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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 
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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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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 

- J35-

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 



-
.......__ 15. '7. 1952 --·----------------------------VA.TAN-------....,----------· ----------, 

E h BAŞMAKALEDEN DEVAM ~ B u L M A c A Adalet, Eğilim ve Savunmada emekliye isen o~.~~,....... ---~ ~/J'l\1 
aynlanlarm adlan li0\lem1ş ,.e Chıcago'da tele\iı· Mide emniyeti SALI - 15 . '1 • 1952 1 ı_z_3_,_s~·~'-' Zahir Törünıkiineg )onda )apmış olduğu konuııma· (ftı•ı 1 lnrldel iSTAN"BUL ı... • 

(8111 ı trıdde) hı tafa Ökte Fatih Fetb!)ıe O ısında kendı~ının bır umanlar, v Ha .... 
:Jt!.n, dilene pımu\31! )er, dl· toıt • • ı· lacak Temyiz mahkeme•! Bırincl tııy Akınrı Bakırkoy Finızko.:ı, ~rek demokrat nı if!l'P.kse cum· lene bunu hin:at ıe 1ın 111

, le n ıs.ıs T rh •· Pı Rı IB K Da m • 

1 Backanlık seçımı bütün Adli}e Muazıeı İdenıen Be)oğlu Top humetçi partılerın General Ei· 
1 

p ı ı '~ ıı. ııa r " w 1 I • 
~ h h 1 karıştınr 'e fn at farkından S· 

1 
d muhitinde alAka ile takib edil ane, Zahıdc Temurman Fau ı;t'nhower'i mustereken namzet k .,

1 
&fil fla ..., ımr. Atparı an '" • 1 -

mektedı·r. Bugüne kadar U"Ulan Hrkımnğlutılıpaşa R.. Hu,nu ı:n~termelı>rini i~temiı oldufunu tifade "er. ffılbuki bugun 11 ı .ıtınıar u ~') öııe ko urı Pi> ı t "~ • 

- zihir 1 oruınkilney olınu5! 
he Dedikleri •zaman matbaada bu kan haberi dul an 

Plntiı l erlmiıdcn fırbdıll: 
~ sistemde hem mah1Cıt yal ) hor c .,. teamüle rörc Temyiz nuılıkcnırsl Oınç~oy Fatih \ksaıay ll., Sunt hatırlatmıstır. Srııatör, •Bunu, arkı ar <Pi> ı 5 oo .. aııan• •ı l 

" G · F h n N ı '' ze)1ln) agını mılısuıı ha sa· , C11 Reısllğine ancak D:ıırc bıışkantı. rUngcır atı arntpa~a. UP ı Eı~mho\\er bu kadar kôtU bir lardH mahrum hlıynr, hrl1I ıte * _ . ,. 
ğı ~apmış en kıdemli rei ler tın Akhiln Fıtlh S:ımatya. p,~ ı hr) ete dahil olmadan tıovlenıiş- !»unu :u)

1
in •l ıdı altında tPda· •• 

namzet olarak gosterılmektc \C ! ı:ıhıı KUçu,kaksoy. Fat_ıh l\lual tım. K~ndısi h i bir adamdır ama ri1t ettiği i~ln işin hutıın Urı. I 1 • 
bunlıır arasından B rlnci &şk:ın lıın) :ıhla LL IJ., F ahrUnnl a \ e j kotü hır p:ırtı3e dahil oldu• de-

- Anıın, nıı11l olur?! .•• 
d Diyerek \erilen habere inanmak istemedik. Evet: o ki· 
•r 'hl ıt dolu, o kadar kibar, o kadar malO.matlı insan ıent 

Yııta hı) ıta 110,ıl goılerfnl kapardı? ... Bu hakikaten tnınılı· 
~lı ıer değildi. Pıkat mutteesslif 'erilen hıber dolru idi; 

lbir Torumlrnney ktsa bir kalb Jniıl neticesinde aramııdın 
aYrılınııtı ..• 
b ıtıtır Tonımlıtine)'i 11lı: 11k görmezdik. Fıkat o. Cırsd 
lllduku, matbaalara ufrımılrtan, kendblnl se\ en arkadaslı· 
~le konuımaktan !.e\'lı duyırdı. l~Ç dort 1)' C\"\C] Jene Jtö le 
: ti) tretinde kibar hali, ıe' imli konu•masıyle hP.rtt.Yden 

Ecı;ılmekte idı. Bu teamül bozul· ı: ı ·e~o u rıra s a ,e en ı. mı tır. sahte f'tilıetle utan. kinnı da ·ı r ı:ı 11 • h k r d . )lğlan birbirine kan~tıran \e ' •' • 

m dığı takdirde n:ınızC't olarak TC'vfı.~ l\!cdr.tr.ıl Fatıh l ZUn\'U Gt'nrral Ei enho"er, ıserim lıl '--_.;.-..::::--=:.---
ıkl şahıs ıleri surulmcktcdır. I ~ur, J erıdc J~\ ren Fatıh Nışancı 

1 
k d k d' • • Mall3f'dfn glı.lf'3en hllelılr m· 

haetnıtıtl. Blı de onu ze\•kle dlnleml•tik. 
ı ... Zthir Tortımlıuney Raliiln Ya)-ın t:mum lfidürlfilünıın 
-..ıbuı müme ili olmak.la bf.'raber doguştan ,a1.ctecl idi, 
bıı l!ıe&leie bü)uk muhabbetle ballı bulunuyordu. Po1ıtika ile 
1'ltaınıazdı, fakat onun dı!ınıla hPr mrnuı temas ederdi. !'11dtat gibi "' lınll, açık, temlı bir ti lfthu 'antı. Macarlştan· 
d 

1 t.hsllınl tamamladığı için nıcarcayı pek i~I bilirdi. nu 
ilden türkçeye birçok eserler çevirmişti. Ttrcfime ettiği esrr-

1'tin hep f çok rağbet görmü~tür. ~İki Esir• t birkaç defa 
ıe, klt- okudu~umu hatırlıyorum. 

