn r ~ arastırmak ltı.- ıçın a ınan arar ar taS:iOnu.~un tah?1lnlerlne gö. Go" nderd'ıkler'ı Program dünya dsiyaseti .n. C u m • 1 Yazan : l zımdır. Halbukı re bugıın şehrımlı 'e ctrn. \e istikbali bakımın an ger-

i k d d d ha Umum-ı•·etle a "ekten enteresandır. Prog· ıı u r b a ş • ı yu ·arı a a soy Bir hartadanberi Ankarada Mılll Eğitim Bakanlığıle te- rın a ''a " · k " 'kanının kını r. Keıııal Saı•acoğl11 ledığım gibı Vı· maslarda bulunan Iılll Eğitim l\lildOrü Muhittin Akdık dUn çık geçecek, rilzı;arlar &imal Me lup ramın beş temel maddesine 
Oıaca .. <111 d"nya ______________ _,,, _________ _,_ nıs dedlğımlz sabah şehrim ze dônmUş ve saat 17.30 da yaptığı basın top· \'e şimnl-6ark istikametin· k go•zlntaıı~:alta ··e Tahran 

.. h 1 " 1 den orta km"\·ette e ecek, 28 Hazıran tarihli Bllyll • .. • 
ha'k efk"rını aspa ar, ço6 a • lantısmda şunları söylemiştir: t d T hr'k b konferan~'arındakt gizlı' ta· '" k 11. k · ı I'd d 1 te- ha\a sıcaklığında bir artı& Doğu gaze esın e c a ı • af· ,,, 
pe • zı~a".le allkalandırdığı bır ların da hakkından gelme· 11

• ma 1ıçintmazle 11 ~ g; \ara 
1 

·Bakanlıkla muhtelif isleri gorilşmek U ere iki Ut ayda •bir olmayacaktır. hkh bir yazı çıkmııtır. Bu yazıya ahhiıtlcr reddolunacak•. 
•ırada, ınsanlı"ın ıstıraplannı zımdır. nezzu e e er. an 1 ocre s Ank ra• a gitmcktcvim. Bu defa ki gidl~lmde, Sağır • Dilsiz ve k Tü ki ~ıını T ı b F" nu taahhütlerin ne oldu· 
" 

6 
d d d k" F "1' t 1 B d dol yı onları " l · k' Diln cehrimlıde ha,·a a· Br§I r ye " a e e ç• g dermekle me~gul ılım adam· Leva ıti a ın a ı ransız" ı- er er. un an a Korlcr mektebının Bakanlık tarafından tanzim \'e daresı; ım- " d bi •·-' - .ıA • ı.unu a"lk"a hilml•·oruz arn· 

.. d . h 1 d l h . t kküiil bacJn.a l ti rı'· ge,..,..,lc, ril7"arlar cimaı erasyonu r te.ıü.ıp gon....,rmış- ti " " ,, ıarı yenı hır ıllcın daha ke~ını mi, küfler en ıstı sa e ı en ve enuz cıvcıv. e.e ... ,, • sc iz rocuklar irin İstanbul içinde ve dışında kuru acak ye Ş· "A ~ ... " ...., " • d 28 bl d f ma 
0 

zaman samimi da\Ta-
d 1 k 1 b k 1 t "U " " istikametinden orta kuV\et- tir. Fe erasyon: n en az. b.ze muJdeledıler. Bu yeni ill- Antıbiotıque a ı \erı en yu a· 1 ır ·aç gun ° mu5 aze " - tirmc yurtları mevzuunda gbril!imeler yaptım. 1 il 

1 
b l b. t kkül nır görünen Rusyanın bu ta· 

d )• 1 ta i 1 k 1 B "Umur te esmis, günün en ducük a yes u unan ır eşe cın adı Ehrlıchıne'dır. rıda ay ığımız ı .. çarın ve)a mur ç ne e er er. u" \lıl&y('tı'm'ızce bu hususlarda'alınmı" olan tedbirler ve yapı· · " ld kl ö ı kt d ahhiıtlerden fa•dalanarak 
dd "-· d d ğ l l C ~a .. " &uhunetı" ı• .1, en '-'Üksek o u arını ı; Y eme e ve e- ,, Küflerde Penıcıllıne g bl bir benzer1 b r ma enın \u us e- tanın ıçın e ço a ır ar. . 0 e • lan hazırlıklar s~kanlık"a tas\ in edilmi" bulunmaktadır. l\lev- ,. " k dl ki noı... Almanya, Polonyıı, 

d · 1 t kkülU b d " ~ '' " 29.• santı"..,.at ka•dedtlmfc. me te r : "" ~evherın bulunuşunun verdiği nilen cinslere ne en m essır ınca cıvcıv .ese ır ra lfınekapıdakl lstanyonun daha fazla kimsesiz çocuğu alabilecek tarz ,. ... " .,.. Çekoslovak)a, Macaristan, 
k b rd b li d }arı olmadlklamıı "Öyle izafi edl· deye kadar eıder ve orada ka- d 1 ki d hl k tir. « Bizden hoşlanmamanız ta· R B 

1 1 t bi ışı ı en ıre ı m a am • " da genişletilme.si; bura a top anan çocu ar an r ısınının bildir. Biz ise sizin aksinlte ~ah. omanya rn u gar s anı · 
nın gozünü a~tı. Bılhassa Ame- )ordu: lır1. . . 'k İstanbul dışında muhtemelen Arif iye clvarınrla kurulacak olan sınm,an değil, fikırlerinizden rer pc,> k de' lct haline ge· 
rıkada başta Waksman olmak Kuflerde ve bazı mikroplarda llçların, v~us denılcn mı • Yetiştirme Yurduna yerleştirilmeleri. KUtUK HABERLER nefret ediyoruz. Kendimizi, A· tlrdlğl ,.e demirperdeyl kur-
ilzere bır çok araştırıcüar ktif· kendı zehirlerine karııı panze- roplanlra mk~e~·ır ~l~~ ol~adığ~ Sağır • Dilsiz \'e Körler mektebi talebelerinden Kimsesiz " ta'nın Cumhurıyeti emanet duğıı mııhııl kaktır. 
le,.de b\lna benzer ba$ka cev· bir olan maddeler vardır. Fa· nı a ama ıçın ı ~ a ,_; ru_ s Ço""ıkları Koruma Kanunu •ilmulüne göre "OCukların lzmirde •2 - Birlesmls lllilletle 

· k t b b h l · · t hsal k t t ıri o eker .. , " ~ SEBZE YE l\IEYYE ettiği gençler olarak görU~·or ve · l'k herlerın de bulunabilecPğını a ız u panze ır erı ı- ı arı~ ırıp yumur a ıs" n • açılan Yeti§tirme Yurduna sevkleri, Yakacık \'e Kilçükyalı 'Pan· HAl.i TEYSi EDil~h·oR. her~eyden evvel bu sıfata ID.· rln \'e mü5terek gu\•en ı 
düşunerek harrkcte geçtiler. ederken da ma bıldi~lmiz mik ler. Eğer muessır e ''ıru.s &ı'yonlu okulu arazi"inde kimsesiz "ocuklar için kurulacak kun·etıerlnln gelişmesine 

1 U i 1 ol u b ı e de cı\'Cl "' Beledıyenın 1 milyon lira ~ık olmağa calışıyoruz.• dil k f k t İlk muhım ke~iflcr StreptomY· rop cıns erıne m ess r o up • ;eyemez ve oy e~ i 1 • :rurlların inşaatına Bakanlığın 150.000 lira yardımda bulunma· yardım e ece ' a a ec· 
cine oldu. Şımdı bu maddeyi, madığını araştırı~oruz. Değılse vın teşekkulilne m .. n o amaı.. sı hususları kararlaştırıldı. sarfı ile ihdasına hrar verdiği Daha sonra, gençler partiler- nebi memleketlere yardım· 
ba~a verem olmak üzere, bir (Bu küflerdc is yok) deyip fır. ıuessır değılse viruslar toğa- __ .:...___________ Sebze ve Meyve HAllnin temel le münasebetleri olmadığını sÖY· lor dııha öltülil bir &ekilde 

çok hastalıklara karı:ı blitiln }atıp atl)Oruz.. Halbuki vınısla- lır ve çivciv de tc~ekkül ede· Bı'r kadını zorla Tekel maddelerı'nı'n atma toreni bugün 1130 da ya- IC\·erek namuslu bir insansanız yapılııraktır.• 
dun:1ada mılyonlarca insan her ra müessir maddenın buluna· mez.. pılacaktır. iddialarınızı ispat edin demekte- Birle mis lltllletlerin ve 
gun ullanmaktadır. cağı küfle alelAde mikroplara İrte yeni ilacı da bu usulle BİRİKEN İTHAL dirler. miıştrrek gu\'enlik ku\-vetle· 

Wak man bunu keşfettikten muess r madd )Oktur. Bınaen· t tkik etmışlerdır. Neticede ba- Kaçırdılar Satışı artıyor l\J,\t,l,ARJ SATII..ACAK Yüksek Öğretmen ıinin gellsmeslnc yardım c-
gonra bır ko·eye çekilip otur· aleyh ktifler Ozerınde çalışır· ıı cıns viru lara karp mile sir Öğrrndiğimize göre Denizci· dneceglne gore bu hust15-
mamış, Amerıkahlann merakı ken asıl bu noktaya dikkat et- olduğu meydana çıkmıştır. Bun Ferıkbyde Batı caddesinde Tekel Bakanlığı, altı ay için· lik Bankası Liman İşletmesi Okuluna nasıl girilec k ta dn Demokrat Partinin ta· 
olan yeni rekorlar te·is etmek meli. Te·ırsiz goninen küf cın. ların başında influenza mikro- 20 sayılı evde oturur 22 )asın· de dış memleketlere şu satı~ıa. MildOrlOğU, ithal eşyasından, am- kip ettiği siyasete devam o-
gayretile durmatlan çalı§mı&tır. sinde virus tız.crinf' muessir bir buna yAni grip dnı una mties- da Pcrıhan Çalışkan isminde bir rı yapmıştır: İsviçre, Fransa, AI. barlarda bekleme de\'re·ini dol- Önumüzdeki ders senesi için lunncak, ancak yardımlar 
Nıtekım hır müddet sonra St· madde 'ar mı dıye aramalıdır. slr olduğu anlaşılmıştır. kadın evvelki gece saat 24 sıra. manya ve Avrupa'nın diğer muh· durmuş bulunanların sür'atle Çapa Eğltlm Enstitilsline 80, hak edilme derecesine göre 
reptomycine'ın bır başka çe5idi * Ha)"ianlar ilzerind('ki tt'cril- larında Canbazhaneden evine telif memleketlerine 347,000 muamelesi yapılarak satılması f. Yüksek ÖğretmPn Okuluna da Ayl!rlanacak demektir. llle· 
olan Neomycıno adlı ilftcı kes- Bu sırada da aynı mütalbyı be başka bir netice vermiştir: donerkt'n, Sular İdaresi önOndP, Kg. harmanlanmış yaprak tiltlln· tın gerekli trşehbU~JP.re geçmiş 22 talebe alınacaktır. seli Tiirkl)enin gordfiğü 
f kabul eden Waksman ile İnfluenza \"İrusunun çe&itle· karşısına dort kişi çıkmıştır. le sigara; Almanya, Norveç ve ve müsbet netice almı&tır. Bun· Müsabaka imtihanları: Enstf. yardım, diğer yardım gö· 
etmııtır. arkadaşları Eroupe, Frankel rinden biri olan A ya karşı Burhanettın Sözer, Ahmet Gill. Danimarka'ya 1,300,000 litre Sa· }ardan açılacak yerlere yeni it· tUye girecekler için 15 Temmuz. renlere nlshetl,., hak ettiği 
Penisılin, Streptomycin, Klo- ve Leche\alier bu yolda çalı~ mUessır değil fakat B cinsine tan, i mail ve I,Iayrullah ir.imle- rab; hal ecva 1 konulacaktır. da, Yuk&ek Öğretmen Okuluna iilçilde değildir; hak ettlk-

romücın, Aureomycın'e \e ruha· maya başlamışlardı. karşı mfiessirdir. rindcki bu adamlar bıçaklarını Jspanya \'e Fillstine de Dl~N "'tııRAÇ alınacaklar itin de 21 Ağustosta lerln!len falla yardım go· 
yet Terram~cıne saye,,inde bu· 113 cıns kiıfu ele aldılar. Sa- * çck('rrk Perihanı tehdit etmiş- 36,000 000 Kg. Tuz. · EDİT EN JAI,I R ynpüacaktır. renler de urdır. 
gün gozle gorulmeym vled fakat hırla, tahammill ile kfifte kera Şüphe yok ki bu kc-if hcnliz ler \'c vofor Zuhtil idaresindeki Dlğer taraftan öğrendiğimize Diln fehrımizdcn muhtelif •3 - 'Cznkdoğuya Avnı· 
ıcabında de,eleri bıle o urme· ld d h h · 1 d iki İfÇİ beraet etti padan ziyade ehemmiyet ve-;) e muktedır olan bır çok mık· met aradılar. Ve nihayet bu u çok yenidir ve a a angı bir taksiye atarak Zincirlikuyu' gore, dahildeki satış ar a. geçen memlPkPtl!.'re ihrac edılrn ko- rilecek•. 
raplarla ba;a çıkabilcyoruz. !ar. Bu hulus aynı zamanda blr hastalıklara k rşı kulhınılabil('· ya goturmOı;ler tecavi.iz etmisler· senenin Haziran ayına nazaran, yun derisi, halı, pamuk, }Ün, Denizcilik Bankasının Hııllçte- Bundan da milliyetçi Çl-
Bunlarm sıhhat kazandırdıkları kadırşına lık ızharına ve ıle ol· cdının anlaşılma ı ıı;:ln zaman dır. tutiln \'e sıgarada 50,000 Kg, yumurta, paçavra, k!.'pek. tiftik, ki fabnka ve bavutlannda ça· nln yardım goreceğl, Kore 
in anların a3 rı milyonlara ba. du: Hastalıklarda modern kim· geçmesı IAzımdır. Fakat esıl mil Sanıklardan ikisi yakalana· <;ayda 37,000 Kg, Birada 51,000 bağırsak, ıtfınıiık tutiln, taze ba· Iısan lşçılerden Halil Nuri Ad ık. h rblnln eiddetlendlrlleceğl, 
lığ oluyor fa at bu iUçların da ra tedadsının urucu u \'e Ne- him o an nokta ıudur: rak, tahkikata baslanmı§tır, litre kıbritte, l.000 000 kutu, di- lık, ket!.'n tohumu ve kitrenin ti ve Vamık Fırat komünizm kızıl ÇinUl~re karGt daha 
kılıcının ke med. ı bazı mtkrop o alvarsan'ın ktı5ifı Ehrlıch'tlr. Ehrlıchine'in keşfı, bize yrni 1 d ğer ispirtolu ıçkılerde de kıymetlerinin tutarı 366,393 li propagandası yapmaktan sanık ku .. vetll tedbirler alınıcalh 

Yeni ılaca onun adını \"ererek b' ı... rm••tır o da ,irüs Taksim - F orya arasın a 1,000,000 liralık brr fazlalık gö d hk ·ı · 1 • 6 • lar \ar kı yaptıkları bır çok ır tı"tr a,. ~ • • ra ır • olarak ma erneye ven mış er· ve Avnıpaya tahsis edilen 
hastalıklar ın anlan her gun Ehrlıchıne dediler. lere karşı mlıes•ir maddelerin otobüs seferleri rülmıiftur. ASKER SİGATIASI dı. Her iki işçi, dunkU durusma· .>ardımlardan bir kısmının 
inım inlm inletmekte ve yahut Buna çok memnun °1· ne şuretle k,.şfı lazım geldlğı Kaymakamların SATARKEN 1"AKALANDI t!a, mahkeme bPy'eti tarafından Asyaya ayrılacağı anlaşılır. 
dunyasını değıştırtmt>ktcdır. dum. Çünkü hasis bazı duygu- nın öğrrnılmesıdlr. Bu sayede Halkın i.3teği Uzerirıc 'e mev. toplantısı Tophane civarında, hUvheti herhangi bir suç görülmeyerek .4 - Asya artık ihmal e· 
iste yeni ilaçlarımızın :zafer taç lar ılım muhıtine kadar da 50- çok geı;:meden, \'İru lerl yaptı sim dolnyısı~la belediye otobüs- mechul hır 5ahıs, muhlelıf kim- berııet ettirilmistir. dllml r.cek•. 
larında eksik kalan pırlantalar kulduğundan in anlığa pek çok ğı dığPr hıı~talıklara karşı da lerı 'l'ak ım - Florya arasında İstanbul kaymakamları dün selen\ satışı yasak olan Asker I I b f Dundarı da nusyanın As· 
bu habis mahlOkiara karıı sı- hizmet etmıs olan Röntgen'in müessir maddeler bulmak ka- da i Icmr e başlamıştır. Tak· saat 17 de Voli \e Beledıye Rcısi igna arıMan 6000 paketi &a- Parasız yatı ı ta e e er yada istediği gtbl at oynat· 
lAlwz kalısımızdandır. adını zıkretmemek içın ront· bıl olacaktır. sımden ilk efrr saat 7 de ve Prof. Fahrıottin Kerim Gok'ayın tarken, Tekel Takip memurlarııı· 'lılılli Eğitim Bakanlığı Orta masına tahammül edllmlye· * gen §Ua1anna x şualıırı dedirtl· Bundan önceki ke·tnerlle ol 16011 cfcr de 20 de hareket et· başkan)lğında bir toplantı ~ap- dan o~man Saka tarafından SU• mektP.bi parasız )'atılı olarak bi· C!.'ği mAnası çıkar. 
G unun birinde Le\' adi ti adın· 

da bır Fraıuız mıkrop A· 
lımı bu çejıt mıkroplara karsı 
mudafaasız kalışımızın sebebı 
nedır? Dı e hır yazı azdı. 

Bız.ım Çl"e-ı• kaldığımız mik· 
rop cın&ı Ultra\ ırus ve a k a· 
ca Vırus dedığtmız sınıftır. Bun 
ler bıldığımız mıkroplann ge· 
çemedıği suz:geçlerden geçer· 
ler. Ve çoğalmaları içın de can· 
lı hocre isterler. AlelAde mık· 
rop gıdaları uı,,rine bunları e· 
kerek çoğaltmak kabil değıldır. 

Ba ta nezle olmak ıı• rP grı!I 
\:e yahut influenza, bazı pno 
monıler, çıçl"k, kıtıl, kızamu1' 
'e saır hır çok hastalıkları ya 
pan bu hınzırların cusseleri b 1 
dı~ımiz mikroplardan Ç(\k ki 
çük, fakat can yakıcı kudretle 
n çok bu~üktilr. O ~alde bu~ 

Ziraat Bankasmın 
22 bin lirası 

Calmdı 
Kemaliye, 10 (Anka) - İlçe 

mız posta mutcahhıdı Liıtfı Oğu 
za po ta vasıta-ı)le Arapkir Zıra'
at Bankasının Bağtşta- ı~ta~o 
nunda trene teı;lım edılmek ü~e
re gonderdtği 22 bın lıra bu ıs· 
ta~l'onda LOtfı Oğu~un mutem<'· 
dındrn çalının $lır Uıç 'e Kema
lıye c Savcıları b!dıseye el koy
muşlardır. 

--0-

Hasan Tibet 
Tahliye edil i 

Ankara, 10 (ANKA) - Bir 
müddet ev"\ el Sılivrı'den Demek· 
rat Parti Genel Başkanı Adnan 
.MendPres'e ölUmle tehdıt telgra 
fı çeken Avukat Has.ın Tıbet'in 
<\Uru&masına bugun de !iehrlmit 
s cO A!llıse Ceza mahkemesinde 
delim edılmls ve ı;anık kendisi
nın ikamd ve iş sahıbı oldu~unu 
soylı:,·ttek duruşmasına ga~ ri 
me\kuf olarak devam edılmesıni 
ı~temışUr. Mahkeme sanığın. bu 
isteğini yerınde gorerek tahlh e
Elne karar \;ermiştir Duruşma 
sanığın mlidafaa ını yapabllmesı 
için başka b r gline talik edıl· 

• ml5tlr 

Haydarpaşa - Adapaı:arı 

motörlü tren seferleri 

Adapazarı 10 (Hususi) - Ada 
pazarı • Haydarpaşa ara~ında mo 
törlU tren seferlerine N!ustos 
sonlarında başlanacaktır Haliha 
ıırda Haydarpa a garında motör 
ıu trenler lçın yer olmayışı do. 
layısile gE"ri bırakılan sekrler, 
Pendlkteki deponun Ağustosta 
hizmete girme ile baslıyacaktır. 

