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r BAŞl\IUBARl.tİRJ 

Ahmet Emin Y AtMAN 
\'ATA U\'1 

Cafaloğlu, l\follafcnarl Sok. 30·32 
Telefon: 2'120'7 - 29316 -2931.5 

Telgraf: \'ATAN htanbnJ L l'IL : 12 - A 1'1 : 4010 ı:ı~ atı : ıs t~ 

Eisenhower, ordu 
ile alakasını kesti 
, Ordu Bakaııuıa gönderdi~i 

telgrafta diy or ki : 
" Hadiseler beni böyle bir karara mecbur 

-- etmiş bulunmaktadır,, 

Mirasyedice 
Gidiş 

f 
A nıı4olu .l11111$> 

Chıcago, 13 - General Ei. ı;:rafla czcumle ~yle f>Oylemck· 
senhO\\ er, cumartesi 1:Umi ordu tedir: 
ıle alakasını kesmiş bulunmak· « Ordudan a~Tılmanın benim 
tadır. için ne kadar acı ve mu~kfil ol· 

Gelecek seçim kampanyasın· duğunu pekala takdir edersinlı. 
da serbest hareket etmek ve or· 1-'akat hadiseler beni böyle bıı· 
du ile bir rabıtası kalmasını is- karara mecbur ctmis bulunmak. 

l 'AZA1'': temiyen 1:eneral Eisenhower, 5 tadır.• 

General Collins 

GENERAL 
• 

COLLINS 
KORE'DE 

h yıldızlı i[eneral riıtbcsindcn ay. Cumhuriyetçi Mılli komite, 
A met Emin YALMAN niırken müteessir olmustur. F.:isenhower'in parti liderleriyle Amerikan birlikleri 

'b-ar§ımıtda hudutsuz fırı;atl ar l\taruf komutan Ordu Bakanı temas etmesi üzerine generalin .d k I 
'\. Frank Pace Junfor'dan istifa ordudan a)Tıldığmı bildiren tel. yem en a in ar ya-
) . erili bulunuyor. Türk mil· .. 1 " · b ı k ·ı • 
tetlnı birinci derecede öncü bir muamelesinin bır can cwe neti. grafın metnıni nc~rctmıs u un· para meVZI eri 
ole ka,·u"t k Anı rlk celcncllrilmesini ayrıca rica et- maktadır. bombaladılar 

d ,. umıa , e a ' e 
ıte miştir. Eisenhower'in bugüne kadar 

li ,. r memlekcllcrle sıkı 1 bir· Gcncrnl, Bakana "ckli~i tel· (Deumı Sa: G Sfi: 8 de) ( \'azısı 5 inci a'·famızdad ır.) ı:ı sa)e inde gcll me hmmızı ________ ,, __ t>;__ ______ __.. _____________ ., ___ _ 

;rttırnıak, cmniyctimb:i da:ıa 
•da ağlama bağlamak kendi 
tllhıizdedir. 
f lli r aralık hu hakikatleri 
dlrkedcr gıbi olduk. Yeni ikli· 
ar birk ç f\i \ C cc ur adım 

~.ltı. Derhal de miikcmmel ne· 
1ce1er aldı. Bu başarıların ne· 
Cslle uyu up kalsa canımız yan· 

Truman, ticaretin 
tahdidin en fikiiyetçi 

~az, fakat her nedense, birden· 
ırc ba lretl bağlandı, hayıılı 

hlda ) urümele dıwam cdec~k 
Ycrdr buna arko çc\ irdi \ c ele ı 
lie.ı;irdlğimlz geni lıaric:i itiharı 
~ ırasJedice l ok etme e koyu l· 

u. 

Başkan, ticaret sahasında Amerika tarafından meydana 
getirilen engellerin Atlantik savunJl10 camiasımn gaye

lerini baltalıyobileceğini söyledi 
llariı;tc bir aralık çok &c\ ıl· 

f' hlbin rhrbi, nı llli birlik, mil· 
i 1 likrar bnkımından bir örnek 

.ııı:ı r. ını ı;ö tl'J'tııcmir, ı': 
rokrasl \ C hurıi el 
Unda açık alınl a :uru· 
~tnıtz ' e lıur ılun) anın bir 
akın1 ana da\ alarmda bir takım 
~e :u ı hctlcr benimsi)erck aklın 
ııkını il r. tine da,-anan bi r r.h a· 

5tlfn te c bbii iin"ii elimizde t~t 
tnaınııdı. lemlcketiınlıile brli· 
r~n iktısad i kaı ı..,n manın da ha· 
~ıeı ltibnrım ızın ltunctleıımcsin· 
e elbette tesiri oluyordu. 

Bu İıilcrde ald ıgınıız ilk hızı 
muhafaza etmek lşdCJI bile 

değildi. Scmıaycnıizl i~letmek 
!'k kola) dı. Ne çare ki \•a rlığı· 

1 1.Zın kaynaklnrını kendi cJl· 
~lılc baltalamak ) olunu tut· 
Uk, 

.'l'iirki 'f', bugün hnıicc kanjı 
lııılli birlik manzara ını goster· 
~il or. Çünlm ha 1 partilerimiz 
bra. tnda kıyasıya bir harp \ C 

it unıeı hali \'ardır. 'J'urkiyede 
~Uhaldct 'kendini tehdit altında 
k ıı~Yor \ e bağırarak bu hoki· b:1•. dün)n)a ilim edi) oı'. 1\lilli 

1 
tlıt,; olmayıııca, bize o kadar 

a al{, kaııındırnn mill i istikrarı· 
tııız da bi r serap manıaras•nı :ıl· 
llııştır. Hu iki kudret tı lsımı eli· 
~lzdeu kaçtığına giir<', ilfinya si· 
ltıa~ıı saha ındakl öncü r olü· 
ıı· ıı:c tehlikeye düsmü~. hnrld 
d1hsi itibarımız, liikenmck i li· 
b~tlannı bclirtmi tir. Hariçte 
) lti C\ enler ' c bize ümit bağlı· 

ilnla r, kan ağlı orlar. 
ın l\uı;un muhalif partiler gibi 
d ÜstaklJ gaıelclcrimiı de, iktl· 

Tümgeneral ı:uns dün Ye ilköy ha\'a me)danında 

NATO Karargôhı Eğitim Dairesi Başkam 

Tüuıgeııeral Evaııs 
şelıriınize geldi 

Sh.apc Tcııkilfıtı. \'C J:ğitim 1 gencrııl E\ans, ayrıca, Turkiyc 
daircsı ba~knnı 'l umsencral G. ~·c ilk dcla ı;:cldiğini 'c bu "Ziya
S. E\ans, bcrabc~indc bir.Frn~ ız rcÜcn çok memnunluk duyduğu-
alba_yı \C muhtclıf rlitbclı lngılız . . 
\O Amerikan subaylnn olduğu nu da ifade ctmıştır. 

d11oruıU4 Pu11 

Washington, 13 - Karşılıklı 
GUne\lık Te ·ıiatınıı ·ısti~aı e 
Grupu ıoplanusm~ iÔZ alan 
Baskın Truman memlekete it
ha 1 cdılcn malların bazılarının 
miktaı·ının azalWma ı ncticcsı 
Kar ılıklı Gu\•enlik Teşkilatı pıo 
grammda cıddi sarsıntılar 'Ucu 
de gelmesinin muhtemel olduğu 
nu ı;öylemi§tir. 

<Devam ı Sa: 5: Sil: J de) 

Demiryolları 
Memurlarına 
Mesken 

11 ııuı .ltu1.ab rlr.ı.:4tn 

Ankara, 13 - Ulaştırma Ba· 
knnlığı, Devlet Demiryollan me· 
mur '<e müstahdemlerinin mes· 
kcn ihtiyacını karşılamak mak. 
sndıyln büyük bir te~cbbüsc geç· 
mis ,.e kredi temini hususunda 
Emekli Sandığı ile bir anlaşma· 
~·a \'armı§tır. 

Buna göre Devlet Dcmiryol· 
lanna mensup blr ~ahıs mesken 
ıhtiyacını karşılamak maksadıy. 
la bir ev yaptırmak isterse Ge
nel müdiırlüğe mı.iracaatta bulu· 
nacak. Bu hususu te,·sik ettiği 
takdırde gerekli muamele hazır
lanacak 'e kendisine Emekli 
Sandığı vasıtasıyla 5000 lira yar· 

meumı Sa: 5 Sü: 1 de) 

GÜNÜN YAZISI 

.. · . 
Universite Haftası 

Yazan : Dr. KEMAL TOSUN 
ı Bugün ikinci sayfamızda 

Kamptan çıkarılan dört 
güreşçi amatör sayıldı 

Milli O/impiyad Komitesi, Yaşar Doğu, Gazanfer Bilge, 
Nasuh Akar, Halil Kaya ve Ruhi Sar1alp 'ın amatörlük 

vasıllar1nı kaybetmediklerine k 1rar verdi 

tekrar kaınpa Güreseiler 
-> -> 

Sporcularımız llamburg sokaldannda ·derrilere bakıyorlar ( Basın Tolo) 

Sedat Taylan Helsinkiden telsizle bildiriyor · 
~- ... --....,. 

Basketbolde b ·ugün 
Mısır'la karşdaşıyoruz 
Bitaraf 

' 

müşahitler serbest güre~te Türk takımını 

şampiyonluğa namzet gösteriyorlar 
llelsinki, 13 (Hususı surette gelen İsrail 'e 'l ugo la\ ların 

giındcrdiğimiı arkadaııımıı Sedat bal1·akları törenle çekildi. Biz 
Taylan bildiriyor) tören ıçin ikincl kafilemlı;n gel· 

Sabahtan ôğle) e kadar şid. mesini bekli) oruı. Şiddetli l ağ· 
detli ~ğmur yağdı 1''utbolcüle· murlara rağmen kampa iştirak 
rımiz bu yağmur altında sulu bir etmıs milletler idmanlannı l apı· 
antrenman yapblar. Kampa )eni <Devamı a: 5: Sii: ti d•ı 

alınacak 
Profes) onel oldukları ilim &o 

dilmek sureti) le kamptan uza!·· 
laştırılan 4 mlllı ailreşçinın ısım 
Jeri etrafında uzun zamandır de 
\Bm eden sö)lentiler, dün Milll 
Olımpl) at Komitesınln )aymladı 
ğı bir be)anname lle yepyeni bir 
safha arzetmiD bulunmaktadır. 

Dün, radyo vasıtasiyle eCkftrı 
umumlyeye du~ urulan beyanna· 
mede ŞÖ) le denilmektedir 

fllf'Vamı Sa: 5: Sii: 4 de> ---Son dakika 

Karar Helsinki' de 
Heyecanla 
~arsı landı 
Helsinkl, 13 (Hususi surette 

~önderdiğlmiz muhabirimiz SE· 
DAT TAYLAN telsizle bildiri· 
yor - Yaşar· Doğu, Nasuh A· 
kar, Gazanfer Bilge 'e Halıl Ka· 
:;anın Olimpı~atlara geleceğı hak 
kındakı hab('r burada bi r bom· 
ba te ıri larııttı. Haber ~ımdıdPn 
bu tun kampa ) il ılmı"' bulunu· 
'or. Bu suretle alakalı ahıslar 
serbe t .:ure te Tır 'l' ani)· 
\tınhı t ;~nn••lrtfı ,., o 

Bu meuuda hır \meııkan ı· 
dareeı~i) le gonııtum, bana DUn· 
laıı SÖ)ledı: 

YaMar Doğu, f\a uh Akar \C 

Gazanfer Bilgeyi 1948 s<>nrfilnde 
ı.ondra yapılan olimpıl atlardan 
tanının. Hasımlarını arka arkı· 
~ a tuşla :;endiklerini görduguın 

( Df'nmı Sa: J;: "il: !i ıle) 

~ .Riilt.1iER .. söN······~ 

~ SAYFAMIZDADIR i . . .................. ............... 

OKYANUSU AŞAN İLK 

- TÜRK KOTRASI 

Turgut Ahıkııl'u uçak tuttu u 
için arkada ları trda\i edi)oı · 

lar <Basın Foto) 

~ f'UNÇ YAQIAN 

« RÜYAM,, DAN NOTLAR: 3 

Gece yarısı atlatılan 
ilk mühim kaza ... 

1 arın lehinde ahllllk edemiyor· 
gar \'e acı tcnkidlcrde bulunma· 
~· ta ıdıkları mP.s'uliyetiıı icabı 
~ lı>orlar. Çiinkü uğuruna lıe 
, 11 ıniıca ılelc edilen ne kadnr 
tiksek kıynır.t n rsa, takım la· 

ın l edn olunmuş, keyfi ' c ah· 
..__! De\Rmı Sa: 5: Sü: 7 t'IPı 

halde, 6 kişilik bir ~eyctlc, dün General, şehrimizde iki şun 
saat 16 da ozcl bir lngılız uça~ı kaldıktan sonra, Ankaraya gıde-
ile şchrımızc gelmiştir. cek ve tetkiklerine başlıyacaktır. 

Kendisivlc görii~cn ı;:azeteci· General Evans'ın memlel,cti· 
lcre ·Tilrkhcde, ordunun cğiti· ı mizdcki tetkiklerinin kaı; glin 
mi Uzerındc tetkiklerde bulun· cle\am edeceği henliı belli olma· 
mak üzere ı;:eldim• diym Tilm mıstır . 

Toroslarda bir. otobüs 
kazası oldu 

} 9 HAZİRAN - Dünil sayma· 
mak lazım. Yolculuğun Uk gu. 

nü asıl bugün. Tam yelkenle iler· 
Ji)·oruz. Parakete~ e göre sürati· 
mız saatte 10 mil. Ne fazla . ne 
eksik. Ilalbulii bhen 10 milden 
faıla yapı)or gibiriı. Paraketenin 
talımalı yeniden okununca, ı:J 
anlaşıldı. Tekneye takılın ilet 

Gülek bog" aztnda bir dereye yuvarlanan 10 milden razıa surau kaydet· 
mezıni5. Salvosu kısa; kotra hız. 

O!inıpf)atlara l~fü-ük edecek Lübnanlı porcub.r dün ebrimfadc n t ran it olarak 
n e. im SPQTCU lan Yrsilkoy h::u alanında göstermektedir. 

otobüste 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı 1 1andıkça salvo suyun üzerinde 
,--------- ekmeye başlı)or. Sal\'oya ip ek· 7 urTı: l1ııctı414 '-lımn 

Adana 13 - Toroslarda feci / 
bır ta~ıt kazası olmu~tur. Ada· f 
na 2079 plakalı ve şoför Necmi 
Parmaksmn idaresinde buluna=ı 

<Devamı Sa: 5; Sfü 7 del 

Foto güzeli 
Müsabakası 
~~;ıkkında 
Okuyutularımız arasında 

nçlığımıı: }"oto Güıeli ır.üsa· 

baka ına gönderilen ceup
ların tasnifi sona ermiştir. 
Yannkl ı;a}ımızda, fotoğraf 
lı;rallçe ile birlikte bütün 
giızellere ait seçim neth:t'le 
rinl mukaycscJi bir cetnl 
halinde vercreğlı. 

Üç çocuklu aşık 
Bir baba . 
intihar etti 

lc.ndi, uıauldı: bir saat sonra bak 
tık, parakete 12 mil ka)det
mis. 

Saatte 12 mı! bö1le bir kotra 
için büyük bir sürat. Atlantikte 
bu sürati elde edebill§iıniz; Ha· 
sim M ·rdin'in cesareti \e ke•ı· 
dine gü\'eni yüzünden. Şu anda 
kotranın Uzerinde bulunan ana 

• , yelken bumbası niıbeten sakin 
Ku!11k~pı ~oca Hagıp l'a,a denizlerde, kısa mesafelerde do 

caddesı .,Dınçkuk apartm~nın ~?· ]aşmak için yapılmış. Aslında, 
pıcısı 3u ya~la~ında e\lı ' e ~ıç yola çıkmadan e\'Vel, bu bum. 
çocuk sahibi Nı.hat Çakır, dun banın çıkarılıp, kotraya, çok da· 
saat 11 raddclcrındc toplu t aban· ha kısa olan ve daha ufak bir 
~ayı kalbin~ .sıkmak suretiyle ~ elken taşıyan Atlantik bumba· 
ıntıhaı· ctnıı~ır. sının takılması lazım gellyol'du. 

Nihat Çakır intihar ctliı;:inc Fakat l\lardin cesaret göıterdj, 
dair bir de mektup bırakmış ve büyük bumbayı ''e geniş )elke
bu mektupta aynı apartmanda ni muhafaza et•i. Bu sayede rilz. 
oturan bir kıza Asık olduğunu, ı;Ar estikçe normalin üstünde yoJ 
fakat kızdan yüz bulama<lıCını, yapmamız mümltUn oluyor, fa· 
birkaç gün önce d e e\•lenecegi· kat esmediği zaman da Okyanu· 
ni duyduğu için intihar ettinlni sun ortasında bır tonluk bumba· 

----·---------: bildirmi~tir. <Deumı: Sa. 4; sa. 6 da) 

Ha&im Mardin, · Ri)am• kotnsının ll_areketlndcn ene1 ·Amedo 
kanın Sesi• ne beyanatta bulunuy"•. 
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'~ 
Universife Haftası 

He.r fakulte- Ya z an : ,._=-==--="""""""""""" ) bitaraf sulnln, 
den i k 1 hak 'e hakika 

hocanın bu· ..... O Vl\T 1 tc ~ontltici te· lunduğu, Rek Dı'. Keuıaf, T slrl inkıir edile· 
tor K. !&mail bilır ml? l' nlvrr 
Gilrkanın baş..__,_,_..__,,__..,.......,,_......,.,....._.,,... __ ....., ______ _. ııt!'nln, umumi 

Şişli • Tünel tramvayları 

ay başında kaldırılıyor 
kanıııında 1, İstanbul Üniver· lan (ve olması !Azım gelen) efk!n \e idare eden!C'rl iılad 
sıte•mden bır profesörler he- ünhersıtenın, va relen ve fonk ed ıd ve nydınlalm bu kabil 
)!tı, bu '11 tlnı..,erute Hafta· Sl)Onları, şiimQI sahaları itıba· be,anlannın, ilim ne ptılıtik 

btıklAl cadde·indek: seuüs~fer izdihamını 6nlemek 6a· 

ıını Çınakkalede yaptı. nyle, umanla d('ğlşmı e de, arasındaki bir lu'lhacm habtr· 
Istanbul Universıtesınde, her csa ,e muhteva itlbamle aynı cisi bir takım (kurl lar eklin· 

3ıl, memle etimizin hır 'iü)et kalmıştır. den bılir tlniver ıtc de telalli edilmesi serftpa ha· 
merkezınde bır Ünn erfiite Haf nin fonk i)onları kendı Aza ın tadır. 
tası• yapmak ldetı mevcuttu. dan ba,..Ianp. lçind" bulundu· 
Yanılmıyor~. 1941-194~ lıl· ~u ft'hır, bölge, memle et ~e 
larında !Asıla,..ıı olank Erıu· dünya ölçu unc \aran kı m"t 
rum, Diyarbakır, EIAzı#, Sam· ve eumıll kadr-melerini h ızdır
ıun, Van, Konya gıbi \ılbet. lıır. Bu fonkı;ivonlan itım \c 
Jerımtzde yapılan altı üniver· me•lek adamı '.\eh5tırınek olıın 
sıte baftuından sonra, &Uzel \e öl!retlm "e e ıtim fonk ıvonu, 
fıydııJı bir an'ane teessus et- hfzzat ilim apmak fonksi oııu 
mek Uzereykt'n, mal(ımumuz ol , e Htanda~ıarı frfııt rtmeğc 
mııyan sebeplerden dolayı, bu taallQk eden umumt cğıtim 
teeşbbUs inkıtaı uğramıştı. Bu fonksiyonu di)c (2) Uç e~asta 
sene ıhya edildığini memnun!· toplamak mümkundur Görtllu 
) etle mil5ahede etti ımiz Uni· :ı or kl, ünn e?Eite, maddi ıe· 
, ersıte haftalarının bu: Canak· ı:ınme imk~nlannı temine B· 

kaledeki, zannımızca, yedincısi· ravan meslrkl • teknik blr ta. 
dır. kım bılgıler \t'Tm('kle yetmen 

esıle Şlşlı. 'Maçka. Kurtuluş ıle Tunel ara ında lslıven tram· 
\' ylar bu ay basından ltıbaren kald rılaraktır. E•a•en bir 
mliddııt ev' el bu kı ımlar arasında tecrubl mah1yette ibda~ 
edılmış olan Şışlı . Tuml, laçka • Tünel otobüs ervisi de 
Hı neUC'e 'l"ermış bulunm~kta, halk tram,·aydan ziyade oto· 
bU&lere rağbet gostermektedır. 

unİ\e ite haftrının tıp. hu· 
kuk. ıktısat orman. edebı at 

\e dıl, fen ' aıre ılım dalla
rına aıt, aktüel ve hır, bol 
ı;c, memleket 'r dunrn tapın· 

A~rıca belPdiye sı~lı . Karakoy arasında 1 li)'en b!.ıtiln 
tramvayların kaldırılması lsıni de etlid etm~ktedir, Dolap· 
dere treleybüı yolunun inşasından sonra kat'! karara varı· 

lacaktır. 

da halka verrccaı bıl ııerın ,d Dr. Faik Yargıcı 
la)nca faydalar yanında, hol· 

ge \CVa ,ıı etin iriareıml el· Beşı'kfa<fa bı'r 
lerınde bulunduran münevv r '( 
meslek aahipleı ıne, yAnl eııki fi. 

nıversitrlılcre de temin rdecc· Dı"spanser açıyor ti favdaları da rikretmek lft· 

E•ki Rektör Cemil Bil el'ın bir mUe e e olma '1P, onun, 
• ... 1lmı, yurda gottiren ve mil· bjwıt arrtırmatar apmak. 
lileetıren bır hareket•• olarak keeif 'e ıc tıarda bulunmak '-e 
bvıif ettıği ilnivenite haftası· ilmin ilerlem ine hizmet et· 
nın gerek memleket gerek Ü· mek ve butttrı bunlann ü tun· 
nhersıte bakımından birı;ok de. fert, m ilet ~e in anlık ol
fıydalar sağlayabileceğini ilk çil un de (i be, dofnı~ a " gü. 
bakı&ta anlamak mUmkundür. ıele do~u) reh~rhk etmı>k 'a 
Bizdeki aibl, halka inmiyor, "a ııfeleri vardır. Bu, kıvmetli ve 
ufelerini llyıkı \'eı;hile başar· uM olduğu kadar, güç olen 
mıyor) eeklindeki biraz. da fonksivonları ha armak ft'in, il· 

mUphem olan serzenişlere ve şl niversitelerin, pek c:ok zahmet 
kh etlere tlniversitenin ır(l \'e feragati icabetti ren şekıl 'e 
wa muhatap olduğu bır mem· ollarda çalışmak mecburı~ehn· 
l ekette, Unıversite haftası gıbl de olıraklan açıktır. 
hareketlerın kıymet ve lfızumu İşte, unner ite haft larını O 
6ayet açıktır. Anadolunun muh· nıversıtemızın bıı ga}e ve ça· 
telif viHıyet merkezlerinde, da- lı malar ıımnınki faalt1iet \e 
ha once yapıldığını yukanda gayrefüırınden farklı bir şey tc 
ukrdtilıınlz tınıversite hafta· 
lannda, haftanın yapıldığı \i· Ukkl etmemelidır. 

zımdır. Bnvlece, memlekette E ki Sağlık MüdtirU Dr. Faik 
\lzıfe alm15 tinıversltr mezunu, Yargıcı'nın Be~ıktaşta buyuk 
ilnun yeni .ı;ell ınrlerirıdeıı, hır halk di&panserı kurmak te· 
yt'nl ne riyaltan habrrdar ola şebbusune geçtığı ofrenllmiştır. 
cu, pratık h:ı atın. a~lebl ıh· Doktor Yarf:!tet diı;panserini ku· 
tı•naJ, a ındırdı ı oktıma e te rarağı bına ile mesaı arkadaşla· 
•ebbti ze\k 'e heH' ı hhr k rını te bıt isı;yle meşgul olmak· 

t"e tak\'lye ed im bulunacak. I tadır. 
hAsılı ona linı' tr ıte hausı te· Her lhtısas şubesine mensup 
neffus ettırıle~ktır. iki mütehassısın vazife alaca~ı 

Unl\ er ıte haft larının, tini bu dıspanserde her giln 'e her 
\erslteye, halka 'e mUnewer· saat huta kabul edılecek; va· 
lere sağladığı hu ÇP ıtlı fay- ziyetı milsaıt olanlardan 2.5 lira 
dalat n temini ve ı:oıtalması için alınacaktır. Fakir baı;talardan 
alınması lazım gelen hırcok 1"d hlc hır ücret alınmıyacağı gibi 
bırler ise fjz('rınde a) rıca du· bunlara ayrıca HAc ve iaşe yar 
rulacak bir menudur. Su nok· dımı ) apılma&ı da dil~ünülmek· 
taya 1 aret etm<'den gecrmr- e· tedır. 

ceğ z kı, ün Hr telerlmlzı. mem Doktor Yargıcı. blltun masraf-
leketımmle b r s hk koruma !arını üzerine aldığı bu dıspan· 
)eme ıcme barınma 'e ı:ı)ln· seri ılerıde tevsi etmeğı duşun· 
me zıhnı,etı le zam•nın ıhttuc meklı! ve bllhassa beraber ı:alı· 
larına u gun bır ıktı adi, ras fa cağı arkada5larının bı anşla 
)onel çalışma anlayı~ının yara- rında temayüz etmts olmalanmı 
tılma~ı )olunda, Artı \aııfe \e dıkkat etmektedır. U~etin tarıht, coğrafi. 6ıhhl, iç 

tunal, hukuki, lktısadl vesaire 
gıbi hususiyetlerine mllmkiin 
mert,.be yakın mevzularda, bal 
ka ve münev\ erlere çeııtll kon 
feranslar verılmlş ' e fıkir tea· 
tılerınde, irşatlarda bulunul· 
muitu. Sonra, kitap hallllde 
nezredilen bu konferans ve ça· 
h~malar, fa~dalı ve güzel bi· 
rer eserin vilcut bulmasına im 
kln vermieti (1). 

unhersıtelerın. bir meinleke· 
ün hayatında, büyük rolü 

vardır. En yüksek bir ilim, 
irfan \'e faulet mllessesesi o-

T. M. Gençlik 
Komitesinin dünkü 

toplantıs ı 

Tıirkiye Mılll Gençlik Komite
sinin bırlncı yıl kongresıne dfin 
de devam edılmi5tir. 

Kıbrıs Tilrklerinin 'lstıkball 
hakkında heyecanlı bir kon'JŞ· 
ma yapan İffet Halim Oruz, ez· 
cümle &unları sb~lemıştir: 

•- Kıbmta ya ıran yüz bin· 
lerce 'atandaşımızla aUkadar 
olmak hem hakkımız, hem de 
unfemızdır. 

lJnhersite haftalarının her 
şeyden once Unl\er&lte için 

bir takım fa~daları 'ardır: Bır 
defa. finh·en te hoca5ı, ıama· 
nın akıp iı; nde memleket re
alıteslni daha }akından tanı 
mak, haUedllml'~i bekle en son 
ıuz. dAvaları \'e kalkınma imklın 
lannı kendi eartları içınde tel· 
kık etmek fırsatını eld" eder. 

tedbırler beklemektedır. Orta okul ö .Xratmenferi 
Ünnersıtenın yakın ilgisine 11 

mazhar olma~an hır memle1:et, için mesleki kurs 
dımağın kontrolündan bade bir 1 k 
'ilcııttan ba5k11 hır şey de~ıl· açı aca 
dır. Daima, hatınmızda olma· Orta tedrisat hocalarının bilgi. 
lı ki. bir memlt'ket. maddi ,.e lerint arttırmak gayesile eylul 
mAne,1 dekerlenyle, Unh·erıi· ayında Çapa Eğıtım EnstitUsb:ı 
tesinın e erıdır. de mesleki :kunlar acılaraktır. 

Saniyen, ce ıtli ılım dallarına <l) Bakınız: Emınım, Diyar· 
men up prof<> orlerın beraber· bakır, Sam•un, EU:r:ı , Yan 'e 
ce, bir konsulta }ondaH gıbi, Kon3a iınherslte hartalan. 9U, 
memleket realite ınl mu ahade 912. D-13. 9.U, 345, 9t6 ht. i t. 
altında bulundurmalan, onla· l.:nl. nrımyatı. 
ra. ilmin ııhıkasından bir ln (") Rakınız. J , B. Conant: l': 
inmelen ıht arını 111 ttiru ducatlon in ıı DlritPd Wrtt ıt 
cck, nazari bilgılerindeki bo • 1!!~9 Han :ırd t nhenity Prc s. 
Jukları hatırlatacak 'e çalış- :tnh ersty bahsi Sa) fa 153-180. 
malannda, bir naıarl • tatbiki ~------·-----
istikamet ayarlanma·ı tesiri ı 
\1İCuda getiret'rktır. K('ta, fi. f 
nlverslte hocasının, maddi \e ı 
mAnevi bakımdan bir şah iyet 
olarak yetıstırmck v zlfe 'eme 
sulıyeUnl deruht(' ettiği genc· ı 
lenn yetiştırd ikleri \'e çalışa· 
cakları muhitin her türlu ~arl· 

: c.·EcMJST.E . 
· BUGUN 

tarını oğrenme 1, bilhassa ted-ı Atılay denizaltı 
ns faaliyetinde büyük önemi • 
haiz dcğıl rnidır" Dl~er tarar- genılmızin 
tan, üniversitenin halka yak· ha tı şı 

- ~ , . 

Bu kurslara fehrimlzdeki or•a 
okul oğretmenlerinin hepsi de· 
vama mecbur tutularak ve kur
lara iştırAk etmiyen oğretmenle 
re sıcıl 'erilmlyecektır. 

Üniversite d e g e mi inıaatı 
öğretimine ehemm iy et 

verilecek 

Teknık Cnhersıteıle ~.mi in· 
5aatı oğretımine ehemmı\.et \'C 

rllme ı kararlaştırılmıştır. Bu 
uretle mııhtaı: oldu~umuz ml•h 

1 

telif tıpteki gemıler mf'mleketi· 
mizde inşa olunacaktır. Deniz 
Bankası ile Üniversite lıu mev· 

1 zuda i&blrlıfl yapacaklardır. 
1 Teknik Universlte Rektorlll
ğü gemi in~aatı ikinci kUrsOsU 
ne yeni asıstanlar almağa karar 
vermiftır. Alınacak :ısıstı:n!arı"I 
ımtıhanları bu ayın sonunda ya. 
pılacaktır. 

~ 

"' 

Kadmlar Birliğinin 
Yaz devresi 
Çallşmalan 
Turk Kadınlar Birliği 1stan· 

bul merkezı yaz ayları ıı; :ı ha· 
zırladığı faalıyel programının 
tatbıkıne y kında başlıyaraktır. 

6 ağustos tarihinde. Cağalo~ 
lu Çıftcsaraylar bahcec;inde, bu 
tün saz \e ses sanatkArlarının is 
tırakıl le bir müsamere verile· 
cek \e elde edilecek huılat : 
gene kızların mfınevl durumla· 
rını konıma amacıyla J...-unılan 
sos) al himaye kursunun yatılı 
kısmının tesisine hasredilecek 
tir. 

13 ağustosta, 30 kisilik bir .xa
fıle Kıbrı sa hareket edecek va 
Lefkoşede Türk lisesinde misa 
fır edıleceklerdir. Kıbmt:ı, ::ıb 
rıslı Türk kadınları)la görtlşme 
!erde bulunulacak ve kafile) e 
ses sanatk~rı .ı\kıle Artun da is 
tır!k edecektir. 

Bu st'yahatin 18 günlUk y:>I 
vesair masraflan beher eahıs i 
ı:ın 300 lıra olarak tesbit ed 1-
mıştir. 
Yıne a~ustos a3 ı iı:tnde Ka· 

dın Birliğının kurucusu Nezıbe 
Muhlttın için, çık Hna Tıyat
rosunda hır jubıle tertip oluna· 
caktır. • 

Ayrıca, Karl ınlar Birlıği, bir 
örnek koy yapma 'e koy anne 
liğı ihdas etme yolunda da ge
niş bir program hazırlamakt:ı· 
dır. 

Fransı z: Büyük Elçisi 

dün şehrimize geldi 

Fransanın Ankara bUyilk el· 
cısı ek elln; M. Jacque~ Tarbe 
de Sa nt • Hırdouln, dun sabah 
şehrım ze ge mlştır. 

Bilyük elçl 6ehrımlzde b!rkaı: 
gün kalarak 'e tekrar Ankara· 
ya dönecektır. 

Kibrit ıatmıyan bayilerin 

ruhsatı alınacak 
Bazı Tekel b.a) ilerinin ithal 

matı kibritleri daha kftrlı gor 
dilklerinden yerli kıbrit satma· 
dıkları tesbıt edılmiştir. 

DukkAnlarında kibrit bulun 
durmıyan bayiler n rubsatlıı :-ı 
derhal istirdat edılecek ve ken 
dilerlne tutun \'e rakı da ;at
tırılmıncaktır. 

Kıbrı~ıı karde lerimlzin işle 
riyle ilgıleneceğız ve icap eder· 
e, do t dedığımız Yunan mil· 

letlnı bu hususta ıkaz edece
ğız • 

laşmacı, kendı ini tanıtma ı 1ie 
memleketin i tıkbalıni tAyin c 
den bır mile l' c olarak kıy. 
metini ona anlatma ı \e dola
yısıyle krndı ıni P\d rml'k im 
kAn 'e fırsatını bulması, bu 
haftalarla mUmkUn olabılmek 
tedir. Türkiye iş Bankası 

Bu mevzuda soz alan dığer de 
legeler de. ·Turk gençlığinin 
Kıbrıs dava•mda hassasıyelle 
durması• gerektığini belırtmi~ 
lerdir. 

ijniversite haftalarının mem-
leket irin haız oldu1<1an fav 

dalara gelince: Halk, yuksek f. 
Um ''e irfan sahibi profcsor 1 
leri tanı~ acak, onların yol gos
terici 'e avdınlatıcı btlgılerin
den Caydalarıacak ve ı:e illi mad 
dl ve polıtık S"heplerle de' let 
t"e hük<ımet ad ml"rına du ·ur
mak imkfımnı bulamadııtı ihtl 
yac \C\ ikAvetlerinl. ilim men
fiuplarının gozkri finUne ce a
retl!' serebıleoektır Bu ıhtiyac 
\"e şikA etlere 'Akıf olan tini 
ver ıte hoca ı da, erek kendi 
ilmi otorit,.~inden gerek 'ası
talı, \•asıta~ız şu 'e~a bu yol
dan teşrt 'e icra organlarına 
telkin 'e ikazlarda bulunmak 
suretıyle, dAvalann halline ça
lışacaktır. Kanun tasarılannın 

10 yıl en el bugun, t• tem· , 
muz 19!2 de Turk denlt· 

altı filosuna men up Atılay 
gemisi Çanakkale sularında 
batmıştı. Bir talim \'BZUesi 
için dalarak boğaza girl5 
cmrinl alan Atılav, bir may. 
na çarpmış ve bir daha de· 
niı yuzune cıkamıyarak biz. 
lerl mateme garketmiatl. 
Denizaltı gemisinde frda· 
kıir ve kı) metli otuz sekil 
Turk bahriyelisi &ehlt ol· 
muştu r. 

SAMATYA 
Dığer taraftan öğrendiğimı:e 

gore Tilrkıye Mılll Gcnı;lık Ko· 
mıtesınden ıhrac edılen Türk 
l\hllıyetçiler Derneği, bu haksız 
karar yüzünden komıte)i mahke 
meye verecektir. 

Kongre, çalışmalarına bugün 
de devam edecektır. 

VEFAT 

Atılayın a:ı:iı ~ehltlerlnln 
mübarek h&tıraları onuncle 
rğltlrim. Onlar en bilylık 
mertebeye ka\Ustular. 

TÜl,BENT t 

- İstemem baba. Prothero 
ıle beraber hıra ıçtım. ~ 

Bunu so~ !erken. babasının 
yıne ihraz etml~ eceğini bili) or 
du. ~ 
Adamcağız kwna - 1 

- Seni Mad Kirk aradı. De· g' 
di. ~ o 

Ajansı Bugün Açıldı 

l'eşilkoy l\leteoroloJi is· \ 
ta l onunun tahmınlerlne 
gore bugun eehrlmiı \'(' ('1• 

urında hau açık grçrcrk, 
ı;abahle in denıı uzli puı;lu 
olarak ' ruıl:Arlar c1P 16•k 
)Onlrrclrn orta kuHelte cse
ceklrrdır. 

Sıcaklık dcrccrır;i biru dl 
ha artarak \ c r.ıınun en lik· 
ı;ek sıcaklığt gol~ede 23 de· 
rece olacaktır. 