. . . . mrhmctp:ı l JI., L«ımnn Güne ampan'a~ın a . en ısıne )ar if'lf!ff kılı3or. 
Bunlardan bırısı Dırınrı Başkan b it F h y 1 'f 1 dım etmeleri ıçın ekiz kıeılık Z•ytlnvat mUstahı;lllrrimlı bu . . u~ c D t nn • atı usu p;ı(a, ,, U!;!!• • • < 

mu1\ln1 ve Çtıncu eza a re- r At k F t'h N~ ' h 1 bı- hl' -et srçmış 'e tonınları itP halden ıarar f'dlrorlu. Fıkat 
sı Başkanı İbrahım Ethem. dı~e re 

1 
ayıl Aa 1 Akı~,ancıFmot h bulu~mak ve ishrahat etmek j .. in 

B · · c D i · Da•kanı mc paı:ı , y,e ;ıun a • . • . mem1ekf'timlıde muttfrf!k mPn· 
n ırıncı eza a resı " F th . S b h T tU k F !ıh Chlcago cı\•arında Fort Sherı· faaller! muşterek teılıilatlı lıo· S 1 m Nafizdır r ı~ e, ıı ı a unç r a d • . . 1 1 

e 
1 

. . · . Kazlıçf',mf' ı tilru\ vet Çalık ıın a gıtmışt r. rumılı ltl\'ldı pelı iptidai b r 
Her ikısı de bırer kıl met ' . 1 d a ı ı hl6t 

lf d d b h kuk ulanmız· Evlıp Ebu~ uut l, Ha ene Gur Komokrat kongresi 21 tem halde bu un u11u t n ma 8 
c c c!' .. u u ç seter 1-"atıh Hırkııl erıf 2. ı.e mu7.da başlayacaktır. yıjlua kl'll umumi •flıln ve 

dan h~ngı~ının başkan seçlleceğı man I.ökrr Bakırkov Yeşilköv hüktımetl ikaı rderf'lı, hallıl lf'Y· 
alftk:ı ılc ?eklepı:nektcdır. l'ans Sadıye Salgarkan 1''al !:ı tlny:aiının yüksek h11111lannı 

Fakat otedcnberl dınam eden Kara~hmrırııısa ı., Nezahat 0 , Gençlı·k Komı"fesı" :}eniden öJr•terelı bir mPlı111b· 
gelrneğe. ur_ulmadığ~ lakdırdc lcrgc Fatih Karıı:ıhmetpaşa 2., ma kurmak hlr türlü mümkün 
hrr hangı bır Temyız ~zasının Kadriye Karaca Fatih Muallim· (Başı blrlndde> olmuyor. Zaten bri ·le bir mtılı•· 
birıncl reis ot.ac:ığı soylenmrk~~ nari 2., Cavide Güler Fatih Ka· görüımı>ler olmuştur. nlımanın tesirli surette iş gör· 
l~e de bu ihtımal cok uzak go. rııahmetpa n 2., lh,an Coşkun . mrı;i için d" kanunlarımızın gıda 

,,,. 
' -

1'1· 

l>un butun Hıbılll t"addesi ft'essur itınde dl. Gaztte idR· 
~!erinde, matbaalarda herkes ZAhır Tonınıktine3'den hurmet· 
le, lle\gl ile· balm~dl) ordu. Herkes: •l\lukemm"l adamdı, olu· 
llıü hu3uk ka31ptır• diyordu. Bu olum memleketin gazetedll· 
ll, lrtaıı hı -atı için hakikaten bir kayıpttr. Fakat asıl kayıp, 
huYük kalbll bir innnın aramızdan a)nlmaaıdır. Onu her z.a. 
illan hurnıetıe, muhabbetle hatırla) ıcaflı. 

rillmektedır. Fatih Samnl) a, (tmıt Doğan Ya lnkışaf komıs~ onunun rapo., hilelerini; brş, on lira er1.a)a u. 
Dığer taraftan llhlll Sa\Unma ln\a Cınıııcık lloğ, Nuri Kara rundan anla&ıldı~ına göre; da\e· bl hlr kabahat diye telAkkl C"t· 12 

13 
ı 

Dakanh~ı da emekliye ayrılan 0 ıu Yaloqı Koru Bıı~ôğ, l\fu~ tıyelerı urrf!tli olmak illere, 19 memeleri, tırv~tr de\'lm hak· , , ... ıı 
genP.ral ve ımbayllrımııın teka lafa Gukmf'n Yalova Kııdıktiy la) ıs Genelik bav.ramı 'o!tenle· kındın mahrum bırakarak Ye j n n n cıo 
lıthık muamelelerini tamamla. Başoğ, Mrhmet Kar Yal on rinln, bundan ıonrıı Turki) e l\lıl hıpiı cr11lın111 yol •canlı ılır ı n Haf t 
mıs bulunmaktadır. Emekliye Suıloren, .Mu~tafı Çôrek Yalou il Gençlık komitesi tarafından bir ittlmıt ıuc diye lıll'flla•a· 
l\TJlan generaJler fiUnlardır: Güney, Vasfiye Doğan Yalova orıanıze edılmeıt ırzu edılmd:- lan kap eder. 
Tümgeneral Tah!in Yazırı. Tüm· C•nnrrık, Makbule İrdel Yalova tedır. Ru ıahıdılıl 11hlp la 1 lerin a 

ııeneral Milmtaı UlusQy. Tüm Gokçedere, İzzet Knr Yalova F.l halline 11r.reden :ıtaılanıuk, 11uıl 

s
h. 

i -

d. T 1 T Ö · Kıbı ıs me eleııne ıelince, ko· general Ham ı o gev, umge nıalık Ok. B. n., !ıtü~errer Oı ha"lanııuk? Runu blbnlyonır, 
1

• 
K ık }~Akl 0 mite, Kıbr15 Tilrlderine, ıktısadi, " 0 neni Kemal a an, > m erdem }'atıh Hırkalşcrif JJ. 00.. fakat hnatunı11 her uhada em· 

Enis Tahsin Til 

Helsinkide 
.... ı B k T ı; zırıl, kulttirel , .. h~r hususta, Tümgeneral .-ac oı ır, U11· Oğ. KAmuran Sonmez Fatih 11., ni•·et ruhunu sokma.la m•clıu· D ' ı • d bd t s n Ye · hukümeUn ) ardım etmeıı ıerek· J l cıc erın e genrral A ussamP BYSU Sadık Tar ul Fatih Cibali il., ruı. Mide emniyetini• de hıı ıra. 

1 'f Tuğgeenral Fahrı Eren'dır. Zlyııl!ltın Ozcrgin Çatalca Kesta· tıjinl ıfade eden beyanname nPt- dı, ujhk bıkımı•daıı, mü~lm 
~ <ftııı l incide> ( Bası 1 lndde) Öğretmenler nelık B. Öğ • l\luanez Yrğin r redert.k, ıençliiln bu husustaki hlr mevkii vardır. 
!-ltı b tiın'kUer ba~lndılar. Yap. İşbirliği Te~kl\Atı Gen~l &ekre araıındıı Fatih llekimo~lualıpaşa 11., Hak gorü ünil, umumi efkln arıede- Ahmet Emin y ALMAN 
1-! l!Uz b r aayıy11 kal'$ı l\lmrlı terı Haydar Görk. Mıllı Sa,·un. Ankara 14 (Telefonla) - kı DoJiruöz Fatih Fethiye, JHi rektır. 
:~ &tir'aUı tempolarını tuttura· ma Bakaıılı~ı l\lali bütı;e Dıiresı Yaş haddini doldurmuş ve hu· seyın Yarıımış Bakırköy Atışa 
ltu •rka arkaya 13 51, ı yaptüar. I Başkanı general Hamdı i~kip, günden itibaren emeklive avrı· ı ıan koy, Ulviye Özarık Besi ki $ 