"""°r. AB!ıEVAYA l!!M\ 
1 Bir v için ATI'Upaya git- 11 
•• ml•tir " 

}ordu. Bunu Fransızca ve İn· duğu gibi bu yeni kPsfıle de mcktedır Ka,.şılıklı olarak Flor· mışlardır. Bu toplantıda, şehri çilstfi yakalanmış "e hakkında tiren talebelerin Muallim mek- Fakat hepslnden ehemmi· 
gilızc~ Tıp mecmua ve kitap. Waksman insanlığa bliyilk bir ~adan ın. sefer 8'10 da ve son alAkalandmın c·naf barakası, kanunt takı bata baslsnmıştır. teplerine parasız yatılı olarak :>etil olan son maddedir: 
larında pek ı;ık görüyoruz. Ger· hizmette daha bulundu ~e bj. 

1 
sefer :1,30 da kalkacaktır. Temizlık ve imAr hleri üzerinde -o- alınmalanna karar vermi&tlr. .5 _ Demirperde gerl-

çl bu çuaların a Ü adı x ıuala- "'k &lım bil "''k . f ril•meler uapılmıctır 1 k f 1 k 1 111 ı ı k 
Yu . 0 • ve ''u • ıman va ı- S vd'ıg"ı kızı yaraladı go ~ " w • Yo cu esa eti Ön n ce Bu taleb~l·rin mezun olduk· sindeki es r m et er n ur· rıdır ama, onu keşfedıp be$erl· na ıkı tıakımdatt hak kazandı·. o T""kel Bakanının - " 1 ı tl k 

" iarı mekteplerce namzet go teril- tnrı mııııına ca ış aca •· 3 C'te baha b ı;ılmeı hızmetler Bırı ı kı illlt-tli kP lfl il Tahta ;ılcde Kalcın sokağın. DCtıızcllik Banka ı 6ehlr Hat- Demirperde erislndel.t e-
ıfa eden Rontgen ın adını zıkre- dı en de modPm 'kim t ·h- ıla Çıni Kolıdı.. hanında çuval· totkiklori lan l~etm" i g tlıkçe artmakta ı:r.eleri şarttır. ı;lr milletler malflm. Onları 
derek ona borçlu olduğumuz 'ısının kurucu u olan Alman A. cüık ~apan Yaşar isminde bir Sehrmizde bulunan Tekel olan Yolcu kesafetlnı karşılamak esir menzilcsine getirml& o· 
şukranı üa etmek IAıımdır. Be· Iıml Ehrlıch'ın adını ~eni k • gen~. smdı i kız olan Naime'yi Bakanı İsviçre'dekl Turk Sigara icın :,eni tedbırlrr almaktadır. Deniz iş kanunu tasarısı lan de\·l t de malflm. 
re et 'ersın ki TUrk Tıp ede. fıne vermekle . kı kanclık ytizunden dört yerin- Fabrikası mümessillerinden Banka)a ıntikal eden usı- Bakanlar Kuruluna Rusyayı ok&amakla, •anan 
bıyatında dalma Röntgıın ısmi 

1 

d"n a"ır suretle '-"aralanmı"tır. taların bllyük kı~mı eski Akay yahcl, baban ''ahcl• demek· 
" 6 "' " Rınsas ve Corbcs ile görilştük· v ,, ~ zıkredılır. ""'\ Sanık :,akalanmıs tahkikata bas· ten ı;onra, ı tanbul ve İzmir Tu· ve Sırketihayriyeden de\ir alı sevkedildi ıe milyonlarca e iri kurtar· 

iste bu sefer Amerikalılar ye 111 .. •lll•lllll••a ı lanmır+ır. nan \'r o zamanın ıhtiyaı;:larına mak mumkiin dcı...lldir. On· 
1 h ~· tUncUler Birliı...i temsilcılerlnl de A k 10 (THA ) De 5 

nı ı aca Ehrlic ıne adını ver- " gore }aptırılm15 bulunan \apur- n ·ara, · · · - · ınrı kurtarmak için • eğer 
mekle bu kadirstnaslığı göster- Denizcilik Bankasına kabul etmiştir. Jardan ıbaret olduğu malQmdur. r.iz fs Kanunu tasarısı Calı&ma bllmedlğlmb: bir Ü"üt1cilsii 

Bııkan i.iı.le yemeğini, Vail B k ı ,, t f d h lan " 
mis oldular. yen"ı ambarlar ver"ıl"ıyor a Son bir iki ) ıl içinde fıloya hır. a ·ıın ı.,ı arııb ınk anı ki anr il varsa, o bncka • ancak iki ve Belrdi)·e Reisi Dr. Fahrettııı ıu- ı an rın m v * kat leni gemi iltihak etmlsse mış ve ı ""a 1 a ı a • "Ol vardır: 

Kerim Gökay'ın dAvetlisi olarak ' 1 .. 1 d l k B ka lar " Viruslar üzerinde ı;alı~abil· Sarayburnu ambarlar camia· de yine bugUnku gelismeyi ta- ea " arı a ıı ınara a • n ı _ Ya Rusya ·ı yıldırıp 
Emlr"An köckünde yemiştir. K ı k d'l '..\' mek oldukça ~çtilr. Çün sına dahil olup <ıV\ eke askeri .. w marn en karEılayacak duruma uru una se\' e 1 mı;.ır. hu e~ır milletleri harpsiz 

kti her hani:l bır mıkroba o- makamlarla mübadele edilen Yeni alınan şehir hattı gelmemiştir. Bu sebeple iinll- Deniz adamları ile deniz i&· serhesl bırakmağa mecbur 
lan te•irf mUtaJAa ed bilmek YalıkoşkU ile biti5iğındeki am· vapurları müzdeki de\TPde, yeni gemi ı.,. cılerlnin terfihini sağla)·acak o- etmek. 
ı~ n ilacın, bu mi ohun lire- 606 yıl e\'\cl bugun, 11 barlar ve acık ı;ahanın, limanda- şaatı ile birltkte modern $ehir lan bu kanun tasarısı meclisin 2 - Yahut da Rusyııyı 
rne~ıııe mAnı 01up olmadığını Temmuz 13!16 da ingilfz or· ki tıkanıklığı önlemek uzere, Yeni alınan Şehir Hatları \'a· nakliyatı si~temlerl de etud edi önfimüzdekt çalı~ma devresinde harple m ğlflp etmek. 

' Ocn"ızcılık Bankasına de\Tine a. purlannın bilhassa iskelelere Jerek krsafetin da1"rtılmasına \•e muz~kerP edı'lecektır. ·ısacası program; Rusya· dulan Nonnandl~'llya ... ınrıı"· t kl a an dumanlarmla 6 • 

Bursa T'
'c ret ,, ,.. ,, ı"t formaliteler ikmal edilmlcllr. yanaş 1 arı z m • .,, yolcu rahatııır.ını en iyi ~lr a açık bir meydnn okuma· lardı. Fransa De in"iltere a· ~ h Ik h t tmemel"rl umu 6 

" a ı ra a sız e " • cekılde temin edecek bir trafık f dır. ' rasında aktedilen mutareke y h t" V ı·y· ı bl · t do,,urmu"- " ,.--TA ' 1 M -"" 
unan eye ı a 1 1 m r memnunıye & '" planının tahakkukuna talı!ıla- ~ ' Sadun G. SAVCt 

Od h' b' 1345 layısının sonunda bo· tur 
S 1 U.. ım ır :rulduğundan A\"rupa tarihin· ziyaret etti · i ı· d b 1 caktır. 11 TEl'tll\ltJZ 1952 ON KELİ ıEYLE 

Halen idaren n e il} e u 1(· Bu aradı ltunUn mua:,·yen ca. CUMA 
de pek mühim bir yer tutan Şehrimizde toplanmış olan nnn 5 yolcu \'e 5 araba vapuru· atlerinde kPsıf )oku ktitlesınin 1 A 1" 7 - GÜN 31 - HIZIR 6'7 Kore mfitareke müzakere· T o lanfl f rfipl di Yüz ı·ıı Harbi tekrar başla· E ki 1\Iuharıpler Kongrcsıne iş. nun mazotla müteharrik oluşla· nakli içl'I bU>lık vapurların ih· RUl\11 1368 - HAZİRAN 28 teri ikinci yaşına hasmış ... 
m15tı. ingilter Krnlı, harp tırak eden Yunan hcy'eti dlin n, bu bakımdan da lyi netice tiyaca k8!ı miktarda ve ı;ık ınk HİCRİ 1371 - ŞE\"''AL 18 'C)U un da bü:ııisun ... Nin· 

Bursa Ticaret ve Sanayt Oda· sahasını yine l<"rnnsa)a nak· vali ,e JJeledı•e Başknnı Profe· vermiştir. Yakında bu tip gemi· ı 1 t 1 ı k r t• ld " Vasati Ezani nl' ••• 
1 t k l t dlıo' d h' " k ş e ı mes ' ·esa " ın a:ı: o u,,u . TATLISERT ı muamele Hrgisi \e Sigorta e me 5 e A;ın eıı ınc )B- sor Fahrettin Kerim Gôkay'ı lcrln adedi artmış olaca ·tır. s&atlerde ve ıırcelert ise kilelik SABAH 04.36 08.54 

kanunlarının tatbıkalından do kın harp '" nal lhe t:cDli f makamuıda ziyaret etmişler, ge· Öğrendiğimize göre İngiliz ve ı;eri \"asıtalarla yolcu ta5ınma· OGLE 12.19 04 37 Kız Hafız yakalandı 
tan guı;:lUklerl gozonune alarak, ~~ iyi tec~llz k<'dilm:~ oht~z rck Vali 'e Bcledı)'e Baskanı ve İtalran tezgAhlarına ısmarl~-l ı;ı sistemi liıerindeki tnlısmalar İKİNDİ 16.Ul 08.37 Kız Hafız lAkabı ile tanınan 
21 Temmuzda, İstanbul, lzmlr, n mc\ru u U\"\cl 1 r Profn or Gokay ve gerekse Yu- nan 1700'er kişilik ve 18 mı •ı ı kt d AKŞAM 19.42 12.00 

d N dl 'd J " 1 d • er ('mr • e ır. "e ~ilzden fa•la sabıkası olan Afiana. Eki chır ve Bursa ıınna- or ııyu orman Y3 ıı ,a nan hcy'eU Ba§kımı. Tlırk Yu· stir'atlt Uç geminin inşaatını e. H I' b" k• · b ğ ld YATSI 21.41 01.59 • ., .. 
) icılerının lştırak:ılf! bil~ Uk hır Hcıgue Umanınıı çıkamıı~tı. nan do Uuğunun samimıyetinl vam edilmektedir' . a ıçto ır ışı 0 u u İMSAK 02 24 06.42 CelAl Sessiz Mecidiye koytinde 
kongre aldetmeye karar vermis- lngillzler, mımırrakıyctll bir brlırt'cn sozlcr sarf etmişlerdir. Bu gemiler, Eylül ayından ı. lehmet ('('malettın fnceoğlu a ... ,1 • .,,1 .. ohd'"'~" 11

.,., t'• ,.. Saide lltentes isminde hır kadı 
tir '1iriıytişle iFransanın içerile· Yunan hey'cti dünkü zıyarcti es· tibaren peyderpey ıtmanımıza Halıı;:te sandllla balık tutarken , ff\kr bcnllın, buılıııu.n ıcd• nın 4050 lirasını dolandırmı5tır. 

İstanbul. izmır, Adana. Es· rlne dalmıslardı. nasında Profr br Gokay'a bir gelecek , c hizmete alınacaklar- mü\•azene inı ka~ bedcr('k deni· •4,1,,,eı. Kız Hafız Tarla basında yakala· 
kişehir &ana>lcılerı bu kongre- ..... ______ T_üı_.n_E_N_._T.;.Ç ... l..ı de madaha vermi§tir. _d_ı_r_. ___________ z_e_d_ilsmüs \'e kaybolmuıtur'.:.._:.!!=:=:=========~rı~a~r~ak tahkikata başlanmıştır. 
)e iştirake karar vermiş \C bu - ~:::;:::;:;:,.::,.,:::.., ___ ,::~;:;;;:.:::;::;:::;;,..,,;..,;;;;;;;,;;;;;;;~~;..; ..... _. ........................ """""ı--.,.,.. .................................................................... ,,.., ........ ~ 
kararlarını Bursa Ticaret ve Sa· .. 

nayl Odasına bıldirmi~lerd r. _ Evet ama sebebini anlıya. 
Sanayicileri bo) le bir kongre madığım bir cihet var: Sizinle 

toplama~a e\keden Amil, mua· ne kadar ileriye gidilebilir?. 
mele \ergısl ıle Sıgorta kanun 
lannın tatbikatından bırı;:ok gUı;:. Bunu bir tUrlll kestiremiyo- ~-;.· 

'ki rum. , 
lükler doğdu~u. bu tazyı er Ne garıp şeydi! Pek budala ~-
.<.arşısında sanayılmizln endişeyi olmayan, fakat aynı zamanda et. 
mucip bır istikamet almı5 olma. oldukça kısa görüslU olan bu ~ 
sıdır. Bu sebeple kongrenin glin· fabrika acentesi, on allı sene· 
demınde 6U Uç mevzu yer almı&- lik evlilik hayatından sonra 

tır: karısını aldatmak hevesine ~~fj 
1- Yeni muamt'le \ergisi ka· düşmliştü. Ray'ın karsısına ge. ~ 

nun ta arı ının teklıfi lınce dayanılamıyacak kadar 
2- Muamele \ergisi yerine he.)ecan duyuyordu. 3 

ıkame edilecek bir &ıstem ihdası Bu ne kadar cazip \'e hoş blllr, ~ah ut da bır ı:ırkadasla etmisti, daima çarpık taktığı 
imkftnlarının araştırılması. b' k zd ı A d n i kravatlarını hnr "'orü .. te düzel· . · d ır ı ı. ynı zaman a onu • bir kadeh bira içmek için -k • "' ., .. 
3- Çalımıa mevzuatı Uzenn e la çok acık kalble konuşulabl· lometrelerce otomobil .volu a· tir, babasının dıikkAnına gitti 

ıncclemeler. İ İ k ı liyordu. yl arkadaştı. ç ı• Eabıllrdi. Velhasıl kimın bası ği zaman kıyıda, köşede Prot· 
Komaliy de iki köy kahvenin mti5terılerl çeı<ılip sıkıl a, Ray Schmidt'drn \Cfa· hero'nun kendisini &ıkı&tırma 

birbirine girdi gıttıkten onra, ahibl iskemle- 1ı bir dostluk beklnyebılırd . sına mU·aade ederdi. Her za. 
Kemalıye, 10 (Anka) - ilçe- !eri üstuste )ığardı. O zaman Nitekim iki sene evre! fabl merdanl.beraber bira itiP eğlenir 

Rav, hiç çekinmeden tezı:Ah ti- r'ıka acenlcsı' Prothero'mı:ı 
mizin Ağıllar ve Bızmisen köyle · d b t' i k b ı ov 
ri arasında bir arazi anlasmazlığı zerın e ır par 1 am 

1 
• basına bir dert ı;elıniş•i. Hı>•a Şimdi de o anda, tam intihar 

vUzilnden iki koy halkı birbirine nar, garsonlarla . kkendiler•dne hına çalıştığı müessC'ı;esiıı.n etmesi dli§ilnlirl:en, kendisinr• 
,, alt aıle dertlerim onusJr u kasasından bes yUz l<>ları zim , ardım edebilecek tek insan o 
girmıs ve bir çok kişi ağır suret· Hastalığa, hayat sigortasına, m"tine "e"ı'rm'ıştl. Bu, nıeydn 1 k h 1 R ı ı t 
te ~aralanmıştır. Savcılık tahkl. çocukların üst basına da!r na· " c. • ara· a ırına ay gem ş ı. 
kata baılamıştır. sihatlerde bulunurdıı. Ray ÖY· na ı;:ıkacak olursa, g0 relt ken Cincinnatili kız, herkeslr 

k 
le hır kızdı ki tanıdığı '>irısı di l \;, gerekse aileo;i için bıı meş ... ul olur, herkese )'ardım e 

Bir genç Yeşilırma ta ne iyilik olsun diy..? kl'ndıııe retAket olabihrdi. Hır !!ere derdi. Prothero'ya karşı alTıcıı 
boğuldu ucuz alabileceği hır kum:ış ,.r Prothcro, tombul kaı'ISın:n ya bir zoafı yoktu. O da hunu bı 

)a elbise yerine, on3 bir ) Un nında yatarken. ınti'n:- ı:tmc lıyordu Ömründe on defadan 
Çarşamba, 10 CHusust) - İl- veya deri )elek salın alır; ken ğı bile dilşUnmliştü Kadın bı\ fatla görmemls olduğu bu kıza. 

cemlzin kiraz bucağı köyünden di istifade ıni dtişilnmczd, Yn oralı değıldi. Horlıy:ı~ak uyu başvurmak nereden aklına gel 
1934 doğumlu Refaheddin Yıl· hut da bır ahbabının netle ol yordu. Derdine çare ara)an mişti? Bütün gbrüşmelerl de yıı 
maz Yc.ilırmakta yıkanırken bo· duğunu du)arsa, otel oda ına Prothero'nıın aklına Cincinna bir kahvede bir Ş('Y icmek, ya 
fularak ölmU tür. Bug{in cesl•t kadar çıkıp a~aklarını hardallı ti'deki güzel kıı ııt>lm'sti but da beraberce konsere vey:ı 
suyun üstune çıktığından bir koy suya koyması itin vardım eder Ray dalma kendlstne )'ardım tiyatroya gıtmekten ibaretti 
lu tarafından gorulerek Jandar- dl. Bir dostunu gÖ'"rT'ek için ederdi. Son seyahati esnasında Aralannda fazla bir hususiyet 
tn,aya haber \"erılmeı!l ıudan uzun bir tren volcıı •ı r! ı , apa nezle ini hardallı su ile tednvl 'e samimh et de yoktu. 
çıkarılmı~tır. ~~.;.. ___ .;.. ___ ....;. _______ .._ ____ ., __ ,,.~::." 

YAZAN~ FANNY "'"' 

vardı: Tıpkı havyar veya yeşil 
zeytin gıbi ... 

ST ÇEVİREll~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

üstelik çok uırif giyinmesini 
de bilirdi. O zaman yeni moda 
olan bol eteklik ile kabarık kol 
lu bluzları, Ray kadar kendisi· 
ne yakıştıran az kadın \'ardı. 
Kilçilciik hasır ıapkasını öne 
doğru eğmesini oyle biliyordu 
ki. .. 

Prothero bir tilrlil karar ve· 
remlyordu. Kendisine böyle 
yüz veren bir kızın artık ner<'" 

Neden bu fellketli Anında 
Ray'dan yardım beklemeli dli
~ünmilştil? 

Fakat bu dilşüncesi boşa çık· 
madı. Ray, derhal paranın )'a 
rısını po ta havalt'slyle gönder 
dL Yarısını da iki ay içınde 
tedarık edip tamamladı. Prot 
hero, iki senedenberi borcunu 
ayda bir miktar rara '·ererek 
ödemekle meşguldü. 

Ray, öyle yaman bir kızdı ki 
bu para hakkında tek &ual bllP 
sormamıştı. Prolht'ro, hayattıı 

kendi kızından lardım .ı temrz 
dl, fakat Ray'rlan bunu isteye 
biliyordu. 

