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TON .FU NK 
Had) olariyle, memleketin her 
) erinden gunduz heı· saat İs
tanbul, İzmir Rad) o istasyon· 
lnını plirüzsliz dinler51niz. 

Abdülkadir Menıiıoglu ı 
Adres: İstanbul Katırcıoğlu han 

Güney Avrupa bölgesi iki dün Güreşçilerimiz 
Helsinki'ye vardılar komutanlığa ayrıldı 

l'iirk ve Yunan kuvvetlerini 
kendi generallerinin idare 

Türkleri karşıladılar. 
J 

Kafilemizi gazeteciler ve Fin 

Güreşçilerimize yollar boyunca tezahürat yapıldı. etınesi kararlaştırddı 

~uııf ar müştereken bir Ame~ikalı. generalin 
~utasında Carney karargahına bağlanacak 

Bir istibdat 
Vergisi 

S' ' 
Yunan DJJilleri Bakanı 

Venizelos 

F1ıtbol ele111eleı•inde Mısır, Şili'gi ~-4; Bre:il11a, .. . . 
Hollaıada'yı 5-1; iıalya, B. Amerika'gı B·O geııdi~, 

.Lııociahıl Puıı 

Ro1tl2 16 - Atlantik mUllefık· 
lerinln güney Avrupa bölgesin· 
de gittikçe artan kara kuvvetle· ~ 

aynlmıştır. Bunlardan biri, bir 

/ 
Amerikalı generalin umumi ko-

~üksemburg 
lngiltereyi 5 -3 
Yendi 

ri bugün iki tili komutanlığa ~ [ 

mu tasında olmak üzere Türk "e • ~ 
Yunan kara kuvvetlerini ihtiva j . 
edecektir. İkincisi, İtalyan Gc· Arkadaşımız Sedat Ta~lan'm 
nerali Enrico Frattini'nin ku· ı . . ı Hclsinkidcn gönderdiği Olfmpi. 

<Dnamı Sa: S: Sil: '1 del Da~~an adaylıf~. seçıınınde ken· yat haberlel'i 5 inci sayfadadır. 
d ıni şanslı &oren Kclau\er ---------

Başkan Truman askeril 
hastahaneye ratt_ı 

Demokrat Parti başkan adayları arasında da ~imdiden 
şiddetli bir mücadele oluyor. 

Truıııaıı'ııı kinıi tutacağı belli değil ,. 

1 

••utbolculuımız, lo'llipinli \'e Amerikalı sporcularla tam b lr dostluk tesis etmi~lerdir. 

Dün gece K.adıköyde 
bir adaın öldürüldü 
Katil, cinayetini çarşı ortasında, en kalabalık 
bir saatte işledi ve elini kolunu salltyarak kaçtı 
Dlın akpm Kadık6S ttnae saıt 20;30 da, iChıimızBe alıp ) uril. 

~en cınayetlel'den biri daha işlenmiştir. 
Geç nkit yapbğımız tahkikata ı;6re aslen Rizeli olan \c 6-7 

senedenberi Kadıköy ve ha\·ali inde sıvaCJ ustalığı yapan beş 
çocuk sahibi l\l"del Ök Uz akşam 1 
işinden döndükten sonra ekmek 
almak üzere Kadıköy çarşı ın· ı 
daki halk fırınına gitmekte iken 
birdenbire henilz hüviyeti les· ı 
bit edilemlyen bir ııahsın hUcu· 
muna uğramı3 ve akabinde de 
kalbinin üzerine bir bıçak dar
besi yemiştir. 

Genelik Komitesi Kıbrıs 
beyannamesini neşretti 

Neye uğradığını bilmeyen Mc· 
det hem kaçmağa, hem de syeti. 
Şİn Can kurtaran yok ffiUD d)JC 
bağırmağa baılamıştır. Fakat ye. 
d,iği darbenin te.sirile halsiz ka· 
lan Medet biraz Herdeki l\lemo
nun meyhanesinın önüne cansız 
olarak düşmüştür. 

floryada 
Yapılan 
Toolanhlar 
Köprülü, Ankaradan 
uçakla gelerek Cum

hurbaşkanı ile 
konuştu 

Ana )'elken elbirliğiyle indirilirken 

Vak'ayı gören halk hıidi· 
se:ı i korku ile seyretmişler· 
se de kimse gözü <Jönmilli ka· 

t tilin yanına yanaşamamış ve 
. b6ylece de katil, Medcdin öldü· 
1 iüİıe iyice kani olduktan sonra 
L_ <Devamı Sa: 5; Sü: 2 de) 

OKYANUSU AŞAN İLK 

- TÜRK KOTRA.Si 
~ f'UNf YAMUN 

(( RüY AM » DAN NOTLAR : 6 

Deniz ortasında 

Şehrimizde bulunan Cum· 
hurba~kanı Cci31 Dayar ve 
Basbakan Adnan Menderes 
dün de Florya köŞkL\nde ak. 
şam geç vakte kadar çalı,5· 
mışlnıdır. 

Eu arada İstanbulda bu· 
lunan .Maliye Bakanı Ha~an 
Polatkan, Bayındırlık .Baka· 
nı Kemal Ze)Uno~lu d.ı Flor 
ya köşküne otclcrek Cumhur. 
başkanı \ ' C Başbakanı ti~ a· 
ret etmişlerdir. 
Öğiedcn sonra Ank:ırada 

bulunan Dışişlcri Bakanı 
J'uat Köprülü de uçaklı: Ye· 
6ilk5ye gelmiş doğruca Flo:'· 
l adııkl köske gitmiştir. 
Cumhurbaşkımı, Dışişlcri 

\'e Bayındırlık Bıık:ınları gc!: 
vakte kadar görüşmüşlerd ir. Seker 

Bayramı merasiıiıi 

A)Tıca dÔn Bayarı eski 
Adalet Bakam Halli Özyö. 
rük ve Zlihtıi Vclibe~c ile 
diğer ze' at ziyaret etmişler· 

~-lr. ________ ~--~--ı 
--

Bir ton alırbJındald ana yelken bambısa ~·atafına tesblt ediliJ or 
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IKTISADi MESELELERiMiZ : ) 
' 

• 

Petrol meselesi 
Geçen Hıı· r \'AZA.S : ) Yanıbaşunız-

z.ıran ayı 1 1 da denılebıle· 
i~inde Zafeır ~Ta1111k Zeki Aı·al. cek kndar ya· 
g a z e t e • kınımızdaki Bah 