Dıın ıehrimilde h~\a nçık 
gP.çmle, ruzgArlıır kuıey do· 
ğudan orta kun ette esm1$· 
tir. Gııntin en dfişuk ı;ıcak· 
lığı golgrde 16.8 ,.e en yuk· 
&Ek ıncaklığı 2'7.9 derece ol· 
mıı~tur. 

1 Ei?:Jd11i1·D 
\ Mücadele ve 
1 Heyecan 

.. 
Oğrefmen 

Dernekleri kongresi 
Hazuhklan bitti 
Bu ayın on ) cdı inde e ki E 

mınonli Halkevınde açılaeak o 
lan Oğ etmen Dernekleri kon· 
gr" i hazırlıkları bıtmıştır. Y:ır 
dıın muhtclıf bolgelerınden bu 
konJ:re) e delege seçılen bğret· 
menlerden bir kısmı da sehriml 
ze ı;elmıs bulunmaktadır. 

Şehrımıze gelen kongrr dele · 
gelrri bugtln milli eğitim mü· 
durünü zı)aret edecekler, bun· 
dan sonra Çapa ve dığer eğitim 
mue~seselerimlzl gezeceklerdir. 

Hayat, miı•adeleden iba· 
« rettir• dıvenler ) tnlU 
soylt'mrmhlerdir. Gerçeli· 
ten de hayat, doğumdaıı ö· 
Iume kı!dar ttlrlu mucadt'le· 
l!!rle doludur. Bunların bet 
biri umumiletle ferdi Vf'Ya 
u(ak toplulukları !!llıl ıı ı>n· 
dırır. nazı mucadeleler i e 
dun a olçusundedir. Bun· 
lar bu' ük kfitleleri alika· 
dar eder ,.e bunun için ıe· 
ni5 he ecanlar yaratır. 

19~2 'ılında bu ikinci 'k•· 
tegori e giren mucadeleler· 
den baslıra ı iıç tanedir· 
Dun3 a bunlardan ilkini ger· 
rlu geçirdı. Geri );alan iki· 
r;fnl n•ırlıp geçirmek için Kongrede bulunmak üzere l\tll 

1i Eğıtim Bakanı Tevfık llerl 
de bu hafta iterisinde ıehrımi :-,.. __ , __ """' _____ .,,,. ze gelet'ektır. 

Kore gaı:ilcrinln yav ru

ların ı n sünnet dügünü 

imdiden h,.yecana kapıl· 
maktadır. 

Bunlardan hiriv.cM Taft • 
Elsenhower mııcnd,.·4 iydl. 

Kızıla) t tıklAI şube i tarafın 
dan yırm i dokuı temmuz cuma 
~unti Kuçuk Çı ftlık parkında bıl 
) Ok bır s ınrıct duğUnü ve kır 
balo u tcrtıp edılmıştır. 

Sünnet duğun unde Kore gazi 
lerımlzin çocukları bedava ola 
rak sünnet etttrılrcek ve çoc ık 
lann biltlin sünnet malzemıı1"rl 
Kızılay tarafından temın ed le· 
cektır. 

UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu toplanıyor 

Birleşmiş Mılletıer c~ltlm, bi· 
llm ve kultıir kurumu (Unesco) 
Türki~ e mılll komıı;yonu ikinci 
devre uı:UncU toplantısı onil· 
milzdeki car,amba .ı:UnU saat 10 
da İstanbul Unner itPsi doktora 
salonunda yapılacaktır. 

Kongrede hazırlanan son altı 
aylık rapor iızerındc gortisUle· 
cek \e ,>enı kararla r alı nacaktır. 

Deri piyasası canlandı 
Deri pıya a ında bir canlılık 

muşahrde cdılmektedır. Geçen 
ay iı;ınde İtalya} a 120 • 130 to:ı, 
Almanyaya 50 ton, Avusturya 
'e diğer memleketlere 25 • 30 
ton kuzu derisi &atılmıştır. Bu 
sebeple, kuzu demi fiatları 
yUkı;elmıı; bulunmaktadır. HA· 
len Alm nya \"e İtalya derileri· 
mize talepte bulunmaktadırlar. 

Fınd ı k lorım ıza 
talepler artıyor 

Alman:ra \0 Amerikaya Fın
dık ihracatımız artmıs bulun· 
maktadır. 

lAkalılar, 1951 uıı fınd k 
stokundan 7 • 8 ton fındık kal· 
dığını &Ol lem~ktedırler. 
Sıra malı iı: fındıkların flatı 

182 • 185 kuruş arasındadır. Ha· 
z ran ayında 523 ton iç fındık 
ibraı; ed ılmlştır. 

Arkadaıın ı d ört 

yerinden bıçakladı 
Ka~ mp şada Havuzkapı aad· 

desınde 6 1 numaralı e'i de o~u· 
ran Fehmi Sessıı ile Emin E 
mekslz dün eski bir me~eledeıt 
dola~ ı kavga etmişlerdir. 

K 1iga r.ettcPsınde Fehmi s 
sız, Em1n Emekclıl bıı;akla dört 
~er nden a~ır surette yaralamıs 
tr. Fehmi Sessiz tevkif edılmis 

ı tır. 

Pamuk Piyasas ında 
1952 pamuk rekoltesınln 150 

160 bin ton olat'ağı tahmın edil 
mektedır. Hazıran ayı iı:ınde, A 
dana akala l. 2'i0 ve akala II 
235 kuruştan ; İzmir akala I 
275, akala II. 255 kuruştan mua 
mele gormuştnr. 

HAien geçen Yılın rekoltesi 
nin 1/ 4 U, yani 40 b1n ton r1· 
muk tüccarın elinde bulunmak· 
tadır. 
Bakanlık. pamuk standardizas 

yonu ı ~ı) le me gul olmaktadır 
Bu yolda l akında bir neticeye 
'iarılacaktır. 

Emekliyo sevkedilenlere 

bugün t ebligat yapı lacak 

13 temmuzda ya& haddı ve di· 
ğer sebepler le emeklıye •l rıla
cak memurlara dUn pazar olma· 
sı dolayısıle teblığat yapılama· 
mıştır. 

Belediye, Tekel ve dığer dev· ı 
Jet mile seselerinde bu durumda 
olan memurlara bugün emeklı· 
lıkleri teblığ edılecektır. 

iki genç cereyana 

çarpılarak ö ldü ler 

Evvelki gUn, geı: vakit, ıeh· 
rımızde iki cereyan çarpma \'a· 
ka~ı olmuş ve her iki kaza da 
ölumle netıcelenmiştir. 

Fındıklıda Harman sokağında 
15 numaralı e~de oturan t~ 
lelon miıdurlUğu Kadıkoy grup 
isçılerinden 20 ya$ında Nı) azi 
Topçuoğlu. e\'\elki gUn aksam 
Ustü Kadıköy Çıfteha\ıızlarda 
2982 numaralı elektrik dıreğı 
tepesinde bır tamir Işı ile uğra· 
şı rken, dıkkatsWık sebebiyle re 
reyana kapılmış ve derhal ole
rek dıreğtn tepesınden aşağı 
dü•mUştür. 

HAdıseye, Kadıköy gavcı yar 
dımcısı İsmaıl Hakkı elkoymuş 
tur. 

İkinci \'aka EyUpte cereyan 
etmiştır. 

EyOp çarşısında kurulan Şev· 
ket Celban'a aıt •OlUm moto 
sikletf. adlı cambazhanede ı:al• 
şan 16 yaşlarındaki D'lğan G:ln 
dUz, gece yattığı çadırdan kalk· 
mış ve elektrik Umb:mnın fişin 
prıze sokarken )anlıslıkla delıt~ 
parmağını &okmuı ve derhal ö! 
milşttir. 

\'akadan ancak dUn sabah ha 
berdar olunabılml&tlr. HAdlse i 
le Eyilp M\ cılığı meşgul olmak 
tadır. 

Eğitim En stitüler i O rta 

Öğretmen O k u lu oluyor : 

l\filll Eğitim Hakanlığı şehri ı 
mizdeki E~itım EnstltllsUnü An 
karadaki Gıııl EnstltilsU ~ıb 
tam teşkilAtlı hır orta bğretmen 
okulu halıne getırmeğe karar 
vermıştır. Yeni kurulacak hu or 
ta öğretmen okulunda bılhassa 
lngilızce o~retmeni y.atıştirılme 1 
sine gayret sarfedılecektır 

,.--TAK ViM-~ ! 
14 TEM:\IUZ 1952 

PAZARTE!';İ 
Al' '7 - Gtl°N 31 - HIZIR iO 
Rt:l\11 1368 - TEMMUZ 1 
HİCRi 13'71 - ŞE\'\' AI, 21 

\'acatl F.unl 
SABAH 04 39 08.58 
ÖGLE 12.20 0439 
İKİNDİ 16.19 08.38 
AKŞAM 19 40 12 00 
YATSI 2138 01.58 
t ISAK 02 28 06 47 ...;.;.......;_ ___ _ 
Gıuıtı •u g ı:4•ril•n 11Cn ~• ... . 

ı "'• r buılnn, buıll!l41tn illdı 

14. "'~'. 

İklnd•I, Helsi11kide yakın· 
da haılıyacak olan olJmpl· 
) attır. 

Üçııncusu de 4 kasımd:ı 
Amerikada ) apılacak olan 
C'umhurbnşkanlığı seçlııtl, 
yani Demokr t Parti • Cuın· 
hurlyetçl parti mucadclesl· 
dlr. 
Kasıma epey ''akit '8r. fa· 

kat olimpi)at pek yakındır. 
Şimdi ollnıpi) ata iştidk e· 
den 'e hatta i tlrAk etml· 
) en milf Ptlcr, çe§itH müsab• 
kaların nasıl neticrler ,·ere· 
reğıni, kimler lehine bite· 
ceğlnl gorııp anlamak heye· 
canı içindedir. 

Dun) a olçusıind,.ki bli3iik 
mucadelenin butün safhalı· 
rını )ine dun)a olçiısunde 
he.) ecan çekenlere :ıksetti· 
rebllmek lçın bfitun dunya 
basın ve 3 ayını ı;eferber ol· 
muştur. 

Bu umumi heyecandan 
milletimiıe du~en pay, bil· 
has a gure~ takımımızın 
kun etli rakipler karsısında 
1950 de aldığımız serbest 
gUre$ olimpiyat ıamplynn· 
Juğunıı muhafaıa edip ede· 
mlseceğlmız noktasında toP 
!anmaktadır. 

Gıire&te kurvetll eleman· 
lan olan Rusların bu sefer 
olimpiyada i5tirfıkine karşı· 
lık, ma1iım olduğu üzere en 
güvf'ndiğiıniz dört güresçl· 
mlz lien!ll federas\·onumu· 
ı.un yanlı& bir kararlle ta· 
kımdan çıkarılmış bulun· 
maktadır. 
BevnelmıJP.l makamlar nez 

dinde ~ apıldı ı fioylenen te· 
&ebbuslerle bu yanlış kara· 
rın tashihi mıımkun olması· 
nı temenni edelim. Fakat 
mümkun olmasa dahi, ümit· 
ı;!ıllfe kapılmamamız il· 
ıımdır. O güreşctıerin nrl· 
nl alan J'enilerlnin de Türk 
gurP.5çlliğlnln yiık&ek kud· 
retlnl bu gefer de hlitün 
rl ıı nya\'lı kabııl Ettirmek hU· 
s •ıımnda hiç bir gayreti esir· 
ı;,.mh ecPkJerine emin ola· 
bl11rlz. Gureşçllerimlze alın· 
diden baııarılar diler, ,an· 
lı~ bir kararla rakiplerimi· 
zhı ekmetlne yağ sUrenlerl 
mahçup etmelerini b!!kleriı. 

Sadun G. SAVCI 
ON KEL1MEYLE 

Değıştlrme kafilemiz 
Koreıo e varmı5 ... 

Kmllar Yeni kahramanlık 
destanlarn~ kar&ıla&acak de· 
mektlr: .. 

TATLISERf 
~ 

Vahi Oı \'& 

arkada$1 arı 

Operet toplulu~ 
Her aksam 21.1 
de, Pazar 16 da 
- 8obstiller ,_,, 

3 perde mUzikai operet 
Gıse 11 de açılır. Tel : 43134 

- Baba.. Bütun beni gez· 
meğe goturen erkeklerin hep· 
s i; içlerinde bir tanesi, )ani 
Kurt milstesna, bana hır dişi 
gôzıle bakıyorlar, beni ~atak· 
Iarında gormek istiyorlar. 

Merhum So~lemezoğlu Ali 
Kem1ll Pasa torunu ı.e ıa· 
bık Harbiye NAıırlanndan 
Söylemez Şefık ..Pasa oğlu, 
Moskova Sefırl sabıkı Galıp 
Kem11ı Beyin yeğeni Turgut 
ve Talıanın karde5leri Azız 
KemAlı'nın sevgıli babası, 

PERTEV KEMALi 
SOYLE MT.ZOt LU 

ı hazırlanması 'e bAr.ı m!'selelE'· 
rin halimde, Unh rr ite hoca ı · 
nın fıkir \E' mUta!Aalarını al
mak usulu, -idral &ekıl ve şart 
!arda olmaz.~a bıle· bizde rle 

O da başka bir fabrika acen· ~ 
te.siydi Altmış yaalarında ka. 
dar hır adamdı. Eh açıktı. Bol Yl1ZAN~ FANNY HUllST ÇEViREN~ 'REZZAN A.E. )'ALMAN 

Adolphe'un boıtazından, bo· 
ğulacakmıs gibi sesler çıktı· 
B(lynu kabuğundan uzanan kaP 
lumba~a boynu gibi uzayıp kt· 
saldı. 

>.nı bır hlb krizi netice
sinde Hakkın rahmetine ka· 
wımu&tur. 

• mrlcuttur. tıım hel etkri, lj(ı· 
ralar, kongreler, konferanslar 

ve raporlar ) olu ıle, ünivrr 1 
tenin, memkkrt me elC'lrrinln 
halime i5tlrAkl kısmen sa~lan· 
maktad r Fakat, bızt'<>; bu ~ol 
kAfı değıldir: Unn erı;ıte. icabın 
da, herhangi memleket dft\ ası 
hakkındakı fıkrlnı ltizumlu or
ganlara -.e umumi efkAra rt~ır;en 
bılı:lırebllmelıdir. Herhangi mn 
hım bir memleket '' e hattlı 
diln}a) meselesi karşısında ünl 
\enitenln. günlük politik endi· 
se ,.e mü!Ahualann üstündeki 

para sarfederdi BlltOn merakı, 
'kızı, hatU torunu ye$1a kızlar· 
la geımrkti. Senede iki defa 6 

- Neler söylUyorsun? Se".I 
beni deli mi etmeğe niyet et 
tın? Yoksa başına bir fey ın1 

geldi? diye telAs etti. 
Cenazesi 14 Temmuz 1952 

Pazartesi günü ıkindi nama· 
ıını müteakıp Beyazıt cami· 
inden kaldırılarak Edımeka· 
pı harıcı ~ehillikteki aıle 
makberesine defnolunacak· 
tır. 

Çelenle ıonderllmemesl ri 
ca olunur. 

Kardetlerf: Turıut, Ta· 
lia ve OJ lu Aıiı So)·le· 
meı:oJlu. 

EMIRGAN MERAKLILARINA 
Boğazın en kıbar ve en ~Uzel ) eri 

EMIRGANDA 
. denlı iÖrilr, iskeleye yalruı, ilk ve orta okullar arasında 

çok iUUl arsalar saWıktır. 
Muracaat mahalleri: Emlrılnda bakkal Ahmet. eski 

mulıtu Muhiddin, berber Bn1n le İbrahim Efendi kah· 
vesinde Celil Beylere , 

Ancınnatıye "lir. Ray'ı dalma lebileceğini tasavvur edemez· 
yemeğe da-.et ederdi. Onunla dl. Gazetelerde okunan '8k3· 
ortalıkta gnrılnmrk hosuna hı· lar, kaçırma ve baştan çıkıtı" 
derdi. Cunku Ray ı:ehrln en ma hAdıselerl hep başkasın•n 
hoş \"e cazıbelı kızı)dt. kızlarının basına gelen ~eyler 

Mad Kirk, kendı kızlarının olabilcceğıni sanır, Ray'i bU 
krndısi gıbı crkrklerle ) emdi! tUn bunlardan uzak gôrilrdJ. 
çıkma ına mu aadc etmrldı Fa Iad Kırk ıhı altmışlık hır ıh 
kat Ray ı;ıbl hl aıle kızl~le dn. hl arın Ra) 'a goz koyabılece 
la masını bmat ppk ııe\erdi. ğını ta ~avrnr etme ine imkan 

Kendi karı~• nltnıı !ık bir yoktu. O kadar saf ve tcmız 
'kadındı. Bır gun Ray, bab::ısile hır adamdı ki. .. 
Chica~o'ya gıtnıl ti. Sokakta Ray birdenbire babasının e 
Mad Kırk ile karı ına rastla· linı tutarak sordu: 
mışlardı. Adamra,ız karısını - Baba .. Arasıra benim ha 
göstermemek lı:ın akla kara~ı limı \e yer yüzündeki .Mad 
secmistl. Kırk gıbi erkekleri hiç dUsun 

İhtiyar Adolphe çok saf ve duğiln olur mu? 
temız yurekll ldı. Onun iç ~ lhtıyar Adolphe, kızının ne 
kadınla er kek mOna•ebetin n ka dettiğinl o kadar ka\•rama· 
tabll netlre ı evlenmektı . Ba~ mıştı ki bu sozlerınl kendi ka 
ka tUrlusune akıl erdiremezdi. fası tı:lnde başka ttirlU mAna· 
Ray' ın da gilnlın bırlnde ın · !Andırdı ve ona gore cevap ''e• 
leneceğ ne emındl. Kızının ba dl. 
sına her han i bır ak ilık ge - Seni mağa.t3da bekledi. 

sonra yemeğe gıttl. Fakat ~k
lı hep sende kaldı. Hoş bir ar" 
kadasla beraber bulunmak is 
tıyordu. 

Ray, babasının bu derece 
saflığı karşısında duraladı, ı e 
~ apacağını ~ •rdı. Bir an tt> 
rcddutten sonra sözlerine d ~ 
vam ettı: , 

- Baba .. Beni h'i dinle. Sa 
na bir şey fioı acal!ım. Doğ,·u 
re' ap "ermenı istiyorum. 

Adolphe'un alnındakı ı;izgi 
!er aşağı yukarı kım•ldamat!a 
başladı. Bu, onun gülmesiydi 

Ray sözlerine başladı: 

- .ı.;aba . . Bnzan dUsunilyo 
rum da. Acaba şehir halkın 11 
benim hakkımda fıkri nedir? 

- Bu ~ehrın halkının mı? 
- Eve , burada yaşıyanları ~ 

ve arasıra buray31 zıyarete ge 
lenlerin .. 

- Ne gibi bir fikirleri ol 
masını istıyorsun" 

- Ne bileyim ben .• MeselA 
Mad Kirk gıbl, Prolbero gıbl 
crkeklerın benım hakkımda ne 
dUşUmlüklP'"•ni tahmin ed r 
sin, eğer E'n onların ) erı •ıdr 
olsan \e benim gıbl hır kızl-t 
arkadaşlık et en. nıe clA benım 
tarzımda b r aıle kızı ıle ka:
şılaşı:an, hakkımda ne düşu 
nürdtin? 

Adolphe kızına doğru eğ 1 
di. 1kı ehle ) ılztinU tuttu \'e 
cevap 'erdi: 

- Ne mi dil "" ı dOm? Rav 
Schmldt gıbı bir arkadaş b1ıl 
duğum lcın kendimi ço!t tal lı 
h sayardım. 

- Daha başka ne derdın., 
- Onun kadar hoş \ e iyı 

b r kız yoktur, derdım. 
- Baba. Biraz da ktndın 

gıbl değıl de ,Prothero Hya 
Mad gıbı du·ünlT!e~e calı5. 

- Kend m ı.:ıbı du Unm d n 
nr •l ol ır' KE'nd mi ben ba ş-

kasının yerine koyamam ki. . 
- Baba .. Benim kotu bir kız 

olduğuma veya havalan~·;; ve 
baştan çıkmıs bulunduğuma 
hukmedılır mı? 

Adolphe bırdenb re ana 1i 
anı olan almanca olarak hay 

kırdı: 
- Ne o lilyorsun? O nasıl 

IAkır 

): oıu ) erınden oyna· 
dı Go lerınde dıl\ak yrmış b'r 
kop@ n ıstıraplı bakışı bellr· 
dl. 

- Bovle saçma şeyler soyle 
me, dı>e yal\'afdı. 

- Amma baba. Ü\'ey 11"1 

nem bana kar51 fazla yumu· 
şak davrandığını 'e bana fazla 
emniyet etti!ını o lil3or 

- Bu, senınle alAkadar ol· 
duğunu belırtmek ıı:ın söylen 
mıs sozlerdır. Sonra Ü\'eyi an 
ne olduğu içın aldırmıyor de· 
mesınler diye boyle yapıyor 

Adeta yere yıkılacakmış gi· 
bl oldu. tnlemeğe başladı. 

Ra)' baba~ını boş yere üzdı.l· 
ğOna farketti ve ışl tuhaflıfA 
''Urdu: 

- Babat'ığım, sen hiç şak3· 
dan a'llamaz mısın? dedı. 

- Bır daha ağzından borle 
lAflar işıtmlyeyım. Anladın 
mı" Bır daha boyle şeyler dl\) 
mak ı~temem, dıye soylen:ii. 

- Şaka yaptım. Daba .• Sa· 
kın i.ızulme. . Boyla bir ~e)' 
~ok, olamaz. 

Ne soğuk saka idi bu .. BU 
kıza da birdenbire ne o!mu~ 
tu" Adolphe, kızının yUzünıı 
bakınca, kırk sene evvel öten 
krndı anasını gbrur gıbl o~· 
muştu . Şu kadınlar ı:ia birbı 
rıne ne kadar benzerdi. 

- Kahveni ıç de yatalım· 
baba ... 

<Del·nmı \'ar) 
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'rehlik~li 
Cereyanlar 

1 Yugoslavyıı'yıı 
Yeni yırdım 

Yaz~n: E. T 

Mtısaddık Parlaı11enıodan 

saliihiyet istedi 
'11orfn t4cf 'Pr'6• 

Tahran 13 - Verilen haberlere ıöre Başbakan Musaddık 
llaııtiJı parllmento:a müracaatla memleketteki maU n iktısadl ~uh 
Ya 5 Paktı &u sırada dun· * Elsenho\\ er ordudan ta· rnl'ı ortadan kaldırmak için kendı~ine altı aylık bir müddet ıçın 

lll ed llllı 'e stikiınunu te· mameıı auılmıstır. tam serbesti verilmesini talep etmiştir. 
il hl: Ol ınulıim lmiller. * Trumaıı tkarete alt talt- Bugun yapılan "e 5 aat d"vam eden ıiıli bir ce.lsede Ba5· 
, büedir Fakat han insan· dltlerl tenkid etml~tlr. bakanın bu teklifi ileri t urmüs olduğu soylenmektedır. Mebus· 
Pllı.ıt': 'e3a bılmel erek, * lllusaddık parJAmento· lar salı günü tekrar ı::izl i bir t"lplantı yapılmasını ve meselenin 
ile aıtaıamağa çalımıak· dan yeni saU.hh eller Is· tl!tkikine dl!vam edilmesini kararlaştırmışlardır. Musaddık Mec 

t bu lhldürlrr. Amerlltada tl'mi Ur. lı(.ın bu mesele etrafında kabine kurulmadan bir karar \'er· 
eıı~lardan biri idi. Taft, * Harrlman. Cumhurh·etçl mesıni istemektedir. 
aııı..~. Anıerlkanın A' rupa Partinin si asetlnl ten· Bu haber resmen teyit edilmemlş•e de Musaddıkı destekli 

il k;'6'111 kesmeıl, Auupa· kid etmiftlr. 1 yen mebu•lardan biri gazetecilere bu tasavvurun doğru olduğu-
?iftarı~ haline bııukılmuı m: bildirmiş ve Musaddıkın projesine temasla. Başbakanın ala 
ktııdJıt Cumhuriyetçi Par· cağ: kararlar isabetli neticeler ,-erdiği takdirde bunların birer 

lıı ll:ı. nı Ounıburba1: nnlığı '<Unı'ted Stat eS>'ı kanun şeklin! alması için altı ay sonra Meclise sunulacatını bıl· a1ııır llııtt ıostennlş 'e Ame· " dırmiftır. · 
llıJı ktndls.1.nl bu makama 1randa sıkıyönetim 3 n ılaha ıızatılıh 
fikır1 O~!alardı .hiç fiiphesh Y'ıne rekor Tahran ıs (T.H.A.) - İran AyAn mecllsı bn sabahki toj) 

trını tatbık ahasına lantısında iranın şimal mıntıkalarında mevcut sıkıyonetlmln 3 
teteı''d Ulışacak, bo.) le bir ı K av daha uzatılması hakkındaki huklımetin kararını tasdik tt· 

11 t ehIA"rupa " dun>• lrlYOr mi~ ve ya:ı: tatilin" girmi~tir. 
' ite e dii9ilrecektl. I -----------:.:----

t lriYıelçi p rti b nl '-Rca4n'u .t/ca"" T t ı B ı 1 'I' 
.: ~~hı Taft'ı \amı~~uce~m:: Nevyo~k, 13 - •t'nited sta. un us a yme ı r ngı iZ 
ıııı .. ıurıetıe tehlıkenln i>nline l tes• yenı Amerıkan yolcu gemi· 

--...lr. si Avrupa donilşu Atlantik Ok· "'mbalar Bı'nbaşıs ı F'raııllda 1 ~·an usunu S?eçerken • Quenn r.J 

~lk. P ... tı.,ı:ı DeA Gaulle :t Mary. İngilll JPmisınin rt!koru p 1 d ;,· - Cezalandır ılıyor ~İhbıe tar\ e \TUpa r· nu Jmmak il-nedır. at a 1 
, la'yı A,~tar ::~~:· Sıs YtizUnden her ne kadar &fi· '-••"•'Clfıcl .,..,.. 

~'r 'erUnıcsi:ea ı-e :ır ~j.1 ratinl. kısmıssa da • rnıt•d Sta. Tunus, 13 (A,'\~) - Bu Hanover, 13 - Bir haftadan· 
~ordu tı kurul sına bil tes• bugun o le \aktı sona e· cabah Tunus'ta Milliyetciler ta. berı burada bir İnıiliz askeri 
liı:uarudır. Dem~aulle'u~ rt'n ~. saat iı;ınde 865 mil ka· ı rafından hızı mühım :ınerkule- mıhkeme~i tarafından yarıüın· 
i lı sı f\ldur· BiL nnı. her tctmıstır • re Uç b:ımba atılmıs.. bombalar makta olan t'nıilir. Ordusunun 

'ttı (ı l apabUiriı... Fransa 1 . YAni saatte ''a~att 33 ~ !"111 gen.is !ilçlide cıın ve mal kaybına kıymı>tll subaylarından Burma 
r Si biil'lik kaynaklan olan süratle yol ılmıştu:. &ehtblyet "ermiştir. Ayrıca Tu· harbi kahramanı binbaeı Jame.!! 
llıJ hada çok ileri gltmls hl; • Unite~ States• ın s~Jı ~0~11 nus Milli DUsturi Pa~tisi. geçP.n Calvert'in ıh!Aka muıayır hare· 
lıı t\ıettir. Fakat bu memle. sabah!P.yın erken satte Nev:rorka kış Tunus'un muht,.lif mıntıka· kellerinden tlnlıyt nrduıiln tırde 
trıtııı~IÜllkü hallle A\·rupa gelmesi beklenmektedır. !arını sürlilerelc dfin serbest hı· dilmesine kırar "erilmiştir. 
il Yokı koru~abUmr ine im· Mısır'da 50.000 liralık ra:tılın siya~! lid .. rler mevzuun- Bumıa'tlı kızıl ~etecılere kar-
a ne,1 lir. Hatt1 butlin Auu· da bir ~yanname yayınlamıs· ıı 51\'aşnken ve ikinci dünya 
llıerlla etıerı birle eler bllt tazminat ı t•r. Beyannımede, Jerbe adısın· hırbindl'! Almınyı'dı elde etti.ti 

4i!Jk Yırdım etmedikçe, Kahire. 13 AA ) - :P..h~ır A· da halrn mev~~f ~ulu.nan Milli ilstün mu,·affakiyetlerden dnlayı 
\il\ 

1tılhu konıyabllece.k ( DUsturi Partısı Lıderı Habip 13 muhteli matlnlvıt ve ni~anı b'l 
l119~"ttet \ucuda getirilemez san atfka datrr.tl, hu~Un mah· Burgiba'nın serbe>t bırakılmayı. lunan binhacı J. l\f. <.:alvert Al· 

6JI er 'd keme kararı ıle. 1948 senr.sln. k ı ~ Ca1111 , e e, so_, al 11hada 51na işaret ,.dilme te ve a ınan mım delıkanlıları ite annı-mal 
l e un t de alt kısmında Uç arkadıısı fle D~ kA Pa .. 1_ am zıddı diııunen karArın. Tunus \'e unyıı. er rı· münasebetlerde bulunmaktan 

il h~'ıalntn mUfrltlerl, Be· birlıkte otururken ehrarndıın yu nı aldıtmağa matuf oldutu te- sutludnr. 
ı\,...,.1 de Atlantlk Paktı ' 'arlanan kocaman bir tas parça. barüz edilmektedir. Bu karar bir ~iikıek askeri 

•
11Pa 81 ıı ı ı d sının ı~abeth le ölen ırUzel ııan11t ıttı Ylt"- r j mese esin ' lar akademisi taleb<-ı;inden 'Emin Diğer taraftan Başbakan Se- mahkeme tarafından dı tasdik 

· ll rı a) nı mutallada· ı~hattln Bakue.'un ba•kan'·ıo.ında edildıkten ~nnra mer'iy!!te ılre· llıılar d ı ı· ,., Fahim l ııkasın ailesine 50 000 " ., w .._ 

.tU&Nt•cl ~ 

Belarad 13 - Amerikan 
ordusuna mensup resmi şah· 
siyetler Mareıal Tito'ya Yu
goslavyanın gelecek 12 ay 
zarfında tepkill uçaklar, 
tanklar ve ılır toplar da 
dahli olmak Uıere dahı 
kuvvetli bir Amerikan as· 
kert yardı.mı ılacacını bil~ 
dirmişlerdır. 

Bu huııuıu Mırepl Tilo· 
ya Amerikan Savunma Bı· 
kan yardımcısı Frank Nash 
Mareşılın Bled'deki yazlık 
villbında tertip edilen blr 
ziyafette bıldirmi,tir. Bu zı. 
yafette dört Amerikan ge.
nerali de hazır bulunmuş 
}ardır. 

Bu karar Yugoslav ordu
ıunu tefti~ eden iki Ameri· 
kan genımılinin rıporların3 
dayanılarak verilmiş bulun· 
maktadır. Bu raporda Yu· 
gnslav nrdu~unun mıırııl inln 
yüksek olduAu. eğitiminin 
mükemmel bıılundu~u kııy. 
dedilmiş. fakat hafif gillh· 
lar bakımından durumun el· 
,·erişli olmasını ralmen Yu 
godav ordusunun uçı~a ve 
zırhlı vasıtalara büyük ih· 
tiyacı ııldutu ileri sfirUl· 
müştür. 

• 

lngilterede Siray 
Masrafları 

Azaltıhyor 

"e bi a A\'rupa B r 115 • Tunu• Huk"mAti 6 maddelık erktir. Kendi•ine hapis cezası ,.e. l r Al k ı lira nakdi tazminat ödemeğe " u " 
llllJ 1 nıan ordusu unı • mahkiım 4'dilmfftir. Fransız: lsl!hıt projesini tl!tklke rilmedi~ıne ~öre hlnbııışı Calvert Yine aynı gazeteye gbre, E-lıılld:t;nıı~orlar. ~Mahkeme. kararında. hldlse devam etmektedir. Bu me\'ıudıı 1 madalva '"'' nişanlannı muhafazıı. dimburg dıikü Wındsor Şatosu 

•tıiıı ~- a çıkan Economlst ıfl d ı dün Hülnlmet 5 sut suren bır edebil"rektir. mustııhdemleri sa.vısını lM'den 

Londrı: 13 - İşçı Partisinin 
pıza.r &ünleri cıkı.n orıanı olan 
Reynold :.. ews ıazetesınin yaz.. 
dıtına ıııre. Kraliçe İkind Eli· 
zabeth' in ist"'li üzerine F..dim
burg dukil, •arayda azaml nis· 
bette tasarruf t!!dhırleri almaya 
başlamı;;tır. Bu ta~arruf tedbir· 
ler bilhassa Sandrig)ıam sarayın 
dan bı$1ayacaktır. Bu sıırayın 
kapatılması bahis meo,;:!J•ırlıır. 

t ltfıJ"ll Cl!J!\ anı mantıksız •takdiri ilA.hl• diye \•as an ırı k r 
~llst llceJi bulun dhor ki: maktadır. oturum akdetmi&lir. BuıOne a. Eski srail Maliye SO'ye indirmek nıyf!tindedir. 
•~,..- ''e Alnıan""..·a A,T· upadJı dır projenın ancak iki maddesi k ıı. lclü A ''111 zamanda, Protokolde ~"il ıL " tetkik edilebilmıştlr. Ba anı u ~ .... h"ll ku,, ettir. Ruslarla, gazeteler ikinci dun,•ı harbbıln birt"ok Udiller yapılması dllşil· 
'' ·n e lln I L T d t kll k Tel A\h•, 18 <AP.) - Bura. ili kt d ' B U ı d ı.ıl•~.. r :nıeselede aramızda baıında HJtler ile Stı ırasın· raa, unusu es e yere n me e ır. u c m e en oıa· 
~ ·•rd ı t rt da rPsmen hildirildlğine ıore k K 1 h tııı.... ır te anlaıma ıemiui daki anla~ml''l hatıra ı)or; ıı · Bağdat 13 CT.H.A) _ Irak rı ra sarayını mensup er-
. -..qsı hlÜnıkfin "ortlnmil· larııı çok de•ıımtc olmasına rat· İsratl Bı•bakan Yardı~·ısı ve han"ı bır zatın iJnün herhan.,i 

• l!o w Dıfışleri Bakanı Fadel Cemali k" 1 b k Er K p- • ~ be Alnıanya'ya gelince. mPn, bugun lkJ mPmleketln yine bugün bacın mensuplarına bir es 1 mıı ~ e 1 anı ızer a bir saatinde B•ıc.kıngham sarayı. 
il bıı llıokra~lslne donmuı O· anlaşmasını mümkün gorfiyor. demeçte bulunmuş \'e Trakın a· lan bir kıılp krızi netıceciırle Ce na iıderek beda\'a yemek yeme-
b[Jd.!r llı'nıleketle anlatmak Fransada umumi efkAr De na haklarını elde efmek içın no\'ada ölmilştiır. E K la aı usulU de kalfünlacalrtır. 
~lır '' slnıdlden mühim an· Gaulle'ün aldığı uılyette,n mem )htınn "aptılı mficıdeleye mü nı~~.~~ı~~d~·eoı:~rıs; d:P ol~~';; Kral ''e Kralıçenin• "atak o-
~1, Hpılmııtır. Bunları nun dPğlldlr. De Gıulle culerin Zlhlr ol;cağını ve Tunusun u;k halde tedavı ,.e istirahat için dalarında her akşam bir şi~e 

~ ı\lııılllde )ırtıp atacık olur· ~on ~~ln ieçlmlnde .uğndı1ı1.arı lAlı lçın çahşıcalını. ayrıca Fi· bir harta e\'\'el israilden ayrıl· I buzlu \'lski bulundurulması kal· 
tııı~l atıılarıa Ruslar, Batı mağluhl) et buna delıl u~,lı3or. 1 lı•tın Araplarının haklarını da mıstı. desi dahı kaldırılacaktır. •ı e lerı zararına olarak. fngilterede de İfçl Pırtlslndf! . ,• 

' -::ııırıer, De Gaulle'ciıler itidal " anla ·ıı hu Hı htldm· ls!emeğe devam edeceğini co) ,e HAien Pıriste bulunan 1srall Be rlinde b ir icsizin 
' it lll't:ller bunu mu isti or· 1 dir. Taft'ın mağliibl eti, Pr.wı mıştır. Dışi$leri Bakanı Moshe S~arett ,. 

1ıo edener:ı Atlantlk Birliği sa " İngnteredekl cueyan At· Fadel Cemalinin Irakta millet·! derhal Cen~"aya gld.erek K~pla- polise muzipli§ i 
1111 llılnıası mıdır~» !antik Pıktı '" A'TUpa Birliği ''ekıli seçimlerinın önümtizdekı nın cenazesınln hraıle naklınde 
dt ,1tıüta11a nıuhteıır gaıefe· fikrinin kuvvetini tamamen mu· ~eşrinievvelde yapılacağını da hazır bulune.ca.ktır. 

lı.isler }"ııpmıetır. Bın ı haf&za etttğinl ıosterhnr. ıl&,·e etmiştir. 

