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Chicago, 11 - Cumhuriye~çi Parti Mılll Kongresi bu gece 
ilk turda General Dwight D. Eisenhower'i Birlevik Amerika 
Cumhurba kanlığı için aday seçmi~til'. 

Generalin böylece en yakın siyasi rakıbi Senator Rol},ert 
Talt ile giristiği iddetli ,.e acı mücadele El enhO\\Cr hesabın; 
bil) iik bir zaferle neticc.lenmi tir. 

İlk turda e) alet devlet lem siki he~etleri :Eisenhower'e 595 

ve Taft'a 500 oy \·ermişlerdi. Fa- fi1 
kat, neticenin ilanına vakit kal· 
madan, linesota eyaleti tem il· 
ci heyeti e\•velft Harold Stas· 
sen·e verdiği 19 oyu Generale 
aktarmıs ve böylece Eisenhower 
614 oy toplamıstır. Aday seçil· 
mesi itin 604 oy alması gerek· 
mekteydi. Bunun iizerine, Tek· 
saş ve diğer eyaletler tcmsilcile· 
ri Eisenhoweri de teklemc:;c 
ba~lamışlardır. General lehinde 
beliren hareket sonunda adeta 
bir sel halini almıştır. 

Şimtliye kadar birbirine ra
kip muhtelif gruplara a) rılmış 
'ibi görUnen 25 inci Cumhuri· 

< Devam ı Sa: 5: Sü: J del 

Bir çok fabrika tahrip edildi 
infilak eden fabrikaların Akın esnasında 

dunıanları 2000 metrey c yükseldi 
Auoı:ıa'ıd p,,,, ~-~ 

Scoul 11 - Kore'de çarpı an 1 r 
Müttefik Dc\letlcrdcn besınc aıt FLORYA'DA 
en az 650 harp uçagı bugun b· 
rutini t kuzey baskenti Pi)on~
:;ang'a Kore harbinin en tahrıı:-

TOPLANTILAR 
(De\'Dm ı Sa: 5: Sil: 7 tir.• 

• 

DEVAM EDiYOR 
Başbakan yardımcısiyle Dışişleri Bakam 

da dün İstanbul'a geldiler 
Başbakan ~ardımcı:oı Sa mel A~aoğlu \'C Dış İşleı i B:ıkanı 

Fuat Köprülü dün sabahki <'!:spı esir Ankaradan şehrımize 
gelmıskr ve doğruca Floryayo gitmi lcrdır. 

Diğer taraft:ın. ı;cbrimizdc bulunan Bakanlardan 'Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan, Gümrük ve Tekel B:ıkanı Sıtkı Yır
calı. Ekonomi \'e Tic:ıret B~kanı 'Em·cr Göreli de dün 1'1or· 
yaya giderek Cumhurbaskanı Bııyarı \e Başbakan Menderesi 
~iyaret etmiclerdir. Ba~ ar, Bakanlan öğle )·emeğine alıkoy

muı:. öğleden sonra~ ı da istirahat 'e denız banyosu ile &Ecır· 
ıniştir. 

Bakanlardan muhim bir kısmının :Floryada Cumhurbaş
kamnı zh aret etmeleri 'e Bas bakanla Meclis ba~kanının da 
Flol'yada buhınmaı;ı bau tefsirlere ) ol açmışsa da, alakalı çev
reler, bu ziyaretlerin tamamı)le hususi mahiyette olduğunda 
ısrar etme11edirler. A~ ııi çc\l'clcrdc belırtildlğinc söre, uzun 
ve yorucu bir çalı.ma dt'vrcsini hcmiı arkada bırakmıı;; olan 
Bayar ,.e l\Iendcrcsin de her vatanda~ gibi istirahat etmek 
hakkıdır ve bu istirahat c nasında yapılan hususi zı~ arctlere 
herhangi bir siyasi mana ,·crmeğc mahal yoktur. 

Lord Mountbatten 
Yunaiıistana gidecek 
İngiliz Akdeniz donanması Başkomutanı 

Atina'da siyasi liderlerle ve General 
Ridgway ile görüşecek 

J11Ge~!cıS Pruı r:-
Atına, ıı - tnı;iııı Akd~iı ı Bıerı·ın'de 

Donanma~ı Başkomutanı Amiral 
Lord MountbaUen'm yarın 7 K .. • il 
günlük bir ziyaret icin Yunanis- omums er 
tan'a gelmesi beklenmektedir. 
Amiral.!n .. sancak gcmisi_Gla~gow Dayak yedı" 
kruvaıoru Falcron korfczındc 
öemlrllrcceklir. Gemiye denizal· 
tılar, ve muhriplerden mUte ek. 
kil bir filo refakat edecektir. 
İkameli sırasında Lord Mount
battcn Yunan siyasi liderleri)le 

me\•am ı Sa: 5; Sü: J deJ 

Auoc ahıl l'rtu 

Berlın, ıo - Hakim Walttr 
Lin e'nin kacırılması iızerine 
hiddetlenen Batı Berlınl.ler, vi
Uıyet konağı önünde protesto 

<Dcumı Sa: 5: Sü: l de) 

Yazan: Tunç Yalman I 
-o- ı Bu satırları okumakta iseniz 

R K 
cger, • Ruyam'> kotl'ası At· 

mana sellııııetlc varnı ı s dcmek-
(( üyam» olrası, il lantigiıı karşı ı;ahiliııdeki bir Ji. 

Akdenl"z sefer•ıne lir. Yolculuk boyunca kaydede
ceğim bu notları, uğradığımız 
ilk lımandan postaya atacağım. 

Bac:ladı Niyetimiz Azorlara uğram:ımak, 
'f adal81'ın ııımalmclen dola5arak 

Tanca • 11 (Tunç Yalman 
Tanca Radyosu \'asıtasıyla bil· 

1 diriyor) - Çok yıpratıcı bir At· 
L_ <Devamı Sa: 5; Sü: 4 de> 

doğru Ccbclitarık'a varmaga ç:ı

lı5Jll3klı. Fakat Hasim Mardin 
tasarladığı ılk rotayı dciistirmc

(Dcvamı Sa: 5: Sü: 1 de) 

Varvutis, Akr opol'de 
~ıkaıı yazıyı tenkid etti 
Yunan Devlet Bakammn iza hatine göre, Yuna~ okulların
da Türkçe, Türk okullarında da Yunanca okutulması 

• 
bahis mevzuu oluyor 

Hırkaç giındenberı şehrımizde demıstir kl 1 samimi temellere dayanmakta· 
bulunan Yunan Devlet Bakanı •- Turk . \'unan dostluğu sa- dır. 
M. Van ut is, diın bir basın top- dece sıya i bir do tluktan ibaret 500 ~ ıldanberi Turk 

0

vc Yunan 
lantısı yapmıştır. Bakan ezcümle değildir. Daha kuvvetli \'C daha milletleri beraber ya adı. Kav

Konya'daı şeker 

fabrikası kuruluyor 

galarımız olduysa da, bunlar kar
des kavsalarından jbarettı. 

Birbirimizin ndctlcrinl benim
sedik. Hayat teliıkkilcrimlz muş· 
le,rcktir. •rürkiye ve Yunanistan 
arasındaki dostluk, partllerarası 
hir siyasetten uzak olup, iki mil· 
!etin sıyascliclir. 

F b 
·k Son günlerde Ilaşlıakan Ve

a " a günde 2000 ton pancar işliyecek, ayr1ca nizeıos·ıa yaptığımız bir gö· 

j
ı Konya cıvarınm küspe ihtiyacınt karşılayacak rüşmcde, Turk okullann~a yu

nanca dersleri ve Yunan okulla· 
llu•ıut J!u1ıablrinıbdı11 rında da tilrkte dersleri okutul· 

na ı d .. • Konya, 11 - ·Yeni &eker fab- raUfinl kurmak ilzere Şeker ması bahis mevzuu ()ldu. 
dı 1 :ı i!)lan kamcı h r rikalarından birisinin &ehrimiz. Şirketi Umum Müdürü, yanın· Mahut )'&ZI 

1 r ar lllubteıır er a mele hareket etmege hamlanmal.;111. de kurulması buıtin resmen ta· da milhendisler olduğu halde Son günlerde, Atinada ~ıkmak· 
0 arııı. uı:nkıa H'\'D ıtalarl a dün kadın \e erkek bir ı;rup ilk hakkuk elmi§tir. Kurulacalc o- ~ehrlmize gelmiştir. Fabrikanın ta olan •Akropolis• gazetesinde, 

hac Yol~~~~ h~.rc~l~t- etm~Ierdir. Yukarıdaki resimde lan fabrikanın yerini tesbit ve yeri yann tesbit edilecektir. Bu Türk · Yunan dostluğunu balta-
eş oy hau alanında göriılüror Kon)'a Pancar Ekicileri Koope· <Devamı Sa: 5: Sil: 5 ıfr > <De\·amı Sa: 5; Sü: 2 de) 

Diın llelsinkiye giden baskctbolcularımıı hna al an ında 

Dk sporcu kafilemiz dün 
u~akla Delsiııki'ye gitti 
Sadullah Çiftçioğlu «Seçmeler bitmiştir, Olimpiyata baJ· 

ka güreşçi götürülmiyecektir» diyor 
-o-. 

Olimpiyat 
Mütarekesi 
• 

ilan edildi 
(\'azısı 3 üııcü sayfamııda) 

İlk Olimpiyad kafilemiz dUt 
sabah hususi bir insiliz uçağıy • 
ie Helslnki'ye hareket etmiş bu· 
lunmaktadır. 

38 kişiden müte~ekkil bu ka· 
filede basketbolcular \C fU~bOl· 
cular bulunmaktadır . 

Dlin hareket eden basketbol· 
cularımızın ve futbolculanmızın 

<IJeunu Sa: 3; Sli: ti da> 

---O-

Burhan Felek 
Vazifesinden 
Affedildi 

<Yausı 3 iıncli sa) faırıwla) 
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HAVA::?

1 Terfi eden 
_ VAZIYB!_~ ·· 
1·e~ııköy l\letror:ıoJı ısta • Oğref menler 

Hepımız bilı· Yazan : ) 
voru kı zı.

1 
m"m leketı miz 

avlunl rın yükselmesi 
T·ca eti f hdif ediyor 

zıraat .artları Turki)eden ıhraç cıdilen maddeleri taşıyan ecnebi vapur 
alt nda denen· kumpanyalarının son gilnlerde aldığı yeni kararlar memleketi· 
me miş lerdir. mizın ticareti bakımından çok clddl bir durum ortaya çıkar· 
Her böl;;emiz· 

~onunun tahminlerine go· Beyoğlu Kız Lisesinden Ra· 
re bugun eehrimlıdc han siha Yurda'b.-ul, Çamlıcadan Fa· 
umumi) etle aı bulutlu ge. zıla Berksun, Eren ôyd€'n Medi 

~.ıa•ı~ıı:dı~kıb~i • 711111aıı Kıı•aç 1 
' . ç ftçı ---------~-........... ..-..... ...,.,,,,,_ _______ ___ 

de o çevre mıihr. 

çecek, riııgarl ar fimal şark ha Ertonalp, İstanbul Kızdan Sa. 
istikametinden kun·etle e· it Kut, Fahriye Yüngül, İstan. 
ıcrek, hna ı;ıcakltğı blraı bul Erkekten Fatma l\Iiizeyyen 

mız U \ nnı tır. 

1' -ıkırel" ı or. Korkmadım bor· 
c gır ı n \mıh ler lapmak, 
hır o renmek, d ha fazla 
ka ııarak sanatında ılerlemek 
ı thor. 

Son relerın b ~ hamlrh ha· 
re rtın n SPmrrclerını de go· 
ru:Yonız Pamuk mahsulilmuz 
ikı mi ime ~ıktı. Yuzbinlerce 
ton hub ıb t ıhraç edı oruz, 
e rn hal r mız her tarafta 
ı:cnı ' or. Şımdı c kadar pul
luk ırm"mı bo· sahalarımız 
suruldu tş apılacak, aç 1acak 
arazı ara anlar ytık·ek bedeller 
od"m"IC'rtn" ra m"n yrr hula
rnı3 orlar Halkımızın bıı a ım ı, 
cear('tlı hamlr ınt> k r ılık Ta· 
nm B kanlı~ına dfi5en btiyuk 
Va ıf Pler \lrdJr. 

Dun a uıerınde ı i arazi 
parça r na kurulmu bır \ata· 
nımız \ar Tabıatin lBrdımcı 
un·uru lehımı "' çalışı or Bu· 
na ra men biz:ım de bllgıll ol· 
marn yap caj;ımı• i lcr için 
nkıt kaybetmPmcmiz \ e me· 
saımi7dı:ıı en doğru yolu scçme· 
mi .. lA ımdır. 

Gorlı.} oruı: ki ziraat sahasın· 
da dünyada da btlvilk ilerle· 
reekr var. Her millct \e mem· 
le ket dC'v adımları\ le mU\ affa· 
kiyetler kaydtdı)orhr. Yeni 
leni ke iner ~ apılı.,or. İstıhsal 
maddelerının kullanış vt'rlcri 
geni~lı> or. 1 tıh at usullerınde 
değı ıklfkler save ınde maliyet 
ucuzhl}or. Verım artı:Yor, kalite 
l'Uk rlıı;or. Yalnız ~unıı iyi bl· 
ldım ki bunlar kcndılığınden 
olan şe~ler değildir. 

Tanın Bakanlığı tr51ılUtının 
bugunlin ihtl atlarına göre 
ll)arlanması 1 zımdır 

o nun itin Tarım Bakanlığı· 
mız te kı!Atının bu ihti· 

yaçlara gore ayarlanmış bir ça. 
Iısma safhasına gırmesı ve ken· 
dıslnı ) etıştırmesi llzımdır. 

Bır taraftan çıftçimiıin bu· 
güne kadar kullandığı ziraat 
u•rnll ri geri \e ip•ıdaidir. Zi· 
raat sahasında halledılecek bıi· 

23 yerde P. T. T. 
Şubesi açı hıcak 

ilk mr elckrımız var. Dünyada 
ki ilerlemeleri gunU ı:: ~nilne, 
adım dım takip etmemıı, on· 
ları ı;artlarımıza uydurarak fay
dalanmak çarelerini bulmamız 
IAzımdır. 

Her meml.,kel ılraat saha· 
sırıda yeni bılı;ılert çıftçılerine 
oğretmf'k içın . teskılAUar kur· 
muş, mur !' eler açmı~tır. Biz 
de bunları apma a çalışıyo

nız. Zıraat ırta ) onlarımız de· 
neme \ urctmr ç ftlik]('rııniz 
'ar Tt>kınk Zıraat Te ki tıtı 
adıvl Amerıkanın (Exten ıon 
Ser\lcı:') s i temine bcnzrr bir 
te kılAt kurmal!a çalıs1'onız. 

Bır tııraftan da kahlf'ler ha· 
lınde zıraRtçnertmıll kıra dev· 
rel<>rde grırgulerlnl artırmak 
ıçın AmPrıka a lOllU\oruı:. Zı· 
raat teşklltıtımıza motorlU \a· 
ı;ıtalar \erdık. Kn\lunlın a\ağı
na kadar kola} )ıkla t:ıd,.bılme· 
inini temın l"ttık. Bunlar hep 
hn~ ırlı tesrbbıMerdır. 

şartlarını haiz de\let çlftltkle· Vapur fırketlerinin teşkil ettiği şilep konferansı Türkiye. 
rlmlz var. den ihraç edılcn maddelerin navlunlannı Eon günlerde yeniden 
Buralar~a bırçok ~ IC'r )apa. artlırmıslardır. iki yıl eV\elıne aıt navlunlar 23 ILra iken, \•apur 

bılirız. Halen mC'' cut \ e gcle- şirketleri anla~arak bir konferans haline geldikten sonra 72 Ji. 
cektr maruz kalaca ımız mtiş· raya çıkarmı~lardır. On, on beş gun ewel yanılan yeni bir zam· 
kullcırın dr, let ı:ozlylc drnrn- la na\lunlar 90 !ıraya yilkseltılmlş bulunuyor. 
mr i \ e olçulm!' i JA ımdır. 
Her si t"mln maliyet ıınalıılcri Konleran-; hıırıcındc kıılan şilep nakliyatında navlunlar 
.,e mukaye clcri yapılmadan tetkık edıldıği zaman, dünya pıyasalarında, son avlarda mil· 
do>ını yolu bulmak kabil değ ı him dü meler kaydedıl4i i gorillmekt!!'dir. reselA iki ay eVl•el 
dır. Sıva topoldan 'üklenen buğdayın navlunu SS lira iken bugUn 

Zirai arnştırmal r için 
al nlan para çok nzdır 

Tecıübe \e ı lah i ta yoııları· 
mız \erimli \ie C'merell ca· 

lı amarnaktııdırla r. Tarım na. 
kanlı ı btıtçe .ınde bu me\ ua 
ayrılan para çok azdır. Halbukı 
yC'nllık oJ::ırak ne yapacak ak 
bu m:.ie r elcrıkn ve çiCtlık· 
]erden gcılccC'ktır. 

Kurmakla oldu umuz trknık 
1iraat teşkilfıtının ö retmenl!'Tİ 
kitap bllı:i ini \e J;J ı lı: m lıl 
matı kO\ !erimize gotürmeklc 
bir ey yııpmış olmazlar. Onlara 

20 hraya duşmuşltir. 

Su duruma gore, dllnva navlun pıyasası umumi hir dU~me 
gô terırkC'n, şılcpçilık konf,.ransı yeni zamlarla Türk ticaretini 
baltalama yoluna gitmektı!dir. 

DU!er taraftan ihracat na\lunları 90 !ırayı bııl11rken, ha· 
riçten İstanbula. Karad,.nlz fskelel,.rıne celen maddeler için 
n~ ni \apurlar 40 !ıra navlun bulmaktadırlar. İstanbul limanı· 
nın husu i vazhl'tı vnni tıkanıklık ve tahmıt tnhliy. giıçlılğii 

nazara alınn orsa gıden malla ı:r.l"n malın. navlun bakımından 
aralarında bir fark olmııma~ı l!zım J:elmektedir. 

l'ıya ada tuccar C'ndışehdir. Tıırkiyenin ihrı:ıratının, vapur 
irkl'•leri tarafından baltalandığı kanaati pıyasada hAkim olan 
fıkirdır. hhonlarca lıralık servetin sebepsiz olarak harice git· 
tıği ırnde edılmr~tedır. 

Tarım Eaknnlıj!ının bu ar•larınıı en u~gun n• netiecı i Bu \a7i~et karşmnda hasıl olan neticeler dddl bir mahl· 
hıımleli ileri m de fal o u•rmı)ecrk, her evi tes· yet go termekledır. Qünkil, navlun ytikseU;leri maliyeti artlır-
oksa)acak tarafı bit edılml , pratik rnal<ımat dı ı 1 in mallarımız dunya piyralannda satış imkAnından 

k 'erm11k \C' tatbıkat go terrT'rk mahrum kalmaktadır. Sırf hu yüzden harice odediğimiz fazla 
Fa at clftçılığimiz.ln son yıl· lizımdır Bunlar krndılıCınden para mılvonları bulmaktadır. 

!ardaki hamleli ilerlemesi d 
kım:ısında Tarım Bakanlı11ının el e r.dılır f'\ lrr dC' ıldır. l\lubalAğalı sekilde artan navlunlar karşısında memleketin 

.., ., & Bu ı ler ıı;ınde cnelrree ça· . . 
aksayan hır tarıyı vardır. Araş· lışmıo; biri olmak sıCatıyle zirai ve tıc:ıretınmın uğradı,!:ı kayınlar goz?nüne alınarak hüldlmetın 
tırnıa işlerine lavık olduğu de· ara tırmalar için yapılanları derhal harekete J?ecmesi istenmektedır. 
recede chrmmıvet H:rilmiyor. çok az bulmaktayım. 

BugUnden birçok meçhullerin Bır taraftan mıntnkalnrımıza 
memleket &artlarına ı;ore ce· [lirC' hcnuz prrnsipleri taayyün 
laplarınt bılemiyonız. rtmerrıi:ı bınbır m 1 ktllumiız 

Deniz hatları 
Tarifelerinde 
De ~ isiklik 

il Dün Ankara 
Vapuru ile 
Gidenler 

arıacaklır. 'femizalın, Tııhir Nejat Gcnean, 
Dun •ehrimhrJe h a\'a açık Belkıs Enökten, Reyoğlu Erkek 
geçmi5tir. Gıınun l'n d ugük Lisesinden Hakkı Blcioğlu, Per· 
rncııklığı 17, en :>Ük"fk 2'7 te\niynl~en isma11 Konukça, 
ant1garat olarak kaydedıl· Hazı'!1 Oren u, Kabataştan Ah· ı 

mi ir. met Uzelli, Fahri Ergtıı, Abdul· 

KUÇUK HABERLER 
T. ESJı.i IUllARirT,ER 
KO 'GRESİ 

Turkiye Eski Muharipler Bir· 
liğinın genel kongresi 6. 8. 1952 
çarşamba g!ınü saat 13 da İ&tan
bulda, Tt>pebaşı Dram Tiyatro· 
ı;unda toplanacaktır. 

' ı~rA uımsil'ii 
.RtTIREST,CRİl\" YEMEKLİ 
TOPLANTISI 

Vela Lisesıni Bıtırenler cemi· 
yeti tarafından bu ak~am saat 
20 30 da J.ıdo gıwnosunda le· 
mekli bır toplantı ~ apılacaktır. 
f'Ul'ffIURHAŞKA NJNIS 
HEDİYF.Sİ 
Cumhurbaşkanı Ce!M Bayar. 