sınde Petrol~-----......... ----=------------ re)n, Küveyt. 
rne•elesi ve rt1tmu ~..47th -.'ltW14v~J Suudi Arabıs· 
T ırkı• e baılığı ,e •Nazıf J. mağa da baslamıştır. tan gıbi mernle ·etlere bugun al 
nanıı unz~ ı) le dort yazı çıktı. Şu halde Amerıkadan da ev· tını tenml eder kAğıt \eya he· 
Yırmıncı asır ftleminde ve he· \el bizlerın alAkadar olduğumuz sabl paralar değil. müşahhas tiek 
le birıncı ve ikinci cıhın hır· bu memlekette re mt petrol 61· lıyle altının kendısi adeta aka· 
bınden sonra petrol me\'tuunun yasetinılz: nedır'> Bır petrol i~let rak yuru~ilp gelmektedır. Hıç de 
dun)·a olçüstınde l\azandığı ı;f. mesi kurumu teşkili maksadı le za~ ıf 11ayılamı~ acak bir ihtımal 
yası \'e ıktısadi ehemmiyeti ve Ahiren :Meclıse sevkedılmls olan ıle bugun bizlrr de o altın akı· 
bu maddenin ı;ermaye ı;ahibi kanun ta arısı olsun, tasan)'t i· nına yataklar açacak topraklar 
memlekctl~r arasında açtığı şid zah eden gerekçe i olsun gUniln uzerinde oturuyoruz Bu top· 
detll ıstirkap ve mücadeleleri petrolil gıbi çok sUmullU bır raklar altındaki hazinelerden 
makaleler eok guıel tasvir et. meselede umumi efkAn tatmin hiç değilse sermaye noksanı 
nuştır. Makalf'!lerin petrole i· edebilmekten çok uzak--tır. ylizunden istifade edemiyoruz. 
zafe ettıği ehemmiyeti teyiden Memleketimiz: için de petrol, KAfı miktar malfımata sahip ol· 
su nokta da pekAIA i!Ave olu- ı;iyul cephesi bir Uırafa dur- maksızın hariçten ıu \eya bu 
nabılır ki ikinci dünya harbi· sun, fakat hem mUdafaa, hem seldlde mlitalAa edılmck imkA· 
nin hıtamından bugune kadar iktısat bakımından hayatı c- nı bulunma~·an meseleyi ıabık 
geçen nisbeten kısa bır zatna\1 hemml) et arıeder bir madde- tktıdar 'e lAhik iktidar elbette 
zarfında uçüncu bir dünya har- dlr. tetkik ettıler. Orta Şark'ın eli· 
bıyle cıhan bır kere daha kan· Petrol, askerlik bakımından mızde bulunan havıasınıı da. 
Jı facialara sahne olmamış ise ehemmıyd arıeder. Zıra mun- kayıtsıı kalma ına ihtimal ve. 
bunun belliba~ıı tımıllennden fent veya mUsterek hır muda· rilemiyecek şırketlerle ve bel· 
bırı de 0 yangını tutufturabile· faada fnemlekP.t, mahallınde ki de hukumetlPrle bilvasıta bi· 
cek fena nt:iet için Uzım olan hemen hemen tUkenmez: dene· lhtasıta elb tte temaa ettıler. 
ktfı miktar petrolun elde bu· cek miktarda petrole muhtaç· Aramada ve i&letmede ileri 6Ü· 
Junmamasıdır, demekte hiç te· . tır. rulen \eya sürulmesl muhte
reddut etmemelıdir. Tedaful Petrol iktısat bakımından e- m,.l olan şartları elbette oğren· 

hemmlyet arzeder. Zıra: a - C'. dıler. Bır taraftan elimizdeki 
olduğu kadar ta rruzt bir harbi urlnde oturduğumuz mevcut hazineyi ve a hazineleri ieletip 
de petrolsüz idare etmeğe bu- h ı·stıfade edememekten mütevel· 
gun maddeten imkAn yoktur. -veya vücudu muhtemel- a-
Hele bu harbi Baltık denizin· zıne i~lemedikçe memleket mu· lıt ikt.ısadi ve aynı uımanda U· 

den Behrıng boğazına \C Şimal hlm bir gelır membaından mah rak akın bir harp halinde bby. 
rum kalmaktadır. b - O mem· le bir müdafaa vacıtasından 

but deniıınden Asya ortalarına mahrum kalmak .,eklindeki BL 
kadar uzanan blr memleket ı. hadan mahrum kaldıkça harıce ,. ..., 

de dô.,,·u vermek merburlyetln· kerl zararı \C diğer taraftan o 
tin senevi nihayet kırk mfbon d l hazıneleri iltizama vermekten etrafında tahmin edilen bir deyiz. c - Harıce ver ığım z 
petrol istihsaline gihenerek \eya vereceğlmiı dövız mlite· doğacak ı:e:ia doğabilecek mah

madiyen artarak yürllyecektır. zurları tartıp elbette bır takım 
a~mak llzım gelir e' ki l . hükuml"re "ardılar. Eldeki 

B ildd tt beri dil d Çünkü müdafaamız ma ne e~ı· " • 
ırl ~ he lienl kl tnya a yor, ıiraatimlz ve sair ıktısadl g"rekçede bu noktalara temas 

petro ısti sa n n sı e mer· 1 i 1 ki 1 .. d,.r en ufak b•,,. no'"ta •·o'·tur. 
k--1 ort ş k d ı«..... k şube er m z ma ne 'şı:,;or. ç - " " .. " ., " 

u.J a ar a 06~" ayar Eldeki uyıf ıermayelerle ha· Müstafi Tıraret Vrkilimizin on 
gıbı bir manzara arzetmekte \"e len mek&uf petrolü işlP~,P \e· beyanatı da maden riiyaııetimlz 
bu sebeple nazarlarını Orta Şar ya lşletip bır müddet lçın ha· hakkında az çok izahat verdığı 
ka Çtviren Ameriltan ilrtısadi· rıce dovız \ermek ldllfetınden halde petrol giyasetine dair 
y'tı Amerıkan siyasetini de ar· kurtulduğumuzu farıetUtımiz harf-! \'Ahid ıöylemez.. 
kşsından sürükleyip götürmek· tıkdırde de petrol arama me· Demokrasi demlen halk hA· 
tedtr. Yukarıda adı geçen muh· selesini nuıl halledeceğiı" A· kimıyetı devrinde halk bu nok· 
terem makal muharririnin ya· ramada ''e işletmede ince tek· talar hakkında tenvir edılmek 
zılarındı belirttiği gibi petrol n1k ve buyuk serma~e mesele· lAzım gelmez mi' Çok eskiden, 
takımından AUhmerikan fstikhlAki lerini nasıl yoluna koyacağız? -galiba bir ıntıhap sırasında 
Amerikan is salini artı · aş. 1 veya vesilasi•·le idı- 1smaı·1 Merhse ııevkedılmis o an ta· ~ J 

nuş bulunmaktadır. Bu mem· sarıdan ve esbabı mucibe lft •i· Mü5tak merhum gündelik bir 
lek,.t içın petrol küayetsizliği hasından bu on nokta ''eya gazeteye yazdığı ko~e fıkrasın. 
gadece ikwadl bir sıklntı mev· da·. 

no..ldalar ·hakkında tenevvür et. 
ruu de ıl, aynı umanda doğru· d _ Mesele intihap fsldır, halk 
dan doğru a Amerıkan mudafa. meğe imkAn yoktur. Tasarı a k d mi tl B 
asını tehdıt eder istidatta bir petrollin taharrisi, istibsali, tas· buna ne ansır? e ş . U· 

fıyesi \C erli yabancı petrolle· gun de ıu petrol işi içın: 
ıneseledır, demek bugün pek rln sabşı ile meşgul olmak ve - Petrol mıllet malıdır, hal· 
ba!lt bır hakikati ifade "-eva iktısadl devlet teseklillü hilvi· kı ne dem .. ğe alAkadar etsin, 
tekrar etme olur. Bu kifayet- . k ü b. mi dıyeceAiz? 
6iılik \'e onun karsısında orta )'etini haız bulunma ıere ır __ __.: __ b:;._ ______ _ 

Şark petrollerı olmasaydı 1947 ifletme kurulması derpis edil· ı -----------
de Truman do'ktrınf di •e mıl· mektedır. Kurumun (teşekkU· ' 
letlerar2sı ııı a et Aleminde bir lun) itibari serma ·esi 200 mll· ı 
umde blkmet·I vücut bulabilir l·on lıra olacaktır. Kurum bu 

sermayenin yarısına kadar ha
miydi" Bunda ne kadar EUphe zıne kefaletıni haiz tahvil çı.ka-
etı;ek 0 kadar :ierldir. rabilecektır. Maamafıh isletme· 

* Butun dunyada 6enevt petrol nin iotigal mevzuu içine giren 
i§lerden Hııum görilleceklerın 

ıstıhsalı 1950 de 540 e tesis olunacak bir takım irkf't· 
1951 de 610 milyon tondu CRus- l!!re de\'l'i imklnı da tasarıda 
ya dahıl). Bu miktarlardan Or· hükme ba~lanmaktadır. Kuru· 
ta Şark memleketlerine dilşen lacak &irketlere yeril olduğu 1 
hisseleri aşağıkl cehelde göru· kadar yabancı s rma)e de iştı. 
rüz: rak edebikcelrtır. Tasarıya gö-

( libon ton) re kurum'un iştigal uhası mah 

Suudi Arabistan 
ı-:u.,,eyt 

İran 
Irak 
Katar 
:Sahre~'n 

1951 ı95o duttur: Raman - Garııın • Ken· 
talın sabası' Maada sahalar ku-1 
rumun 'e teessüsü muhtemel 
P?ketlerin sahaları haricinde 
kalıyor. 