~ÜTUNLAR ~~m~~uro@~ 
UNESCO'nun matt 
durumu boıuk 

Berlin, 13 • (AP) - Batı 
Berlin'de acaip kılıklı bir adam 
bu sabah bir polise yıklıliarak 

Ankarıdıld Er.1d )luhırlpler Blrllll dün Orduevbıde umumi kongrelerine baılamıılırdır. 

~UR-lyET 
~-
~}(4\sn. 
Sedaftll)[ 
leı1ııd Sinıa,i bu ba5lıklı maka· 

•l' e llzı) or: 
1..trlf~k · Yunan dosUutunı 
luıı. ir olını:;an adam deli· 
lı(Iı ikat lıu dostluğu da ıas
a~~e ecı~ bUcüıı bır dostluk 
t'uııa kabul etmiyorum. Ya 
it br lllılarıa dost olaca~ız \'e 
'~dil ıneseıesi içın kuru ıddi 
t4 doa buJunmıyacağız: yahut 
ara b'lltığu, mosUuğu bir ta. 
trıt ~?akıp yalancı nilmayış-
l{ll~ndinıızı ıldatmı) ac~ız. 

~ııııı ınetunlz maalesef Yu
~ barın dostluğuna gozU ka· 
~ha ır itimat gosleri)or. Ben 
t'.lııb teket tarzına taraftar de 
d ~ · ](ıbrıs meselesi halle
• ıı ~eıı, } ahut bir &ırınga I· 
1!aııı11 lulnıadan Turklerle Yu· 
' 'Us ar arasında dostluk te
l! ~ hedenııyecektir. VAkıA be 
tuı~11~Sıt t;oriişilm Fuat Kop. 
'1i· tr b derın ''e \'UkUflU &O
~ deı~ıe rnuka)ese edılemez 

"'' hl z~nnedıyorum ki zaman 
c,lıtır dıaat bana hak 'erdire-
~ ,, 
~I SABAH 

~-
\ tıtJ l,\ OLMAz 

İstanbul Serıtll halkın latlfadeıl İçin ıy ıonana kadar aıabldı 
- Gazetelerden -

Serıi \'IZJfelılerl - Şu Serılyi sene 1911una kldar uıat11y· 
daha fudalı olmaz mı idi! ( to" T~l#f"fll) -----

dostlarımız, 5ahıt oluyorlar 
mı? 

Bır memleket ,.e mılletfn 
kenctisını .numune iibı Aleme 
ilAn etmesı bıraı bencilık O· 

lar ama ıimdı çaresiz \'e vu
kuatın zorlamİslle Türkiye o 
me"kıde bulunuyor.> 

mek ümidimiz: de o nispette 
azalır ve bilhassa daima ~lkl· 
~et etuaımız halk uğlı#ı dl· 
vuı da ~ üzUstü bırakılmış o
lur. 

-~~•lıah Türk-Yunan mü. 
lflt11r ~~rint &;oıden geçirerek 

' ~ YENi !STANBUL ~atı ve zahırl dostluk te- ,. 

Bize Öl'le ıeliyor ki. ekmek 
dlvuının esasından halU için 
her ıeyden evvel bu işin iç 
rüzil anlaşılmalıdır. Halbuki 
bız bunu henüz ka\•ramış bir 
'ızJyette değiliz. Fırınların. 
değirmenlt!rin kontrolU, çeşni 
tutulması &ibi çok eskimiş l'e 
artık hlç bir değeri kalmamış 
ustlllerle bu iş başarılamaz. 
Devlet teşebbüslerirıden hiç 

~dk fıııı)at ile teyit olun· l'i~"E EKMEK 
~· ia bıç hır kıymet taşı· MESELESİ 
CtıJ.llıt ir j andan ~ üzüm!lıe 
bıı- Ilık dıter taraftan her gun 
bor 1 eseleyi karıştırmak lvi 
lı de~~riıaının en lplı6al ear· 

~il dır. 
llaıı hJ0ruz, bazı zorluklar Yu 
1•rafııı~kflmetine muhalifler 
~ tıı an çıkanlmaktadır • · 
~l'edeerharnet etsinler, Tilr· 
~<ı<tı.ı:,l?ıuhılefet partileri yok 
t~lıııa' Onların Yunan dost· 
~bhı.ı kar ı her hanı! bir 

s ve harekeUerıne. 

Habib Edib - Törehan mem· 
Jeketten ,ok 3 akınlardı büyük 
miktarda bulday ihraç edece
glmizden bahlslr. hılk tabaka· 
lannın ekmek işini Cumhu· 
rh-et de\Tlnde bile bir t ürlü 
~~!una ko' ımıdıtımııı ıö) iti· 
yor " diyor ki: 

• Çalışma kuv\'etlerimiı1n 
başlıca kavnağı olan ekmeli 
sallık şartlarını göre vere 
mezsek insanlardan hi bekle-

bir eey beklemedilimizden 
resmi makamların fırınlar aç 
masını. delirmenler kurma· 
sını da istemiyoruz. Bizim is
ttdi.ğlıniz tek şey, bu iein me· 
deni memleketlerde nasıl ya. 
pıldığını iyi kavramak ve 
mımlt!ketimiule de bu u~lle
ri tatbık etmektir.> 

Paris, 13 ( 'afen) - Bir çok 
üyeler para \'ermediklerınden 
dolayı UNESCO'nun mali duru. 
mu ziyadeııhle bozulmuştur. U
KESCO tarafındın neşredilen ae 
n!!.lik raporda bu hususta şu ma
ltlmat verilmektedir: 

• 1947 St!.Desinde UNESCO 
kurulduğundan beri. odenmemiş 
olan aidat tutarı 1.312.674 .!!ter· 
lıng'i bulmuştur. UNESCO'yı 

1 en fazlı borçlu olan Çindir ki 
bunun borcu da 972.685 aterling. 
dlr.ı 

UNESCO'nun iflas etmedlğı 
fakat önümilzdeki ıenel l!rde fu
lıyet uhasını daraltmak mecbu
riyetınde kalacatı da bıldiril· 
mi ıtır. 

üzerinde ıDikkat: Dinamit> ]te. ~ 
limeleri yı~lı bir u~ uzatmış Esk iıehirde bekçiyi b~yıl· ı 
ve .hunu polıs mudürüne \·~me· ı t a n hırsız yakalandı 
sını memurdan rica etmiştır. 

. Eskişehir. 13 <Hususi) -
Polıs ıarfı de;hıl bomba mu. 1\!uhtelü suçlardan sabıkalı olup 

te_hamslınna ıotilrmUş ye. zarf polisin tarassutunda bulunan Sad 
ltitıı ile açıldığı zaman ıçınden ı rettin Gultekin adındaki bır sı· 
adımın iş ıradıgını bildiren bir hıs son olarak Arıfiy~ mahalle· 
istidadan baskı bır rey çıkma· 6inde bir eli goyarkım kendisini 
mıştır. takıp etmr.kte nlan bekc;i tara. 

Polis bu \'aziyet karşısında: fından suç ustUnde yakılınmıe· 
ııKendl!ını ele geçirlnek mükem tır. 
mel hır iş \•ereceğımizden emin Karakola götUrfilen hırsıı. 
olabilırı deml~tr. bir ara bektınin dalıınlığından 

0 istifade ederek elindeki çalmıı 
oldulu tencereyi bekçinin kafsı· 

D.H. Yolları hacılar için na vurarak kendisini bayıltmış. 

husuıi il6ve sef e rleri 

yapacak 

tabancasını alarak katmııtır. 
kendisi ~1akalanarak adalete tes
lım edilmıstir. 

lıtanbuldan hkitehire 
T E $ E K K O R Ankara, 13 CT.H.A ) ço cu k kaçıran' a dam 

7.7.1932 tarihinde ''efat eden SuQdJ Arablsttn hUktlme 
aile bUyütümuı, tinı.n kara yolu ile Hicaza yakalandı 
1 

lRF AN ŞENGİL Jitmeyi men ettiğine dair kon. Eskişehir. 13 (Husust> - Es· 
Hınımefendlnla ısolosluklara yaptıtı tamim üze. kişehirde sıcak sulu mevkılnde 

ceıuzeaine ietirlk etmek. bızut ri~e De\·Jet Hıvaynllan Genel seyvar satıcılık yıoın 31.2 doğum· 
veya telgraf, mektup ıôndermek Mudur!Uğü memleketimızde me" lu Ömf'r ümay·ın htanbuldın kil· 
\'e t~lefon etmek suretMe acılı· cut bfitün sf!yahıt ır.entı '1.rı mu çuk çocukliın kandırııı Eıki•ehi· 
rımızı pıylaımak !Ut1u~da bulu- meHillerınin lştirlkiyle bir top re getirdiği \'e kendılerine teca· 
nan ıkraba, dost. ahbap. arkadaş lıntı tertip etmietir. \ilzde bulundu~unun ıt0lise ihbar 
ve talebemize ayrı ayn teıekkil· 12 ı~entı müme!!!ilinin de ka edilmesi üzerine · yıkıılanıırak I· 
re büyük acımız mini oldutundan tıldığı bu tnplantıda Hicazı fi· dalete teslim edilmiştir. 
aayın razetenııin de!Aletini aaygı deceklerin döviz, pasaport, Iİ· HAdiseyi emniyl'te 1~ ya6la· 
ile rica ederiz. diş S:Pliş ''e ntel ihtiyaçları mev. nnda Erdoğan ile yine 13 yacın· 

Xardeai: Niyazi Glriımen , zuu Uu rinde durulmuş ve 01!, Jet da bulunan Bah.•I Gllven adındı· 
Xıılan: Emel fjenıtı , Mübec : ki çocuklar a~lı,11.rak anlılmıflar 
cel Tanıu&. Yele\lerl: Er· Ha\'ayollarının hususi bir ılAve ,.e kendilerinin hu şahıs tarafın· 
d'm Bur!, Giingör Bıtum. Hıc ıeferleri yapmasına karar dan İstanbuldan kaçırıldıklarını 
Damıdı: Atı• Tınıat. \'erilmiştir. ~rıyll'miş1f'rdir. 

--~-~-~~---~-~-----~~~ 
HOŞ MEMQ- Canım, ne b ilsin de ne yapsın il 
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. 
1 AMERiKA.DAN :,, 
·= VATA.NA ({J 
~or~ SA~4 'E'rlTtJC~l/L r:::-/7 .. .... 

t: rugua) ı;uzcli, orkestr.ı refakatinde jurinin on ünden geçi)or. fam bu anda, gulen.-k dön üs ) ap. 
ması için jurl tarafından ikaı edilmiştir. 

1 a ç gir me balosunda 
heyecanlı sahneler 

Dünya güzeline hediye edilen otomobil, ~alonun yapıl
dığı salona kadar getirilip Kuusela 'ya verildi. 

New York, Temmuz - Long 
Beach'de Dunya Güzellik Mü 

sabakasının yapıldığı buyuk 
Şehir Sarayı, üç mılyon dola· 
ra malolmuş muazzam bir bi· 
nadır. Hakiki bir sarayı an:iı· 
ran bu bınanın büyUk mU a· 
baka salonu, güzellerin Long 
Bcach'de kaldığı bir hafta ur 
fında, tilrlil kılık dcgiıitirdi. 
Bazan bir tiyatro salonu, biııan 
bır z.ivafet ) erı, b&zan da bir 
'balo ~alomı haline gırdı. 

clıir Sara)ının 
manura ı 

L ong Beach'e 'ardıgımız ~un, 
Sehır Sarayına gıtmiş 'e 

bu büyt.ık salonun önünden gc. 
erken ıçerııııni )anm )amala~ 
gormuştum. Tam kapının kar· 
ısında muauam bir sahne \af• 

dı. Sahnenin ustiinu ve etrafını 
çepeÇC\'lC ran balkonun kcrta 
rı ha) raklarla, çıçeklerle ve ı~ıı 
ı ıl parla) an ~ aldızlı, suslil l,ıi. 
ıtlarla donatılmıştı. Koltukla· 

ıın durması ıcabedcn )er, ) llnl 
salonun orta ı ise, bomboıtu. 
Kendı kendime: 
•- Anla~ılan sıraları bura· 

la daha sonra ko~acaklar.• de· 
dim ve bunun uzcrinde fazla 
durmadım. 

Giııcllcr erefinc 
belediyenin zi)afell 

G cçcn n) ın ~ irmi dordünc te 
sadu! eden salı gece 1 gc· 

ne Şehir Sarayına, Belediye Re 
i lnın zıyafetine davetliydik. Bü 
tun güzeller \ c refaketlcrinde· 
kıl er tuvalet g~ mek mecburi
) etınde) di. Şehir Sarayına git· 
tlğımiz zaman teşrifatçılar bizi 
aynı tıyatro salonuna gotürdil. 
Sıraların niçin konmadığını o 
zaman anladım. Salonun ortası 
\e sahnenin Ustu masa \'C is
kemlelerle dolmuctu. Büyük 2.İ· 
)'afet burada \erilecek, Beledi· 
)e Reısi, davetliler ve güzeller 
sahnenin üzerine konmuş ma· 
salara, gazetecilerle misafirler 
de eyırci ) erine yerleştirilmiş 
masalara oturacaklardı. Ziyafet 
ten hır ıki gece sonra, Amcri· 
ka GUzcllik Kraliçesinin scçl
leec i akşam, gene aynı salo· 
na girdığlm :zaman burasını a
deti tanı) amadım. Birkaç ge· 
ce evH!I yılzlcrce insanın ) e
mek ~ediğı bu )er, tamamble 
df'ğişmı , uzeri kırmızı atlas 
kaplı hır geçit köprusü seyi•· 
cılerm ara ına kadar uzatılmış, 
salona koltuklar dizilmişti. 
Dünya Glizeli için 
\•erilen büyük balo 

Nıha)'et guzcllerfn \c Dunya 
Guzelhk Kraliçe inin şerefi· 

ne vcrılen balo gece-ci ise bu 
türlu kılık değiştiren muazzam 
)er rnukcmmel bir balo salonu 
haline gclmi$ti. Yerleri kapla· 
)an parke, taptaze ciladan pı
rıl pırıl parlıyor, ışık insanın 
gozün{i alı) or, tuvaletli kadın· 
lar, cmokinli erkekler cazın 
ahengıne kapılmı ortada dô· 
nup dan ediyorlnıdı. 

O gece: balodan en el gü
zeller, ~crefinc bır ziyafet \C· 
rılmışti. Şeref ma,.asına Long 

iki ingiliz filosu lstanbul 
ve lımiri ziyaret edecek 
Malta, 13 ( \.A.) - Amirallik 

daırcsıncc bıldırıldiğine göı·e, 
Magnıfıccnt Kanada uçak gemi 
ı, Glory 1ngılız uçak gemisi \ c 

Uç destrp)crden muteşekkıl bir 

1n~ıliz fılosu 24-30 temmuz a· 
ras.ında istanbulu 7.i~arct ede-

cektır. 

\'ent'zuella giiıeli, Amerikada ı;ok rağbet bulan o isli sand\İ~" 
lere bay.ılıyor. 

Beach'ın tanınmış şahsbeUcri
nın 'lie dun)a güzcllığini tem· 
sıl eden sıncma ) ıldızı Pipcr 
Laurie'nln l er aldığı bu :zıya
fctc en aşağı beş ) uı: kişi da· 
'et edil misti. He,r güzele, de· 
niz. kara ve ha\a kuvvetlerine 
mensup suba)lar \e daima gü· 
zellerin yanında bıılunan Ame· 
rikalı ba)anlar refakat edı)or· 
tardı. Subaylar, yemekten son .. 
ra, genç kızları balo)a götüre
cek \'e onlara ka\'al)elık ede· 
ccklerdl. 
Giittllere dağıtılacak 
hcdi.}t'ler 

Güzcııcıin salona sırisinı iyi-
ce sorebilmck için balo} a 

biraz erken gıttim. Herke tc 
büyük bir ~rak, gür.elleri ya
kından gormcnin telaşı \'ardı. 
Sahnenin perde i açılmış, sah· 
nenin iızerine ufak masalar 'e 
iskemlcll'r konmu~u. Genç 
kızlar. ka\81} cll'ri 'c beraber
lerindeki Amcrıkalı bayanlarla 
bura:ı;a oturacaklardı. Sahnenin 
sağ tarafında uzun bir ma a, 
ma anın üzerındc ele. güzelle· 
re \erilecek hediyeler vardı. 
Merakla bf'klenen 
güzeller geliyorlar 

Saat ona doğru Bob Russrl, 
sahnc)e çıktı. Mil abakaları 

başından sonuna kadar idare 
etmiş olan r:cjisor Bob Ru el, 
güzellerin gelmel.ic olduğunu 
mUjdclrdl. Salonun giriş kapı· 
sı ardına kadar açıldı ve gü
zeller, alfabe sırasıyla kollann
da kaval)cleri olduğu halde sı
ıa halinde salona girme.re baş· 
lndılar. l\Iusabakada derece a· 
lan genç kızlarla. DUnva Gu· 
zcllik Kraliçesı en arkada ge. 
lı)ordu. Kraliçe Arml Kuu ela, 
ma\İ gözlerine pek )akışan ma 

Amerikada uçan daireler 

görüldü 
İndianapolıs (İndıana) 13, 

A.A.) - Bura sakınleı ı, pılot
Jar \'C ha\a meydanı memurları 
diın gece, t'mada Kuzey Batıya 
do..,ru takrıbcn 3000 nıctre irti· 
fnda sur'ntle ka) ıp giden • u. 
çan Daırcler gordüklerini kat ı 
) elle &Ö) lemi:lerdir. 

\i tiıldcn bir IU\alct giymi6ti. 
Ka\'abesi. birçok harb gönnüs 
\C l'ararlıklanndan dola) ı çc
§itli madal)a kazanmış, yuksek 
rütbeli bir bahriye ımba) ıydı. 
İlk dansı Kraliçeyle kavalyesi 
açtı. 

Kraliçenin otomobili 
salona kadar geldi 

Gecenin en l1cyccanlı fmı, 
Kraliçeye hedb c edilen a

çık renkteki spor otomobilin 
salona getirilmesi oldu. Kraliçe 
lik tacını basma giymlıı, şöh· 
rctin en yüksek mertebesine 
ı;:ıkmış bu genç kızın sevinci 
hakikaten görlilmcyc değer bir 
manzaraydı. Otomobil, sahnenin 
önüne kadar getirildi \'e Kra· 
hçeye resmen ,·crHdi. Gene kız, 
o anda kendini tutamı~·arak O· 
tomobili okşadı. Bundan sonra 
bcrmütad resimler. filmler ~e
kildi. Bu sırada mikrofonun Ö· 
nüne gelen Hillman l\llnx Olo· 
mobil Şirketinin sahibi, şu söz· 
teri .söyledi: 
•- Genç kızların hepsi ben· 

ce birer Kraliçedir. Dünyanın 
dort bir tarafından gelmiş ve 
burada birleşmiş bu iyi niyet 
elçilerinin hepsini biltUn kal· 
bimle tebrik ederim. Derece a. 
lan diğer dört genç kıza da A· 
menkada bulunduklaıı muddct 
zarfında, birer otomobil tahsi· 
sine karar \erdik. İki gün on· 
ra dördfinUn de emrine rılrer 
otomobil tahsis edilecektir.• 

Alkı !arla kar ılanan bu s(ız. 

lcr, derece alan dört güzeli faz. 
lashlc se\ ındirrnışti. Hepsinin 
gôzU sc\ inçten ışıl ışıl parlı1 or· 
du. 

Guzellcre birer birer altın 
kupaları 'e allııı saatleri \ erıl· 
dıkten sonra gece sona erdi. 

Eva Peron'un sıhhi durıı

mu vehcımetini muhafaza 
ediyor 

Bucnos Aıres. 13 • (A A ) -
E\a Pcron'un sıhb durumu hak
kında :füncu resmi bültl'n ne-;. 
redilmiştır. 

A)Tıca beş hrkatc) ndcn mu 19-21 temmuz arası İzmir lima 
te ek kıl hır tnsılu fı'osu da• nını ı.ıyaret edecektır. 

Eva Pcron'un sıhhi durumun 
da bir deği&iklik olmadığını ka)· 
deden bültene gbre doktorların 
tam bir i::.tirahat tavsıycsi üzeri 
ne ZJ)aretçilcril le da hı goruşnıe 
•ine mu aadc cdılmemektcdır. 

llilgc Olrrr 

Uç Türk kızının 
muvaffakiyeti 

Son r;unler zarfında üç Turk 
kızı Balı dünyasında Turk şcre· 
fınin "üksclmesi hususunda mu-

1 hiın birer fımil olmuştur. Bunlar-
dan biri Mehlika Aktok' lur. 

Mehlika AJ...iok Paris kon er· 
\'aluannın As kontralto udur. 
l\Jüzır;e altı ) aşında ba lamış, j. 
talyaıı ve Fransız nıcktrplcriııdc, 
İstanbul kon ervatuamıda çalı • 
mış, konsen atııarı bitirdıktcn 
sonra Fransız hlikümrtinın da
vetlisi olarak Parıs .l\lüzik Ak:ı· 
dernisine gitmişlıı'. Bır aralık 
meşhur Cortol'nıın altıkasını çek· 
mis \C hocalarının en ,ı:ıizdc ta
lebelerinden biri olmu~hır. 

Mehlika Aktok Paris \C Lon
dra radyolarında bırcr konser 
\'ermiştir. Ömimlizdekı ay Plc)el 
\e Gavedu salonlarında birer 
konser \'erecektir. Fransızca. f. 
tahanca ve İngilizceyi ana dıli 
gıbi bilmesi hüyük kabiliyetinin 
yardımcı ı olmaktadır. Münekkit 
lcr Mehlikanın mlızik dun) a<, 

1 
nın mühim bir uznı olacağını 
sli) lüyorlar. 

nilgc Olcer 

'l'urk şcrefınin ) uk etme ine 
hizmet eden ikind kızımız Bilge 
Okcrdir. Bilge iic ay ewel "Vlen 
mıs, Amerika'ya tctkıkc gonderi 
ten korasıyla birlıkte Yı>ni Diııı 

, yn'ya gitmıştir. Burada Jclahu hU 
ı kiımctinin Boi c şehrinde bulu· 
1 nuyorlar. Koca ı Cuneyt Oker 
ıdari telkıklerde bulunıırken iyı 

1 

İngilizce bılen Bılgc hastabakı· 
cılık kurslarına devam etmekte· 
dir. 

Hılı;:r. krndi i) le gorıı en 
unday 1\Iomin • gazele ı ınuhar-

l\tehlikıı Aktok 
ıırlcrınc Turki) e hakkında iza· 
lı:ıt ~ermı , mcmlckelimızı tanıt 
ma a hizmet etmiştir. Gazeteci· 
lcr bu r;cnç Türk kadınından : 
•Tanıanıb le bizım gıbi ~fü mı,> or, 1 
bızdcn lııç bir farkı yok• di.> c 
b::ıhsctnıektcdir. 

ı\) ten Hfiktc 
Ayten Hlıkte ltalya'nın Frc· 

nız.c şehrinde açılan cli~lerı .ser· ı 
gısine ışlirak ctmış \"c bu) ük 
aUık::ı toplamıştır. A~1rn, profc. 
sör Suhe)'l Um·er'ın talebe ıclir. 
Mınyatılrlcri cok brğenılmı~. ou 
~abada l'n seluhi) et sahibı olan 
llollandalı Prczidcnt kcndi'iını 
tl'lmk ederek • mcmlckctiııiz sı 
zınlc ne kaı'tar iftıhar clısc ) cı i
dlr• < ıııı~tır. 

i J Dünyada neler oluyor ? J== 
ı Üç baeııklı atlaııı 

öldü 
iııı;iltercde üç bacaklı hır ls-

1 
ıınlbuki çabuk hnzmedılmcsi, bir 

J.oçyalı geçen hafta olmilştiır. çok hassaları :ı. üzundcn balık 
Bu adam Pcrth hirc'de ya~ı,>or· ı) ağı ihmal cdılmemelidır. 
du. Aile i, beş karde~i \ardı. Kil· içımlnln pek hoı olmama ı 
çuk :ı. aşta 'ucudunda bir bacak ) üzimclcn balık :ı. agı içenlerin 
daha peyda o1mağa ha lamıs. sc· 1 ı:wlma ı kar;ıı ında bundan ha • 
ı•cler geçtikçe bu, gayri munta. ka suıctlc islıfadc edilmesi diı· 
ıam bir bacak seklini almıştır. ~ünUlmiıs ve bu ilacın yaralaı ın, 
Çocuk bu :ı. üzden mektebe git bil ha a ) anı ki arın teda\'isinde 
mcmi , evde çalışarak saatçihk çok te iri olduğu anlaıiılmı tır. 
ö:t"enmistir. Hayatını saat tami· Yalnız bunun içın Rafıne def(ıl. 
riyle kazanıyordu. 'af balık )ağı kullanılıyor. İlk 

Geçende elli yaşına basınca tccriıbelcr . muva,r~akı!.etli neti· 
vücudundaki uzuvdan kurtul· ecler vcrmıştır. ı ecrubelerc dc
mak istemiş 'e bir operatöre vaın edlli)or .. 
müracaat etmiştir. Bu zat lazım ı Madam Yüıdebeş öldü 
gelen ameliyatı yapmıştır. Ame· • . .. 
ry t muvnifakiyctlc neticelen· ı Petrol l\ralı Scrgıs Gulbenk· 
~1~, fakat hasta ölmüştür. Ölü. yan'ın ıe\•ccsi ~~adam. ~~l~enk 
mün bu ameliyaUa alakası olma b.aı; Tc~muzun uç~ncu s~nu. Pa. 
dığı bildirilmektedir ı rıs tr. bır kalp krızı nctıt·esınd.1 

• olmuştur. Scrgis Gü1benk) an 
Fransada sıcaklar muhtelif petrol kumpanyaların

Fransa'da geçen harta huküm 
süren sıcaklar buz sarfiyatını 
tamam bir mısli artırmıştır. Pa· 
rıs'tc gllnde 2500 ton buz s .. rfe· 
c.ıilirkcn bu miktar 5000 tona 
çıkmıstır. Beledi) e ihtıyacı kar· 
5ılayncak kadar buz temin et
miştir. 

Paris'te sıcaklık 36 derece) c 
kadar çıkmıstır. Bü)iık şehirler 
den çoğunda sıcaklık gölgede 30 
dereceden yukarı iken cenupta 
Nicc'de 27, Toulou~c'ta 23 dere 
cı•yi geçmemiştir. Sıcak dalgası. 
Lir hafta hüküm siırduktcn son
ra, hafıfll'mistir. l\Iaamafıh ı~ran· 
ızlıırın çoğu ğu tosta tatıl ~ a· 

parken bu sene Temmuzda tati
le başla.}anlar çoktur. 

Avusturyado hqva 
seferleri 

A \ us\u~ alılar İkinci Dun~ a 
Harbınin sona erdiğı tarlhtcnbe 
ri ilk olarak memlekctlcrı dahi· 
linde tayyare ıle ıöC} abat edecek 
terdir. Bu scyahatı Yu"oslav U· 

çaklarile yapacaklardır. Yugos· 
lavya Liubliana • Fıyum Grac. 
Salsburg al'asında bir hal le is 
etmiştir. Avustur:,·alılar bu hat
tan Graç'dan Sabburg'a gitmek 
surclilc istifade edebıleeeklcr· 
dir. 

talıkyağından yeni 
isifade şekli 

Balık }ağı eskıden çok kul· 

1 
lanılan bir ila~tı. Za.} ıf çocukla· 
rı, hatU bOyuklere balık yağı 
ıçirtirlcrdi. Fakat vitamııılcrin, 
.ı\nlib;yotıklcrin ke,.fuıden so ı 
. a bu ıliıcın arfi>alı az.almıştır. 

dan ~ uzdc bc5 hisse aldığındıın 
(l'llö yo Yuzdcb!!ş) diye mc 
lıuı dur. Kıırıs.ına da .Madam 
Yüzdcbeş deniliyordu. 

lkinei Dünya Hı-rbindc Al. 
manlar Paris'c gırdiklcri :sırad:ı 
karı koca Portckiz'e gitmi5lcr. 
orada yerle mışlerdl. Portekiz. 
de 11 sene kaldıktan sonra sc· 
çcnde Parl e dönmüslerdi. 

Balina bifteği 

Aınerikada balina bifteği çok 
rağbcttcdil'. Yalnız Vaşingtonda 
gundc 500 kılo balına eti saı-fe· 
dıliyor. Balına elinin kilosu bir 
dolardan az 250 • 300 kuruştuı·. 
Hu fı) al dı(:cr etlerin yarısı ka· 
dardır flağbctin ba lıca scbcbı 
budur. 

Ürdün Kraliçesi 

Crdün Kıalıçcsi ZeHin iskcn
dcri~cııin en çok SC\djği şehir 
olduğunu sö~ lcmı~tır. Kraliçe İs· 
tanbulda dogmuş. altı yaşmda 
bkendcri) eye giderek bütün 
r;cııçlıgını buı·nda gcçinnıştir. 
nabası Şerif Niı ırdı. Kral Tal· 
lil ile evlcnınrc.}e kadar isken· 
dcrlye<len a~ ı ılmamı tır. 

Kraliçe, Kral Talliıl ile hem 
baba, hem anııe tarafından akıa· 
badır. Dabıısı, Kralın annesi 
Kralıçe Mlsbah'ın kardc ıdir. 

Bir lsrail subayı öldü 
'l'cl \\I\', l3 (A.P.) - Bır 

askeri sbzcLl, Gazza bolgesınde 
İsrail hududuna girmek isteyen 
Araplarla yapılan çarpışma neti· 
cc ınde İsrail ordusuna mensup 
bir astsuba~ ın ölmüş olduğunu 
bıldırmıştır . 

GENERW,Li FUAT CEBESOY(/R ~ 

Meclisi Meb'usan 
toplanmadan evvel 

Erzurumdon meb'us seçilen Mustafa Kemal Paşa~ 
Anadoludo ve heyeti temsiliyenin baş ın~a kalması, 

1
. 

vos' don seçilen Hüseyin Rauf Beyin de lstanbul Mec 1 

Mebusomna iltihakı korarlaşhrılmışh. 
- ı~:ı -

lu taf.ı Kemal ra~a 

.\ naılııhula kalal·aktı 

3 ocak 1920 tarihinden itiba· 
ren Ankaraya gelmekte olan 

mebusların ekseriyetini 1ımir 
\ c Balıkc ir hariç Garbi An<ı· 
dolu ınebu~ıarı tc kıl ediyor· 
du. Gelenler arasında clnan 
( ayın \dnan Adıvar), Cami, 
\bdullah .\zını \e Van mebu>u 

Haydar Beyler de \ardı. 1\111.)· 
tara Kemal Pa .. anın ı·iyaseti 
altında ) :ıpılan toplantılarda 
müzakerelerini tamamlamış o 
lan mebus ıırkaclaşlarımız ay
ııi lll'etle \ e ~ruplar halinde 
l tanbula clöniiyorlardı. 

Sıvıısta hcyetı temsili) e n· 
zalaı·ı ile kumandanların muş· 
tcreken ) apmıs oldu klan lop· 
laııtılarda Erzurumdıııı seci· 
len l\!ustafa Kemal Paşanın 
Aııadoluda ve heyeti temsili· 
yenin bnşında kalması, Sıva • 
tan intihap edilen Hüseyın 
Rauf Be)'in de 1 tanbul l\lcc· 
lı i l\Icbusanına iltihakı karar· 

la tırılmı tı . Heyeti lem ili· 
) e) e dahıl bazı arkadaşlann 
mebus sıfatılc İ tan,bula gitme 
lerı tabiı idı. Bu uretle za. 
> ıflıyacak olan he) eti temsili· 
) eden l\luslaf:ı Kemal Pa anın 
da ayrılm:ısı, .\nadoluda taaz 
Zil\ ve inkişaf elmiş olan milli 
te kiliıtın birdenbire -ba ız 
kalmasını intaç edecekti. Bun· 
dan daha mühimmi 1stanbulda 
ınebu lar meclisi bir tecavüze 
ııgrıyarak k:ıı>atıldıgr takdir· 
de, Anlrnrada )'eni tc ckkül C· 

clccck olan B ü~ lik Millet Mcc-
1 sının b sında l\1u tara Kemal 
l'a a gibi bir şah iyeliıı bu· 
lunma ı her surelle clzcmdı. 

Hııuf He) iıı 1 tanbııl 
l\ledifıl lebusanında 
Bulunma ı ı.mmdı 

Mu t fa Kem, 1 P:ışa 1 tanb ı · 
la ıdemc.> ınee, o~un .> r· 

rinc muhakkak nauf BC\Y 
ı::ıtmcli lclı. Çunku Mebuı.I .. r 
l\!cclisınde Anadoluyu kuvvet· 
lı bir şekilde temsil edebilecek 

Si\as mt'busıı lliıse)in Rauf Bey 

bir mebuslar grupu kurıılanıaz 
ve tıunun basında l\lustafa Ke· 
mal Paşadan sonra ikinci miı· 
lıim bır siya i ~ahslyet olan 
Hil eyin Rauf Hey geçemezse 
İstanbul mcclislnın, milli da· 
vamızı kiıfi derecede müdafaa 
edememesinden ve bir mUddet 
sonra padişahın siyasi nufıız 
ve tesiri altına gireceğinden 
korkulabılirdi. Bu sebepti?n 

• Rauf Beyin bir An evvel ve 
meclis açılmadan tstanbula "it 
mcsini o gUnün şartlarına uy· 
sun görmüşlük. 

Mu tara Kemal l'ıtljanın 
Gayreti 

A nkarıı müuıkeı·elcrlnde iki 
mühim karar alınmıştı. 

Bunlardan bid Meclisi !\leb:.ı· 
sanda millı davayı 'e siyaseti 
bütün atim \'e imanları ile mu· 
daCaa edebilecek kuvvetli bir 
• :.\liidafaai Hukuk Ccmiyl'ti 
grupu • nun le kili, ikincisi i c, 
bu dava \'C i)aseli tıım mana. 
ile içine alacak bir pro;ı·ıı· 

ının .~ıı akı Milli· adı altıil· 
lla le bıti idi. 

l\luı;tafa Kemal Pa anın çok 
nıUnakas:ılı ve uzun süren bu 
müzakereler e ıı:ı ında göster· 
cligi gayret 'e elde ettiği mu · 
bet nctıccnin biuat fahldi ol· 
duğum için bunu bir kere daha 

tebarüz ettirmcgi nıtlfe 5" 
rım. Teşrıi lrnyatı pek >~ 
elan bilenler ,.e takip ed~ 
bıı işin pek kolay oıına 
ta dik ederler. J::ğer is~ 
l\Jeclisi l\lebu:ıanında ını~ 
y:ıseti mijdafaa edebil ece ,si 
'etli bir grup ve elde 
bir mis:ıkı mılli prograrııı 
lunma a idi, milli dava 1 

hindeki muhit il<', ccncb~ 
tesiri altına iğfal cdilıne 
retile düşecek olan batı 1 busların telkini ile belk ,ı 
memleket içın muzır kar 
da alınabilırdi. 

~lıidafaal Hukuk 
'inıpnnun adı 
Dcgiştirilmeli idi 

rem il heyetinin daha. '1 
Ankarada bu hali oıır 

bilecek tedbir \·e kararl• 
ması hiç §Üphcsiz yerind:, 
mu,.tu. Ne yazık ki, bU 
titizce hareket edilmesin! 
men mecliste • l\fildafaaı 
kuk Cemiyeti Gnıpu• Jll 
teşekkUl edecek olan gt'll \ 
adı değiştirilmiş • Felibl 
tan Grupu• adını almıştı· 
bir isim değiştirilme i ı:ıbl 
sil bir hareket telakki 
mczdl. Çiinkü tesrii mccl1

1 de kurulmuş ol:ın grııpl~ 
bloklar daima bir partb 1• 

cemiyeti ve onların pro~ 
nı temsil ederler ve oıı 1, 
adlarını taşırlar. Eğer bU d 
sil sisteminde kUciik bir 
§iklik yapılırsa ceşıtli ıe~ 
re sebebiyet verilmiş ~ııı 1 
bu hal o partinin tcmsıl_~ 
darn \e programın ehelll"" 
tini sarsabilir. 

O zamanlar memleketle 
Ji da\'a 'e siyaset etraftnd• 
lanmış bulunan muaz.zaııı-' 
lelere o Anadolu 'e Jtll 
l\ludafaal Hukuk Cembetı 
mı \erılmişti. Bunu !1 
Mcbusancla temsil edecek 
blokun adı da aynen .Mud 
Hukuk Cemiyeti Gruptl 
mas.ı liıı.ımdL ~ 

mevam_!...!/ 
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Gece yarısı af latılarl 
ilk miihim kaza ••• 
' na.ı ı iudde) 

~ı ı:ıpletmek kolay değil. Nite
kim bu yuıden dun gece hava 
kalınca bır ha~lı ıorluk ~·c~
tik ("). 