Denizcilik bayramında yapılan 
mQı;abakalarda birinci gP!en D'"· 
nızl'ilık Bankasının Kılvos can 
kurtarma gemısinin tahlisiye san 
dalı rt'i~ı Iııstafa Uçarla 16 ar
kadaşına hususi sigaralar hedıre 
etmiştir. 

it U,İ tLER 
CJ~ th"llTİNİN 
GEZİLERİ 
İstanbul lıluallımler cemi) eti, 

her sene açmakta olduğu •Öğ· 
retmenkr Dınlenme Kampı• nı 
bu sene de temmuzun 1 inden 
ıtıbaren Goztepe pansiyonlu ılk· 
okulunda, T\ırkı~enin muhtelif 
~ erlerindC'n gelen mrsll'kdaşları
nın istiralıatlertne tah~is etmiş, 

kadır Kaflı, Saide Oktay, \'efa 
Lısesinden Ekrem Gürsel, Ke· 
mAI Gtinhan, M. Kftzım Akdeniz, 
Galatasarayıian Selim Duru, Yel 
değirmeni Orğadan Kenan Tan. 
pınar, EmlrgAn ortadan Servet 
Baruleuoğlu, Sanyerden Nebihe 
Tokay. Pendıkten Mehmet Sefa 
Göksel, Kartal ortadan Cafer 
Erbılgıl, Nadıre Aykanat, Aliye 
Goksel, Kadıkoy ortadan Han. 
dan Ors, Ferhunde Tlizemcn, 
değirmeni Ortadan Kenan Tan 
fık Beygo, İhsan Taner, Cibali 
Kız ortadan Sara İlal, Nermin 
Akkent, ihsan Barkın, Beyoğlu 
ortadan 'Mıhrıban Bcrkan, Be
;ıktae Ortadan Ayşe İlhan Ala· 
pınar, Fahire Arıka n , Ferıha Oz 
lem, Usktidar ortadan Asiye Fe
rıha Er, Sıli\Ti ortadan Ay5e 
Turne~. 

Armatör! r Birliğ inin 

kongre i yapıldı 
Tı.lrk Armatôrlt>r Birliğinin 

)tllık kongre l dün saat 15 de 
Bırlık Lokalınde ~ apılmıştır. İ· 
dare he~'eti raporu ıle mali ra. 
por okunııp kabul edildiktcın 
~onra seçim lapılmıştır. Arma 
torler Bırhği yenı idııre hey'etl· 
ne, Şaban Sadıkoglu, Hayrı Bay· 
ram, Şe\'ket fannğltı, Alı !'olı· 
lorık, İbrahim Kalkann, Ke· 
mAl Ekay ve Vehbi Aldıkaçtı se
çılmişlerdir. 

Şeh i r hattı vapurlarında 

Makın,..Jrcme hareketimizde , ar. Bunların ı;ebrplC'rini de· 
teç"bbüsümtız en do,!!nı bir is- rındrn dt'rıne araştırmadan, 
tıkamet mi takip ediyor. Getir· çarelerini bulmadan ıiraat tc&· 
dığımıı: makineler çiftçili imiın kilUımızın koylu ile ı::orU eceğl 
bunyesinc C'n uygun olanlar mu ı:undan bundan ibarcıttir. 
d ? .. Dcnııcılık Banka"! muhtelif 
ır Ayni zamanda duııyamn bil hatlardakı \.'apur efer proğram· 

Ankara \•apuru diln saat 12 a)Tıca yaz tatili etüt gezileri fan· Arızalar 

Orta Anadolu hububat zira· tun zirai yenılıklf'rinl ı ta von 
t. d bU k b d 11· 'kl.k !arını )rnıdm tanzim C'tmiştır. a ın e )U ır eıı;ı&ı 1 ya· Jarımız \e rirtlıklerirnizde ıca· 

ğ 1 ti 1 ta 11 ~ t kenderun hattında '\az proğ· para ı, ma ı~e ucuz a cae;ı ~ı sıca11ınll deneml'.'miz, bunla· 
1 G h il · n b h ramının tatbıkıne 2n Temmuz· 

ı;oy enen ra am Pli u u soz rı kendi pratiklerlmiıe u~clur 
Ü d. 11ızı d d ı den itıbarrn baslanacaktır. Bu C sene ır ali ar a o aşıyor. manın, onlardan fayadalanma· 

A ık 1 1 h.b ı J natta ı kelrlerdrkl tevakkuf 
merl abılzeıınn ı ke 

1
Y0 dıyk• nın ~olunu bulmamız Uzımdır. 

'e ısrara \erme ste ı • muddrti azaltılmıştır. Bu posta· 
leri bu Alet &imdiye kadar çift. --ı ------------ lor 15 gund~ bır Bakır -ve Dum· 
lıklerimlzde denrnmemell miy- r ~ lupınıır \apurları tarafından ~a-
di Daha nıce fıleUer vardır ki pılacaktır. 

Bursa' da görülen 
Bir Basm da~3sı 

Karab a hattında yeni proğ. 
ramın tntb•kınl" 22 Temmuzdan 
ltibııren b lanıcaktır. Bu pro • 
ramda, Karabi ahların ve hay
van hiplrrının istekleri dikka· 
te alınmıştır. 

de 460 yolcu ile Batı Akdenize Ih r!l proı::raıııını da tesblt erle· Seh lr Hattı vapurlarından 
harekrt etmi5tir. rek bir bro tir halinde bütün Ülev ve Halep ~·eniden Arıza 

Gidenler arasında Kral F a· azalarına tamım etmiştir. Bu ·R'pmıslardır. Halep \apurunun 
ruk'un halası Pren~es Mehber, programın 4 uncü gezısi olarak saçları çürümüş \'l' bırkaç yerin. 
eski İstanbul Vıılıst LQtfı Kır 14 temmuzda Bun;aya \'e 23 tem· den delinmiştir. Ülev de, yrni 
dar, Hamdullah Suphl Tanrıö. muz çal"$amba gilnU de Bolu 'e tAmır gôrmPslne rağmen ı::linde 
ver, İçel millet\'eklli CelAl Ra. Abant'a gldılecektır. altı defa yaphğı Ada seferlerine 
maz:anoğlu, İller Bankası T ica· Cemiyet 6 a~ustosta bir de tahammul edememış ve kazanı 
ret İşleri mildtirll Gazanfer Son Suriye seyahati tertip etmiştir. tekrar akıtmaya baslamıstır. 
mez \'e Su isleri Müdürü Namık -O- Bunların )erinE' konacak ge 
Sılay bulunmaktadır. Kırklareli'de bir aşk mi me,·cut olmadığından her iki ı 
Ayrıca, Madrıttc yapılııcek o- vapur da A rızalı ol11rak çah5h· 

I~ Hukukçular Kongresine isti· facias ı rılmaktadır. Halep bır yandan 
rak etmek üzere İstanbul avu sefer 'aparken hır )andan da a· 
katlarından Necdet Yılmen, Ka. Kırklarelı - 11 (Hususi) - ~ılan delikler kapatılmaktadır. 

11 ltlll ıtuha~(rlnı!:dın Hıuuıt JIUA~l>lrimfdn> • egedi n sulh 
muahedesi 

İmroz hattının yeni srfcrlerl 
20 Tt'mmuzda başlayacaktır. Bu 
hallın bUvük i kt>lrlerl olan Ça· 

1 nakkale ve Gri bolu'ya vapurlar 

sım Cenani ve Ferruh Dereliden Üskup bucağının . Sezere ko)iln. ı Rami'de bir göçm n okulu 
. , de bır aşk facıası olmustur . 

mürekkep hır hey et de Ankara İbrahım Aşık adında 19 laşla· yaptırılacak Ankara, 11 - P. T . T. teskılA· Bursa, 11 - Kasun Gtilek ta· 
tı mcmlekctın 23 muhtehf yeri· rafından HCıkimıyet gazete inde 
nr şube aı;ma a karar 'ermi lir. çıkan • fki tane Kasım Gül ek 

Ankara da ) t'nıdo"'an ve l\Ial· l oktur• ba~lıklı uzıdan dolayı 
tepe, A' anos ılçe ınin Keraha- ı açılan neşren hakaret dava ına 

5 08 yıl <'\Hl bııgu rı , 12 tem· 
mtız 1414 le Srgcdin ulh 

ınualıedrı.i im1.alarımıştı. l\la· 
ur Kralının toııln) ıp meş· 

hur Jan Hıırı)nd'ın kuman· 
dasına u•rdi 1 llaçlıl:ır ordu· 

1 

ındt\z uğravacaktır. 
Bandırma hattında yeni se 

frrler aı Temmuzda b:ı~layacak. 
tır Bıı -ı:apurlnrın trenle iltisakı 
l:>ulıınılujt•ınrlan hattın tıırifcsln-
de d • aiklik 'apılmıımıştır. Sa· 
dC'C", Pnzartrc;i, r.arşamba, Cu· 
marte l ak~amları s:ıat Z2 de 
k;ılkan po talar bundıın ~onra 
20 de hareket edecektir. Fuar 
münaı;ebetlvle de bu hatta Et· 
rü k vapuru çalışacaktır. 

ile gltmıştir. Kongrede T ilrk d hl . d d b i 
h ' 1 İ lA h k k il G rın a r genç. ~c ı &ene en er Ramide yapılmakta ol an 2014 
he~ e~' mbl lu ~~ı.~ e kt'~rp ı sevdığı aynı koyden 17 yaşların· r.vlık ~ocmeıı ki.ıyünıin ihti\'acını 1 

u u unudn hl r e5 e;ı üdnafo. a ar i da Hamdıye O\•alı'ya &ahip ola. knrcılavacak 15 öllretmenll bir 
mC\-zuun a r tez m aa e- ı. 1 • b h 1 ·.. e> d k mn aca,,,ını an a~ınca, 8 çeı; n ilkmektebin ııçılması kararla tt· 

ece tır. drkı ~ğaçtan d~a toplıy~n Ha~- rıl mış; dün lll ılll Eğitim müdil· ı 
Bir düz tme dlyeyı yanındakı sustalı ıle oldur rti Muhi ttin Akdik. VllAyet İs· 

mUştür. Vak'ayı miit 11~kip kara. klin mtidürü ile birllkte Ramiye 
İskenderun upuru ambar !:ola te lım olan J~rahım, bugün giderek mektebin inşıı edileceği 

memuru Rasih Gilrdal 'dan şu sor~ısurlu muteakıp te\·kif edil· yrrı tesbit etm!ştlr. 
mektubu aldık, mlştır. 1nı,ıaat tamamlanıncaya kadar 

c 8/7/952 tarih ve 4004 sayılı tedrisata evlerde devam edile· 
gazetenizin ikinci sahife beşinci cektlr. 
slıtuhunda (İskenderun vnpır M EV L 1 D ( " __ T_A_K_V---=i~M--, 

Vaad 
ıstanbulun meyve \e sebze 

hali, ihtiyacı kar5ılamağa 
~etmiyor. Bunun için Jstan· 
bul Beledl~esi, şimdiki halin 
yanında bir yenisinin yapıl· 
masına karar \·erdi \'e bir 
mil)on lira)a çıkacak olnn 
bu binanın temel atma to· 
reni dun Yali rn Brledi)e 
Ba kıını Ord. Pror. 1 ahret• 
tin Kerim Gokay tarafından, 
da\'C'!Hler huzurile )apıldı. 

Hu munasebetle kabzınıal· 
l ar Derneği umumi katibi 
bir hitabede bulundu. 

Bu hitabenin <ı\aado le 
alfıkalt çok dikkate dt'ğrr 

bir tarafı olduğu için, umu· 
mi katibin uılerini huJAsa 
olarak nakletmekten kendi· 
mi ıılamırnrum. 

l'mııml J.;A!ip aısağı )"lika· 
n dedi ki: 

On :> edı :> ıl C\'\e) bu şeh· 
rin lıılerinl idare edenler 
tarafından Tutungumnığun· 
dekt :>erlerimizden çıkarıl· 
d ıl< ,.e bir blna\a kavu~tu· 
nılmak naad• ile bura)a 
grtlrllillk. 14 ma~ ıs 1950 ~e 
kadar Şehir lecll inde gO· 
ya bu vaaıH gerçekleııtınnek 
uzcrc her sene butçe)e tah· 
&15 t kondu, fakat sene son· 
larındn çıkarıldı . no~lccc sc 
nelrrce goçebc dunımunda 
çalıştırıldık. Valı1a ki U 
nıa ıs 1950 değisikllği oldu. 
aradım Jı..i yıl gibi kısa bir 
1.aman sonra Me buglin hl· 
namızın trmell atılmış olu· 
)or. Riz bunu hiç bir zaman 
u nutm" ııcnğıı \'C gerE'k 
müstahsili. grnk mustrhlild 
memnun rdcbilmek, onları 

bol me) ,.e 'e sebze ) rHştlr· 
mekte " i tihlak rtınekte 
ıtaha 1 1 ııarUnra kn,uştur· 
mak için blıtiın imkftnları· 
m ızla gayret f'dece iz. 

hıhalefet, fırsat du5tuk· 
çe, Jktidann ..:uad-. lerlnden 
bahis ' e bunların hemen ye
rine getirilmemeslnılen şikA· 
yet eder dunır. nusunmeı 
'e daha doğrusu du ünınel< 
lstrmeı: ki yıllarca 'e ~ ıUar· 
ca ihmnl edllmlıı hütiin işle· 
ri birkaç a~. hattli bir kaç 
saıe içinde duzenlh ebilecek 
bir sihirbaz dei:neği hiç bir 
l!.tl ıtımn P.llnde yoktur. Fa· 
kat buna karııılık bir \•aııdiıı 
tam on bl'I yı l süriınr.emede 
hıralulmasına mııı,.ret bul· 
mak da çok glıçtür. 

t:muml kAtlp blr n·aai:I 
in hndn hl hesin! çiıdi. 
Jllz de krndlslne ba 1;a bir 
«\ aado den bahsedelim. O 
da dfinkii hihıbe~tndekl cGe
rck m uslnhslll, gerek rnus· 
lrhlikl memnun edebilmek, 
onları bol mry\·e \ C' ıııebze 

ypflştlrmekte \'e ı~tlhliık et· 
ntP.ldP. ıl ahn 1 ·i şartlara k • 
rnşt urmak için hıitün im· 
Unlarımızl galTet edece
ğiz• \Snd lıtlr. 
Rıı 'ııadln gerçekl,.$tlğinl 

görmek için on be~ 'ıl bek· 
lememeğl Umlt \e temenni 
elleriz. Umıımi J.ıAUp ,·e 
mrnsup olduğu demrk • ) e· 
rl ne getiril mi en 'aadln a· 
çmnı (Pkml' olmak ltlh:ırl· 
le . ümit 'e tem,.nnlmiıl 
t akd ir eder sanırım. 

anlı buca#iı, Beyşehrin Kıreli I bııgiın de devam edilmiştir. 
bucağı, AY\acığın Gurpınar bu-

1 
Geçl'n <'C'I ede grlmt')cn Hay

ccı ı, Golkoyun Aybastı bucağı, rl Tcrzlo lu dınlendıkten sonra. 
Cıhanbeylının. Cıvarız hueaAı, yazı sahıbi t~met Bozdağ izahat 
Gazıantebln Cını:ıfe bucağı, Trab 1 H'rerek yazısının tahlılinl l'DP
zonun Ta ın buca~ı. Karayazı· muı, bir 1ngılız dr\ lrt adamın· 
nın So,> lemez buca ı, Sendık~ı- dan Cromvel'le lakyC'vel'in ı;f. 
nın Hocalar buca_j!ı, D~vel~nın ~ aset hakkındaki sözlerinden 
Tınan as buca/~1 • Duz~cnın ): ıgı. ııarçalar okuyarak, siyasi sahte
lıca bucal;ı, \ akfıkcbınn Tonva kAr kelimesinin polıtık yayı5ını 
bucağı Sıva ın İp'<lle bura 1• anlatmış ve muhtc' a~ı yalan, 
Yalvaçın Hayran '.e Sileüllil hu· lmıası sahte bir beyanname sa· 
cakları, Orhanelının Bu!ukoran hibinin, sahteklr denilmrzsc 
bucağı, HacıbalTamın Karaman dunyada bir tC'k s:ıhtrktır olamı· 
huca ı,_ Dı arbakırın Batnın ve yacal!ını soyliyerek yazının ha· 
DC'brcsı~c bucaf!ı. karetl la7ammun etmediğini ifa· 

11 Rumclldc bazı mmaffnki· 
) r.llrr k:ıııınmış, Ni 'e ka rlar 
gelmi .n. J>cuin padi ahı 
Sııllan Jklncl lurat, Sof)a}a 
çcıkllmis, ontıı unu hazırla· 
malda mc guldii. n u ırnd 
Anadoluıla oğlu ela baş kal· 
dırrnır:;, Akhisar \C AksC'hri 
ıaptrdcrC'k Bursa üzerine 
) ıiriımüştii. 

Al\ahk hattı postaları da 22 
Trmmuzdan itibaren yeni sekil· 

runda bir hfıdıse) başlığı altın· 
da intişar eden ve fskl'nderi~e 
limanında \'Uku bulan para ka· 
çakçıhğı işinde soyadı zikreoıl. 
meksizin sadt>ce Rasih. diyerek 
adımın zikredildiğini esefle mil· 

Aıle buytiğümüz merhum l Z TEl\IMl 1Z l 95Z Sadun G. SAVCI 
AYukıt NECATİ YALI 1' Cl ' IARTESİ 

Kısıklı Bucak Müdürlüğü de etmiştir. 
DAvacı \•ckıli ile 1 met Bozdağ 

tarafından hahsedllen ikinci An 
kara askeri mahkem~de mevr•ıt 
tnhkıkat euakının bir su!'l'tinin 
~rtirtilerek dıırum•ınun aydınla 
tılma ı icıtenmlş, netlrrde mah 

binası bugün açı lıyor 

Kı ıklıda ~eni in a olunan Bu· 
cak mudilrlu u bına·ının açılı ı 
bugun saat 10 da ~apılacaktır. 

K 
p R 

E kemece bu talebe uvularıık mez· 
f kür enakın gctırtılme ıne, ayrı· 

ca İstanbulda Adnan Adıvar, 

l\le bur Alman blsikl tleri Ö· 
mer Cevat Uncuot:lu ıuessese· 
sinde tak tJe satılmaktadır. Ha
rareUe ta-.sıye ederiz. 

lıullınılmHt, 

il, ıı.n n tmı tutmı 
ımm fduQu nı 

~ hinin gld1rllm11I .. için 
•:, ıardılıdır. 

Gergin ılnl rfnlrl tukln 
etmotı için kullınılmuı 
fl!Jdıhdır. 

H r ıı 

doçent Sah•r Srman ve Refı 
Cevat lunııvdan mürekkep hl 
lırkışiye lazının tetkik ettirilme
sine karar verılml~Ur. 

Esk iıehir'deki büst nasıl 

kırılmı, 

Eski ehır Valılığınden 
n:ektubu aldık: 

&U 

• Gazetenızın 5/Temmuz/1952 
Cumartesi gunkil 4001 sayılı nüs 
ha ının birinci ıahıfe inin 6 \'e 
7 ı;titunlarında (E kı ehlrde A· 
taturk bti Ul parçalandı) baslık
!• yazınızın hakikata aykırı oldu· 
ğu gorülduğiınden aşağıdaki ıse
kllde tal'Zlhi lüzumlu gorülmils
ttir. 

E ki ehır OtC'l, Lokanta ve 
eğlence yerleri İşçıleri Sendıka 
sının mcrkcz binasında masa il· 
terinde bulunan ve hariçten hiç 
bir surette gorülmeyen, alçıdan 
yapılmış ufak bır Atatürk bOstfi 

Kanal lnsa yeri olan bu mahalde 
ôısandan her hangi bir şekilde 
atılan \e)a fırlayan bir ta~ın 1 
camı kırarak kenar kalda değip 
ıstikamet dcğıştirerek ) ın,. masa 

üzerinde bulunan )azı makinesi I 
üzerine çarpıp sekerek büste de· 

itip yere düşürdUğU bu düfme 
neticesi de büstün kırıldığı, ta 

şın ka dı ma usla a~ılmadığı 

At:li makamlarla müştereken ya· 

pılan tıhkıkat ye tetkıkattan ar.· 
lasılmıstır.rı 

Sultan Jur.ıt Anadolııya 

geçerek i )anı b slırmı!ı, fa· 
kat ordu lorgun dü nııiştıi. 
Padişah lacarlarln ulh ~ap· 
mak zorunda kaldı. Tahtı he· 
nüz on dört :)aşında bulunan 
5ehl:ıde l\lelınıcde ffatih 
Sultan trhmet) bırakacak 
'c lnni an çckllcrektl. Fn· 
kat lacarlnr sôzlC'rinde dur· 
nıamı51ardır. 

TÜJ,BF.NTCİ 

de yapılacaktır. 