Hitbır zaman bu kızda bu 
kadar para ner('den olabılır dı 
~·e de dOşlinmcmiştı. Her hal 
de btrikUrmiş olacaktı Ray'ın 
babasının işi ıyl;idl. Sonra Al 
man neshnden gelen Amerika 
lılar, ı~ıerlnl çok iyi !dar~ et 
mesini bilırlrrdi Tlep~i de cok 

becerikli ve tutumluydu. ye kadar müsaade edeceğini dil· 
Prothero blilitn bu eski hatı şOnmek akıl kArı d('ğildi. 

raları dil~ilnurkerı, bir taraftan - Site bir şey sôvliye)tfm 
da Ray ile işi ne ~adar ilerle· mi, Ra)? dive öze haşladı. Son· 
tebilece~ini hesap!Tyordıı. Fal>- ra &özlerini şöyle tamamladı: 
rıka ajanının ı.ihnir.den: - Ha:,·at çok kısa değil mi07 

- Acaba ne kadara kadar _ Evet, ö3ledir. 
müsaade eder? _ Dünyada her türlü zevki 

Fıkri geçerken, Ray göz sil- tatmak, insanların hakkıdır. 
:zere~ir yudbm bira içti. Hem Ben knrıma k:ırşı olan \'aille· 
de yilztinil örten \'tıaleti kaldır· !erimi ifa ettikten sonra. Evli
marlan lı;:iyomu. Prothero'nun lik dısında başka bir kadını dıı 
karısı; bu tarzda içki içmenin sevf'blllrirn. Tabii karımı pek 
çok bayağıca hir hareket oldu fnzla ihmal etmeınek şartıylc . 
ı"tıınu soylercli. Fnknt bu hal Ne drmek lstedığimi anlıyorsu-
Hay'a çok yakışıyordu. nuz ya .. 

Kızın. vüzilııUn hallan biraz _ Evet ,anladım, fakat nafi· 
kalınca idi. Elmacık kemi leri le .. Bu fikrinizi hiç kimse ka· 
çıkıkçı idi. Fakat asıl boyle bul f'demez. inanmazsanız. şu 
cchreler, erkeklenn hı;ışuna gt. etraftaki macalarda oturanlara 
der. Hele simsiyah kırpıklerlnln sorunuz. 
golgesindekl yaman eli gözle Fabnka acentesi ile guzel kı 
ri... Ray'ın giltelli ı &ozle an· 
latılır gibi değıldl. insanın i5- tın bö~ le knr~ı karşıya oturuP 
tihasını tahrik eden bir hali <De\•amı ur) 
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En mühim 
Mesele 
Yazan: E~ T. 

I R ' b. ı usya ya 1r 

Dörtlü foplanll 
Teklif edildi 

1 .-~Df~t~leğ~:!!liz~ 
Dli * İran Ba5bakanı Dr. Mu· 

~a bugün ~lr çok gU~üt- saddık )eni kabineyi kur· 
kan e.rle ka11ı ka111yadır. Fakat mağı kabul et.mfltir. 
ilç ~a_tiıntz~ en buyük (Uçluk * Blrleıik Amerikada Cum· 
go U)uk nıutte.fik arasındaki burbaşkanlığı adayını seç 
Ya r~~~nrkı, her nıeselede orta. mek iızere Cumhuriyetçi 
PelrsJndn lhtiliftır. Almanya me· Partinin yaptılt toplantı. 
Ort D e olsun, Uı.ık Dolu'da da ada--·lardan D. Elsen· 
t a otuda olsun A "k , ,, 
n.rııter men a, bower'in önde gittiği bil· 

lı fhtil:rı Fransa arasında esas. dirilmektedir. 
lar ~ ' ar 'ardır. Bu ihtilaf. 
g(' .. 1

.ksut.r atıi kararlar verilm!Sfnl * Mmr Ba5bakanının, Knl 
... ırnıektedi Fanık'un Sudan Kralı o· 

ler soyJ r. Bazen acı söz· lıırak tanınma&ı için le· 
tadır. K~~esloe. sebep olmak· mularda bulunduğu haber 
rindeki re~e '1 aıu nehri üze. verilmektedir. 

Musaddık 

kurmağJ 
yeni kabineyi 
kabul etti 

ı Ayan ôzalartnın Başbakanı destekliyeceklerine 
dair söz verildiği bildiriliyor 

Anoe!atııl Pru• 

Tahran, 10 - Dr. !lusaddık'tn yeni bir kabine kurmaya mu
vafakat ettiği bui{in inanılır kaynaklardan bğrenilmiıtir. Bu şah· 
6.lyetlere gore Dr. Musaddık dün gece Ayan Meclisinin bir tem· 
sllci heyetiyle 4 saat görü~tiıktt'n ııonra bu kararını Hrmiştir. 
Zannedildığine göre bu heyet Aran Meclısinin kendisini destek· 
lıycceC'inl Başbakana vaadetmiştir. Bu arada Musaddık'a taraf· 
dar Ayan Azalarıyle mebuslar arasında istiıareler devam etmek· 
tedir. Şah. muhtemelen yarın bir kararname yayınhyarak Dr. "Mu 
saddık'ı yeni hUkılmeti kurmakla resmen bdevlendirecektir. homb:ır~e rik ııantrallannın 

hetiyle ta~ edilmesi münıse· * Btrl~Ik Amerika, lngiJ. J 

tına, A\•a ng ~tere'de kopan fır· tere ve Franu Almanya Rı'dgway ve eşı' Tu"rkı'ye, Tunus 
nen 

8 
ır nı" Kamarasında ıö~·le. meselesiyle nım olarak 

talidir~ &Ozler hunun blr ntl. Ruayaya blr dörtlü toplan· 

~11ot1ıılıd l'ru• 

Vaslngton, 10 - Blrlt'şik 
Amerika, İngiltere ,.e Fransa 
bugun Alman~ a meselesiyle 
ılgıli olarak Rusya) a bir 
dortlti toplantı yapılmasını 
teklif etmi~lerdir. Bu top
lantınm gay~i mUnhasıran 
tarafsız bır komisyon kurmak 
olacaktır. Meıkiır komisyon, 
kurulabildıği takdırde, Al· 
manyada &t'rbest seçimler 
tertiplenmesınin mümkün o
lup olmadığını ta)ine uğrasa· 
raktır. 

Karısını 
Kaçırdıktan 

Kendisini de 
Öldürdüler 

sonra 

ın~te('~ t~raftan Atlantik Paktı :u:ı~::.asını teklif et· Kraliçe farahqdan ~eselesinin Fransa 
~':! kurnan~:~·F~:: ~:;;~~~ ... ----------- Kabul edildi ile halline f araftar batı~k~:~p\~r(~~~nde ~~~~: 
ha~ın~c bhlr riyaFrtte Amt'rika iki helikopf er .tn44olu .ti•nr. :.·o•en ~JııııA on br§ J:iın kadar önce bir kadın 
cek sert a iç te hoaa gitmeye. Londra, 10 - Dıinden beri Londra . 10 - İngıltere, Tu· kaçırma \"akısı olmuş ve bunu 
at A &otlt'r soylemi$tir iare Af lantİğİ Londrada bulunan General Ridi: nus ihtillfıntn Fransa ile Tunus evvelki Jtlin bir cinayet takip et 

6lı?ıaUnıerlka'nın l.Jrak n~~ v~ "ay ve zevcesi bu sabah Kraliçe arasında görüşmeler yolu ile mi~tir. Oğrendiğimize iOre bu 
«'etle t Akifrika siyasetini ıid· G k Elızabeth tarafındın kabul edıl· halline çalı§ılması gerektlğinı koyden olan Ali Akyaı adındaki 

8.r'"tte ehıı• d cttıktl'n ıonra ıi· eçece · l d" bild" . Ar A bl k delıkanlı güzel karısı Ayşe Akya 
" ul mıfi er ır. ırnu~ \'e ap. sya 0 runa ıı bırakarak askerliğıni yapmak 

hitab ed unaıı Amerikılı'lar:ı J.na44!u J.t- General aleyhinde nümaylı dahil memleketler tarafından 

...ıl 

Kuuy Atlantik Paktı kuwetlerf Baıkomutanı Gene.ral Matbew .RJdgway, en·elJd ıün eılyJe bir
likte Londraya geldiği sırada bazı goslerlcller •Memleketine diin• diye bağırmıslar " içlrrlnde 
•İnıfllzler hiçbir zaman e1ir olmıyacaklardır• diye yazılı rlt11leler ıtmıslardır. Numayişçilerln hep-

ai tnkif edllmi1Ur. Resimde bunlardan biri polis tarafındın yıkalınırkt'n gorülıi)or 

inal" erek demiştir kl: e-Şi. yapanlar mahkemeye verildi Genel Kurulun fevkalade bir ic- üzere Erzincana gitmiştir. Evvel 1 Afrtka'dakı ld Vaşinzton, 10 - Havacılık da- denberi Alinin karısına göz koy 911.,..-. .... 
eheınnııvetını t k mev lmlzhı iresi tarafından bildirildiğine ili- Londra, 10 (A.A.) - Dün ge· timaa dAveti ile ilgili olarak ya. mufi olan ZülfikAr Güven, Osman 
nun delille . 1 a dir ederek bu. re, askeri nakliyat nrviaine aıt ce Blıle&ık Amerika büyük elçi- pılan teklifi kabul P.demiyeceği· Güven ve Bahri Oktan bu fır· 
olurrJnız Frın gosterme)·ecek iki o:Skorsky H. 1911 Helikoptui, liii önünde General Rid~·ay a. ni açıklamıştır. Ttirkye de, ihti· sattan istifade edereR Ayıe Ak· 
leUerden ran~a Blrle&mtı Mil· t1 leyhıne nümayiş yapanlar bugün Ufa hır hal çaresi bulunması ı. 
etıneyec .. ktlrekllmekte tereddüt gelecek hafta Atlan k okyanusu mahkeme huzuruna çıkacaklar· çln Tunus ile Fransa arasında yazı evindrn ge_c:e yarısı zorla çı· 

" r.. nu aımak teıebbüsüne giriıecek d 14 t si yapılması !Uzu· kartarak dağa kaçırmı§lardır. Da 
he~~~rıe!al'in bu sliz.lert büyfik tir. ı~e!aret binasına polis takviye ~':~a f§=~~ e~lştir. • rum Erıincanda bulunan Ali Ak· 
lt'r ın, .. a

11 
se!Mobib olJ\lU$ Sosyafüt. Bu helikopterler Massachus· kıtaatı göndermek lilzumu hasıl Şimdiye kadar 16 devlet, Ge. yaza blldirılmi~ ve genç köylil 

'"rnthl~rd~ r lstlıah takrlrt set&'de Westo'ier üssünden Wies olmuş ,.e «Ridgway memleketine nel Kurulun bu meseleyi tetkik ızin alarak köyüne gelmıştir. Bu 
lesi olan (ıpr .. Bu partinin J:aıe. badene hareket edeceklerdir. gıb diye bağıran ntima)işçller için fovkaUde bir toplantıya dA· nu habt'r alan Uç mütecaviz Ali 
ohırsa 

1 
opulaire), riltbesl ne Bu seyahatleri sırasında: Ma- dağıtil~tır. \et edılmesine muhalü oldukla· Ak)aıı ortadan kaldırmayı ka· 

goren ~l un, orduda faal '"aıır.. ine eyaletinde Goose Bay yarıma Baııları da sefaret duvarlarına rını bıldirmişlerdir. 23 devlet r,aı·nrleaşdtıro··namraekktpeusolunnkurAmlı""~§lbaırç,ak~: 
U 1\Iud,/ subayın metnini Mil. dasına, Labrador'a, Groenland'a kaldırımlara ve cadde kenarında tem!iilcilcrinln de Arap Asya "' 
den hi;abai Bakanına gösterme- İılanda adasında Prestwick'e, duran otomobillere buna benzer blokunun teklifini destekledik· lıyarak öldlirmUşlerdir. Kalill"r 
eetını hatırrlant utuk sii "h'!yemlye. İngiltere, Deburton ve Menstona cumleler yazmı_şlardır. leri bildirilmektedir. Fakat Bir ilç iiln süren takip neticesi Ali 
in a 'hı ID1$tır. Mareııı Ju. uğrayacaklardır. <üpheli ti-ler hakkında le~miş Milletler Genel Kurulu- Ab_kyazı~ kadrısınıkdla hapslettidkleri 
tnü.Iettı&~~•n,,.da Frınıız ordusu Hava komutanlıtı aeyahıtin 'I r- nun fevkalAde bir surette içti· ır ma 15ara a ya a anmış ar ır. 
tl'ınkiıııı h · 0 u itibarla daha 600 kilometresinin tahminen 40 Sa§lık Bakanlı§ının maa dAvet edilebilmesi için en Memleketimizde 1 O 
b areket l saatte a&ilabilec:eğini sanmakta. el · ı hd · · 

urdu. l'Adl e ml'ğe mec- d tebliği az 31 d egerun e e re),nı senede 106 kişi 
l\!illt Mu.dafse, Mare al'e metnlnl ır. temin etmek lbımdır ki, Arap 
Jnedcn hl"hlaa Bakanına giiııter- Bu uçakların takriben 1600 ki· Ankara, 10 (A.A.) - Sdlık Agya blokunun bu miktar reyi idam edildi 
<"etfnı llı~t r nutuk SÖ\leyeınlye. !ometrelik bir uçuş kabiliyetleri Bakanlığından bildirılmiştir: temin edecekleri bu vaziyette 

ar etmekt k olmakla beraber kendilerine ye Kırklareli valıliğinden ut-lık ü h lid" Ankara, 10 (ANKA) - 1939 
tır. Diğer ta r e •panmı1- dek benzin depoları takılmıştır. Bakanlığına &üphe üzerine beral 6 P e ır. dan 1949 a kadar olan 10 sene tı karırg•h ra tın AtJanttk Pak 1 ı· b h' f d 1 k t" · d 106 
l " ı da bu ·· 1 Irak kabı'nesini Mustafa tetkik gonderilen ve endl~eyi mu Kra ire E ııa et e zar ın a mem e e ımız e 
a eh"--1 .. e •nz ere f:ız. :r ki · id htik ü 1 · kat h&dL"ıs: ·•111tuı'"'rınemletir. Fa. cip durumları olmadığı evvel· • , • şıye am ·m ven mış ve 

" " t flk El Ömerf kuracak ce Bakanlıkça tebliıt edilmiş bu· verılen tahsısat bu cezalar infaz edilml~tlr. t. 
ki ı:orüs F•rk l' ltr :ınsıncta. • 
kı " ını ıost Bağdat, 10 (AA.) - Mustafa lunan ilflç si~cJerinin muhtevalı. Londra 10 (AP) _ Avam Ka· dam edılenlerden ikisi kadındır. 

ll?ll!dan dikk t erıne~ı ha. El ömeri, yeni kabıneyi kurmak rı hakkında merkeı Hıfıısıhha marası d~n aksam, Kraliı;e Eli· Ve biri 193~ da ~iğe~i 1942 de 
Mıittl'flkler

8 

he eaundır. h kkk d k d" ı l t k mUeS!"celerince "aptırilan mUte .nbeth 11 nı"n •·h•i atının arttı· sehpaya çekilmlştır. En falla i \el aralannda er ~Yden l!T· a ·ın a en ıs ne yapı an e --= ,, .... .... " d 1939 d ril . 
eaa ı lifi kabul etmi•Ur. aklp tetkik ve tıhlıller neticesin nlmasını kabul etmic ye Krnli· am cezası a \e mıştir. 

maya va,._1 s ı bir anl•ı· w " k" b kk 39 d 1950 
b • '" la bt b Mustafa El o·· meri aynı uman. de de bu siselerin, bazı gazete- çeue senede 475.000 sterling tah· ·ı u ra am ur. sene. augun..,, ihUJ&n ec urdurlır. ,, h k 
d 

1111 -.ıa da fçı•l"ri BaJ.:anh""~ı deruhte lt'rde bahis mevzuu edildiği şe. s'·at '"ermı"ctlr. sinde idam il mu yiyenler Af evaın ed r, t~ddütıer " " .... lb " f d 1 1 
•- erae 'e ı hl 1 edecektir. kilde mikrop ihtin etmedıkleri 'luteveffa Kral George vı nın Kanunundan ay a anarak ö Um. "arııla -ak ih ~ n d selerle " .1 d t bil - .... tlnıııı vardır. Birlefimi~ Milletlerde Irak mu ,.e bunların esasen müsaadesiz tahsisatından 65.000 sterling faz. den kurtulmug.ar ır. dam • 

rahhas heyetibaşkanı mebus Fa· olarak satısı çıkarılmaya teşcb- la olan bu tahsisat, bütçede he· kUmlerinin yUzde 80'1 hunharca 
Millotlerarası navlun det Cemall Dışi5leri Bakanhtını büa edilen iUç ei§elerinden iba· men lan yarıya tenzi!At talep adam öldürmek, yüzde 20'si de 

f . deruhte edecektir. İyi haber alan ret olduğu Ye keyfiyetin Bak3n· eden İşçi Partisinin muhalefeti· Casusluk suçlarından dolayı ve-
ıyatlar· d"' " k b alıi k. ı n·ımı ti • uıuyor çevrelere gbre, yeni a ineye 6 lıkça da m m ve ta ıp e ı · ne rağmen kabul edilmiştir. ş r. 

k Ankara ıo CT H mebus, 4 yüksek memur ve mll· mekte !bulunduğu blld1rilir. Kraliçenin kocası Edinburg Dil Savcı ve h6kimler 
aç 8Ydaııb ı · .A.) - Bir· 11 Bankaya mensup bir ıat ..ı-e· Al h kk d k" kü d h yatı boyunca senede Yasacıa navleurn MilleUerarası Pi· au manya a ın a ı ne e a 

l f u cckUr. · • • 40.000 sterling verılecektir ki bu 1 
olarak dü ıa •nnın devam. Warner Br-...a.el'I ıtüd- nota Sovyetlere verıldı eskiden 10.000 sterling'di. 

arasında tayinler 

Ankara Beledbe Bıılıanı Atıf Benderlloğlu, eski \'ali ve Belediye 
mezanna dün bir çelenk koymu5tur. 

k
1 

adar nıakaınşınl eğe basladığı alt. O'TJ1 Ankarı, 10 (.A."\"'KA) - Ada· 
arı a'"ıklaına arın bugün yıptık· 1 d k Paris, 10 (A.A.) - Fnnsıı Dış -0- let Bakanııııı Savcı \•e HAkim ' 

~ d yo arın a yangın rı tı · 1 · B k nl ır. 1 · Alma 6 llelirtıld" aı:ı anlaşılmıştır. :r ıs en a a ı&ı çevre erı, n Türk Ticaret Bankası adaylarının tlyinlerine, devam' 
İ ığıne · Burbank, 10 (A.A.) - cWar· ya hakkında görUJIDek tlzere etmektedı"r. Yardımcı, olarak tl· ' 
l ntıltere'ye gore Tunus'tan tüd 1 · l h 
arla, c ... a..,..rsdevkedi. len fosfat. ner Brothers. film s Yosunda dort dev elin top anması usu· sermayesini arttırdı yinlerJ yıpilan hikim adayları· 

Ye "" ,,, en İ dün büyük bir yangın çıkmıştır. sunda Sovyet Rusya taraiından nın adlarını veriyoruz: KemU 
naı.• gcınderılen d Yıne ngiltere' Yangın stüdyonun arkasında bu- yapılan teklife karsı Batıliların Ankara, 10 (A.A.) - Türk Goksek Tuzluca, İbrahim Ak&o-

ıu. iye fıaua emır cevheri 1 1 k d 1 rd kl i b b·· ..n K mli Ti t B k G 1 K 1 §!lınge d n 5l filing'den 
41 

unan tepe ere a ar yayı mışsa ve ı er ceva ın '4i"n re care an ası ene uru u, yoğlu Çildır, Burhanettın Güneş 
U&ınüstür. da iki saatlik bir gayretten sonra ne tevdi edildiğini bıldirmlşler· bugU~ uat 15 de ba~kanın. mer.1 Çüngüş, Mehmet Zeki Akın Me 

-::-:-:-_;~----~ö:n~ıe:n!eb:i~lm:ı~·ş~tir~.~-----~d~ır~ .•• ________ ..., kez bınasında olaı:anustü hır top sudiye, fsmet Koksal Ardanuç, 
• • lantı yapar~~ eweke ilAn edılt'n Nazmi Evrensel Tosya Yargıç 

S UTUNL ~ 
1 gilnd~~e g~re, Banksnın tama· Yardımcılığına, Ahmet Sekip 

AR f.\ rn f.\ (')" J9'n lö\ "'- ~en ode~mış bulunan 4:000.000 Ersoy Poshof, Ahmet Refik Dik· -. .f lı,!)WW V U W ~W ııı:adan ıbaret. sermayesınin 11 men Koyulhisar, Sehmus Çiftçi 
_ ~ılyon Jlraya ıb!Ağına karar ve- Silvan, Orhan Onar• Dicle. SeJA. 

rılmlştir. hattin Batur Torul ve Bahri BI· 
AICş~ Um Ağrı c. Sa\"cı Yardımcılık· 
--- _ !arına tAyin cdllmi5lerdir. 