Ueniz tutma ına 
.oraıııaıııin• 

takip ediyorlar. Kuçücük ku~lar. 
· Yelkovan Kuşu • denirmiş buıı· 
lara. Sahillerin bin mil acıgına 
kadar gemileri takip ettikleri O· 

turmuş. Denize bir kağıt parçası, 
bir sigara fırlatma} a görelim, he 
men üzerine atılıyorlor. Yorul· 
muyorlar. Durmak, dinlenmek 

Bugunlerde istanbul Ser:;:ısi a- yok. Tekneye fazla ~·akla .. ma a 

korunma çareleri suyu~ . iP 
deki bu sekiş, keııdilerı •~., 
hancı bir madde olan • hll~ııı' 
bu zoraki çırpınınadır. paı 
rü halinde dolaştıklanndJJ11 

bir tehlike, denizden ha\':ı)• 
ru beklenmedik bir balık 
muruııun yükselmesine 

11 
olur. Fakat çok zaman ° ' 
suyun üzerinden aştıkları 
düşmanları da denizin d• 
katetmiştir. l':!rgeç birle, 
l.ıikin ~·okular da bu arad• , 
balıkları• görmüşlerdir. St 
lcr. 

çılmıştır herhalde. Spor ve cesaretleri de yok. I.lmanda, sa· 
Scrgı Sarayının etrafında 118\a· hillerdr çöp mil kalmadı? Geçim 
da uçan, ha\ ada l U\'arlnklaı· çi· derdi mi l oksa bunlarınki de. 
zen, )'erde ine çıka donen o ga. yoksa macera he,·esi mi" .. Ka· 
rip eğlence 'asıtaları. salıncak- raya nasıl döner bu \'elko\'an 
lar, ~cniden faaliyete geçmiştir. kuşları? Yoksa dönmezler de, U· 

onlara pm a vcı·fp, bılct alıp bi· çar uçar, küçilk, kUY\'CI lı ka· 
ncr, iki üç dakika döner diiJJ· natlaı·ını arlık çıı·pamaz olunca. \'edat Abut'un 
ıncz, sallanır; suııra tekral'clan kendilerini maviliğın ortasına doğum günü 
toprıığa a~ak b:ı :ırsınız. Biz altı bırakı mı '·:rı~·ler? İhtimal l:'ol: B ugiin Vedat Abut'un ~ jll 
hafta gcl'e gunclüz ,.allanacagız. culukları, buyu~ ku lal'a, tal~hlı gunil. Biı.ler kutlamak iÇ 
Hem de Okyanusu asaı·kcn )'İı'mi ba~ıklar~ ycm~ık. olma~la .?~l~· ~ey yapımadık. anıa bunl!:' 
gün kadar topınk görıncıncecsi· ce~ •. ım.pa.ladıklaı.~ denız h!Xck· olsun, gecele) in kotra} ı • 

1 ne. durmnmaea ına. Teknenin lerının ıntı~amı lıoylcce al.ınmış 1 rlirmck icin bir hayli ga)rt 
sallantısı iki turlu: Bin borda· olacak, tabıatın bu devrcsı de 1 retli. Bir gec~ c\'\elki ' 
dan bordaya, biri pupadan pru· bö> le tamamlanacaktır. tekrarlandı. fakat bu st 
'aya. Ö~ le ki, her şey. her an Bugun Bk olarak uçan bahk· ı cümbüş çok daha hü) tik~ 
>erinden fırlaınağa hııır Yazi- Jar da gördük. Ansızın dalı:anın Rüzgarın duşmcsiylc ber'

11 yette. Mürettebatın çoğunu de- b dt 
1 · birinden fırlayıp, açık kanatlı su z.im buınba · Ben u. niz tuttu. Rnnzalanna scıı mış ·· d ğT • d 1 ııc 'atı• ol'lar. Teknenin •Sıhhi) e me vun üzcı inden seke seke be on gore e 1 ım. • erceı. ıdO 

" ' • . ' sağa solıı vurmal\a ko) u 
muru Vt>dat Abut. şeker ikram metre uçuyorlar. Renklen kuı·· bu sefer yapacağını ~·apt1 

eder gıbi, • Dramamin tablet· unl şeffafımsı beyaz. Uçarken: yelkenin palançinasını ı;o 
lcd dagıtı} oı. Draınamin • .ır ka ti t 1 1-1 1 B.·ı" kaı>cladan bocrunııı niz tutınusıııı lahZf'dc kesmesi na arını oyna mı) or ar. ız. arı .. .,

1 
ı d · · · d k k ki "armıh taıı·nı·n ıı·rıinl li(" liızım gelen bir Amerikan ilacı. 11 enızın ıçııı e ı en, ·uy ru · a- • " e 

ma kimisine o bile tesir etmi rını kullanarak alırlal'nıış \'C bu düşlü. gÜ\·ertedc bir rah11
1 

yor. Telsizci hıısta, kamarot has hız suyun iki li~· ayak ÜZ!!rindcıı, Bumba halatlamıın sa,11'11
1 

ta, geınicilcı in bır ikisinin bı)- uzunca bir müddet u~·abilmcle· dan babalardan birinin i:ı1'.~ 
nüz .> üzimii görmedik. Kaptanla .ş!I• 

rı.nı' sali!aı·ını~ biıküldü. Gu .. rültüden u~ iklnl'i knptaıı hana. mısın demı· "' ;ı. ıı 
yarlar. Vedat Abut'la ben de i· Okyaııu u aşan )Olcuların •Uç \Crtc~e !ırlıyorılu. Kaptıı ~ 
~ n iz. Yalnız Fuı ıık Kcnç'in aı a· atar da sôrsck• diyeı ekten. ge. 1 yelkeni indırtti. Bumb8 t4 
da bir rengi ararıyor, gÜ\'Crte· mi gü\eı'lelcıindc merakla bek· yerle tırıldi. sıkıca tcsbıl 
de~ ek aş:ıf:ı)a, aşa~ıda~ ek J:Ü· Ieşmelcı'inc sebep olan bu ha· Gun doğmak üzl'ı·e ikcn "'t1 
vcrtc) c fırlı) or 1 1 d .. d .. k ıal~ · lıkçıklar için her uçu~ aslında arımız~ on u -. ran , 

l"elko\ an kuştan ,., bir ölüm tehlikesi bir işkence uzandık. • ... 
1 
,J 

b 1 ki ' . ( De'..,.. 
uçan a 1 ar l demek. Uçan balıklar pcşlcrıne 

Pcsımizdcn bir SUl'Ü kuş gel· takılan büyük balıklar tara(ından ( t 
nıcklc. ~abahtanbcrı kolra)'ı ~'Utulmamak içın uçarlaı-. Tek (*) Illı.}am dan ;:o.ot!' 



' 

ine~ 
ııi 
11' 
srıı\ 
bl 

.....___ lf., ·1952 ~--------------------------------------------------------------~VATAN~------------------------------------------------------------------------ 5 

a ol U A • 

ueonı. 
Z:lb,ıa "k 1 b ı arının to ıılması her tarafta dikkati çekmeğe 
tedhtr~fladı. lilkalılar bunun sebebini, alınması l :r.ım gelPn 
ıeb 

11 
eti ara tın nrlar. İnnlrde çıkın bir g ıete bu muna· 

'aıı~ e bir anket ) apmııl!tadır: sorduğu &nail ere verilen ce· 
tiııd:~ sır11sile neı_jredh c;1. Gaz.etenin son nfi balarından bl· 
l:a~ tınlr l\VUkatl rından bir 7.atın ce\' bı nr. Bu zat kıı • ıtıııa , 
IJıı b 'ıaalaıının ~oğıılmasından bah5ederkf'n bnnun l('ln 
hhe '" "P gu~tetlyor: Kult rsüuuk '\'e kı a kollu japone el· 
lu ,1~ Sann D\Ukatı ,ore ktdarın kaçınlmasına bu lma kol· 
l!IJen 

1 
elu sel.ırp olu rmuı. A\-·ukat diyor ki: .Japone de· 

d<llıd el~iselerl giymek suretile kaçırma vııkalarının teı:arü· 
di)ı e adınların da hl ul \ardır. Kız. kaÇlrma nkalarının, 

~ deru toplu glylnmch Sllretlle önlenehilf'ceğln kanliıu.~ 
llı;ıta llı:ılrdrn bir kadın kariimiz gönderdiği mektupta bu 
ile eı~•Ya ~tlraz ediyor, •memleketteki ahliki rokutu jJpo· 
lerını ise ll\'l'n hanımlorımııa yıiklett>n genç anıkahn fikir· 
lertnd hırret Hl ıızı.intü ile kar5ıladım. BUi nkfi lnkıllhı el· 
aıy " tutan münen·cr bir genç bunu nasıl Ö\'tlyeblllr?· 
de~\. kldınlnrın r.umhurl ·et kunılurken nasıl ralırtıklannı, 
tııaııo ra!lnin kurulu5undakl hlımetlerlnl anlatıyor, onra 511 
tarı erı. sorulor: ·Sukıntıhk, kız: kaçımın, dnn_yet mev'ZU· 
ltısa tl'lınce mı kadınl:ınmıı hatalıdır? Bütu.a bunlara sebep 

nlJa elbise gh'llıektir, öyle mi?• 
illa luhterem okm•uct1mnr tee~silriinde haklıdır. Kız: kaçır· 
h~k~akatarının çolalnıcıını kısa kol gl ilme ine atfetmek 
\::ı kalen doğru d!'ğildir Bunun ak ini kabul etsek en çok 
~ıını:tırnıa ukalnrının mayo ile gezilen plljlarda olmaSt 
la"- 1

• llnlbukl plAjlarda bu gibi nkalara hemen hiç rast. 
"-'lll\·o 

lieıtııı r. Ro !erde kıırırılnn kızlann çoğu tamamen kapalı 
tıı~ı 'tdir. Fakat bu, bir t kım ahlikın~ann taarruzuna 

olanıı,·or. 

ttıı b Batı ntl'mlr.J.;C'llt'rinln sahll ır.hlrlerinde azın kadınla· 
koıs:lıık to unluğu 60rtla. b cakları meydanda, tamamen 
bıınıaı Cez.I or. Kaçırmak şoyle dursun, kimse baıını çınirtp 

t ra bakmıyor bile. nu kultür ve terhl.)e me le ldlr. 
letı :nılrdekl !a ın nnıknl da Jmltür ve ter henin ('hf'mml· 
~a gn kabul cdlvor. nir kere bunu kabul ettikten sonra bıı· 
ru~ıebep arıınıağa, kahalıall kısa kollu elbl~e gln·n kadınlara 
I~rın'tneğc çalı mağa ne lüzum ur? •• Cnutmıvalun ki kadın· 
ahıakstırn klannın ucuna kadar kapalı gezdikleri de,·irlerdr 
itası ttlık bugünkfinder: BT. değildi. I!uyük uharrlr Ahmet 
l~hld~ln eserleri, bllhaua •Fuhsu Atik• 1 bunun en biıyük 

ıdlr. 

Enis Tahsin Til 

lıunıan, ticaretin fahdidinden şik'yetçi 
İsti < B ıEı 1 ~n .. dei Amerikan yardımına muhtaç ol-

~bı ~re ırupu, peynir \'esaire madan dolar lde cdebılece Jerl 
'''de nıerıkanın dış memleket· ni söylemiştir. 

ta~ı ithal ettiği maddelerin Truman, Amerikan endlislrisl 
" karı hakkında araştınnalar nl rekabetten konımak içın ft. 

ltri 8 \c elde edilen netice· halat tarifelminde bir uım ya. 
~ ~Yaz Saraya \'e kongreye pıldığı tekdirde bunda blçu O· 

baık;'ktir. larak Amerikan mallarına ka~ı 
~a n Trınnan ticaret liaha· bizı memlekeUerdekl kayıtların 
ı!c!I Ilı Bırı şik Amerlka tarafın· dıkkat nazarına almma ı lhım 
.\tıa,. 1rana getirilen mlnilerin geldığinl lleri mrmUştur. 
t•ıerı ~vunma camiasının ga Baskan Tnıman istısare Gru
l ·tru baıtalayabilecC"ğınl iddia pundan bılhnssa ücret tarifele· 

r. ri U:ıerınde lC'tkıkler yapmasını 
~. ıterıne d vam eden Cumhur talep etml tir. 
it ı! ~'l.ı hür dün)'-a ile tıC'areti GüH'nlik Tr~killtının j Usare 
~k ~ l'lfitur nızamnamelcrın f Grupu Baekanı A' erell Harrl· 

t d nrıan şıktı et etmiş ve 
1 man'ın bu mfizakerelere i5llrAk 

~l'iıı ~nYadaki muttcfık de' let· I etmiyeceği \ e dıo Ucareti flgi. 
~ .\. 

0la; gelirlerini arttırmak l lendiren bu meselelerin mUzake· 
"' lul' llıerık ya ihracat yapmala- resi irirı ) eni bir başkan yardım· 
ile b~Undan bahisle bu saye- I cısı Uyin edıleceği uuınedilmek 

da,1 Uenn ya\cış yavaıı tedir. 

;u ortaklıkları 
nurulacak 
"-ille Aııl rıı d ann 

de let ara. 13 - Mrmleketimlzde 
~ ili tarafından insa ettırılmek 
~ ~ıın n su işlenne ait te islerin 

ııı ti 'e bakımlarında )tne dev 
tı llıc~ının hAkım Qlmasının h5· 
le aıa'l Utları doğurduğunu dikka 
b ~klık~ayındırlık Bakanlığı su 
it ka arı kurulma ı hakkında 
lf ~un ta arısı ha~ırlamışlır. 

~e ~ llıt'tın fetkıkinden geçen 
-t~ ı~ tlilt Mıllet Meclısine 6 , •• 

i~ . kun hu kanun ta arı ına gö
""IJ:Qitd rtılus e aslarını c \\elce 
lleı Al ığını Devlet Su İşleri Gc· 
~~t ~~llrlü~Unce kurulacak te 
~cıı tın bu tesislerden fa) da· 

• arazı sahiplerinden öde 
"r t' erı ~ ı ahnaC"ağından, işlet· 

~ arı. bakım 'e çalışmasında 
Z lltt~ &ahıplcrınin kuracakla· 
ı. oı.~ lık \'asıta~iylc t('y snhi· 
.. ~ "'•aları milmkun kılınmak· 
t tın~u .ortaklıkları kurulması 

te akı kanun tasarısının ge 
~a •nıfo, ihtıyıri olanların ya 

~ ıııt llırcburt ortaklık kurulma 
e1111

10 ıhti~aç hissedildıği eu 
'l b.ah E'dılmcktedır : 

lt. ı,,'1h 'e kurutma işlerine ait 
l'ı aıa~n bakım \'e muhafazala· 
~ dırd alııarca benimsenmediği 
t ıı tef' Ufak ha arların. işi ya 
,•ıııa111 ıııt daireler tarafından 

lltııa~da &ôrulup derhal tedbir 
~ :ıı~l?ıına maddt'ten lmkAn gri 
~~:~ıı ektcdır Dinaenal~h bu 
~~ 11 do rudan do:rtJya ilgili 
t.ı~ 0ınuzlarına yükktilmrsi 

~ 
l>cırı i rn-a-rk_a_d_a_b_i_r _T_ü_r_k 

ıigara fabrikası 

~ kuruldu 
l:ı ~Penhagen. 13 <T H.A.) -
ft ı(aarka'da bir Türk ııgara 
C 4 1 .. sının kurulması içın bir 
~ .ıt t ri Tek 1 Genel Mti· 

t 'ı~ a~ ı c Danlmarkanın Fre· 
,: .. 1 akı S!'hmldt fınnası a
'il a llıUznkC"reler yapılmakta 
lh ll1r1ı: 
\> ·~et at ı;Un ev\'el bu temaslar 
ıı,~~aıı ,b r net. e \'ennlş, ve 

e,. el da k•ırrlar fabrika faa. 
}' gt!tnı16tır 

.. -~ :brtkanın .ikid r vkalAde 
·~lı 1~er biri de Amerikan am
~ ıı Pi~1l»nden dmak üzere bu· 

·~ asa~a sUrdUğü uc ne\'! 
t:Vtaı:~t'arası l-alk tar;ıfından 
~-ııı~" bir rağbet görmlis ve 

-.ıı;ı tır. 

. 
lngilizler 
Kahire'yi 
İşga 1 edecekti 

.( 11oda.lt4 'Pruı 

Kahire 13 - Haf alık •Ah· 
bar - Elyenn• dergi 1 geçen yıl 
26 ocakta Kahirede \'ukua ge 
len karışıklı tarda İngıhz ordu· 
sunun Kahıre~ i işgalinin Ame· 
rıkan muhalefeti ayeslndc her 
taraf cdılmie olduğunu )azmak 
tadır. 

Derginin sahibi Mustafa E
min Bey Kıbrıstan gondcrd 1 
bir haberde bu hususu ;lerı s.!ı 
mekte \'e ismini açıklamadığı 
yıik~ek rıitbeli bir 1ngıliı ·uba 
yından Kıbn ta bu mesele hak· 
kında bilgi ~dindiğini soylemck 
tedır. 

r.f\hbar • Elycvm• o tarihte 
İngıllı kun etleri komutanı bu 
lunan General Erskinıı Geor
ge'un Dısıslcrı Bakanlığından \'e 
rılcn talımat Uzerıne bu plAndan 
\•azgeçmış ~·duğunu ve Dısısler! 
Bakanlı~ına da Amerika tarafın 
dan bu isin geri bırakılması için 
talımat \•erıldığınl ileri sürmek· 
tcdır. 
Dergının llA\ c ettiğine göre 

General Erskine George isgal 
p!Anlarını hazırlamış ve hare· 
kete gC"çmek içın Kablredekl İn 
gıltere büyUk elçisi Sır Ralph 
Stevensona başvurmuştur. Ayni 
haberöe İn;,:ıl err bilyük elci 1 
nın Kahiredeki Birle ik Ameri
ka bDy{lk e1çıci Jefferson Cal· 
fere) 'e miıracaat ettiği -. e 
merıkalı diplomatın İngllb: mel! 
lekdaşını bu tasav\-urdan \'aTJ;e 
çirdlği ka\•dedılmcktedir. 

Hatırlarda olduğu gibi KahJ 
rede o gün rnkua gelen karga 
şaliklarda 9 İngilız olmüştür. 

\·aft hük<ımete yanaşmak 
istemiyor 

Kahire 13 CA.A.) - Son Na 
has Pa~a kabln!!ınde İçışleri n 
Mali) e Bakanlığında bulunmuı 
olan Fuat Seraeettin Pasa basın 
toplantısında, h~ır mılletlnlo 
hakıkl reyi \'e içtihadını ifnd 
eden durü~t 'e srrbest scçım 
lcrln yapılması ~artiyle Vaft 
partisinin lktıda rı ele alarak i~ 
ba•ına gelmeyi kabul edeceğini 
soylemlş ,.e şimdiye kadar li 
riştiğl teşebbUslerle yalnız e
kalliyette kalan muhalefet par· 
tilerini birleştırmek ~olunda -n J 
li bir formül bıılmaCa calış n 
Nebil Abbas Hallm'le Vaftçı. 
ların temasa taraftar olmadıkta 
rını ill\"• e)le~tir. 

1 

GENE~AL 
1COLLINS 
KORE'DE 
Amerikan birlikleri 
yeniden akmlar ya

parak mevzileri 
bomba/ad ti ar 

Pusan, 13 - Buı:iın KorC"ye 
gelen AmPrikan Kurmav Başka 
nı General Lawton Collins, ya. 
nında Sekizinci Ordu Komutanı 
General Van Fleet olduğu hal· 
de dokuzuncu ordu :karargtıhını 
r.iyaret etmiştir. 

Birinci kolordu komutanı GP.· 
neral Peul Kenıfall sevkillce~iş 
v11Jyeti hakkıntia kendisine iza· 
hatta bulunmuştur. 

Mirasyedite 
Gidiş 

DEVAM 

(Başı l incide) 

si şeflik iddiasına dayanan Ye· 
ri m~lz, merkeılyetçl siste m tek· 
rar karşımıza dHdlmlştlr. 

D P. iktidarı, bir ha~ll ha ırlı 

isenhower, ordu 
İle alakasını kesli 

< Bası 1 fndilel 
devam eden a krrı ha~atı West 
Poınt Harp Akademi ine ınti· 
sab rttıl!ı g lndrn ba lamaktadır. 
Bu arada Eısenhower. Columbia 
iınh·ersıtesi RektörluğUnde bu· 
lunduğu ıki setıe zarfında ordu
dan muvakkaten uzak kalmıs bu
lunmakta idı. Eısenhower, 1 Ha • 
zıranda C'umh•ırıyrtçı namzed 
eı;ımıne katılmak fizere Batı 

A \·rupa Sa\ urıma Komutanlığın
dan B.}Tıldı~ı .sırada tekaüt lis
tes ne fdhal edılmek talebınde 
bulunmuş ve ı;on vazifr~inde al· 
makta olduğu ı;eenlı.lı: 19 541 de>
larlrk lab ı~at!Jın va:ı:geçmıştır. 

1 
Genrral Collins Koreılc bulun 

duğu sırada bir basın toplantısı • 
yapaC"ağını söylemiş. fakat h<'r· ,.. -·"·~--

lsll'r yapmıştır. hAIA da 'a· 
pwor. !Uemlekı>tte ·ol, ım gibi 
ısahalardn!ı:I geli m11Jerln arkası 
ke llmeml tir. Fakat mf1letimlı 
o çf'tln demokrasi mür.adef P~lnl: 
rıtA n ' P. fian maddi sahada 
fnnlh·etırr uyanmacı, filAn \'e fi. 
IAn nf'\i menfaetlP.r ln kcnınma· 
!H, Is başındaki enh ı~ların değlS· 
mcci, partilerin ·erlerini birbir· 
!erine Hrmr.l f'rl için yapmamıe· 
fır. Ese gavf', demokra inin ve 
h lırri) etin n imetlerine temelli 
olarak knuşmnk. bu müreka· 
beli ıslstemln temin ettltl cm 
ni '(' l nıhıı içinde Mikbale hu· 
r:u rla b ıı ka bllmf'k, eıell ııartl 'e 
grup inhisar \'e lmtl) 111 ları ye· 
rlne Tilrklyede butün Turklcr 
taralından snvı;ı \'e sevgi ile hl'· 
nlmsenecek ilk kanuni del•letln 
kurulduğuna 51hlt olmaktır. 

Cumhurıyetçılerın başına geç. 
tı~i gun Eısenho\\er, parti Lıder 
IPrıyle temaslarına del'am et
nıış. Cumh·ırıvetçi Kongre Aza· 
larnla mUl~kı olmuş ,.e öğle ye
meğini de partısınin Başkan 
Yardımcısı namzedi olan ftyan
dan Rıl'hard Nixon ile beraber 
''emi,.tir. 
lb Jı hfr Kongre iı ·esi Elsen· 

hower hlıtum edll'Of hangi bir beyanatta bulunmak· 
tan kaçınmıştır. 

General Collins. sava5lara iş. 
tirak eden 10 milletin a~kerle· 
rindC"n müteşekkil bır şeref kı· 
tasını teftiş etmiştir. 

Collill! Müttefiklerin ilk hat· 
larına kadar gltmi$tir. 

Hna akınları 

S oul, 13 (A.P.) - Son MUt· 
tdık hD\·a akınları esnasında kıı 
zey balı Korede bulunan bir ra 
dar astasyonu tamamiyle tahrip 
edilmiş 'e diğer beş tanesi de 
hasara uğratılmıştır. 

Bugün Amerikan uçakları dil~ 
ma" cephesindeki topçu birlikle 
rl üz.erine şiddetli akınJar yap
mışlar "e düşman mev"Zilerinı 
bambalamı~lardır. 

iıldia 
Tokyo, 13 CA.P.) - J>eking 

Radyosu bugUn 8 Amerıkan tep 
kili uçağının cuma gUnil J.lan· 
çuryada Antungu makinelitüfek 
ateşine tutarak 49 kişinin ölümO 
ne sebep olduklarını ileri sur-
mUe ,.e bu hareketten dola)•ı 
Muttciiklen itham etmistir. 

l\taitareke miiıakercleri 
l\lunsan, 13 (A.P.) - hita· 

r ke mUıakerelerindeki komü· 
nist delegeleri bugiın l'ı l iıltefik 
uçaklarının gece bombardımanla 
rından biriııde bir esir . kam· 
pında bulunan Mutlefık harb 
esirlerinden 13 ünün OldtiğıınU 
''e 72 ~inin )'aralandığını sbylc· 
miıılerdir. 
E ir :kampında yeni h.ıd i~r.l r.r 
Tokyo. 13 CA.A.) - Sekizinci 

Ordu Karargflhından bildırildı· 
ğine ı:ore, ı;on günlerde i~ ) e· 
ni esır kampında biıı hfıdi eler 
çıkmış 'o bir komUnlst kuzey 
Koreli esır öldilriılmilş diğer 
UçU de yaralanmıştır • 

Tebliğde DA\·e edildiğine &o· 
re, bu esirler Kuzey Koreye dön 
mek arzusunu iz.har etmislerdlr. 

Hfıdise eslrlenn Birlermiş Mı! 
Jetler muhafız.lanna itaat etme· 
yişınden doğnıustur. 

Rusların teamüle 
aykırı cevabı 

Bcrlın, 13 (AP) - Berlin'de 
Doğu ile Batı bölgeleri arasın· 
daki telegraf muhaberesine ba5. 
lıınırken her sabah mur ıleleri 
tanıtmak için ista ~'Onlar ıBoz 
tilki tembel köpeği ko\•alıyon 
cümlelerini tanıtma işareti olı· 
rak ıs('nelerdenbcri kullanırlar· 
dı. 

Bu sahalı Batı bölgesindeki 
merkeulen aynı elimle bermuta 
tekrar rdılince Ruslar bunu av· 
nen takrar edecekleri )!'rde ııoy. 
le bir cümle ile mukabelede bu
lunmuşlardır: ıVeba ~enerali 
Ridgway ,.e milli lıaın Adcnau· 
er•. 

Bir Apartman kapıcıss 
hakkında takibat 

yapılıyor 

E,•velki gece yansından son· 
ra Ayazpaşa semtınl ''el vele) e 
~eren bir hadise olmuştur. 

Yaptığımız. tahkikata görP.; 
Taksim GlimUşsuyu caddesi Gün 
dem apartmanında oturan Hal· 
dun Tandoğan gı>ç \'akıt apar\,. 
mana gelmiş ve içeriye girmek 
istemiştir. llenüı anlaşılamıyan 
hir sehebten kendisine karıır: ı ta· 
rafından kapı ac ılmamı~ ve Hal· 
dun Tanrloğan dışarıdan,' kapıcı 
içPrid~n münakaşaya bqlamış· 
tardır. 

Fnkat Haldun Tandoğan blİ· 
tun ısrar \•e bağırmasına rağmen 
kapıyı açtıramamııı, bunun UıC! 
rine Taksim merkezine müracaat 
ederek bir komiser muavini ile 
eve gelmiştir. 

:<apıcı bu sefer de polisin ıs
rarına rağmen Haldun Tandoıtnn' 
ın her gece böyle geldiğini söy
liyerek kapıyı açmamıştır. Kapıcı 
hakkında takibata geçilmlstlr. 

Fuhut ve uyuşturucu 

~addelerle geniı 

mücadele yapılacak 
Anl!:ara, 13 (Anka) - Hiikb 

met. &on :ıamanlırda belli bir 
şekilde artan vakaları nazara a
larak !uhus \'e uyuşturucu mad 
delerle geniıı mikyasta 68\'88 ra· 
pılmasına karar ,·ermiştir. 

Bu maksatla Adalet Bakanlığın 
da; İçişleri, Ulaştırma, Gumrllk 
ve Tekel ,Ekonomi ve Tıcaret 
Bakanlıkları delegelerinin isti· 
rlk edecekleri bir komisyon teş 

Hamhurg şehrinde ııcdnti yııııan sporcularımızdan bir gnıp 

Jlamburg'ta ögle yemf'ği ) iyen basliclbolnılarımız 

Kamptan çıkarılan dört güreşçi 
amatör say.1ldı 

( 8•6• 1 lncldt) 
cTurkı~ e Olimpırat Komıtesi 

12 ''e 13 Temmuz tarihlerinde 
iııtanbulda toplanarak a~ağıdaki 
kararları almıştır: 

1 Basket holde 
/ Bugün Mısır'la 
Karşılaşıyoruz 

< 8 111 ı incide> 
~orlar. 

Çek lokomatıfı diye anılan 
Emil Zatopek, dUn eşofmanlariy 
Ue antreman Hpmıs "·e o mUthiş 
sür'at \'e malöm stili ile pistte 
dort be~ tur kosmuştur. 

« Neye böyle kendinizi harap 
edercesine çalışı~ orsunuı'ıı Sua
line. 10 000 ._mrtrt' şamplvonu. 
ısaca ·Sahe) a çıktım mı kosa· 

rım• cevabını \ermiştir. 

Yann Basketbol mU abokala
rının açılış töreni yapılacak 'e 
aynı gün Turkiyc-Mı~ır, Maca· 
ristan-Yunanistan, ita! a-Kana 
da. Küba-Belçika, Fllipınler-1s 
rail, Bulgaristnn-İs\'içre basket 
lbol takımalrı eleminıs~on maçla 
rına baslıyacaklardır. 

ı - inhılAl eden Mılli Olımpi Ttirki)e • Mım takımları ma· 
yat Komıtr.sı gent'l sekı·cterlıgıne çı i\lnlın ııon milsabakıısı olup 
Hamza O man Erkan, ikinci baş cyuna Türkiye saatile lQ.OO'da 
kanlığına da Ulvi Yenal getinl· başlanır.aktır. Bizimkiler bugiın 
mi~lcrdır. rnkı bir antrenman yaptılar. Ço-

2 - Amatôrlüklerlndcn şUp· cukların mftnevlyatı kUY\'etlı 
he cdılC'n bAu sporcularınuz.ın miısabakayı kaz.anacaklarını SO)· 

aurumları CitenJtde ierekli tah· lüyorlar. 
kık uı tetkik )apılmıg, buna na- Burada günün dedıkodusu 
zaran 1946 Londra Olımpıyatları ~·aşar Doğu. Nasuh Akar, Gazan. 
donuşunde kendılcnne taıleleri· frr Bilgr, Hatıl Ka~anın müsaba· 
ne birer ev temını ,mak~~dıle) la Ulara titirak etmemelerıdır 
pılan bu ~ ardımları borçlanmak B haber bura~ a ~eldı i za'tlan 
ıuretl)le aldıkları \'e hı: hususu bır bomba tedri yarattı. Buna 
borçlanma ıuretı)le te)ıd \'C ırağmcn serbe t gOre~e taraf ız 
tevsık ttıklcn c betle esasm bu mü ah!Uer Türkleri fa\Ori H)'l· 
gune kadar haklarında herhangi yarlar. İranlıların da iiçUncü ge-
bır ihbar \ l' eıkiiyet yapılmamış leceklerini umu~ oralr. 
\'C 1948 den sonra iki dunya §am Greko • Romende, J&\ eç , e 
pıyona ına katılmış olan bu gu- Ru~ya'yı Fa\•ori sa~'lyorlar Rus-
rr.gılerrlen Ya§ar Doğu, Gazan· ların iyi gtiregilerı \•arnm Bas. 
fer 1.lilge, Halı! Ka~a. Nasuh A· kelbolde Amerika, Rmmı. Arjan-
kar \e atlet Ruhi Sarıalp ile bu tın çok kuvvetli. Futbolda l•r. 
\aılyctte olan dığer arkadaşla· '\lararlstRn. Brezılya, Ru•\a, İ. 
rının a m a t iı r J U k vasıflla· llluznlCer, uçnk a lanında mektup taba fa\'0!1ler era•ındn Rılh~ı; 
rını kaybetme ııklcrıne ittıfak a sa Macarlar çok kuvvetli atle· 
karar Hrilmıs. keyfü et alaka- ynzı3 or tiıme gPlince: Hemen, hE'mE'n 
dar fedPrııı;yonl.ııra bildırılmı tir. ~ınde, bu mliuhakalanı istirlk hepsi iki metre boyunda Ameri 
Dunırn efkarı umumiycnin maJO edecek çocuklarımızın Asaplarını katıların hiç kl'llse' r gô:ı: açtır. 
mu olmak lizerr ılftn olunur.ıı 1 bu kadar bozmak hatAsı kime a· mavaC"agı "ZRnn,.dılb or Uzun m 

Bcyannıune, sporla aHikalı hli ittir? afeler hariç Salı Onil fııtbol 
tün muhıtlC'rde ve. bılhas~a halk İddıa edild~i ı::ıbi, bu hfıdı e- elemeleri yapıh~'<>r. biz 2 inci tu· 
arasında drrı.n ~kısler U\ a~dır- nln bUtiln iiınahı Burhan }<·ele- ra bırakıldıltmıız için sılrmıv" 
ou~tlır. 0b.ıımkpırnt.ıırı~ nrır."d5ınde ğe alt olamaı.. Zıra, Burhan F()o lruz. Salı gllnUnUn en enteresan 
\'erı en ır arann yıne gı er •· R '! ri k k k 1 d Irk ı::ıbı memleket sporuna yıl-ı maçı oman~ a • .. ara stıın ar· 
~ah ~~·nı hm: am ?drl tarar.ın ~n !arca emeği ı::eçmış hır ~ahıs, tek ılaşma•ıdır. Çarfarnba gllnli e-
~s ! 1 cı e ıne .cı 1 mesının le- başın:ı, bütun tezlerin aksine hır kmeler sona crlvor. 
nı hır takım mesrleler doğuraca- .. · 
ır. 1 k t' "d' mUl!lAayı llC"ri surrmez, mudafaa Diln antrenman mahiyetinde 
ıı; anaa ı, umumı ır. d d · i 

DU Ued T bl i B .1 e emez.; etse e tek kıs nın ar· ... ·ııptıkları bir maçta ~fısır Ame-

bı n,d eni er yest 1° gte zusuna uyulmak merburiyetı du ;ikan futbol takımını 5/1 ~ağlı'.lp 
na•ııı a yapı an son oıı an ı. ı d K dl ı · l' · 

ilt k k d . 1 .... til YU maz ı. en siy c gonı5t ı u 

1 

ettı. 
) ~. 111 ca ıp ~n ı~ıy e :0~s : mOı Burhan Felek; kendisinden 
Cumuz yenı Olımpı~ at Komıtesı ba•ka imza salfthi~ctı olanların Hastane 
Ge~el &ekretc~i Hamza ?snıan m~cudiyetinden bahsedıyor, ka Helsinki 13 <AA) - Kootb~· 
Erktın, ~uallerımlıı eu fekıldc ce rann 1\11111 E"ılim Jlakanlı{:ınıtı 1 d d k' 11 ı · t k U d t 
\'aplandırmıstır ~ a ın a ı o mp ) a oy n e t> 

• · . . . ve B. T. G. Müdürluğunlin ar. sis edilen hastane 53 hasta al:ı 

tktldarn geJdlil ıralardn bii· 
tün bu guıel gayeleri knn an 
, e hcnlmslyen, parti saflarındaki 
ganimet avC"ıl arına dlr ek çevir· 
mek cesaretini \ e azmini gost e 
ren, de\Ti abık yaratmamak ta. 
abhudunli ciddlve alan. lstlh al 
sahalarında gonılmeml bir şevk 
'e alika aratmeğı biten De· 
mokrat i ' rti iktidarı, Jtr! çare Jı;I 
ipin ucunu elden kaçırmı~. ·o 
lunu h m mile şaşırnıııtır. Tut 
tuğu yanlış \e menfi btikam!'l, 
lklısadl ı;aha la rdakl faa liyetle· 
rlnln yarattığı ferahlığın ··mu· 
mi r.fkAra aksetme ine mAnl ol· 
doğu gibi; h ilr t,.nkld ve müna· 
ka a, husumet dlve t eJAkkl edil· 
meğe baslandıktan ı;onra, hü· 
k(tmet. tek partilerin ve eef sb 
temlerinin çorak çölüne dil nı c· 
le ve hmnı ka}betmeğe mah· 
J..-lı mdur. 

Tekrar baıılreti uyan cak mı, 
gafle tten kendini kurtaracak 
mı. yıktıj!ı keyfi \e şah5I slııte· 
mi dah a kötü bir şekilde hortlat· 
mıık meyil ve lstldatları'a m u· 
kaveme t göstererek mi? Ben bu· 
na hAIA ih timal \'eren nadir in· 
sanlar a rasında ·ım. Fakat !tir f 
edPvim ki her gun g<'ttlkçe il 
mlllerlm blraı daha ıaefa u: 
ra~ or, ilzüntulerlm artıyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

Toroslarda 
Bir otobü-s kazası 

( Bası 1 lnrlde) 
bir otobils Ankaradan Adanaya 
gelmekte iken GUiek boğazının 
Ozerinde bir Arızaya .ığramış ve 
hidrolik frenler patlıyarak a~R 
ğı doğru inmeğıı baslamıs•ır Hır 
la ınen otobüs virajı dönerken 
deHUmls \e derele duşerek hJr 
dahaş olmuştur. 