Misafi rin yaptığ ı 

Samatyada Marmara caddesi 
168 numaralı evde oturan Eml· 
ne Yıldıza Ankaradan mlsarir 
olarak ı:elcn Mefharet \'e Yusuf 
lı;mlndeld ~ahıslar ev sahhllr!ri 
Emınrnln 630 lira kı~metinde on 
bılczık, bir kol saati ve bir yfi. 
zil ünü çalarak sa\•uşmuşlarsa 
da kı a zamanda l akalanmışlar
dır. Tahkikata ba~lanmıetır. 

eahede etllm. 
Mevzuu bahis Mdisede rolü 

olan ben (Rasih Gürdal) olma
)•ıp dığer vazife arkadaşım oldu. 
ğundan ı;rref ve itibarımın tA 
miri için l\Iatbuat Kanununun 
hükümlerine istinaden sayın ga· 
zetenizin aynı sütununda aynı 
puntolarla tekzibi ve tash lhinizi 
rica ederim.,, 

ın vefatının kırkıncı gilnü- Ay '1 -GÜN 31 - HIZfR 68 O!'i KEI.İ!IEYLE 
ne milsadif 13 Temmuz ntJ;Uİ 1368 _ HAZİRAN 29 Ruslar 3 ine veto kullan· 
1952 Pazar gilnll oğle na· HİCRİ 1371 - Şfi\'"YAL 19 mışl ar.M 
mazını müteakip Bebek \'asatl Eıan l Kullana kull na eslı.-lttiler 
camiinde memleketimiıln SABAH 04 37 os !'i5 gitt i şu nloyu! ... 
tanınmış me\'IÜdhanları ÖGLE 12,20 04 38 TATLlSERT 
tarafından Me\'lld ı Şer r iKİNDİ 16 19 08 37 Or. Atal Lo ndr a 'ya gitti 
kıraat olunacağından bli AAKŞAM 19.41 12.00 ıı 
ttin akraba, dost, meslC'k· YATSI 2 ı.40 oı.59 Cilt l\lütehassısı DoklQr A 
das ve mUvekkıllerıyle ar İMSAK 02 25 06.43 Atal Londra'da toplaMcak oıaı:ı 
zu eden ih\'anı dinın bu~ur Mnletlcrara ı Cıll Hastalıkları 

~ Gıut'« ı• 1J nd•rlün l/l!U "' ,.. k rj 1 · la 
maları rica olunur. Kongre ıne Tur e cgesı o 

1 rn!,,,. buıl#tn, buıl,.nıın tııdı k U t ıe 1' A J,I ı AİLESi rak katılma zere ayyare ı llJl!!!!l••••••••llllli . __ '_4_"_~_· _. __ _,,, _ _ ____ ı hareket etmı5t.r. 
#-----~--.-;;;;;..;...;~~~;;;;;;..;:;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;._ __ .;..;;. __ _,;,;,,;;; 

bira içip konuştuklarını gören· 
ler: •Ate~ olmayan yerden du· S~~)iE 
man çıkmaz• diye dUşllnebilir· ·--

1

" 

lcrdi. Fakat aralarındaki mu· 
havere hakıkatte §U şekilde de· 
vam edı)ordu: ~~ 

- Sizı ne kadar zamandanbe· ~ 
rl tanı) orum, Ral? ;;1 

- Scnelcrın adcdıni bltmiyo
rum. Fakııt sizinle bir hayli ıa· 
mıındanberi fingirdediğiml ha· .~~~ YAZAN~ FANNY NUllST ÇEVİREN~ REZZAN A.E. YALMAN 
tırh)orum. 

- Sizi bir kere bir bascball 
maçına gotUrmil tüm. Boynu· 
nuzda tüyden bir boa vardı. Si· 
ze ne kadar yakı ı~ordu. Ona 
benzer bir tane de karıma al· 
mı~tık. 

- E'\ct, rengi cflAtundu. 
- Sizi bu kadar zamandır ta· 

nı)orum da, Ray, yine siıinle 
na ıl konu acağımı, ne şekilde 
hareket edeceğimi bir tilrlil 
kc tıremborum. 

- Eğer ben de izi bu kadar 
iyi tanıma am, Protht'ro, ba
na bazı tekliflerde bulunacağı. 
nıza hlıkmedcrdim. 

- Orası doğnı, Ray, sizden 
bir istiyC'ccğim \ar. 

- Kafanızdan neler geçiyor, 
Prothero? 

- Rııy,. hC'nimlc yatmağa ra· 
zı olur mu unuz" 

R y bıı ozlcrc hiç ha)Tel et· 
miş gorilnmedl. Cevap olarak 
rlıni yau ça kaldırdı ve Prot 
hrro'nun suratına bir tokat a 
krtti 

JI 

Birçok erkekler, 'Ray'a a&Qğı 
yukarı aynı mll.nayı kasteden 
tekliflerde bulunınuşlardı. Fa· 
kat §imdi)e kadar hiçbirisi 
Prothero°hun yapmış olduğu gi· 
bi, böyle çiğ bir tarzda konus· 
rnamı tı. Manası apa5ikfır olan 
bu çirkin sci1Jeri söyle~en du· 
daklann kendisini öpmC'sine, 
Ray birçok deftı mU aade et· 
mişti. Fakat bu dudakların böy 
le çirkin sözler söylemesine is 
yan cıtmiş \'C onların sahibine 
haddını bildiı mi ti. 

Dcrc kenarında kurulmuş 
kuç.ık bir şehirde aleltıde gün
dC'lık hayat süren kızın her ta· 
manki hareketlerile bu tokat 
bırbirıne pek U\<mU)Oflu. Fa. 
kat Ray, Prothcro'nun yana· 
ğ •tıda beş parmağının izini hı· 
rakırken. iç Alemınin isyanını 
ort )a \Urm ı~lu . 

Ray, herkesi memnun etmek, 
ıevindfrmek isteyen i~i kalp· 
li bir kızdı. cHayırıı demek pek 
Adeti değıldi. Fakat h iç bir za· 
man bu tarzda çığ bir teklif 
karşısında kalmamıştı . Erkekle· 
rın gözlerinde okuduğu ıırzu. 
nun; dudaklarından bu tarzda 
kelimeler halinde dôkilldüğtinU 
du)mamıştı. 

O ak5am Prothero'dan ayrı. 
lıp da r\e dond!lkt"n ı;onra e
' in önündeki bal kontla oturup 
düşundil. Acaba babası onu fe· 
na mı ~ctl~th·- ' , . ., ı"ıvey nıı· 
nrslnln hakkı mı vardı' Ray 
on dort, on beş )'aşında jken a· 
nasız bü~ ümüştti, Babası o z~. 
man henUz ikinci karı.sile ev. 
li değildi. Ray yabani bir ot gi. 
b( bakım•ız olarak yetismı~ti. 
Bu yüzden de etra rtakl er ek· 
!er, Ray'ın yakla~ılabilecek ve 
tuza~a dll•!irillrhileeek bir ka· 
dın olıırağına hükm.,tml terdi. 

Onu bôyle sanmasalardı, Prot
hero'nun yaplığı gibi çiğ ve 
cırkın bır şekılde bır teklif kar
EöLSınrla kalır mıydı? 

Ray, balkonda otururken, bo. 
ğazının yandığını, gozlerının 
dolduğunu hissetti Fakat ağ 
lamağı eanına lAyık bir hnre· 
ket bulmadı ve kcıntiısini tuttu. 

Tam o sırada evın onilnden 
atlı tram\•ay 11eçlyordu. Tram
vavı idnı r rrl r F rri ' ı kil 
bır gcnçtı Gu•um ı P.rek kas 
ke,ıni çı ardı \C' Rııv·ı elArn· 
ladı. Sabahları Ray tramuya 
yetiesin dı\e atları a ır sürcr
di. HM" PÇtşte de Ray':ı clile 
lsaretlrr ed C't ve glilümserdl. 
Ray'ın Ü\ ey annesi bir gUn bu
nu gormu ve frna halde kız. 
mış \'P ŞQVIP demışfr 

- Şu erkekler, rilzgArın ne 
redPn r rceğıni ıı..:ısıl da an 
larlar Şu edepsız herıft> de ba· 
kın Bcı•ka bir kııa, hrle bPnlm 

öz kmm Freda 'ya karşı bu tarz. 
da hareket eder mı? Tabii Ray 
ile her şe)in milmkun olabile· 
ceğini anladı .. 

Ray, kendı kendıne dilşilnil· 
)ordu. Tramva~cı neden oteki 
kızları giilum~ıyerel: sC'ltımlamı 
~ordu" Neden Prothero onlara 
bu tarzda bır trklifte bulun.mu· 
Yord " Buna sebep, Ra) 'dan 
başka bır kızın gccC'n in saat 
on bırınde içkıll kahH?~ e b r 
yabancı erkekle gldıp bıra ır;' 
mcrnesı) dı F ka t bunu apm ı 

na babacı mUs:ıad etmı sti Kı. 
z.ının kendı k!'n dısın ı idare e· 
deblleceııını bılıyor ve ona em· 
ııı) et edı •rdu. Ot eki kızların 
anaları ve babaları, değil içkili 
kahvl'~ e ı;ııtmelerlne yalnız so· 
kağa cıkmalarınıı bile müsa~de 
etmeılerdi. 

Ray, kendi babasının daha 
eV\ el evlenmrm ş olmasına le· 
e~•Uf r~ıvnrdu Cilnkll n!' de 

olsa, U\ey anncsi, daha ev\'el 
gelmış olsaydı, kendi inde da.· 

ha başka ıtıyatlar kurabilecekti. 
Nitekım kızı Freda, Ray'dall 

üı: ay büyük olmasına rağmen. 
çok tC'mız 'e saf görünen bir 
kızdı. Gençler ona yaklaşamaz· 
!ardı. Yaklaşanlar da ancak ev· 
lenmek maksadlle gelırdi. Ni· 
tekim kuçük şehirdeki !ek ha· 
\a gazı memuru olan Hugo 
Hanek da Freda ıle evienmeği 
düşünüyor \'e ona sıkı bir kur 
yapı) ordu. 

Ray, on sekiz yaşında olması 
na rağmen henüz kimse ona 
e\ lenmc teklıfınde bulunmamış 
tı. Yalnız bisiklet tamircisi olan 
Kurt Shcndler, daha Ray on 
dört yaşında iken onu kaçırıp 
başka bır şehre gôtürmeği .,e 
crada C\ lenmcği teklif etmişti 
Ray, Kurt'u bısıkletinın patla· 
mı~ olan IS tı~ıni tA'l1ır ettırme1' 
için dukkana 1:ıttıği zaman ta· 
nımıştı . 1 
na~. çocukluk ve genç kızlık 

senelerini hatırlı~ arak Uzuntll 
du) u~ ordu: cKeşke üvey an· 
nem benı daha evvelden terbi· 

ye etmiş olsa)dı ... O uman 

böyle ı:ecenın bu saatlerındC 

!çklll kah\ el erden dcinmlyece1'· 
Um, Basıma da hu gibi haıırr 
gelmi) eccktl .. » diye dtfslınli 
yordu. 

rne,·amı 'ar) 
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V~P~ 

Sudan 
Meselesi 

Yazan: E. T. 

.... DüNYA / Ruslar, Rumen. - Yugoslav 
~ hududunda tahşıdat yapıyor 

ıvıı;ır hiı.küınetı de\letlcre bl· ı * General D. Eisenho"er 
F rer nota 'ererek Kral cumhurbetçl parti tara· 
K anığun unı tamanda Sudan fından CUmhurba~kanlığı 

ratı olarak tanınmasını iste· ı;eçlmleri için aday olarak .lııoelatıd Pr161 

~rğe karar 'ennl~. Bu &ıfatı ı;eçilml~Ur. İ h 1 l dil 

Yugoslav hududu boyunca derinliğine altı 
kilometrenin. askerileştiği bildiriliyor 

d nıına 11n D"letler elçilerinin 'Cdine ( talya), 11 - Romanyadan hudut ar c e en ve 

1
1ıılomatık lmti)aılan kaldın· * Birl~mlş Milletler ıru,.. buıUn Bükreşten bura)a \aran İtalyan işçileri, Romanya • Yu· 

dacaknıııı.u Dun Jı:elen bu haber ntlerine men up 650 goslıvya hududunda kU\'\dli Rus ve Rom:ınyalı askeri müfre· f ~ ise muhtelif memleketler uçak dun Kuzey Koreyi zeler, tanklar Ye tPpkilı harp uçakları gordtiklcrini, bu bölgede· 
~ ç erıntn ) eni birer itlmatnı· 5iddetle bombardıman et ki durumun seferberlık şartlarını hatırlattığını soylcmişlerdir. n: 1 \('~esi 18.tım g~lecektlr. mlştlr. ! 21 kişıden müte:iekkll bu İtalyan grupu ikinci dünya har-

) c bır itimatname hazırlama * Japonyada ~lddetli yağ- 1 binden ewel Romanyaya ) erleşmiş işçi \•e sanatkdrlardan iba· 
)acak memleketlerin e1'-llerin; murlır neticesinde bir· İ 

1 1 
bi 

rııeıunı~ t .. çok el'ler yıkılmıı, ölen· rettir. Roman)a hükumeti bu durumda olan ta yan arı r 
l heu e 'eerrek siyasi müna· 1 müddettenberi kafile kafile hudut harici etmektedir. İt.al.ya.n ,: 

1 1 
eri ınaslahatgıiıarlır nsı. ler olmuştur. 

ı; Ye devam ettirmeleri muh· * Sovyetlerin Rumen • Yu· pıçileri, Yugoslav hududu boyunca uzanan Romanya arıızısının 
~enıeldir. Netekim Londra'da 1 goslav hududunda tah§i· !takriben 6 Km. derinliğine tamamıyle askerlleştırilmiş .~lduğu. 
E~l~~ak1a olan İngiliz Bllyiik dat yaptığı bildiriliyor. nu, hudut bölgesinde birçok kôylerin bo~altıldı~ını soylemiş· 
• ç ıtnıdilik Kahlre')'e dön· __________ ...,. !erdir. 
tııcyccek \e icab ederse me· 

Posta f af arı 
Diın ak&am bir oku) ucu le 

lclon etti: 
tt Raılyo gazetesi blraı ev· 
Hl Cumhuriyetçi Parti nam· 
tedinin ı;erlmlne alt son ha· 
beri almadığını 'e tasnif 
netic:esinin belli olmadığını 
siıyledi, halbuki bir Hat 
""el B.B.C. Rad)osundan 
ben Gl. Elı;enhower'in ka. 
ıandığını oğrendlm. 

Bu slır'at asnnda bizim 
rad onun bö •le geri kalma
sı ha'ktkaten &asılacak &ey." .. 

Jıahl okuyucu, 
Asıl ~a ılacak olan §U bu 

değil, Rad~o gateteslni ~in· 
lemekte gösterdiğiniz pey• 

gamber sabrıdır. 
Ecn~t G'Ü'RESİN 

ıunlyetl uıatılacakınıı L d 'd M d p ' 
d !ılıskır Kralını aynı z~mında Su General Ridgway on ra a a am eron un Aıuzdolu AJıınn 

an rah olarak tanımıı hukft· · 
nıettrr ,ardır. Bunlar Ara •1 'J 'd M" )" I Sag"'lık durumu Bırlecmış Mıneuer ıı - Bır-

Jacop Malik 
Moskova'da 
Vazife alacak 

nıhCıeknını'k'uerı .. ne bir '-ısım An:Pa ngı tere en US uman ar leşmış l\lilleUerde Sovyet başde· 
• ~J Jegesi Jacop :Malık, mutad yaz ı metierıdır. AlTUpa'da At- K • ) d A"' J tatılini geçırmek ilzere iki haf· ,:~~~ ~:~·nita~~hil y hukf\met· Aynldı ongresı top an 1 QlrotB$1YOr taya kadar Rusyayı donecekUr. 

da kral Far:ığa S~~ı ~nılnbtlın ~ iıı•l4 Pr 1 A"tıfın ~Jtın#\ Antzdo!u A/111111 ?ılalık gazetecilere verdiği be-
ra.k kabul etmiştir B~ İ~~ ~~~· ııoe ,,. Londra, ıı _ Büyük Brltan- Buenos Aires, 11 - Peronun yanıtta bir daha buraya dönme 
rnetın kararı sırf k dl U· Londra, 11 - Avrupadakl At- yada yaeamakta olan mtislüman· iki gündür vazifesi başına gel· mek ihtimali olduğunu ima et· 
aUkalııındıran ınutihaı:r le~l lantik Paktı KU\'Vetleri Başko· ıların kongresi burada açılmıştır. meyişi burada eşi Madam Pe· mlş ve 0 Moskovada bir nzife 
~e ıdJr. İtal)a'nın Mm .:r ne · mutanı General Matthew Ridg. Bu kongre, Bilyilk Britanya da· ronun gıtgide •sönmekte• oldu· istedim• demiştir. 
0
1tude tıcareu nrdı tı 11 ~e~lı way, iki günlük resml bir ziya- bilinde isU.m dininin yayılması ğu umumi kanaatini uyandır· -0-
Ucaretı kaybetmek 15~~ 1

1
,>a B a reU müteakip bugUn sıkı bir i~lyle me~gul olmuştur. mı~tır. Rusya'nın Londra'daki 

Dün Helslnktye giden amatör futbolcularımız antrenörleri ile blrllkte hau alanında 

İlk sporcu kafilemiz düa 
u('akla Delsinki'ye gitti 

( Bııı ı lndde) hakem Turgut Atakol da, basket tuğun teUfisi meselesi üzerinde 
isimleri şunlardır: takımımızın yeni ant,renörden bazı kararlar almak mümkün 

çok ~eyler öğrendiğıni, sıkı bir gorillmüştür. İkinci kafılemiıle 
Basketbolcular: çalışma programı tatbik edtldi gelecek güre çilerimiı arasında 
Kafile başkanı ve Spor Oyun· ğını ve olimpiyadlarda Tilrk kamptan ayrılmı!i bulunan şam· 

!arı Federasyon Başkanı Faik basketbolunun kendisinden hah· piyonların da bulunması ihUma
Gökay, hakem Turgut Atakol, ıettirecek kıymeti iktisap ettıği- 1i yok değlldır. Zarurl hare~e· 
antrenör Eliot C. Van Zandt, ni !Öylemiştır. Umden sonra, salfıhiyetii kimse
masör Muammer Pamuk, oyun· Olimpiyad kafilesi başkanı, lerle benim adıma bu hususta 
cular Dr. Ali Uras, Yzb. l\leh· İstanbul milletvekili Firuzan arkadaşlarım temasta buluna· 
met Ali Yalım, Saclt Seldüz, Tekıl de arkadaşımıza §unları cak ve verilecek direktife göre 
Yalçın Granit, Erdoğan Parte- söylemiştir: hareket edeceklerdir. 
ner, Yüksel Alkan, Altan Din· ·Kafile başkanlığını deruhte Kafilemizde görmek istediği· 

lebebıe Mısır'lılan ın )or. u p,plis muhafazası altında &essiz· t 1 1 
R . derglsı"nln Bilindiği gibi 33 yaşlarında El ·ı·k .k. • k~ 'b· • 

dec,k memnun e- L d d , 1 t • s am c evıew• b l nan l\ladam Peron geçen ÇI ı ı ıncı atı ının \aıl et almışt r ce on ra an a) rı mış ır. lidU ti M la Abdul 'Mejid u ıı ı Futbokular: 
Yunanista . 

1 
• Başkomutanın Londrayı .ziya· m r e\ na ' Kacım ayında mlihim bir ameli· geri sağırılması istendi 

da 120 bin ~ a gelince, Mısır' reU komünistlerin gürOJtülil A· bunun iyi hl~ başlangıç old~ğu· yat geçirmiş Ye 25 Hatiranda Kafile başkanı Firuzan Te· 

çer, Nejat Diyarbakırlı, Turan ettikten sonra Ankara \ e İs tan· miz ilk vasıf, tam bir centilmen· 
Tezal, Günay tnmen, Yılmaz bulda salAhıye·tli yUksek zevatla lik numunesidir. Memleket hay. 
Gündüz, Sadi Gülçelik. görüşmUs bulunuyorum. Bu te· siyetini rencide edebilecek en 

maslar sonunda malüm karar ti· küçük harekrte katıyen müsa· 
zerine güreş takımımızd:ıki boş· maha olunmıyacaktır.• 

dır. Bunların unanıı Y•ıamıkta. merikan nleyhtarı nllmayi~leri· na. lşar~t .et.mı~.''~ bun~an ~oylc da sıhhatinin sür'atle fenaya Londra, 11 (T.H.A.) - ingil· kil, B.T.G.M. Vekili 1\~ehmet Ar· 
tı, gaz:etelerı muntazam te&ldli· ne \'esile teşkil etmiştir. lsl~m dınını Bu~.k Brıtanya da· doğru itmekte olduğu haber tere Dış İşleri Bakanlığı çe\Te- kan, muhasip İzzet Ozgiıl, fut· Kamptan çıkarılan güreşçilerin 

dedikoduları devam ediyor 
ticaretinin bU\ardır. iskenderlye General Ridg\\ay, hava ala· hllınde yaymak ıçın her. sene bu verilmişti. lerinden \·erilen bir habere gö· bol kafilesi başkanı Ha~an B. 
naıııııar . Yiik bir kısmı Yu. nında herhangi hır hAdise olmak kongrenin toplanması Inzım gel- re İngıltcre hukOmeti Sovyet Onat, antrenor Puppo Sandro, 
kfunett 1~ elındedir. l"unın bil· cızın Parise hareket etmiştir diğlni sö,>lemiştir. Japonyada ciddetli RtıS)anın Londradaki bllyiik el· oyuncular Fevzi Bü.>Ukyıldırım, 
sa 1 ' u cenıutın uılyetinln 1 1 • 1 ik' ü "f çilık ikinci sekreteri Kozintof'u Erdoğan Akın <kaleciler); Rıd rsı :nasını m .. yd Uçağı 40 dan faz a po is tarafın. Müslüman konsres ı g n rl 

1 1 
t · tir 

11:1 " an \ermemek 1 d ly J b.. "k ge a masını ta ep c mış · \'an Bola Ut, Cahit Candan <bek· 
b n, lıbmWann ist ki rl i b dan kordon altına a ınmıstı. devam etmiştir. Bu kongre e, ag"' mur ar UYU Kozintof'un İngiliz Dıs İşleri ler), Mustafa Ertan, Kamil Al· u~ etnılştır. e e n • General, Londradıld temas· milslfiman olan bir İngiliz J. E. Bakanlığı telsitcilerinden Willi· tan, Basri Dirimiili, ErcUmend 