37,l 26 6 
2S 2 17.3 
16 7 32 3 

8 6 6 7 
2 4 16 
1.5 1,5 * İşletmeye ait lh lha kaleme a-

\'eldin i,5 86.0 
lınırken ve Mıllet teclisi 

ile umumi efkara arıedilirken, 
ştlmul ,.e ehemmiyetine binaen 
maslahat o~ lc icap ederdi ki. 
Pl'lrol me\'ZUU ewclA dilnya ol
çusUnde gözden geçlrıl~ln; son·' 
ra o çe.rccve içinde Tilrkiye 
petrolünun mevkii, şimdi ·e ka· 
dar ı;eçirdi~l safhalar \'e bun
dan bö~lesi için temin edebile· 
ceği umulan imUnlar gtısterıl· 

C.ECl~1$TE 
BUliÜN 

Tırno,•a'nın 
zaptı 

559 yıl en·el bugiın, 1'7 
Temmuı 1393 de Bulgarlsta· 
nın eski baE ehrl Tırnova~'l 
fethetml tık. Tırno' a ilk de· 
fa 1389 da alınmı , Kral 815· 
man da teslim olmustu. Bir 
müddet onra Bulgar Kralı 
sı~man. kansı 'e çocuktan 
ile Osmanlı kırarglhına ge· 
]erek Padl ahın a~aklannı 
opmfiş, affa mazhar olmustu. 
Tırnou He diğer 5ehlrler de 
kendisine terktdllml5tl. Fa· 
kat ı.15man r;ozunde durma· 
mış, Macarlarla gizliden giz. 
li e ittifak akdine talıım15tı. 
Devrin Peillşahı Yıldınm Ba· 
yezit. Şrhıade Suleyman Ce· 
lehinin emrine bir ordu \'e· 

rerek Tımo\'llyı ıaptetflrmi , 
Bulgaristanı ort&dan Jı;aldıra· 
rak bir Ttırk r.ynletl haline 
getlnnl ti. 

T(~.B'ENTÇİ 

Yeşilköy )'Olunda 

otobüs - traktör çarpışması 
Dun ak am uıEri Yesılkoy • btanbul yolunda ikı ktşinin a

~lJ' uç kışinın de hafıf yarilanmuıle n•tiePl~nen bir otobüs ve 
traktor kazası olmuıtur. Yaptığımız tahkıkata gore Yesilkoy U· 

!altından ~elmekte olan 52012 plika uyılı BPlediye otobusiı bır 
nrajı d6ndüğu sırada buyi.ık çapta bir traktorle kar51laşmıştır 

Otobuı Ani frene geçme ıne rağmen traktör olanca hııile 
otobuse bindırmıştır. Bu çarpışma neticesinde şoför ve arabada 
bulunan kontrolör ağır şekilde •aralanmıslardır. Yolculardan 
da uç kışi hafıf surette varalanmıştır. Yolculardan ikisi Bak1r
koy Akıl hastahanesine dığnleri de Haseki \'e Guraba hastan"· 
lerine nakledılmişlerdir. Savcılık tahkikııta Pl koymuştur İlk 
tahkikata gôre kazanın her ıki vasıtanın da fazla sur'at yapma· 
larından ilerı geldıgi anlasılmaktadır. 

Sile açıklarmda 
Serseri mayin 

1 Üç kanh 

Dun Şilenin dort mil kadar a
çığında sersen bır mayin gorlıl· 
müştur. Mayın imha ekibi der· 
hal faalıyete geçerek. mayinin 
imhacı ıı;ın gereklı tedbirleri al
mıştır. 

Durum, telsWe Karadenlzde 
~e) reden btitun iemılere bıldıril 
mıştır. 

Hacı namzetlerine verilen 

pasaportlar iptal ediliyor 

Hacca bu )'11 s.ıhhl ı;ebepler-
den huklimetçe müsaade edılme 
mesi üzerine alükalı makamlar 
harekete geçmıetir. İstanbul Em 
niyet Mudurlüğti 4 üncli Şube 
füdürU Muzaffer Erman, dün 

bu mevzuda şu izahatı \'er. 
mı tır: 

«Dunya sağlık te kıUtı Akde
niz bölge·i mudurluğunden gelen 
haberlrrden Hac mıntıkasında 
veba hastalı~ı bulunduğu anlaşıl 
mut üzerine Bakanlar kurulun· 
ca vatandaşların Suudı Arabista 
na gıtmelrrl menedilmiştir. 

Bundan sonra pasaport veril
mıveccktır. Pasııport alanların 
giılice hac mıntaka•ına gitmele· 
rıni onlemek için de kara. ha· 
\•a, denız hudut kapılarımıza ıu. 
zumlu IPhlıııat yııpılmıştır. 

Koca mahkemede 
18 Temmuz cuma gunil aaat 

10 da Asliye Betlncı Hukuk Mıı.h 
kemuinde. son yılların en enle· 
resan dAvalarınc'.an bırinin duruş 
masına baelanacaktır. 

Sehrımizdekl in aat şırketlffın 
den birinin müdürü olan \'e ha· 
len İstanbul erglcınde \'azlfeli 
bulunıın orta yaşlı bir ahıs a· 
leyhine, ayrı ayrı Uç kadın tara· 
fından bo anma dAvast açılmı, 
bulıınmıktadır. 

Altı yıl içınde Uç kadınla e~·· 
lrnmı:~e munffak olan, her de· 
fasında bır ev"elkl karısının gı. 
yabında istihsal edilmlı: bo,anma 
i!Amı ile nikAh memunınun onu 
nf'! çıkan bu Eahsın ilk kansın· 
dın iki de ı:ocu~u bulunmakta. 
drr. 

Bolcdiyo müdürleri 
arasında yeni nakiJler 

Belediye mtidurleri arasında 
yeniden bazı nakillPr yapılmıe· 
br. 

Buna gore ıezarlıklar müdil· 
rl1 Ziya Başar Em1Ak ve Kamu· 
lastırma mudiirlfü!üne, Emlfık 
~udürü Saffet Gurol Karaağaç 
işletmeleri mudilrlüğüne, Kara
ağaç 1şletmel,.ri müdilril de Ve· 
terirıer mlıdlırlüğune getırilmJş. 
!erdir. 

Yeşil.koy letcoroloji Mas 
onunun talımlnlrrıne gbre 

bugun 5P.hrimlz H rh·ann 
da hına açık, !lahııhle) in de· 
ni1 uw ııu lu g"çPcek ruz 
garlar po.) razılıııı kun r.tll 
0t'srcek, sırııklık artmnlıta !it' 
'am ederek 31 Hntigrat d · 
\Brında kn ·dedllrrektlr 

Dun 0ehrimizde hau açık, 
ubahlf'yııı deniz ~ üzıı puslu 
grçmle. rüzgarlar po)Tnzdan 
kU\ vrtlı esnıi~tlr. Guniln r.n 
dU~llk lllıUOPti ı:olgrde 11,3 
en ·iikıııek :rn,4, g0neş1c öl,8 
ı:antigrat ka ·dcdilmi tir. 