Otobüsün lçınde bulunan yol· 
ruların hepsi yaralanmıslardır. 
Bu arada 5 kişi olmli;. 20 si ıı· 
ğır ve 10 u da hafı! olmak üze 
re 30 klşl yaralanmıştır. 

Davis 
Kupas ı tenis 

üçabakaran 
Paris. 13 CA P) - Davis Ku 

tıası Teni~ Mjlsabakalarının yarı 
finalinde Fran~a bugün Belçika 
takımını maıtl ı'.lp Ptmıştlr. 
Fran~ız Paut Rem:v, Mıırcel 

Rernard çifti Belçikalı · Jacqu .. s 
Brichant. Phllippe Washer cifti 
ni 6- 1. 6-2, 1--fl, 4-6. 6-1 
)'enmlştlr 

Neticeyi bildiren rakamlard n 
da anla•ıldığı gibl Fransızlar iki 
set kaıandıktan ı;onra iki set kav 
betmislr.r ve ancak be lnrl set 
te ııalibivetl u~Jamışlardır. 

Concord (Kuz.ey Caroline) 
13, (A.A ) - Kongrenın vazifa· 
ıunden avrılmakt.a olan ve 88 
> aşlarındaki uyelerınden Robert 
Doughton dun gece. Cumhurl. 
vetçılerın yeni başkan namzetlP
rl general Eısenho" er'c şidd,.tle 
l.Ucum edere şo~:le dem•_ştir 

ı Genen!, backanlık içın her 
ıki parti tarafından §imdı,.e ka
d!r seçılC'n herhangı hır nam
letten, daha az hazırlıkl1, daha 
az ~etişmlf hır durumdadır ıı 
Doughton • Eısenhower kendi sa 
hasında ıhtısas sahıbi dilrust bir 
ınsand ır • dn e ov düğü geenrali, 
•bir mühendis sıfativle fevkalAde 
muvaffak, fakat baskan olarak 
muazzam bir başarısızlık nümu
ne~iı dfy,. u~ıflandırdı~ı eski 
başkanlardan Herbert Hoower 
ıle mııka.} e~e P.lmı tır 

Harrlman'ın bevanatı 
Yaşıngton 13 (AP.) - Dış 

memleketlere )ardım teşkilltı 
başkanı \'e Demokrat Partı Curn 
hurbaşkanı adaylarından Ave· 
reli Harrıman Cumhuriyetçi 
Partinin dürur;t olmayan hır gı. 
~a~et ta kıp etmekte olduğunu 
ve asıl ı:ayelerlnln General Ei· 
senho\\ er'ın tebe<:sfimU arkasın· 
ayında Cumhurbaıkanlığını Cum 
hurıyetçi Partı k"ngreslnde al:· 
nan kararları ~tddetle tenkid et 
mıştır. 

Harriman televizyonla nakle· 
dılen bu konuşma ında kasım 
ayında Cumhurbaşkanlığı Cum 
hum'etcı Parti adayı kazandı~ı · 
takdirde komlinıstlerin işleri· 
nın çok kola~laşacağını ileri sUr 
mllştUr 

H rrlmana göre Eisenhou tr 
seçimlerde alıp çıkarsa Ameri· 

da 20 yıld r tem edılen müs
bet reformların hepsine 'lieda et 
mek !Azım gelecektır. 

DemiryoUan 
Memurlarma 
Mesken 

<Bıeı ı incide) 
dımda bulunulaeaktır . 

Borç alan ş hıs bu paraya 
%5 faız \erecektir. Bu mf'blôğ 
muntazam taksitlerle 20 senede 
odenecektır. 

Emekli Sandığı Devlet De
mmollarıyla )aptığı bu anlaş
maya gore muhtemel taleplerin 
&lmdilık anC"ak ~ 50 sini karsı· 
layabllecek ve bu meblAğ 9 mil· 
yon olacaktır. 

lskondorunda bir 
fantajc ı yakalandı 

İskendenın. 13 <T H A.) - TA 
elrlerden Nası! Ganduru ölümle 
tehdit rderek para almak iste
v n bir şofor bugün suçüstU ya 
kal anmıştır. 

- 1 So~l k~rar üzerınc Yazı) et zusuna uyularak \'erildıfoti ıddıa 1 bilecektir Bu hastanede atl ı 
ne 

0 ~;~ 1• ırl: 1 
fi .., 

1 1 
ediyor. Pek~ o haldC', Milli Etı· terin emrinde daimi ~urette 6 

1 1-()] a...yl c ti ~: gr~ il oe)b·~('ldı_n tim nakanlığı 'e JlC'dcn Ter i doktor ile bir opera 'ör bulun3· 
tı ımn v;ı "omıtc5'"" ı ır- y ı G ı l\I 'dil IU"U kt 

italn Tl&nlmıırl\l\·ı '"ndl 
MilAno. 13 ( A.P.) :_ Davis Ktı Mersinde şof.orlUk ~·apan 'ev. 

pası TPnis Mibabakalan yarı fi 
1 
res adında blrı Nas.ıf Gandura d k Alfık 1 1 1 rl 1 l es rcnr u r " a) nı ıa c:ı ır. 

hı 1: d 'ı a !;~ ~ t Pb\l·ııın ı tiema~ manda, iki zıt gonişiln mUdafa HAien hastanede teda,·l gbren 
a ın C: z. " us e L r ne ceye asını ~ :ıpmak durumuna mı du~- lkı hastaya o,>-unlara lştlrAk mc 

nalınde halva Danimarkayı bir mektup gnndrrmış ,.e 24 u 
me~l(lp <'tmistır at ıarfında l endisıne bin Jıra 

'aracn~ımı7.ı umuvorum.,. müı;Jrrdır" Htıdiı;rlcr h~IA. geçı. ncdılmlı;tlr. 
- Kl a b r zamM ıçınde \C ci h rd ı •· .. • 

n abl tenh maçlan vermedi$!! takdırde öldüreceğini 
Gsta5, 13 r A A ) - Drobnv. bıldırmiştır. 

1. ı t · b ı b r ecan pe es ar..a~ınua s:ız Bunlardan biri bir ı:Uney KO· 
o ımp \a nıuna C'h.)' e u'ün lılı ini dl"Vam ettirmrktPdlr "Bu ·' · 
d•ınvanın dıkkat nazarlarını iı d 1 1 . . reli atlet. dlğerı bır Japon Jn:-ı 

. . . m('\'ZU a trn len açıklığa olını nastikçisidir. 
ıtC"rimııe trk if ettıııı bır anda; rıivat dnnilşü knvuşulacıık mıdır • . . 
üs'li•te lı.. ı•r Nrine ta. b 1 U b'I' kt d' · Korelının bir kaburga kemiği n ıen z ı ınmcnıc r ır. k 1 mamen zıt iki karar bernelmi· . ırı mıştır. Japonun da burnun 

Dorfman cifti buglln dabl tenis Polisçe derhal tertibat alınmıs 
MUsabakalarında Birlesik Amı>ri ve eantajcı ı;ofor parayı alırken 
kanııı GenP Garret ve \!ledemlr~ fiuçfistO yakalanarak adliyeye tes 
konrky çiflini 6-1. 6-2. 6- 0 Hm edılrniştir. 

iri çrvrelerrle aksi tr~i 'ı • vıırat- DunkU beyanname ile amatör ıda hır enfek~ıyon \'nrdır. 
mıvncak mıdır? Yahı•t, ı;iıphe'i lüklcri iade olunmuş hulun n Dunyanın en kuvv~tll ad.ı'Jlı 

vpnerek şampiyonluğu almışlar· Sendikadan cevap yok 
dır. 

lizrrımıu çekmi~ olmuvor mu· milli gfüeşçilerimiz.in hemen E· Amerikalı E\a JS Davıes mi.ie ill an ı geçer.ek Mısırlı ' u zücO 
)-UZ? mırglndaki kanına alınacakları sinden muztarhıtir. 7 kilo kay Londra. 13 CA A) - Bu pa-

- Son knrarın 0 rr • 'erde de \ c idmanlarına de\•am edecek le- bettiğınden foıhıunu yeniden a uır gUnll mevsimin ilk Manşı ı:ec 
kabul edılme ine :'lz:ım~ ca~ret ri oğrenılmiştır. labılmek !çın gliçlilk .;ekmekte IJ'le denı>mcslnde bulunacak olan 
urfedecchız. n n r ıfade et Bu suretle, kamp "alıs,malıı.rı- dır. tanınmıs l\lı.ı;ırlı yüzücü Fehmi 

~ .. Atana. denizin r;ert olması vı> 
tığlnt ,ıhı tam bir faalı)et ıçe- na hız lrrilecektır. 400 metre favorilerinden biri ha\a şartlarının muhalefeti yil 
rı ınde bulunu) oruz Gtıreş ka· olan Rhoden ile Laını:'nın a;!e ıUnden te ,,bbü~ünO birkaç gUn 
fil"ml.ll He ınknc gıdcce olan S le!Eıri çatladığından hastadırlar tehir etmiştir 
e kı Başkan Vehb{ Emre de bu ._ 011 dııJ.:,iJ~O Bununla beraber ilk otletızm Fehmi Atalla, şlmdive kadar 
ı~le memul olacaktır.11 müsabakalarına kadar I> lleşe 

~ ki · l k d Maneı geçmeğe altı defıı teşeb 
Gorüldtiğti gıbı Hamza Om1an .............._ ce erı umu ma ·ta ır. büs etmişse de hiçbirinde mtı· 

Erkanın ce\'apları ~uzuhsuzdur. Karar Hels"ınk"ı'de Amerikalı glirE' çllerden b iri \t>ffa): olamamış Ye Ul!'\O ı;11ne 
Gıı,>Tetler gö~lerl'rcektir. Ancak polis sinde 27 ı;aat denizde ka!dılctan 
bu gayrellC"rln muvaffakıyet şan U 1 sonra yUzmc~t"n vıugeçmiştir 
sı nP.dir" Bu hımı~ta kal'! bir r~eyecan a Helsinki 13 (AP.) - Olımpl Sen Jo7.ef Kıı lübO ~aha ındakt 
~Y sıiylenC"mPmektedir. O halde yat gllreş mUsııbakalarına katı maçlar 
va7iH•t "" ,.ı • ··~? nı:.,,rıi•r:ıt Karcı land 1 lacak Amerikan sporcuları a- Sen Jozf!f K.ul i.ıbUnUn bcıııket· 
gibi 4 senede bir kkrrrür eden '( rasında N"evyorklu Hcnry W!t· bol sahasında dilıı ) arılan h'I~ 
fcvkalfıde bir spor hAdisesinin e· ( na ı 1 lr.rldr) ,1 tenberg fı;minde bir polis de Lu kethoı m:ı~larınm nctir.esı ~o~-

znmıın, onlara • Milthis Turk• U lunmaktadır. ledlr: 
kil edilmiştir. 

Komisyon ilk toplantısını o· 
ıoümtiıdeki salı güun )'apacrık, 
fuhu~ Ye uyuşturucu maddelerle 
nuıl savaş :rapılması \'e ne iıbl 
çık ve gızli tcd birler alınması 

hususunda bir karara varacak
tır. 

kabını takmıştım. Bır de sirın Wlttenbe-rg birkaç glin eV\el 1 Sen Jozef Spor B • 21 - Vefa 
Celtıl Atığlnlz. 'ardı o dn muaz:. vapılan seçmelerde Da le Tho B. 14. 
tam gurcşçiydl. mas'ı yenerek Amerikan gilreı: Sen Jazef ~por A 41 - \da 
Bunların tekrar olimpiyatlara takımına girmeye hak kazınmış A. 40. 

lştirtıki haberine tok memnun tır. Maçlar tam bir dostluk bav~sı 
oldum. Olimpiyatların bıliminde Olimpiyatlarda 1:Ur•ş mUs3b3 itinde cereyan etm4. bilhassa A· 
r;izden resmen üç güreş antre- kalarına 20 temmuzda ba~lana· takı:nları arasıncc ki maç Ç?ı. 
norü istiyeceğiz.• caktır. he)ecanlı cereyan {:tmiitir. 

PıHsburg, 13 CA A) - Buğiln 
he) anatta bulunan çelik fabrika 
ları temsılrıleri. altı haftadanbe 
ri bu unayi şııbe•ini felce u~· 
ratan s:J't!\e nihayet 'liPrmek için 
çelik ve dC'mlr fa ~rıkaları işçi· 
!eri sıındıka •nıı \'apmıs olduk· 
ları ) eni teklıfll're hAlA C'"\SP 
bekledıklerlni blldlrmı lcrdır. 

Dört müt coviz bugün 
Adliy ye v~riliyor 

Cenıııl Nadir ı;okaı!ında vuku
bulan yaralama hMıse inin sa
nıkları. hakkında tanıım edılen 
tahkikat dosyası tamamlanmı;r 
tır. KPndıleri bugUn Adlıyeye 
sevkedıleeektır. 24 uet nezaret 
altında bulundurulan sanıklar 
dün ö~le uzcri serbest bırakıl· 
mışlardır 

Diğrr taraftan; ·Hlirriyelo 
matbaa ı içine gırel'l'k gazete l· 
daredlerini ollimle tehdit eden 
·acı Öısan dün Adlı.veye veril· 

mie ve duruema neticesinde ser
bes bıralnlm•dır Mı•hııkı>ıne Na 
cl'nın sabıkasının t,.. bıti için 
baska bir güne bırahlml§tu. 
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,_DOKTOR \ 

Raif Ferit Bir 
\'cr<'m \C Dahill Hastalık 
' ları l\Jütehassısı 

.Muayenehane Bcsiktas 
Tramvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12, 'l'cl: 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684. 

' . -. --------· ·- . -

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL . 

Mide ve Ba~ırsak hastalık· 
tarı, Basurun ameliyatsız 
tedavisi. 
Nipnla$1 - Kameli Cai. 
Sevin AparL No. &. Tel: 
83433. 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 
Genel Merkezinden : 

ı - Rize İlinin Pazar ilçe merkezinde yaptırılaök 
187,751,59 lira kesif bedelli Sıığhk Merkezi binası insası lca· 
pah zarf usulilc eksiltmeye konulmustur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni ve hususi 5art· 
nameleri vesair lüzumlıt enak dosyası, Ankarada Kmlay 
Genel Merkezinden, 1 tanbulda Kızılay Salış Deposu l\lü
dlirlüğünden, Rize ,·e Trabzon Şubelerimizden ıs,- lira 
karşılığında alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için aranan şartlan haiz 
isteklilerin usulüne göre 10.000 liralık geçici teminat ver
mek ve en az 120.000 liralık benıcl'i resmi bir inşaab mu· 
\af!akiyetle yapmış olmak şarttır. 

4 - Eksiltme 28 Temmuz 1952 Pazartesi günü saat 
16 da Ankarada Kızılay Genel Merkezinde yapılacaktır. 

5 - Kapalı teklif z:ırflaı-ı eksiltmenin yapılacağı gün, 
saat 14 e kadar kabul edilir. Postada \aki olacak gecıkme
lerden mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Kızılay, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

>. 

' $,~~; 
111 Clltltlllt 

edecek i4aal 

EVLERE 
BAHÇELERE 
ARSALARA 
iNŞAATLARA 

FABRİKALARA 

EN KOÇOÖONDEN 
EN BÜYÜ~ÜNE" KADAI 

ELEKTRiK MOTORLU 
Tolumbalar 

l"r, 2 Ve 3 
Parmak 

Gaz ve Benzin Motorlu 
SEYYAR TUUJMBALAR 

BUR LA 

2· Parmoklal\ 
16 Parmağa 

kadar 

.. ... 

BiRADERLER .. $"' Kasnakla mücehheı 
SANTRİFÜJ Tufumbalor 

RC~52.6.t.1 . 

MUHTEREM HACI NAMZETLERİNE 

PEHLİVA LA APURCULU 
Has seferine tahsis ettiAi 

MUZAFFER Vapurunun 
Numaralı biletlerini temin isin vakit geçirmeyiniz. 

Yurdun Mr yerinde mevcut Büro ve Acentelerimiz 

Sizlere izahat vermek ve yerlerinizi ayırtmak için emrinize amadedir. 

Emsalinin en büyük en seri ve en konforlusu olan 

MUZAFFER Vapuru 
lımir ve lskenderun Limanlarına da Uğrayacaktır. 

ACENTELERiMİZ : ELAZIZ UMUM NAKLiYAT ŞiRKETi 

Telefonlar: 

" l - Müdür 
Santral Sirkeci, 1'alıkoıkü Cad. Mıihürdırıade Han No. 25 . 26 

Anlnıra 

!?5635 
21314 
2694" 
1!!3:! Cihan Palas kareısı Eliıiz Umum Nakliyat ıılrketi 

: - Akseki Sakliyıt Anbarı n Ajanları Telefon: 21061. 

ji - 5ecaettln ~abuk - İstanbul Asmaalh Orail oglu Han TeJ.,fon: 22581. 

4 - Yeni !\'akli)at Anbarı - Eskişehir 

S - Özmelek Anb;rrı - Telefon: 2U09 
Kaydolunmak için acele ediniz. 

Telgraf: XABt.'K l.stanbul 

Yeni Neıriyot 

Bilimin Geleceil 
1 

1 Proje Müsabaka~• 
!'raDSU fı .. lr adamlarıuılın Erııeıl 

Renan ın bııılin dııura dlliulnı ua\lı· 

dılen bu meıhur eurı, Z~a İlhan ta· 4 
Anadolu Kulübünden : 

Yangın Söndürme Cihazı Ahnacak 
• rafındu dılımi11 OYtılm~ n Yill! E· 

~ıum Bıkanlıfınca dUnra tdeb ralından 
tor<"W!leltr ıui.\I içinde ra1unlanaral: 

:?70 L"Urn• fıralla u.tıaa cıkarılmıslır 

1 - Kulübümiiz Büyükada Şubesinde yapılaca" 1 
lan binanm projeleri Türk vatandaşı olall t 
Mimar. Y. Mühendis, i\limar \ 'C lUühcndiSlt 
aruında müsabakaya konulmuştur. J Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 

- Tlirkku u fütıyacı için kapalı zarf usuliylc 20 adet 
5 librelik, 3 adet 100 librelik C02. •Karbon Dioksıt• 
gaziyle İ$1cr, yanı:ın scindürmc cıhazı satın alınacak· 
lll". 

2 Muhammen bedeli c8070• lira olup geçici teminatı ·605• 
lira 25 kurustur. 

3 ihale 25 Temmuz 1952 Cuma ı:ünU saat 15 le Ankarada 

* Wallenstein"in Öliimi 
Bli;ru'k Alman aatrl F. Sehıl!er'iıı bu 

ı:flul .. ,rı Seniha Bedri C:oknll tarı• 
tından dılı:ıılıe ttvrUmh ,.. :ı.ııın :Eflılm 

llıkanlı}uıc& duıı1a e#tbl:ral.ındaD ter 
".ımeler ıulıl 1rındı rarıınlaııarak 160 

t..-uru~ fb"aUa aalııa çıkarılmı~lır. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez binasında yapıla· lmttyu ıalllbl: SINAN KORU 
caktır. Nep1y•b fillen idare edu 

4 İsteklilerin şartnameyi ı:örmek üzere Ankarada T. H. K. t'•za tılert Mildftril 
İstanbul Subesine müracaatları . 1 MELDi YENER 

5 - Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. <11168) t C\'ATAN> Gazetecilik Y~ etatbı 
1 
_______________ , _____ I acılık T. A.. 8. - PıtanbaJ 

VATAN HATBAASI 

2 - Müsabaka süresi :ıo Aıtustos 1932 Cumart 
günü saat 17 ye kadardır . 

3 Miilabaka neticesinde birinciliği 
kazanan proje sahibine 
İklncUlli kazanan proje sahibine 
Oçüncülüğü kaı.anan proje sahi· 
bine 
verilecektir. 

2500.00 1t 
1500.00 1' 

1000.00 1" 

A)Tıca iki adet (500 er T.L. sı) mans1)0
' 

konulmuıtur. 

l - Müsabaka ıartnamest hergün Anadolu Ktıliİ~ 
Büyükada Şubesi IUüdürlüğünden alınabil 
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BASMllBAKK.f llt s A L 1 't 

Ahmet Emin YALMAN I S . 
\'Alı\Nt:VI 

~:f•loglu, lollafenart Sok. 30·32 TEMMUZ 
tfon: 2'207 - 29316 - 29315 

Telgraf: \' i\Tı-\N lstanbuJ 1 9 5 2 • 

Çelik J.ittıbalı 
Al.:WAN 

TONFUNK 

'il. : 12 - ~.\ "' : •1011 - "'•.)at.ı : 15 kuruş İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

Rad~ oları) le. memleketin hE'r 
~ crındcn nünduz her saat İs· 
tanbul, İzmir Rnd)o hta~on· 
lal'lnı pürüz uz dinlersiniz. 

Abrliılkad ir Alemlşoilu ı 
Adres: J tanbul Katır!!1oğlu~ 

G,neraı ı.;· 
ıscn~o"er rumhuriyet~i partinin bqkan adayı seçildikten sonra eşiJle birlikte Hawaii 

ı:ıı:cklerl.>le. A(ıldığı u man 50 metre kadar uzun olan bu ı:i~ck demeti 
___________ H_a_waü deleıelerl tarafından geUrllmi3tir. 

Mı'de /Eisenhowrer nıuavin 
hir heyet se~ti 

Emniyeti Amerika Demokrat Parti kongresi 21 
Temmuzda Şikago'da toplanacak 

Hacca gidiş 
1 Yasak edildi 

Bu karar, Hicaz'da 
veba ç ıkmas ı üze

rine veri ldi 
l\nkarıı, 14 (Telefonla) -

Hicazda bu sene de \cba 
hasta lıf:ı başgöstcrmiş, bu· 
nun ilzerine alakalı te~kiliı· 
lımız harekete geçerek der· 
hal s:erckli tedbirlen almış· 
tır. Bu vaziyete göre hacca 
gideceklere. icvkallidc hal 
karşısında müsaade edilmi· 
) eccktir. Bu husustaki karar 
bugfinlcrde ilan olunacaktır. 

Bugüne kadar hacca git· 
mck üzere 3 • 5 yüz kişi pa~ 
saport almış bulunmaktadır. 
Bu hastalık üzerine şu bir 
iki gün içiqde seyahatler 
derhal tahdit edilecek ve 
miısaadc olunmayacaktır. Pa 
saport alanlardan 100 • 200 
kişınln bugüne kadar seya. 
hate çıktığı tahmin edilmek· 
tedir. Bu hacıların dönüsün· 
de de gerekli tedbirler alı· 
ıı:ıc·aktır. 

Ayrıca öğrenclığimc göre, 
Suudi Arabistan da kara yo. 
Jundan hacı sokmamağa ka· 
rar \'<!rmİştir. 

Adalet, Eğitim ve Savunmada 
emekliye ayrılanların adları 
Açılan Yargıtay 

Ethem ve Selim 

148 öiretıneıüıı 
Uuıutl Jl'-l•cbirlptf.:duı 

1 
Ankara 14 - Bugiın 14 Tem· 

muz olması hasebile 30 hizmet 
yılını ve ya:ı haddınl doldurmuş 
memurların emekliyi:' ll)Tıldıkla. 
nna dair tebliğnameler kendile· 
rlne \'erilmi~lir. Bu itibarla Tem 
yiz mahkemcşi Birinci Başkanı 
r·e~"Zi Bozer. İcra Ve ifliis Dal
rc:ıi Ba~kanı Azız reger ve ~za· ı 
dan Cemal Ayata bugün vazife. 
Jcı·inden re men ajrılmı§ bulun· 
maktadırlar. 

Önümüzdeki gunlcrde j apı· 
< DC\•atrıı Sa: 5: Sü: 3 deı 

Başkanlığına 

Na fiz aday görülüyor 

y erleri deiiştirlldi 

l'AZAN: 
~uoeiııı.4 Prıu 

1

_ 
Chicago, H - Demokrat par. 

Ahmet Emin y AlMAN tinin ileri karakollan buraya gel 
l•erhıını R • misler ve gelecek hafla yapıla· ''l bin . ttep Peker, pek nilı· cak olan miIII kongre için hazır. 
'" ka hır saalinde ıaıeteciler· lıklara başlamışlardır 
löyıe 1~~6itı~~ Mrada kendilerine Bu aradı, ba&kanlık için aday 

- Ak tı. . olmayı çalı~an demokrat parti· 
lı.oıalca sarayda llatıre~ Hanım ın liler, cumhuri) etçilere çok şid· 
ditl b 1 rıaıarrta• tedarık edebil· detli hllcumlarda bulunmakla· 

Gelengül, fotoğraf 
Kraliçesi seçildi 

lilt•r 
0 

vitaminli, temir. gıda İn· dırlar 2 
"e Xr 1 • 734 1\1 a ına nasip olmaz. Nevyork senatöru Herbert Leh okuyucunun 446 sı 38 numaralı fotografa rey 

verdi. Polo Morelli ikinci, Birsen Demirbaş üçüncü oldular. 

~;~-~-'.i 

Sııorcularımız llelsinkl )Olunda bir istirahat inında ffoto Basın ) 
1,dzemıeketimizdekl bol «filli, man, General EiJenhower'in eken 
dan ;:;<",~a \t" sehıelrr balamın· disi tarafından Anupada baıarıl· 
'ardı lkı de merhumun hakkı mış olan işleri reddeden bir 
taıııa' Fakat fiyat bakımından program için mOcadeleye eiri~ti· 
ltıt 1111> le )cPyfe tabi olan ğini• belirtmiş ve •Cumhuriyel
~ıı;,:: ile ehze bir tarafa hıra· çi parti Asyaya ehemmiyet ve
"'-t • 'Iiırkh ede mahhH 'e ren bir proıramla ortayı çıkmak 
:ııorı:"ı Cırlalır, lsti11nıi delil, tadır ld bu barış değil fakat mu. 
lıır aı vazi) eti tf'şkil eder. Hiç hakkak kı bir harbe mfincer olur. 
daııablPdenı memlekette ,·atan· ı Birlik \C kuwct yok, ıafiyet \e 
clar ,"". nıldt tmnl.)eti bu ıı.. a~rılık vardır. demıftır. 
t"rt 1hı1ttlı cltllldtr. llahı ıut, lıu ırada da, Uhno'- demok· 
•~ır:a~· Udi'.} ağ, 7eytln) al ' 'e rat sena toru Paul Douılas, ı;ena· 
gaflı ulmak, kalitesinden \ e tör Este5 Kefau\'er'in •General 
lır :.~ndan emin olarak muhte· Eisenho\\er'i mnğlQp edebılecek 
ille)( a nıaddelerlni tedarik el· en kuvvetli demokrat olduğunu• 

flo talihe 'e tesadüfe bağlıdır. CDeumı Sa: 5: Sü: 5 de) 
lfa~t )Una hastane :) aptmyoruz. 
daıı a ~atagı adedinin arttığın. Ge l'k K , .19 ~ib;ola)ı ö,iinliyonır.. Fakat nç 1 omllesı 
hr 1 korumak, vıtandaıı hile-
~.. "' \·urguncu mıhhitı:ulın M .. f 'I • 
~t~I himaye etmek bakıınından ayıs gos erı ernı, 
&aydıtlıedenl memleketin 1abü • · 

''td,ı· tcdbi~l~rden ve r .. u~·et· Paralı ginlmesini 
lıo1t n hiç bın memleketimiz.de 

f ' &alnıaın15ur. ., d' 
~ .. ~:,~ kıymeti taşımayan ,., ste 1 
~hl er 'e ntlde.}i hastı eden . 
dl ut, pis yajlan (halis Crfa) 1:ilrkiye 1!Jılli Gençlik .komıt_e· 
't~ satanlar, ııret yalı.ayı ele sinın bırıncı .rıl k~ngresıne dün 
~;ı tlerse, unki ne oluyor! NI· de .devam edılmiı;tir. 
ta >tt üç, beş Ura gibi bir ceuya Öğleden evvel bır semıner ca· 
~ 'l>ı lı)orlar ki bunu bir tek le· ~~ması yap!lmı&, oğled~n sonra 
t~:~ln Unndan birkaç misliyle ı~ ~ündemın maddelenne geçıl· 
l:ır tlar 'e keyiflerine bıkar· mııtir. 

• Evvelki gece saat 24 e kadar 
lıepi süren oturumda, urun münakaşa-
Q, llllz ho,>una lübek siya· !ardan sonra, salonu terkeden 
herg~tl ~ uğrasıyoruz. ı-·akıt Türk Milliyetçiler !Xmeti dele· 
hırı 1 nku hayat. herkts için bil· geleri dünkü toplantılara gelme· 
haıre~~Plırıyl f: de,·am ediyor , .e mislerdir. 
•at ru~'1 duyduğumuz ıüzeı ve Calııımalannı biteren, ·İdari 
ile ıııır~ hayatın birtok ıubeleri· işler•, •İnkisar., .Seyahat ve 
liirl ıi ,'l. .• lınkılnını bulamıyor mübadele• cHaberle~e Ve \'e· 
' .. turlu k ı ·· ·· ' .rorııı, n no un an ne goru· sait., •Karar• komisyonlarının 
'akit c de bunlarla uğraımağa hazırladıkları raporlar üzerinde 

l)ırt>onız. 

l 't~ID.lz CDenmı Sa: 5: Sü: 5 de> 
~i gıda kontrolü bizde Be· -----------
ltrıitlerdedlr. ı-·akat Belediye. , 

lo1ıtıırbunu yürütecek imunıan Bayar Yamuf u 
dı.ııkıı • Olsa ol a bu kontrol, ı 
~tıtı n maa 1ı bazı memurlara; K b 1 tt• 
tı ııı ları haraca bağlamak fına· a u e 1 
de re''ıir :ı.1 bunun ceremesini 

ne h Ik Cumburbaskanı Celil Bayar 
"etılikt a çeker. Hele haracı dün Florya köckUnde Nato tec. 
~al'1 en sonra, hilelı.ir salıcı, .. " 
cııı~1 ,,ı1ebi~lcmelı: veya midesini tilih karargahında yaptığı gö
~tJıdina· gı bl bozmak halı.kına rtismelerden yurdumuza dönen 
tlr1ıı ı ~ahip sanır ve yaptılı Genel Kurmay Baskanı Orgene
"e k n l&ı tnakbul bir açıkıör.lük ral Nuri Yamut'u kabul etmiş 

-. llrnaztık sayar. ve öğle yemeğine alakoymuııtur. 
lııcııedenı memlekeUerde hiıkii· Celil Bayar, gece Medrano 
htt bu gibi meselelerde faali· irkindeki temsilleri se) retmiş 
lııe!( Sevketmek ' e halkı düıün·t _i_r·-----------
lar 'e koruınak iı:in \'atandaş· ••••. ••••• •••. ••••••• • •• ....... . 
... ,;,:ıesick erb:ıbı ve esnaf ta· : : 
'11.itt an Jcunııan turlü türlü t~· : CEBESOY'UN : 
lıııııa~n memleketimiz htmen ! HATIRALARININ ! 
l'ıttan IYle mahrumdur. Diler t a· : : 
ııı~ ne Büyük Millet ıueclisi· • YENi SAFHASI : 
~-v . . 
"elti)• . ılayet meclislerinin, ne : : 
d11111n

1
>e nıeclislerlnin bu i5h~rl : • : 

•6ııseıllıeğe vakitleri \'ardı r. Dü· • : 
~llııı~r bite, sal~hlyetsir.lik, in : • : 

~:nde
1

~~.~k:::~~·3~::~~!r.mese· ~ Miralay ismet ~ 
uıeırı ıcketımiz bellibaııı ı:eytin i Bayin Ankaraya : 
~~ytı:ıeınteketıerlnden biridir. : ~ : 
'a~l't Yatın kendine mahsus has· : s• • • ı• • : 
li, ıe ''.ardır. Halbuki halk, ha· : ırtnCI ge 1$1 i 
dııta ~1ıııyaiını bulmalı. ıöyle : : 
lırıı.ıı:'· teylinyağın Jeaetini bUe : • : 
clittr uş, dimağı pamukyal ve : : 
teYlin lltbatı yağlarla mahhit : : 
&rııht~~lıııa göre ayarlanpıqtır. : Bugün clörclüncü : 
hıt '•tkt ne,i yağlar ansında fi· : sayfada : 

( h \"ardır. Ucu7. yal h:.e· • : 
a1evanu Sa: 5: S!: 6 dJll l •!•• .. •••••• .. ••••••••••••••••••••~ 

' Dün~ a ~uıellik musabakasıyle 
lgili olarak tertıplediğimiz foto 
guzclı miı abakasına ait cevap. 
Jann lıısnifi sona eı·rni~ ve 446 
reyle 38 numaralı Gclenı:UI Tar· 
furoğlu oku.} urularımıı. tarafın. 

dap fotograr krallı;e i se:çilmi_ş. 

S Sporcumuz müsabakalara 
kabul edilmiyor 

tırGcJenı:ulden ~onra en .. 'o ltı Basketbolde dün ~1ısırhlara mağlup olduk. 
a)anlar, H numarıılı Polt Mo· H Son kafile 
relll, 44 numaralı Birsen Dcmir-ı bugün elsinkiye hareket ediyor 
baş ~e 23 numaralı Ferıha Ziya. ------------ ı Olımpıyatlara ışlirak edecek 

dır;.lü:;abakamıza 2786 okuyucu T .. rk T. t B k olan on sporcu kafılcn'ıız bu. 
katılmıştır. Bunlardan 24 ki~i u ıcare an as giin tı~t 8 de hususi hır ~çakla 
60 resmi tamamen göndermemiş, kel lnkı~e hareket cdecektır. 

Atlet \ e eureşçilerden mü le· 
hatla bı:zıları tek Ioto:rar yolla· k • k k ~ekkll olan son kafile dün hazır-
nıak suretiyle J~tirakini bildir· a sıyon cı araca lıkiarıtll tamamJamtS \e amatör• 

• mistir. ..:> lükleri iade edilen dört güreıçi 
17 okuyucumuz 60 rotograf i· de kampa gelerek arkadaşlanna 

çindc hangisini seçtiğini belirt· Banka Umum Müdürü Sadi Batu, yeni şube ve 1 •ıuhak etmısur· 
memiş, 11 okuyucumuz da, zar!-
Jara, kendılerine aidiyetini bel· ajanslar açllacağını söyledi. Bankanın serma- <Devamı Sa: S; Sü: 2 de) 

1i edecek adre. hüviyet veya yesi 11 milyon liraya c .. ıkanldı • 
hcrhanai bir aıamct koymamış. 
tır. Hattl bunlardan 4 ki i bli· Turk Ticaret Bankası hisse· mil bet akıslcr yapmı:ıtır 
tiın re imleri tamam olarak ~ol· darlarının banka sermaycsinın Bankanın crma)csinın tc~ı· HefSİllkiden 
Jadıktnn ga~ ri. krall\'C se~ilen 4.400.000 liradan 11 000 000 lıra eli 'e statüsünde l apılan tadilat 
Ge1engiıl Tayfuroğluna rey \er· la çıkarılmasına karar vermi~ nakkında Umum Mudur Sadi Ba-
mişlerdir \'C bu arada statüde bazı dcğisık tu şu izahatı veımiştır. 

t Bununla beraber ötedenberi .l!kler yapmıştır. Bankanın dahıı 11- Memleketimizde hususı te
ilan etU~i'l'liZ milsabaka artları· verimli çalışması ~olunda itti· şcbbü ün kurduğu ilk banka o 

<De,·amı Sa. 4 Sü ı de) haz olunan bu t~dbir ve kararlar (l)e\3mı Sa. 4 Sü 5 de) 

Sedat Taylan 
bildiriyor 

Fotograr güzeli müsabaka andı 446 rcJ l ı- birinciliği hı.anan \"e 1 
~tograf kraliçesi ilan erlilen 38 ~aralı Gclengfil Ta~uroğlu 1 .----- Mısırhların 

Sürat ine 
Davanamadık 

Zahir Törüınköney 
vefat etti 

Basın ailesinin bu değerli uzvunun kaybı, her 
tarafta teessürle karşılandı 

Basın Yayın ,.c Tur;zm genr~ 
müdurUlğü il temsilci i Zahir 
Ferıt TöriımkUney kba suren 
bu· .ustalıktan sonra 13 • 14 
temmuz 1952 pazar gecesi snb:ı· 
ha kar~ı Hakkın rahmetine ı.a· 
vuşmuııtur. Eski Maliye Vekil· 
lerinden Ferit Recai Beyin oğlu 
olan merhum 1324 yılında tstan· 
bulda doğmuştu. Kendisi 1924 
senesinde ziraat tahsili için !\Ta· 
carisana gönderilmiş, 1929 ~e· 
nesine kadar orada ırnlnrak tah 
silini bitirmi , yurda dönüşün· 
de Ziraat Bankasına ı;ircrck bu 
müessesede muhtelif vazifeler· 
de bulunmuş ve daha sonra Ba· 
sın yayın umum mUdurlOğU teş 
kilatında vazife alarak bu tes 
kilatın rüksek kademelerinde 
basardı hizmetler ifa etmiş, 1948 
yılında Basın yayın umum mu· 
dUrliığü İstanbul il temsilcllii!ı· 

m,·ean..!.ı• ~a 3 :Sii 2 de) 

Merhum Zahir Ferit 
Toriimküney 

Dısislerbıde ınühim 
~ ~ 

bir toplantı yapıldı 
Amerikan yardımının tahsis şekli ve yeri 
h~kkında görüşmeler olduğu bildiriliyor 

. 
Ankara 14 - Bugün :Pısi~le· 

d tıakanlığında Amerikan As
keri \'e İl"tisadi Yardımı ile a· 
liKflt riihim bir toplantı yaP,ıl. 
mıı, !rtima iki saat dC\am et· 

'ili iştir. 
Dı~i8'erl Bakanlıgı umumi 

kAtibi Cevad Aı;ıkalm'ın bas
kanlığındaki bu içtimaa iktisadi 

(Devamı Sa: 5; Sü: 3 de l 

OKYANUSU AŞAN İLK 

- TÜRK KOTRASI 
• ~ f'UNf YA.~M..4N 

·---------------------------------~--------------.. 
cc RÜYAM» DAN NOTLAR : 4 

Gece yarısı A.tlaııtikte 
yapılan · şehı•ityiıı 

20 Haziı·an, Cuma - Etratımız· ı
da bir ufuk çemberi. Sanki 

pergelle bir ~·izgi çiz.ilmis. içi su I 
doldurulmus, ortasına •Rüyam• 
kotrası, tepesine de bakır bir 
sahan kapağı gibi, puslu gökyü· 

, zü otuı1.ulmu . Yelkenlerimiz bu 
yuvarlaklığın iı:inde dört müsel· 
Ies çizi.}or. Tekne. rüzgarına gö· 
re, saatte 8 mil. 10 mil, sırasın· 
da 12 mille ilerliyor ama, ce\'I'e· 
mizdeki çember hep ayni. 