lle ~Ynıda puan durumu 27 • 18 l\lall~ e Bakanlığı hazınc umum lan 30 oğretmenin isimleri şun Jhlnnıur, Muazr.ez Garipçin, E 
bü Yh ltıt7.dfVdı. B ım takımda mudur muavını Burhan Ulutan !ardır: minönU lıllm:ır~lnan I., Nadide 
•alı.~ a ıtı!ldafaa aksadL Bu ak- Am~rıkan Sefaretı Ekonomık t~ Bakanlık Teni~ He 'etı baş- Oz onenç nııkırköy Ktiçükçek 
l•rılllt ~ı ırtı muhaeımlrre deia- !er mil tesarı. Hadraba, Amerı- kanlı~ı Muametat mildliril Mrh· mece, Bedin Karnhan Ç:ıtalra !\il 1 
t a erbrst şut a!Jna imklnını 1 kan Askeri 1' rdım grupu ha • met Karabtıdıık, Topkapı Sarayı mar inan. Muzaffer Darcan Ba 
~tı'dJ \'e bu )1ızden mOtraddi' kanı general Yıllıam Arnold ve müdürü Tahsin Öz. Topkapı Sn· kırkoy DUyUkhalkalı, Fethiye 1 

ketler ,. 1: ıldL Amerik n Deniz Yardım ınıpu ravı memuru Sermcl Jlııdako~lu, Dikmen Eminonu Mimarsinıın 
~•tın husu ıyetlnl hef ıki ta- haDkanı Amıral Reetı iıtirak lstanbııl Velh ettin lot:ıblık me· ll, B:ıhire Orbay Üsküdar Kuz 1 
~ili uzun mesaf!'den altılı etmlşlerdır. muru ömrr Lütfü Ö~üt. Elmalı guneuk, Servet Serim Üskudır 
ııı. •r te.kıl t!tll. Oyuna başlı- İçtımuda muhtemelen onll- kltablı~ı memuru Mf'hmet Ku- Nakkaştepe, Semiha Akkuş. Fa 
kı~ıııa ınukabıl Turk takımı l· müzdekl iilnlerde Amerıkı hU· mıınl. İzmir Mi111 F.l!itim mUdilr tıh .GUkaml ll., Fahriye GUney 
cıa 1 hafta~ ımın ortalarına ka· k<ımetı tuafından karsılık pı- Yardımcısı Ne\'il Erdem. nursa Bcşıktaş Bnrbııros, İbrahim Se 
ıtı.: Cok ııkı mücadele <'tll ve ralar fonundan serbr t bıra.kıla· Necatibt'v Kız Enstltllsl1 öfrct· vUk ~arıycr EmlrgAn. Sad~ve .~e 
rıu;tı ' ttlık vardı. Bir aralık rak 100 mılyon 1 ralık askerı yr meni Hüsnl)•e fürmck. htanbu~ zer I atih Samatya.'. Hnyrunnın 
t7 n durumu Mısırın lehinde dımın tah~ıs ~ektllerıle temmuz Erl\rk Lise~! Talı ıh e ci~retnıenı Tunç, Bnkırkoy KuçUkçekmece, r•; 37 oldu. Fakat bundan son sonunda ml'ruete ıirPl'ek olan Abdllllıınl Cinbay, • Galııtasarnv Züleyha Oı?ıız Çatalca ~~ımarsi· 
te lııır tıkımı tekrar hıılandı yeni Amerikan yardımının kul. Lisesi memurlarından CemRl nan, Sabah:ıt Cengh: Fatıh Hay-
'r~acı 64 • 45 kazandı. lanüacağı mahaller bu usunda Parkan, Galataı;aray Lisesi Cot!· dıır, Muzaffer Baykut Ca.taka 

tnı tk takımının en iyi orun· görl.işmeler cereyan etmiştir. rafva ö~rf'lmPni Mıırit Arda, Ve BUyUkçekmcce, l\fuzaffrr \ eğ~n 
CQ atı, Yalcın Granıt ve Yılmaz Diğer taraftan, Amerıka'nın fı Lise~ı oğretmrnll'rindf'n Fal- Catal~ıı Mlnıa~;~lnan, l\!erllha Oı 
8 ıılldüz idı. Granıt D \e GUndilz bu sem• içtn Türkı) eye 4!l mıl- ma OrAl. Vefa Lisesi Tarih vr. ı:ıül Ka:lıkoy Ozdcmlroğlu, Şlik 
~ııı Yaptılar. yon dolar tahsi&at ayırdığı yo- Coğrafya öğretmeni KAzım Al\de rıye t:nal Üsk., Hatıl RUştU, 

._ 
1
'1r takımında ise en Iazla lundı \ertlen ajans haberleri nız. Be~oğlu Erkek Lisesi iıtret· Vedıa Ozel B11şıkta:ı Burakrels, 

l«u~t Yapan oyuncu Illlofl in buradaki en ıelih 'etli Amerl menlerinden Fı:rit Bil~ehnn, Kfoıeyyen D
11
c mlidırayB Bekyoğ. 

8
G. 

ha. • af oldu. Bir polıs )UZ· kan :ınahfıllerınce tat·~·Mle tek- Ha)darpasa l.ia~i öğretmenle· asımp~ a, n e ar ara e 
tı. Ilı Olan oyuncu, 21 puan yap zıb edılmekte ve şu mütalAa ile- rınden Ali İpek, Ha)darpaşa Li cıkkta\~ 1Sına~~aıa, ShPh

1
e
1 
r l\Sf~n) il

1 rl ıUrtılmektedir: recı OA:retmenlerinden Emin Arı re 8 O\ a ~ enıma • a e, urse 
l) biter karııllımalır c Aml'rıka geçen sene Türkı- h Karabev Pertı:wnn al J.i Psı Ko) ıncn Emınonü Kadırga I. O 

da ::ı Yapılan dı~er kauıllşmı· yeye askeri )ardım olarak 100 ofretmenl~~Jnden hmail Hokkı kul, lılücahıt Karal~r Beyoğlu, 
Af ağıdakı neticeler alındı· mil on dolardan fazla 3ardımda Ceran Perternlyııl Lise i o ret· Galıpdedc, Sabahat Kayhan l\fe\ ı 

38. l{acart~tan • Yunanııtanı 75. bulunmuıtur. Bu yardım hu menle,rlnden Sadi A)kut, istan- IAnekapı, Ally.e Bılge Beşik .. A· 
tlliıı •hada • İtalya~ı 68 • 57, sene geten senekinden de faılı b 1 Kız Lıcesi öğretmcnlerindrn knreller. Nacı~e Öndl!r Be~ıkl. 
ha • :~er.· İsra ılı 57 • 47, Kil· olarağına gore 49 mılvon dol~r C~mal Ermat, Be~oğlu. Kız ı.ısc ~ııu:cırh1~tunb ~f erz~kad . Anf;y 
t.11 • t l~ıka,ı 59 • 51, Bulgarlı verilece~i yolundaki haberlerın 11 o'\retmenlerınden Jzzct Der. 1eY 1~ı. 81 şa0ak çeE, a