~:~~CiLER VE Adapazarı telefon tesisatı 
AttsEu:s7AllKEMELER iıletmeye açıldı ,., . 

• 11\Q gaıetecu Adapazan, 10 (Husus!) 
:lhlce.nıeıerde er:Uı •ıkert Bir senedenberl ikmaline çalışı· 

'5elesiııd )'arıılanınaları lan Adapazan Şehir telefonu 
ltl: en bahisle diyor bugün hizmete girmiştir. Şehir 

' lJepl içi telefonu yan otomatik olup 
kırıı~e ınl iz bıliyoruz ki hiç 660 aboneliktir. 
·~- • g \il ın hk • rı«neyı a emeye ''"" ---0-

askerı Pek istemez anıma 
h,c itte bl.ahkerneye verilmeyi 
habet;n ~e~ Üniformalı me. 

- Ca a 3yyUJü: 
Jlıp iktI';:1 ıu tenkidi de ya. 
lla§ıına i rı kızdırmıyıyım! 
llıehabetl 6 açılır dedirtecek 

b ~rdendir ou d .. 
f_et tizerf~d iktidarın muhale
tıd~rrıokrat ke kullanacağı an. 
bilir. 1 bır baskı oıa. 

1 Hicaıa 200 yataklı seyyar bir hastane gönderiyoruz. 
l=_ NE DERSİN, H1CAZA MI GİTSEK~:.. 'n~a tsr..ı..,·ımı,) 

trik İdaresinin paviyonundan bi bir kaç milyonluk mahdut 

Lübnanda on gazete 

kapatıldı 

Beyrut 10 (AP.) - Son iki ay 
tarfında Lllbnanda 10 gazete ka· 
patılmıştır. Kapatılan 10 uncu 

-
Milli EmlJke ait olup Yübek Okullar Muhasebeciliği tarafındın kullanılan Cağaloğlunda İstanbul 
Erkek Lisesi blU5ijindeki bina İstanbul Oğretmenler Demetine \>erllmlıtfr. Bu suretle daha mü· 
salt çalışma lmklruna kavutan dernek luıı öğretmenler dün saat 1'7 de yeni lokalde bir Uıplan• 
tı yaparak umlml hubihıllerde bulunmqlardır. ToP.llntıdı Ankıra'dan dönen Milli Elitim Miidii· 

Saka, cinayete 
Vardı 

ll ıutul il ullabirl"' lıüft 

rü Muhittin Akdik de bulunmuıtur, 

Çariamba 10 - Giresunun Gö
rele iJçesi Kınklı köyünden Tu· 
fan Anlan ile arkadası Ali Kt· 
lıç Kömürlü köyllnUn Arın mın. 
takasında tarlada mısır kazar· 
ken birbirlerlle 5ıİkala1mıılır, 
Tufan Arslanın fazla gülmesine 
kızan Ali Ktlıç kazma ile arka· 
da&ını sol elinden yaralamış, Tu· 
fan da sağ elindeki kazma ile 
Alinin gotsune \'Urarık oldür· 
müştUr. Sanık yakalanarak tev· 
kif edilmistir. 

Rusya hesabına casusluk 
yapan lngiliı mahkOm 

oldu 

' $iındi d ği] 
ras bırakt e se, kanunu mi· 
Vırlerde b ığınıız ileri ki de· 
llir ga u .. böyle olabilir. 
Vl'lA &i~:ecının mutlaka ev. 
karar mahkemede kat'I 
edıyors"erıldıkten sonra icab 
teyked ~ a kert mahkemeye 
bir Ya~:esıni, ben ıahsan, 
fatıyle das. bir gazeteci sı. 
Bini ant~Jgun bulurum. Ak· 
COı• emokrıtik sayarım.• 

başka ne görülecek. ne Ö\'U· bir memleket bile, değil İn· 
nülecek bir eıer mevcud de· gıltere ''eya Fransa hattA A· 

gazete «El Tarika, dır. NeŞI"iyatı Londra, 10 (A.P.) - inılltere 
bir yıl tatil edilmi~ ve başyazarı Dı§i~leri Bakanlığı personelin. 
Antuan Tabet Lübnan Basın suç den Williaın Martin 1\larchall ad 
ları mahkemesi tarafından 3 ay lı 24 ya~ında eski bir radyo o. 
hapse mahkum edilmiştir. Sebep, peratôrü bugün Rusya h!!sabına 
bu gazt'tenin feshedılcn bazı ı;J. casusluktan hüküm giymiş \'.-? 

yası partiler hakkında l"aptığı bee yıl hapis ceusına çarptıril· 
Çanakkale ıebltlerl için Alçıtepe"de bir anıt yıptınlacıktır. Yu· 

•YıliÜRIYET 

~ s -'~BUL 
Eıtcısı 

11• Felek 
ha.11ııd Serginin bufilnkil 

~n hahiıle diyor ki: 
b·' l!ızce i 
ır lAUb . &tanbul Serıisl 

her &eydalı hale gelmistir kl 
lnek 11 en evvel onu düzelt. 
sor K.en~~dır. Bugün profe-
~ terub ın biıvtik bir zevk· 
~ ettıği İstanbul Elek. 

li,ldir. merikanın tazyikine ve teh. 
Bence; muahaze \'e tenkid didine kulak asmıynrak, mQs. 

edilecek eey hanın -para al. takil bir politika takip etmek 
masından ziyade serginin mu. ~esaretini göstermietir. Hem 
vaffak olamamıı delıl, sergı de ne bahsinde? Sovyetlerin 
olarak mevcud bulunmue ol· askeri gilcUnU kuv\'etlendir· 
masıdır. O para divası bir mek faslıı.ıda ..• 
müddettir, her fı'rsatta istifa· Danimarka da Atlantik 
de edilen bir tiryakilik oldu. Paktına dahildir, Amerika i· 
Alanlar \'e verenler ses et· le elele yUrUmek mevkiinde· 
medikten ıonrı tasası bize dir ama bu hal Kopenhag'ın 
mi dü5tU ..• Afiyet olsun ... > müstakil bir siyaseti olması· 
YENi SABAH na engel deflldir. 

HEP HAYAL 
HAY AL KIRIKLI ti 
YA.RATIYO.RUZ 
Yeni Sabah bıı makalesinde 
dıı ainsetlmlı.den, Tanaı 
meselesindeki hareket tanı· 
mızdaıı bahiale diyor kl: 

c Daha dün, Danimarka gf. 

Ortasark, Aı;ya ,.e Afrika 
memleketleri hakkındaki bl· 
ıim takip edecelimiı dllrllst 
politikayı ise bluat Amerika 
da desteklemek emelindedir 
ve bu yolda ittifak edilecek 
hassaslık göstermektedir. 

Blı, niçın bu haldeyiz? 
Bütün ikazlarımız acaba ne. 
den müsmir olmuyor?• 

neşrivattır. mıştır. __________________ ...:_.-.-.-.-

HOŞ M EM O - Kızını dövmeyen kızını döver mi acaba ? 

kandaki resimde 39 proje içinden blrlndli!l kızanın görülmek· 
tedir. Bu amt 41 metre yüksekliğinde olacaktır. 
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DÜ YA GÜZELLERİ ARASINDA 
~~ GELE~Gl"L TAYFUROGLU 

Gelengul 'J'ayruroğlu Ne\\·York•da Jlilman otomobil müe seselerini zb aret ettiği r;ün dıinya 
guz:elinc \erilecek otomobile de lıinmistl. 

Loııg Beaelı, oııbeş ınilletiıı 
güzelini hararetle kaı•şdıyor 

Uçaktaki, süslenme sahneleri bir ôlem... Her güzel, 
kendi güzelliğinin derdine düşmü~. 

xalıfomi~a·nın Long Beach 
şehı ıne doğnı uçu) oruz. 

Sabahın saat dordıi... Ortalık 
yavas ya~as aydınlanmıya baş
lıyor. Ilır arnlık göı.lerimi açı· 
yorum. Pencereden bakıyorum. 
Bulutların Uslündcyiz.. Arası· 
ra sisli daglar görünüyor. Ve 
hepimizin kulaklarının nlıstığı 
bır motor se i.. Yumusak, tat· 
lı, oksa~ ıcı bir mırıltı .. 

Tekrar dalmışım .. Güllisme· 
ler iızerine bir daha uyandım. 
Saat sabahın altı 'buçuğu .. U· 
çağın içinde hararetli bir ha· 
zırlık goıe çarpıyor. Makyaj 
odasında 3 tane ayna v:ır. Her 
aynanın karsısına iki güzel 
geçmiş. O ne bitmez tükenmez 
~ıis. O ne sabırlı bir didinme.. 
otekller de ayna için sıra bek 
liyorlar Ama bir defa a)nanın 
kar ısına geçen, kolay kolay 
kalkamı)or ki. Fransız güzeli 
Claudc Godard kirpiklerinin 
her teli ile 10 dakıka uğrat:ı· 
~ or. Erken saatlerden beri ay. 
) anın on ündeki iskemleye ku• 
rulmuş, kalkmak bilmiyor. 

A n:ının önundr. 
Ytr bulmak imkansız 

Ben de söyle biraz sabah tıı
valeti )apayım diye mak· 

yaj odasına giriyorum. Ayna· 
yıı sokulmak ne mUmkün? .• 
Konuşmalar, gülüşmeler, çe

kısmcler, sarkılar birbirini ko
valıyor. Güney Afrika guzcli, 
Armi Kuu ela'ya soruyor: 

- Kardeşim, senin rimeli· 
nin markası ne?. 

Öteki te ... -azula cc\'ap \"eri· 
yor: 

- Elizabet Ardeu. 
- O halde biraz rujunu mü· 

&aade eder misin? 
- Tabii, tabii.. Üst dudağını 

fazla geniş 'boyama.. İnce ya
parsan dah:ı güzel oluyor ben· 
ce .. Ama ) ine sen bilirsin .. 
Fransız güzeli. göı.lcrini iyi

ce süzmUs, hem rımcl sürü)or, 
hem şarkı söylilyor: 

J'attendrai, 
Le Jour et la nuil, 
J'attendrai tou jours: 
Nor\'eç güzeh de, boynunu. 

) uzun Un her tarafını pudrala· 
makta .• 

!!illi ldyafelc bulun 
Güzeller ha) ran oldular 

Musluğa yaklaşı)onun. Bır 

elimi manivclAya bastırı· 
yorum. Öteki avucumda birik· 
tirdiğim sıı ile yüzümü yıkamı
ya çalı ıyorum. Uçakta su, çok 
kıt olduğu için herkes kimya 
gibi kullanıyor .Sonra bu suya 
bir de ilaç kalmıslıır .. Dislerinı 
fırçalamak kilbil olmu)or. Acı, 
buruk bir seY-

Long Beach'e, saat 9.30 da 
varacakmışız.. İnişe bir saat 
kala mılll elbiselerimizi giy· 
memizi so>·lediler. Güzellerin 
bir kısmı, yanmda milli kiya· 
fet gctirmemı . Ben hemen 
kendi elbiselerimi değiştirdim. 
Salona geçtim. 6tekl kıı.lar 
benim klyafctiml görünce ba· 
yıldılar. Kompartımanların ıı· 
ra ındıın geçerken beni •bir 
dakika diyerek durduruyor-

Gelengül, l..ong Beach'de uç:ıktan inerken, kt'ııdislnc bii~ ük 
tezahürat yapıld ı 

lar, cepken ve eteğin işleme· 
lcrinı inceden inceye süzüyor
lar, sonra hayranlıklarını an
latmak için: 

- Çok güzel.M Harika ... Sen 
mi diktin? .. diye soru) orlar· 
dı. 

Dün) a güzeli bile 
Ha)ranlık içinde 

Q nlann, Türk milli elbisesi· 
ne karsı gösterdikleri bu 

samimi ve candan alika, bana 
büyük bir gurur. duyurdu. 
Memleketimin bu eserile doğ
ı·usu çok övündüm. Elbisedeki 
renkler 'e islemeler, hepsini 
sa.,ırttı. 

Finlandiya gUzclinin de, bu 
elbiseye gozleri takılmıştı. Bir 
tevi) e beni suzüyordu. Sonra 
dayanamadı. Zari( lngllizccsl· 
le: 

- Şaheser bir şey!.. di)e 
mırıldandı. 

Biz kendi aramızda konuşur 
ken dalmışız.. Bir de baktım 
ki alçalıyoruz. Mikrofon, Lon 
Angeles'e, iniş yaptığımızı ha· 
ber veriyor. 

Hava meydanı oldukça kala· 
balıktı. :Pakat çoğumuz uçak· 
tan inmedik Bır miktar gaze· 
teci geldi. Resimlcrimızi çek· 
ıı. Asıl kar dama merasimi 
Lon" Bcach'de yapılacakmış. 

jl;'iha~et yolculuğumuz 
Sona eriyor 

o rada, fazla kalmadık. Ha· 
'talandıktan yarım saat 

sonra Long Beaı:h'e vardık. U· 
çak inişe geçtiği zaman ben 
de pencereden nşağılannı gör
mh e çalışıyorum. Simsiyah bir 
kalabalık. Hava meydanını on 
binlerce ki i doldurmuş. Atça· 
lıyoruz. Altımızdaki insan kiit· 

lesinde bir kımıldama, bir kay. 
naşma, bir dalgalanma sezili· 
yor. Uçağın tekerleklerinin ye
re değdiğini farkediyorum. Ni
hayet sarsıntı kesiliyor. :Mo
törlerin uğultusu arasında, pen 
ccreden bakıyorum. Çiçekler, 
çiçekler, çiçekler ... 

Sonra kulağıma bando sesi 
geliyor. Uçağa doğru bir ko· 
şusma oluyor. Ve teker teker 
inmeğe başlıyoruz. 

l\Ierdivenlerin çevresi, fılnı 
mlklnelerile, fotoğrafçılarla 
muhasara edilmiş. Kalabalık· 
lan yükselen uğultulu sesin ya
nısıra makinelerin çatırtısı sil
rüp gidiyor. 

Heyecanların. en 
Dayanılmaz olanı 

Şimdi artık hepimiz he) ecan
lıl ız. Long Beach bütUn 

güzelleri cmsa1siz bir mera· 
simle karşılıyor. Heyecanımı 
yenerek merdi\'enlere doğru 
ylirüyorum. O vakit, aşağıda· 
kilerden biri ingllizce olar:ık 
bağırıyor: 

- Türk glizeli.. Biraz duru
nuz .. Filminizi alıyoruz .. 

Gözlerimi metdivenln alt ta· 
rafında dolaştırıyorum. Hiçbır 
zaman bu kadaı· çok foto~rar 
'e sinema makinesini bir a
rada görmedil!imi itiraf etme· 
!iyim. İnsan, hislerine ne ka· 
dar hakim olmak isterse is
tesin, faydası yok. Her tarafım 
Citremeğe başlıyor, Bana karsı 
gösterilen bu tezahürün, haki· 
kat halde mlllelime k:ırşı du
yulan sevginin ifadesi olduğu
nu anlıyorum. O vakit gözle· 
rim yaşarıyor. Boğazıma tıka· 
nan hıçkırığın ytizlimde ekil· 
}enen ifadesini maskelemeğc 
çalı ar:ık. ağır :ığır merdh•en
lcrden lniyornm. 

__ ::::;::ı 

MEVLUD 
Sevgili bil\ ü~umuz 

,_ EMİRGAN MERAKLILARINA 
Boğazın en kıbar \'e en ı::uzcl yeri 

EMIRGANDA 
deniz görur, iskeleye )akın, ilk 'e orta okullar arasında 
çok gUzel arsalar satılıktır. 

l üracaat mahalle~ : Emlrsünda bakkal Ahmet. eski 
muhtar l\Jubtddin, berber Basan ~e 1brahlm Efendi kah· 

.. 

lan~ aı.ıai .... ! ~i~i~AL Ali F;~ CEBESOY((N ~lih 
idil Diret , . ~~ 

Tanınmış bir Fransız müzik muharriri, on ya~ın 
daki bu çocuktan hayranlıkla bahsediyor 

------\. 
Ya zan : FiKRi ÇIÇEKOGLU 

B ir kaç gün önce bir d~.)lumu 
ziyarete Sİtı:niştim. Ilk e· 

\inçll haberi verdi. Paris Kon· 
sen atuannda tahsilde bulunan 
vbolonist kızımız .Suna Kan bi· 
rinci mükafatı kazanarak me
zun olmuş. Geçen yıl ikinci mU· 
kiralı hak eden Suna'nın bu yıl 
bırinci mükafat için .savaşacağı
nı biliyordum. Gelecek tamam
l:ıyıcı :haberleri beklerken bu 
bü)ük basariylc bugünden ı;evi· 
nip övünebiliriz. 

Bu Jıaberden sonra dostum ya
zıhanesinin çekmecesinden bir 
gazete ı:ıkardı: Le Journal mu· 
sical }'ram;ais... Dördüncü 
sahifede ııHarika çocuklar dos
yası• baslıklı bir yazıyı işaret 
etti. T:ınınmıs Pransız nıüziko· 
loglarından Marc Pincherle'in 
bu yazısını ze\'k ve alaka ile o
kudum. Şimdi de bu zevki oku
yucularımla paylasmak istiyo
rum. 

:Muharrir y;ızısına ıHanka ço
cuk nuwzuunda şüphesi olanlar 
bu çoeuk hiUyelerini sık sık ele 
aldığımı sanacaklar.11 diye baş
Jıyor; ve ibüyük ü:.tadların ı:oğu
nun, çocuk yasta kısa süren bir 
harika çocuk merhalesinden 
geçtiklcrıni açıklıyor. :Muharrir 
)azısına şöyle devam t'diyor: 

•Lazare Uvy 1946 yılında Do· 
ğud:ıki konser turnesinden dön
miiştü. Ankarada dinlediği dört"""'------""""""'-. ........ __ "_...__ 
yasında bir kızdan bana lıcye. İdil Birt't 
canla bahsetti. nu Türk kızı pi· 
yanod:ı irticalen parçalar çalı
)'ordu. Lazare Levy duyduğu de· 

, rin heyecanın ve ha)Tetin hAla 
tesiri Altında idi. Bunu takip 

ihtiyacını görecek kadar zcngın 
'e korkunç bir maske kol eksi· 
.ronu tükenincc)e kadar böylece 
de\'am etti durdu. 

<'den yıllarda. başka seyyahların Derin ifadeli 
anlathklan da onun .sözlerini Sanatk~r 
perçinledi. Nihayet günün birin
de, 1949 yılında İdil Biret'in 
Parise geldiği dnYııldu; Bunda 
tahsiline de,·am edecekti. Onu 
ancak seçen yıl görebildim. Sa· 
Jonlarımızda sık sık alkısladığı
mız Koha.rık Galarossian bana 
onu tanımak imkfınını \erdi. 
Baska vesilelerle onu yine gör
düm; ve hcr defasında lıarikulıl· 
de bir musiki \'arlığı karsısında 
bulunduğuma katiyctle inan
dım ... > 

idilin 
lla) atı 

B undan sonra muharrir İdıl 
' Biret hakkında açık \'e kısa 
b;yografik bilgi \'erİ)oı-. İdil'i 

1 bizde de tanımayanlar pek çok .. 
Bu sebeple bu kısa notlan ay. 
nen ~azıma naklediyorum: 

•İdil Diret 21. Kasım. 1941 de 
Ankarada doğdu. Anası, babası 
münevver bir muhite mensup. 
turlıtr; ecd:ıttan musiki mil'ası 

devralmıs değillerdir. iki yasına 
dogru, çocujun (ses) e karşı 
olan ilgisi dikkati çe'kiyor. Üç 
~·ıışında iken radyoda dinlediği 
melodileri piyano üzerinde çı. 
kanyor: (Bach'ın Prelude ve 
Fııgue'lerini ve Beelhoven'in 
Keman konçertosunu). Dört ya. 
~nda iken, daima insiyaki ola· 
rak, eserlerin cşliklerini taklit 
ediyor; ve öz malı, küçük tas\'i· 
ri eserlerini piyanoda irticalen 
bestelemeğe başlıyor. 