KUÇUK HABERLER 
HEYBELİ SANA10R'' 0l\IU 
HAKKI mA BİR iHBAll 

Heybeliada ~:rnatoryomu baş
hekim muavini Dr Sami Tunl'a 
ile ıdare memuru Hicabı Ayral 
hakkında yapılan hır ihbar do· 
layı~ıle tahkıkata başlanmıştır. 

Tahkikata sağlık mıntaka baş 
müfettişlerinden Osman Teoman 
ı.e müfettiş Hasan Polat memur 
edilmişlerdır. 

GALATAOA ŞÜPHEI.t 
BiR ÖLC t 

Galata Ner.atıbey caddestn 1e 
Rıze Palas otelınde y1tan S:ıl~
hattin baygın olarak bulunn'ıUS 
~e ilk imdat hntanesıne kaldı· 
ı'ılmışsa da bir mtiddet ~onra o! 
muştur. 

Adli tabıp ôlüm h~dı PSınt 
5üpheli gordültünden r set mor 
ga kaldırılmıştır. 

l\liJ,LETl.lmARASI DIŞ 
HEKİl\lLERt KONGRr.Si?\E 
KA11Ll\'OR 7. 

Milletlerarası Dış HPk mleri 
Cemiyetinin dort sen<'de bır ya. 
pılıın kongresı bu sen~ Londra· 
da toplanacaktır. 19 temmuzdan 
27 temmuza kadar do\·am ede· 
cek olan bu kongrede bulunırıak 
Uzere Çocuk Hastanesi diş hekı· 
mi Hıkmel Karabey busun u 
çakla hareket etmiştir. 
BlR YANGIN RAŞl.ANGl<:I 
ŞUPHF,Lİ GÖHÜLOU 

P.T.T. fabrikası i'çileri • Be~o""lunda Yenişehir Hocel 
Ölümle neicelenon Bey sokak 31 No. lu evde otu zamdan memnun de§il 

Salkımslitutteki P. T. T. fab
rikası isçi Ucretlerine yapılan 

eni zamlar, ltçllerin ;rarısından 
faıluının memnunıyetsWi~lnl 
uyandırnu~ bulunmaktadır. 

Ücretlere yapılan umlann 
gayrf Adılane oluşu. fabrika mil· 
dliril Nahit fpekoğlunun zam !ıs· 
lelerini hazırlarken işçi mUmes-
illerinden yalnız bir tanesini is· 
tışareye davet edişi ve diğer iki 
mUmessllın fikrini almayışı, 1$· 
çılerin ekseriyeti tarafından fl!D· 
kid edilmekte \'e bu haksızlığın 
tamiri istenmektedir. 

İ$çiler·diin neşredilen zam tis
telerındeki nisbetsiıliklertn gide· 
rllme l ve •eni baştan Adıl bir 
listenin hazırlanması için eehri· 
miıde bulunan Ulaştırma Baka
nının ta' auutunu isteyecekler

üç kaza ran Gulucan Arslan'ın evinde 
yangın çıkmış, ıtfaiyenın gayre 

:Sılıkesır. 16 <Hususi) - Şeb· tıyle kısa bır zamanda sondüruı. 
rlmizde ölümle neticelenen üc muştur. 
kaza olmu&tur. Yangının kasden çı}.rılma•ı 

tehmet Altan idaresindeki ihtımalı dol yısıle savcılıkça bu 
traktör uıı ırl~ın Ümltelı ko· yonden tabkıkata ba lanmıştır. 
yunden Sille 'mana ça':Pa.rak ölü· YARIM GRA 1 ESRAR 
müne sebebıyet vermıştir. İkın· ELE GEÇİRİLDt 
ci kaza da Pamuklu köyunden 
İsmail açık kamyonla köyüne gj. 
derken ruzgArdan uçan şapkasını 
tutmak istemiş fakat muvazene· 
ılnl kayberlerek kamyondan dU-

Beyoğlunda Yeniı;ehır Gerdan 
Omer caddesinde esrarla sigara 
içtl~i gorUlen \1.uhıttin Mehmet 
Solmaz uçustU yakalanmış, ya. 

şup ölmü6tur. rı.m gram esrar bulunarak, tah· 
Bundan haeka Snsığırlığın l\tu kıkata başlanmıstır. 

radlye köyilnnen Yunus Duman V ~J,tN1N 
ıkanmak ürnre guya girmiş fa., O UNK.C ÇA Y1 

kat bır daha çıktı#ını gören ol Vali ve Beledıye Reisi doktor 
ınamıştır. Bır müddet gonra Yu· Fahrettın Kerim Gökay dUn saat 
nusun cesedi golun haşka bir sa 117 de Yıldızda Çadır ko~kündc 
bilinde bulunmuştur. Her iJç ha· şelitrımııde bulunan Yunanlı mu 
diseye de Savcılık elko muştur. haripler birhfl ilyeler1 &erefıne 

-------------~----------~ bir çay \ermıştır. 
dir. 

ŞUBE \"e AJANSLARIMIZIN 17 Temmuz 1952 

40 ıncısı 

EYOP AJAN Si 
BUGÜN HiZMETE GiRDi 

ÖllEMiŞ şll,EnlNDEKİ 
HASAR 1<;1N TAZMI •AT 
AJ.INll'OR 

Geçenlerde Beşiktaş onunı]e, 
Denlzyollarının Ödemış sHebine 
bindiren Revan şilf!hinın sahibı 
Sidıkoğlu firması, Ödemışın kıç 
tarafında husule gelen fmzayı 
tamir edeceıtinl bildırmlştir. 
Ödemiş dUn hevuza alınmıştır. 

Geminın tamiri rn giln zarfınrla 
bitirilecektir. 

YAPI ve K RE D 1 BANKASI 
ÖGRETMEN DERNEKLERİ 
BfRJJ(;I KONGRESİ 
TOPl,ANIYOR 
Türkıye Öğretmen Dernekleri 

·- - -~ - - - - . - -- - - tılll Bırlıtı kongresı bugün sa 

İran için 1950 nln rakamını 
19S1 itin de aynen alıruk Or· 
ta Sark istıhsalınin 110,1 mil· 
yon tona vAsıl olduıtunu görü· 
ri.lz Halbuki daha 1946 da Or· 
ta Şark'ın i tlhsali 34.3 milyon 
ton idi Türkive de Orta Şark 
memleketlerinden biridir. :Mem 
leketimiz Suudi Arabi~tan, Bah· 
reyn, Ki.he rt, İran. Irak. Raf· 
kas, Romanya petrol membala· 
nrun ç.evreledı~I bir havzanın 
um ortasındadır denllebıllr. 
Faıla olaQJk Raman <Sıırt vi· 
!Ayeti) mıntıka ındı petrol ak· 

in: daha sonra da mesele mem 
leketimlzin asktrhk. ıktı~at ve 
sair cephele.rinden tahlil " ter 
kip edilm!! ııurethle lA~ihanın 
'e mıddel!'rinin hikmet-i \ilctı· 
du izah edılsln 

Kurt'un makıneye cok mera· 
kı 'ardı. Yen-Uıünde seyahat -~~i:? 
edebılmek ıçı:t muhakkak mo
tlSrlü 'asıtaların Uıım olduğu· 
nu çok eweldeu anlamış e bu ı'if'tıl' 

) olda çalısmak arru u , lı;ınde S:-
uyanmıstı !i 1 

Şehir karasinek 
Tehlikesine maruz 
Havaların birdenbire ısınması 

dolayısıle ~ehırde karasinek der
dı tekrar bas gostermıştir. 