•Ynıu~a~~~daan'ıinn ~a ha~.eketlyle !arından memnun Bg~{ef~~i!a:e;ilu°:uni~n~~:. / I sar yaptı am Marshal'dan htik(ımetin sır· Güder, Necdet ŞentUrk (müda· s. Çiftçioğlu, «Seçmeler bitmiştir. Olimpiyatla· 
b-ı ııltere uzerl d p ı 11 <AA) G ı !arını aldığı tesbit edilmiş bulu· fil er)·, vasıf Çetinel. Tahsin Bil d d" 
-J. k )aPnıak . n e ar s, · · - enera mı~tır. Toplantılar, Woking ca· ra backa gürecci go"türülmiyecektir• e ı edenler de , d ııtedliini iddiıı 1 Ridgway \'e eşi bu sabah Lon· miinde yapılmıştır. .4110 tııtld Prm nuyordu. ge, Yalçın Aka, Muzaffer To- =ı =ı 
lngtıtere Ka~ ır. Bunlara göre dradan Arly hava meydanma Tokyo 11 - Bugün Osaka Londra - Brüksel arası kaç, Macit Gürdal, AlAeddln Olimpiyat kampından Profes. ıc~tiğini, kendisine tahsis oluna. 
Yunan ,.'meli 

1 

.ns meselesinde gelmişlerdir. Kongrede konuşan D_r. S. M. bôlı:esinde patlak veren ~O yıl· 18 d k"k d "ld" Yulaç, Sedat Comert (l\luha- yonel oluşları sebebiyle çıkar. cak paranın Kimsesiz ve Yoksul 
lazıs,t atına:ır~~id tatmin eder Kuzey Atlantik Paktı Teşkila· A.bdu.llah, !silim. ~leminın medc- danberi görülmemiş şiddette a 1 a a gesı ı eimler). tılan Yaşar Doğu, Nasuh Akar, ~a\TUlara verilmesini arzuladığı.. 
dadan ayrılın: n an, bilikls A. tı Kuvvetleri Başkomutanı, ba· nıyetın bırleştırılmcsinde ınll· fırtın:ılar 49 kişinin ölllmline I,ondra, 11 (Naren) - f ngiliı Ayrıca Atletizm Federasyonu Gazanfer Bilge ve Halı! Kaya· nı bildırml5tir. 
Olduğunu ıoıtelllak kannnda sına verdiği demeçte Londrada· him bir rol oynadığını hatırlat· sebebiyet vermiştir. Dün gece tecrübe pilotu teğmen Davit Mor Başkanı Naili l\loran da bu ka· nın isimleri etrafında yapılan Ayrıca, İstanbul finiversites! 
lllstan ingUt rdillnden l'una· ki ikametinden hakikaten pek mı~. dünyada 5.ulhun kun_ılma· ve bu Un devam eden bu fırtı· gan, Kralıyct hava kuvvetlerinin fileyle hareket etmiştir. ne§rh ata devam edılmektedir. 'I alebe Bırliği, l'ılılll Eğitim Ba· 
sır• ' 're'ye ratm M k d "' b t sında lslam dünyasına mllhim nalarda ayrıca 67 kişi yaralan· ~eni tepkıli uça 1 ile Lonclra il~ Güreşçilerden ve atletlerden Mılll Eğitim Bakanı Tevfık kanı Tevfık İlerl'ye bir telgraf ın istf'linl kab 1 t e.n •· mütehassis al ıe;ını eyan e • vaıifeler dUctüıH1nU sbylemiştir. nlı•tlr. l'u bu'lroe, Japonyanın sa· B k el arasındaki mesafc•·i ikı ı ı· · d k · • i • 

Ban meını k u e mlıtır. miştir. '" e;u ., > ru s ~ • mliteşekkll ikinc o ımpıya a. Ueri'nın be~anatıyla bunlardan çekerek Ali Yueel'in Olımp ya..-
hnı &)'llı ta ' etler Mısır kra. -o- l'ılumaileyhln ildve etti~ine gö. nayl merkezi ol~p, O :'l~a, l\.l<>t.o, si ara içılecck zamandan da kı· fılesl, 15 Temmuz Salı gUnü hu· Yaşar Doğu'nun muşahıt olarak Jara i tirakini istemişlerdir. 
olarak tanı nı;nda SQdın kralı 1 •· .. 1 S Ağ t E.ı:; re, Turkiycnin, Pakistanın, En· Nara 'e Kobc den. muteşe~kıl· sa bir zamanda almağa muvaffak sust bir uçakla Helsinkiye ha· Helsinki')e gonderileceği habe· Talebe Birliğinin müzahir 
mesele i he~~ı 1~ be1 fiber Sudan nonu ustoı a ~e donezyanın, Libyanın mevcudiye. dır. Fırtına cla~a guneh~e1 d~ş~n olmu~tur. reke.t edecektir. ri. ) epyeni bazı tefsirlere ve aa' ranısına rağmen, sporla all· 
tok uzaktır M a edilmekten bölgesine gidecek tl, islfım aleminin mühim bir rol Kure 'e Hıroşıma se ır ~rın e Bu İngıliz u.cağı 238 m.lllik me- Jlk kafilemiz hareket etmeden nhaklkat olma)~n bazı §'ayiaların kası olan bUtUn çevreler: Ali 
kanı HiliH. 
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r'ın etki Baıbı. oynamağa hazır olduğunu gös· de tahribat yapmıştır. Bolgedc safcyi 18 dakıka Uç sanıyede al· evYel, futbol milli takım antre· çıkmasına 'esile olmuetur. 'iilcel'ın İ \eç'teki suçtan tenzih 
da gorij u paşa bu ııı arıların· Ankara, ıı (Anka) - C. H. termiştir. tahminen 305 ev harap olmuş mı§tır. nörü Puppo S'andro bir arkada· Bu arada isnç'teki bir hır· olunma~ının dahi bu güreşçi nıa\ lı;ın

1 

sp bir netlce)e halla. P. p;enel ba~kanı İsmet İn6nU, 'e 75 binden fazla çeşiUi bina -o- şımıza şunları söylemistir: sızlık hAdi~eslne ısmi karışan için kA!i gelmiyeceğini; ismi 
vet etnıl5tıu~antan bir heyet da. ağustos ayının ortalarında Ege Kızıl Çin askeri arasında ~ular altında kalmıştır. Burhan felek •- Takımın olimpiyadlara eski &ampiyonlardan Ali Yücel' ık sık ıabıta bllltenlerine kan· 
rfiımell'.r · u ey'etıe Ut11n gö. bölgesinde 15 glln de\•am ede· • k h t 1 x Romaıla da ~ddetli yalmnrlar hatırlığı az bir ıamana sığdınl· in de kıbleye müsabık olarak şan bir sporcuya milli temsil 
re eld lapıldı, fakat bir neti cek bir seyahate çıkacaktır. sıse as a 

1~ 1 yağdı mak istendi. Bununla beraber i5tiraki mevzuubahıs edılmek· hakkının verilmemesi lltım gel· 
hey'et ~Qdf'tnı_ek kabil olamada~ _Hersll {Yint. Timet hududu), Roma, 11 (T.H.A.) - Roma· Vaz'ıfes'ınden mümkün olanın fazlasını bacar· tedir. Ali Yücel isveç'teki hAdi· dığlni belirtmektedirler. ana dondu ı;:· dl b Ü • d' k d i r • tı ııaıanın SQd , · .,,ım Sır· mlş olmakla ibera er ben ı, ,.a- ıı (AP) _ Burada bulunan 5 da bugiln §im ıye a ar m 5 ı dık. İlk yapacağımız maç bizim seyle aUkası olmadığına dair Bununla beraber, bütiln bu 
ltt'ie dl\- an 

1 
tekrar görüı· tlyette esaslı bir değişlklfk olma. . • görUlmemiş <ilçiıde yağmurlar ld için çok mühim olacaktır. Bu bir gatete tarafından neşredilen mUlAhazaların d15ında dahi, Ali 

bir kere ;\edeceği 'e zemini dığından bu defakl görüımeler· jbln kızıl Çın askerı arasında ~.ır yağm•ış ve sürekli bir 5ekilde Affedİ İ turu atladığımız takdirde tas- vesikalara istinat ettirilen bu Yucel'in iştirakine imkln görü. 
her verııı~: 8 Yoklayacağı, ha. den müsbet bir netice elde edil· cicek hastalığı salgını başgos· devam etmiştir. nifte iyi bir yer alabileceğimizi ihtimal ,.e diğer güreşçiler hak. lememektedir. Zira. bilindiği gl. 
--. r, Bııbakan deli•· me"'ı ıüphelidlr. termlştlr. Bu yüzden Roma caddeleri Ankara, 11 CA.A.) - Beden umuyorum.• kında çıkartılan şayifılar hak- bl, bu iş için uzun bir müddettir 

.. SÜTUNLAR ~~@~~uro@~ 
COMHORIYET 
-~---lsnl'ENİN -
Bf'a l'llzO' 
Adnan Ait 
Kıbrıs ı\ ar l"unanlıtan'dan 
geı, \e Ayıao()a hakkında 
ki: n sesl,rden bahisle diyor 

&e~~~~ ltilfıfla balıkı;ılık me. 
Yaha•te ~ UYU~tuk:. \•lzesiz se. 
\ekıUer· YU~tuk, bır de millet· 
nakıı . unızın karsılıklı olarak 
&e \asıtalarında serbestçe 
UYtıa;a~ e~ebılmelert ieinde de 
raf d u 'e bu sırada bizim ta. 
karı k .er taraftan mUsaade
tara:t ıstcnıedl idi. Fakat bir 
rasıı:ıdan ıt~lfıf teşebbüsleri ••· 
le b ; ınutekabU seyahatıer. 
ken ~ıı;. edefc doğru Yilrünür
rır l e;er taraftan da tam o 

a arda henı 
na Kıb en sıcağı sıcaıı. 
tnUt k rıs nAraları ve onu 
tera~~ ıb da 6imdi Ayasofya 
nanına~· :VUcude gcleec,Rine i· 
ort ıstedlğimiz: ahengin 
tet~i~ında bir falso ses 1:ıbl ak. 

ınu Bana kalırsa bu talebler 
ıne:~~ehesinde me$hur darbı· 
dir· ı1 t 60Yle değııtirselc yeri. 
rrıı~en ~ ıye?in YllzU kara, ''er· 

· ın YilzU ak .• 
YENi SABAH 

~-:r ZG.\ıt EKEN 
IRTJNA BİÇER 

l',n· S 
na ~ abah, Türk 1·unan mü· 
ıtaı~/lirrını Fransız'lann bu 
tetkik' soıunun ıe.ıtı altındı 
tart: edh·or, son kırk sene 

ırıdakı hldlselerl gözden 
~etirdlkten sonra diyor kt: 

riz !\tazı ve fetıh hakkının bA· 
turl~n~rı Ortodokslarda her 
lısınesin ınıt \·e hayallerin ge· 
sof e Yol açmıştır. Aya. 
be:ayı beş asırlık İslfım mfı. 
1\ ı \'aSfından tecrit etmek 

oca Fan· 
zar ı ın ve TilrklülUn 
ne:{ \e hakkından Adeta bir 
Ortodmahcubiyet duymak ve 
tıı ın~kslara tAviz yapmak de. 
tutul~ ~1., Bır defa tAviz yolu 
d b' u tan sonra uçurumun 

.,,,, ıne kadar Y\l\arhnmak teh· 

t 
L Olimpiyat gürq seçmeleri 

lıkesi •&iklr ıorUnmüyor mu 
idi? Vaktile Ortodoksları tat. 
min jestini alkı~lıyanlann 
ilUldi yeni talepler karıısında 
direnmeleri çok makul mu. 
dlir? Ne ektik ki ne biçece
liz? ..• 

YENi !STANBUL 

İNSA!lııUJt 
VE SEBZELER 

Bedll Faik İstanbul Rdyosu· 
nun tehir haberl•ri ırasında 
sebze ve meyve fiyatlarından 
bahlettlJl:ıi lıayıd ile diyor ki: 

ır Bu şehirde ne çıkarsa Ye 
bu eehre ne gelirse, hepsinin 
fiyatı keyfe tfıbidir: hırsa ve 
esnaf ihtiyacına tfıbidir. Hiç 
bir idareci bu akı~ı durdura· 
ınıyor. Beledıye ltontrolUnün 

sona erdi Dlln1111 

ne derece gevsek ve sebatsız 
olduğunu esnıııl bizden iyi bıl. 
mektedır. Hatıl o bcledıyenin 
reisinden de iyi bilmektedir. 
Ve böylece hırsının sevkettl· 
~i yere kadar gitmekte., diledi. 
ğini dilediği fiyata ısatmakta· 
dır. 

Beledyemize sadece ne dü· 
~Uyor biliyor musunut? Esna· 
fın yarattığı bu fiyat alabura· 
larına birer kulp ve mazeret 
aramak! Mesela iki gün e\'\"el 
İstanbul Radyosunun !iChir ha. 
berleri saatinde, son et fırla· 
masmı izah etUler: «Havanın 
muhalefeti dolayısiylc şehre 
kasaplık hayvan gelememiş. 
tır ..... 

Temmuzun ilk haftasında 
«Hava muhalefetl!..:ı. Artık iti 
batı martı siz ta~avvur l'dıniı:!• 

baştan b:ışa göl haline gelmiş, Terbiyesi Merkez: Danışma Ku· Gene ve yeni isimlerden mil· kında dun aUkalılarla görüştiık. kamp faaliyetinde seçmelerden 

" J v teşekkil millt takım elemanla· a ı ey e e sın ı ye gı ec sonra temsil bakln ı i genç g • 

t
,_·üzlerce ev ''ıkılmı" ve binlerce rulu üyesi ve Olimpiyat Komi· K f 1 ı H l · k'' "d ek "k ıı 
Jn .. an evsiz kalmıctır. tesi Genel Sekreteri Burhan Fe· 

1 
d Al .... b'b · ı h 

" " · rıyle de gönişen arkadaşımız, hakem er en P .n.ara ı er ve reşçl}e verilmi~ir. Bınaena e) Roma itfaiyesi bUyük bir gay. lel!ın gorlllen lUzum Uzerıne · b ı b' iht· ı ı 
b umumi olarak ~u cevabı almış· r.fımıl, O) e ır ıma ın ıs a kamp dışında kalmış bir sporcu retle su basan yerleri boşaltma· l\hlli Eğıtım Bakanlığınca u 1t k d ı 

1 a uğracmaktadır. vazifelenncl.cn affedıldiği , e ye· tır: •ilk defa bu derece mtihlm varid olamıyacae;ını. a ro arın ıçın hiçbir hak tanınamaz. 
• U bir müsabakaya btlrak ediyo- tesbit edilmi!i olduğunu söyle· ı \'usuf Arslan'ın l Y:ığmur şiddetinden hiçbir rlne de Denizcilik Bankası • b" 

1 Şey kaybetmrden devam etmek· mum l\Hidür Muavini UM Ye· ruz. Kazanmak için çalışacağımı mi5}er ve yeni ır seçm~ yapı: 1 ütilntiisu • 
. 1 'iti .. ğ ·ı 1 za emin olun. İlk maç bitim için masının asla düşünDlemı~ecdı· E ki . nl d B'"' 1 

te olup suhunet Ant olarak 31 nal'ın tayin cdı dıe; o rcnı m S- • • 
1 

bit 'ğ' i ·r d s şampıyo ar an ve ~ .. • 
den 1D a inmiş bulunmaktadır. 1 tir. çok mühim bir mAna taşıyacak· nı, ~erşeym 0 up tı ın ı a e nelmilel Güreş hakemlerimizden 
~İilııiillllllıiıillİI•••••••••••••••• ... tır. Kati bir §ey söylemek bitim etmışlerdir. Yusuf Arslan, diln matbaamıza 

için çok güçtUr.• GUrrş F~de~asyonu Ba~kanı gelerek; Türk güresine ettiği ,.e 
Emniyet Sandığının Çiftehavuz.larda yeni yaptırdığı 

2 DAİRELİ APARTMAN 
TALİHLİ SAHiBİNİ BEKLİYOR 

- Zarif ve Sağlamdır. 

- Bir Dairesi İrat. 
- ötekisi İkametgah 150 

olur. 
- Keşide: 
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29 Ağustos 

Bir Apartman Sahibi 

••• 

Liralık Bir 
Hesapla 

Olabilirsiniz 

Fırsatın Uğurlu Eli Kapınızı Çalıyor. 
OJ 

EMNİYET SANDIGI 
• 

TafsiUt Broşürlerimizde 

Basketbol kafilemizle giden Sadullah Çiltçıoğlu da 5unları halen de etmeğe batır olduğu 
-- ======= söylemiştir: hizmetlere rağmen, teşkilAtın 

Oll'mpı'yad Olimpiyatlara iştirak edece· ~·endi ine karşı takındığı tavır
cek sporcuların listesi engec 5 dan şlkfıyet etmis ve unutulma· 
Temmuza kadar Genel Sek~et~r· ğa mahkOm edilmesinden çok Mütarekesi liite bildirilir. Bfi teamlildtir. Uzllntll duyduğunu söyleml§tir. 
Biz de .ayni ~ekilde harek~t e. Spor hayatında dalına ciddi· .,,... d'ld' dere~ lı~tel~rı Helsinki O~ımpi. yeti 'e vakarı ile tanınmış olan an e f 1 )at Komıte~ıne yolladık .. Bınaen·: \·usuf Arslan'ın bu samimi tees· 
ale~h b~ lıst~ye yeni bır ismin silrünil, TeşkilAtın - bilhasa pek 

Helsinki, 10 {AP) - Kadim dahıl edılmesıne çalışmak \'e bu- karmakarı&ık olduğu şu günlet
·Ekekheria • Olimpiyad mütare· r.u ummak boşuna gayreUerdır. de. dikkatine arıediyoruı. 
kesi müsabakaların başlamasın· Ali Yüceltin Pazar günü bir seç· 
dan dokuz gün evvel Finlandi· I?'eye iştirak ettirileceği haberi l'ıh ·a Kalkan 
ya tarafından ilAn edilmi5U!:.,_ de bu sebepten asılsıtdır. bili yakalanmadı 

Finlandiya, komsusu Rusya i· Profe yonellbkleri illn edilen Emirgindaki Milll Güreı 
le Batılı demokrasiler arasında gilre çılerin Helsinki'ye gönde kampındaki son seçmeler esna· 
tarafsız bir durumdadır. Bu O· rileceklerıne dair hlç bir marn. r.ında Greko • Romen takımında 
limpiyadlar, llk defa olarak Sov matım yoktur. Yalnız Yaşar Do. 67 kiloyu temsil hakkını kaybe
yet Rusya ile Birleşik Amerika ğu, Mılll Eğitim Bakanlığının den Yahya Kalkan'ın hakem 
atletlerinin karşılaşmasına mey. emriyle, kafileye müşahit ola· tıey'etine karşı teca\'ilzkar tav. 
dan vereceği için çok iddialı O· ı ak fitirak edecektir. Kendinin rıharrketi \'C Gilreş Federasyonu 
lacaktır. So\'yetler eimdiye ka· bu hususta karar verip vermedi· ikinci Baskanı Dr. Saip Ali Toy. 
dar hiçbir Olimpiyada iştirak ğini de bilmiyorum... garlıya, birkaı; yumruk ve kafa 
etmemi§lerdir. Diğer taraftan, haber aldığı· atmak suretile bir hayli hırpala· 

Fin Ollmpiyad Komitesi Bas· mıta göre, bir gazete tarafından dığı malQmdur. 
kanı Baron Von Frenckell, bir açılan teberrCt listesiyle Olimpi Hfıdlseyi müteakip firar eden 
hıtabe irad etmiş ve •Oyunların yatlara gonderilmeleri istenilen Yahya Kalkan henfiz yakİian· 
milletlerarası anlayış havasıı l· profesyonel güreşçilerimizden mamıı;tır. 
çinde cereyan edecejinh belirt· Nasuh Akar; bunda bir fayda Federasyon hAdiseye el koy· 
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'Dünya Güzellikl ..... -----. ----
!GENERAL Ali FUAT CEBESOY{ta Kralı se~iliyor? 

Seçim Londra'da 
Güzellik Kralını 

yapllacakhr. 
geçen hafta 

Mısır, 

seçti 

L~ . 
ı Aıncrikada Düıı)·a Güzellik ı muza gbrc ınü abııka büyük ala-
1 Kraliçe inin yeni eçildiği u ka u~aııdırmıştır. O akşam ole· 
1 sırada Londrada Dünya Güzellik !in salonları ba tanba a dolmuş· 
Kralını seçmek için hazırlıklar tu. l\la al arı i gal edenleı in ço· 

Meclisi Meb'usan 
toplanmadan evvel 

ı dc\Bm ediyor. Muhtelif memlc· ğu kadındı . Çok şık gb inmi~. 1 
ketlerden gelen krallar tcmmu· suare elbiseli kadınlar . .• Bunlar 
zun son haftasında jüri heyetinin müsahakaya, erkeklerin kralir.e 
önüne çıkacaklar, jüri bunların seçimlerine gösterdıklerindcn faz 
arasından Dünya Guzellik Kralı· la alaka göstermi. ler. atlet ya. ' 
nı seçecek. .. pılı, mütenasip vücutlu kral 

Güzellik Krali~·e i ~eçimi mem· nemzetleri geçerlerke11 hazan 
leketlmizde büyük alaka uyan· hayranlıklarını gizliyememi ·lcr. 
dırdığı halde Güzellik Kralı se· Müsabakaya iştirak ~dcnl~rde ı 

Ali Rıza Paşa kabinesi, Ana dolu' da teşekkül etmiş olan 
Milli Birlik ve Teşkilôtı hükumetin işlerine bir müdahale 
fC yahut anarşik bir vaziyet olarak telôkki etmiş ve bize 

ı 
çimiyle hiç kim~c meşgul olma- herşeyden eyvel atletık \ ucut 
mıztır. Hali~ böyle bir müsaba· aran~! tır. llk el~nı~den .s?nra 
ka yapılacağından ,.0 muhtelif her ıkı sınıftan yırmışcı· kı~ı av·\ 
memleketlerin buraya gönderi- r~lnı~ş ~·c kı·~ı. s~n. t_oplantı~iıı se-
lecck kralları se~·tiğinden c;oğu- çılnıış.tı~-. Dırıncılıgı ,.<' Krallık 

. . payesını Mehmet Nasır kazaıınıış-
muzun habcrı yoktur. Halbu~ı tır. ;\!chmet geçen 'ene yapılan 
me::.C'Uİ Alı ırda bu adeta bir ha· nıusabakaya da girmiş \'C birinci 
di e halini almış. Güzellik Kra- gelmişti. Tony Bulos ikinci gel· 
lının seçilmesi hararetli müna- miştir. Ufaktefekler arasında 
kaşalnra sebep olmuştur. Kemalettin birinci olmustur. I-'a· 

1 

Mısırda müsabakaya girenler kat Krallık paye i Mehmet Xa· 
pek çoktu. Bunlar biri u!nktefck, sıra vcrilmi tir. 
diğerı irıyarı olmak üzere iki sı· Muhtelif memleketlerde müsa· 
nıfa ayrılmıslar ve ilk tasniften baka~ ı ka.zanan güzellik kralları 

lG lltillelin Giizeli Bn. lmpellitterl'nin :Xl\' ünc·li L-Ouls otelin c1eki zh ar etinde, hep bir arad.ı 

sonra son müsabaka Hclmh c bu ay i<;inde Londra) a gidecek
otelindc ~apılmıştır. ler, orada içlerinden Dünya GÜ· 

?ılısır gazetelerinde okuduğu· zf!Jlik Kralı seçilecektir. 