8. Aralık. 1945 de İdil lıenilz 
dört yaşını doldurmu hı. Bir kon 
ser sonunda İnöniinün arzu u 
üzerine Clavecin blcn temperC. 
den iki Prclude'le Beethoven'in 
op. 49, :No. 2 sonatından ibir kı· 
sını çaldı. Dunu takip eden yıl 
içinde, bugün Ankara Devlet 
Konsen•atuarı müdürü olan .Mit. 
lıat Fcnmen'den ilk derslerini 
almaya başladı. 30 Ağustos 1948 
de orkc tra eşliğiyle Bach'ın Re. 
minör konçertosunu çaldı. Bu· 
nun üzerine kendi adına çıkan 
bir kanunla (İdil Kanuniyle) 
memleket dı.,ında lah iline de· 
vam edebılmesi temin edildi. Şim 
di Paristedir; Nadia Bulanger 
onan tah iliyle meşguldür ... 11 

B undan sonra, istekle \e gônıil 
ho luğiyle piyanosunun bası 

na 1:cçti. Ve ilk mezürlcrden iti· 
baren kcndısinl saydıran derin 
jfadeli bir &an:ıtkara yer vermek 
için biraz önceki bebek gözden 
kayboldu. Mendelssohn'un VarI. 
ations serl.cuses'ünde olduğu ka
dar Drabms'ın İntermezzo n 
Capricclo'sıında ve Schumann'ın 
konçertosunda da belllgatlı, açık 
\'e rahat bir çalıE ... Fakat bizi 1 
hayretle bırakacak olnn baş'ka ı 
&eylere de &ahit olacal.."tık. 

içimizden birısi Bnrhm 'ın pi. 
~ano konçertolarından söz aç. 
mıştı. İdil bunları pi kta üç dört 
defa dinlemişti. Hafızasında k:ı· 
lan ikinci konçertonun baslan
gıç Tutti'sini, çalmaya baŞ!adı. 
Başladıktan sonra da hatasız ar. 
monikierle, her sazın sesini VN'· 

mck suretiyle ve solo kısıml:ırı 
yerli yerinde çalarak orke tra
yı piyanoya sığdırdı; e:oel'i sonu
na kadar çaldı.• 

llund:ın sonra yazınııı muhar
riri, bu epey uzun silren konser 
sonunda İdil'in nasıl dinlendiği· 
ni anlatıyor. idil, odada bulunan 
on kadar misafirin tavır ve hıı. 
reketlcrlni ve ruh haleUerini 
musikiyle ifade etmek suretiyle 
Couperin'vari portreler ~izmiş. 
Ve böylece, babasından baslıya
rak annesi ve orada haz.ır bulu
nanlar bir Jreçit resmi halinde 
teker teker İdll'in piyanosunda 
canlanmış .. Bundan sonra, gelip 
geçmiş bestecilerin karlkatürü
nli çizmesini İdil'dcn istemi~ler. 
~!uharrir anlatıyor: 

·Hatta l\Iontcverdi \'e Wag
ııcr gibi s:ıhnede c erlerini gfü·. 
mediği opera bestecilerinin iis
lfıplarını bellibaJı çizgileriyle 
çekip çıkarmak için on yasında
ki bu çocukta nasıl bir mucize 
kuvveti var? Üç dakikada kon· 
duruvcrdiği tıu Franck1tan ziya
de Franck, Sehola C:ıntorum'un 
kaç yılını temsil ediyor! 

cıBu çocukta her şey mu iki· 
dir; orada her şey birbiriyle bağ
dasmııkta. Her şey musıkiyle ifa. 
de edilebilir. :Musiki onun tabii 
dilid.ir: hatta bundan da fazla; 
musıki onl.!..!!..!!ayat sahasıdır.• 

Marc Pinchcrle yazısında, bir 
kaç çün önce Biret ailesini ziya- Mr. Grant 
retinden şu satırlarla bah ediı-

~~ G'd' .ııcnüz c\'e girmiştik ki, ınn. 1 ıyor 
Jıim. hir ş~y danış~cakmış gi.bi fngll!ere sefareti 9asın alase· 
ben.ı .bır yaııa ç~k~ı. S~r~ak ıs· si Mr. Grıınt'ın başka bir vazife. 
tı;dı~ı . :ısı~ nu:sıkıyl~ ılgıli de- ye geçirlleccğıni 'e aramızdan 
ğıl~lı: lşte aramııdakı konuşma: ayrılacağını tecs tirle haber al· 

.ldıl: ;- Sakallı adamları ever dık. Mr. Grant. l ngiliz lıariciye-
mısinız. . sinin hizmetindeki hayatına 15 

Ben. - (Bıraz şasırarak:) A· sene ev\•el konsolos mua,·ini sı· 
da!11~na göre... !alile t tanbulda baslamış, daha 

Idıl. - Amma ne renk sakalı o zaman bir Tiirk evinde oda 
tercih edersiniz? kiralamak sureUle türkçeyl, iyi· 
Şen. - · ............ · ··• · ce öğrenmistir. Bu defa ki hiz· 
idil. - Ya ben sakallı ol ay- met devrinde bilgisini tamıım

dım ne renk sakal bana daha lamış ,.e dilimiu piirüzsüz bir 
çok yakı5ırdı? surette konuşacak ve yazacak 

(Bu kara gözlü esmer küçük bir hale gelmiştir. 
kızın ~en \'e uyanık çehresi ba· İngiliz b:ısın ataşesi zarif ta· 
n:ı makul herhangi bir cevap biati, hoş meşrebi, samimiyeti 
telkin etmiyordu. Konu5ıuanın ayesintle nıemleketimizde pek 
sonu neye varacağını merak e. çok dost kazanmıstu. Geldiği za. 
diyordum.) , man saka11ı iken. Ticani glirül· 

idil: - Bekleyiniz! dedi '<c tUlerl çıkınca. •aman. beni Ti· 
odadan çıktı. Döndiığünde yüzü- cani sanmasınlar• diye !Atife e· 
ne çirkin olduğu kadar korkunç, derek, tipine pek ~·akıı;an sarı 
ı;akallı bir karnaval maskesi tak- akalından kendıni mahrum el
mı:ıtı. Yine ,cöıden kayboldu ve miştil'. 
yine yüzünde baska bir ma ke l\lr'. Grant'ın aı amızdan ayni· 
ile, ba ka bir sakalla döndü ge! ması. kendisini tanıyanlar ara· 

Mustafa Kemal Paf ,, 
Mösyö p·cot mülGk ,, 
Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf, Ahmet Rüstem '/B 

Bekir Sami Beyleri de inandırmak ,istiyormuş gibi birot 
düşünceye daldıktan sonra Picot'ya dönmüş, « Fakat 
benden mümkün olamıyacak bir şey istiyorsunuz!» demijti 
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Kayseride ı\IÖS)Ö Picol ile 
•Olan mülokahmu: 

gıvastan Ankara~a gelırken 
~ayseri)e de ugradığımı , 

,.e bu ~ehirde Kilik) a kurtuluş 
mücadelesinin hazırlıklarını :. ap 
tığımızı anlatmıştım. Kay eri· 
de bu hazırlıklarla meşgul o
lurken Heyeti 'ft'msilcyedcn 
bir telgraf almıştım. Bunda 
hulasaten !iÖYle df'nilmckte i· 
di: Bekir Sami Bt'y Bl'~Ttıt Va
lisi iken orada konsolos olarak 
bulunan bugünkü Suri~·e Fran· • 
sız mümessili l\Iös~ ü Picot, a
ralarındaki e ki' do tluğa guH'· 
nerek .Bekir Sami Beye bir tel· 
graf çekmiş ve Heyeti Temsili· 
ye ile temasa geltp cdcmiyccc· 
ğini sormuş, Sı\·asta memnum· 
) etle kabul !'dileceği bildirilin· 
ce otomobil ile Sıvasa doğru 
hareket etmiş. Kendisine trshi· 
IU gösterilmesi ve mlımkün i· 
sc ey:ıhal Sl'bebinin öğrenilt'· 
rek mu\'8<:alatındnn f'\\ (') He-
~ eti Tcmsiliyeve bildirilme~i 
rıca olunuyordu. 'Mosyö Picnt. 
6 Aralıkla Kayscriyc geldi. Ken 
clisini derhal kabul ettim. Ko
nuşmalar tok samimi olmu tu. 
Picot, Franı:ada yak1n zamanda 
hir kabine tebeddulü olacaıtını 
ve Ba~·ekAlet makamına Bri· 
and'ın gelece~ini öyledikten 
sonra her şcyın değişe('eğini i· 
fade etti. .Buna foanmamm is· 
tl'di: 

-- Fransız mılletinin siya eli 
Mösyö Dı'iand'ın siyaseti gibi 
Orta Şarkta Türk <'kscriyetinin 
bulunduğu bir kıtadıı kuvvetli 
ve :müstakil bir Tilrkiye devle
tinin teesstıs cdebilm idir. 

Dedi. Bunun içın ne mümkiin 
ise yapılacağını ila\'1? ettikten 
onra ı;üzlerini şoyle bitirdi: 

- Yalnız Kılik)•a'da başla
mış olan kanlı musademelcrin 
onune geçilmesi her iki tarafın 
menfaati iktızasındnnilır. Müs
takil bir T\irkiyc ile Jo'rans:ının 
ınilslakbr.l siyasetleri ve men. 
raaUeri bu gibi Jıarekctlerle h:ı· 
leldar cdllmemelidır. 

Mösyö Picot ile yaptığımız 
mülakatın hulasasını .şifre ile 
Heyeti Temslliycye bildiı'dim. 

Mustara Kemal Paaa 

i\losyö Picol'nun 
Karhiriti 

5 1\·asta Mustafa Kemal Paşa 
ile Mösyö Pıcot arasındaki 

konuşmalarda tercümanlığı biz
zat rahmetli Bekir Sami Bey 
~·apmış. Hüseyin Rauf ve Ah· 
met Rüc:tem Beyler de orada 
hazır bulunmuşlardı. Bu mühim 
ve meraklı mUlakatın hitAyesi· 
ni bu üç zattan dinlemistim. 
Hfıdı.seyi bana şbyle anlatmış
lardı: Mösyö Picot Sıvasa ak
şam iizerl gelmis ve Termit lle· 
yetine bir kartvizit bırakmıştı. 
Kartvizit üzerindeki •Fransa 
hükümetinin Suri)c \'C Erme· 
nistan mümessili- jbarcsini gö
ren Mustafa Kemal Pasa, Mös· 
yö Picot'ya haber göndererek 
Frans:ının Ermenistan mümes
sili sıfatıyle gelmiş olan bir 
zatı kabul cdemiyeeeğini bildir. 
mi ti. Bunun üzerine Frım ız 
diplomalı bizzat Heyeti Temsi
Jiycnin ikamet ettiği SulUıni bl· 
nasına gelmiş ve Erivan'daki 
'Ermenlstan bUkumeti nezdin· 
de mümessil bulunduğunu, yok 
sa bu hükOmetin hudutlan ha· 
ricindc lmrulması tasav\'ur cdi· 
len bir hükumet ile hiçbir alll
ka ve münasebeti olmadığını 
izah eyledikten sonra Mustafa 
Kemal Paşa \'e arkadaşları ta
rafuıdan kabul olunmu~tu. 

1\ıösyö Picot söılerine şbylc 
başlamıştı: 

- Fransa hükümeti pek }., 
kın hır zamanda dcğiseccJ.~ 
:Mösyö Briand BaŞ\'ekfilete .~ 
lecektir. Yeni Fransız bil>• 
metinin siyaseti Türk milli ~ 
yasctine tamamıyle tarafd" 
olacaktır. 

fu lala Kemal 
Paırıanın ce\'abı 

B u kat'i tcmınattan sonra ~ 
zun münakaşalar ccrt>" 

etmi5, Türk, Arap ve Erınt ı 
meseleleri hakkında Pa~a il,,. 
Pkot arasında tam bir mutıb 
kat hasıl olmuştu. P 

Mösyö Picot, müstakbel ~ 
Jikya kurtuluş hareketimiz ?ıJ 
kında o kadar mübalilğalı f 

1 ~ialara inanmıştı ki, :r.ıustaf 
Kemal Paşaya: ııtf 

- Türk • 1''ransız müsta1' 
dostluğu ve müşterek menfa' 
ti <'linizdedir. Kilikya'ya do~ 
yürümekte olan milli ordu!' 
nızın bulundukları yeı·lerdc ~ 
malan için derhal emir 'e\,. 
seniz her şey esasından hal 
dilmiş olacaktır. 

Fransız diplomatı bu talF 
birkaç defa tekrarlamıştı. J.l ff 
lafa Kemal Paşa bütün zeki 
kabiliyetini toplayarak picei, 
nun hayalinde çok bUyijtııl JO 
\C ehemmiyet vermiş oldU 
mllll ordular ·Les arrnees tı' 
tıonales• ımııın yaptı~ tc 
den btlfadeler temin ede~ 
mek için mUIAkatta hazır bU 
nan Hüseyin Rauf, Ahmet ~tı 
tem \'e Bekir Sami :Seylcfl 
Jnandıracak gibi biraz dilf.i 
ce~ e daldıktan sonra, Picol 
dônmiış: ,. , 

.,.... Fakat benden mlimkorı 
lıımıyacak bir şey istiyorsunııl 

Demi ti. Bu ce\ap karşlSl 
Picot şaşırmıştı. Mustafa ~ 
mal Paşanın arkadastarı 
mademki bu kadar büyiık ~ 
U ordularımız varmış da ne 
şimdiye kadar kendilerin~ 
saklanmıs olduğunu anhv& rt! 
mıs gibi bir vaziyet almısla 

(Devamı ,.ar> 
N0 1': • 
Muhterl'm okuyucularılan ı:.o! 

tok mektuplar alıyorum. •fi 
ıluklan suallere hatıratımın ti 
nunda toplu olarak cevap ,r 
rr.ğim. 

\ ŞEHiRDE_N_Ro_· P_OR_T_A_JL_AR~' 

Niyet kuşları 
......... _..__ ... _,,~ ... -... ~ ... -... - ... - ..... _..__ ..... ______ ..,_.,..... 1 

Sevgi ve Garip - «Kaderinizi söylüyor! Talihinizi, l kısmetinizi söylüyor!» - Ey niyet sahibi, bilmi~ l 
ol ki. - Günde 3-4 lira - - Her dile tercüme edilen 

niyetler - İyi niyet ve muvaffakiyet. 
S evgi 'e Gariple benim aram-

da husule selen dostlu~u 
size ~imdi ızah edemiyeccğim. 
Ben her sabah \'e her öğle Nu· 
ruosmaniye cami inin avlusun· 
dan geçerken onları ya cami du· 
varı tarafında, yahut da yolun 
~ağında, parmaklıklnnn önUnde 
görmeğe alııımışımdır. Hani na· 
sıl desem; Sevgi ve Garip bir 
gün ) erlerinde bulunmasalar, i· 
ı:imc dökülüveren üzüntüdcn 
kurtulmam mümklin olamıya. 
cak. 

Eğer sizin de yolunuz bura· 
cian geçiyorsa, onlan muhakkak 
tanımamaı.lık cdcmiyeccksiniz. 

Bakın size tarif edeyim. Sev
gi tozpembe renginde, Garip 
C:stık yeııilindedir. ikisi daima 
yanyana ve boyunları biraz ka· 
natları arasıına gızli olarak ge
lip geçeni seyrederler. Kafesim
ri bir tablanın ilzcrindc bulunur 
l:.r. Önlerinde, küçük aralıklaı·a 
sıkıştırılmış, penbe, kırmızı, ye
şil, saı'l renk renk kiığıtlar var
dır. Bu kflğıtlnrın üzerinde, si· 
zin, benim, yerli yabancı herke
sin ni) etler. yazılıdır. 

" Kaderinizi söyluyor! Talihi 
rıizı, kısmetinizi söyliıyor.,, Di. 
"le tlı. se le bagıı·:ın çingene de· 
likaıılısınııı eline b1r be~ \<'ya 
10 kuruş sıkıştırdınız mı, yıı Sev 
gi ve~ a Gnı ip, hangl..i oluı sa -
daha dof(ru!>u hııngisl gagasını 
oynııtm ğa goniillu ı e - sıze 
bu niyet klgıtlarından birini çe
kecek \'e talihinizi sö~ lel ccck 
tir. 

YAZAN: 

Sadun Tanju 
•• 

kamçılıyormuş; l'Ok, her ~ 
çekişin arkasından gagal _..o. 

bir dan taneciği slkıştırıl1r 
muş, .~e .tıkar ki!. • ~ 

Hurrıyel!. Hiırrlyet~. ~ıJİ 
bne ona sahip değil a dostl 

* mis gibi görünUşlerine aldanma- D ün Sevginin 'e Garibltı 
)in sakın .. Çektikleri her niyet nına yaklaştım. tUtı 
sizi memnun edecektir. Mesell cebine sokmuş, kasketini ~ 
11ize de §Öyle bir niyet çckmele- ~:ıpkınca arkaya doğru itJ!l Jl' 
ri ihtimal dahilindedir: çingene delikanlısıyla a~ııı 

• Sen bir niyetle geldin be· ettim. 
ıı:m yanıma. O isın olmayacak «- Seninkiler dedim. Jll

1' 
zannetme, olacaktır. Görüyor- !ah, pek güzel hay\'anlar!ıı f' 
sun ki, şimdi bir darlıktasııı. Bll Delikanlı memnun oldU· 
da geçer. Dünyada hiç bir şey Sevgiyi ve Garibi şeCkatlC , 
birdenbire olmaz. Vakit geçecek &adım. Yabancılık gostcrıııt 
ve muradın ) erini bulacaktır.ıı teri hoşuma gitti. ı' 

Yahut şöyle bir şey de tıka· - Kaçmazlar mı bunll\T? 
lııliı': cEy niyet sahibi! Bilmiş dim. 
ol ki, talihin mUsait ve bahtın Başını sallı:,:arak .ıJ•> 
5 averdir. Sabnı teenni ile mıık- diye cevap 'erdi! cıAiışıtııf 
sat ve mer:ımına nail olursun.• dır!ıı c 

Görü)orsunuz )a, Sevgi 'e - Peki, alıştırması gtıÇ 
Garıp Için csabır111 ilk tavsiye c- )Or mu? tJ 
dılecek §eydir. Sabretmesini öğ. - Eh, tabıl, oldukça ıı!ı 
renmellsiniz. Esasen her ikisi l• i~~ 
C:e sabrın \'e tevekkillün canlı «- Her halde zahmetine 
lıircr nlimunesi cleğil midırler? j'.!ıyordun dedim, 

Onlara kar ı iı;iınde uyanan - Çok şüku1', ekmek P 
dostluk duygu unda bu halleri· c;ıkarıyoruz: 
r.ııı. yani bu dcı tli göriınlişlcri· - i\e kadar ~ani? 
ııın nıiıhim rolti oldu. Ö~ le ~ a, - 3.4 lira arasında. 1 [!iınun her saatınde ylizlerce gü- - Kimler öaha çok 111\t 
\ercin, hUrrı) etlerinin Ze\•kl ı· ~lyorlar! 
çindc sarho uçu up dururken: - Belli olmaz k ' GenÇ 
onları hu çıııgene delikanlısına yar, zengin fakir kımin S 
kul eden talihr küsmeyip te ne .sterse~ Ecnebıler bıle çel: 
yapmalıydılar ki? Ama çingene lar. 1 delikanlısı onların tüylerini bo- - Pckı ne ~azdığını naS1 

P ror. FİKRİ • \N'rt;R'un 
vefatının l ıldonUnıü munasebe· 
tıyle bu a) ın 13 une tesadüf e
den p:ııar gunu saat 14 30 da 
Ş 811 camilndc Tubıın; me\·lıldti 
~crıf okunacaktır. Ken ı nı c
\'Cn \e rzu edenlerin h.ızır bu· 
lunmalarını sa) "'ı ile rıca ede· 

\'esinde Celil Bellere , dı. (Önceki konu manın mAna- sında tce sUr uyandırmı~lır. Bun 
sını şımdi anlamıştım.) Ve bu dan sonraki vazifeleri iÇin de 

ı o:, un, on Guignol tiyatrosunun kendisınc başanlar dileriz. 