Beledı~ enın kara sınekle muca 
dele edildıği hakkında \'erdığı 
haberlere rağmen maalesef mu· 
cadelenın yerınde ve tam olarak 
~ apılmadığı gorulmektedır. Kar· 
puz ve kavun me"ı;ımının ba~ıa. 
macından evvel baelıyan karasi· 
nek ıstilfm pek haklı olarak 51· 
kb etleri mucip olmaktadır. 

Bu hususta kendılerıle goruş. 
Lüğümıiz alakalılar da mi.ıcadele. 
nin tam olarak yapılmadığını, bu 
ışle al4kalı birınci derccrde me· 
murların t"i üçüncfi ,.e dordUn· 
cu derecedeki ki ın elere bıraktık 
tarını ''e mucadelenln daha ev· 
\'el baş!aması iktiza ettiğıoı bil· 
dırmı:ktedirler. 

Vali Gokay diln sağlık \ e te
mizlık ı~erı mUdürlerıne kat'l 
emır \'ererek Gehrin sıhhatı ıle 
.!!Akalı olan bu mevzuda has. 
sa~ıyet gosternuılerınl 'e işle hız 
zat alAkadar olmalarını bıldırmıs 
tir 

A)-Tıca mucadele 1;ıkı tııkıp e. 
dılmedığı takdırde tstanbulun 
karasinek i~tilAsı altında kalaca
ğını da yine bu ~ahıslar söylemek 
t'dirler. 

Bir dolandırıcı yakalandı 

Şehrimizde bir mUddettenberi 
dıni Alet ederek halkı aldatan. 
halkın parasını soyan ve kendi· 
sıne sahte g,.neral sUsU vermek 
suretı~ le birçok dolandırıcılık 
suçlarından sabıka ve mahkOmI
yetl bulunan Ahmet Mükerrem 
Ertek Emniyet İkinci Şube me· 
murları tarafından dün ele geçı· 
rılmı~tır. 

Havagazı bicıaları 

Dolmabahçeden 

naklediliyor 

l\hthat Paşa stadyomunun ge. 
nişletılme ı ·çın Havagaıı Şırke· 
~ı ıle Beledıve arasında aktedı
len mııkav,.lenın tathıkınr ha<ıı
lanmıştır İlk olarak Gaz Şirketi 
stadın yanındaki m•ıdUriy!'t bina 
cını tahliyeye karar \•ermiştir. 

Bunun için · d~ J)Pyoğlunda 
bir bina inşası lçin teşebbi.lse ı:e 
tilmiştir .. Yeni Şırket bınasının 
temeli onilmüzdeki hafta içinde 
atı1arak ve ınşaat beş ay urfın. 
da tamamlanacaktır. 

DOCUM 

Aliye ve Haldun SARHA. ·•ın 

10 temmuz: 1952 persembe 
gfinU hır erliek çncukları 
dilnyava gelmls ve Mehmet 
Akıl Muhtar 1 mi verllmls· 
tir. 

at 10 da eski Emınonil Halkevtn 
de yapılacaktır Kon2reye mub 
telif vilbellerden gelen 102 de· 
!ege iştırAk ederekttr. 

Kongre sehrımizde bulunan 
Mılli Eğitım Bakanı Tevfik İle· 
rlnln bır konu5masıle açılacak· 
tır. 

ISTA 'BUi.UN tM lU İÇİN 
YAPILACAK 1STİKRAZ 
CAJ,IŞ:\IAJ,ARI 

lstanbulun imarında ilk ı;afta 
yapılacak işlerin tesbiti ve (50) 
milyon lira lstıkrıızın sarfı me\• 
zuunda dun viHlyette bir toplan 
tı yapılmıştır Toplantırla vah 
Gokay, belediye reis muavini, 
ve di~er alAkahlar buhınmus· 
tur. 
Toplantılar bır ekime kadar 

devam edecek, ıstıkraı hUkOmet 
çe kabul edılır edılmez imar 
faalıyetine ba~lanac:ııktır. 

Üç kişinin 
Ölümüyle 
Neticelenen 

Mahkemeler 
Yaz taliline 
Başlıyor 

Hayatta mtı\'affak ve mesut ~· '::! 
olması lçın; Ray'dan baeka blr 
kadın arkadaş taııavvur edıl"" · 

1 
miyeceğine de inanırdı . Ray ile 
kendısinı ; hep c\'ll olarak, BY· 

YAZAN"' 1ANNY NUltST çE11ı°riE11~ REZZAN A.E. YALMAN 

Toprak kavgası 
'El!U'.uf llu1'.e'ılrl"'uun 

:Salıke•ir, 16 - Emet kazası· 
nm Şeyhler koyUnden Dervış Ak· 
altının tarla·ına ıuril gırmesi 
meıeluinden çıkan kavga so· 
nunda sıllhlı mtı ademe olmuş. 
Den'll. Omer \e Hasan adında 
Uç kııi olmüe. ıkısı ağır olmak 
uzere ~edi ki ı ~aralanmıştır. 
Sıl!hlarındı son mermilerine 
kadar müsademPye devam eden 
ka\ gacılır bıUhare dıpçik ve so· 
palarla blrbfrlerıne glrmıslerdır. 
Arbede Örencık bucağı jandar· 
malarının müdahalesiyle güçlük· 
l.ı durdurulmustur. 

Amerika Bar ... lar Baıkanı 

Ankaraya gelecek 

Ankara. lfl (Hususi) - Birle· 
0ik Devletler Federal Baroları 
ba•kanı Mııter Store 26 tem· 
muzda ~brım u gelecektir. A· 
merlka buyuk elçbınin da' etlisı 
olarak ebrimlzı ılyıret edecek 
oıan StoreY hukukeularımızl;r te-

"'b:ıslardı bul unackktı:. 

Ankara, 16 - OnilmUzdeki 
cumarttsı gununden itibaren bU· 
tun yurtta mahkemeler ) z tatl· 
lıne bae}ıyaeaklardır. Nobetçi 
kalacak mah emeler mahalli 
Adalet kom Is) onlan tarafından 
seçılmektedır. Tatıl 5 e)lOle ka· 
dar devam edecektir. 

Şehirlerarası Cankurtaran 

servisi kuruluyor 

Ankara, 18 <Anka) - Sağlık 
Bakanlığı, ıebirler arasındaki 
kara ~·ollarında. son zamanlarda 
vuku bulan otobuı 'e kamyon 
facialarını gozonUnde tutarak, ve 
ileride olacak faciaları da df'rpiş 
ederek bir •Sehirlerarası can 
kurtaran ervısl• kurmııta karar 
\ermı~tır. 

Bu karar gereğınre ıl ve ılçe 
gibi onemlı merkezlerde bulun· 
durulmak üzere Kaza fstasyonla
n tesis edilecek ve temin edile· 
cek can kurtaran ve basta oto
mobilleri rlaima haıır bulundu· 
ru lttıltlardır. 

nı e'ide ya~ar tasavvt.ır ederdi. 
Ha atına duzen Vf'recek olan 
Ray'dı. Yanıbaııında. evinde, 
ı;ofrasında, yata~ında Ray'dan 
ba6kasını di.ieunemezdl. Genç 
lnnn güıellığıne. iyi kalblıliği· 
ne, saf ve temlı arkadaşlığına 
ha ırandı. 

Babasının ölıimlinden sonra. 
Ray'a hlçbır ş,.v kalmadıysa. 
ihtıyar Adolphe un safıyeti \P. 

tPmiz kalblılıği miras kelmıştı. 
Kurt.. Ray'~ız hayat ta avvur e· 
demıvordu. Kız. ma anın başın· 
da h~'ap!ıın tetkık ettiği ma· 
da. onu krndısine do"'ru çeke· 
rek. gülüm~ııyen dudaklarının 
munis ıfadesinı> rıığmı>n, gozle· 
rinden dokUlmeğe hazır duran 
yasları akıtmak ve Ieinl ferah 
!atmak arnmınu duyuyordu. 