Mavi kordelit Dünya Güzeli, neticeyi ı 
hayretle karşıladı 1 

Müsabakaya arkadaşla rının 

kend isinin seç i leceğin i 

ı srariyle giren Fin güzeli, 
hiç tahmin etmiyordu 

Guıellcr, 1'°C\\ 0 \'ork0taki xıv ün CÜ J.ouls Otelinde, 
Ba kanı namına nn. tmpelli tterl'nln rlyafetinde. 

netediyc 

L ong Beach (Cali.Cornia· -
Dunyanın en ~uzel kızı. 

gayet miltcnaslp 'ücutlu, orta· 
dan uzun bo)lu, mavi gözıi:. 
sarı sııçlı, hakıkatcn bu üma· 
na Uiyik melek gibi bir genç 
kızdır. Saatlerce süren bir miı· 
sabakadan ' 'e uzun ı;cki~nıe. 
)erden sonra Kraliçe ilan edi 
len Armi Kuu ela. kuzey Fin· 
landb a'da Muho şehrinde, 
bundan on sekız sene ev\'cl 
diın~aya gelmiştir Sahne ar
kasında, diğer glizcllerlc bera. 
ber. neticc)l bekl~~cn Arml 
Kuu ela)a seçildiği so~lcndıği 
zaman genç kız, masmavi göz 
lcnni hayretle açmıs 11e ku· 
laklanll1I inanamıyarak: 

- Beni mi seçtiler?» Dhe 
sormuştur. Bıiyiık bır safiyet. 
le sorulan bu sual orada bulu
nanların çok hoşuna gitmiştir. 
Bundan sonra, uçarcasına sah· 
neye koşan Armı. tıtrlycn el· 
}eriyle mikrofonu tutmuş ve 
hi bildiği İngıhzcesi ile su 
sözleı-i söylemiştir: 

- c f ngilizce az biliyorum. 
Zaten heyecandan konusma~a 
takatim yok. Çok t~ckkür e. 
derım, çok tcşckkur ederlın. 
Amenka':rı çok scvı~orum ... 

Dünya GtizrJI 
ual yağmuruna 

tutululor 

M üsabaka sona crıp de lmı· 
lıçe taç gı) dıkten sonra 

koca ahnenın listil bir anda 
yüzlerce in anla doldu. Her· 
kes genç kraliçenin, bu dünya. 
nın en güzel kıı.ının. etrafını 
almı~lı. Klını tebrık ediyor. 
fotoğrafçılar re im <'ckmc~e 
çalışı~or, fılm makineleri işli· 
) or. gazeteciler ise genç km 
sual ;)ağmuruna tutu~ordu: 

- Sıze hedi)e olarak \eri 
lecek ıki bın be }ÜZ dolarlık 
uatl ne ~ apcak ını:ı? Fılm 
kontratını derhal kabul ede
cek mısiniz? Hedi.)'e edıl n uc 
b.n dolarlık otomobıl kullan. 

masını biliyor mu unuz?• 
Dunya Güzellık Kraliçesi 

i e bu suallere ee\'IP verecek 
durumda de_:ildi, çünkü he~ c 
c:anından ve koca salonu kap 
!ayan gürültüden hıç bir ey 
isitnıiyor. anlamı~or. o an için 
bir tek sey dfhi söylıycınhor
du. 

I>ilnya Gü:ıelinln 
baba ı bakkal 

A rmi Kuusela·nın babası, 
Finlandi)a"da bir 15 •· 

damıdır, bakkal magazası ve 
et konserve fabrikası 'ardır 
Okumaya dü kün olan genç 
kız. fazla eğlence meraklı ı 
değildir. Bu müsabakaya ar
kadaslannın zoru ile girmis 
'e Finlandıya'da seçildikten 
onra Amcrika'ya gelerek mü 

sabakaya katılmı tır. Müsaba· 
kadan ev' el Armi ile defalar
ca konuşuım. Gnyet iyi kalbll 
olan bu genç kız: 

-« inşalloh şu veya bu ka· 
zanır.11 Diyor bu bilyük şerefe 
kendisinin nail olacağını bir 
türlli aklına gctirmi) ordu. Ar 
mi Kuusela'nın dört kız 'e bır 
erkek kardeşi vardır. Kız kar· 
deşlerindcn bir tane i beş ~.· 
nedir Amerika'da, bir "Ameri 
ka'lı ile, cvlıdir. Genç kıı.ın 
musabakaya girme ine bir se. 
beb de be senedir görmedıı;ıi 
kız karde~ini bu vesile ile gör
mek içindir. Arını. pek C\dı 
ği ablası Bayan Truc ile Ne\\ 
York'da kavu muş. kendi in 

den heş altı ~aş bUyük olan 
ablası Armi'nin arka ından 
Long Beach'c gitml lir. Oı·aıhı 
ise mü abaka KomitrQı "tı7rl 
!eri aileleri ile dahi ı::brU~tur. 
mek istemediği lçın Bayan 
Truve. New . York·a donmc~e 
karar \ermiştir. Fakat sonra 
dan ı !er dıizclmis. Armi'nin 
ricası. ko:nitenın mu•aade ı U 
zerıne B an True. ı.ong Be. 
ach'de kız kardeşı ile beraber 
kalmı~tır. 

l>un~ a Guzelinin 
kn kardt. i de 
e\·inç !rinde 

l\1usabakadan sonra Bayan 
True ile görüştüm ve 

Ani bir hiddete kapılıp New 
York'a dönmemesinin ne ka
dar isabetli bir hareket oldu· 
ğunu söyledim. Kardeşi kadar, 
hattA ondan da çok heyecanlı 
olan Bayan True da ~aşırmış 
bir vaziyetteydi: 

- • Hakikaten, ya git ey
dim Arnıi nr ~ apardı. O kadar 
kUçük ve tccriıbe iz ki. Her 
zamandım çok a ıl sinıdi bana 
ihtiyacı \'ar.11 Di) en genç ka· 
dın, hakiki bir kraliçe edası i
le fotoğrafçılara gülümseyen; 
kız kardeşine ifUharla baktı. 

Bayan True, kız kard~lne 
benzeyen fakat olgun bir gU· 
zelliğe sahip olan bir kadındır. 

O gecenin heyecanı içinde 
Kraliçeyle konu~manın imknnı 
yoklu. Ayni otelde kaldığımız 
için kendisini ertesi günü gör
meye karar \erdim. Bu talı· 
minimde ne kadar yanıldığımı 
da ertesi gün anladım. Yen! 
Kraliçenin bir ~n bir sanı~ e 
bos \3kti ~oktu. Muhtelif yer
lere dfı,·et ediliyor, binlerce 
kişinin tebrikinc cc,·ap 'ileri· 
:.ordu. Kraliçenin yanında dai
ma bir polis '\ardı . Her nereye 
giderse gitsin bu polisin refa· 
katinde bulunmaya mecburdu. 

Kraliçe, Türk 
milletine se\ gilerinl 
yolluyor 

N ihayet, Cali!orııin'dan ha. 
rcketimizden evvel, sa· 

hah kahvallısıııda Kraliçe·yi 
görmek imkfınını buldum. A· 
lelacele elime geçirdiğim bir 
resmi imzalamasını rica ettim. 
Armi, resmin üzerine Tilrkçe 
yazmak istediğini söyledi \'e 
hecelediğim harfleri riikkatlc 
resmin uzerine yazıp imzasını 
atlı. Kraliçe. hfılfi heyecanlı. 
hala kararsız bir vaziyetteydi. 

- Fılm kontratını kabul 
edip ctmiycceğimi henüz bil· 
miyomm. Bana kalırsa memle. 
ketime dönüp, derslerime de· 
vam etmeyı ve günün birinde 
ôğretmenlik mesleğine girme. 
yi tercih ederim. Bana gösteri· 
len bu ihtimama ve atrıkaya 
çok müteşekkirim. Gazeteniz 
\'asılasıyla milletinize scJnm· 
tarımı göndermeyi unutmayın. 
Türk milleti hakikaten çok bU· 
'ük bir millettir. Türklerle 
~·inler kardeş sayılır. Gelengül 
de çok güzel kız. Onun da bir 
derece almasını çok isterdim. 
ı 'c yapalım kısmet.• 

Kraliçe, hareketli 
bir hayata 
girl)or. 

B u özleri s5) le~ en Kraliçe. 
nin yanından ayrılma 

amanı gelmişti Bızi. ha\·a 
ın" danına göllırecck olan o. 
ıobü kapıda bckli~ordu Dün· 
'anın en güzel kızına b i şıın:r 
lıır dılr.dim \ ' C nyııldım. 

\ı·mı Knuseln. Kraliçe ol 
nrnkla ~a~ et hareketli bir ha. 
J :ıla giri~oı\ kendı kendinin 
efendi i olmaktnn ı;ıkırordu 
Bu ı:u1el kız, bclkı de memıe. 
ketındc kalıp ev bark $3hlbl 
olma' ı 'e akin bir haynt ~ a· 
şama\ ı bin krre tercıh Pderdi. 

ara E RTl ' GnUJ, 

yarışı 

Kordelôyı kazanan United States 
her zaman 35,59 mille gitmiyecek 

l\11\ i kordeJayı ka1ana n tra n atlan tik Amtrih 
dönü iine baslamı5tır 

Unilcd Slales adlı yeni Amc· vnpunın çok büyük olmaı;ı u. 
ı rikan tranı;atlantiğınin Atlantiği zım gelirdı. Queen Mary 79, 
en çabuk geçme rekorunu kır- Quecn Elizabeth 81 bin ton hac· 

l dığını. Amerilrndan Avrupaya mindedir. Amerikalılar bu ka· 
dört günden az zamanda geldi· dar bUylik ''apunı gelir bakımın 
ğini yazmıştık. Vapur pazartesi I dan faydalı görmem isler, yeni 
günii saat on yedide Havre lima- transatlantlklerini 53 bin tonluk 
nına girdiği zaman limandaki yapmışlardır. Buna rağmen va· 
bütün vapurlar düdük çalarak pur 1600 yolcu nakledebiliyor. 
kendisini selrımlamıştır. Bunla· Uııttcıl Stnles ilk seferini ~a· 
rın arasında en süralli yolcu :ılte 35,59 mil süı-alle yapmakla 
vapuruna verilen mavi kordela· beraber her zaman bu sürati 
nın son sahibi Queen Mary va- muhafaza etmiyecektir." Gemi
punı da bulunuyordu. nin kumandanı bundan sonra 

Jlavre limanında İngilterenin va ntl süralin :ıo mil olacağını 
lndomptable tayyare gemisi de· söylemiştir ki bu Queen l\lary 
mirlemişti. Amerikan transatlan ,.c Queen Eliz:ıbeth'in süratlerl
tlğl geçerken geminın bin ki,l· nin aynl~ir. Fazl.a ~~rat. fazla 

. .. masrafı ıcap ettırdığınden va· 
yı bulan rnurettcb:ıtı gil\·ertede pur idare i her seferin 35,59 
sıralanmış ve selam durmuştur. mille yapılmasını liizuınsuz bu!-

United States 53 bin ton hac· maktadır. Maama!ih vapur, icap 
minde bir vapurdur. Atlantiği edince. aatte 35,59 mille. hatta 
ortalama 35,59 mil süraUe geç- daha sUratle sefer yapabilecek· 
mişlir. Bugüne kadar en yollu 1 tir. Kumandan llarry :\lannin<: 
Queen ııary vapunı seferini en !gazetecilere • ihtiyat olarak eli

I f:ııla 31,5 mil süratle yapmıştır. mlzde daima birkaç mil bulu· 
Eskiden fazla yollu olmak için nuyor• demi5lir. 

Savaştepe'de Bel~d iye 
teşkilatı kurulacak 

Balıkesir. ı ı (Hususi) - Sa· 
\·aştepe bucağında Belediye_ tes· 
kilatı kurulmasına Bakanlar Ku· 
rulunca karar \'Crildiğindcn be· 
lcdiye seçimi ~apılacaktır. 

Dursunbeyde bir çocuk 
boğuldu 

1 Balıkc ir. 11 (Hususi) - Dur
sunbcyin Kökçedağ bucağı Ha· 
sanlar köyünden Huseyin Yam· 
zun ~ edl yaşındaki kızı Hatke. 
!ariada yatırılciığı salıncağın ipi 
boğazına takılmasından dolayı 
hoğulaı·ıık blmüştür. 

Adapazarında'ki kazada 
bir ki,i öldü 

Adapazan. 11 <Hususi) - Bu· 
gun öğleden sonra Hendekle 
Duzce arasındaki Sarıbayırlar 
me\·kiınde bir kamyon kaza ı ol
muş, hır ki i olmliş 'e iki ki3i 
de l aralar · 15tır. 

Edremit'te bir kadın 

intihar etti 
Balıkesir, 11 (Hususi) - Ed

remitin lla\•ran bucağından 17 
yaşlarında Pakize İsparlalı henuı 
anlaşılmayan bir sebeple kendi· 
ni damdcı iple asarak intibaı· et· 
miştir. Pakize henüz birkaç ay
lık evlidir. 

Sındırgı ve Bigadiç'te. 

haşere zarar veriyor 
Balıkesir, 11 (llıısu il - Sın

ciıl'gı , Bigadiç ve sehrinıızdc on 
bin dönilmlıik sahadaki tiitün. 
~usıın1 ve pamuklarda Kararlı rı. 
na ha;ıcrcsi zuhur etmi tir. 

Bal ık esir' de bir er öldü 
Ralıkcı.ir. 11 <Husust) - Bu

gün saat 15.30 da olör Ömer 
idaresindekı 351 plakalı taksi 
ha\•a alanı asfaltında ı;?ıderken 
uçaksa' ar erlerinden İnegöllü 
Ra im Oinçc çarparak ölumüne 
cbep olmuştur. 

karşı cephe almıştı. 
{t 
:ı 

)lu stııfa Kf'm;ıl Pa anın ,\nkaraya ilk geliJnde hük(hn tt konağı 

- 112 - söyleyiniz. Müsterih olacaktır. 

l\ltmleJ;ctin i tikhili 
Tehlikt~·e girdiği vakll 

Hatıratımın diın neşredılen 
kısmında, Sı\ asa gelen 

Fransanın Suriye mümessili 
~lö~yö Picot'nun • Kilikyaya 
doğru ilerlemekte olan milli 
ordularınızın bulundukları ~er 
Ierde kalmaları için hemen e· 
mir ver irseniz her ey esasın· 
dan hallolunacaklır • sözlerine 
Mustafa Kemal Pa!'öanın ı l•'a· 
kat benden mümkiın olamıya· 
cak bır şey istiyorsunuz! • ce· 
vabını verdiğini 'e bu cevap 
karşısında Fransız diplomatı· 
nın şaşırdığını Hiiseyjn nauf, 
Ahmet Rüstem ve Bekir Sami 
Beylerın de mademki böyle 
milli ordularımız \'aı mıc, nr· 
den bizden sakladınız gibi bır 
~azlyet aldıklarını ya:ımıstıın. 

1\1ustafa Kemal Paşa bu müsait 
huadan istifade ederek sözle· 
rine devam e,> lemisti: 

- Milletin istikUiii tehlike) e 
girdiği vakit millet, orduları
nı kendi toplar ,.e yalnız bir 
hareket tarzı kabul eder. O da 
kurtulus u~runda sonuna ka· 
dar kanını dökmek Eğer Ki· 
lık~·ada Tilrkiin lstiklfılini al· 
mak gibi biı· niyeliniı. olmadı
ğını :fiilen lsbııt edecek olur
sanız, bu orduların ilzerinıze 
yürüyerek sizinle muharebeye 
tutuşacaklarını zannetmem. 
Göriiyorsunuz. istediğiniz şey 
hakikaten benim elimde değil
dir. 

Mülakatta hazır bulunan 
ııustafa Kemal Paşanın arka· 
da.ları türkçe olarak: 

- Paşam, bu kadar hüsnü 
niyetle vaadlerdc bulunmuş O· 

lan Mös)ö Picot'ya istikbal 
hakkında bir Umit verebilmek 
için ordularımızı durdurmağa 
gayret ederiz, gibi bir "eyler 

Demi lerdı. Paşa ısrarla: 
- İstedikleri benim elimde 

dcgil, onun elindedir. 
Cevabını \'ermişti. Mö )Ö 

Picot, Mustafa Kemal Paşanın 
almış olduğu tavır ve yerdiği 
ce,•apl r üzerine bir hayli dti· 
şünmUc, sonra: 

- Haklısınız. demistl. A' de
t imde Kilikyadan geçeceğim 
'e oradaki Fransız ku mandsn
larına Fransanın müstakbel 
siyasetini anlatacağım. Kan 
dökmemenin kendi ellerinde 
olduğunu hatırltacağım. 
Konusmaların sonunda da 

~u sözleri söylemişti: 
- Türk milletinin i teklcı·i 

ile f >tan bul hükumetinin İ· 
yaseli başka başka şeylerdir. 
Türk milli siyaseti haklı ve 
meşrudur. Tilrkler tamamı~ le 
birleşmi~lcr 'e azmetmisler
dir. 

Bu hAld eden bir nıuddet 
onra Mösyö Picot'nun Fran
sanın yarı resmi gazete i olan 
Temps'da Türk milli harekeli 
lehine başmakaleler yazdığını 
görmilştürk. 

Kunetli bir )ludafaal 
Hukuk gnıpu lc&klll için 

Şımdi tekrar Heyeti Te msili· 
ye Ankaraya gddikten son

raki hadiselere a\det ediyo. 
rum. Meclisi Mcbusanın ıaru· 
ri olarak İstanbulda toplanma
sı kararlaştırılmıştı. Mecliste 
kU\'\·etlı hır Müdafaai Hukuk 
grupunun bulunması ve milli 
siyaseti tam manasıyle benim
semesi, bu planın baslıca mu
halifleri olan Sultan Vahidct· 
tın, eski hükumet erkanı, llür
riyet \'C İülllr :fırkası ve İngi
lız 'Muhipleri cemiyeti tarafın· 
dan yapılacak tazyiklere karşı 
sonuna kadar kendisini müda
faa etmesini bilecek ,.e bunla-

iKTIBASLAR 

önünde yapılan ist ikbal rcsıııf 
rın hücumlarına da~·anamıf3' 
cak hükumeti de takvıyesl Ji• 
~mdı. 

Bo)le ağır mcs'ulıyeli Uıc!'I' 
ne alabilecek bir Meclis ~· 
punun mutlaka İstanbul h81'1 

cinde fikirlerin tam bir ınutr 
bakat halinde birleşmesiylr te
şekkülü müınkiııı olacaktı. Tc~· 
sil Heyetinin Ankaraya gelıtle
sinin bir sebebi de bu idi · t 

Ewelce Eskişeh1i mü1Ak8 

mahalli olarak tayin etmiş, ıı; 
kat sonra bundan sarfına.t3 1 ederek arkadaşlan aşağıda!> 
tamimle Ankaraya çağırmıştı~ 

• 1) Ankara • Eski ehir hJ • 
tının işlemekte bulunması c.1· 
hetiylc sühulet noktai nauırı~ 
dan mUzakrrc mahalli oıarıı 
Ankara intihap edilmişllr. ~; 
naenaleyh Heyeti Temsilı) 
azası olarak inühap kılınfll ! 
olan mcbusini muhtercmcJI 
kanunusaninin be inden iUlJJ 
ren Ankaraya mm·asalaUaJ1n' 
intizar olunur. Hareketleri b•~ 
kında Heyeti Tcmsihyeye ıta 
malUmat buyurulması rica ol\!' 
nur. 

2) Hc)eti Temsiliye her I~ 
\'adan aza sıfatıyle geleef 
mebuslarla kTa edeceği ınUı" 
kerc~·c diğer nıebusini kiraıı;. 
dan m ümkün oldu~ kadar i", 
la miktarda diğer zevatın ~ 
müzakerata iştiraki son de~ 
arzu edilmektedir. Bu husll5 
kap edenlere tebligatı IAziıllc 
de bulunulması rica olunur.• 1 

Bütiın hüsnü nbete ,.e \1)-s' 

lıarekcUcrimiıe mukabil /'. 1 Rıza Paşa hiikümeti Anadoltıd. 
teşekkül etmiş olan millt bırl•, 
, c teşkilatı hükumetin isıcrı.:;~ 
bir müdahale ve yahut ana~ 
bir vaı.iyct olarak telikki ô

1 ~erek bize karsı cephe aıını~ , 
miımkün olduğu takdirde tc 
kilAtı dnğıtmak istıyordu. 