• Garibın 'C\ a Sc\ sinin o bi. 
ı .. z hallerinden memnun değıl 

,:amışmış ' e bu dığer gu\ ercin ıı~ oı·laı.., , ~ 
I< r n kıskançlık duy"ularını (l)e\amı Sn: 6 su: " 

ra. Aile l 
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Çirkuı lıareketler 

BAŞMAKALEDEN 

Eisenhower 
Ağır basıyor 

DEVAM • 
lskenderunda 

fabrikası 
<Bası ı lnddr> 

Fabrikanın yarı serma~ esini bu 

suni gübre 
yapılacak 

B'r gaıl!teclnln baslıca uzlfesl umumi erkan yanlış 3011 se\· 
ketnıeğe çalı~mamak, bo3 le bir l ol tutulduğunu giirilnce 

~~nlıilığı açıkta s!illenıektlr. Aksi hnreket gazeteci için en· 
u~ük ayıptır, Meta rina\ctllr. Son tanıanlarda ban Yıınnn 

ıaıe;ekrlnin bu 'nıirr3i unıııtuklannı esrf1e gôrii3onız. 

< Ba~ı ı ır.rtdel Amerikan firması, dığer ) 3rl51· 

Tri ıl sUper fosfat "e sülfrik 
ult fabrıkal rının inşası 3,5 · 4 
Mıl) on l ra~a malolıcaktır. Bu 

ki av e\'\el l'unanistan'da bir sr3ahat 3aptık. natı Trak· 
3anın, lllakedon~anın başlıca ehlrlerini xiynret ettikun son· 
:.~ttnau uğradık, Yunan hukumet erkanı tırahndan kabul 
d 

1 
lk. Her tarafta bu ;ık muhabbet eseri, Tilrk • Yunan 

ile delegelik sıfatlarını inkAr et· nı bu altı Türk müessesesı \ere 
meleri ihtimalini önlemek itin cektir. Bizim yarı sermayemh:e 
dr. Amerikanın en rneshur 8 ,.11• mukabil fabrika biltün makine 
katlarından Herhert nro" neli; ve tesislerini getirecek ve bu· 
diğer altı me&hıır anıkatla he· nun bedelini bl'Ş 5enede tahsıl 
raher, bir hukuki cephe kur· edecektir. . . 

! ıretle imal edılen slln'i gübre ' 
Gron le • halınde olacaktır. 
Ruglln Karabilktekı t&ll mad· 

delerden imal edilen silper 
fosfıtlar 90 lıra) a malolmakta
dır. 

0

1 stıuğunun karde~lik derece ine çıkarılma ı arzu \e temr.n· 

mus , ,. miikemmel ek ilde ı5 ı Süper fo fal gübre fabhkası· 
görmıi6tür. "!" in~asına bu sene başlanacak 

bır taraftan makineler gelecek 

Zıra1 Donatım Kurumunun 
son sıparlflerı de 12.5 liradır. Bu 
fabrikanın imal edeceği sun't 

Ubre i c amb:ılAjlarlle birlikte 
65 lıra) a m le>lacaktır. 

n si ile ka 1 k . k 1'11 aştı • Bunlan Mi3lerenln bizden do tluktan bns· 
: bir ıey l5teml.)orlardı. Hele iç harbin fel kctlerlne ahne 

: an ll'rl!'rin ahali 1 o acı gıinlcrin bir daha cerl gelmemesi, 
t-

15

1 "mnfy,tln temini için muhakkak elrle yürlimemW isti· 
JOr ardı. 

Beklendiği gibi Elsenho\\er \·e fabrika gübre imaline 1953 
cumhurteisl olur,;a, ıetlnı· de baelıyaeaktır. Bu fabrika 100 

Jrrde nemokrat Partisini )'en· bin ton sıın'l gübre imal edecek 
mesl ,e is basına gelmesi mu· kapasitede olaraktır. Memleke 
hakkak sayılabilir. nunu, hiir timlıin bugünkü sun't gübre ih 

Halbuki d . 
d .. h b uazzam bir •a tlyacı ııenede 30 bin ton CI\ arın. un,·ıı l'Sa ına m • · 
ı ·d. · kar ılamak !hım gele· dadır. Fakat ihtiyaç çiftçi 

Dığer taraftan, evvelce bildir 
dlğlm lbl Kiltshyada kurula· 
cak klm)evt eubre fabrikası et
rafındaki ı:alışmalar da son ır:af· 
haya gırmı tir. Bu fablrka da Al 
m rı fabr katarı ile yukıında l· 
simlerini bıld rdığım alb lktı· 
sadl le ekkillumliz arasında ak· 
tedilerek bir mukavele ile ku· 
rulacaktır. 

tll l: • ara nn çok uman gepneden, falsolu esler Işı· 

111;c e hal!landı. nir takım lnunlar. sanl.i T\irk • Yunan dost· 
En'";~ ~altnlama a karar \emıiıler gibi, harekete geçtiler. 
halke 1n Kılıns l\tctropolldl, Atına Piskoposu ile eh~le vercrcık 
Up ı ttl Bkırtmaaa basladı; lürumımı, mAnasıı nüma)i&ler ter· 
bu ı' ' Rlr lrısıın '.\'unan gnzefeJerl bllerrk nra bllmiycrek 
tık: ara kAlet oldular... Su sırada ortaya bir Kıbnı> meselesi 
hare~: 

1 
~nıfnr politik olmayan harrket yoktur. Biiyle bir 

haska hl ~ı memleketin mOnuıebetıerlııl goJgrlrndirmd:t n 
Yor B thır netice \"enıır:ı. '\ unanlstan'da hrrkr.s bunu bili· 
ol~ k O)le oldut~ halde bir takım in anlann tahrikAtınn ilet 

er ı) e .. : • h h tarafından ka\Tanmıstır 'e her 
rektlr. Çunku E•:.en °"_er, chm ı~ıl ..artmaktadır Bu itibarlı 100 
hıır dünyanın m115terek cep e· b' t 1 k tl · b 
ini muhafaıa edecek, hrm de ın on mem e e mıle eş. _on 

Demokrat Partinin bir takım sımc. sonra ınea'k kAfJ gelebıle· 
h t 1 d 1< durarak bir cektır. Bu müddet zarfında da 

n a arııı an ura Suriye ve diğer Yakındoğu Bu fabrika ham maddesi k!S
mür olan azotlu gübre istihsal 
edecek \e bu gUbre de diğer zi. 
rat sahalarda kullanılacaktır. Bu 
fabrika ve tl'si Jerin yekOnu 50 
mil) on liri\ a mal'>lacak ve pa· 
Tanın 20 milyonu hariçten ge
lecektir. Fıbrıka Sl'nede 100 
bin ton sun'l gübre istihsal • 
decrktir. 

Olimpiyada gidecek· <:rcko·Romrn l'C serbest milll takım güre çilrrl adamıhr. memleketlerine sun'l gbilre ih· • ı- Eisl'nho\\rr, ufcrden onra rat edılecektlr. 

ilk kafi' lem iz bugu" n Helsiki'ye gidiyor E h kongrpnln huzunınn çıktığı t.2· 1953 de Silper fosfat imali 1-isen ower man, Jıarptr.n sonra sulhiln kı· çın gerekli olan asit gli]frik ha· 
{ nası 1 nclde) ı~utbol ,. r.aslrntbolcilleıimh , B 1 .. ıd \ ı:anılması !hım ge)Pceğl fikrinin ritten gelccektır. Bu bir &ene 

a ')apıfan &eJlerln neUcestnl dıl~ınmemek do!nı mudur? 
tarı ile sırık atlarn'a gülle ve bugün Jlr.l lnkl'ye gidiyor uı•kJ l 't ıııİki .nd e.d üzerinde 1 rorla durmu5hır. nu· itinde a ıt sillfrık fabrikasının 

· k 
1

d 1 bil• kl l · Oli · U 1 ti k dec k m 11 0 muş ur. 1 ay er- nu temin etmrği, kendi eınri al· etUtleri de ı'kmal olunaca'·tır. dıs te erece a a ece er nı mpıya ara ş ra e e h 1 · zı · b' .. • b 
1 

11 .. 

kııı Ya AJasofya'nın tekrar ktıı e yapılma ını lstcyrn lvrl a· 
bu ~~nleterl)e ne drmell? ... Mütiin lnııanlaro mal edllmlı olan 
!Un ~na~ın §eklini değl5tlnncsinl istemek eski ( fr.galo idea) 
bô.>l ort aınası değil de nedir?... '\ unanlı meslekda11mııdan 
lakı: ~arip dUştinreler delil. Ud milleti birbirine daha fazla 
rırın/h11"::11fn hlllnet edecek mütaUa bekll.>onluk. Olrudukla· 

ıoylilyor. olan ilk sporcu kafilemiz bugün 3 gı 1 ır gorusmc) c •& amıe tında bir ldral ''e preulp Uı.· Bu fııhrlka 100 bin ton fstıhul 

ı iki gurup halinde Hclsinki'ye lardır. runa can \•rrf'n mil\'Onlarca .:en· ·Granüle. halinde olacaktır. 
talyıınlara gelince; lı'inlhdi· hnrl'ket cdrcrktir. Bunlardan Stassen, a) rıldıktan sonra ıa· ce karşı bir bor( bllb or. 

ya iklimine intibak edebilmek futbolcularımız sant 8 de, bas. zetecller nihayet Eisenhoweri, ft siyaı;elte Jfürnho\\er, A· 
ıçin hazırlıklarını İtalyanın şl· kclbolcUlcrimlz 1 c saat. 9 da otel koridorlarında hızlı hııh i· merikıyı Amerika yapın mı· 
malinde yapmı~lar. Atlamalarda kalkacak iki K.L.M. uı;ağı ile !erlerken yakalamış ve dün ge· halli muhtariyet ve tah t hürrl· 
\'e orta mr~afedc koşularda bir ııyrı ayrı grup halinde llclsin. ceki büyük muvaffakiyetler hak yrt rsaslarına dôıılllmesine ,.e 
hnyll kuVl•eltl vaziyrttclcr. Dil· l.i'yc gidcccklC'rdlr. Yarı:A da yi· kında fikrini sormuşlardır. Çok harplerin sebep tJduğu merkezi· 
hassa 800 metrede 20 yaşların· ne diğer spor kollarına mensup neşeli görünen General, muba· yr.ltllll;ln tasrt~e olıınmuına 

... dddcn ilıdil 

dakl atletlerinden bir şey bek· sporcularımız olimpiyatlara işli. birlere: şiddetle tımırtıırdır. Uilr dilnsı· 
Jemekledlrler Kendilerini en rak etmek f(ln Helsinld')'e hare· •Torunlarını beni görmeye nın umumi hpyptında hiiyilk hlr 

l'unanista h. 
nan d n seyıı :ıtlndrn dondüiUmUı, oradı Türk • Yu· 

osthığuna . ·ı h Yad . '"'rı C'n e emmlyetten, bu dostluğun daha :ıl· 
lanın gelı5mesl arzu rdildiglnden bahsettfğlmlı uman okuyucu· 
lata: 

1

~8:ra~ın~~: ·~caba samimi ınl?· dl e soranlar oldu. nun· 
38 aınak ~~mıdır, l unan ınillcU Tilrklerle ddden kardl'I gibi 
•kll ser tlyor. Ce\'abını \'erdık. Kanaatimiz sarsılmam15tır: 
tır. Fak~~ d ahlbl Yunanlıların bc•)le dusfındükleri muhakkak· 
le teredd ostıuğu baltalama hal'f'ketleri df!l'BM eden;e ıiıphe 
len bl ude duşecekler çoğalacaktır Bu dn hiç nmı edilme· 

fazla futbolda şanslı g(irüynrlar. kr.t edeceklerdir. geldiler. Buradalar, iste bence rol o,·nının Amerl'kının, ılemok· 
F.n yaşlısı 23 il aşmıyan seçme ~nhri ncmlray \'C l'alwa Kıılkıına rn mühim hAıfüe• demiştir. rast ~uh.unı hRrarf'lhı urılma ı, 
İtalyan futbol takımı favoriler müebbet boykot cezası \'trildl Dün geceki muvaffakiyctlere te dünyanın hu tarafındı ıvı ne· 
arasında yer alabilecek vaziyet· mas eden General şunları beyan tir.eler \'crerPk ,e hlrtok hıir 
te. Gfireşlere gclincc Greko • llo Bir hafta önce Gilreı Fede. etmiştir· memleketlrrdc df'mokra'iyl boğ· 
mende bir şe~ ter yapabllecekle r~15~onu ikinci .. ~a&ka~ıb ~a~~~~- •.Muh~kkak ki çok önemfi \•e mak islidaı1ını gö tr.ren dar p1r· 
rinl Umit ediyorlar. Çıftçioflu~u do\ en 5 . n heyecanlı bir lieydi. Fakat hAdl· ti pıılltlkar.ılığına karşı umumi 

ra~d~ • Zapotek rahatsız ray, ve yın~ e\'vdkl gün de Fc- sclcrin &eyrini önceden kesti· bir panzehir olacaktır. 
derasyon ikınci başkanı doktor remiyorum. Beklemiyordum. Ma 

En'ıs Tahsı'n Tı'I Otaniemi (Olimpiyat köyü • Ali Saip ToygRr~ı'yı dovcn Yah· lilm ya, benim ilk kongrem. HA· Jliitün bunları kongrede rey· .. 
";~--::------------~:__:::::.:::....::.J K lk tlcrl dfin Be lcre henüz basnırulmadığı bir Helsinki) 10 (A.P.) - Çckoslo· ya a ıının vnıyc .. . .. • diselcri sadece takip ediyorum.• 
){ 

· d T rbl l U m mudürlu~U \ dakikada )"nzıyonır~ Sürpriı ih· ad bok d vakyanın mrjhur mukavemet· en e ycs ıı:u .. . General bunun fiıerlne kendi· tlmnli elbette ,·ardır. J<'aknt ÖY· 
ın o.ket ar çisi Emil Zapotek'ın bir ~m ltf~r~;z Ceza bey elinde gorüşill- ini ziyarete gelen 3 torununu le görüniiyor ki Amerikalılar 

k .. cilt iltihabından mustarip oldn." m SC r. b 'l'tl bu iki nfircşı;iye görmek için bir oda)'~ girmllitlr. harbi kazanan odama sulhii de On r • k ;il . . r.za ~Y. ."' Cutnhurlyelti Partınln cum· ''J h 

Altı günd 
esı apaııtıl ğu oğrenllmışUr. Bu durum, tıt hlç bır m!llı ve tcmgıll ~aça hurbaşkanı adayını tayin ede· kaunmak fırsatını \'erme C· 

kım arkadaşlarını büyük bir en- !şllrak etltrmemck füere müeb- cek rey \"erme faslının bidayet· ,·esinde bulunuyorlar. 
1ılilletıerara ~":eri de\Rm eden liebbllse geçilmesi. dişeye sevketmıştlr. Zapotc~'in bet boykot eczası v~rmlştir .. K~- te diln ı::ece bn$lamnsı beklen· Ahmet Emin YALMAN 
l<ongresı dün :dın Hukukçular 5) Amerıkan lıAkimlerınden OUmpı)al müsabakalarına gırlp rar dlın iki gUrcsçıye de bıldı· mektPydl. Ancak liimdiki dııru· ------------. 
J?ı.ılarını bıtırınfaat 13 te çalış• Allen'ın !ılilletlcrarası adalet di· giremiyrceğl bilinmemektedir. rilmislir. ına giire, bunun yarına kadar 

Dünkü t stır. vanına uye olması için tczebbli· gecikmrsl kabildir, zira kongre·. 
llin kendı :~~!ıda. her delege- se geçilmesi. F k' S d K l I .... n n nin hugilnkü toplantısında de· Menderes, Fransa 

Tarafından resmer 
Davet edildi 

hukuk teşkılAtı :etındeki kadın 6) Her memleketle tarihin ob a ru un u an r a 1g1 1 meçler verılmckte ve partinin 
ıı izahattan akkında verdi· jektı! bir şekilde okutulması. siyasi programı mUnakaşa ve mfi 
Çilnıls \e l\~~1:;t r>eı;inılere ge. Kadınların hukuk durumu ıakere edilmektedir. 

lıtuıa seçı1mişU kılltın başkan· kınımdan butün memleket ka· anınması 1 Chicago 10 (A.P.) - Cumhu· 
Oğlu ittifakla tr Sarcrya Ata· 1) Sı)asl \e medeni haklar ba· f •stenı•yor Siyast program 

ESkı ba kan r. nunlannda kadınlar aleyhinde· riyetçi parti milli kongresinde 
dl ha at &~r .Mr · Bates'iıı kay ki hllktlmkrin katdınlma51; dış bu akşam kabu!U beklenilen par 1 
\e hAklnı G lıle fahrt baskanlığıı ısleri \e dc~let hizmetlerini lçl. Mıstr Başbakamnm, Kralın yeni sılat ini ti slyast programında Yaıta 
't• seçıının·d~lcn'ın fahrt üye. ne almak ,e e\lı olanlarla ol· tanımıyacak devlet mu"mcssillerinin siyasi andla~ması hakkında sunlar be-

{lla1t 1 !neldel 
deUerl esnasında Belgrad'a 
uğrayacaklarını blldrrmekte· 
dir. t n aldıkları k sonra komıtele ınıyan kadınlar arasında bir yan edilmiştir: ı 

ll'l.ız.ı "tr ın arar suretlerının fark goletmemek suretilc bu hll salahiyetlerini kaldtracağı bildiriliyor ·Cumhuriyetçi parti liderli· 
kı hu tı lar ~ gcçılerek &~ağıda. kilmlerin ih:ası. ğinde te~ckkül edebilecek Birle · 

Yanan heyeti aereflne 
nyafet \'erildi 

'ı.lle nıUna a~arlaştırılmıştır: 2) Kadınlara çe>cuklann ter· Anıtdc'u llıı~ şik Amerika hlikOmetl, komünlz j 
r Rotannıa a~~aıııerl muıuu bl)'csi hususunda koca ile cşıt Kahire 10 - Mısır basını j göre, Başbakan Hüseyin Sırrı pa· min başka mllletleri ,.e memlc· 
arı ıle ınlınıku nuıhkeme ka- hak tanınması. hükumet ~rfi ııuseyin Sırrı pa. şa. Mısır hUkOmetinın kral Fa- ketleri esııret allına almasına 