(l)e\-amı Sa. 4 Sü 4 de) 

• 
« Rüyaı11 » 

Ce%agir'e 
lllaşıı 

Hcl.sinkı, 14 (Hu~u:;ı surette 
;::önderdiğımiz muhabirimiz Se
dat Ta~ lan telsizle bildiriyor) .,... 
:Sa kctbol eleme karşıla~aları 
l:ugUn Hebinkı kapalı por sara· 
;)1nda başladı. Kalabalık bır e
~ircı kütlesinin takip cttiğı mil· 
ı;ı.bakalarda sürpriıli ncuccler 
alındı, Turkiye • llım kar~ıla~· 
ması. maale:.e! takımımızın 64 • 
45 mağ)(ıbiyetiyle sona erdı. O· 

< Devamı Sa: r.: Sü· ı del 

Cezayir, H <Tunç Yalman tel· 
sizle bildiriyor) - Haıslm Mardi
niıı ewelce hazırladığı progra. 
ma ıöre, Cebelifarık'ı geçtikten 
sonra .Akdenizdeki Fran_a Ji. 
manlarına uğramamız kararla5· 

(De,•amı Sa. 4 Sü 5 de) 

- Güre$çilerimizin olimpl,alhza ıitmesine karar nrilcli -

c Azad! l • 
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1 
Fransız tnkı. r 

llbı gı. 
rek ga:ı;esi, 
gerek neti· 
celerl bakı-

zorunıiı kaldı 
'e birtaç gun 
rınra ılk öı:

lerıni nakzede 
rek bUtun me· 
buslann Mec 
li te blrleşme
lerınl emretti. 
9 Temmuzd1 

·ulu 
.., . 

er ıeoı 
~ 

alk ııd rma 

kongres· 
i·tanbulu Kalkınma Der:ıeğı kl)ttgresi dün saat 16 da Tic.ı

ret Odası toplantı ~a!onunda yapılmı~tır. 

alamet 

Y~llkoy 

mu:dan in· 
ıanlığın VlC• 

danında ve 
~uurunda kok 
salmıli itlı· 

rnal hAdıseler- '-----=--m Yaza n: .J 
l\Itllet ı.teclisı 

...,.,,,.,,,=""~....,...,=-=-"" C o n s t i · 
tuante ismini 

Kongre ba kanlığına, e kı Şehrcmınlerinden Operator Emin 
Erkul grtırıldıkten onra gundem getllmı~tir. 

H,. ap ,.e yonctim kurulu raoorlarının okunmasını takiben, 
tuzUğuft 6 ncı maddp~inrleki aıdat mcse'e·i ~orU~UlmUştUr. 

t a ~onunun tahminlerine ııo 
re bu un chrlmlı 'e civa· 
rında ha\ açık, ııabahlevln 
denıı l uzil puslu gct cck, 
ı uıs:Arlar po) rar.d n kuV\ el
li cserektlr. Sıcaklık artmak· 
ta devam cdrrek golgede 28 
santi!ırat eh :ınnda ka~ dolu· 
na<'aktır. 

20 haziran 9 ı2 de sona er n 
Hemburg kon! ran<ını mütea
kıp, Denizdlık Ba1:1ka-ının da 
dehıl buhınrluğıı konferans tara 
fınıian, Tlırkiyeden ıılmall Avru-I 
pa limanlnrınıı •iıkll'necek ihra· 
rat na\lunl rında a5ağıda yazılı 
tcnıı!At l arıılmı~tır: 

Deniıbankın eahııl \'e garaı· 
k r mu! haznlann teıl· 

ri) ıe 1.5!;\ ından sonra Deniı· 
yollan idart'slnln devlet but· 
çesinc ne ağır bir :\tık oldP· 
ğunu, buna kareılık halkJ 
hizmet hu uııunda ne aksak· 
tıklar go terdiğlııl bu ııutun· 
larda 1ıırn~ı du~tükçe anlat· 
tık. HoD butiın gazetelerin 
kollekıb on lan da o Jdareniıı 
devlete 'e millete verdttl 
tn rarlann hlkAl el'1iylıı do· 
ludur. 

den bırıdır. 
14 Temmuz fııstafa ,. aldı. 

Fakat çok Gündemde !iOn olarak secımlı>r faslı bulunu)ordu. 
bu llemiilm!il 
inkılUıın bır dönUm nol..ia· 
5tnı ~e ılk fiıll muvaffal,yet a 
dımını tc&kil etmektedir. Bu 
:> azımızla hemrn hemen bütün 
sos:ı;al muesseselerde, ferUerın 
düiunco 'e inanış nizamlarında 
esaslı değırıkllkler yaratan 
Fransız: inkıllbının sebeplerini, 
gelişmesinı 'e neticelerınl ana 
hatlariyle kısaca belırtmeğe ça. 
lışacağıı. 
İnkı!Aptan önce 
Fransa'nın durumu 
Fransıı mılleti inkıliptan ôn· 

ce Uç sınıfa ayrılm15tı. 
Ruhban sınıfı dıger sınıflara 

tekaddüm ediyordu. Kırallığın 
dottte bir nısbetinde araziye 
uhıp•i Bu arazi hiçbır vergıye 
Ubı değildi. . 

Bundan &onra ıade"An sını· 
fı gelı~ordu. • raya kabul edl 
lebılmek, saray memuru olabil. 
mek, orduda yuksek riıtbelere 
geçebilmek itin udeJ:Andan ol· 
mık Uzımdı. 

En sonra da •tiers ~tal• ya
ni ahali sınıfı g lırdi. Sıra iti· 
bam le ahalı sınıfı üçüncü J:el 
dı i içın bu sınıfa • ÜtUnclh 
derlerdı Tiers ~tat bütun mil. 
let demekti. Sonradan ahalı 61· 
nıfı arasına bir iki asılzade ile 
:r.tırabeau ve rahıp S eves ı:ıbı 

ır.esleklerınden tard ed1lmi5 bir 
iki papaz da takılmıştı. Rahip 
S eyes 1789 Ocak ayında soy le· 
dığı şu sözlerle me5hur olmuş. 
tu: 

c Avam nedir? Herıcy. Sim 
diye kadar ne idi! Hıt bir5eY· 
Ne olmak istiyor? Bir&ey.ı (1) 
Adliyedeki 
boıukluk A dlıye bastan başa bozuktu. 

HAkimhk para ile alıınır. 
dı. Suçlulara ~apılan ithamlar, 
akla hay,le sı:mayacak derece
de korkunç .,. e mAnasızdı. cE
ler Notre Dame Kıllseslnl toy 
nuna sokup gotürmUs diye sızı 
itham ederek mahkemeye cel. 
bederlerse bile firardan scU· 
metli b r yol olmadıtını bıh 
(2) sözü, bu de,1rden hhr.a 
bır nasıha•tır. 

Adlıyenin be k! .. uru b r 
, de kıralm n-"~i mUhUrlu 

zarflar son haddıne çıkamıı$tt. 
Bu mazruflar Uttrine bir sürU 
garaz erbabı. çekemedıkleri '<e 
hoılanmadıklartnın iı;ımlerin ı 
yazar ve bu 6f'kılde binlerce na· 
muslu ve masum insan Bast ile 
hapishanesine se,;kedılirdi. Meş. 

hur 'Mırabeau, babasma \erilen 
17 mazruf sayesinde 10 sene 
mütemadiyen mevk'.ıf tutulmııs 
tu. 
Basın 'e 'lcdın 
H iirrl;> eti eri 

s ansür bfitlin şiddet yle da· 
vam edtyordu. :Musaade 

alınmadan ne$redilen eserler 
yakılır ve sahipleri hapis ve 

k ürek cezuına çarptınlırdı. Vol 
talre'in •Felsefi mektupları., 
Rousseau'nun ·Emiloi hep böy 
le olmuştur Ek~eriya mUellıf 
muhakemesiz. te\kil edıllr ve 
Bastılle'e ıonderılırtti. Voltal"e 
iki defa Ba&tılle'dc hapsedıl 
nıişti. 

Vıcdsn hilrri,ettıtyoktu. 1\a. 
tolık zr.eıht>bl herkes !cin mec 
burl idı. 16 ınc1 Louis resm1 
takdis esnasında, hAklmlyeti al· 
tında bulunan memlekeUerde 
kıhse tarafından itllam olunan 

rafızlleri mahvetmek ic'n biltlin 
kuvve ı;>le talı acağına )emin 
etmliU. 

Protestanlar ve Yahudıler 
hfilrCımet memurılietlerıne ka· 
bul edılmezlerdl Prote•tanlar 
ıssız. erlerde gızli olarak iba. 
d ederlerdi Bu ıttlmalardan 
hıri ansızın buıldı~ı zaman ra 

hlp idama cemaat da kilr~x 
uıasına mahkOm edıllrdl. 

Sebepleri lııkılAbın 
Kır al butun l etktlerı nefsinde 

toplamı tı Fran a'da es· 
k i ldeUerle kıraUarın emırna· 
m elerinden ba ka kanun yok. 
tu. Harp ılh eden, ~rduyu e 
lınde tutan ~alnız. kıraldı. O 
d evTin bir tlbırıne gore, kıral 
canlı kanundur. Kırılın istedı 
fmı kanun 1 temı6tır. 

Kıral hliklimet varidatına 
hsl gelirı nazarı ile bakardı 

Verilecek "er&ılerle ma•rafları 
b izut o ttıyın ederdı. Kıratın 
tıu amaıuız. kudret ~e kuvveti· 
nı frenll:>ecek hiçbir murakabe 
yoklu BugUnkil Mili t ledisl. 
nin ana ı olan cEtats Genera 
1JX• 1614 yılındanberl toplan 
mamıstı. 
Jllustafa ·eınıl 
ve H Temmuz. 
M iralay Mojen tarafından An 

kara'da, Fransa milll bay 
ramı mlınasebetlyle 14 Temmu1 
1B22 de verilen Zil afette Buvu" 
Mıllet Medıs R ısı ve Baş Ku 
mandan Mustafa Kemal Pa a. 
)aptı!'tı konu!!nada ihtılAltn se 
beplerıni gayet veciz olarak şu 
z.;ekılde özetlem!ştı: 

c Efendıler, ihtılftlin baslıca geçmeden Kıral, fıkirlHi· 
uç ebcbi vardır: Halk evvele- nı cie~ııt rerek kuV\ et ve 
mirde hürriyetlerini kazanmak slddet kullanmayı tecrübe 
mecburiyeti~le karşıla.:ıyordu etti \e Mecl '"e kar ı giıli plan 
Bu, ihtl!Alin siyasi sebebi ldl. lar ha:mlamağa gırı t . Parıs 
Ahali !iınıfları arasmdakı fark· 'e Vers ılles e•rafına <' ~ğ•J / '1 
lan ve ımtı azları ortadan kal- hancı a kerlcrden mUteıekkil 
dıtmak lılıımdı Bu, ihtllAlın muhtt>lıf ala lar getirtti. 
ittımai sebeb . Ayrıra sa'y U a Parıs halkı tehdıdc maruz. 
melin mUkUatını bizzat t'lpla· kalan r.~r<'l' -le h r herrlı. Ga
mak lbımıiı Bu da ihtılAlın ik· lt' ana r. len h ... ı Camil Des· 
tısadi sebebi ıdi .,, Mustafa Ke- n:oı:lıns I' 1 R yal bahçe ın 
mal bu konupna ını a$a~ıdakı de tcs. ' c-'"r k & Jahlanma~a 
sozlerle bitirmi&tır: d \'et r i. n pol ra hlı .. um e· 

c Fıkırlt'r cebır ,;e fiddrtıe, den h lk blıtün ıUh \e muhim. 
top ve tüfekle asla ölduraıe m:ıtı ~ m etti. 
mez. Hassas bır millete kıır5ı Parı 'ın yakı larında, kapa· 
ırtikAb edılen zalım~ne muamo- lı mektuplıırl:ı t('\ kif olunanla· 
lelerin onu daha ziyade takvıye rın, ayrıca hır tok muharrırle

l!ilındı i Uzere, dcrne in geçici ıtatusiınUn 2 nci maddesi, 
U~e ad dı 200 U gl'çtıCI takdırde tl'mmuz. 952 a• ı içinde bir 
umumi kon re aktcdilerek, merkez ) onetım kurula \'e diğer 
kurulların ecilmesini rmrctmektcvdı. 

Bu madde) e uyularak dün seçimler yapılmış: ıerkcz. Yone· 
tim Kuruluna 11, Denetleme Kuruluna 3, Disiplin Kuruluna 7 
ve Yuks"k 1 tişare Kuruluna da 15 üye seçilmiştır. 

Son olarak dernr~in faalıyeti hakkında teklü e temenniler 
konusulmu:ı \e konlrI'e geç vakte kadar gi.ırli~melerde bulun
mu5tur. 

Bazı evlere 
K t ilavesine 
Müsaade edilecek 

Yalova 
K pllcalan 
Açıldı 

Baklıyat. kepek, hububat. kUı· 
pe, -ağlı tohumların na\'lunla· 
rımla ton ba~ına 2 60 dolar. 
Zamklı maddele,., deri dokiln· 

1 '7 .1, l'n Hık~rk 26.6 nntlgra 
1 

ttilerl, kUJce halinde krom ve 
ka) dr.dllmi~tir. k1111ıın nı!\•lunlannda ton baıına 

Dün hou 11 bahle~ in bu· 
luUu, sonraları açık grçmle, 
ruzg6rlıır ılmal • ıark isti· 
kametinden kU\'\ etil esmlf, 
ıunun en du6Uk ı;Uhun ti 

3 :'O dolar. 
Maden ce\'hcrleri. maden cu

nırıarında eski navlunları 12 do· 
larrl 11 yUk~t'k olanlarda ton bı· 

İSTANBl'I, '.\lfLU'.T\'EKİI.l.E· ıına 1 !'iO dolar e 12 dolardan ı 
Rf HAi.KIN m:r.TLr:r.tst lı aı n1 nlarda ton hııına bir dolnr 
D1~Lh'EC'EK terzil!t yapılmıstır. 

ı~tanbul m lletvek "l'ri halkıt Anıra, nı~ın g~2 tarihinden 
ve lştılerın dılek ,.e !htı:>aı;ı~ ı.tıhıırP'I ~apıian :\Üklem.ell'rden 
rını tesbıt ııtm ıc üz :-e ncele· l u~r ~ rıç urn uırllmesı karar· ı 
melcre başl:ımı~la dır. ln• ırılmış ır. 

Mıllch 11kıllerı Uç ;:r ıp halin· y .J •• • 
de Jstanb:.ılun b!it:ln il~eleri:ıl ncı fJ vız 
gezeccklerdır. 

ett ği mUcerreptır. Hurrlyet ve rın içınde bulurduklıırı Bastll- · İl Genel meclisi tarafından Denizcilik Bankası tarafından 
istiklU askill' fe\eran eden bir le hap shaT'r 'ardı. Pamlııer şehrin bazı semtlerındPki bına- )eniden tanzım edilen Yalova 
kavmin bankalar yaratabllece· ınUhlanır ıl:ıhl nmaz Ba~tıllr'e !ara l at ilheı;i için mUı;aadc ve- kaplıcaları dünden itibaren is· 
ğinl Franı;a ihtilAli kebiri 130 koş•ular. Ba~tıll m ıhafızları· nime 1 hakkında alınan karar letmeyc atılmıstır. PARKE Tı\"I hlAJA'ILERİ ~uı yiik~e1i or 
sene e\'\'el pek güzel ispat et- nın lmd dına gon r len btrkac İç isleri \O .Bayındırlık Bakan. Tesislenn onarımı için bankı TROST Kl.'n'\Jl ŞI.AR 
mistir. boluk asker de ııhah taraf na hklıınna gonderılmictir. 11 1. f t · ti P ... t • 1 1 ~on ı:ünlPrde ecnebi dö,iz: ra· 

t·ı lht 
1 1 1 1 

k k " yarım m :>on ıra sar e mıe r. ar .. e ıışı ımı eı rrnın ımı· . . ... . 
Efendıl"r, bizım e babı kı· gt't er ve ı c er uca· Etraflarında \'O kar&üarında larında t·o 1 kurarak belcd.ye vıclerır.ul'! 'e borsa d•~ı ~!tın fı. 

am \e cıd!lımlz dahi Fransız. la&tılar. Bt'ş saat urrn kanlı dort ,c~a be& katlı binalar bu· ikinci bc:ııkanı dövon nin yol 1 a ını Uz rl erınc al ~ tfanııı':ı ı-'ıemmly<'tlı hır artıf 
mılletini o kahraman ne hare hır 63\a tan onra Ba~ ıllıı 2 P· Junan C\lere bu irtifaları a~ma· rı;,.ı l'rrktrdlr 

e e sev e en sebep er en dl· e ı ap anenın um ~· mak fiartıyle müsaade edilecek· n l5te'lleleri daıml f'ncU .1en tra· A ır ı~at arı . ıerın c ark· k t k d 1 d t d ıdl 11 ish k and~ gu"ret."01 yakaland ı mış mut an 'lerrl :ı r z a pul 1 ıt f ı · O · d ki f 

ha az kııV\etlı ve dalıa aı man- nı ve b rkaç subayı k tlt.'dıldi. tır. fından vapılan ~ol ıhJleler rıi ı~ ... hır L':i' evvclsıne nazaran şoy-
tıkl değıldır.• (3) Hapıshane son t sıra kadar tah· Her iki Bakanlı''~ın bu kararı EmirgAn Gilreş kampındaki • leı' r· 

1 · ld · d bütU l 5 •on •ermele sıra nd Gtl F sektr~ e uğ'"atmıştı r. ,,_,, . . nkı!Abı hazırlı anlar rıp edı ı ve ~erın e na ıa tasvip edeceği de ilmit edilmek· " •' " r ~1 a reş e Parke ta~ı im~lr 1 ri bu ka C ., , , ırhet 37 den 37,25 e, 
H er cemiyette mütefekkirler, lı dan etmeğe başladı tcdır. dera yonu ikinci ba~kanı n ... rarlarında ısrar ett itleri takdır· Re~ııt 42 GS den 42,90 a; BC61b r-• 

mensup oldukları cemi· Ba tılle ın ıııhrıbi haberini ll Genel mecli inin bu kararı Saıp Alt Toygarlıyı m ıteadd ıt de bu ış bıuat beledi;\ e tarafın lı_k . o_; amit) 265 den 272 ye; Be· 
"etin dilcUnen dlma111arı ve ger- almıs olan Kıral'ın •hunlar B· Bakanlık tarafından kabul edil· ~umruk ve kafa darbelc,.lle hır sıhırlık (Aziz) 232 den 241 e· İn ~ w 6 "aladık•an sonra fir3r rden rı.ü dan ~ ap lıcaktır ' • te~i goren goz.lerı me abeslnde- det.l is;>an lisArıı deme i Uıeri- diği takdirde istanbulda bu ŞP· '' • gifü (Kin ) 50,70 t .. n 51,25 e: 
dir. Aia~ı )-ukarı her memle ne mabe ınden blrt· •Hayır e· kilde müracaat eden 570 ev sa· reştl Yahya Kalkan. k:ımpta k 1 F.YCPTE il;\ J J;:\"'\IE Gı iden 34 60 dan 35,20 ye: Na· 
kette olduıtu 1:ıbl Fransa'da da fer.dım isyan Asarı değildir. İn hibinc kat ilA\esi ruhsatı \erılc· m•ş bulunan elbi elerini alma :ıtE:unu.rtiu İHD.\S polyon 36 30 dııın 39 a ve kUlce 
lnl.ılAbı ilkin dilşuncelerde h kıl~p barıdır.• diye ::e~ap ver· cektir. itin kampa gırerken yakalan· EDİI,h OR alt•n ırramı 5,58 den 5,62 ye yük· 

1 ti mıştır. ı · ı ıırlayanlar, fılozoflar, mllte!ek- m ı r. İl grnel meclisi U)·elerln:leTJ t mışt r. . . . 
kir -.e edipler olmustur. HuJnıku beıer be •annamesl Eski muhariplerin CıirmU meshut müB"tini ~e Ali Cekıç tarafından l:> ır mUdclrıt 1 Bo;ısa mehafılınde dovız ve al· 

ıontesqıeu 1748 de cKanun· 14 Temmuz!la 8 kı ıdrn mU· Çanakkale z:iyareti clrdığinden ikamete :apten ser· evvel ba kanlı#a Eylıpte bir p_v tın fıntlarının bir ııı~ktar daha 
!arın nıhu• adlı c erınde Cum te•t>kkll bır Aııaya a encumeni best bırakılan Yahya K}lkan'ın lrnme memurluğu ihdası ıc•n artacağı soylenm k-tedır. 
huriyetl şöyle tarif eder. ~eçılmı tı. Bu encume ı: E ki mubarirılerlo Çanakkale duru~masına yakında ıJaşlana· b t k . · T I 

ilk mazb1ta ını 27 Te:n şehitlerinin allelPrl Çanakkale caktır ır 8 rır vcrllm ıştı. arsus 249 yo cu 
ıCumhurıllet hlıkômeU o hü· • Meclis U~elerının de tasvip et 

kQmr.ttir kı onda bütun halk muzda Meclı e sundu. A· muharebe mc~danını milstereken Federa~yon Mdıseyl ;.: .. ndi ıa • tı bu takrır bel dılie tarafı•ı ile g idi 
veyahut halkın bir kısmı hAkim nayasadan evvel bir hu· zıya ret edeceklerdir. viyesınden te•klk etmektedır. ı dan iyi karşılanmış ve eski E 
kudrete maliktir . .,, kuk bcvannı:ıme l yapılır> yapıl· 10 afustos aksamı vapurla İs· il H l' b b . h Tarsus ,·apuru 249 yolc•ı ile 

ı..... 11 h kk d k .. t b ld h k t d ı k l!!lll!!!l!!!H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~!!l!:!!Rl!I Y P a Kc\ ı •nası u ışe ta sıs diln Batı Akdeniz 6•fen·nden Voltaire. in anların kendi mıyacaı;ı a ın a acı muza· an u ıın are ·e e 1 ece • er- edılmıştır. E Up beled·~e baskl ~ 
kendılerinı tasaV\ufl bir kuvvet ke1'e 1 Ağu to .. ta başladı. Ana lesi gUnil Arıburnu \'e Seddul· tıbl ayni zamanda e\lendtrme dônmUştür. 
ve kudret ile değil. akıl ve mu- ~asanın han .. i hukuk prensiple· bahir muharebe sahaları gezil· 23/7 /952 memurlugu da yapach.tır. Saat 17 30 da· beklenen gemi, 
hakeme ile idare etmeleri llizu· nne gore hazırlanacafını bıl- dikten sonra ayni gunde sehri· 4"i dakikalık bir rötarla aelmis· 
muna kanidir \'e bu fık r c•i mek için buna lüzum vardı. HU· mızc donUlecektir. EDUSSUt T C' ODE 1 tir. 

• kukube er bPy nname 1 mcıch Tarihinde İNŞAATI BİTTİ Sefer r. nrında gemide b"ır 
yaymaktadır. 17gl de Voltaıre ı 
in kemıklerinin Pantheo:ı a ratı'n d,.. dro de 1 ho!nme) r 1 H Zl\l ETE GiRECEK Ankara cadd i ile GUlhane ölUm hAdl 1 olmu~. mUrıtte 
nakli mfinııaebetiylc Gaudin de hazırlanırken Amerıka':lın istik- parkı tramuy yolunu b rbirıne battan Emrullah Cebeci admda 
la Brenellcrle yazdığı bir e er lA1 Beyanname inden bUj ı.ik ol bağlı;> an Ebu uut caidesin n bir fenerci olmüfllİr. Tekirdağ 
de foyle d or: •Fi!er o, b"IAh· çUde fa)dalanılmıctır. nl !ro11.ı..: O f y A R B A K f R ınsaatı tamamlanmış \e yol dün atıklarında bir kalb kriıl neti. 
tin blıtun kalplerini yıkma a va be5er beyannamesin n en mU- saat ı 7 de mera imle Rtılmı tır. er inde olen fenerci 51 l a~ın· 
zekAm 71 ba 1ı an 7ırı"irlcrl kır- hım maddelerınl &i>l lece sıralı Yali Gbkay da bu milnasebetlc daydı. 
ma•a dı bugiln ır.ahlbl olduğu· 31abılirız:: yaptığı bir konu~mada bu ın· Yolcular arasında Çalıima Be· 
muz b ~uk fıkırlcrc d'>~ru asla • In anlar lıUr Ye hukukça Şubomiz: için şaatı pek aı: zamanda b;tıren t. kanlılı doktorlarından Necati 

<; :. ,.,ıel"rzdık . F 'I' hU , ti m;ısa\I olıırak dunya)·a gelir· D örtler E. T. T. ;: ne! mildUrU KAm·ıKlpar. l\terleı Bankası Hukuk 
nin baba

51 
olan Voltaire, sbas1 lcr. Hakımıyet hakkı m Betin· ka \•ele ran Gorglin ve yollar mdhendl MU,ııHri Fahri Tandoğan, Hol· 

hürriyetin de baba ıdır ve bu dır. t:'mumi a~,;15i ihlfil etme UMUlll! İKRAMh'E PLANI· Ei ile d ı~er calısanlara •pşekk:ür landıı ı-ltiliei Ulthi Emerie I u. 
hUrrh et <ı?'suz hic bir zaman mek &artıle kimse fıkır \'e iti· 112 )ıl fl\'\el buı;un, 15 etm15tır. 1 tel, htanbul Ermeni Katolikler 
hu~ule gelemezdi 

1 
(4) katlarından dola~ı ıtham edıle- temmuı ısıto da Londra· 1\llZDAN AYRI Caddenin in&ası yolun tesltmı ı basri~kopo~ıı Kirdakn:ı Bo~aıki· 

Ehıts GC'neraux'nun meı .. • da İngiltere, Arnstur,a, tar.ıhinden itibaren 28 ~Unde bl 1 rec, 9 kışılık Avustralyalı bale 
Toplanması 14 Temmuz eski idarenin, J>rus} 8 , e Rus} a l!ruında tirılmlştlr. hr>yeti. tuğla millet\ ekili Nadır 

1
6 nrı J.ouıs. k ndlnden once- e~ki nizamın, skolfl.,tık zihniye dortler mukneleii imı:alın· } ~o Af tunf uk Uzunluğu 340, genhll~i 7 met Nadi. 8am~un nıılletv .. kilı İsmail 

kilerin ~aptıeı ı:ibl l E'nt. tin temellerinı kal'i olarak ye- mıetı. Jllukuele mukumlerl· d redir. Iı;ıl, Anverı; kon•olosıımuz Ber· 
drn i-rtikraza karar vermi$ti. rınden ur an b r gil11dur. Dun ne gorc, Oıımıınlı de\·letl Cadde beton Uıerine mozaık duk Olgatay vardı. 
Çünkü \•arldat masrafları kar· oldueu g bi buglin de insanlı l\lısın , era r.t sureli ·le, Su· parke olarak ) apılmıştır. 
şılavamı~ordu. 1787 de. bir ~ın hak ki kurtJlusu, grrek I· riye ile AkkA'~ı d kaydıha· Hususi bir keslde tertip GELF.NBEY! ORTA OKULU 

mahk"me hey'etl mahiyetinde dare edenler, gerekse idare o- ynt ıartı .. ·lc ntısır 'nllsı bi dil 1 1 tzcı OCAGI AÇILDI 
' dılenlerce bu e aslara sıkı sıkı· h ~ . e m zt r. olan Paris ParlA'rcntosu. kıra Me met Alı Paşa} a 'erecek· Gelenbe\•l Orta mek' Jbinln b: 

lın l\tecfüe danı mııdan eni _Ja ha h kalmakla mllmktindür. u. Eğer Iehmet Ali rıııa el Ot'ağı diln Emlr,çAn ı;:oru U· 

bir vergi vaz' E'demivecdırıe (1) - haa<', 18 1ncl asır ı-e bu teklifin knbul t>dlldlıtinl Türkıyenln her tarafından, bu funda 15 gün deum eJecek oır 
karar verdi Bunun O·Pri!"e1787 kanlı ihtilat, çel': I'. on &ıin ur!ındo bildirmezse şuh mlzde heu:rı açtırmak su· kamp kurmustur. Bu .nUnase 
yılının 19 Kn ım tnrihlı Parlfı· 8:ıbri, sh. ıı6. lkJnrl bir trkllflr 'alnn: Mı· bekle Taksım Abıde ine .laıık 
mento top)ııntı~ına Başh~kıın i- (2) - lehmet lurat, Umumi &ır pac;nlığı kendi inde hıra· retlyle, ke~ide)e iştirAk milm konulduktan onra top!Jca .. mır 
le birlıkte kıral da Rdmis•ı. Bu Tarih C: 6, sh. 201 kılacaktı. ll!rhm<'l Aliyi lu· kiındıir... gana gidilerek kampın ar:ılı5 me 
toplantıda kırahn 'e'kılerini <3> - İleri gnute i, l9 Tem· tan Fransa bu anlaşmaya da· rasiml yapılm•.hr. 
sayıp döken B115babn ezcümle muı l!IZ2, N'o. 160l bil olmamı tı. nundan <'C n· Bu ay ıtınd Londra'.la ·apıh 
şunları ,5 11.'mlstlı:· <O - A. ulanl, Fr:ınc; 1 lnkı· ret lın Asi \'l!ll ült imatoınu /()\ ıw re;) fii' ~l ,IQ cak olan be ıncl be) nclmılel lıcı 

• Kıral ıra eyledıği hAkımlve- Uibının si a r tarihi, çev: reddr.tmisti. P kat i~gal et- l~I f\\ ~ lf::tl iNi t\\ kampına i tırtık ed rek olan 
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ti Jutlakadan dolıı)'ı ancak Ce '1'1'. Porol ı;h, 21·2Z ligi topraklardan z.orla çıka· Tilr lzC'ıleri bu kampta mı afır 
nabı Hakka mes'uldOr Keu <5> - Charleıı Srlgn-Jbos, 'f an rılmı~tı. edıleceklcr ve 18 tem'lluzda ln- Gu•'•ııı•u ıııııd.trıı.11 ~' "' t•· 

Dunun içindir ki Dentıd· 
ilk Rankosının l unilntastııı 
bUyiık bir meJTlnunlveUe 
koraıladık. Ticari bir :ılhııl· 
yelle 'e dirayetle idare etli· 
leceglne lnıındığımıı: Dcnlı· 
dlik Bankasının t raflara 
yük olmak ıo~ le dursun, heııt 
de' Jete \ e hem de millete 
fi dalı olacağından ıüphe 
edıl~mezdl. 

Nitekim Denizcilik Bank•· 
sı, kurulu u üstünden kua 
bir uman J:tcmlş olmHtıııı 
ra men, gozle gonıllir nıı 
eıerlerinden birini vermll· 
tir. Ranka, kendisine hrr ba· 
l;;ımdan h rap 'e bakım~ıt 
bir hıld deuedılen Yalo\11 
katılımlarını mu!ırmmel bir 
hale sokarak milletın .. htifa· 
desine açmı~tır. 

nu ba~arı, l'alou kaplıca· 
!arını o p!'rfsan duruma ıo· 
J.ianları utandırm a bile 
Atntıırkiın ruhunu eadedc· 
erktir. 

Denizcilik Bankasının De· 
nlJ:) ollarınd n d vlr ıldılı 
hUtün boıukluklan ,., ak~ k· 
lıkları bırer birer ortadan 
kaldıl'llcağına, Yalo\'ll kaplı· 
ralarının eni holi hayırlı 
bir al:imettir" 

ASIL OLDÜRC'LEN 

l\lunaıao.lı bir arazinin bU· 
un!m sahibi olan bir mil· 

lct\·ekill, ha•ıınlarının bU 
ararl e dofru ' ı n Uç )11t 
!ıra de erindeki lnrğınl ta· 
bancası) 1 \1lrup oldünnilt· 

\'eril n h b r dofru nıu· 
tlur, değıl midir hilmtıJ!l· 
Doğru i•e hak " adalet ta• 
rafına da karışmam: onu el· 
bet alakalılar duıtınur ,e 
halleder. l"alnıı: mıllctyekili 
gerçekten ineği olrlürmua-e, 
1ı Slml nnın bir lnctfnl öl· 
durduğunıi sanm aın, haki· 
kcıtte Turkl)enın hayvan 
•enetinden bir parçayı 01· 
durmü tur. Halbul 1 bir mll· 
1 lvekll!, 'I ilrklyenln bütün 
r;en etlr:rinl, herkesten e\"\'el 
korumakla mükelleftir. 

HANGl İLK? 
Tep baıında bir patinaJ 

l eri ) pılmıı. yakında açıla· 
cakm•. 

unu hah r ,·eren blr gı· 
rete, •Ttirlıl) de ilk def• 
otarııı.. bir patinaj :ı; eri ya· 
pıldıtını yazıyor. 

htanbulda vakti) le ıimdl· 
ki l\t elek sinemasının yerinde 
•Sketını: Palas• adını tatı· 
yan bir patinaj yeri, Osman· 
hryıle gene bir ikinci pati· 
n j yeri 'ardı, Dııhıı ııonra· 
1 n Taksimde, Galat t1anvla 
TUnel arıı•ında bir yerde, 
JJ .. b k bahcesiııde de pati· 
naJ yerleri ıçılmı-tı. Kaldı 
ki baıı bafka ıehlrlerimizd~ 
de, mcselA izmlrde de pati· 
naj 'erleri \ardı. 

•1 urldyede ilk defa• di)I! 
bu kadar da kat'.i atmasyon 
olur mu? 

Sadun G. SAVCI 
OS KEJ,iME\"LE 

Dort ı:ure1Çicitlzı ımıtor 
&a)m ı ız .. 