1 
Gr~~lell a· 

!'ıııl>ı 8' 1"re~t 67 • 58 yendıler. hakikatla hlc bır ıılAkası yok be t K Kıı öğrelmm okulu n s ırırc s ., mo .u ry-
tu1ı n · İ raU karşılaşması &il· .tur... İd:r~ m~~~ru Bedri Hekimoğlu, 'o{!. K~ğıth~.nc, Fahriye Talııv· 
ltrtı \e sert cereyan etti, bu K K öğretmen okulu üli· man Kadıkoy ikballyıı Ok., İli· 
ıı ıı k her ıkl taraf fdarecllerl· k f .1 , re~~e~le:~dcn Ömer Llıtfı.i Ay-1 nıaU Kııplan Vural SUt!Ure Ok., 
~,~r~te tol arına yol açtı. Son a 1 emız taç. Bcş1kta5 Orta okulu ôğret 1 Munev~e.r s~ Ulubalh_hasan 2., 
'-t a Glırc d ~ı h t Bo,·acnn Cemıle Ozkaı abay Emın Alem !'!n!lrtı ( Rı:ı 1 incide) menltrın en •• r mc • '. ' d:ır, Faz !et Varol Kad. İbrahım-

lf nun be anatı Kartal Orta okul öğretm~nlerın- e"a J. Mellhat Ölkav ikbali'• 
H\. rı nld, 14 ( A A ) - Amf!. Bugün gıdeeek gUre,.çUer y t D d Kadıkoy Ort:ı • ' ·• • '" 
~"l.ıı G den ua un ar. Ni ·arl Nadıre Andıç Suaclıye, Cemal Pa'lerı reş ıntrenorO Jamu unlardır. alrul li~tmenlerlnden > Erbıl Kadıkoy Jçermköy Nımet 
~it on bugun \Crdtı:!I beya· Serbest: Pakkan, Kumkapı ~rta o~ul öğ· Glllercan Taksim okulu~ı. Ba 
'tıı" le dl'mt t r: 1 ~2 k o. Hı an Gemlel retmenlerinden N Emın Ko.caı;:ıl, kıye Kortan Üsk. Hacı elımaıtı 
llltJ faıla serbest stil n hafif 57 kılo Cemıl Sarıbacak Şislı Orta okul oğretmrnl~rınden J. okulu, Emine Boncuk. Üsk. 
k1ı~tlPrıM!'n Japonlard n kor., 62 kilo: Bayram. Şlt Rrım Doğuman, İzmır Karşı~a Bağlarbaşı Ok., Mebruke Ökmen 
• \ar Bızden baskı Turkler. 6'7 kılo: Tevfık \üce ka Lise!ıı l:iğıe!menlennden Ke· Şaye tekadın Ok., Zerrin Vural 
di ar 'e i 'eçlılcrın de onlar- ı 73 kılo: M. Atı lslioğlu mal ~lan bay, lzmlr Karşı)•aka Y!!şılköy l'ans., Kemal Şimşek 
eo:la kor maları gerekı\ or. Ja· 79 kilo: Ha' dar Zafer Lısesı öğretmrnlerındcn Osman Çatalca Tcrkos köyU Mil~erref 
'-lı r on ıkl ene zarfında bu 187 kılo: Adıl Atan Aydın, İımi~ Karataılhoarmtal oDkuall Tamf'.lr •ıl Usk. H~p~anlılc: Ok., 

ada hır hayli llerlemiflerdır. Ağır: İrfan Atan olretmenlerınden 1 .. . NnC'lyc Kar;ıkııyı U~k. Sultante-
~ GrP.korom~n: man, Kurtuluş Orta o~ul oğı~t- Pe Ok., Mübeccel Alp 1''allh Ka· 
"30tı dakika 52 kılo: Fahrettın Akbaş menlerinden K~mal Gurbey, hı. rıır::Umrilk 2. Ok., KAmran Er-

57 kilo· KemAI Demlrstiren kıcehır ~!(esi öğretmenlerinden ~oz U~kıidnr Jlağlarb:ı~ı okulu-

B~ fı2 kilo: Hasan BQzbey Hamdi Ozözer \'c Antah a J.isesi nıı, Sı-miha Aydeniz tfsk. Har-e 67 kilo: Raif Akbuliıt ğ t ı d Tahsin Aksoy ' Sporcu 73 kılo: Ahmet Şenol o re men erın en nıanlık Ok., Jlııydar Vural Ba· 
1 ö dur. kırköy Ycsılköy :ran3. okula, k b '19 kilo· All zdemir NaJdllfrf • Fethıye Yuı:cr Terkos köy okulu a ul edilmiyor ~7,,. 1~ılo· ~\ ~:: Atlı 3apılaalar Ba~öğ. Salıha Hanlçli Bıkırköy 

• N h İl dahılinde bulundukları ) er Kı.içukçckmecc okuluna, Han·a li A)T?Ca, \aşar DofU a ll .. _ğ f 
\tr ,.,.ebınki 14 • (Hususi muha- Akar, Gaıanfer Bılge, Halıl Ka lerden milteaddlt \•asıta ..., ışır. Yıldırım C'ntıılra H. Çekmece, 
lırid .. , l Sedad Taylan telsızle )a takımla beraber gıdrr~k. Het. mek suretıle ,·aıifelerıne gıden Hacer Atlı&er Bııkırkoy K. Çek· 

.. ~ıYon· ıinkı'd" 1rkadı ları ıle •«me u sağlık durumları \'e aılevt mece ko.) ıi okuh~a, Gülsüm K:ı 
~ 'B&a n \Dzlyetleri bakımından ~erleri ra Çatalca Tcpeeık okuluna, Tu 
'• Oh r 

0 
u, Gazanfer Bılge, müsab kası vapacaklardır. nin dcğlştirilmeçinl isteyen öğ. ran lıhıgan EminonU Kocaragıp 