Londra, 10 (AP) - Yunan 
Parlamentosu baekanı nimll· 
rios Gondlkns, Mareşal Ti· 
to'ya, Yunanistanın Balkan· 
larda sulhu sağlamıık itin 
Yugoslavya ile işbirli~i yapa 
cağını temin etmiştir. Bel· 
grad radyosunun bııgUn Lon· 
drada dinlenilen bir ynyımı· 
na ı:töre, Gondıkas: 

raflar bUtü n olmalıdır. Ta. Tbiivct rn muhaceret eanın Mmr'daki ecnebi memlc-. ruıtun yeni sıfatını tanımıyacak yardım eden ,.e Ya itada varılan 
t nı kuUan~adb~rışma imkAnla- l) Evlfi.tlık edınllen çocuklar ketler siyaSi temsilcılerı ıle yap- olan devletlere mensup siyasi lara müşabih gizli andlasmalara 
r·Ht açılamaz \;a boşanma da derhal kendılerlni e\lM cdınen· makta olduğu görtişmC'lere bü-ı tenıRilcilrrhıin rlip1omati.k yct~i- müstenit hütiln taahhütleri rcd· 
Prı hakıtnlnda 0:•nnıa 5ebep. !erin labiıyetlne geçeceklerdir. yük bir ehemmiyet atfetmekte l,.rlnln kaldınlacağını bıldlrmıs- dedccektir. 
arasında hiç b~ arı ve koca 2) Yabancı bir erkekle e\'le· dir. Ur. Bu . beyan, Roosevelt ve Tru· 
llıez. r fark gözotıle· nen kadın kocasının tabiiyetini nu hususta b:ısın tarafından ı El abram gazetesine göre, manın idarelerinin dı~ siyaseti· 
Meıru, gani seçmekte serbesttir. ''erilen mnlf.imata • nazaran Hu- Mısır hilkf.imctl. Kahlrc'de bulu· nl liiddetlc tc.nkld eden uzun ~lr 

lllıs Ç'>cukların ~esru \'e tanın. 3) Yabancı bır kadınla evle· seyin Sırrı paşa Kral Farufu biltr bt 
1 1 

t .
1 

mukaddemeyı takip etmektedır. 
§tsı'tda ve bilhc eveynlerl kar- nen erkrk ister e derhal karı· henüz ıl\Iısır ''e SQdan Kralı• o· 'nan ın e~e • 11 yas emsı • Tenkidlcr meyanında denilmiş· 
susunda a)nı h \~r mlru hu. sının tabıı.>ctinl iktısap edebil· larak tanımıyan devletler tem. cılerden yem llimatnameler is· Ur ki: 
:•ları IAzınırjı a ara nıalık ol· melldır. tllcilerinden. bu tanıma keyfı)'e· temcğe kalkıştığı takdirde: h.a· •Letonyn, Llt\•anya, Estonya, 

e llıahkeın 1 r F.vlAt edınme Zl)afeller tinin en kısa milddet içinde ye- len 1ngıltrre'de bulunan Ingıl- Polonya \'e Çekoslo\•akya gibi 
da reniş ta~ke~fn ÇOt"Uk hakkın Kon ren n kapanısından sonra rlne getirılmcsi hususunda ıs- tere büyOk elçisi Sir Ralph Ste- dost devletleri kendi hallerine 21"'dır. Besl 

1 
t .> •Pmaları Hı delE'geler toplu halde Taksime rarlarda bulunmuştur. ven~on'un \'azlfrsi başına dön- terkettiler ve komünist tecavil· 

rıırnıs sosya}enıelerın bl Yetlstı·. gıdnrek abideye relenk koymuş. · t l l htrmeldı'r U b ili ı ı d t t ~ard ~· " ~ Bohrse Egyptıenne .ı:~ ne meme mu • z u m el er az zaman a yu 
•rafı'tdan k ım memurian lar müteakiben Soroptiml l klil· ~ muş oldu.• 

dan PVVelk" ontrolU, Boşanma bil, C'niversıtrli Kadınlar Der· 'd o• b k d 
aıanıı altı 1 ayrılık mliddetlnin neği, Kadınlar nirlıği ve Ynr· Adana a ıyar a ır a Mukaddemede Tahran, Yatta 

,, ay olına ve Potsdam konferanslarında 
c.vlenrn d ~ı. dım evenler teşkllAtı tarafından muazzam \•e feci hatLlar !elendi· 

dilen ın ıt en ııınra ktisap Parkotl'lde 5l'rcflcrincı verilen K 1 d 5 .. , .. Y f f J ~ 
lı g•Yıl~ıı:~ınKmUsterek aile m~ bir ziyafeUe hazır bulunmuslar· aza ar a Q Ü apı an pe ro ği beyan edilmiş ve ~unlar de· 
l'll@Jiek \'ev~ oca kansını bir dır. Gece de İstanbul Barosu nflmiştir: 
nı,nedeıncz. Rsanat. icrasından tarafından Taksim gıızlnosıında 32 ya ral 1 \'l:lr A t 1 ıO devirde lktldarıla bulunan 
=d nı alahll" oca karısının soy. bır ak,,am )emeği \•erilmiştir. t'U raş 1rma an hilkumet liderleri kongre veya 
"lllka)eseu !r. ( Bası 1 incide) Amerikan milletinin bilgisi dl· 

1 Anaya~aya s:~kte&kllllt hukuku S 
1 

B 
1
. d rat yüzünden yolun sağ tarafın. Ankara, 10 (ANKA) Dl· şında ve muv:ıfnkatl olmaksızın 

k~~ı h!kim tat~l~rıtolan kanun. ovyel er ir ıg~in e daki hendeğe yuvarlanmıştır. Du )barbakır'ı~ Slh·an.k'l H.a~~· 1A9'!18" ~r:czka~terı'e~.~e~lle~~ird. 0c!:::1~za~ 
qı llc malik 1 e mcmek )'et· dilşme sonunda yolculardan Se- ar, \'esaır mc\' ı erınuu ,. "' 
llııkuk tah ~imalıdır. T • ı·k J "' )Jt Kahraman ölmüş \'e üç ki&i yılında yapılan jeolojik etüdll'r yeni baskılarla trampa elmlşler-

b'l) A\11katı:n \'edh•rblyesl emız J yap 1 acag 1 de ağır surette yaralanmıştır. jeofizik araştırmalara lilzum gös dir. Bu durum karşısında yeni 
ı ır llıesJekt 

5 
~ aha Yfiksek İkinci kaza ise, saat 17,30 sıra tcrdiğindcn ı;ctcn yıl Bismil - harpler kopmakta gecikmemiş· 

~ırı bir baro ~~~.ehde olmaları n n ılı vor larında Çülek boğazının en dar Silvan arası etild edilmiş, bura· tir.• 
a 1• 

1 anının kon- )'erinde Ankaradan harrket eden dr. 25 kilometre lmtidadında ye· Yalla andlaşması Başkan Roo-
tıc21 A\ııkatıarın h 1 Stokholm, 10 - So.,1et gaze- \c itinde 42 ~olcusu bulunan A· r:ıltında petrol belirUleri tesblt sevclt, Churehil \"e Mareşal Sta· 
oı~ret veu mesı ekrlhangl bir ı tt'lennın son hafta iı;indc. •Sov· ı danadakl Crnup garalına alt 2079 edilmistir. Bir istikşaf mahiye. lin arasında şubat ıo45 de im· 

"'818 rın e e meşgul ' t S l t ,.. 1 ı ti ı lllk 1 N mi Parmaksız l tinde •·apılmıe olan bu etildler· ıalanmış, fakal muahedeye .ek gir. 21111d ın serbest oi ,,e os~a 15 '"um ıur ye er • P ·a sa~ı 1 l'C • " "' il andlaşmalar ancak 1947 mar· 
ır. ması IA· denilen bazı memleketlere tft\'· dar"sindftkl otobOsün takvi•·r. d t T.A · ı ı ,- .. ' " en sonra l\ . • ıc ares esas tında atıklıınmı~tı. Bu gizli mad 

1) z· Ceu Hukuku clh ettikleri ığır trnkldleri Da· frenlerinin patlamasile vukua gcl petrol aramalarına önümilzdeki delerle Rusyııya, Japonyaya kar 
dın ~ına ıuı;unda k k tılı çevrC'lcrln bilhassa nazıırı miştir. Otobfü:ün dcvrılme~I ne- şı harbe "İrrncsinc ınukahJl u. 

a '~ni ı. er ·e \e ka· dikkatini cclbetmistir. Da«+n tfcefiinde Adnn;ı Erkek Llsrsl yıl girişıni) e karar ,·ermiştir. "' 
ll1esi. a1;1rlıkta ceza. \eril- ~· . U zak<loğuda bazı imtiyazlar tanın 

2) . •Pra\·da· ~aıetrsl olmak fizrrc, Müdürli Jlyas sııygın He ııtoh s mı~tır. 
ıının 81Yas1 suçlarda id bunlar, Gurcistıın. Ermrni~tan sahıbl Yusuf ve bir yolcu kadın nın dıirdüncü kurtınnı olmuştur. Kavgalar 

3) kaldırılması. am ecza. ve dnha bnzı Ml'rkezi Asya •Sov- 1 derhal ölmiiş, Anknra cmnlyrll On ağır \'e 10 hnfif yor.ılı da A· Chlcago 
10 

(A.P.) _ Cumhu· 
?!layı U~uşturucu madde k 11 yet Cumhuri~etkrini • ko!lektif ne mensup bir p~lis de Tarsus dana, Tarsus ve Mersin hastane- rlyctı:i partinin milll kongresi 
lçfı:ı k~!'> at edenlerin teda~ il:~j tiftlik faali) rtini baltalamakla ha tanesine nnkledilirken kaza. terine naklolunmuslıl'rdır. bugOn, Eisenho~er taraftan 0 . 

4) l(ınık tesisi. suçlandırmıslıırdır. lan Georgla delegasyonunun bu 
de sa~l:lıklere uyu5tunıcu mad' Anlasıldığına göre. Sovyct eyaleti temsil ettiğine karar ver 
tllnıa 1 nların cezalarının arttı· ·Sosyalıst Cumhuri)C'tlcrinde• mis \'e böylelikle de, Senatör 

5) San ki buyük \e kanlı bir temizliğin bas Tart'a çok ıığır ve başkan adayı 
ne kada: arın mahkOmlyctlerı- laması için hazırlıklar yapılmak· MJ seçilmek ümitleri bakımından 
llıeI,rı. suçsuz muamelesi gör tadır \'c bu ne~iyat da bunun da belki öldürilcU bir darbe in· 

bir kı~mını teşkil <'tmcktedir. ' dirmlstir. 
l) }l ~cuk Sutlııhığu GUrcistanda \e Ermenistnnda Netice bildirıldlği zaman, Na· 

Cocuk er lnt'ınlekrtte ayrı bir mUhim ı;avıda tC\ kil yapıldığı lional t.mphitheatrc'da Eiscn-
2) ç lllahkemeslnın kurulma da bildlrilm!'ktcdir. GUrclstan· howrr taraflarının alkışları ku 

\:anun ~Cuk suçları hakkındaki da, komUni t partisi merkez ko- lakları sağır edecek bir hale gel 
ltu1ı:cu1a &sarılarının kadın hu mitesine bn~lı hir(ok kim5!'1er mlştir. Fnkııt Tart taraftarları 

3) Cor tarafından tetkiki. tevkif edılnılı;tlr. F.rmrnlstnndı yuhalıımaya b:ıslamışlar ,.e bu 
dın hAk~k rnahkrmelerıne ka· da aynı tedbirler alınmıştır Sov· ar:ıcla yumruk yumruğa bir de 
~llHeıı nı tayini. yctler. Özb!'kistan ve Knznklstan· kavga başlıımı~tır. 

'rarıı~ı mahkeme 'e lınrp da da So\'yrt ~Uköml'tine 'karsı Kongre haşkıını yuhalar kar 
1) B' ~onu meseleleri •itimad • ın me\·cut olmndı~ını, şısında, • burada bir eumhııı:i · 

lekleı:ı~r ~lmls Milletlerin des· beklenen pamuk rekolte inin <'l yetçl bir diğerine ruha çeke· 
2) Mel~ · • dr edılmeditini itiraf etmekte- met• demiştir. 

lanın1~ d etlerarası Adalet Di· dirler. 1206 delegelik kongrede Geor· 
3) S:ı alıa çok k"Ullanılması. Buraya iekn raporlara göre, ...., gla'nın 17 delegesinin pek mil· 

ilin lad V'Vctlerdekl harp e irlerı Merkezi Asyadakl •SO\'Yet Cum· hlm bir tesiri olamıyacağı ta 
41 Y~~~ . huriyctlerio •basındaki komOnlst iı Bankasının htanbulun muhtelif semtlerinde açmakia olduğu biidir; fkat mesele dizginlerin 

::ıo.ooo nı~tandan kaçırılan elebaşılRrı arasında vakında mü ajans le burolardan 15 incisi Ileybeliadada hiımete glrmls bulu 1 kimin elinde olduğunun anla· 
tocuğiln iadesi için te· him değişiklikler 3 apılacaı..-tır. nuyor. Rrsimdc, açılış töreninde bulı:nan da\Ctliler göriilüyor.. şılmasıdır, netice bu bakımdan 

·İki memleket orasında 
işbirliği, istiklAllerimlzin mu 
hafnzası ve sulhtu inkişafı· 
mız itin elzemdir• demiştir. 
Gondikas'ın başkanlığındaki 
Yunan parlamento heyeti ha 
len Yugoslavyayı ziyaret et· 
mektedir. Mareşal Tito, Yu· 
nan heyeti şerefine diln'gece 
bir ziyafet vermiş \'C Gondl· 
kas konuşmasını bu toplan
tıda yapmıştır. 

Mesut Cemil'in 
Evi yandı 

( Bası 1 ine ide) 
mıstır. 

Boya yapılırken çıkan bu yan
gın kısa zamanda bli)1lmüıı ve 
kösk tamamen yanmı~ır. 

Cemile Sultanın selAmlık kös. 
kil olan °bu bina tstanbulun en 
tarihi köşklerinden biridir. 
Yangının zararı 70 80 bin llrn 

arasındadır ve hiı; bir e~·a kur· 
tarılamamışlır. 

• Vahi Öl ve 

,, 

arkndasları 
Operet topluluğu 
Her aksam 21.15 
de, Pazar 16 da 
- Rohı.tillrr -

3 perde mUz.lkal operet 
Glse 11 de acılır. Tel: 43134 

fcvkalAde mühimdir. 
Bir ya\•eri tarafından-'bİldiril· 

diJ!ine göre. Georgla delc .. asyo· 
nu hakkında rey \•erilirken İke 
uyumakta idi. 

Oylar 
Şlkago 10 (A .A.) - Diln gece 

General Eisenhower tarafından 
c11 mhuriyetçl parti konı:reslnde 
kazandıkları muvaffakiyrt üze
rine oyların gayri resmi Laksiml 
aşal!ırlııkl şekildedir: 

Eisenhnwer 
Taft 
Diğerleri 
Tarafsız delegeler 

: 514 
: 485 
: 110 

96 
Truman basın toplantısı 

yapamadı 

Vaşington il <A.P .) - Bô.şkan 
Truman bu hafta, hemen bUtün 
gazetecilPrin Chlcago'da olma· 
sı sebebiyle bas•n konferansı 
yapmıyacağını bellrtmi§tlr. 

Ticaniler Ankara' da mahkum oldular 
C Dası l "·ııte) ı.Urgün, aynı mOddet emniyeU 

ren Ticani te&kılltı bundan bir umumiye nezareti. 
buçuk ) ıl önce memleketin ba· \'alı Göztepe; beş sene altı 
fına daha bUyilk bir beli ıkara ı ay alır hepi.;, 500 lıra ağır pa
belh ıeklinde çıkmıf, Atatürk' ra cezası, iki sene Akçadağa sfir. 
lin bllıtlcrinl kırını&, devleti de glln. ayni müddet emniyeti umu-
\'irmek için muhtelif yerlere mlyc nezareti. 
tıeyannamcler asmıs rama. Kasım Atlan: be& sene altı 
zanın 27 sinde yapıla. ay ağır hapis, 500 lira ağır para 
cak 'kıyama biltün mümin· cezası, iki &ene Tonıla sürgün, 
!erin lıtırak etmesi taui~ e O· 113 ni müddet emniyeti umumiye 
lunmuş \'e yine o giln Mehdi Be. nezareti. 
ı;ulun kıyamın basına geçecef ini İbrahim Çakır; beş sene altı 
bıldirmlsll. Kısa bir uımanda a) ağır hapis, 500 lıra ağır para 
bU~ ilk neticeler elde etmek iste- cezası, iki sene Datçaya sürgUn, 
yenlerle polis, amansıı bir mU a) nl milddct emniyeti umumiye 
cadeleye girişmiş \"e ilk hamlede nezareti. 
rüzlercıı Ticani tctkif olunmus- O man Billci; beş sene altı 
tu. Bunlardan )'etmis dördll ele. ay ağır hapis, 500"'lira ağır. para 
bası olarak teshil cdilmls ve eczası, iki sene Kula'ya sUrglln, 
eehrimlze getirilmişti. Niha)et ayni müddet emni)eti umumiye 
bu tevkiflerden kısa bir zaman ı nC'zıırctl. 
sonrn da Ticani şeyhi Kemfıl Kfızım Can: bcs sene altı ay 
PilA\oğlu hapsolunmuş ve muha- al!ır hapis, 500 lira ağır para ce
kemelerlne şehrimiz Bırincl A· zası, iki sene Gümil~hacıköye 
~ır Ceza mahkrmesinde başlan· ~Urgürı, a)'nl mllddet emniyeti 
mışt.ı. Mahkeme başkanlığını Jmumlye nezareti. 
memleketlmlz.ln tanınmış ''e kıy İlyas Cahit: beş sene oniki 
metli hukukçularından Emin D.ı. ay ajtır hapis, 500 lira ağır pa
tıroğlu yapı) ordu. Tıcanilerln ra cezası, iki &ene Anamur'a 
müıtafiliğinl hiç bir avukat Ü· silrgiln, avnl müddet emniyeti 
rine almamıştı. 'Muhakeme bir umumtJe nezareti. 
senedeo fazla devam etmıs. YÜZ. Hacı Muu Koç: dort sene do 
lerce şahıt dinlenmiş, d~va mU· kuz ay aCır hapis. 416 lira ağır 
hlm safhalar arzetmiş ve sanık· para cezaS"J. iki sene Adıyamana 
ların bazıları taşkınlıklarda bu sürgün, ayni mUddet emniyeti 
lunmuştu. umumtye nezareti. 

İşte bu miihim d~va bugiln Ali Bayraktar; dört Gene do. 
neticeye bağlanmıştır. Sabahın kuz ay ağır hapis, 416 lira oğır 
erken saatlarında bUtiln adliye para ceza~ı, iki sene Yeniceye 
polis \'e Jandarma kuvvetleri silrglln, ayni rnUddet emniyeti 
tarafından emniyet aı6na alın· umumtye nezareti. 
mış d~ru~a salon.un • muhtelif Halit Keser, Hasan Co§kun, 
yerlerıne yınc polıs 'e jnndar· Mustafa FedakAr, Halit Berber, 
ma konmuştu. Mahkem~ salonu Mehmet Ali Çorum, Salih Cey· 
kalabalık ve meraklı hır halk lan, Seyit Ahmet Güngör, Mas. 
kitlesi ile dolmuştu. . har İçli, Ömer Erdoğan, Ali Çe-

Sanıklar salona parti partı tin, Abdullah Demir. Ahmet Ba· 
alındılar. İlk partide Kemli & lan i mail Kumtcpe, İsmail 
Pilavoğlu \'e mua\ini Klımil Tı Bulut, M~vı<ıt Kaya, Seyit Ah· 
nal bulunuyordu. Mahkeme Baş. met Terme. i bak Kınılı, İsmail 
kanı sanhklara yapthkları rutlar· Tuncel Mahir Arslan \·e Sefer 
dan dolayı hAkimler hey'etinın LAie ikl sene dokuzar ay ağır 
\'armış olduğu netlce~i teker te- hapis. 300 er lira ağır para ce· 
ker bildirdi. Sırası ile Ticani rası ile birer sene muhtelif yer. 

1 

Tarikatı şeyhi \'e müritleri &U ]ere sUrgfln ve ayni müddet em-
cezalııra mahküm oldular: niyeti umumiye nezareti. 

Tcani tarikatı Eeyhi Kcmtıl Recep Hüsel'İn Ktıhya, Bilse. 
Pilavoıtlu. dokuz sene onlkl ay yin Basaran, Salıh Uygun, Meh· 
hapis 15000 lira ağır para ceza· met Koçak, İsmail Bal, ve Yu· 
sı bee sene Bozcaadaya ıfirgün suf Turhan birer sene ağır ha· 
,.e beş yıl emniyeti umumiye ne pis cezasına mahkfim olmuşlar· 
zareti. dır. 

Ticani tarikatı şeyh mua\'lnl, Diğer sanıkların suçları sabit 
Devlet Demiryolları müfettişle ıorlllmediğinden beraat etmiş. 
rlnden Kamil Tınal, dokuz. sene lerdir. 
onaltı ay ağır hapis 1500 lira ----------
para cezası, beş sene Kulp'a sür
gün, bes sene emniyeti umumiye 
nezareti. 

Şakir Yıldızüstün: yedi sene 
altı ay ağır hapıs 1000 lira dır 
para cezası Ut sene İspire sür. 
giln, üç sene emniyeti umumiye 
nezareti. 