Guz l! .. Fakat beynelJnl· 
le! mı mlara da saydırta· 
bılmeli: ... kuvv ic tesrılre de mU takUl n hı medeni) et, çe\: A. Tt.:LDEN''I çt gııtereyrı mute\ eccıhen harek11t ' ,.,ı,r buıUın, bıu•l,.,cııı" 1aıı. 

ve b~u~tu Uz olarak hu~mda-~,--~~R~c~fı~k~-~h~-~ı~z:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~d~e~<'~ek~l~c~rd~r~. ~~~~~~~~~·~d~llm~a~'·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rın ah ına aittır . .,, (5) •• 

Par!Ame!llo bu teklifl' ihti· . 
ramkli.r bir şekilde ıtırazda bu Adolphe birdenbıre tuhaf ol '1n kapısı Uıerınde Schmidt is 
1 ndu Bu rada DUk d' Orlean muştu. Sanki Urperir ı:tbi Mt mı yuılı,,dı. Bu ev, Ray'ın m•· 
u a Belki de bıraz soğuk almıttı J !eklıf n r :o;rımpsru olclu~unu R y b•mu fJrkettı. De:li kı. • lı ldı, başı ıılıırının değıldı. Fa· 
ılerl sUrdJ Bu ıtıraz kar~ ın· kat genç kızın bıkkını iddia e 

da Kıralın dudaklarından JU - Taı;enhor t bu sobayı son :.t dip ui'?ra arak hali l'Oklu Vak· 
sozler dokuldU: durmemelıydı... Solluk o~ada ~ tıyle Ray's N vyorkta maıa~a· 

c Madem kı ben arzu cdıl'O· uzun zaman oturdu un. ıçın U· ~ sı olen biri i gl'lip k'ndi ya· 
rum. me ru dcmekt r'ı:ı ıud~n. Sen 10J1c 1d~ ~ır., daha nında talıpnasını teklıf •etmli" 

Bu talcpname}J kabul etme- son urmeun m • a 1 • tı. Rav, babasından avrıını•· 
yen Parıs Parlamentosu. bu ış - Pe~, fakat sen de bana Y'4 4N-; r"'vı"R EN::< z N "' u N mak itın bunu reddetmişti.~ tıl 
ıçın Umumi meclı lerın cEtats ı bövle. ko u & vlcr 50' l~me. Rh~~ l"ç • I' • fff dl kabul etrnem•si için seb'-'l' 
Generaux. toplantıya ta:rıı Ray, baba ının bo' nuna sa· kalmamı;tı. 
ma ini kıraıdan rıca ettı 5 Ma 1 rıldı İçınden a lamak geliyor· il d dı "' 1\lıras hakkını alma~:ı b t 
yıs 1789 da her sınıfı ·em .. ıl e· • u. Kcn nt zor tu•tu: . • hayatını t mln ed•cek kadıt 
den umumi meclıslt'!r V•r - Peki, babacığım. Haydı blhr. iunu biliyordu. Bu koyduğu pa !arı hakkını aramasını sıl}ledik ~ayet tahıl hır tavırla: para kaı:anab lirdi. Fakat gu:U 
saılle 'd.ı toplandı. ' Allah rahatlık \ersın, di)e mı. Ra)', babasını bir kere daha raya kar~ılık olarak da evin lerl zaman kız. o le ce\ap \er· - Bu ev izın evıııız •a rılı.r. ne "ıdrn ~"Y. bııbı<tn aıt ola" 
14 Temmuz rıldandı. " tü d' $ d

0 

t ü l i up ve ce\lp verme ı. a e- apusunu ZEr ne çev rtmıştı. mı U: Canınız ı tediği kadar burada batı ufak ef k hAtıralardan 
Bastlll 'in ~aptı - Ha unutu)ordum. Fred ce: Adolphe'un ı 1 "11'1" kotu git· - Aman 1 teditıni ab•n, kalabllil'!ınlz mahrum edllmrr.lvf'fl. 'lrıe~ln' 

Kıralın bu Meclisi dağıtma- ' uğradı. pazar unu seni bısık· - Allıh rahatlık ... er,in! de· tığ! bı.r zamanda iki hın beş hep ını al ın Babam blz.ım hır alt olan ev e~:valerı da evle bt 
sından hır milddet sonra 23 Ha· 1 le!be d znır e davet etli. di... vuz dolarını bu. 15e ba lamış kar :ııarça nıal !çı'I Jmbirim z BuD~~~~~ıl 1~~u~~~ ~~~~ne~~: rabt>r Tar,rnhorst'u~ malı 0

1
• 

zıranda yapılan toplantıda kı c 1 A~,-nı gece, yanında yatan ka· olan T •nhıır t. koca ının o· tırmC'mh r!b"tt~ ı •emrzdl. O m1ış•u Jlabe~ının altın ~!atlnın 
ral da bulunmustu. Kırat bu 1 

- Gid mFm Kurt'a oz ver· nsını uyandıracak kadar bile llimt~I,. kocaman c\·e sahip kal· "lltıklt>n rl'Tı hrıı 'll ıttn hlc yılın dem"k de ıöz mlıydu? kap~l!ı ırinıile ilk karı ı J.f!n 
toplantıda ımtıvıızların kıldınl· dım. Gırlıp h apla.rına bakaca· gürullU yapmadan. Ra~ ın ha mı tı. Adolphr'un bu evden bır §l' •n kıymrtı yok. R Y bu eFle do up bu) Umuş- ile R:ıv'ın b~•b a çıkmış h•r 
ma ının mUmkün otmadı~ını 1 ım. Kurt bır arkada§ıyle hır- bası \e Frrda nın uvey baba3ı baska m~lt :ı:oktu. Yalnıı brş - l ak:ıt a~nenız n ya•ak o tü. a 

1 I~na S<'hmıdt, onu rr~ımlcrl ,.a,.dı o uııtlı> ı't1~ 
ve meb uıılann u ulU daire ınde Uk•e daha h l)uk b•r dUkkfın Adolphr Sclımıdt, on nefesim rne e\'Vel b riıının rehin ola da takımı olrlukr:a kı' mntlırlır. f :ır n~ d~ ~·rı;;~~~d:u ~~!cu~~~ kli~trk d~ ~inl' m·ry annesint 
toplanmalarını emreltı. Bu soz. tutup bı ı lrt tamır<'J ğ nden \ererek dunyadan göçtü.,, rak bırak•• ~ ' ..... , ""i halde bir - O da ona kal m Ben i le J\ ' ıt ha o uman beheklr;ıy kalmı,tı. 
!ere tadegAn 'c R Uhban itaat başka atı da ynpıp 1 ı bilyUt- faı:ton araba ile, bır altı" sııa· mı• orum. .. b. b ettı. A~am Fırka ı !<ar ı k >Y mek ı tı or. hı de ıl mı? ~ .,, J le ll)naYan kuı.:Urni: bir kızdı. nav. ya' '"ı ır itıraz:la u 

, - i V - tıyle kösteği, fıl dışi ba h bir - Ltıkin Tatenhor't 'Wn b•ı AnnP nın ~allan n bir koltuk- lun'Jlak i·t .. di. 
du 'e dısan tıkmadı Bu sırada ......, '.'ltilkemmd •· Kurt i im bastonu, bir d karısına aıt bır nun kısın tını bılm<>dığtn z ta oturdu unu, clındekı men - Baham siıınle vknınE· 
mcb'usları dışarı tıkmal!a d~ b lır. Ş•mrlı lı,.rk ·e bır hhklrt Ray kendi kendine şöyle du kaç iJ.ln" ' 71 1c ''P mad9lyonıı hukmed .. cek. Yok~n ba ısladı dılk dudnklarını !aldı ınl, son- ıten e\'Vel bir vasıyt'tname vaP 
vet eden te rıfa• memuru •Dre· merakı ~clmh hi j ) apar. undü: \ardı. İ Ie•tiğı tıcarethane de ınıza akıl crd rcmrz. ra da km! kan lekelerini gi:i· mıık ist,.di1H11den bahsetmiıtl 
ııx • Breı~·'>e kar'ı 'hrabe ;ı - Butun larıdı ını rk<>kler •Babam ol a;j'dı boyle olmaz ancak kendi hııvatta olduğu - Ehemml\ctı ~ok Varsııı rıınce. deh·etten huyümh gol Diyer kti. sonra vız •eti t 
mc~hur olım bu özlerle C€\8P JÇınde bana evlenme teklıfindr dı. f5lPrİn bu hale gelmesinı muddetr• para ed,.rdi 0"1Umün k b 1 d Hrdı: Gidınlz, efendıı:ıiıe o · b ılunan tek adam Kurt'dur, istemezdi 

11 
.... ıymet 1 mı: ll:lml sansın. J • krıyle tocıığa naqtl baktı ını '"' anrı,~i ona· .,Bu ev ı;l?i'I d 

leyınız. ki bız bura va ah lınin baba. t"ı·en sonra kıymeti hite inmii· lemiyorum. ha~ al meyal hatırlıvo1'du. Bir yılır rannııı b:tP.dii"I k"dar o 

b d 
Mı a meselelennde hiçbir Ray, yalnız· .-Babam ha:vat ~e ona üvey anrw «Bu ev sı 

•rzıusu ile ~Ueldık,bblizll lura kan - Ben senın yerinde olsam. itirazda bulunmadı. Hiç 11esı Babasından kalan t<ırtııntı ta ıken bır va ıvrtr~rne ~ap un gayıhr11 dıyordu. turab!Jırsı~iz~ d,.d ~i umıl'I 
\a nız 5 ng dar e er Y e çı 8 Kurt'un bu teklıfını kabul ed r rıkmadı •e ı~rtic , 'ı" mira hak'·ı ı d b ı Fr!da "8' a•ra yanına sok;:ulı· rab hr~lniz.ıı d R 

0 
d . 

1 1 
b 

1 
.. ., .. '' ' mıs o say ı o ! olmaıdı11 di Adolphe, evın bır katını Ta· J ... 

ım av n an ısı n u a. :Ray, il\'ey ann°sıııın babası. vardı Fakat :enç kızın u~raıa· e dıı !ındu. hırbır uretle hak ıenh.orst il!' kınn klrala1T1ıştı. rak: 
Bu elektrikli hava karşısın· ma• •n Kıırt tvı hır kcırıı ola nl'I tlrarıı+i,,., "TI'Tl3't' kovdu· cak ,..111 '..,ı,.1ı1 "'kın .,.ı.,..ı,. k 

da 16 ncı Louis yumusam1k =~==-~-==ı~-==--""""""'"'""""""""'"""'-""'"'""""_...., _____ .~ ________ ____ ,,,...~=-' ... n ... 1 
... a ... r11.,,m!!!!i'!!ıırı...,1_,,,l ... ' ..,",;..,,"ııııo" ... n .. • ... ~ı ... n~n!!l!a--11!l!!:ılı""a-o111' .. ı!!l!m!ll:ı .. n..;..·.;,~r .. ı..,~1;,.,;,;sa~f~d~ı ~E~- = ..... ~===';,;D~e~v~n;m~t=~~·~rzs:l~ 
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2'-c.şP~ 
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Itaıya'da 
Müfritler le 
Mücadele 

Y * Birleşik Amerika demok· 
azan: E. T rat parti kongresi 21 

h temmuzda b ~la)acaktır. 
C rt'l1$ıı kabinesinin memleket. * Korede doğu cephesinde 
il 11~ koınunist tahrlkAtınn kır· &l\'lfilar telrnır riddetlen· 
1taı)aıtı &ıkı tedbirini müteakıp mı5tlr. 

Doğu Kore' de 
savaşlar şiddetlendi 

Birleşmiş Milletler bombardıman uçak/an bütün 
cephe boyunca şiddetli hücumlarda bulundu. 

Mütareke görüşmeleri iki gün geri bıraklldı 
A 11114o'u J..J111111 

"'· da bu ld t dblrl l * ln"lltere Dıı İsleri Baka· -..et. )O a e er 1 · ı ., Seul, 14 - Doı..• cephesınde 3 gilndenberi de\'am eden çar-ı.1 lıaılanı t it l ı nı Eden'in &ıhhıtl duıel· 6 " 

• 
'f ll'f.ıı· 11 ır. a yanın ç pışmalar bu sabah miıttefık pıyade kuv,-etlerinin hu kesimdeki llttt ı Yanlış bir ı;urette akset· •-•m91Iıilşt.ılrııiı. ______ _.. 
~apaıı'tt nıemlekette propaganda mtihım bır tepeyi ele geçırmelerivle ııon derece fiddetlenmbtir. 
h>ı Prnda muhabirine Jtal· ıuttefık kuv·vetierın tepe~ı ışgalınden sonra Kuzey Koreli 
ılikt ttrketmesı ıununu blldiril· Ba<bakanla birltkler mukabil taarruza ı;eçm~ler~e de bir buçuk saat süren 
"tt'q tJı sonra Prag'dan Çekoslo· 'f tarpısma sonunda geri çekılmek zorunda katmıslardır. YAPIVEKREDİ BANKASf 
Qda: elçiliğine gonderllen kırk v d Beşincı ha\'a kuvvetlerine mensup bombardıman uçakları 
ı,lııd ıalldık açılını , bunlann arvutis arasın a bUtı.in Kore cephesi boyunca §lddetlı hilcumliıra geçerek düşman 
~ıa:: itaJ~anca komiınist pro· htdeflerini bcİmbalamıslardır. · 
t\raıu a enııkı çıknıı tır. Gelen T lar fi r Yonchon Pyongyang re Kumson'daki ıiüşman mevzileri hil· 
b!t ~bir kısmı dm ar afişi, cuma uğramışt•r. Bugün cereyan eden hava çarpışmalarında 
lıiıde i~ elden dağıtılacak ıe· Birkaı; gündenberl şehrimiz. dusman hava kuvvetlerine mensup 2 :Mlg l~ uçağı dij~UrülmÜ!i· 
ttJıosıo • Sandıklar açılırken de bulunan dost Yunanigtan 
!ııt:.ııı vakya elcllfAinden bir De,let Bakanı Varvutis Ba;ba· tur. 

ur da b 1 t ıütareke gorü~melerl iki ıün ıerl bırakıldı Soıı u unm~ ur. kan Adnan lenderes'e bb' ~l· 
ı,thı tanıanlarda pe k e.lçilik· graf çekerek istanbula gelliınde Munsan <Kore), 14 (A.P.) - KomUnıstler, gizli yapılmakta 
'l?ıtkıe bu Yolda sandıklar gel· Turk Yunan dostluk ve aevıi olan Kore miltareke konufmalarının iki gün ic;in tJlik edılmesi-
~ ldL Bu hal şüphe uyan· hı~Jerını te bıt edE'b1lmek saa. ni talıp etmi~Jerdır. Müttefikler bu talebi kabul etmjslerdir. 
Ctçın~:~illl h~k<unete harekete detıne mazhar oluşundan mem. Bu tAlık için hiç bir sebep iöstmlmeml§tir. 

Faiz Yürükoğlu 
Dün geldi 

lıııııuııu e kat 1 tedbir almak lil· nuniye)'1ını belırtmtş, Yunan Gelecek toplantı çarşamba sabahı yapılacaktır. 
t~ı · hissettlrml~tlr. Ba5bakan Yardımcı~ı Vtn ?elo· Lıb~ııdaJd, Birleşml$ Milletler 

l:t.'lı ~:d~~kCimeti komilnbtlere sun seUmlarını getırdlğini bıl· Amerı'kada Yunan - Arap mahkemesi üyelerinden Fıiı Yü· 
lııaJ e alırken sağcı lan lh· ı dlrmi5tir. rüko~lu dün •Tarsus• vapuru ile 
llıaYilı!Jneını~. bunların faşist te· Ba~bakan ?ı!enderes'te Yu 5ehrimize 1:elmiştir. Kendisiyle 

~luııet karsı bir .kanun hıllr· nan Baş konsolosu \a!ll~sıvla Ortadog"'u Dostlugvu Tu" rkı'yeden ~uônrulasnen •ogyalzeP.mteı.~tıı.err:e YürUkotlu llttta ırSr taJy.an iç l5Jeri Bakanı telgrafla ce,ap vererek. izhar w D w 

•Sctıb elba nın adına iıaretıe edıleı. samimi hislere mukabele. ' i 
~ lıaıı~ııkanunu· •dı \'erilen ye- de bulunmuş. gösterilen nez.ake- Meselesı· görüşüldü ileri imiş ki 'llitk!~~: ~:m~~y~::ı:;n~~ 
daıı b(i,,, _tasamı meclls tarafın· te teşekkür etmiıı ve Yunan hü· h k ir İ 
llılıtır J .. k çoğunlukla kabul edil· kümdanna Hmimt duuularının Ru:10 &enılimuı!l" h!•rı ,,.,,_. da ·emden bk .ikbenim. Biri 6\'eç 
lıfl!ıııa" Ban. mebuslar reuı kanu· iblağına ta\ assutunu rica etmiş Londra, 14 - İngıltere'nin Beyrut, 14 - «Alef Bu gaze. ığeri l\le ·sı ·alıdır. Mahkeme 
llıadd 

1 
klfı derecede kuvntll tır • Washın'"on Büvtik Elrlsl Sir 1 tesının yaulığma gore, Yunanis- Trablusgarpta çalı6malarına de· 

e er b • •· ' . " 1 1 ·ı · vam etti. İtalya ile Lıbya ayrı). 
ttl'tk k ulundu unu ilui &Ü· -o-- o.ııver Tnuks .ne Bırlesık Ame. tan Orta Do u m

1
ese

1 
e eri ıbe 1zı· dıktan ısonra arada mal ihtilfıfı 

~le anun tısansını tenktd et· b 
1 

, rıka Dışıslerı Bakanı Dean yadesı}le mesgu o maya aş a. ld t Uklal' . k 
1 ~~dir. Fakat çoğunluk, ceza Güney ö a s Acbeson arasında hır gorUsme mıştır Bu gazeteye göre Yunan o . u. & ını azanmış o an 

'hıca Undaki sarahate ratmen - yapılmı5tır. Bir saat kadar silrC'n diplo~aUarı hük!ımetl~rınden, Lıbya~a bu .emvalı_n n~ ~ekılde 
lıb t dbir almak lilıumunu H d f ı bu gorilımede butiln dünyaya Orta Doğu komutanlığı ıle ilgili! ~e,Tedıle:eğınc ıiaır ıhtıl!fları 
1~ etınt tir. U U pazar an bilhassa Orta DoğUya alt mesele- her turlu temas ve Batılı !illh!ı· alletme yolundayız. 

ıı._tb~ıın &atcılnn, ikinci dünya !erin gözden geçırlldiği bıldirll· ~ etlerın Orta Doğuyu riyaretlcrı- Ayni zamanda Erıtre ile İtal~ 
t~ den sonra ortaya çıkmağa K 1 k mektedir. ne daır geniş malllmat ''erılme~i yan htikflmeti arasında bu nevı 
l!ıf ~ edemi erek merkez. par· uru aca Amerika dünyanın en hususundfl kat'l talımat almış. ıhtillflmn halli için Bırle~is 
tın ~ n Hıristlyan Demokratla· ~rrıc llısuıtıı l'«ıut )ardır Mılletler genel sekreteri Trygv~ 
ttııı btafını tutmU1lardı. Şimdi Ankara 14 - Gumr\ik ve büyük gemisini yapıyor Alef Be gazetesi; Yunanistan, Lle _hiz.e bir teklif yaptı. HukU· 
tal!ını lr Ue\i fqlım kurmak için Tekel Bakanı Sıtkı Yırcah hu Londra, 14 <B B.C.) _ Birle· Orta Doğu'da lider durumunu ıe- metırnin 1!'t1vafakatı1:11 a!_ma· 
tl!)et ata ba§lamıılardır. Ru fa. sabah tetkık se:Yahatınden An eik Amenka bugün dünyanın en mln etme) e talı§maktadır, de· dan harekete l:PÇmedım Huk(I. 
te Si bilhassa cenubi İtalyada karaya dönmüşttir. büyük harp genusinl inşaya baş- ml'k•e ve şunları da ılh'e e'.mek· metle temasa ieldım . Mahkeme 
l'~pı~lll11da iddetlldlr. Hukflmet Bakan, muhtelıf meseleler hak lamı~tır. ·Forrestaı. ismi ,·erlle· tedır: Asumarada toplanacaktır. • 
~itli?~ Propagandayı ônlemck kında T.H A. muhabirine su cek olan bu gemi 78 milyon do· aYunın ldıırecllerine gore, Or-

Gti e tetıır. 1 beyanatı Yermlştır: lara çıkacaktır. ta Do:u komu~anlı~ ıııı de•tekle· Ad k 
~ fliılulor ki De Ga&perl mer· •- Cenup bölgelerımizde Somersel Maugham l'en dorduncU dr\let Ttırki;.e de- apazarJ şe er 
tıtlıl ~kaıı olmak \'asfını kaybet· gilmruk muhafaza teskilltı ile ~il fakat Yunanistan olmalıdır. 
~ıı;t· aa: \'e ıol ifrat cereyan· kaçakçılar daıml bir mücadele ameliyat olacak 1 unan diplomatlarının belirttık. fabrikasın n . 
le 1~ onüne geçmek, bu suret· halındedır. Buı;tin için )apıla· ~ıce, 14 (AP) _ Tanın'l1ış In lerıne Göre, Yunanhtan ile Ar.ap 1 Y8rf 

hıı sa ilkb hnnnda 11pıbcak cak se " kaçakçılık nısbetlni as gıllz müellıfi Somerset Maug· mıtm'rk"''""İ ıı"au nılıı kı müna Adapauırı (Özel) _ Sehrimız. 
C!rııi ~re kuV\·etll bir ıekllde ~art hadde ındırırcktı. Bun•ın ham'ın bu hafta Nıcıt cıvarınd~ sebetler Arap • Turk munase- de kurul cak feker fabrikasının 
t ı i lsU ·or. Bu eçimln neti· ıçın, hudut bölgelerınde ) ası~an hu~usl hır klınikt" fıtık ameli. betlerinden dıha iyidır ve Y J · yen bazı nüfuzlu kim elerin te· 
t 1 ltlyadaki hakiki tema3 uhi vatandaşların thtl~ açlarını ıç pa , atı olması beklenilmekteydı Bu nanıstan, Anp memleketlerının &irb le ehrın Elmalık semtı ola· 

~ktir. urlardan temin edebılmelerl ı gun sekreterinden l:iğrenıldığme menfaa lerınl Tilrkl ·r-lrn daha rak tc bıt edılmiş ,-e alelAcele de j 

t çın, bu boigelerde hudut pazarla gort', kendı ınl çok daha ıj ı hıs· fazla nazarı ıtıbare almaktadır.ı çok yüksek bedellerle arsaları 
rı açmaj ı mu' af ık gormüştuk H" d • d b" k non Bu hususta Bakanlıklararası ko· Nl"r rr.ı 'ıa rrır, 10 ~Jrıp ka~ar '" ıstan a ır Tür istımlAk olunmuğtur. 1 

.:::; . Lausanne'a "idecek \'c İsv!rrede • B k l t h 1 t k 

b misyon Pren•ıp kararına vardı· • " taırı"n'ın doğum yılda··. u ler gere s ı sa mın a ·a. 

llyton 
• hır hastant'de ameh.vat olacaktır. ğından. bu hudut pazarlarının larına, ierekse demir~oluna p~k 

peyderpey açılmalanna yakında Türkiyo, Milletlcrarası nümü kutlcındı uz.aktır. Saniyen fabrika için in· ,.., 
1 1 

başlanacaktır. • fonda. n 1 O mı'lyon Yeni Delhi, 14 m H.S.) _ Bir tihap edileıı bu saha heniız otur· 
,. Ttirk asıludesinin nğlu olan ve mamıp bir yer olup anormal blr 
~ Z"h" T'' •• k" dolar aldı Hınt lisanında yazdığı 61ırıerle temel masrafına luzum gbster· 

lQ11.. iılıklı GU,·enlik Teşkilatı a ır orum uney 1 ölmez bir 60hret yapan Emir mekte ve &enenin de 6 ayı su 
.;ıye b Vacin..+on. 14 (AA,) - Bu..;1n Kh • ireriı;ı'ndedı'r. \'~ ; kanı Leon Dayton .,. ~· 6U • usro nun dogum yıldönilmü ~ 

@ esllle b 1 k ü dil V f f f f • haber verıldığine gore. Tilrkıye, bütün Jlindi•tanda meraslmle i 1 . u aş ama • ure n e a e 1 llılleUerarası para fonundan D Gerek ~eh rl ' gerekse köylU 
Ut ' birlıkte · Tar511S• vaımru kutlanmıştır. Delhi civarındaki )Üzblnlerce Adapazarlı fııbrikı· 

tı ~tın.Jeketinuze gclmı•tir. c B.ı•ı ~ 'ncld<:l Turk lirası mukııbilınde lO mıJ. • 'izamüddln ~ehrinde ve Emtr nın Adanazarı • Arifıye demir· 
• aYıon il · 1 . 1 . " . yon dolar satın almı•tır. Kh • " ''liııı.. e e~ını kar$ı 'l:Yarı ar ne getır lm •tır. O tarıhtenberı ,.111 tl wf Til u~ro nun mozolesi hasında ya. yolu He Istanbul • Ankara asfaJ. 
' "'a A ık bü ilk l · · f ' ., ı e erara~ı para onu r- pılan anma to'r · H dl t r r,ı. mer a e çı•ı aynı uııfeu mm af aıuyetle gö. ki . b d • k' ık' enın ın ' anın tına nazır herhangi bir noktada 
ko~.0~ee ve e~ı. Amerikan bay ren Zahir TortimkUney 1950 • 51 }e~ın un an ec\'H! c 1 1 mua· birçok YE'rlerinden gelen ziyaret· kurulmasını memleket menfaat-
trı,;osu Matthews 'e eşi, Ha. senelerındc munzam vazife ola· mele ınde, . 1947 ene~lnde fon· çller katılmıştır: hu arada Pa- leri f~in istemektedırler. 

\'~ ~ Burosu ba~kanı Ker ~n rak İstanbul Rad\O mlldilrlilğun dan 5 mil) on dolar n!ın almış klstıındıın hu!usl olarak gelen -o-
tı ı. de bulnnrr.u tur Senelerdenberı Hı bu St!ne başlarında da borcu- 130 Pakbıtanlı gorülüyordu. 

l .~Yı~n bir müddet önce mem· matbuatımızda telıf ve tercüme nu odemiş olduğunu bıldınniştir. Emir Khusro eiir. nesir ve mu· etUnited Statcı» tekrar 

1952 TEMMUZ AYIN 
TALiHLi LERI 

Hesaplarındaki para kadar para kazanan 
ikramiyeli Aile Cüzdanı sahibleri 

CEn çok 1000 lira) 

tSTA!'ıı"BUL: Ciiıaen r\o. Cüzdan No. İSKENDERUN: Ciiıd111 Ne. 

Semai Haru 137291 Vahak Ertemer 4956 Korkut. Kardes J.859 
Enver ünul 136978 Olunn,s Marthanyan 5339 Ayten Oker 2232 
Lütfıye Seı;iltn 1oon&2 fllor Emrıyan 8377 
R'-nıin Turıay 111426 Ulviye Tekıner 12304 KOXl'A: 
Zekıye Bor 11236S Meliha Efe 15233 
Sevim Mısırlı 122903 Ertem Erbatur 15379 Mehlika Selek 3084 
Osman Ballrur 12i991 Nılufer Algan 13873 
Asaf Aytut 135079 Hatıce Sarı 13351 ESKiŞEHIR: 
Olga Koyı 157287 A. Zekı Cellnglrcl .. 692 
Pepo Mıglyo 15!:1417 Seher Kerımoğlu 37ö2 Sadbe Arın 848 
Behiye Oncil 159742 Se\'lm Ekıtmen 89S8 
Ayie Tarlan 1816B3 Alıye Hacıbekir 3 S,\l\ISUN: 
Şükril Kmlôz 148318 Sabri Özyalçın 859 
Habibe Balkır 155108 Necati Erıin 862 Turun Bozkurt 1031 
T. Artin Sımonyan 156410 Aydın Bayul 1553 
Mozir Düveyderi 8997 Ane Kalpakçıoğlu 246 NAZiLLİ: 
.i\fustAfa Köten 2801 
lehmıot Fıçıcı J985 Al"iKARA: Ahmet Arabacıo#lu 2728 

Sıılih Sıhraman 2331 -
Elenl Çakıroğlu 823 Necmettin Çeltıkçi 21476 KARABÜK: 
Astık Abacı oğlu 3296 Yümnü t:resin 311558 
Y Akvıri Yanikopulos 93a4 Balı Balcı 41829 Halil Gôkçe 719 
Nacıye Gtinoy 13214 Mehmet Boıdo~an 5464 Velı Topçu 1019 
Lea Kıı:npe.s ~sa 1ZM1R: İ!mall Turan 35-i 
Orhan Oskay 1~31 Meth GuzeUplıkçi 9362 

GAZiANTEP: İncı Akkuş 477 JuJıeta Eliezer 5586 
İbrahım Ozcan 1753 Abıdtn Gocay 1462 

Alı Ek em Gök:cek -:.073 
Hıdayet Yurdarın 415 Ay•el Kaur 15ô3 
Gonül Kaııgilr 1164 Emine Uç•r 19'13 

Evyeniya Veltros Z2555 BURSA: CEl H \!'\: 
Yako Benıraya 6"~3 
Zeki Atacavun 20485 İsmail Canda:; 1750 Cem l Sonda! 'i85 
l\laulto Hıç&~lmaz 13126 Tesrıfe Olmez !1907 
Rahil Elnakavi 1~435 Emme Serpil SevginPr 8476 BALil ESiR: 
Luiza Fufas 15594 Tarık Kırımlıoglu 7733 Mustafa Sonıneı 427 
Silreyya Bayraş 3240 l:uammer Turıucuoğlu '7 .. 04 

El> E!UIT: Andon Arkudaris iM~ A. KAni Basmacı 378 
Erol Gıbay 2256 Ahmet Bıl ın 102 
Emma Meşulam .:!030 ADANA: KA'\ SERi: · Agavni Çıçekyan lS2151 

LUUı e Ta çıo.'lu 1138 Oreotlli Tokas !158 Oktay Barkınay '30!'i5 'lthmet Kurtuhu 702 Nuıhet heri 245 Hanımzer Erdoğan 3274 \hm!!t Turkmen 1908 
Hırasun Medredltıs ıoaas L man Kurtar 61~4 
Servet Tomruk 2491 İntiUrn Bulgulu Sôl OS~UANİ\'E: 
Paris Karıbyın 3793 Adalet Yavuı 10242 Mustafa Çelın 1u 

Kuralar lstanbul ikinci Noteri huzurunda çekilmi~tir. 

l•rııı~e gelmış, \'e Roma da ki \·azılarıv le kend• ,ıl' i ll"P.mlekete halyan güzeli seçime 6H i alanlannda büyük başarılar rekor kırdı 
t d,t bitirmek üzere İtalyıva tanıtını• , e SC'\'dırmlş olan mer elde etmiş bir dehadır. h~usro 
f~re etlll.i ti. Haber ıldı~ımıza hum. resmi, mc«lekl ve hususi itiraz ediyor milkcmmel tilrkçe, farsça. arapça 
~l'ta~r. Dayton. İtalyada bir ha) atında dürus•IUğu. mertliğl, Hollywood, 14 (A.P.) _ Dlin· 'e sanskrltce bilirdi; bundan 

Ambroze feneri, 14 (A.A) -
Am@rıka dev transatlantlğı Uni· 
teti States, bır hafta zarfında 

YAPi ve KREDİ BANKASl 
t 'l h; ameliyatı grçirmış ve on candan arkadaşlı {: ~ ve nezak"'· ya Güzellik Rrallçesı müsabaka· tam 346 sene ônce dilnyaya gel· 

ıc, ~tanede yatmıştır. tıyle muhitinin se\ "lsl.!ll kaıan sının organlzatôrı.i Oscar Mein· misti. 
~ tı lldısiyJe gorü•en Eazt>tecile· mı nadır ınsonla rdan blrı 1dl hardt. İtalyan güzellik kraliçesi· -0-
t a>'ton, henüz herhangi bir 1\Iemleke~ Torümkün"yin şah nln dün Romada ileri sürdüğü B • •• f 
~~ tabibi olmadıtını \'El yar· sında bU)tik bir kıymet kaybe'· bir ithamı cgülünç. kaydıyle ır seyruse er 
tıl;1 t ada detlşıklık olmıyaca- mıs ir. Merhumun ci!nazesl bu· reddetmı6ur. 
~·ı ildtrmfştlr. glin saat on bırde, ~isantaşı ,\ İtalyan güzellik kraliçesi Gio· Memuru yaralandı 

% Bayan Dayton. memleketi· merıkan hastane inden alınarak anna Maıotti müsabakanın bilil· 
~ •ı l•llllektcn du' duğu mem· Radyoenne ı:etırılecek. orada Uzam Fınllındiya gUzeline kaz:ın· Ankara şoforlerinden İrfan 

rlı~u beyan etmistir. kısa hır ukfeden sonra oğle dınlctı~ını. bunun miırettep bir GD\•en'ın idaresindeki acentadan 
tld. tlayton bugOn Ankarayı \"ak ti TeS' ıki~ e cırnlınde nama hlıdıse olduğUnu ,.e Olımpiyat leni çıkarılmış btr kamyon diln 

•Cektır. ll eda edılerek Asri meıarlı:a ovunları münaseb tiyle bir rek-1 geç vakıt Taksim Abıdesi önün. 
defnedilecektir. d 

Merhuma Ccnabıtuktan ma• IAm numarası dondıiğtınü ilerı en geçmekte iken vaufel.i &ey· 
firet. aıle, arkadaş \"e dostlarına sürmüştür. rUsC'fer memuru Niyazi Orturk 

---o-

\Tupadan 3 ilin 12 saat 12 ıia
kıkada Atla5 Okyanusunu ~e~e.
rek ma,·i kordl'l~yı ıkincı defa ola 
rak kazı;nmı~tır Bu rekor İnil· 
lizlerın Gueen Marv tran~atlan 
tiği tarafından vapılmıc olan 14 
cenelık rekoru g gaat S5 dııklka 
ile Jnrmaktadır. Unltl!d 1'hte·'ın 
ortalama ,11,.•:oıı ''H ~1 mildi. 

o 
Kırklarelide bir kadın 

kaçırıldı 
başsağlıkı dileriz. lleinhardt demiştir ki: tarafından durdurularak p!Akasu 

•- İtalyan güıeli Si!\ imli ve oluşunun sebebi sorulmuş ve Kırklareli, 14 <Hususi) - Üs-
Ankarada teessur iyi bir kız. Fakat bu gibi iddia· dığer se)TUsefer evrakı kontrol küp bucağının Yindolan kôyiln· 

- -- - - - - - ~ - - c """"" -

Kırklarelide bir köy 

muhtarlı§ını M. P. 

kazandı 

Kırklareli. 14 (Hususi) - Pa· 
zar günu İnece bucafını bağlı 
Kmkamüsellim köyünde yapı· 
lan muhtıır seçimini ?.tlllet Par· 
tılı Emin Ozoğul kazınmı:tır. 

' 
Edremitte bir genç 

düğünde öldürüldü 

Eden iyileşiyor 
d,~lldrı 14 (A.A.) - Bit mild· 
r·~ıı ~berı urılıl.1an y.ıtmakt2 
t~el\ DıM lerı Bakanı Anthnny 
t4, .,. l?ı bırkaç güne kadar tek· 
r4~t~lifesine ba~lıyacağı bildi· 

IMır 

Ankara 14 (Telefonla) - Za· !arı nasıl ortaya atbğına şaşıyo. edıiml~tlr. den Naıl km ~evziye Kula, t~r-
hır Ferıt Torumkilneyin lınl ve rum. tııüubakadan sonra kendisı Kısa hır müddet ı;onra hare· tasında ekin bıçerken ayni koy- Bılıkfsir. 14 (Hususi) - Ed· 
beklenmedık ölümu şehrımızde FınIAndlva güzelini tebrik etti kete ~ecen. ~am.yo?un arkı ta· ı den A~~ct o:ııı Osman Ekıci il~ remitin Zeytinli l;ôyunde dün 
de derın bır teessilr uyandırmı~ ve bunun yerinde bir seçim 01• rafı Niyazı Özturk e ı:arparak ağabevısı Hasan Ekici ''e Ahmet gece yapılan bir dilğUnd' oyun 
tır. Zahır Ferit, Macaristanda dugunu sovlemişti.• at.ır surette ~'aralamıştır. Vazi. oğlu Ra~it Tezer tarafından rnr· sırası çıkın kavgada 1933 do· ·-o--
yüksek tahsıltnı ikmal etttkten -o- feli memur derhal ilk yardım la sUrilklencrek kaçırılmıştır ğumlu Necati Güç adında blc 

İçin sonra şehrimize gelmiş, muhte y• d b' k"' k hastahane!ine kaldırıl'ınıı. ~oför Kadına taarruz eden Uç ı;anık genç. ayni yaştaki Meh·met Kes· rurkbe h Bankasının ajans ve bürolarından on altıncısı dün 
lif memum etlerde bulunmuş, ııo e ır oy orucusu İrfan GU\ en hakkındı takibata bugün yakalanarak adalete tes- kini bıçakla yaralıyarak öldür· Samıtyadı açılmı tır. l'ııkırıdaki re imde, ubenin açılısından 

Cemi kiralamak 

111h teklifler 
:lr~eıı !.elif birlik \"e e~ekkal· 
·~ıtı \ ecnebi arrM'a:lerde 

t r@ ~ seferleri tertip ı?tmek O 
ıtıı apur kiralamak için De 

~ lhıltk Bankasına tekl fler n· 
,~~U~~adır. Banka i~ln 'carlı gri 
"l'ı llt takdirde angajmanlarıı 

"-Vtı Cektır. 
"-tdab ca bir ecnebi firma da, 
~~ ta~ tipi bir şil•bi kirala 

e -lifinde bulunm•ıştur. 