~ Sar Akar, Halıl Ka~a ve Ru- Tümgeneral Evans'ın retmenlerden 146 sının ı'itC'~I pasa J. okula, Sabahat Timur 4ıarı ıalpın olımpı) at mUsaba- •• I F 
l',.., na katılabılmelerl için dünku tomas arı ~erine gelırılmistlr. Listeyi ay. .mınonil Sultanahmet okuluna. 
L. "'llluz nen alıyoruz: Mıılaffcr Yıırtse\'en Eminönlı ~1ar t 3>tnın be;ınci gününe iki gilndenberı "nrımizd.. J\tuauC'z Arkayın Bryo. Güzel Kaclirga I. okulıı, Fclahat Ca· 
h ldırıı ertıb komıte ıne adlarının bulunan Tilm2cneral E\'an; dun ce Kıısımpa~a Ok. Öğ., Scher tııloğlu ı-;mfııönU Kaı1irga J. <i,u. 
~llııt rıtrınts olma~ındon dolayı ban tema~ıardı buluntn ıs ve 15• Bcyo. Taksim Ok. Öğ., İhsan hı, Sıımı) c oıser. EmJnönU Kadir 
~l'ı:u~' bugun merfKOr 'lılrk tanbulun ıezıleeek yerlerini zl· Goğenç Beykoı Anadoluhiııarı r.ıı 2. okula, Nadire Ozkes Emin 
ktların arının, olımpıyat mU1aba· yaret etml lir. Ok. Oğ, Necati Bayer Br) koz onıi Kııdır,ı;:a 2. okula, Nihat Ök· 
~ 'tur: kabul cdılcmiyecekleri· Bir lngiliz filosu Pa abahçe Ok. btı.. Asuman te Fntıh Kitipçelebi 2. okula, 
llıısıll' &ruhuna namen bıldır- Goksel Kartal Merkez J. Ok. Zekiye Bıçak Catalt"lı Yassm· 

l{af 1 tehrimize geliyor Oğ, Kahraman Katm:ın Kartal ran kö~U okuluna, Sadrett1n 
:ıııııa~ e baıkanı olımplyat ni· tn~ilterenın Akıl en z donan· Kuçlibalı pansıyonlu Ok. Oğ, Bırol I'atlh Sıln rikapı okuluna, 
'· tnıı eıının 4'5 inci madde' in· ma·ına m•nsup Mı~n r "l'rt K•· Ihsan ikizka)a Be knz Polonez Nıhat Enş Çntalra Kararakôy o
~~ı 1.ıbık mmterınln degı~tı- nada uçak gemisi. ('lory İngiliz koy Ok. Oğ., Şerife Yiğit \da kuluna, t. Safa Tıımer Üsk. Çen 

tıııı;ı!;C('ğne daır hır kayıt bu- uı:ak gcmiııı ,e Uç de<t oHrderı tar B. Ada Ok. Oğ., Arıf '1 ığ n ı:elkö) U, Ved::ıl Eke i~sk. Dudu! 
"ra 11 

1 
ını onc tirrrek bu ka· miitr ekkıl bir f lo 24 • 30 tem· Beyo~lıı 19 Mayıs Ok. Ö ', l.A lu kbyU okulu Rasö:., Leman 

~ıı tıe~raz etmistir. Bu itırazın· muz ıarıhlı-rı ara~ında lımanı· mıa Oğet Brvoğlu 19 Mayıs Ok. F.rtlırk Kııı tııl Yakacık Hasanpıı 
tıltııtı ıce atama) an kafılc baş· mızı ziyaret edrcektlr. Ot, Nımet "alarıala Be!ıiktaş Le sa okuluna, Perihan Esenler Ya "•r ı, Yarın, müracaatını tek· vent Ok. ö., Fatma Kip Bryo~ !ova Akkoy okulu Ö~ .• Sadettin 

'ı b:t~~lır. Bununla beraber muzun maalr ef ollmrııyat oyun· lu 19 Ma) ı Ok. Ot:.. Yu~uf 01 Guner Sili\ rl Merkez I. Ok. nas· 
>ıı lhtı ır nf'ticc alma~ı çok za· ların•n dı ındıı kalııacltlan anla· çay Deyot u Çulrnrcunııı Ok. o~. Muhtar Kıınıral Kadıköy Kil 

lrlaldir. Bu beı 11porru. $tlmaktadır. Öğ.; ?ılürUn·et Alkay Bel~ğb çı.ikb;ıkknl koy okulu, Mebrure 

SATILIK 
FC'rıköy Ol<. Oğ., Durrlye Oner Bengi Eminc.inıl Atatürk okulu 
Beyoğlu Okçumu~a Ok. Öğ., Be 0$1., Mcdıha 7.t'hra F.rtan Emin· 
dla Tatlıdıl Tlcyoj!lu tnbnii Ok ıiııll Koc r:ıgıppaşa 2. Ok., Os· 
Oğ. Halıd • E!dcm E) lirı Ehus man 1'~ğılmcz Eminlinll Kadirr:a 

t suut I. 0\(. Öğ., Kadri Gül Bey 2., 7.ekeri\'a Davı Fatih Kar:ıah 
911 ranbulda S!rkecıde Orhanlye cııdde,lnde 38, 40, 42, oğlu KAğıthane Ok. Öl!., Melfihat mC'lpa,a 2, Meliilı:ıt Orran Ü k. 

OTEL 81 NASI ve ARDiYE 

hır\ l, 13, 15, 17 No. lı (dort katlı altında 6 aded düıtkln, T!!I Kadıköy Ziıhtüpa~:ı Ok. ÖC, Ccngelkovii okulunu. Ahmet Ç:ı 
tltv .ıraatbaneyi muhle\'l klırgir \e her tUrlU istimale ve Leman Ar lan Beyoğlu Taksim kıroğlıı Slllvri Fctc köyü oku-
hın eı ı1n.aata elverişli) Aıtay oteli ve yanındaki ardiye Ok. Öğ., Evinç Qzden Beyoğl:.ı ıunı, İbrahim Türker Silivri BC'y 
~arası tan~uı Beşinci icra Memurluğunca 23 Temmuz 8:>2 Gııllpdede Ok. Öğ .. Kadriye tz rilf'r, Saıme Özfidan Fatıb Ulu 
'•tıı•tnba gUnu 11 12 de ayrı ayrı açık artırma ·uretı.e dem Beşiktaş Le\enl Ok Öl, ballıhuan 2, Mesadet B!'ncıba· 
do .,aeaktır. <Fazla malüma: ıçln mezk<ır ieranın 52 2821 MelAhat Doğu Be~oğlu l\lerıdl ra EyOrı Arnavutko ·ti, Harıka 

a ına ve a tel f'lnla 2;!346 No. ya muracaaU ı )'ekoy I Ok. Ö!. fsmet Aktın Haç al Bılrır1'ôy Osman!)•e J., 
.......... ••ı•••••IMi•••••••••ıllBıyoll~ Mtcidi)ek6y ı. Ok. ö:. Nazmi Arığ Kartal Sarıgazl Ok. 