Vaktiyle bir gün bisikletle 
gezmeğe gıtmişlerdi. Gurup vak 
tl Kurt, Ray'ı ı;ımcıkı bağrına 
basmııı \"e uzun zaman böyle 
kalll'Jşlardı. Kurt içinde $iddet 
1ı bir arzunun yandı~ını hisset· 

mie. dudaklarını Ray'ın yanağı· 
na yakla tırmıs, nefesini yakın· 
dan duymuştu . Bır müddet sop 
ra konuşacak hale gelince. 
Ray'a hislerini anlatmaca tal 
kışmı$ ve kendisiyle evlenmek 
btedltlnl söylemişti. Şunu gor 
muştU ki Ray, kendisindeki er 
keklikten ve kuvvetten fazla. 
a"'zından dökulen sözlere kıy 
met veriyordu. Kendiıine ev 
lenme tekilli yapılırken, Ray. 
bir çocıık gibi sevinmişti. Fa 
kııt Kurt, hu teklifini bir daha 
tekrar etme~e <'Psaret edeme 
miıı. Ray'ın cevap \•ermesini 
heklemi$ti. O da 1'ir daha bu 
me\'ztıa yanaşmamıştı. 

Aralarındaki arkadaşlık de 
vam edip gidiyordu. Ray, her 
pazar geliyor, Kurt'un darma 
dağınık olan hesaplarına bakı 
yor, dfikkAnı biraz olsun intiza. 
ma sokmıığa çalışıyordu. O gün 
de defterleri karıştırırken 60Y 
le dedi: 

9 
- Bu altı dolarlık hesabın 

içinden bir türlü çıkamıyorum . 
Sura~• hır ~·~ler kaydetmişsl· 
niz, bunlar nedir'? 

- Bugün defterleri karıştır· 
maktan vazgeçiniz. Ra • ... 

- Hıç öyle l"Y olur mu? İ~i 
mizP. bakalım. Orada öyle kazık 
gıbl dikilip durmayınız. 

Kurt'ıın hakikaten kazık ı:ıibl 
bir boyu vardı. İri yarı bir 
gençti. Yirmi yedi a$ında ol 
duğu halde ~i.iz kilıwa yakındı. 
Flnyu da fazla uzundu 

- O defterleri bırakınız. 
Ray ... 

- Nasıl olur? ... 
- Sidnl 1-"onuşmak istiro 

rum. Babanızın öllimllndenherı 
konuşmak fırsatını bulamadım 
Size ait he. ş!'iyle ne kadar ali 
kadar olduğı;mu bllrisiniz. de 
ğıl mi? 

Ray'ın gôzlerl doldu. Basını 
öte tarafa çevirdi: 

- Beni ağlatmayınız. Kurt, 

dedi Bılirslniz ki çok ulu göı-
1Uyüm. 

- Garip bir şev ama sızın 
atlaml\nızı gormek hoşuma gı 
dıyor. 

- Babam benim her Ee~ımdı 
Kurt ... 

- Bo le so\'lemevın. 
- Yanı demek ı tıyorum ki 

babamın bana Yerdif;ı kıymetı 
kimsP. bana ver!'meı. Beni ıon 
derecede ı;everdı. D ha doğıu 
ı;u, beni olduğum gıbi te\'erdi 
Ben onun için ku ursuz bir in 
ııandım . 

- Onu bütün ömı il boyµnrıı 
hiç üzmf'mis rılılutunıızıf dUşi.ı 
nerek tf'5elll hulabllf,.stniz. 
Ra)·. Vırdan nahı denen hissı 
hıç du•·mıll•ın: ·. Orası mu hak 
kak .• 

- Biliyorum. Bab~m h"nlm 
için hiç ilıUntü çekmemiştir. O 
kadar ld beni olduğum ıibl ka· 
bul eder, anlamağa dahi çalıs· 
mazdı. 

- Ben de oyleyim, Ray Ba 
ıı •t" leri niçin yaptıtınızı an· 
lamağa çalışmı~orum. Böyle 
du$iınm,.ktc de kendıml haklı 
gôni)nrum. 

- Ben baıı ,.vlerf niçin rap 
tı ımı hlls.,m. bclkı de onları 
yapmaktan va~gf'çerdım. 

- Siz çok nl'şı-li nlr Rıı. '. 
- Ben mı ne !'lıvıJTl" Amma 

et tınlı Ben için iç111 rh le 1stı 
rap çekerım ki uılintu beni A 
deta kemirir. 

- Bu sôzleriııızi duymak be· 
ni uzliyor. 

- İçimde Meta ıı~ır bir yük 
ta~ınm. Ben bu ylikle do~d ım. 
fakat bunun ne olduğunu bil· 
miyorum. 

- Benimle e'len~enııe, Rav .. 
- Bunu b:ına bir kere dııha 

soylemiştinlz. 
- E'l:et, fakat sizin bunu 1 

şitmezlikten seJıilı inızi 6r· 
m!lştum. 

- Size garll' bir 6fY &o ler· 

' ~ ·-· ES~ilifj]ı), 
Hiç de 
Fer,3 dağil 
Resmi istatistiklere gört 

nıemleketimizde ilkokul· 
dan ünhersitcye kadar muh· 
trllf oğretim muesseseteriD· 
de okuyan oğrencllerln sarı· 
IH l.'755.Z40 mış. 
Aslırrlik bahsinde dıin}a· 

ca kabul edilm~ denilebilt" 
cek 5oyle bir olçiı vardır: 
l'llali durumu ~erinde bit 
dHlel normal olarak en aı 
nüfusunun onda biri nisbt" 
tinde a~krr çıkarabilir. 

ltııarlr ba hıılndc de geııt 
dun.)ar.a k bul edilml.E sa)1· 
lahilccek diğer bir ôlçu de 
~udııı: 

Bir memlP.kctin talebe ıır· 
dusn o memleketin norınal 
olarak çıkarahilece~I asker 
ordusuna aşagı yukarı rJeıı):· 
se orada eğitim " öğretiJll 
durumu r1-na sayılmaı. 

Turkiyenin ni.ıfusu lirıı:ıi 
mil~ tın olduğuna gore nıali 
kudretimiz mumkfin kıldıkÇI 
normal ol rıık iki milyon IJ• 
br çıkarııhiliriı demektir. 

iki mibonla l.i55.240 ar•· 
sındakt fark pek büyuk de
ğildir. Şu halde maarif dU· 
nımumııı hiç de fena sal ıl· 
maz. 

lemleketimlzd• okUJD1 

yazmn bilenler nisbetinitı 
sened"n &eneye artmakta ol· 
duğuna hükmedebilir ,.e bll' 

na mPmnun olabiliriz. 
ALiTMU iLA!I 

Doğu Almanyadan Batı 
Almanyııya kaı;an bir So,.,·et 
muhendi~I. Stallı;ı'in •tenılD 
,.e ramenı müsait bulursa• 
ordularını Batı ·a kaflı hare· 
kete (t<!çlrereğini Uıa etnılt-

"e muhlm Utia: ... 
StaUn'in nya Soljeuer 

Birliğinin %1'!min \'e ıanıılll 
mfigait buluna neler yapaca· 
ğını butun demokrasi ue:ııJ 
ga ·et 1 i billyor '\"C onuıı 
içindir ki mfisait remin l"t 
uman yaratmamağır çat~· 
yor. 