<Denmı va~ 

fransanın başındaki 
Hindi Çini derdi 

1400 milyar Franktan ib~: 
bu seneki Fransız l\lilli Savıl b 
ma butçcsindcn Hindiçint ha~< 
için 435 milyar Frank ayrıl eS• 
bulunmaktadır. Ma raI bUtÇ ,. 
kabul ederken çok ~ıskanç 11 ır 
reket edeıı Itransız parıaı:ııe iJI 
tosunun, Hlndiçini icin tabfll ı.ıı 
etmiş olduğu 435 milyar ]<~ra~ 
gın kafi zelnıeme~i ve bu J'l1 , 
tarın ı9;;2 sonunda 500 \'e bCs' 
ki 600 milyar frangı bulfll11,. 
muhtemeldir. Bu rakamlara JI 
zaran Fransa Birlesik Arnet 
kadan .Mars'hall ~ardımı oıııt1 
aldığı paraları Ilindiçini harlı 
ne arfcdiyor demektir. 

Jungle'lerle ormanlar ve ba
taklıklar ıçindc uza,> ıp gı

den 1000 mıllik bir cephede 
1946 sene inden bcrı devam e. 
den ve 18 bin in an ılc milyar· 
larca franga mal olan Hindıçİ· · 
ni harbi l'ı-ansa ıçin tahamımıl 
edilmez bir hale aclmiştir. :ıı a. 
yıs ile ı-:kım arasında fasılasız 
yağan sicldr.Lli yağmurlaı· Hin· 

diçlnlde muharebe yapılmasını 
imkansız bir hale ı:ctirdiğin
dcn Fransn hiıki'ııncti bu fırsat. 
tan f:ıydalanarak Amerikalı ve 
İngiliz.leri işin içine karıatırnıa
ğa çalışmaktadır. Bu sene ba 
§ında Pransız diplomasisı, Çin 

komünistlerinin Korcdc yaptık 
tarı gibi Hindiçini harbine de 
karışmaları takdirinde Amerik:ı 
\C İngiltereden ne gıbi bir yar-
dım gorcccğl hususunda mah
rem istimzaçlarda bulunmuştu. 
.\ merikan hiikiımcti ve Anıc 
l'ikan Genci Kurmayı ı;cı:;im 
ariiesinde bulunuldu~u fll ıra· 
da ,\ syada yeni bir lıaı be gı· 
rişmek dcnırk olan• böyle bir 
mesele hakkında şınıdıden h "r 
karar vere mı> cccklerini bıldır
dıler. 

Fransa hükumetinin Hindicl
nideki durumun daha buhranlı 
bir safhara girebılme i ıhtima· 
lini diı tinerek mtittefiklcr a. 
ramakta oldusu u gunlerde 

ÇEViREN : 

B. AKSEL 
ır- • 

Fransız p:ulamentosunda bil· 
~ uk bir fikir değişikliği göte 
çarpmaktadır. Komünist Parti· 
ile aliıkası bulunmayan siya. 

si bazı şahsiyetler, Fransanın 
Hındıçinıdekı muharebelere 
son vererek buı·adan çekilme
sinin i abctli bir hareket olup 
olmadığını münakaşa ctmcğc 
başlamışlardır. 

Y<"n i cere.)anın 
Sebepleri 

Fransız paı-lamento unda hu-
ule gelen bu yeni cereya. 

nın sebeplerini anlamak müs
kül değildir. Fransız hUkCıınc
tinın J946 ile 1952 ara ında 
Hindiçinldc bulundurduğu or· 
du me\'Cudu ve arfetbği para 
u cetvelde görülmcktrdlr: 

Seneler Ordu Sarfolunan 

lll46 
1947 
1948 
1949 
1930 
1951 
1932 

mevcurlu :Frank 
40000 27000000000 

115000 53300000000 
130000 89700000000 
140000 130000000000 
162000 201000000000 
181000 308000000000 
206000 435000000000 

Taşınmaz bir 
Yiık , 
p rans .. nın Hindiçinlde bW" r 

durduğu insan kuwetı. 9 
ra mrsclcsindcn daha mülll• 
dır. Halen Hindiçinide bullıfl~ 
206 bin kisinin 76 bini Jııı 
I·'ransııdır. Hindiçini ccpbCcı 1 

de Fran ızlarla beraber ~10 b11 
Amerikalı .Müslüman. ı 7 b19 
Z~ci, 60 bin Angamlı ve 1 
bin me\'ctıtlu • ekseriyeti }. 
man . yabancı lejyon döğü;ı1' 6ı 
tedır. Bir yıl içinde bu cepllt

1 ka>bedılen genç subay. s•"ı 
Saint Cyr Harbiye mektrb111 

hır senede verdiği mezun s3; 

mcnmı Sa: 5: S5: 6 dP 

.. 
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Eisenhower Cumhuriyetçi Parti Atlantiği aşan ilk Türk Kotrası 
«Rüyam» dan notlar 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

adayı 
t 8d(l l bıddll 

;etçi Milli Kongrede blrdenbi· 

5 e :manzara değı~miş \'e herkes 
b' rldıılı Generalın arkasında 

1r eşrnl§tir. Muıuam toplantı 
;~r~~Unda .general lehinde ve 
zaın tesanUdünü bPlirten muu. 

Ta g?steriler yer almı§tır. 
kam !t ın güney bölgelerdeki 
&ıl . pcanyasını idare eden tem· 

~ı · RePce demiştir ki: 
C'u~ Bundan sonra tablatıyle 
ğını ~~~~etçi adayı destekliyece 
Eısenh a ~t .~anaatimce, General 
re ed O\\ er ın kampanyasını ida 
kurd:~ler, Tart'ı lekelemek için 
ııator rı komplodan dolayı ae· 
Şı; anıye vermelidirler. 

ikıncı tıu ~~ngrentn halledeceği 
kan Y mesele, C'umhurba5 
lntih mua\Jni adayı olarak kimi 
rnekt~~· ed~ceği henU:ı billnme
bırka ır. u da muhtemelen 
tır. ç saate kadar anlaşılacak· 

Gelen k · 
..,er'ın ~ ıcabı olarak Eisenho· 
bU~tik etdısi seçim sırasında 
netıce .sa onda bulunmamış ve 
Kasım~~ otelinde beklemiştir. 
illinde ' Cumhurba§kanı seçi· 
lık iktı~:r~krat ~artının 20 ]11 
le çalışa k cvresıne son verme. 
nında c.a Molan Generalin ya. 
llç toru~~ 4 amıe Elsenhower, 
Yaşındaki B Yasındaki David, 3 
lık S arbara Ann ''e 6 ay. 

G usan. bulunmaktaydı 
eneralın t 1 • 

başı John E' onın arı, oğlu Bin· 
landır. ısenhower'in çocuk· 

Milli Kon d 
ııeral E gre aha Fonra Ge-
tıfakla ~~~~1~0';'er'ın adaylığa it. 
netice bu ı~ını llftn etmiş ve 
ıniştır. Se~e~ılde kayıtlara geç
Earı Warre a ,?r .:rart ve Vali 
tarı destekt ı~ sozcUleri bu ka-

Senat. enıışlerdir. 
Ayan A~r T~ft'ın sözcüsü Ohio 
ı:reye hıt~ıb ohn Bricker, kon· 

._ "' en demiştir kı· 
c.ısenho . · 

diden görü . "er ve Taft ~im· 
Senatör Taf~PK anlafmıslardır. 
·wer•ı Curn ' asımda Eisenho· 
Urnıek için hu~~aşkanlığına ııeç. 
teti S8rfetıne~ nden 1elen gay. 
Verıni§tlr.. hususunda aöı 

Senatör Br' 
l'e Cuınhu i ıcker, Elsenhower 
sıında Dem~ Yetçi l'aı:'\lnln Ka
edeceklerini ~.atlPa~tıyi mağlQp 
·- New oy emış ve: 

Velt'in rejinı~ea~ ~e\'ri <Roose
<Truınan rej' • aır Deal devri 
ler devri'nln ımt) ve mink kUrk
rip l!dllml!Hdfon bakıyeleri tah-

Aday Vıl[ r. denıııtır. 
Yl!n ll!Dıtör :arren'i destelde· 
lebınde oy now1and bu aday 
etınıs ve El \'erenlere teşekkür 
seçıldığının ~~hower'in ittifaklı 
Knowıand d nını lstemlıtır. 
·- ' enıiştır ki: 

Warren'itı 
ılne iey Cu •nuıacııtı 1,. 
Kasıında Par%~ur~fetçi Partinin 

. Aday Slassen r zaferidir .• 
hır tebrik tel ' E~senhower'e 
kasımda keng:ı~~~ gondernıis ve 
lllennı etnıışur. e zaferi te. 

C . Oylar 
hıcago 11 hurıvetçı 1

p CA.A.) - Cum. 
~al Eı eııho~~;~i konnesi Gene. 
'~ı naınzetııı· CQmnurbaşxan. 
l'Qıstir. ıne 84:S reyle seç. 

Tart 2BO w 
llnıı§lardı;. arren de 77 rey 

Chıca~:f~ :ıe ıllrliınıe 
netıcelen~esın(A.A.) - Seçimin 
ne donu U den ıonra otel' 
alJerıne Srnnde ıazetecilerln suı· 
"'e aruz kal · · -!: IUnları sö••le a1ıı Eısenho-
--- ~ Dl IUr! 

Mountbatten 
Yunanistan' a 
Gidecek 

~Brusecek !Rııı 1 incide) 
1 ııtık Paktve ınuhternelen At 
'l'f 8aşko ının A\'rupa Kuv\'t-t: 
~ay mutını Ge 1 ~d ıle Atlnada nera Ridg. 
<l1ı ~ )(0 untbatt bu~u~acıktır. 
3~1ilı2 Atnira~~ itile ıkı kızının 
l'J he ıa Jatı il bı dılreılne ılt 

lrl~nıeıı:t!. urayı gelmete-
\'ını "'ulr. 

•e l.ad;"r.ıX:rıı ve Krıll~esi Lord 
~ttfıııe OUlttbıtten flit kızlan 
~:reıı v~;~~:k:t1•1dı bir. ötle 
li sonra L r. Yunanıstan· 

Ye Ve İsr Ord Mountbatten Su. 
aııe de gidecektir. 

Berlinde 
:asterııeri <R191 t lndde) 
k~da boıgu~aPınıslar ve bu a
le~lı~ sesıntu ses çıkaran iki 
lhl ılnın fiilt bide keserek, aılm· 

ş erdir r nUmuneslnl ver-lt . 
dl} Oıt!tınist 1 
hi ~ lk1 ır· ~ dukları tahmin e
Ya 11t!e konu ış nünııryişler ılt!y. 
l!e't 1 Yerntsı!~;lca fena ha1de da· 
h r in l>ol' r. Ancak Batı 
~lesı bu ~sinin seri bir müda-

rtarnı'l'ot daınların hıyatıarfnı 
lıeı w ır. 

~ 'diye Reı ı 
\'il' •kendi] • 5 T. Reuter, hıl· 
"• llerine k erınln Sovyet tecı· 

•detrnısu~~ll korunacaklarını. 

lJ11.,------
co "'illi Komitesi 

A.nk toplanıyor 
fO llıl~tt\ 11 CRuıuıt) - UNES
u 14 te oınıtesı Yönetim kuru
~eıorler ~~Uıda fstanbulda Pro
ı a ltı tenı nde ve ıenel kurul 
staııbu1 1i ınuz çarpmba günU 

~Oitesi doknlveraitest Hukuk Fı
•rıacaktır. tora salonunda top. 

seçildi 
•- Şimdılık verecl'k herhan

gi bır beyanatım yoktur. Biraz 
eV\·el A)'lln üyesi Taft'ı zıyareUe 
kendisini benimle i~birlıği yap. 
mağa davet ettim. Kendisi bu 
teklüıml hararetle kabul etti. 
Bu vaııyete son derece memnun 
oldum.• 
Taft'ın Elsenhower'ln yardnamı 

olması muhtemel 

' Rap 1 ndde) 
~e daha cenuptan gitmeğe ka· 
rar verdi. Yeni rotaya göre A· 
mrların yakınmdan geçeceğiz.. 
Çok güzel olduğu söylenen bu 
Portekiı adalarının birine uğ. 
ram: belki de. 

RÜ1.AM'IN 
l' 01.QUJ,ARI 

Şikago, 11 (A.A.) - General «RüyamD da on dört kişıyiz: 
Eiı;enhower'in başkan namzeUI· Kaptan • Haşim Mardin; İ· 
ğini kazanması Üzl'rine cumhurl- kınci Kaptan •Arslan. Nihat 
yetçi parti kongresinde, Ayan- Bekdlk; Kuman~ac1 ve sıhhiye 
dan Robert Taft'ın başkan yar- va:ıifelerini üzl'rine alan Vedat 
dımcılığına geçilmesi \•e bu l!itl· Abut; film operatöıii· Jo•aruk 
retlP parti dahilinde seçim mü- Kenç; Lostromo Dimitri Kara
eadeleı:oine karşı metin bir bir· 'toprak; Baş çarkçı • Alı Dener; 
lik vlicuda getirilmesi cereyanı ikinci makinist • Nazmi Daşkır; 
belirmiştir. Telsizci • Sabahattin Akdoğan; 

Seçim neticesi belli olduktan Marangoz. ve gemici • Adem Ay. 
sonra General Eisenhower Tafl'a dın: Gemici • Yaşar Karahan; 
trlefon ederek, parti \'e mille- Gemici • Cemil Sarıyer; temi· 
tin ybksek menfaatleri namına ci • SelAhattin Bilgin; Gemici • 
başkan yardımcılığını kabul el· SelAhattln Berköz; Ye ben. 
J{lesi teklifinde bulunmuştur. KOTRı\NIS KISA 

Varvutis, 
Akropol'de çıkan 
Yazıyı fenkid etti 

TARiHÇESi 

' Rüram. ın uzunlutu 32 metre 
Ağırlığı 129 ton. Yelkenle"ı 

Markoni sistemi, )"ol tıpi. Bu 
tekneyi 1928 yılında •Captaın 
Nah adiyle maruf ı;ıemi muhen
disi Herreshoff, Todd adlı bir 

~ 8 ıp ı ;n·'de) milyarder içın, Rhode Island e-
layacak mahh·ette bir yazı çıktı. yalctinin Bristol teı.gAhlarında 
Makalenin intisar ettiği günden· in:ia ettirmiş. Todd, kotraya, h:?r 

sın. Bu &E'yahati seUmetle başar. 
dıktan sonra. siı de tehlıkeli bir 
çolculuğa çıkmak üzere olan bir 
ba~kasına verirsiniz. 
Uğura fılAn inanmam ama, zın 

cıri aldım. Cebimde duruyor. 
Kim bilir ilerde bir alln belki de 
şimdi bu satırları okumakta O· 
lan birine 'ermf'k nasip olur. ... 

Saat 16:00 - Flok \'e trinkct 
açıldı. 

Saat 16:20 - ilk Parakete a
tıldı. 
Limanın son fenerini gerHe 

bıraktık. Saat 18 de bocrum a. 
çıldı. Şimdi ana )etken hırçın 
hı!'('ın yükselivor. Haşım l\lardin 
dümende. Nihat Bekdik'le altı 
saatte bir vardiya dl'ğıştirecck
ler. Okyanusa açıldıktan sonra 
lostromo Karatoprak da vardiya 
tutacak. Nlibctler o :ı:.aman dör
der saatte lıir drğişecek. 

Birbirimiıe i)i yolculuklar di. 
liyoruz. Şaka maka dcrkrn, bu 
iş gf'rçrk oldu Atlantik yolculu
ğu başlıyor. 

-o-

«Rüyam» Kotrası, 
Akdeniz seferine 
Başlndı 

beri gerek Yunan basını, gerek- nedense aThistle" ''iıni «Dıken•, Ba51 1 tndde) 
se Yunan efklln umumiye!li ya. adını \'ernıi~. Mühendis Herre · lantlk yolculuğundan sonra Tan. 
zıdaki fıklrleri tasvip etmedi. hoff e\'velce yaptığı kotralann ca'ya vardığımızı bildirmiştim. 
Şayet bu nPşriyat halk arasında hiç blrınden tam mfınasiyle mem· Kızağa alınan kotramıı iki giln· 
bir akis uyandırmış olsaydı, hür nun değılmis. Bu tekne kendisi. dtir rs:ıslı şekilde tftmlr gördü. 
bir memleket olmaııına rağmen, ni öylesine tatmin etmiş ki, 1928 Yelkenler bir daha elden geçi· 
Yunan hiikumeti bu çirkin neş- den sonra artık bu boy kotralar rildl. Teknenin udclenmiş kı· 
riyal sahiplerini cezalandırırdı. üzerinde çalışmak arzusunu clııy- sımları tAmir edildi. 

Ayasofyayı, Ataturkiln. mlize mamıs. Bugünkil eRüyamu yel· Kumanya ve su ikmalini ele 
yapma~ı. Yunan efkArı. umumi· kenritik aleminde «Kaptan )ap:ırak bugün mahallt saatle 
yeııinde, takdirle kaflılanan bir Nat'in: ıaheserlıı olarak blllnl· 19 da Türkıyrye mtiteveccihen 
hareket olmuştur.• )or. hareket ediyoruı. Şimdi cRU· 

Kıbns meselesi Todd kotra~'I başka bir milyo .• limuın Akdeniz seferi başlamak 
Kıbrıs me Plest hakkında Yu· nere atmış. Rarp ~'lllarında tek· tadır. 17 giinliik dcni:ı yolculu 

nan Devlet Bakanı &Unları llÖY· ne kıyı savunma~ında denizaltı ~unun hepimizi hırpalamış ol. 
lemiıtir: takibinde kullanılmı~. Haşim masına rağmen, bütün ark:.ı!:ıs
•- Yunanlstanda Kıbrıs mev- Maroın kotranın ilçüncü sahıbl. lar Ye murcttebat taptaze bir c

zuundi hl'rlıangi bir galeyan «-Ruyam .. (yaliut eski adile •Dİ· rcrjl ile denize açılı)•oruı. Yol· 
mevcut delildir. ken•) 24 yıldır Amerika sahil· culuğumuzun safhalarını telsizle 

Milletlerin kendi kE'ndilerini IPrini çok dolaşmış; Florida'lara. haber \'ereceğim. Temmuz son· 
idare etmeleri prensibi, bizce Maine sahillerine, Havana'lara !arına doğru İstenbulumuza ka· 
raas olduğundan Yunan milleti çok gitmiş, ama nasibi Okyanu· vuşacağımı:ıı umuyonım. 
Kıbrıslıların da bu esas daire· su ilk drfa olarak bir Türk kap. (A.P.) nin verdiği hıber 
ıılnde idare edilmesini istemek· tanının idarrsinde, Türk ba)Ta· Tanca, 10 (A.P.) - Buradaki 
tedir. ğını tasıyarak aşmakmış. fırtınalı koyda demirli duran yat, 
Kıhns halkının ekseriyetini on gün kadar kf"ndiııinden haber 

Yunanlılar, ekalliyetin! Türkler l'Ol,CUJ,lTGUN alınamamış olmasındıın dolayı 
teıkil etmektedir. Şayet bu elcal· HiKA \'ESi partalıındıf(ı söylenen bir hayalet 
liyetl Türklerden mııda herbın- seyahat boyunu Vedat Abut tekne değildir. 
gf bir millet te;kil etmiş olsay. •Cumhurh•eb ve ıZafcro Associatrd Prcss'in muhabir· 
dı, vaziyet ıene ayni tekıldll le- ıaı.Ptf"lf'rİnP, ben de aVatana il, !erinden bir tanesi, klitlik bir 
zahilr ederdi. kotranın tebiti ile, muntazaman motürle sırsıklam hir Jıaldc ll'k· 
Maamafıh Tilrk • Yunan do t· haberler göndl'receliz. Fakat neye gitmiş \C kotranın ımhibi 

luğuna hiç btr şeyin ~gel ola- bunlar 1 er i~temez kWcı olacak. Haşim llanlin kendisıne yardım 
lh -z.ı rl il bitirirken •Okvanu~u a•an ilk Tür1c kotrıı edf'rek onu ı:uvmf'Ye 11lmı~tır. mıyaraır,.nı 110 e m ' " ~ "fuhahır", sOr'ııtliı fUri"c konuc. 

tekrar belirtmek fıoterlm.• sının a~ıl hikAvf"sini bu notlarda '" " ' " 
Muteakıben, Yunanistan, Yu· anlatmab çalısacağım. tuğu arkadaşı ~e yardımcısı Ni· 

goslavya, ve Türkiye arasındaki HIHyemlze New York'tan ay· hal Bekdik'i de t:ıkdim etmiştir. 
siyasi münasebetlerin inkişafı rılışımııdan başlıyalım. M:ırdin'in s:ımimt •hoş gelcli-
mevzuunda sorulan bir suale M. niz• ibaresini tercüme eden Bek· 
Varvutis cevap olarak demiştir l\'EW YORK'TAN dik, •Bu fırtınalı havada bize 
ki: A YRII.IŞ kadar gelmekle siz, bizden daha 
•- Cç milletin işbirliği yapa. 13 HAZiRAN _Saat 14 _ cRü bliyUk bir cesaret gösterdiniz• 

bilmeleri şayanı temennidir. Bu yam» New York'ta 79 uncu demiştir. 
hususta dahi mUşterek bir Türk· sokak hizasında bulunan motor Mardin yatı Nevyorkta satın 
Yunan siyaseti mevcuttur.• ve kotralara mahsus havuzun rıh- almış, 'Rüyam• ismini koymuş 

tımından ~·ava• yavaş ayrılıyor. \'e Dckclik, iki J(azeterl ve bir si. 
Ticaret Odasının sanayici· " " t""rü ı'le Atlantı'k d"-Rıhtımda Russell Dorr, New nema opera 0 "' 

lerle tanıtma, sayı Vork :Raskonsolosumuı Necdet nlzlni ıe~mişlir. • 

~ 
'. · U 18 haıırandn h:lreket etmışler 

Yeni kurulan Sınayl Odaıı Kent, Ferıt ve Cemıle G ngoren, 
8 

t d b 
1 

. 
cl 1 N'h ı·· ''e emmuz a urayı ge mıs· meclisi U)•elf"ri)-•le tanı~ak Ü7.t'· kin Kaptan •Arsan• ı a ın !erdir. 

re, Ticaret Odası tarafından dün eşi Bayan BUlend Bekdik. daha Bekdik, fırtınadan gayri başka 
Hat 17,30 da Taksim Belediye bir çok dosUar, ahbaplar, tanıdık hadise olmadı~ını, bir direk kı· 
gazinosunda bir tanı•ma rat.•ı \'e· lnr, yabancılar mendil sallıyor- ....., 

" " " rıldığını \"e bunun tel5iıi bomu· 
rilmiştir. lar. ~unu anlatmıştır. Bekdik. tekne· 

Ortadoğu mevzuu 
Yine ele ahndı 

• Faruk Kenç bu andan itibaren nin batmış olduğu yolundı'ki 
seyahatimızi filmle tesbite baş· söyll'ntileri mükemmel ingilizce· 
ladı. Hudson nehrinden limanın si ile glilerek ~·11lanlamıştır. 
ağzına doğru iniyoruz. Şehrin Bekdik, • Yarın seyahatimb:ln 
bütan bilyiik, meşhur binaları ikinci kısmına haşlamayı arzu 
teker teker geride kalıyor. Nehir edlyonıı• demistir. 