(Hizmet Dışı Gemi Satışı) 
Maliye Bakanhğından : 

Madde: ı - Aıatıdı adları. bulunduklan mahal \e 

muhammen im meUerı yazılı ıemtler kapalı zarf usulile, 
her gunıbun ıhalesl ıyrı a~rı yapılmak üzere, uttırm1ya 
konulmuıtur: 

Blrinr.J gurup· Tahmin bedelleri :zmı 950.- ,.e mu 
~akkat teminatı ll.727.50 lira olan 'e İzmit, Golcilk, Boı 
ruda, Mermerburnu, Hılıı: • Tııkuak mevkilerinde bu'u· 
nan Orhaniye npuru ile Muinizafer muhribi Vtı Hııırreis 
rambotu ,. Kavak. İzmit, Nusret, Halic motorleri "' C3· 
tal ve Değirmrndf're romorkorleri; 

1kincl gurup: Tahmini bedeli 1.580.000.- 'e mııvak· 
kat temınatı 61.150.- lira olan GölcUkteki Turıutrels 
zırhlm; 

ÜcfincO gurup· Tabhmin bedellerı 1274.740.- 'e mil· 
'akkat temınatı 5:! 694 - lira olan Golcük ıle Hehçte bu 
lunan Adıtepı n Kocatepe muhrıpleri ile Dumlupınar 
denizaltısı: 

DördUnr!.I gurup· Tahmini bedelleri 943 420.- 'e mu 
\lkklt temlnıtı ll9 487.- lira olan 'e Gölcükte bulunan 
Gur: Sakarya, Bırlnt'I " İkincı lnorıü d"nızalta gemlleıı: 

:Reşınrl gurufı· Tahmini bPdellerl 76ii f>70 \·e ınu 
vakklt teminatı 34 3a:'I.- 'ira olan ve Gölcükle İzmit lınl'ı 
nında bulunan Burakrei~ <Sakız) " Zuhaf <Prl'\l'Ze) e 
mil eri ile :re, k Ye Berk muhrlpleri. A) dın RPio; Ga:nbo· 
hı, Resltpasıı. l\hrmara, Giresun H! Sam \•apıırları: 

Madde: 2 - Gemilerin ihnlnl. talhe BAkııntını lil11i 
Emllk GP.nf!l Mudlirlıiğllnde h!r 'l' iki numara altında mil 
te ekkil iki komi!)on taraftndan 29/7/rn!\2 tarihine mil~a 
dıf salı ıUnU a~alıdı gosterılen saatlerde ;}atıılacıktır. 

A) Birinci ıurupıın lhılesi uat 10 30 da: dort'!Clnc 
~nıpun ihalesi suıt 14 30 dı; besfnrl ıurupun ihalesi s at 
111 dı C 1) numaralı hmi•ynn llrııfındın: 

R) fkinrl gunıpıın ihalui sut ıo.ao da \•e liçUncU "U 

rupun lhıılni aat ıs de (2) numaralı lromiqyon taratın 
dıın upılııraktırf 

hdde: 3 - Taliplerin, hanzi gurupa talirı oldukhı ını 
bildiren \e 2.t90 nyılı kanunun 32 inci maddeaindı1d ta 
rifat dıire,lnde hıızırlanmıs olan teklif mektuplannı, zarf 
tarın ııçılardı ııaattın bir ıut nv.llnı lrld1r mılrbuı mıı 
kabilinde Koıni~·on lhı'onlıltnı tıvdl •tmeleri lbımdır 
Postııdıı nlıın gedkml'lerderı !dırı ml's'ulhttt 'ka\)ul ttmPı 

Marlde: 4 - ihaleye glrl'bilmPk itin 2tPO 11yılı hnu 
nun 2 lnri ve a linl"O maddf'lerinde yazılı tartları halı ol 

• malr, Yerlı \e 'ıbanl"ı ıirlrPtlerln 2490 11yılı kınunun 1 U"e ı 
maddPsinde ı:<i!terlll'n tt.lgelui ve ıımllerln harkı ihracı 
lisanu IAbl bulıındutundın ihraç l111nıı itin E1tonnml vı 
Tiraret Eıı'kanlıtındın verllmlı alin muvafı'katnımevl tel( 
lif mPkhıhu ile birlllttı K4'mlsyona tevdi etmPlerl ıırttır 

Madde· ~ - Gemiler, buhınduklln yerlerin Komutan 
lıtını mUracııat edıhırık rörOIUp tetkik edilıbllir. Gımne 
rin hali hazır evsar vı durumları ıartnımıltrlndı 11Jıtı 
rilml~tir. 

Madde: 6 - Birinci gurupı ılt ıırtnımıl'r 10 80 lira, 
İkinr.I \'e üı:üncli guruplara ıit prtnım.ıır 50 ıır lırıı, 
Ddrdlincil gıırupa ait 5artnamı 4750 lira, 
Be~inrl ıwnıpa ııit şartname SR 'itl lira, 

mukabilinde Mali •e Bakınhlı Milli Emllk Genel Müdür 
lUğUnden, f tınbul, İzmir Oelterdarlıklarındın alınııbılır 

(lf}Of;'ı) 

Başoğ, Nihal El tiren Fatih He 
kımoğlu Allpaşa %. Ole., Milll)'e 
Aksu Beyoğ. llncıhıi rev okulu· 
na, Nuri tızer ü~k. SokulJıımch 
mctpasa, .Mümta7. Tan Rakırköy 
K. Çekmece okulunı, NerlA Ay 
b:ır Çııtıılca B. Çckmere okulu· 
na, Kevser GUnaydın Fatih Fel· 
biye okuluna, ŞUkrb e Sıtfmll 
l''atih Jo'elhi) e. llııccr Tanrr Fa 
tıh Ak aray 1. okula, lsnıail 
Cenı:lr.oğlu Fa tlh Ciball l 1. oku· 
la, Zahn Al dınojlıı Çatalca B. 
Çekmece kciyU Ha lıi'.t, FıinızJn 
Kul:ıksızoğlıı Kadıköy Zihnipa
f:ı Ok., l.ı-ııınn Meriç Beşiktaş 
Bıırharos okuluna, Mihriye nıl 
ge Beşiktaş Şairnedim okuluna, 
G!İ1in Rilııır Beşlkt15 Tlliyilkes 
masultan okuluna. Salime Abalı 
Desiktaş BUyUkesmasultan oku· 
tuna, Sabiha 01'hon Falih Cıb11li 
okuluna, Elçin M:ınisalı Çatalca 
Anarsa okulu ötretmenlitir.e, 
İffet U>&nık Bakırköy B. Halka 
lı okulu Başôğ , Ekrem Manisa 
lı Çatalca Anarşa okulu Ba~ö~ 
Ha) rıve l':ıı.er Beşıkt Nıltlferba 
tun okuluna, Nedime Aykut 

Uck. Çamlıca Ok, NıgAr Bum n 
Üık. Sultantepe okulunıı. 
Rt.ledlyede ) en iden emekli) e 

ayrılanlar 
Beledı) eden tekaıMc se,·ke 

dilen nıcmurlardan on hır kı,ı 
ye diın emekliye ayrıldıkl:ırı 
resmen tcblıl edllm ~tır. Bun 
lar ara~ında Kon•ervııtuıır ve 
Belediye mezat mUdiJrU le b1 
lunmııktadır. Emekli,>e ~evked 
lenlerJn lslmlerınl aıa2ıda \'erı 
yorıız: 

Yusuf Ziya Dcmircio&lu (Kon 
5en·atuar miidürü ), !small Feı ıt 
Aksar <Bdrdiye nıcıarlıklar mll 
düri1) HiJSf')ln Hilmi Ergun, Sı· 
rlı>ttin Başer, lln~an bııt•l;nış 
Ö\·düı;, Danyal Sıllhatt n Sen, 
Ahmet Homrli Duruıoy, Hulusi 
Esen, Faik Sert, Feridun '>ren, 
Hüse~ in Güneren. 
Tekelde yüı mPmıır f'mf'kllye 

ayrılıyor 

TP.kel teıkılltındı 100 kadar 
ruemurun emekliye a~r1!ma ını.a 
melelenne ba$lanmı5tır. Bu me· 
murları hıfta sonuna kadar teb· 
liğat yapılacaktır. 