So\•yet mühendisi, blldiğl 
baska bir ıey ,·ana onu 
ı;oylesln: 

TEBOİL 
lstanhul Yaıt n Beledi)'!! 

bıı kanı baıına eten kasket. , 
sırtına sp11r gomlek, bııcafı· 
na keten pantalon, gôziertııe 
siyah gotluk geçirerek Ftor-
)a plô.jlannda •tebdil• ge.ı· 
mlş 'e kendisini kimse tanı· 
mamıs. 

HayreC.. . Kimsenin ta!11· 
yamayışına ha3Tet!... Valf 
n Belediye başkıınımız bat!· 
na, !lrtına, bacağına ve ,u· 
:v.ıne unu nya bunu gtçir" 
mlş, ne ehemmiyeti \•ar?-·· 
Ayaklarını 20 untJınetre 
yubekliUe okçeli iskarpitı 
geçlrmemi5 l'a~ ..• 

· Sadun G. SAVC1 
ON KELİME\'1..E 

'\'urtta otrıb11o; 'kazılan blr
hirlnl lıonlı~or ..• 

Siz d,. önleyici tedbtrterl 
lıo\•ılasak: .• 

TATLISER1' 
~ 

,--TAKVIM-
11 TEMi\tuZ 1952 
PERŞEMBE 

A '7 - GÜN "1 - HIZIR 73 
R 1 1868 - TEMIUUZ 4 
RlCRİ 1371 - ŞEVVAL 24 

Yasat! Eıanf 
SABAH 0441 09 02 
ÔGLE 12 20 oHl 
tKlNDİ 16.Hl 08 Sil 
AKSAM 19 39 12 00 
YATSI 21.35 ot 56 
f ISAK 02 82 O~ 
Ga ,,,,,,ız. o~r.4trt!uı l/U ~· .,. 

''"''•~ ~at l1tn, bıudmann ıall 

sem inanır mısınız, Kurt'! Şinı· 
diye kadar bana hiç kimse e\'· 
lenme tekhf etmedi. 

- Sıı etrafınızdaki gençlerill 
hiçbirisıne lAyık değilsinız.. .>.· 
mıı bt!n onlardan daha cür'etli 
,.e atılganım. 

- Bunun beyle olmadığııtl 
pelıı:AIA bıllrı;itııı ya, Kurt. 

- O halde bilttin o gençler 
dellrmiG. 

- Ha~'l!', beni nasılsa elde 
edebller.ekl•nnı z:annedlyorıır 
da ondan ... 

- Rııy, boyle eeyler sö>•le· 
menıı benı çok Uzdil. 

- Sahi mı? 
- E\·et, bu &oıleri soylenıe· 

mi~ olmanız ıçin neler ,·erit'· 
dım bılseniz ..• 

- Fakat bunun doğru old:J· 
ğunu ir., de bıliyorsunuı.. :Kurt·· 

Ani bır t:areketle Kurt re• 
rinden kal!;:•ı. Pl!ncerenin oni.I· 
ne gıtti. Bır muddet orada dıJr· 
duktan ı:onra ı;eri g ldi. Ray•ın 
onilnde durdu. 

- Siıi «tıasılsa elde edebile• 
celderı• dnğru rfeğil, değil ını? 

- Hayır, de~ıl. .. 
Bu cevap üzerine gene adatt1• 

Ray'ın boynuna Eanldı Yüıil· 
nü. goıünli Öpmeğe başladı. 

- Yapmayınız. Kurt ... 
Diyen Ra 'a hayretle bak•· 

rak: 
- Nıı;in? diye sordu. Sonr• 

llA\•e etti: 
( Denmı nr) 



• 
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E_q_!~ I~ i ~I Yugoslavyad~ki 
İrcın'd • Yunan heyeh 
" a . . K K d · · Atinava döndü l\,...b. DUN''" uzey ore un Anad •u ~laM\ "' ıne ~ I t\ seıırad 16 - ıs gün ka· 

· 1 • dd 1 b. b 1 d dar Yu,osla\")'ada bulunduk b ' 1 şı et e om a an 1 tan sonra dUn M:.kedonya . .ouhr 1 ya hareket eden Yunan par anı 1 1 lAmento heyeti ba§kanı De· '( * Kuıey AtWıtik pat.11 GÜ· Komünist Çin bir mütarekenin gerçekle~mesine 1 metr!os Gondıka.s, yarı res· azan . E T böl . k ,. • I h . I . I . . h ,, . mi·' uı:opress aJansına ver. 
tb· • , ney A\·rupa ı:esı 11

' mant O an arp e51f efl mese esmm O I . dığı beyanatta kendisine 
..., [kJ L- mutanlığı ikiye l)Tılmıı· • ·u ,, ı d 
'1-1 ucftıdanberldlr k bin • için Hindistan' o müracaat etmış gore • unan • ı u;:os av o~t 

llft lr: ıfiıır.- 1 
e tır. luğunu yemden kurmak f.ı;ın 

td~ıı 1&Q •~ele hl erini Is· * Bulıaristan Türkb e) e iki "''"''4'•4 ~... en ıyi carelerin şunlar o}. 
~tiyle r '!ki kabine ''ekilet nota vennlatir. Londra 16 - hı haber alan dıplomatlardan bugun oğrenıl· duğunu söylemistir· 
ı-"'llllk lç~rtıror. Yeni kabineyi * Kore mutareke görüıme· dı#ıne eore. Komlinıst Cın Hındi tana. i'orede hır mutarekenin ı _ Karsılıklı bl; .anlayış 
~· 11tr1a111: 111sarfedi1Pn ga :ret· terinde esirlerin miibı· gerçekleşmesine m&ni olan harp esırlui meselesınin halli için ve ıtimat havası ihdası. 
,.,}iilliııden ~ il!! çıkan ihtııaf. delen meselesinin halli bazı fıkırler serdetmıstir 2 - Tlirkiye ile Yunanls-
İ~ kaıllllfn: '!~iv; kadar nf!ti· için arıcıblc :rıpmak üze· Diplomatlar bu fikirlerin. mesele ·i Vacinitonda e Lon· tan arasında mevcut anlaş. 

..,,, • n.•dtıelerl kısıca ı re Komıinist Çin Hinılil· · ma v sk ı · b" ı· ııı "'· a._ l'fir•ll . drada tetkik etmekte olan batılı devlet adamlarınca muğlAk iO· e a er ış ır ıb ne =n 
•ılı!~kaıı 1'1n~ddık -trnl '·I tana müranat etmiştir. rillditı•Unli sövlemislerdir. Bıldirildı~ıne gôre, takrıben 2 av· ' zer3 bır aİkntlaşmdal ya vt~rılrlması. ~~ ... 1 &L • ""' 'll * Yunanistan Dış tıleri B•· ı- • • • 

1 
- ısa ve ıca sa· 

YıpıJ -.ıey Adalet Divarun· ı kanı ,.e Bashakan yır· danbel'i hu mesele hakkında Çın ve Hındıstan Basbakan arı ara· halarda doğrudan doğruya 
~~ıı :: ııorii~nıelerde bulun· dımcm s. Veniıelnı lılr sındı ,iorilşmeler yapılmaktadır. ,.e tam bir isbirliğlnın temi· 
~~ kab~rı Tahranı döndüğü beyanatında hlilrflmetinln Bununla beraber, Cın Basbakıınının, harp esirlPrinın \atan- nl. 
!~~ 6ah ııenln istlfaııını '·er· labnatan vaııeçmiyıcetl· }arına iadesi meselesiyle ilgili olarak iki istekle bulunduğu ıan· Demetrios Gondikas de· 
d!"Clleaı.ı t!:ı kabineyi ~rmak nl ıöylemqtlr. nedılmektedir: . • miştir ki: .. 
la tttı, ~ b 