( Baıı 1 iLdde) boyunca sıralanan havı.ıı \'c rıh- l\filrettebat arasında, • hepsi 
etmektedirler. tımların önündl'n ı:eçe geçe 

General Ridgway ile İngiliz •Hürriyet Abidesi» ne yaklaş- amatörclllr ., Cumhuriyet muha· 
kurmay başkanlarının dün Orta 1 makta~·ız. l\fotiirü isleterl'k ilrr. biri Vf'ılat Ahut. Vat:ın muhabiri 

~ · Tunç Ynlman ve sinema Oflera· 
doğu mUdafaası me~l'lesini mü. liyoruz, yelkenler lımandan tık- törü Faruk Ken~ bulunmakta
zakere ettikleri malQmdtır. Fa. tıklan sonra açılacak. 
kat bizzat General Ridgway bu I Sağımrzda cQueen Eliıabcth& dı~~oclall'd :Press'ın muhabiri, 
ınUıakerelerden aonrı, bu ~olda demir alıyor. Dünya.nın en bü· 14 kişi alabilecek tekneyi gez· 
herhangi bir karar ve netıceye yük transatlantiğinin kalkışını diktrn sonra, • Bu kadar ufak hir 
v:ınımadığını soylemiştir. Nite- seyre gelenler, uzaktan bize de tekne ile bu yaptığınız iş tebrike 
kım 15 iUn evvel de aynı mesele el sallıyorlar. pyandır• demiş ve Atlanti~i1' 
Birleşık Amerika Dı~i~leri Ba· NRW YORK'UN CZAKTAN 17 gün, 14 sııat, 50 dııkik:tda te· 
kanı Dean Adleson ile İngiltere ' , 
Dısiıleri Bakanı Anthony Eden GÖRtİN0Şti tilcliğini öğrenmiştir. Bekdık, 

1 ·Bi'ı: bunu zevk için yaptık ve 
arasında bır nl'tlreye bağlanama. New York zerimizde bir thaya belki de Ttirk donıının~ındakl 
dan gôıiişillmüştür. Her iki gö. tehir~ halini aldı. Deniıin gr.nçlik günlerimizi yrniden yıı
rü~meden çıkan hakikat ıudur ortasında kendiliğinden bitiver- şamnk istedik• demiştir. 
ki Ortadoğu mudafaası mrselesi miı hissini veren ellişer, yetmi· l\larıHn de eski bir ticaret gc-
mücerrt't bir mevzu olarak hal- şer, yüzer katlı binalar böyle 
!edilemez. ve üzerinde fngıltere uzaktan ne de temiz, ne de va· misi kaptıını olduğu için deniz 
ile Amerı'ka arasındaki Iıkir ay. U 1 d Sl',>Tli~f'ferinin hu iki arkaclaş 

kur, hattA ne de g ze uruyor. için pek fazla sırrı kalmadığına 
rılıklarının hAJA eski durumunu Halbuki New York'un o insana hükmedılebllir. İki dost, ıimdi, 
muhafaza ettiği Akdeniz komu- insanlığını unutturan hayhuyun. istanbulda bir armatör firması· 
tanıı~ı teşkılAtının bir neticeye dan, o \•ıcık vırık rutubetli bu- nın ortaklarıdırlar. 

Yunanistan' da 
Laiklik 

<Bası 1 lnrlde' 
karınaklı beraber, bndl kendi, 
lerinl ,u Vf'ya bu tarafın blr pey. 
ki haline düşmrğe mahktim 
cdPrler. 

Biz hrrkesin dini akidP. \'C iç· 
llhıtlarına saygı giistcririı. Dini 
tolrrııns an'ıınPlcrinl kttnnak ha· 
kımından Tılr'.klerln tarihte öncii 
bir roHı \ardır. 1-·akat bugiin 
Kıhrıs l'iskoposu, )arın Atına 

Pkkoposıı: l'unanistanı gıı~ ri 
mes'ul pfllitikn emr.llcrinln bir 
aleti diyl' lıullanmnı.:a kallnşırsa, 
Yunan siyasi partilrrl de bfö·Je 
('('rryanların arka-;ından ürilk· 
lenil'St', miişterek bir i birliği 
zemini bulmak \e müş-terek dl· 
vııyı yürütmek çok zorlaşır. 

Garbi Auupndn laiklik; kili· 
srnin dinle hiç bir ali'kaSl 

olmayan chi n\c\'İ niirıır. \'C ta· 
hakküm ı•nır.llrrlne kıırşı asırlar· 
ra mürarlr.le nf"tİfr~inde !'ldr 
f'dilmlş bir neticedir. Ml'rlr.ni 
all'm, lıiiklilin 71ft'ri ı;;ıyf'sinde 
aklın hllkimİ\'f'llne '" terakkiye 
karnşnıuş. fakat bilyiik emıır.r· 
yalist ile\ letlf'r, bu nimeti kl'n· 
di inhisarlannd11 tutmak, kurban 
\'e tah:ık'kıim ml'\"7.Uu dili' göztr. 
rinc keııtlrdlklert mlltr.tlert dini 
taassup baskısı altında uyuştur
mak \e tf"rakkldrn mııhrum bı· 
nkmak gibi bir )Ol takip etmiş· 
!erdir. 

Atatiirk: Garbi Avnıpa , . ., 
onun dC\•amı makamında olan 
Amerika haririnde IAlkllte doJt. 
ru yiirümek cesaN"tinl ilk giiste· 
ren dr.\'ll't ııllıımıdır. 'Tiirkb·f', 
bu sasNle hliytık tt'rnkkl hamlı" 
ferine kamsmııstur. llblm (ime· 
i!imi1,, llindlstana da aynı aydın· 
tık yolda yüriimek cesardlnl 
\'ermiştir. 

Riz, Yıınanlstanın iç işlerine 
karışmayız. J.'akat dünyanın bu 
kısımlarında beraherrf! kurmığı 
ıımduiumuz lı;tikrıırlı dostluk ve 
sulh binası heı;abına dlleilmb, 
Yunan ı;i)asi partll!"nnln birlik 
nlarak l'unanl!lltanda din ve de\'• 
!eti hirblrindf'n 11~1rm11k , . ., latk· 
liğe kanışmak ı·csarctinl ,;i'ltf'r· 
meleridir. K<ıki Yuna11 ntf'd!"nlve· 
tinin ern1netlerlnl fııtımak iddia· 
sınrla bulıınan Yıın:ın millrtl l('ln 
laiklik ywlıında yiiriimrtı, medc· 
ni hiT' bore hiıkmündf'llfr. 

Rlı sah\hİYf!IH lff!Vlf't acl:ıtnla· 
nyle kat'i mahi)·ette giirüşml'll'r 
.r:ırtı.iımm sanarak, h·I nlvetlf! 
adımlar atı) o ruz. Erlrsl günü 
Yunan ktllS«> polllfknrıları nrtl· 
lı~a fırla\'Drak, bugün Kıbrıs me· 
sell'si, 3 arın Aya sof~ a mesrlesl 
dhe bizi tahrikler \l' kundaklar 
kaAısınita bır~kı' orlar. J~Aer 
f"Sa!llı lılr iş görecrkııck, bu mf"· 
st'Jenln h:ılledilmrsi lbımdır • 
Asıl muhatabımmn Yunan flf'V· 

lf'tl mi, yok!lll Kıbns \"e Atına 
kflt'sesl mi olduğunu anlamılı· 
ytı. Klllsf' entrlkalınnın arka
sında gizlenen komünlııt f'mrllr· 
rinln de maııkt~nl düşürmeli) ir. 

Ru ml'!llE'lede blıt' test'lll vrrl'n 
bir taraf varsa, o da Amerllcada 
ur.un ııenelrr yaşayan, onnın ha· 
yatından nHlp alan \'C eskldt'n· 
hf'ri Jtenlş giirilşlii bir Türk \"a· 
tln9f'verl J'İhl dfişünrn \ 'il hatt.· 
t .. t eden uyın Alllenagoras'ın 
Rmn Patrik! bulanma:oıtthr. Bu 
patrik, Mitiin ruhani nifuzıınu 
Yananhta11ı Hikliie lıavuştur
malc l"flkanwılhttfe lıallanırsa, 
~IMH f!ttiıı dlnt mif.~ eyr. de. 
Yakın \'e Ortıtşarlıta dostluk \'e 
anlaşma kıınılmastna da f'n bil· 
yük bir hlunf'tle bulunmuş olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankar:ı 11 - Dıından bir ay 
evvel Ankara Brlcdiyesi Et fi· 
yatl:ırını 250 kuruştan 230 ku
rusa indırnıişti, Belediye bu fi. 
yatlar üzerınden yeniden tetkik· 
lcrde bulunmuş ve buglinkil fi· 
yatların da yüksek olduğu neti· 
ccsine \ armıstır. Halen knsap. 
lık hay\'an isllh al eden yerler· 
de et fiyatlarının 180-190 kuruş 
aı:.asında olduğu \'C şehrimize 
bol miktarda kasaplık hayvan 
ı::clclilı gozönllne ıılınarnk bun. 
dan bö~le etin 210·220 kuruşa 
ındirilmeslne k:ırar verilmiştir. 

Kat'i fiyat bu hafta içinde 
belli olacaktır. 

Konya' da bir şeker 
Fabrikı3SI kuruluyor 

bağlanmasını beklemek meci:ıuri naltıcı sıcağından yeni a~Tılmış 
Yeti Yardı. olan bizler, hakiki temizliğin de, 

Dolasan haberlere bakarak ııa \ekarın da, güzelliğin de biıim 
yet Mısırın iştiraki olmaksızın teknede \"e bizi bekliyen yolcu
Ortadoğıı komutanlı~ı için Jıere- lukta aranması gerektiğini hisse 
ken tertibata girişilecek olursa der gibiyiz. 

<Bası 1 tnclde) 
·ı 1 fabrika gilnde 1800 • 2000 ton Bir ngiliz ö Ü pancar iŞil)ecek \e normal bir 

kampanyada 150 bin ton kadar 

o uman gl"nel kar11~Ahı Kıbrıs Yirmi gün, belki de daha faz. 
ta kurulmak irr.ere muhakkak bir la, tepemiıde bazı masmavi, ha· 
komutanlık teşkılAtı mt'vdana ıı bulutlu, bazı ışıl ışıl yıldızlı, 
get.irllecektir. Bu istikamette bazı kapkara gökyüzil; altımız. 
bir harl"krie iE'ÇebilmE'k için mü da klh durgun, kAh kudurmuş 
zakerelerde bulunmak Uzere Lon deniz olacak. Ve rfizaAr tekne
draya gelecek olan TUrkh·e Bas mizi hazan dostça, hazan kalles· 
bakanı ile Dışlşlerl Bakan;nı bek çe itecek: bazan da duracak, bi 
lemek icap edecrktir. TUrklve- zl maviliğin ortasında kendi ha· 
nln alacalı tavır, komutanlık limlze bırakacak. 
bünyesinin kararlaştırılmasında 
katı rolü oynayacaktır. cTALtıı ztNctRI. 

Elitim Enıtitüıünde 
lngiliıce ıubeıl 

Ankara, 11 (Husu•t) - fstan. 
bul E.titim Enstitii!Unde bu ıe
ned!"n itibaren bir lngilizce şu
besi açılmasına karar \"erilmiıı· 
tir. 

Rıhtımdan aynlmaıc nzere ıken, 
tanımadığım bir Amerikalı 

kadın küçük bir anahtar ıinciri 
verdi Bir ucunda madalyon gi
bi blr şey asılı. üzerinde •Parıs-o 
yazıyor. 

- Uğurumdur, dedi. Hep ya. 
nımda tasırını. Alın, siz.de kal· 

Ol k b 1 d pancan şekere çevırecektlr. ara U un U Fabrikanın şeker istihsali bir 
( Bası ı foclde> kampan~ ada 22.000 • 25.000 fon 

Mehmet isminde bir teni ile ta· arasında olacaktır. 
nısıp onun \'asıtasıyle Serence Fabrikanın şeker istihsal te· 
bey yokuıundaki pansiyona yer· sisleı inden başka melastan şe 
leşmiştir. Kendıslni tanıyanlar, ker çıkarma tesı~lcri de bulu. 
son zamanlarda parasızlıktan şi· nacaktır. 
kftyet ettiğini, iş aramakta ol· Mrıca, konyanın mühim bir 
duğunu. olmadığı takdirde bir lrn;vanrılık bölgesi olduğu dık· 
kaç glln zarfında t~ıanbulu ter- kate alınarak diğer fabrikalar· 
ketmekten başka çaresi hulun· dan tamamen farklı olarak bfr 
madığı yolunda konuştuğunu pancar kUsbesl kurutma tesı~· 
söylemektedirler. lerinl de ihtiva edecektir. Bu 

Cesedin Ozerinde mayo bulu- suretle kampanya :tamanında' 
nusu, mahzende ~örülüşü ve bo yaş kilsbe alamıyan çiftçiye U· 
lUn kısmındaki berelerin mev· zak bölgelerde dahi olsalar kuru 
cudlyetl cinayet ihtimalini kuv· kü~be gönderilmesi sağlanacak 
vetlendirmektedir. Morg raprı tır. Bu fabrikanın sermaye,i 
ru ve savcılığın tahkikatı hAdi ı' çiftçılerden kooperatif yolu~\e 
!lenin esrar perdesini yakında şeker şirketi ve mılli bankalar 
kaldıracaktır. dan femın edilecelttir. 

Sovyet Elçiliği 

Tazminat istiyor 
( Dırı J incide) 

~o notasında aytıca bu tecavli:ı. 
!aillerinın yakalanıp yakalanma 
dıkları hakkında izahat istemek· 
tedir. Dışişlerl Bakanlığının bu 
notaya ne cevap vereceği henUz 
kesin olarak bildirilmemekle 
beraber, İstanbuldaki ilgili ma· 
kamlardan gerekli malOmat is· 
tenmi§tir . 

iKTiBASLAR 

Fransa'nın 

ba_şındaki Hindi 
, Çini derdi 

(Başı 4 Oncüde) 
sından daha ~Uksektir. Fnnsız 
ordusunun yuvarlak hesap 20 
bın kişiyi bulan subay mevcudu 
nun 6723 UnU llindlçlnt cephe
si meşgul etmektedir. Jo'ransız 
kanunlarına naıaran Fraıı a 
hlıkümeti barış zamanında ye. 
dek sırlıayları denizaşırı ,>erlere 
sevketmek yetkisini haiz hu· 
lunm:ıdıf:ından Hındiçlnlde Ya· 

ıife goren subaylann kAffesl mu 
\'az.ıaf ordu subaylandır. Fran 
sız parlamentosu, seçmenleri 
darıltmamak endlşe~ıle bu ka· 
nunu değiştirmemektedir. \'azi· 
yetin bu şekilde de\'amı mU\IZ· 
zar :Fransız suhayları arasında 

hoşnutsuzluk yaratmaktadır. 
Ayrıca bu halin Atlantik Pak· 
tı anl:ışm:ısı mucibince 1"ransa
nın bir Sf'ne içinde sılAh altına 
alacağı 14 tıimenln yetiştirilme 
si üzerine de· te ıl' edl"ceğı şüp. 
hesizdir. Fransa hilkıiml'ti he
nliz kendi yedeklerini sevkede
mcıliği bir harp için Amerikan 
htik'iımetinden Amerikıın ye. 

dek 'e gönüllerini talep etme 
hususunda fazla ısrar edeme. 
mektedir. 

Fransa 1873 senl'sinde 180 
kışilık bir ku\'Yetle biıtün fi· 
mali Hindıçinıyı bir tek kurşun 
atmadan zaptetmiş "e 1885 de 
çıkan Langson isyanını bastır
mak için de 500 mevcutlu bir 
sefer hl!Y<'li göndennek kAfi 
gelmişti. On dokuzuncu Yüzyıl 
içınde sergıi1.eştçilerden ibaret 
lıir veya blrkat tugay marifeti. 
le imparatorlu~a ilhak edilmiş 
olan IIindıçıııi. buğ!inün Fnn. 
sıısı itin taşınması güı: ajır bir 
yUk haline gelmi~tlr. 

Fran~ızlar si!Ah kuwetı ile 
Asyadan çıkanldıkları ıün Si· 
mali Afrıkadaki isYan blisbUtün 
alevlenecektir. 

Baha Aksel 

Kadın hukukçular gidiyor 
Altı gündenbE'rl Teknik tlni

\•ersitede toplantılarına devam 
eden Milletlerarası Kadın Hu· 
kukçular kongresi çalı5malannı 
bitirmiş ''e delegeler peyderpey 
meml<'ketlerine dönmeğe ba!ila
mışlardır. 

G«'nel kurul başkanı Mrıı. Bı· 
tes ile hakim Ailen Medrlddeki 
Mılletlerarası Baro kongresine 
i§llrak edeceklerdir. 

DünkU ihracat 

10 temmuz 1952 per§embe gü
nü Ticaret Odası tararından \"e· 
rllen, menşe eehadetnamelerine 
gore, muhtelif memleketlere ih· 
raç edilen barsak, koyun derisi, 
ku:ıu derisi, kepek, iç fındık, kit
re, tiftik \'e yumurtanın kıymet
leri tutarı 475,337 lfradır. 

Güne, lekeferinden radyo 
netriyatının bozulması 

muhtemel 
Londra, 11 (Nafen) - Güneş 

lekeleri yilzünden önümüzdeki 
günler içinde kısa dalga radyo 
neşriyatının bozulması muhte· 
mel görülmektedir. Gelecek Sa· 
lıya lekeler güneşin tıım ortası· 
na yaklaşacak \'e böylelikle rad· 
yo neşriyatı da büsbütün felce 
uğrayacaktır. 

C .. :rnı\l'I tf.t,,ıiı 
- -

Toplantılar 

650 uçak, dün Pyongyong' ı 
şiddetle bombaladı 

< Bap l incide) 
kir akınlarından birini yapmış 
\'e komünistlere ait 2 Sanayi 
merkezınl daha yok etmi$lerdır. 

Büyük hava akınına Ameri· 
kan, İngiltere, Avustralya, Gil· 
nl'y Afrika \'e GUney Kore hava 
t.U\'\'etlerıne ait uçaklar katıl· 
mıstır .. 

5. el Amerikan Ha,·a gücU 
urargAhı akfama doğru \'erdigi 
f:On haberde altının hfılA de\ am 
etmekte olduğunu kaydrtmlş \"C 

bunun belki de Kore harbinin 
en bil~ Uk hava taarruzu olduğu. 
nu belırtmiştır. Verilen malOma. 
la göre, Birleşmls Milletler Pİ· 
!otları ilk ağızda komünist or· 
ı!usuna ait Muhabere merkezle
ı::lni, 3 cl'phane fabrikası ile di· 
#er birçok sanayt mOesseselerinl 
ve Piyongyang'da klin askeri ik
mal Ye sevkiyat merkezlerini 
tahrip etmişlerdir .. 

Verilen malOmata göre. bü
yük akına öncillük yapan fılolar, 
komünist uçaksavar bataryaları· 
nı bombalamıs \"e maklnıh !U
fek ateşiyle taramıştır. 

Bundan sonra A\·cı-Bombar
dıman uçakları hedeflere roket. 
ler ve bombalarla yüklenmiştir. 
250 harp uçağından müteşekkil 
ikinci bir dalga bu ilk ftloları 
takip etmlı ve ak&am llzerine 
doğru komunist Kore Başkentini 
bombalamışlardır. 100 den fazla 
tepkili Av uçağı da, akıncıları 
komüniıot av uçaklarına kar&ı 
korumak için Pi~·ongyang'ın Jru. 
~- l\lançurya hududuna 

kadar uıanan sahada devriye 
geımiştır. AP muhıbıri Carter'in · 
verdıği malQmata ıöre. atm il• 
rasında, bazıları radarla kontrol· 
'u 100 kadar komünist uçaksavar 
topu l\Ilittefik uçaklara sıkı bir 
ateş açmıstır. 
Duman 
bulutu 

Tok)·o, 11 (AA.) - Bu sa
bah Batı Kore'de Pyongyang, 
H\'angju, Sarivon belgesindeki 
tl'sıslere yapılan muazzam hava 
tıkınınıı istirak eden pilotların 
bildirdıklcrlne gere. akın netice
sinde hau}a 1 kilometre toz bu· 
hıtu yük E'lmistır.. Pılotlar hE'r 
cins lnfılAklar ve dumanlann 
bın defa uta ki arın se~ rine mı. 
ni olduğunu söyl('mişlerdir. 