Karaosmanoğlu 
Bir şayiayı 

Tekzip etti 
Yusuf Başkaya; Yedi sene al· < B.ı~ı ! tnclde) 

tı ay ağır hapis, 1000 Ura a~ı:- toplantılar yaparak köylü partisi 
para eczası, Uç sene Vartoya silr· ni kurmağa tesebbüs ettiği ya. 
gUn, ve üt scne emniyeti umumi- zılmaktadır. 
ye nezareti. Bu husu~ta kendisinden ma}Q. 

Ali Ayaz: yedi sene altı ay mat iBtcnilen Karaoınıanoğlu şun 
ağır hapis, 1000 lira ağır para !arı soylemistir: 
cezası Uç sene l\lalaıgirt'e sor c- •Anadolu• gazetesinde &ah 
glln ve Uç sene emniyeti umumt. sımı ilgılendiren çok acaip bir 
ye nezareti. yazı gordOm. Bu Jaı.ının hiç bir 

Ömer Yıldız: bes sene nltı noktasının hakikate uygun olma
ay ağır hapis, 500 lira ağır parn dığını pesinen &Ö)lemeği l!zum
cezası. iki sene Reşadiyeye sOr· lu gormekteyim. Kunıluşunaa 
gijn, iki sene emniyeti umumiye ve mu\•af!akıyctlcrindc naçiz de 
nezareti. olsa hizmetim olan Demokrat 

Sadık Çakırtepe <Ordu Evi Partiden hiç bir ~ıkAyctim yok· 
önündeki AtatUrk'fin büstlinü tur ki onu bırakıp bir ba~ka par 
kırmağa tcşebbils eden &ah ıs): ti) e gecmeği du&üneyim. Kaldı 
brş sl'ne oniki ay ağır hapis. ki durup dururken parti değişti-
500 lira ağır para cC'zası. iki se· r..,crk adamlardan da değilim. 
ne Bingöl'e sürgiln iki sene em· ı Batı İzmirli v~tandaşlarla bi:~k 
niyeti umumiye nezareti. te Ko>lil Partısine clrmek ıçın 

Hieabl Gilngör bl'ı; sene do konustuğumuzdnn bahsediyorlar. 
kuz ay ağır hapi•, UG6 lira dır Maknr gaıetedc ismi getcn va. 
para cezası, Uç sene sürı:iln \e tandaşların bir kısmını hiç ta· 
i1ç sene Pmniyetl umumiye ne nımadığım ı:lbi tanıdıklarımla 
1arPti. da hiç bir mesele hakkında gö-

Hatıp Balum; dört sene altı rliömÜ5 değilim. Kanaatimce De· 
ay hapis. 1000 lira ağır para mokrat Partı asıl kö~:ıu partisi· 
ce?ası. Ut sene Solhona stir,J!Un nin kendisidir. Benim gibi köy 
ve üt sene emniyeti umumiye \'e kövlil dAvasına bağlı bir mll
nezaretl. Jet' E'kilınln bütun mcvcadıyeti. 

Mustafa Taşkesen: beş sene le ba~lı kalacağı Parti ancak 
altı ay ağır hapiı;. 500 Hm al!ır Demokrat Parti olabilir, bWMI 
para ceusı, ıki sene Akseki'l e boyle bılmclerl llzımdır.• 
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Madenlerde calısaıı 

,,.! .. !.~!:~~~. ?~~- eti \ 
kurumunun 'umosmanıyedeki \ ıne J çılcı den 1027 dogum
banndırma yurdunda banndık· lıı Fahrettın Şanlı d;ı .unları 
larını so)lılcn kalabalık bir işçi SÖ)lemi,.lir: 
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ıırupu gelerek: Kütahyanın Ge· •-Madende hiç bır emni)et 
dız kazasında, Ali Rıza Ku) uca· tertibatı alınmamı tı. Açılan til
na aıt ·Kuyucan• linyit kömü· nellere pa)anda nırmak gibi en 
ru madeninden yeni geldikleri· basit bir tedbire bıle riayet e· 
nı söylcmisler \e madenin bu· dilmiyordu. HattA madende bas· 
ı::unkü yiıreklcr acısı durumu çarnşluk az.ıfcsi gören 1snıail 
lh> maruz kaldıkları muamele· isimli arkadaş. bize. Ali Rıza 
leri anlatmak istediklerini ifade Kuyucanın evine yakın maden 
etnıişlerdiı. ocağında iki ay eHcl bir çökme 

c n, • 'En'lrum :: 7 
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ıer .; tn t•bL .. di n\oıplerl. 2 - hım: 

İ!içilerden Muzaffer Karayazı. olduğunu ve 9 kişinin öldütünü 
söyledi. Yine çaYu un söyledi· 
ğine göre ce etler tıkarılm:ıdan 
o ocağın ağzı orulmıiş ve kfüle· 
tilmi~ .• 

cı demiştir kı· 

ı ıı )1 iafaıı il 

llı t lluJaCu ll I 
Miti M dafaa 1\ 

Z ru• Rankuı I 

Z rut Banla11 JI 
ı9 ~ Z raa Ban\:.uı Jll 
lli :: zıraa• n. n· 

:?1 1) 

:ıco 

~07li 

ıos.oo 

100 o 
100 00 

Bır tnla uym. 3 - Kol.ulu bır ol: 

llııteallık. ' - 'I'ıcartt ••1• toduLridı 
tnhıur ıill..nde mı1dıııa &'etlrıleıı bu· 
:r\ıl.: aıılaıma. 5 - ·- 6 - nır \;umu 
UoU; Deyan cda'ı. 'f - Bır 1111. 8 -

Ar.ı:oı l'o •. 
Tu ındaıı Ata .. 11&: 1 - 1 mni7• 

. 
lsfanbul Ticaret Odasının 

Yeni Telefon Numarala ı · 
25 ı:;ün enci Alı Rıza Ku· 

l ucan ısımlı bir şahıs iş bulma 
kurumu \asıla ı ile bizimle bir 
angajman )aptı, maden ocakla· 
ı ında çalıştırmak tiıcre amele 
topl:ımağa geldığlni: asgari 4 Ji. 
ra l evmıye \Crcccğınl, iş yerinin 
sıhhı ,.eraitı haız olduğunu, her 
nen rahatlığı temın edeceğini 
soyledi. Tckliflerıni U) gun bul· 
duk. tukaveleyi imzaladık ve 
hır kamyonla yola çıktık. 45 ki· 
~ı idık. Baundırma yurdunda ay 
hırcıı J siz kalmanın bin türlü 
cefa ını çekmiş olan bizler için 
bu bır nimetti. Niha~et ocakla· 
ra \ardık. nızı bır hay\anın bile 
bır saat kalamıyacağı pıs, harap 
bır barakaya doldurdular. Ye· 
mek olarak kantinden aldığımız 
ekmek zcytıni yiyor sonra ~a· 

faktan gun batıncıya kadar yan 
belimize kadar su ıçınde kazma 
sallıyorduk Bununla beraber 

Sağlık Bakanlığından 

iş isteyen memur 
Galatada Emek)oemez mahal· 

le i Yolcuıade Sarıkçı sokağı 1 
40 • 42 numarada oturan Ömer 
Fahı·i Aksoy matbaamıza gele· 

l"llTTtlltrl meıuuplanndan bir : - ... 

1 ~.~S 3 - .Erhl: &'l11m t~uından hırı. ' -

10
:: 

00 
• Anuııada b r nthır. 5 - Rlr kah ti -

lO. OO Dehıel. 7 - Hımıı; CtT ı - E'ı· 

9 / 7 / 952 gününden itibaren 

24349 - 24348 - 24347 
24346 - 24345 102 00 

b ı t mını•, 'D r !an. 

ıoı.'lO DÜ~KÜ Bl'l."\l.\ CA:\IS nAJ,J.İ 
rek dedi kı· 

ıo:ı oo 
l 

10300 
•- Sağlık memuru iken i u.1 

fa ettim \C l\lılli Savunma Ba
kanlıltında memur oldunı. Sa~- ı ~~ 5 l·'Atzd TAR\'h .LEK 
lık Rakanlığının miıracaati üze-

1
-ı::•rı;a;...o.n_ı ,;.;.;;.;.;.;,.;;.,;.....;;.;.;,;;.;.;,.;.;;,;;;;::s;;;.;;oo;_ 

rıne bu ikinci vaz.ife.mden çıka· ::a.ıo 
rıldım. Mecburi hizmetimin be· ~' zo 
delini taksitle vermek için Sağ· lOS.oo 
Jık Bakanlığına müracaat ettim. rnıı oo 
Fakat bu müracaatım kabul c· ı'lı ~tı 
dilmedi. Bunun üzerine mecbu· 
rt hızmetiml bıtirmek ıçin Sağ· r:. 4.5 FAizıJ TAHVİJ.Ll::R 
lık Bakanlıgından \aıire ite- 1 n Tah~uı ıo .. oo 
dım, fakat lmdı)e kadar ~azlfe IANK RİSSF.LP.:Jtt 

hafta onunda alaca ımız para· 
lar bızc ga) ret vcrıyordu. 1 Ye 
renın bu derece ın afsız olaca· 
~ına hıç ihtımal \crmi}orduk. 
~laamafıh Yozgatlı Mehmet is
minde bir arkadaşımızın ıkınci 
glınıin onunda büyiik bir kaza 
geçırerek a~ a ının sakatlanma
sı, bııe ilk ders oldu. Bu arka· 
daş Gedız 1 çı Sı.,ortalıırı hasta· 
nesinden 12 gun ı :ıpoı almıstı. 
t~ \eı rn crtesı gün ismini lis-1 
1edcn sıldl Adeta surünerek 1s
tanbula gelen o arkadaş hali 
işlemi ıkı gLinluk )evmiyesini 
dahi alamamıştır. 

\enlmedi. 1 
Şimdıki h:ılde ortada kalmış 

bir durumda) ım. Yeni bır uzife· 
)e tayin edilerek hem vazifeme 
dönmeme. hem de boıcu"l!,ı öde- 'ı 
meme imkan \cl'llme mi Sağlık 
Bakanlığından rica ederim.• 

Harta onund.ı \I Hıza Kuyu· 
ran bızım hcsaplanmız.ı 2 lıra 

~ e\ mıy c uıerınclen gordü. fs. 
tanbulda ımzaladığı nıukavele· 

Şehirden röportajlar : 

Niyet Kuşlan 
<Başı 4 uncude) 

T<"rcümanları \3r. Tere.il· 
me edı~o Iıır 'c pek ho lanna 
gidi)or. Gulu,orlar. 

Kaç cnedır bu ı,ı lapı· 
)orsun• 

- Kcndımı bıld m bllclı! 
- \ a kuşların ölursc? 

~ ı hatırlattık. Biı.e •ben bura
nın \llahıyım, kıme i ter eniz -- Annem \ar. \ <'nılerıni ~t'· 
~ıktı)t'l cdın mukabelesinde bu üştımor O ta\şanları bılc bu 
tundu. \ edığımız zcytın l'kmck· 1 c alıştırır 
lrı ın bedeli de k<'"ıldıkten on· - Çcktır b n da bır nı. et 
ı .ı rllenmızdc ık er bucuk lıra oakalım'• Dcdım 
ile k:ıldık Bır haftarvn sonunda O, Sr\gi~c hır darı tane ıni 
hcrıım r. bıtap dil m\ış, ııormal uz.'ltlı. clla~<lı kızım'• Dcdı. Toz 
randımanın iki mi il randimaıı ptmbc lu)o 1ü gtivcrcın gaga ını, 
'erdı.,ımız halde hak ıdı~a uğ· ı yorgun •. uzattı. Ycşıl bir ka:ıt 
ramı!ölık Jlcpimız ışı bıraktık. rf'kti Üzerinde 11Aldıgın mek
Heı kcs kendı ba ının çare ıne tuba CC\ap ver. Daima iyi niyet 
dliş'll Elbı eleı ıınızı gomlckle· ahıbı ol, Hayatta mu,affak o. 
rımızl atttk Kımınıız yiıruj e- !ursun • Yazıyordu. , 
nk klmımız şuna buna yah·ara· hı ama, ilahi Se\gı; ha)atta 
rak bura) a ~cldık. Bıze hakkı· muvaffak olmak lcın l~ ı ni~etin 
mızı aramamızı ta\Sı) e cdıyor· şart olduf;unu da nereden çıkar 
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SATILIK EV 
E) up Bahariye yolu eski 

72, ~eııı 78 No. lu 3 katlı 
kargır ev satılıktır. Mura. 
caat: Eyup Cı;~ehıtler Bağ. 
çıkmazı No. 2 Nuriye Teo. 
nıan. br Ben huranın :\1laltı)ım di· dın, bilmem ki' 
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i 1'.\ :\"BUL 

J. '< Actlıl n pro;rarn ll O Haber 

ı: 13 ı 5 Turı.u u ( r•ı l 1 3 ı Karıa~ 
Haf f nı ı t crı ) 13,&S ı?arl.;ılar o.u. 
yanlar Mual 1 A~atı !\ıdr t: hın er, 

ı ı c,:.:o Dı:u n cu mJıt.ı <rı) u 4:; 

Aıuıtrr•n S•ıu.rd111 ıarkı'ar ( İ'J ) 
1 00 E:•ı-an ı. 

* J ~ 00 ,\tılıı ve ttirkuı•r ıs ıs ı·nıl 

hottl 19,00 J1ab•rler U,15 Rod10 ta• 

ton o ı.uı~•ı 1'on•rrı ~o.oo Sarkılar 

Oku1an n fa• Barbarı :!0,15 Rad10 

ra et~ , ~O,JO Kuıı eehlr habtrltrl 
20,35 Su ~~rl•rt :iı,5<J Sohbttlu 2ı,oo 
Rıd10 klbık '1 urk mıııi i otoplıılu:U 

21 'o '110lonıtı ııolo!an 22,00 Sarl.a!ar 

olarak değiştirilmİjtİr . 

SA 1.'ll~IK 
Otel Jliııası ve Ardi)7C 

• 
t~ıanbul Tıcaret ve i .Aleminin en mf"rkt'ZI 'eri olan 

Sirkec1de Orhaniye caddesinde 38, 40, 42. !!/1. 11. 13 15, ı 7 
No.h Altay Oteli namı ile maruf gayı ı menkul 'r ıttısalın· 
deki ardiye binası İstanbul Bc~inci İcı·a lcnml'iu~unca 23 
Temmuz 9j2 ı:Srf8rnba günü saat 11 • 12 arasında ayrı a) ı ı 
açık artırma suretile satılacaktır. 

Jpckpalas otelinin kar!jlsında, köşe başında \'C tram\a~ 
yoluna nb.ır bulunan ve karı:ir olan bu hına dort katlı olup 
22 nııistakil odayı, zemin katında 6 adet dükkan ı \'C buyuk 
bir kıraathaneyi muhtevidir. Ayrıca iki kat ilavesi müm· · 
kiindiir. 

l~l) evnı oll'I olarak kullanılan hu bina. kolaylıkla yazı. 

hane ve tıcart'thaııc için han olarak i liınalc elyeri~Ji oldugu 
gihi rlah:ı büyük \ e liiks bir otel haline ifrağa rlo elveri lidir. 

İttisalindeki betonarme iki katlı arrlı~c hınası halen bir 
naklıyc 5ırkctının tahtı istıcarında olup llzeı·ınr. tic kat ılA· 

vcsinc imk!in vudır. 
(Faz.la malfımat için fstanbul Br~ınci icra Memurluğu· 

nun 52/2821 No.lı dos)asına veya telefonla 29546 No )a mü· 
chran .Uıle Artnn 2::,:0 Danı mua .,1 racaat.) 
(Pil) :z"s H•b.rler. ~ı.oo Xambı10ı W•••---------•••••••••••-
Boroa • I'ro;:Tallll&r n d1111 mitılll J"'······- K 1 z il A y 1 
(l'I > -~ so Gec• konıerl (rL) :ı,c:> I' 
"·:.:: !~ 11ı, A~~~. l\l, ~. Aun

1

1 .~~!~.~~~~~~~S.~~ıımı!~~!!n.,d•• ''''""" : 
1 :n Kur anı J\'.orlm, 7 iS Hahı!rl•r, 

8,00 Sırkılu • Turkul•r crı) 8 .?S Ha 1 

u raıooro , '10 luzık 11'1.) 9 '.)() G • tZ:lliR 
n11n N<':rtıru Ti J.aııın·ı J.an ı ~.30 İnrt u ı ._fhnu ta lı\ 1 ı~ 14 S A llı,, •• proınm ı S 00 Hatıt * lfq ıı.: ıı•ı ı ıo.oo ~ı . .A1arı u hA· nıııııı. CPI ı 1.5,10 K,1rı1ık ıarkılar 

12 1 • • 13,30 Aıker uatl 115,00 Mütik (Pi) 16.1.5 Su nırle:l, 
1" ıs MmılektıtBD ıtllm 12,20 M~ berler 19 ı5 rarılıl•n bir uprak 

19 
:?O 115 30 l'urt turı.uıe:I 17,00 nana mliuJI 

lebte ••!im 12 30 Sarkılar Olmrınlu Rafı/ earkılar ırı) 19 SO E:5.nın u• Cl'J.ı 17,30 Sarlolar U,00 Serb t u· 

nt1ıı1! Aho,., ııı 00 :ı.ı s. Aran n ati :ıo, ıs Rai10 ra.uttıl 20,80 MuLık ıt ı ,os Ko1111~a ıe.ıı> Se•llın k11alk 

baberl•r 18 ıs !'alon orı.uıruı m ıılk· (Pi) :ı 00 Konıı:.ına :ı ıs lluı.ıl: l•r (l l.) t ,:':O rurt tlirhltrl 19 00 
Jerl (Pi) 11,ôO Ö.I• cuıt .. ı 13 U K• crı) :ı 30 Haftnın lorı m konuımuı Hı!Mrler lP U l!trıbı:r ıö1lıl7onıt 

mın •olobrı C Pi.) U 00 Han r•!l'lra. ~ı 'O arlcılar Okurın Fahrı1e Caıı.er 10,30 ltiiılk llıminde 20,00 Eoııa.ımı 

Aktım prorramı ,.. bpanı• 

* 16, ~ A.ılı ı;; :u:ram Tt 'I ~ arı 

:: 00 Dan• muı ti ( Pl) .ız,45 ll. S. :o,ıo Eu'lı~ı ıut 20,13 Rıd10 s-u• 
.! ar \t b8bfl er :: ,00 l'rc;ram •e t~~ :!'130 lq ~ uı :?l ')O taıedit:nl: 
kara ı earkılar :ı O I'ro:;Taı ı ,.. 1;-Nını: 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 
Genel Merkezinden : 

ı - Rıze İlinin P&zar ılce merkezinde yaptırııac'~ 
187,751.59 lıra ke~if bedelli Sağlık lerkezi binası inşası ı• 
palı zarf u ullle eksıltme)·e konulmuştur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni 'e husust şart 
namelcı i 'esair luzumlu evrak do lası, \nkarada Kızıl80 Genel Merkezinden, lstanbulda Kızılay Satış Deposu Jıl 
dürlüğiinden, Rize \e Trabzon Şubelerimizden 15,- ur' 
karşılığında alınabilır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için aranan şartları b• 
1 

isteklilerin usulunc göre 10.000 liralık geçıci teminat ~er 
mek ve en az 120.000 liralık benzeri resmi bir in~aatı ,nıl 
nrrakil etle yapmış olmak şaqtır. 

4 - Ekı;iltme 28 Temmuz 11)52 P:ızarte:-ı ~ıinli F. 
8 

16 da ~nkarada Kızılay Genel ~fcr'kczınclc yapılacakUI' 
:'i - l{apal ı l<'klif zarClaı·ı cksiltmeııin yapılacağı giit1 

~aat 14 e kadar kabul edılır. Postada \aki olacak gecll\i11e 
!erden me~uliyct kabu l edılmez. 

6 - Kızılay, ihaleyi yapıp yapmamakta 

Bu H.)ıdı 

( \'A1ı\M 

lmtiyaı sahibi: Sfl'ıi.\N KOKU! 
uzı tstertnl fiilen idare eden mes'uJ müdlit : 

ftlEl.IH \ 'ENER 
Gazel tl' tlilı \ e Mathaarılık f \. s. - lstan~ 

\'A TAS ~t ATRAAS I 