'f'ııtb<-la da r 

ve kapan·~ 

1ZJL1R 
14 s Atı' ı .. e rroraııı 

İDEAL 
. . 

ÇAMAŞIR MAKiNESi 

Rondo Çamaşır Malilnesl. ilelebet kullaııabileceğiniz ye.ıl 
ne çamaşır mııkınes•dır. Satl'im, pa !anmaz çelıkten mamul, 
kullanışı iayet kolay, her çe5ıt camıBırı .> ıpratmadan temıı:er 
ve silzer. 

Emsalı görıilmemıs bu hir ka cıhar. herkı;ı~ın :ılabllec~f:l 
bir flıtla piyasa) a arzedıl nı tir. Bi.ltun e kadınlarının acele 
gelip zörmeleri men!aatlerı ırabıdır. 

SAHİBİNİN SESİ 
Vah ram Gesar ve Ortakları 

Devlet Hava Yollan Genel 
Müdürlüğünden a 

7 Temmuz Puart11sl gUnlinden ltıbaren Ankıra 
buldan Eskişehir'e t:cak sefıırlerlne ba~lanmıHır. 

Sefctler her gün olmak here 
Ankaradan hıırtket B 00 
Eskişt!hır'e vanı 9 00 
Eskışehirden hareket O 15 
İstanbula varış 10 15 
f stanbuldan hareket 14 !10 
Eslıışehlre v1rış 15 30 
Eskiıthlrden hareket 1 !i 4S 
Ankarayı varış 16 45 

Ucretlır Ankara • Eskiııhır 2• 00 
htanbul . Eskıcehlr 28.00 

ve fstın 
01037) 

liradır. 
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MARK Vll,"' kendi sınıfında en 

tfaıla cezlb•, çeken erabe,. .. . sutte 200 Km. sQret 1 •••• . ... 
Konfor·Me .. net·Çekiı. 
1 .... - .. 

~----..... ----~Kı:al'ii.-.------------------------------------~~15·1·1952~ 

S.ette 240 Km. ıüret 1 ••• .. 
K•D•lı SDor modeli de '"evcuttur.) 

Çift ·ell..,.trlk mııti mefhur X K 120 motorv ıle ' 
mQc:ehhezdlr. 1951 Yılı bQtOn Spor mevaımıne~ha. . ~. 
kım otmuıtur. ~ 

-· - """ ~· . ~ 7 i ....... ~5 7 ~ ? ;> 
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·rurkıye · Umum Mumessılligi 

o TOKA R ş Tİ. 
Şehıt Muhtu: Caddesi 3 ı 2 - Taksım 

r Telefon : 82608 

Maden Hurdalarının Satışı 
Madde: 1 - Ankara, Afyon, Amasya, Bitlis, Bahlte· 

sir, Bursa, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Eski~ehlr, 
Erzunım, Kocaeli, Kars, Kayseri, Konya, Samsun, G. An
tep, Seyhan, Malatya, Çanakkale illeri mıntakalarındaki 
askerl birliklerle umumi müvazeneye dahil resmi daire 
ve mliesseselerde mevcut \'e tahminen on bin dört yUz 
doksan ton Demir, Çellk, Saç, Pirinç, Tala~ Pirinç, Bakır, 
Pik, Alıiminyum, Dural, Kur~un, Çinko, hematit hurdaları 
toptan ve ısartnamesindeki esaslar dairesinde kapılı urf 
usulile arttırmaya konulmu~tur. Bu hurdaların miktarları 
ile nevileri ve bulundukları yerler ~artnameslnde gös
terilmiştir. 

Muhammen bedel: 

Gri pin 
• laf, ctiı, adale, sinir 

ağn ve ııııfarını sür· 
atle"teskin eder. 

• layonlann muayyen 
zo'"anfordaki sancıla· 
rına karı• faydalıdır. 

• Afetli yaz nezlesi ve 
iOluk algınlığının bat· 
langıcında bir ~ok fe· 

nalıkla" önler. 

Mideyi bor
mar, kalbi 
ve böbrek· 
feri yormaı. 

ÇELİK LAMBALI 

Madde: 2 - Hemalitin beher kilosuna 20, hurda sa· 
çın beher kilosuna 20, hurda demirin beher kilosuna 13, 
hurda pllcin beher kilosuna 14, hurda bakırın beher kilo
suna 180, hurda çeliğin beher kilosuna 40, hurda kur~
nun beher kilo una 120, hurda pirincin beher kilosuna 
110, hurda talaş pirincin beher kilosuna 40, hurda alU· 
minyumun beher kilosuna 100, hurda düralin beher kilo
suna 50, hurda çinkonun beher kilosuna 40, kurus tahmin 
edilml~ olup hurdaların heyeti umumiyesinin 1ahmin edi· 
len bedeli 3.M4.552.11 liradan ibarettir. 

CiHAN KOMANDiT ORTAKLIOI 

Madde: 3 - Muvakkat teminat 120.087 liradır. 
Madde: 4 - lhale 30/7/1952 tarihine müsadit çar

~amba günü saat (15) de Maliye Bakanlığı Millt Emlik 
Genel !ılüdUrlüğünde müte~ekkil komisyonda yapılacaktır. 

Madde: 5 - 'l'aliplerin, her cins hurdanın beher to
nuna a~'l·ı ayrı bedel teklif etmeleri ve bu ciheti 2490 sa
yılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat dairesinde ha
zırlıyacakları teklif mektubunda göstermeleri ~arttır. Tek
lir mektuplarının, zarfların açılacağı saatten bir saat ev
veline kadar makbuz mukabntnde Komisyon Ba~kanlıihna 
te\dl edilmesi llzımd ır. Postada olan ı:ecikmeterilen İdare 
mes'uliyet kabul etmez. 

ladde: 6 - İhalel e girebilmek içın 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 uncü maddelerinde yazılı şartları haiz olmak 
yerli ve yabancı şirketlerin 2490 sayılı kanunun 3 üncU 
maddesinde gösterilen belgeleri ve hurdaların harice ih· 
racı lisansa tabi bulunduğundan ihrae lisansı için Ekono
mi Ye Ticaret Bakanlığından verilmiş olan mu\'afakatna
meyi 1eklif mektupları ile birlikte Komisyona tevdi etm&. 
lerl şarttır. 