Kıuçuk fabrikasının infilAkı 

nEticesinde ~meselen koyu renk· 
U duman kaynaliarak 2.000 met
re ~ lık elmiştır. 

Mardin'de ıil6hh bir 

sarpııma 

"ftQl'O .l.J•uı 

l\fardın, 11 - Güres İlçesine 
ballı Ayınkaf Bucağının Uassm 
köyünde, 24 köylü ırasında al· 
!Ahlı bir çarpışma olmuştur. f 
ağır yaralı bulunmaktadır. Ya. 
ralılar Memleket hastahanesine 
kaldırılmış, sanıklardan 12 si 
yakalanmıştır. Yakalanan sanık
lardan 11 tUfek, 1 hançer ele ge
rlrilmiııtır. Kavganın sebebi he
nUı anlaşılamlımı§hr. Tahkikata 
de\'am edılmektedir. 

BUNUNLA NEREYE 
İSTE~SENİZ 

6İ/JE81L'4. 

BULMACA 
ıı Temmuz 1952 - Cumartesi 

tSTANBUL 
12,57 Açıhı n proırram, 18,00 Ba

b.rlır 18,ıs Da111 :Muzitl (Pi) 18 30 

Sar'kılar OlcuTaıı Mnalll Gotcçar 1' !10 
Xar11ık hıİıf mnıılı: (Pi) U,80 S'aı 
eurlerl t• 50 Dana orlı:utraları ı•~ dl 

ıs.ıs Sarlnlar Olnı:ran Gtilurııı G •~ 

... .. .. .. .. il ıS,80 ıJ{aftanm ııroırnm ıre< dl ııl <&S 

DMlktaı musilcl eeıb·•tl 1(1 ıs Earlrt ar 
Ol<u1aıı :M orılde Senor le '0 Tlirlctller 
17,00 Danı mu ti 17,20 Hakln JHr. _. 
man Faııl hP)'etl lR,00 Cıımartosl lron• 

1 1 a • 

• • 
• 

••rl 18,25 Ea:rıp m@k!np!arı ıı:.ao ıc. •:...----==

1 • ' • 
• 
·~ 

-

• 
man ıolto'en ı 8 H Danı mt'ıı fi ( Pl ) Boldan Sala. ı - .Alafraııra ııalaa. 
l P,00 Haberin 111 1S Saı Mtrltrl llt 10 2 - ElJd b :r dttl.t. B - XmıMt. 4 -

E@hlrdı bu hafta iP •5 Earkılu Oltnran IIububa& tozu ;Bir meml•ktl 5 - Tel. 

Radife Erı.n 2!1 15 Radro ıaı~nl 6 - Clnalla anlatma 7 - Bir ıonı ... 
20,80 Xıu ı•h r habulırl 20,85 D ııle· datı: Xokuln bir oL - El iti; .Ala-

iatınbulspor Kllibtinün senelik ricl fttıtclerl 21 20 6arlnlar Olnıyn franrt. muıilı de anahatr.' 

Jtdt fopl.iıitısı Ma1tafa X!ITll!la l!a,150 enl1't'!'Wlt• poı Yukarıdan Aeatıfa: l - Bır ıröı 
1ıtAnbu!stıor klubllnlin ••nelik idi tası 22,10 Danı muz ti (Pi,) 22,"5 Ha rıııırl; ~dl rlcl. 2 - öı olmıran. a -

toplaııt111 111 Alııatoe eumartul ırfinll borlu, 23,00 Xamhl:ro • Flona, pronam Tehlıktli bır l'let. 4 - Atık doniz. 5 -

1111 1 ~ de klup loloallnde 711'1 •t•tın· lır Hafıt eulnlar ..... •• nı mllllt Kor. ıı - Bır retul. iabanrı b r meıa 
dan butua ilnl@rla teıri&rl rtc.~ o!u· (Pl) U,00 Xaııanıı. JckeUn parası; 7 - Bir nnıımnı 8 -

ııur. ANKARA Bir harvan. 

ÖLÜM 
Merhum MUşir FAZLI PAŞA 

mahdumu, NİMET AKGÜN'ün 
eşi, SUKÜFE \'e FEYYAZ AK· 
GÜN'ün babaları, eski Belediye 
Daimi Encümen azası, tUrcardan 

FUAD 1-'AZLI AKGÜN 

\'efat etmiştir. Merhumun eena· 
Zl'Si 12 Temmuz 1952 Cumartesi 
güııU saat 12 de Maçkada, Nar
manlı apartımanından alınarak 
Teşvikiye camllnde öğle namuı 
eda olunduktan sonra FerikÖ\ 
kabristanına defin olunacaktır. 

* Yeni Türk Mensucat Limited 
Ortaklığından: 

Şirketimiz Ortaklarından 
FUAT FAZl,1 AKGÜN'ün 

Ölümünü teess.!rle bildirir. ke 
derli ailesine başsağlığı clilerlz 
Cenaze merasimi bugiln öğle n:ı 
mazını mUteakip Teşvlkiye Ca 
miinde icra edilecektir. 

T,28 .Acılıı Ta ııroırram, T,30 lf 8. DÜNKÜ BUJ,MACA1"1N HALLİ 
Aran. 7,81 M ık (Pi.) 7 •s Halın er &ıldan Sata' l - Japonlar 2 - .u; 
!,00 Sarlrl!ar TUrlc!IM (Pi) S,2 Ha· So. 8 - • an~; .Alt ' - Tröıt. 5 - • 
n ral)Oru @.~O c .. •U hafi foıü•ik (Pi) 6 - Rnltt, Ki T - On S - Arııa~u. 
O 00 Gtiıuın procramı T• kapaıı11. 'rııkarıdın Aııfın • l - Jar14arma. * 2 - B - Paıııııon .t - Oılu. 

12 15 • 1'J 110 Aıku aaa•ı· s - T•ı 8 - Au. 1 - .lal• Km, 

l2,ı5 lhml@btt•ıı ı•llm, 12,20 Mem il - R•t. On 
Jehtt se'lm. ı 2.so Allctriıl latt~ 11 ha· 
,.atar ı 8.00 ll. S. ATan •• hahorltr 22 on l, noııma, !! ı ~ Earkılır (Pi ) 

18,IS Sarkılar Okunn Semahat ı:::r.ırok "2 .ı~ M S A an "'" haberlor ~3 00 
mırı 18 80 öt• ~aıetui, 18,45 Sari" Da,. n:u !l (l'l) 2'1.30 I'roıram •• 

br Oknran ?.••il Folır. U 00 !I ı · k latıanıı. 

(Pi ) 1',80 FUm mUılkltrl ı I'I ) 14 '~ IZMiR 
Ka:rıp miktnplan 1 ~ 0(1 Han rAl'Or ı U ~ Atılış ,.@ rırnıram U,00 Ztr 
Topln tatıl proıTAmı .. , hııanıı b ~lor ıttı or ı 5 SO C"u müıi.11 (PL) * it< ı) ukılar ııı !!O 611 fferltrl, 16,'5 

16 5S Acılıı ... rroZTa'!I, 17 00 ıı Cırke ıra eurltri (Pi) 17 00 lac .... 
S . .Aır>-n .,.. coenk uati l 00 İnce .. ı 17 50 Orun hanları 1~ oo Eonqma 
111,vO ){ S, Ayan,.. haberler ıo 15 Ta ıs,ı5 Hafıf mıia k IPI) l 80 Sarkılar 

rlhıen b r rıı-rak iP 20 Sırlnlar Oh· ıD 00 Ha!ı.rlor ııı H ltuııl: (Pi) ll,10 
ran Sıdl Houes 11145 Radro De 1nrUı1. E'.oııuıma ıo 45 Sı,.ılmı eukılar (Pl.) 

c• 20,00 Milı k IPI) 20,15 Radyo ıra 20 00 I\onıer uıonıannda (Pi.) 20,11 
•ft••! 20 80 Turkııl•r. 21 ')u Koııııı~ı Radro ıan Hi :ın 80 Earkılar 21,00 

2ı ı ~ ll ıı le ıpı) 2ı ;o Sırk·'ar 01.n ı-Qrt turkulerı Zl.30 Pronaa •• JıaM• 
)&il Ytda& Okurer 2ı.n Muı.k 11'1) 1 ıııe,. 
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Mümessili: R A G 1 B SARI MAHMUD O G L U 
Takıılm, Cumhuriyet caddesi Iforlll'r aı>artımanı ?\o. S/1 (Rad)or\İ ııa ınıla), 

Telefon: 82245 - 82246. Telgraf adrrsi: RA \lllA 1 tanbul. Posta kutu ıı 127 Şişli 

MAL. T ve YUMURTA 

MOLASASI 

Nafia ıezz tıı, 

mOkemm ı bir .. 
kahv ıtı maddesi. 

Z AY 1 
Türkı) c İş Bankası İstanbul 

Şubesinden .. lmış olduğum 9348 
No.lı kiıçuk ~aı l hc!lap defleri· 
mi zayi ettım. Yenisini alacağım 
dan eskısinın hukmU yoktur. 

l\tr.hlik Ünlü 

Yeni netriyat 

Türkiye 
Genel 

Kızılay Derneği 

Merkezinden : 
\lın ılının Tut ~ ılçc merkeı.ınde yaptırılacak 

2Z6 ;;:;ı 5D lıı ıı kc ıf bcdrllı sağlık merkcıı b nası ınşası ka· 
palı zarf u uliylc el; ıllmC' konulmuştur. • 

2 - Yapılacak binanın proJeleri, fennı ve hususi, fenni 
ş3rtnameleri vc~aır luzumlu evrak dosyası Ankarada Kızı. 
lay Genci Merkezinden, lstanbulda Kızılay satı~ deposu mti· 
dürlüf;lindeıı, Erzunım 'e Agrıda Kmlay ~ıbclerinden 
1!5.- lirn karşılığında alınabılır. 

3 - Eksiltmeye gıreb'lmck için aranan sartları haiz 
istcklllerın usulunc urc 12 000 lırıılık geçıci teminat ver. 
melcrl ve en az 120.000 lir lık benzerı r<!smt bir inşaatı 
mu'faffakıyclle yaıımı ~ olnı k şarttır. 

4 - Eksıltnıc 28 Tı:nımuz 1952 p:ızartesi günıl s at 15 
te An karada Kızıl } enci merkezinde ) apılacaktır. 

5 - K p ıl ı ki f zarnan ek iltmenın )apılaca~ı gUn 
ı.aat 14 e kad kııb 1 C'dılır. Po tada 'fakı olacak gecıkmc-
lcrdcn mcsulı)l't k bul cdılmez. 

6 - Kızılay ıhale) ı ) pıp ~ aıım makta erbe tllr. 

İdare Otobüsleri İçin Şoför Ahnacak 
i. E. T. T. işletmeleri Umum 

Müdürlüğünden : 
1sletmelcriınlz otobüslcrjndc şoror olarak çalı,şlırılmak 'e 

chliyeUerine gorc tıcrct vcrılmek uzcre a ağıdaki e\"sar.ı haiz 
bulunanların luzumlu 'csıkaları ıle birlıkte Bryol:lu Tünel 
meydanı ltelro Han 5 inci katta zat işlerınc muracaatları ılan 
olunur, 

1 - A kerlıguıi )apnuş olması. 
2 - İ!:ilnnbul Belrdıyesinden aldı{:ı chlı~elnamcnin en az 

ıki c.nclık olma ı, 
3 - Ehlıyctnamcde olobiıs kullanabıl r kaydının bulun-

ması. (10968) 

HER $EY HER KESE 
H. MUM'a Ait Büyük Müzcıyedc ile Harika Saış 

13 Temmuz 1952 Pazar gilniı saat 10 da Beyoğlu İslik· 
lal caMcsi Sahne sokak 6 No.lu Saıt Paşa hanın 5 numa· 
ralı dal.resinde {Konak Oteli )anı Vagonu Karşısı) Son 
Model Stılize tckmılı oyma 9 Parçadan ibaı et hnrıka ye
mek oda takımı, (Büfe, Masa. Vitrin Sandalya) Stil Chlp
pendal iekmıl Kapitone KuştüyU )astıklari) le beraber 
em alsiz salon takımı. Paris malı Aplıklcrl ile beraber 
Bronz ve Krıstal muhteşem a'izeler, Alman malı Kauç di· 
van alon Vlt.rınlcri, 0}un masası, Cocuk odası, Krom 
Karyolalar, (ESY) l\fnrkalı Son model utıi makınası, füıl! 
Biblo 'ie Porselen Amatörlere Büyuk Mujde Sevr, Kapodı· 
monte, Berlin Saks Vazo, J nrdinyer ve bıblo Kolleksıyonu 
Epok malı •Cın• 1'ekmıli Fildişi i lemell Vazo, Dlinya, hey· 
keller Salr.aç takımı etajer Vs. vs. Naim, Keşan, Şiraz Halı, 
Seccade Kolleksı) onu. Hiç kullanılmamış kadar yeni Boch 
marka motörlU 6 ayak Buz ,flolabı. R.C.'\. ve l\Iaıconi Rad· 
yo Pikap 2 Metre Feniks ve Filodcndra çiçekler. 

PORTAKAL l!!Iİ!Iİmll!llll!!!!!!!ll!lmi 
.sendikalı 

Hat•ı ık ( tnd kah) nı:@l!.!in 18 ~------------··-------~ hı•ı •• nı çıı.m tır. Fl:ratı 10 kıı~· ' 

tur 

* \'aılfc llukunıleri u 
Tatbikatı 

* Bcllini'lrr 
'M 1 l ı Bak1n tı (6 nııer) 

eAını La •1ın n RtMam :\'urııllah Dut 

tara•ındfn huır anan cok d kir.ate cı .. 
f•r bır eatr JI ı la'll~!ır. 'entdık et.• 

ııatının Jı:urucula t cı.ıı jacop llrlhnl 

11• o:Ullan Ceıı Te G onnnl B@l· 
1 ııı'I hara annı. ta a•lannı aııhtan 

~bel u""lfr lnııe kit t !lztr ne ba· 

Dıkk t • Dikka~ 
Soğuksu Otel Gazinosu ve Yüzme Havuzları 
Şehır Elektrik ile Işıklar içinde ~ enı hır f dıı re, temiz sen Is, 
ucuz bir tarıfc ile çalı maktadır. h i bir g.ın sccırmek için 
bıı· tecrübe ktıfidir. Cumartesi Pazar gtinlerı Caz \ardır. 

lüdurl) et ••illi 
Devlet Hava Yollan Genel 

Müdürlüğünden · 
7 Temmuz Pazarte 1 gUnunden itibaren Ankara ve lstan· 

buldan Eskişehıı'e Uı;ak · fcrlcrinc başlanmı~tır. (11037) 
Seferler her gun olmak ilzerc: 

\nkaraclan hareket 8 00 
E kışchır'e varış 9 00 
E ki ehırdc"l hareket 9 13 
1 tanbula varış 10 15 
1 tanbuldan hareket 14 30 
E kişchıre varış 15.30 
Eskışchırdcn hareket 15 45 

nkaraya varış 16.45 

{' crctlcr '\nkara Eskı.,ehlr 24.00 
1 tan bul Eskışchlr 28 00 lıradır. 

;) . 

UAYYEN ZAMANLARDAkl 

sancılara_ karşı 

GAi iN 
başara ile kullanılır ... 

• baş; diş, adale, sinir 
ağrılarını teskin eder 

• romatizma ve siyatik 
sancı ve sızılarına 
karşı faydalıdır. 

fJ İ D O'ılıı 
Seyrederek KOKf;'\ KİS OR· 
KESTRASI refakatinde meşhur 

Napollli Yıldız 

1 

M A G O A O 1 A l'in 

İtalyanca ve l!pan};oıca şarkıla· I ' 
rını dınlc) ınız. \ emcklcrınızı 
ı.too taraçasında yıyınız 'e 
Banyonuzıı LİDQ Yüzme havtı· 1 

zunda alınız. Telefon: 84446 ı -· 
lsfanbul Ticaret Odasının 

Yeni Telefon Numaraları: , 

ıl~ ------~ 
,. 

9/7 /952 gününden itibaren 

24 9 - 2L-__ı_.._. - 24 7 
ı 3 -2 5 1 

~~~o~la~ra~k~d~eg~-i~şt~ir~il~m~iş~ti~r·!!!~~ I 
iyi traş olmu~ erkeği 
her kadın beğenir! 

. 

Br) <>glu nı\a Atlı Sincnı.ı ı P;ı.~ajında ~ 

Çay, ıperitit ve neli!i yeml'kleri)·Je bugünkıi 

Cumartui gilnü.ndt.n ttibaren hiımrtinizdedir. 

l\limari dekÔr: l'iık tk miihl'nrlis Kadri Ero an 

J 

1 

.., 

.,. 
Türkiye Kızılay Defneği 

İstanbul Deposu Müdürlüğünden : 
Aksarayrla kain Jlcın irıı Okulumuz ihtiyacı olarak 

gerek okul 'e gerek Depomuz Mildül'iüklerindc mevcut 
şartname ve cvsafnanıclcrinc göre. aşagıda miktar n:ı mıı· 
lıaınmen kıymetlr.rı ynıılı ikl kalem malzeme 16/7/9i>J. taril,Ji· 
ne rastlayan çarşamba günU .;aat 14 te kapalı zarfla cksill· 
meye nzedılmişlir. İsteklilerin muvakkat l<!mınatlarını o. 
kul l\lildür!Uğünc yııtırarak kapalı zarflarını Okul Müdürlü· 
f:unc tc\·di ctmelerı rica olunur. 
Derneğimiz arttırma ve cksillrne kanununa tAbi değildir. 

CJnsi l\liktıırt :\IU\'akkat temin;ıl 
Lira Krş. 

J · Gürgen odunu 350 çeki 2;:9 38 
Beyaz peynır 1250; 1500 kilo 16." 

1 

1 

1 

.. 
As. Okullara Oğrenci Ah nacak 

1952 - 1953 öğretim yılı için 
şagıda l azılı astsubay sınıf okullarına 5802 sayılı ka· 

nun hükünılerinc tore öğrenci alınacaktır. Kayıt \'e kabul 
nıuddeti 9 Haziran 9.32 sabahından 1 Ağustos 952 ak:amına 
kadardır. 

1. Astsub3y smıf okulları: 
su, aı·i Okulu l stanbulda, İstihkam Okulu tstanbulda, 

Topçıı Okulu Polatlıda, Uçaksavar Okulu 'ruz.lada, Ulaştırma 
Okulu izmirdc, •rank Okulu Ankarada, Mubabere Okulu An· 
karada, Sıhhiye Okulu Ankarada, Veteriner Okulu Ankarada. 
P. Okulu Çankırıda. 

2. Aranacak Nitelikler: 
a - Türk \•atandaşı olmalı::. 
b - Orta okul veya Milli Eğitim Bakanlığından orta 

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

c - Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak. 
d - Kendisi kusursuz bir ahl~k ve karakter sahibi olmak, 
c - Bır \'eli göstermek. 
f - Boy 1.60 dan a~ağı olmamak. 
ı: - Al:ırlığı boyu ile ınütena!ip olmak. 
h - 16 )asını bitirmiş ,.e 23 ya~ından ıün almamış 

bulunmak. 

ı - Askeri \C ivil okullardan ders. ahlAk \Cya sağlık 
ıebeplcrilo çıkarılmamış bulunmak. 

j - İstekli miktarı fazla olduğu takdirde seçme im· 
tihanını 'kazanmış bulunmak. 

3 - İstenilen belgeler: 
a - Dilekçe 
b - ~üfu cüzdanı \eya ıa~dıkli örneği. 
e - Oğrenım dereccsıni gösterır okul diploması \'eya 

belgesi. 

d - Bir seneyi geçmemiş a ı kağıdı. 
- Ailesinin, kendisinin ve velisinin iyi ahllk \'e ka· 

rakter sahihi olduklarını .~ö terir iyi huy kağıdı. 

f - Örneğine uygun noterce tanzim edilmış taahhüt 
senedi. 

ı: - Tam teşekküllü askeri ha:ıtanelerdt.n • katılacağı 
sınıfın• astsubav okula girer kayıtlı sağlık raporu. 

IV. Genel Hükümler: 

1 - istekliler doğruca s:irmek istedikleri sınıf okul ko
mutaalıı:ıına \eya bulundukla_rı As. Şube Başkanlıklarına mü· 
racaat edecekler. 

2 - f stenilcn cnakı zamanında okullarda \"eya As. Ş. 
Bş. lıklarında bulundurmıyanla r hiç bır hak iddia edemezler. 

3 - l\IUracaat fazla olduğu takdirde kadro nlsbetinde 
seçme hakkı okullara aittir • 

4 - ·amıellerin gıdiş donüs )'olluklan ve masrafları 
kendllcı ine aittir. 

5 - Askerlik Şubelerine miıracaat edenlere okullannca 
~elmelcri ic:in davetiye gönderilmedikçe hiç bir namzet oku· 
la gclmiyecekwr. 

fi .- Talip olacakların sıhhi nıua) eneleri ha~ vurdvkları 
nskerlık ~uhe vcya okul komutanlıklarına en yakın aske.ri 
hastaneye cvkettirilerek yaptırtlacaktır. 

7 - Okula giremez kayıtlı rapor alanlarla evrakını \"ak 
tinde t;ımamlamıyanların evrakları okulları gönderilmlyecek. 
kendilerinP iade cdilc<'ektir. C10.a2) 

tmtıyu ııablbt: Sf~.U~ KORU~ 
Bu sayıda Jau ısı,.:ıııl fiilen tdarf' •dtn mes'ul ınSdür: 

MF.l.hl \'E~ER 
(\'ATAN) G87l'(l'C'llik ,,. ~ııttııılC'ılılı f A. 5. - lstanbul 

\'AfAN MATB.tASf 