N -o-
ihat Reşat Be/ger 

t-. ameliyat oldu 
)\ -.g]( tt r·~ Sağlık Bakanı profes!Sr 

1t llıUb at Reşat Belıer'e Paris· 
')fa1111 ttn bir karacı~er ameliya. 

1~ttJe nuıı.ır. Ameliyat muvaffa. 
~.t'.rer• netıcelenmlştlr. Ptofeıör 
'il §if~ ietmlş olsun der ve 

ar dilerız. 

20 küsur ~,l Ankarada oturmuB yaralandı geçilmiştir. llm edilmişlerdir. mü5tür. sonra para yatıranlar goruluyor 

tu~.5 yıldanberi tercüme ,.e ya· Kırklareli. 14 (Hususi) - vı. HOŞ MEMO- Bu dünyada rütbe meselcıi bir f eyciklero be_n_ı_e_m_e-·ı-1. _ __ ---------- ~----------
llları ile geniş bir okuyucu küt. zenın Tatarlı köyünden Rahmi 

t Gilder, yasak bölgede gece ko· 
lesinin sevgisini kazanmış. er· yunlarını otlatırken, kendisine 6~~A -~IC f!""" 29 "1.A~TTAN ,,_SEN SENi AIE 
cüme ettıği muhtelü eserlerin A 1 8l!~ı Gvus, WI/ AAM·~ • • SANIJIN-111• ikınci ve uı;ilncU baskıları yı· m n olmalı iste ·en muhtarla . '/. .• 'ı'1~1N/ .,,,.. _5• Mı • 
pılmıştır. Uzun seneler basın ya· kov korucu~u Hü&elin Duruya NIN ZAMAA/l~I.(' .,; YIM OGN !I) ~ 
,.ın umum mUdürlUğtinUn :!ış çifte ıle at •ş etmlı:, korucu Hü· I \ .t" '°' ART l lıt '' ~ ~ 
yayın mUdUrlllğUnU, İstanbul &eyni muhtelif yerlerınden yara· • "'* /;t •• -..._ WI~ 
bölge mUdürlOkünti " radyo lamı6tir. Yaralı korucu hastane- ) d . ~ i / 
müdurlU~unü ba~an ne idare ye kaldırılm15, sanık. sprgusunu !.> ·) "". ~ 
etmı~ idi. Evli idi, Uç çocuk ba müteakıp tevkif edilmistir. J.1fi,t · · , -;;:; 1İİi~I\ 
bası bulunuyordu. Eskişehirde bir ~ v ~ • 

Ankarada geni~ bır sevgi m:ı· ı 1 d \~~ ~~ 
hiti bulunan Zahır Ferit Tô- r.aıa ça ın 1 

riımlctlneyin olumu şehrımizde Eskiş~lr. 14 <Hususn • 
derin bir teessur u)·andırmıstır Şehrimizd? D.D.Y. Cer atelye- ~ 
Ankara Gazeteciler Cemıv"ti sinde takım fabrikasının içınde 
bugiln İstanbula bir çelenk gon buluunan demir bir kasa meçhul 
dermiştir. ~ahıslar tarafından çalınmıştır. 

Refıkası Saadet TorilmkUney Bu kuada torna işlerinde kulla· 
ve kardeşi Bahir 'l'orümkilneye nılan kl'vmetll elmas kalemler 
bassağlığı dıleriz. bulunmakta idi. 
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Gelengül, f ofoğraf 
Kraliçesi seçildi GENERAL ALİ FUAT CEBESOY((N 

. 2734 okuyucunun 446 Si 38 numarall fotografa rey 
verdi. Polo Morel li ikinci, Birsen Demirbaş üçüncü oldular. 

ccRÜYAM» DAN NOTLAR : 4 ~~ ._ ____ _ 
l Bası 1 inr ide) " 

na uy.un du me~cn bu mahmr
lardan dola) ı, yukarıda zikrettı
ğimiz 52 okuyucumuzun müsaba 
kaya i~urakinc imkan gônılemc
mıŞtir. 

Gerişe kalan 2i3<l cevabın 
ıartlara yı:un olduğu tcsbıt edıl
miş \ e bunlann tbnifc dahıl c
dılmeleri kararla tırılmıştır. 

Gece yansı Atlantikte 
şehrayin 

yapılan 

( liiifl ı ır.cidt..) 
Hasim Mardin balık takımları· 

nı çıkardı. Bu sabah köpek ha· 
lığı D\'I 'ar. Boy boy oltalar, if!· 
neler, ennyi balıkları a\'lamak 
ıçin rengarenk oyuncak balıklar. 
tu)ler, püsküller .•• Her biri ufak 

takılıyoı: 
- Ne olur, ıığabcy, diyor, ~un· 

!arın birini bana ver. Altı ay 
onra gazeteye gıder, ,.ileple ge-

Miralay ismet Beyin Ankaraya 
birinci gelişi 

liı'kcn buldum diye ~ uttuı·ur, 
konarım hediyeye. 

• ıusal>aka komitesi, ce\ apları 
biıyük hır titizlikle tasnif ede: 
ı ek neticeleri mukayeseli b.r 
tch el halinde hazırlamıştır. Bu
na göre gazetemizde güzellık mil 
ubakası dola)ısıyle intişar eden 
resimler içinde en çok, Gelcn
gul Ta~furoğlunun fotograrı be· 
ğenilmiş 'e bciylece kendisı fo
tograf kı·alıçcsı olarak ilan edıl
miştir. 

plastik kutulara yerleştirilmiş. Hamam gıinii ve 
bunlar da, muhtelif gözleri olan, yumurta han)o u 
madeni bir mahfazanın içerisin· B ugün hamam ~ünuydü. Yani 
de duruyor. Mardin sahici yem sıılnrın a~ıldığı ~·aıım ~aat 
kullanacak. New York'tan, bizim zarfında, elimizi viizümüzü vıka
le\u-cği andıran. adına o!lla\'i ba· dıktan ba ka, tra; da olduk~ Gü· ı 
lık• denilen, üç aclet büyücek verteyc tekeı· teker. yüzü ak pak 
halık alıp buz dolabına koydur- olmuı;, saçları taralı adamlar çı· 
muş. Bunların biri gil\'erteye gc- kıyordu. 

Hazırlam ış old uğum 

maksadiyle Mustafa 

zaman Erkôna Harp 

müdafaa plôna üzerinde görü~mek 
Kemal Paşanm odasına girdiğif11 

Miralayı ismet (Sayın ismet lnönii) 

Beyi de orada görmüştüm. 
~ or. artık bızden ayrılın!) acaJI' 
na hükmedı)ordum. 

\'ıne musabaka $artları icabı, 
fotogra! kraliçesine ıey verenle
rnı : ıkramiye kur'a ına istirak
Jerı mümkün olacaktır. 

Oku) uculanmız taı afından 
~önderılen \'e tasnife dahil ola :'I 
273' ct\'llba &öre her guzelin kaç 
rt'y aldı ı a,afıdaı..; cetvelde be

tirildi. Karnı e,·,·eldcn yarılmış. Ben .kendi hesabıma akşam 
Mardin buyük bir iğneyi balığın biraz ewel ikinci bir banyo da· 

J'otograr güzeli nıü alı:ık:ı mda J'otograf güzeli mü abakasınıla karnına gizledi, ihtiyaten bir de ha yaptım. Susamıştım. Küçük 
378 re) le ikindi isi lrnzıınan l 25.2 rt''.) le uçuncülugıi kazanan o hırsız iğne• yerleştirdi. iğneler damacanalarda içme suyu kalma-

numarah Pola lorclli ,_ 44 numaralı nırs"n ı>enılrbas nylon bir oltanın ucunda, bu ol· mı tı. Buz dolabını açtım. Ke· 
• . ta da güvertede makaraya sarılı narda iUU hazır delinmiş bir 

l - Buz dolabı 1 ra · 1404); (}\):.el Kunt, 1 tınyc - duran c:clik bir oltaya bağlı. Kö- teneke portakal suyu duruyordu. 
1 - Tomas çamaşır makmc:.ı 1441); <Ahnıe~ F-:so_z. istanb.ul - pek balığı "Mavi balıktan pek ho . O sırada \'edat Abut kuzineye 
1 - General Elektnk çama ır 1440); (Atıla Eı:~ın. lz.m.~r - }anırmış. He apça gelip bizim geldi. 

. makinesi 143Gl; (Ahmet Ozd:ı~. E)~O -, :;cmi ~utacak, biz de çelik oluyla - Portakal suyu isler misi· 
1 - Fılips rad~o .ı 1349); (\mi Bıırdııl'. Akşehıı· - 1.Cipek b:ılığını güverteye çekece· niz? diye. nazikane ona döndüm. 

1 

Urtılmistır. l - Elektrik ütüsıi 1163); (Alev Sona>, Adana - ğiz, Faruk Kenç resimler çeke- Ve donmemle beraber aı·kam· 
.\lchğı o' 20 - 11 Vatan 11 :ı;a)ınlarından 886); <A~han Gülan. Üsküdar - cek, o zamana kadar güneı; açar· da muazzam bir şangırtıdır kop-

sa)l&I .. secme Saçmalar» 722); {Ayicr Varan. Mersın - sa, Jıadise~i renkli olarak filme tu. Ne~e uğradığımı anlamadan. j 
6 - aCbrçil Anlalı~or• adlı 41576); (A;>nur Baslo, Zongu!dak - de :ılacıık. Ama gelgelelim. Mavi kuzinenin öbiir ucunıı, musluğun 

l - :\o.lu fotograf 1 cildlik seri 511_); CA)'SC Abanozo ~~~· -~·:~!:ı· ha lığın i~ne gizli le~i denize atı· yanına kadar kayı\'ermi~im. Yrr-
2 - ~ el Gürel 43 6 - Bırcr çıft n ~lon kadın ço· relı - 445); (Ahmet Kutu(, ~ı·- lır atılmaz. geminin siir'atine da· !er, ii itim. b:ı ım yumurta sarısı 
3 - E meray Çoktandır O rabı. gup - 424); <.\. l\lck~ıyc TanJu yanamaym dağıll\·erdi. Köpek içindeJcll. İçinde ~ilz elli tane 
~ - Ayla Kaya 14 Kl'R'A \'A KA'l iL \~L.\RL"\ Beya.ı.ıt - :!614). l balığı avı da Akdenize kaldı. kadar çiy ~·umurtn bulunan biı· 
:; - Ayten Alpman 134 ADLARI Yell:cnleri indirip, motörü clört yük bir kap teknrnin yalpa et-

1 

fl - Athanasia Zarbozanis 6 Gelcngul 'J'ayfuroğluna re~ \C· - 8 - beş mille çalıştırmak ~ureti~le, ıneı;iyle, olduğu gibi buz dolahın· ı' 
7 - inci Eroğlu 1231 rerek bu kur'aya i tırak hakkını {Bulenl Erkutuıı, Kumkapı - Ispanya ile Fransa arasında ile- dan dı arı uçınustu. Kırılan yu-
: - ~yf~!' Feray 217 kazanan okuyucularımızın adla· 2617); (Burhanettın Suna, lslıln- ride bir teerube daha yapılacak. murtalar ) erde çalkana çalkana ı 

- ı ec" Pınar 8 rını, harf sırasına görr nsatıcla lıul - 2231); (Bulent Kuntay, Ca- kamaralara doğnı a1'mağa başla· 
lO - Leok~dya Wılkose\':.ka O neşre ba~lıyoruz. Parantez iç'n· ğaloğlu - 1940): CBulent Kı)ıcr, Pembe )elkf'nli dı. Gemicilerin bir kısmını zaten 
11 - Mü~ıde Sener 2 de, okıı' ucumın adı. kı J adresi Xişantaşı · l!Wi); (Blılcnt Yıldı· kotra hayaleti deniz tutmuştu. Serilmis ~atıyor-! 
12 - Coşkı.ın Akar 42 \e kur·a,

8 
ıştirak numıırası gos- rım, Ankara - lS2G): (B. Bnrış, A kı::ım ha,·a temizdi. Rüzgiır lardı, Ayakta olanlar ko u tu 

13 - $ennın Kay~ 69 terilmıstır. Taksım • 2189,; Wurhanettiıı yelkenleri püfür piıfür §İSİ· Sallana sallana, kaya ka,>a. ko-
14 - Pola Morellı 378 _ ,\ _ Gurs. Sam un - 2117): (Ilihın riyordu. Hafiften bir alem ~ap· mik bir fılmden bir ı;ahne ornar· 
~~ = ~i;;'~: C:~~n O (Ahmet can, Ak~ehır • 175), Antcr. Şişli - 2018>: (BıHcnt An-j tık. Mezeler hazırlandı, kafalar mış gibi, bezlcı·, süpurgelc~. fa. 

35 {Alı Taylan, Soke • 110); ( \b- kay, Ankara - 16~9); (Behzat Ta I biraz dumanlandı. Yemekten son- ra !arla ortalığı tcmizlemeğe ko· 
l7 - Nıl:ün Taluy 31 dUrrahim Belger, Nığde .\ksa· şan, Samsun - 16ill); (llıUıl Çol, ra Kaplan'ın aklına .Arslan :Ni· yulduk. Bir ~andan da dw·up 
18 - Hale Gtiloglu 1 ray_ 1

87
); (Atilla Saygılıgil, Ta- Ankara - 1279); CBed.a Yone~·· ı hat• 111 yatağınm altında duran durup lıalımizc gülüyorduk. 

10 - Selma Ley!A 63 rab)a _ 227), (A)tcıı Orgun. An· Ankara - 11110); !Behçet Oğıız. havai fiseklcr geldi. <Ot:Hımı \al'l 
20 - Selmin I~ık 6ii kara _ 284); (A Kıpçak, Anka- Kaht::ı 1172): (.Eevzıı Gbncn· - ŞerP.fe şunlardan biı tane --0--
21 - Emine Emin 20 ra _ 302); (.\. Rau{ Ak u, Yeşil· sa), Kızıltoprak - 870)~ (Bilge atalım. ördi. ft •• 
22 - Perihan Yıızar 20 ı..oy _ 2514 >; (\,>taç \kdunı:ın, Bil~utay. Buylıkada - 760); (ile- Ve fo;eğin hil'ini kocaman fi. (( 11!ffllll » 
28 - Jo'crihı Zı)a 263 Cağaloğlu • 2626), <Artln Ümit- ria Uraı. Ankar:ı - G!l!>); (liclkı şek tabancasının içine yerleştir· . . ı 
24 - T •\la F°"e 94 li.l'Mahmutpa a - 2604); (A)la Se Dala~. Kadıköy - 557)· CBe)han di!li gibi güvrrte~e fırladı. Bak- ( Ra~ı J ım·ııle) 
25 - Semra Öncü 2 \Cr, Ankara_ 

23
5ü); (Alpa:ı; Cm, Alpan, Aksehır - 438); <Bedi Sn- tık ufuk hattından bir gemi i"'' tıı ılmıştı. Fakat sim~il~k b~ ta· 

28 \ ıldız • enturk 2 Kadıköy _ 
2678

): ( \yla A) kın, buncu, Kızıltopr.ık • 257), (Bo. çiyor .• Yapma. etme, imdat ısti- an urdan \lzgeçılmı~tır. Kuzc) ı 
27 - Ruh lr Suoğlu l Babıalı _ 

20
jG); ( \li Altıncl, ız ra Akçalı Polatlı - 194\; CB si· yonız sanır• dedik, ama dinlete· Afrika kı)ılarını takip ederek 

28 - ·:r.~n Tezcan l mır _ 
2300

). <A S.ıbit Serte n nır Terazi Br)lcrbe\ i - l21), medik. tardin: bugün Cezayire \'armış bulunu-
29 - ~ "ll :'tlallatuı:ıı 8 Gotlrpc _ 223

8
): (Alp Onderol, Bt'kır )1 rtı Darıca - 101). - Pah:ı i i. iyi bir tecrU~ yoruz. Cç 2lindlır 1 e ~ar:ı!llı~an 

:iO - Jal Kıunç O Ka ımp"'~ _ 2650), (A) tckm K .. l < \dlaı ın ılc\ .ımı Hınııki a) ula> olur, diyoıdu. Farzcdin ki haki- hır ı üzga ·ın i İ"'t\" c· '" r.tiı.- ~n 
31 - Xer'a kkan o ~on, \eşılı.o~ - 26381, L\~ e U kat n tehlil•eli bir durumda~ız. I oııra _ma1~tumuz b:t,i. imdilik 
32 -- Sal ha n""ıı 5 ~al', TcsHkı~c - 2633); ( \kdemır - • • Uzaktan geçen bir grmhe gere- Cez~~n·~c ıknıa. ~apmakla rnes· 
3ll .~· e Glil 31 Çadırcıobhı -19i5); ( \.> c s rfı- , En yenı seşıd lc)in bö)le bir isaret w~rmcğe gul~ıff \arın teknır yola çıkarak 
34 - \ .: el t:ran 28 I celi, Konya - 1973); (Agavnı l~el· ı iPEKLi YÜNLÜ kalk :ık, n~. ~!arak acaba? Fırsat 'e onr'r.dcn kararl:ıstırı_tan rota- i 
:>:; - 1."'' la ~ l O lecy:ın, Taksim - 1831); (.ı\,>la bu fırsat. O~renmis oluruz. mızı deği~tırcrek Capn ada ına 
:;o: - G:.:•in Cô~ · rı l ~iter, i tanbul _ 1343); {Ahmet 1 MANTOLUKLARI Ve fişek göğcı yükselrli. :Mora ve orad&n da Koreııt kanalı yo.} 
37 - Al"" ı: •1~a ~lı o Oçcl, Karamiıl'scl - 1821); (Ah- TAYYÖRLÜKLERI ~alan kırmıı_ı bir aydınlık tepe· lu~le Ege d~ııızine çıkacağız. 
38 - G"''"r"İll Tsy!uro lu 446 met Boıkuıt, Ka)scri _ 220S); 

1 
JT1iı.I kaplndı. Kiicük pembe yıl· Bu hale :ore I tanbula nrma-

39 - Gill Sevim O (Alı nerk, Ani.ara. 2196); (A~· ı ELBİSELiKLER! dızl:ır ~ ~elkcnlel'i aydınlatı~·or, m~~ T~mmuzu~ 2:l .indc~ı. ön.ce 1 

40 - S•\ill Gülgün 8 şc BUlcnt Demırcllı, Ankaıa - En miı Jit ş:ı ti la a~ cl3 . onı·:ı dcniır doğnı kayıır:ık da- mumkun ?la.bılecektıı:. ~ımdı~ı 
41 - . ukran Akın 22 21i7); (Altan Zirrk, F"rtı'ı - 1 O lı"ra TAK<f.TLE ha havada} l·en sönihcJ i~ordıı. halde hepıınıı. sıhhııtlı \'e ne eh· 
<i2 - Türkan Akın 9 2047); (Ali Oran, Gıfa _ 1803); J Teknenin bütün ı"ıklnrını ka· ~ız. 
43 - :lferal Akbay 3 (Ahmet ı~urtny, Aran .. lr _ 

1798
,; r:ırtmı tık. Bir an için etrafımız· Dun).& güzellik mlh.abaka~ının 

4' Birsen Dcmirba~ 2!!2 CA Rıza Saatçı, İz.mir • lG!lB): S A L A H A D D J N da Okyanus da çepeçevre kızıla neticeııını çok merak cttiğimız 
45 - Tü.rkin Adıguzel 12 CArse Sel, İzmit _ lS!l7); (A'rnl K A R A K A Ş l I boyandı. sonra gene karanlığa Hnl~e Tanı;~>a kadar. bu bu.•us-
46 - yscl Sumer 1 Kaptanoğlu, Arnavutköy - 16.>5); gömüldük. Uzaktaki geminin ne ta bır ey oğren~~ız n_ıumkün 
47 - Su1u Demırci 199 (Abdurrahman Ba.)'sal, Ankara _ Iües e esinden nlabılir ı- ~ap:ıcnğını merakla bekl*orduk. olmadı. Orada hır lngılız gaze-
48 - Meral Demirayhlar 31 1564): (Asaf Cenıal, Kurtuluş - niz. l'ılahmutp:ı a Kap.ılı· II:ı,al ii eğin aydınlığında kot- te~indcn neticeleri öğrendık. Bu 
49 - Duriı Akıncı O 1521); (A)Şc ÇataloTrlu, Anka- çar ı kapı.-ı :.;anında No. 18 rayı gördülerse eğer. beliren ga- muısabaka~ı~: dlln~"anın her ta· 
50 - 'ermirı Dcmırtoy O rip hayalin, onlara • Uçan Holan- rafında buyuk alaka topladığı 
51 - İclAl Ö\'lll 16 dalı• nın hayallerdeki gemisini anlasılıyor. Tanca.da bu mevzu 
52 _ N srin ı ık o Danimarkanın eıı ,.uhı·ct bulan tamamen demi.c!"n imnl cclilm;ş lıntırlııtmıs olm:: 1 bile mümkün- hakkında birçok kim elerle ko· 
53 - Yasar Yıicel O s K J o L D dü. o sırada gemi ışıldakla işa- ııus.tuk •. Atlant'_k kıyı ındaki bu 
M - Mellhat Gürses o ret vermeğe başladı. Bir fi P.k ~c·aıp lıman, dünyanın her çeşit 
55 - Turhan Duru ;, dnh:ı attığımız takdirde, rotasını ınsanını barındıran muammalı 
56 - Meral Çi~dem ı dcğistirip yardıma geleceği ınu· hlr ~ıı~~ıı manzansı gösteriyor 
57 _ Hile Özturk 

0 
Değirmenleri sağl::ıın, \'rrim· hakkaktı. Bunu öğrenmiş olmak ve tıırl~ı meselelerle ka)·nıyor. 

58 - Nuran Başarıcı O li, çok koby l:ull:ııuşlı. Kaptana huzur yeriyordu ama Caprı'ye muva alntımır.ı bildi· 
!59 - Zehra Ese l Un, Şeker, Kah\•r, Tu7~ bir bakıma da kendimizi 'yara- rceef;im. SelAmlar. 
60 - Seniha Yanacır O Kırma Bulgur \C ııir hububatı mazJık ederken suçüstü yakalan· 

Bu duruma göre okU)UCular istenilen incelikte ~eker. mış mektep çocukları gibi hisse· Tu'" rk T ırasında açtığımız müsabakada Her alan çok ınc'lınuııdur. diyorduk. Gemi taman1en ka\'bo- İCaref 
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Hala he~ ecanllll hisı;ettigifn 
O tarihi :Unleı 

M eclisi • lebusamn açılması 
ml.iııascbeth le siyası faalı

yet merkezi lstaubııla intık:ıl 
etmisti. Mustafa Kcm:ıl Paşa, 
ben \C bazı arkadaslar nka· 
rada kalını~tık. Bir taraftan İz
mir cephesinde \'e Kilikyada 
ınukaddes diı\'a uğrunda çalı
~an nıilll müfrezclerımi:ı:ln nıu
\ ıtffak olalıilıneleri İC'ln ıazum-
111 tedbirleri alma~a çalışırken, 
diğer taraftan da Islanbulda o· 
lup bitenleri çok yakından 'e 
dikkatle takip ediyorduk. 

Bıze gelen bazı me,.,uk m:ı· 
llınıata gorc. dahılı 'c harıcı 
düsnıaıılarınıızın pek ~ a!'.nda 
lecli 1 l\lebu ana tcca\ ilzdc 

bulıınac.ııkları ve l\lccli i ceb
ren kapamağa le ebbüs cdrcek
Ieı·i anla ılı ordu. Bu malfımat 
ü•erine alınması icap rden si
)Dsı, idari 'e askcrı tedbırleri 
kararlaqırmı~ \'e hazırı.klara 
başlamı~tık. Ben KU\ayı Millı
yc Umum Kumandam sıfatı~ le 
ıı•kerı i -lcri iızerıme alar .. k 
~lu:.tııfa Kemai Paşanın hu ;-on 
ıkıı ohm m~ "uli~clinı hır hay 
Jı ıız. Jtnmıım. Hala he~ ccaııı
nı hi :.cttiiim o tarlhı gunler
de Tem il ile) etinin bulundu· 
ğu ziralit mektebi binasına ge
c·elı ıı~ndlizlü muhab:ı.-e başın
da bulunduğum karargahımdan 
kalkarak gider. :Mustafa Ke
mal Pasa ile uzun uzadı,·a kcı· 
nu ur, kararlar alırdık Paşa ı· 
le l'n mU•kUI me eklerde bıle 
daıma i birlıl"li yapmıştık. 

\btııra Kemal l'a anın 
Oıla ında 1 met Be) i ıle 
Gi:irdünı 

S ultan Vahidrttiııiıı seçımler-
den memnun kalmadıgı, 

lllcrıi i l\lebusanı açmak ıste
mcdiği gibi ayiıılarııı dolaştığı 

buhranlı günlerde idık,. Hatıı·
ladığıma ~ore, 8 Ocak 1920 sa
bahı haıırlanıı~ oldııgum bır 
mUdafaa proje i \ e planı ille
rinde :Mustııfa Kemal Pa a ile 
gcirü mek maksadı~ le 1-1 C) eti 

kralıçe seçilen Gelengal Tayfur- Elekli, cleksiı. ınotoıll! luncaya kadar 1şıklan yakma.dık, motorsuz \ardır. <Bası 1 incide) 
oğluna rey veren 446 okuyucu· 30, 40, 50 santim kutrunda değirmenlerimiz \ardır. yolumuza l:aranlıkt:ı de\'am ettik. 1 k . . . 
muz. ikrami)e kur'asına katılma SATIŞ DEPOSU: E~er bir gün Ripley'in ·İster ar~· uzun ~ır hl~ct mazısıne ' 
hskkını kazanmı lardır. İnan, ister inanma• sında, 20 sahıp _olan Turk Tıı;arct Ba~kası 

Verilecek ikrami)elcr, şunlar- İ brah im Tacçıog"'lu haziran 1952 cuma gecesi. bir 
1 ha~.atımızd~ emnıyet telkın e· dır: :l şilepten, Okyanusun orta ında den bır mcvk_ı a.lmı.~ ve bu suret- 1 

ı - i tanbul • Alina gidip gel- Galata, Karakoy Palas karşısı No. 84 fıni olarak beliren ve kaybolan le devamlı bır ınkısafa mazhar 
me uçak seyahati kırmızı bir •hayalet kotra• nın olmustur. Sayın Cumhurbaşkanı-

AIR FRANCE 
ZAl'll.\:'l:DAN' K Z \~iNiZ! 

görıildı.iğuııU oku\'acak olursanız, mı~ın ~a?k~ların )~c~.i ~k !yonlar 
inanmayın. Bizdik. çı~araı ~k. tıca~et ı eJ ımımızin te 

mııı ettığı gcnış imkAnlardan !ay-
nakı l erine <lalanıırak sermaye terakümüne 
'is ki i~e lerl daha çok hzmet rdilmesine dair 

Km ay ı Mili iy e 
.Karargihında 

Ha7.ırlamıs olduğum plan(. 
zerinde Mustafa Kemal 1,. 

.a ile görüşürken !ılirala1 1• 
met Beyin de fikirlerini aı:,~ 
ğı ihmal etroemistim. PJiın ıı 
kında Pa~a jJe mutabık kald c
tan sonra acele dönmek nıct' 
buri) etınde oldu~umu sö)"~~c' 
rek 'eda elmi~. lsmet BC) ,. 
de karargahıma ielf!1esi / 1'ti 
sında bulunmuştum. Isme• l> ~· 
KU\'a) ı l'ılilliye Umum Kuın:tl• 
danlığı karargahına kadar "ır 
mi~li. Orada kendisiyle uzund 
zadı) a dertleşmış. )'apmış ol t 
ğumuz islerle Istanbula dS" 
müda\elei efkarda bulun~ 
tuk. Kendbini karargfih ~ 

~~::~ ~~~~~e:!~~~~ı s~~:ın~ 
miştim. l rarım uzcrine ~ 
na taı:llük eden bazı sebCP el 
dolarısıyle İ•tanbula dörııtl,. 
üzere Ankaraya geldiğini \Cdı'I 
sasl'n Mustafa Kemal Paşt 
Ankarada kalıp kalını) ac• 
hakkında biı· emir teltıkld. ~1 

Miı aln3 bııırl ne~ medığini so)·lemi~ti. Her iki \t' 
bebin kolaylıkla ballolunab oı-

Trnısılb enin t ulunduğu ıııaat c:eğini anlatmıığa ~·alı ını;tı 
mektebi binasına gıtmiştim. l'a Hatırımda kaldığına göre ~) 
~anın odasına girdiğım zamrın le demistim: ~ 
o sabah Aııkarıı~a gelen Eıka- - l'ılııstafa Kemal paşad•r. 
ıııharp l\lırala) ı İsmet ( a~ ın cnıir telakki etmeden de ·"'·ı 
Ismet inonu) Be) ı de orada karada kalabilir ve bir vaıl-1 
göriinec memnun olnıu tum. alabılirsiniı:, Pa•a memnun_:. 
Bırçok muharebelerde arkada:; lacaktır. l\Iesela benimle ,., 
J•k \ aptığımız ~e uzun ~ ıllar fc arkada lığını kabul edtfi, 
d nbcı ı yakından lanı tıgımı.ı. nlz. Sizin gibi bir arkadaca (O 

1 met Be.}le \nkara:la karşıla, ihtı.}acımız ur. Bazan biri1111 
mak benim içın hakikı hır bah- burad<ın ayrılmaga mectıur ~ 
tıyarlıktı. lırsak, diğerı onun ~erine ~ 

l\lıralay i~mcl Bey, miıt:ırn- c<'r \'e işlerimiz aksamaınıŞ 
keye tekaddüm eden günlerde lur. 
hastalanmış 'e llalep'dcn arrı- i met Bey fikirlerimi ı;ab 
larak İstanbula gitmişti. 1\tüta· etmekle beraber i-tanbula d 
rekenin ilk giiııii nden itıbaı en nıck mcC'bUriyetınde olduğu~, 
ba~layaıı vr daha ne kadar su· ileri sürmüs. maanıatiiı t~1' ,tı 
rt~e~i malum olınnl an milli gPleceğini vaadelmişti. Jsl 
hareket \ e dlı\·alarınıııın de' a· lıuldııki irtibat zabitleriııt1', 
mı cırasında kendi. !~le görU l'· kcndisıyle temasta huJunnıl 
memi), ~ardımlarından fa)da- arzusunu gö•termi~ \e istarıb 
lanamamıştık. i~met Be) l ha· la dônmtiştü. 
kiki bir ~ ardımcı olara_k_· _g_ö_ru_· -_______ ,_n_e_u_m~ 

• 
HER NEVi KAYA 
İŞLERİNDE EN 
SÜRATLI NETİCE 

~----i~:j!/~.;.-.~;~-~~~~~~~;!~ 
AIR FRANCE ' in 21 IIa1jran, Cuıııarlesl - New \ aki irşatkllr beyanatlanndan 

York'tan ayrıldık a~ rılalı gii- fııydalanılıırak ermayemizin art
neş yı.izü görmedik. Umduğumuz tırılmasına teşebbüs edilmistir. 
gibi mayo giyip glineşte ya:ını-ak Bankanın aksi~·onları, 50 liralık 
5!lylc dursun, yün iizerinc yün e il hakları haiz tek tertip ak;i 
giymeden güverteye bile çıkıl mı· yona ah~·il edilmiş 'e <B) ter i 
yor. Bugün Okyanusun büyilk, bi aksiyonlara ait inıtirazların 
dağ gıbi dalgalanyle eebellı:sme· kaldırılmnsı hi edarlarımıı tara· 
ğe başladık. Uçan balık sürüle- fından karar altına alınmıstır. 
ri suyun üzerinde arada bir be· Jlu karann ittihazında Maliye 
lirmeğc devam ediyor. New York· Bakanlığının gö terdilıi anlayış 
tanbcri kolrayı takip eden garip v~ foragatı umumi he~_elimizin 
Yelko\•an kuşlarının da birkaçı ~ukra.n il~ kar~ıladığını ıfade et· 

ı/.~~- ~:--~- :' ~ 
':':'il~- .. , • ~ ·• - .-4 .......... _ • 

. t) " ··· . - . .. ... ·-:---:-~ -!i 
Taz~ikli HAV\ KA:\1.\ltALI 

LÜKS ve r AHAT 

«Consf ellation » 
t: çaklarının intizamından 

istifade cdinit. 

ISTANBUL 'dan 

LONDRA ' ya 

HAFT AD.~ 3 POSTA 

Jleı· raııırtcsi, Çaı•s,ımha \ I' 
Cumartesi saat 10,!0 de n.ı· 

rekct - 21,10 da nıu\usalııı. 

iNTiZAM BA$LICA 
PRENSiBİMiZDİR 

B UTÜS SEYA!Ul' ACENTELERl~DEN "' AİR FRANCE'DAN 
aksim l\Je~danı No. ı, Tel: 4313-l - 45181 

hfılfı peşimizde. mek .!Slerım.• 
Vedat Abut •Cumhuri~eı. ga- Sadi Batu müteakiben demiş 1 

zetesi namına 300 milde bir de· tır ki: 
nizc atacağı şi elcri hazırlamak· u Çıkaı'liacak yeni aksbonla
la meşgul. İlkini dün attı, ikin· nn atı a arzına cinümüzclekı 
cisi de yarın atılacak. Ye ilköv. bir iki gıin içinde başlanacak· 
de hazırlanan rakı şişelerinin ı ır. Bankamıt, yiizde on iki le· 
mantarından su sızı ·orınuş. On· metti! tc\'zi etmesi ve itibarı 
ların yerine ağzı tıpalı, \'emiklc yüksek bir mali müessese ola 
tıkalı viski şisclerl atılıyor. ller rak daima halkın \'e iıı adamla. 

1 

şişenin içine konulan kftğıtta, şi· rının teveccühünü kazanm15 ol
şeyi bulup da, istanbula ,cum· ması dolayı ile, çok kısa bir za. 
huriyeh gazetesine, adresini \'e manda bu his elerln satılacağın 
bir resmini yollayana, Türkiye· oan, eimdiden vaki müracaatlara 
den •milli bir hediye• gön~rile- nazaran emin bulunmaktayıız.D 
crğl 'adedilmekte. Kağıöın üzr. Diğer taraftan Umum Müdür, 
rinde ayni cümle altı muhtelif bu yıl içinde yeni ~ube ve ajans. 
lisanda yazılı. tarın açılmasına de\•am cdilece-

Gemicilerin biri Vedat Abut'a ğine isarct elmiştr. 

'\ - ,,~:ili· ~c .. - ç.r<...w . C ' 
~., , -- ~ - --=-e.' . - - ~ . -wj"-<.· ... , • ... ._.._"o:: ıt: ~ t -- ~ 

.j~ .,r .... ~ ............. --~~ "" 
: Her ne~ı sert v~y? yumvıok koya sondojlorınııda Gardner·D"'Jıl' 

tO 12 tıp• oıomotı~ hot yoğlı· 
yıcılor~ kultonmok sureııle mok· 

koplor.nııı byıun f'ncurııotı\: 

oleılerin•L• kollc.yınız. 

, 
Türkiye Umumi Rayıı : 

TATKO 
Otomobıl, Lislık n Mıkına Tıcareti 

TGık Ananım $ıılılJ 

Cumhurıytl Cod 35 T cı'<ı m0tıtcınbul 
T elg•ol • TA 1 KO-İw:ınbuı 

le!efon &2240 8.!2A9 

mamulatı laıyıklı hovo mokkoplorını itiniıe en uygunu ol 
ğvndon emin Qlobllirsiniı. 

Az. hava sorfiyotıle ve lcuvvetlı "cfelık temizleme tertibotile çolıt°' 
bu mokıneler iıiniıde ekonomiyi sağlar. 

Yumuıok ve vasat iılerde S 33 tipi molckobı tercih edıniı· ~ 
Sert koya harfriyotındo sürotlı netice olmak için S SS 

1
' 

mokkobı tercih ediniz. 
Derin deliklerde ve çok seri koya i1lerinde doho kuvvetle ~tİ' 
~on S 73 tipi maklcabı terdh ed iniz. 
Verimli ve devamlı iıler için S 48 t ı pi mokkob ı kvlanınıı. ~ 

En ağır iıleriniı. için, ağır sikleıli O 73. O 79 veya O 93 
11 

mokkaplorı tavsiye ederiz. 
Muıemmim malumat için bayimıze murocaaı ediniz 

1859 don berı foolıyclle bulunan ı 

GARDNER·DENVEfı 
( • Jrw • ~r <o ar• f ~ 11• ı • • ı 1 Nd• • '•""' l' et• '1 h \" .. U "i .._ 

Cu ıdnf"• 1) 11 ( •'il•" Q•""- t • t \ " • " 

Kampr11Dr, tulumba n taıııkli hua ılıtlari ••inde tahtı: 1t4 