Madde: 7 - Hurdalar, bulundukları yerlerin askeri 
Komutanlığına ve Defterdar ve Malmüdürlüklerine mü· 
racaatla görülüp tetkik edilebilir. 

Madde: 8 - Şartnameler 50 lira mukabilinde :Maliye 
Bakanlığı Milli Emllk Umum MüdUrlUliinden, f stanbul 
ve f mıir Defterda hklagM.aıı temin edilebilir. ( 1()()63.l 

1 
1 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 
Genel Merkezinden : 

ı - Ağrı ilinin Tutak il çc merkezinde yaptırılaca1' 
226.351.59 lira keşif bedelli Sağlık Merkezi binası in~ası k:ı· 
palı ıarf usulile eksıltmeye konulmustur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni '\f' hususi, fen· 
ni , artnameleri vesair lüzumlu evrak do ya ı, Ankarada :Kı· 
uJay Genel Merkezinden, !stanbuldn Kızılay Satıs Depo~u 
Müdürlüğünden , Erzurum ve Ağrıda Kızılay Şubelerinden 
15.- lira karşılığında alına bilir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için aranan §artları halı i 
teklilerin usulüne göre 12.000 liralık geçici teminat verme· 
!eri ve en aı: 120.000 liralık benzeri resmi bir insaatı rnıı· 
\'affakiyetle yapmıs olmaları şarttır. 

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

5 - Kapalı teklif zarfları eksiltmenin :1 apılacağı garı. 
saat 14 e kadar kabul ediiir. Postada 1 '\fıki olacak ı::ecık111e· 
Jerden mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Kııılay ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

MUHTEREM HACI 

Türkiye Turizm 
Kurumu ++ 

PEHLİVANLAR VAPURCULUK ŞİRKETİNİN 
Ha~ seferin• tahsis ettiği 

AFFER 
Vapurunun numara le biletlerini temin isin va kit geçirmeyiniz. 

. . . "" 
~ 111&1111 .. Hin llt 1 ldln-ul • Tılgr.: BOLDEN· TIL: 21751 20 Temmuz 

1r,.~nsfonnat'ii:'-tü.., Jcerey:ualı halk ,tipleri pek yakmrla' gelecekti~ lzmit Körfez Gezisi 

+ 
+ ı 

Yurdun her yerinde mevcut Büro ve Acentelerimiz 

\ . + 
.. 21•111ıiııiiiii•••••••••••••••••lfllli~jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii•~· ..A.. Beylerbeyi vapuru ile "'9' l'emekslı 10 - Yemekli 

. \ 
t ı 

Sizlere izahat vermek ve yerlerinizi ayırtmak isin emrinize amadedir • 

Emsalinin en büyük en seri ve en konforlusu olan 

Amerikan Export lines in,. - NEW - YORK 

EXCHESTER Vapuru limanımızda olup 17 

Temmuzda BOSTON, BALTİ· 

MOR, FİLADELFIYA \'e NEW-YORK limanları için es;a 
yı ticariye alarak hareket eılecektir. Fazla tafsilat için Ca 
lata • Tahir han 3 UneU tatta HAYRI ARAB0<1LU ve Şı;L 
,,. müracaat. Telefon: 44993 • 2 • l . 

. . . ' - - - ----- -

Sud oslik - Asit Sülfürik 
ve unalide kullant!an bilumum "kımyevl maddeler ... 
FAJlBWEllD HOl!CRST VOllMALS MEISTER Lucım 

BllONtsc: Frankfurt CM) Hoet:hst . 

~ 
Turkiye Umumi Mümeasılliiı: 

TEBEKA. 
Turk Boya • Kimya Limited Ortaklığı 

!Seyo.Rlu, lstiklll Carld~si 3M Ay han K/3 İstanbul 
7 

A.lpullu Seker Fabrikası 
Müdürlüğünden 

Takribi mevcullan aşağıda gö terilen muhtelif cins de 
rıler 28 Temmuz 1!152 Paıa:tesl günü saat 16 da Alpullu 
Şeker Fabrikası ?Jüdlriyct binasında açık artırma ile .atı· 
5a arzedilecekt.r. 

Taliplerin a~ağıdaki teminatları Fabrikamız veznesine 
mezkur günde aat 16 ya kadar ratırmı~ olmaları lizımdır. 

Değerini bulmayan derilerin satışını yapıp yapmamak
ta ticaret komitemlz serbesttir. 

Cinsi Tal.ribi adet Yatırılacak teminat 
T. L. 

Sığır derisi 
Koyun derisi 
Kuzu derisi 

65 
134 
445 

200.-
75.-

100.-

lmUyaa. ahibl: SİNAN KORLB 
Ba uyıda rua itlerini fiil• idare eden mes'ul midir: 

MELiH 1'END 
(VATA.N) Guetedlllı ve Mathaacıblı T. A. 9. - htaabal 

VATAN BATBAASI 

13 T. l .. 
: -$- Akile Artun 

-$- Arif Sami Toker - Mus
tafa Kovancı - Fikret + Kutiuğ - Emin Ongan 

+ saz. topluluğu 
Vander ~az Orkestl'ası -

+ Konservatuar Müzik Top
luluğu, Tanınmı~ yazar 
ve şairler de gezimize 
davet edilmiştir. 
Hareket: KöprUden : 8.00 

+ 
+. 
+ 
+ + 
+ + 

Kadıköyden: 9.10 ~ 
B. Adadan: 20.SC 

Bileller Kurumdan ve 
...Ş. iı:enlalardan alınabilir. • 
++++._4+~ + ~•-t 

MUZAFFER 
Vapuru 

lxmir ve lıkenderun Lirnanlar1na da Uğrayacaktır. 

ACENTELERiMiZ ı ELAZIZ UMUM NAKLiYAT ŞiRKETi 

1 - Sirkeci, Yahkötkö Cad. Mühürdanade Ban Xo. :?5 · 26 Tel: 25635. 

Ankara Tel: 1223! Cihan Palas karıısı Ellıb Umum N'akli)at şirketi • 
% - Şecaettia Nahuk - İstanbul Aıımaaltı Orall oilu Hın Telefon: 22581. 

Telgraf: NABUK İstanbul 

" 

Vahi Öz ve 
arkadasları 

• Operet topluluğu 3 - Yeni Nakliyat tnbarı - Eskiıehir 

Her akşam 21,15 4 - Ö&ınelek Anban - Telefon: 23199 
de, Pazar 16 da 
- Bobıtiller - 5 - Turizınir Yemlı Çarılll 854 sokak 45/8 hm.lr. 

3 perde müzikal operet 

G~e 11 de açılır. Tel: 43134 '•••K•al!y•d•oı11u•a11m•a•it!'iln•a•c•eı11e!!!e•d•ln•lz11.•••••••••••••••••••,.. 