11 Musaddık ı tel· 1 Vatanlarına donmek isteme ·en harp eslrlerı Kore dı· Aşılacak baıı ıuçllikler 
~~ bıııı: u~~n'Ü nıecllsl topla· şındı ;;,afsız bır bolgeye nakledilmeli: ~e~cuttur. Fakat yakında 

lfık &o dü > k çoğunlukla 2 - B ~· 1 ili U ası laraf ıı hır komisyon tarafın· '\ u~oslav parlAmentosu he· -,~" r . u em er, m e erar yetinin Yunanbtana yapıca. 4,,, tıı ~ lllet'llsinden 1011ra / / dan sorıuya çekılmelldır. ğı ııyaret &ırasında nihai bir 
'1 ~.~ ndı. Bu meclhı d<. ye. 23 7 952 Kuzey Kore fiddetle bombalandı anlaşmaya varabllecdımtze 
~ • ...,-~~lıı Muıaddık tarafın· Seoul, 16 (A.P.) - :Birleeik Amerika donanmasına aıt ucak ınaıııyorum.• 

~ 
W11hington'da George W11hlngton Ünh·erılty hastanesinde tedavi ıoren ıtır yarılı dört Tiirk 

~t l.~••uıa taraftardı. Fı· Tarıhınde ıemilerınden ha,·alanan avcı • bombardıman uçaklarının dün ---------·--• 
~ ltfrı llleseJesinden dnlıyı HİZMETE GİllECEK Kuzey Korede. duşmanın kesif uçaksavar ateEıne rağmen kuv\'et 

askerinin aıhhl durumları dliıelm~~edlr. Yulı:arıda, tedavi neticeleri halı:kmdı ıaıetecllere 
maU'lmaı ,·ermek üıere tertip ed~ basın toplantmııda C&oldan ltibareıı> tejmen Iemtl 
Kunuk, Ercument Çiftçi (ayıkta)~ filıba11 Giıney <oturan) \"e bııcavu5 l'onır (yatilta) 

)'! kn~ettı. Bir ıat yeni ka· lsantralleri ve elektrilc tesislerine yUklendiği \'e hedef bolgesınde Bulgarı"sfan 
~ıı nsnıl!:t~ memur edlldift yınıınlır çıktığı bugün Donanma komutanlığından bildırılmiş· 
~ı.~~Pıan.u:_tu~::.~ !~:::::. D 1 y A R BAK 1 R ~tır. Yeni _akın. Çangjın veya Çozen bendlerı kesımlne kareı ~·a· Tu"rkı"yeye Gazeteciler 
;tiıııteıı · B1111a rlnl!t edilme· , pılmıştır. 
•l İhtıı •• AYan rnuhaur rev ver· Bırle&mie Mılletler bugün. komtinısUerin. gizli mutareke Sendı'kası geç'ıc'ı 
''tiit ... ~I halletmek \çln' urun Şubemiz için konuşmalarının iki gtin daha talik edılmesi yolundaki taleplerı· ,. k'ı nota verd ., 
tı. er YIPtlmaaı llıım 1el· nı kabul etmislerdir. r'd h • 'ld" 
ı.UUt <ltuıd4lu ,,4_ are eyetı seçı ı 
~ hııt \h.•lledllenk parlamen· UMUM! İKJlAMh'E PL!?ll"l· Birle( mi( Dr. Musadd 1 k' a Parıs, 16 - Bulgar haberlu İ6lanbul Gaıetecıler Sendikası lıııı Ilı-arı lblJtenln ıene Muud· 1 'f AJansı tarafından bıldırildi:ine kurucu azaları dün saat 12 30 da 
hı, tttfk~dltl lturulmuın.ı O· MIZDAX AYRI M"ılletlerde Tam sala'" h'ıyel gore. Bulgarıstan Dışışleri Baka. Gazeteciler cemiyetınde bir top. ~ llıtaeıe 11 

I01lr11 ertaya yeni nı dun, Sofyadİki TiJrktye Bü- lantı yaparak umumi heyetin 
Q ııı,,11 ~tı: Musaddık Meb· , }iik Elçılığine ıki protesto nota. toplanmasına kadar vaıife ıör· 

ıı ... h Suıe bir madd•l''- bir 1 ~o Alt 1 k 1 I' L v ·ı . . f ' k dile t kil"tlan >~ ~:~•ıı tevdi ettt." :U u. d un U n IZar t:8Y8SI ert meSI IS entyOr sı itevdı etmiştir. ::sın~et:!~n e~~~k ı::~s:dıyl~ 
~ lıl\ı,rı bince mili Vf iktıcııdi A.m~tld Prıu 'uoeıatd Prm Ik notada, Bul,aristan 26 hı· aralarında bir geçıci idare heye. 
L~ ly 111 

11 
halli için kabineye Nevyork. 15 - Bırlesmış Mıl· Tahran. 15 - Yarı resmi ziran gıinU Bulgarıstan hududu· ti seçmişlerdir. 

~'t ''l'f~ddrtıe hndutsuı salA· BuıusJ bir ke5Jde tertip ıetıer Genel .Merkeıınde bir ın·, Bahter Emruu gazetesi bugun, nun. bir Bul;ar köylusunü kaçır Geçıd idare heyetlne Ecvet 
,'t llrtı ~cektt. Yani bu müd tızar havası esmektedir. İyi veya 1 ancak mali \'!! ikti adi İ§ler sa- mak Jstıycn bır Tli.rk hudut. mu- Gtiresin, Ceut Fehmi Başkut 
~I loıı lldı kendisine hiç bir edllmietlr. kötU, şoğuk harp sahasında yeni 1 hasında Dr. Musaddıkı altı ay hafızı 'tarafından ıh.lAl cdıldiğı Melih Yener, Ahmet İhsan, Sami 
fitı llht ~~•Yıcık, kahine iste· bır gelışme \'ukubulacağı aanıl- için tam salAhıyet verilmesi ile protr t? edı~mektedır. .. . Teıiş, Hıfzı Topuz. İhsan Gögü§, 

~' lt 1 
Parlatnl!ntn mahfllle· nın Moskovadan ıılacağı bir emir met ku~ usuna dti~mesinin önle· ıkı urk ~'·cı. ucağının Bulgar çılmi~lerdir. 

l.iuıt ırekf( ~ecekti. Turkıyen!n her tarafından. bu . maktadır. Bu, dünya komünizmı rr.cmll'ketın talihsizlik \'e şea· 1 .. ikTı~cı nokta, 2 temmuz 'unü izzet Aykol, Faruk Demirta5 ıe· 
~hlııe ~!''cın uyandırdı. Heniiz şubemizde hesap açtırmak U· le yapacağı bir hareket eeklınde nebılcceğinh ı;ö~ lemiEtır. 1.~p~akları ilzerınde. uçtukları bıl idare heyeti aralarında vaılfe 
.: "•Ptı·!'kküt !!lmemiaken ve retiyle, kesldeye istidk müm· tecelli edebilir. 1 Gazete, Başbakana bu salcihi aırıJmekte ve keyfıyet prote.oto 

1 
tııkısimi yapmış, ba§kanlıt:a Ce 

~'ti\ ,.~·atı bilinmeden böyle kUndür... Baıı çevreler, Korede barııın yelleri \'eren kanunun mustaceli edllmektedır. \at Fehmi Başk-ut, ikınci başkan· 
hı ~Oı:ıı hlyet '"erllmesine iti· AğU!tos içınde tahakkuk edecetı ;>etle kabul edılmesıni istemek- -O- lığa Melih Yener. umumi katip· 
.~~il ,! bİ.Slll!df bu meselenin kınaatindedırler. tedir. aBahter Emruııı, ıımdıkı H d lığe Ecvet Guresın, muhuebed· 

t t"lı•ııı" •nla~nııya ,·anlması ~ ı~ ı ~ ~ (t( Kanıer için yeni bir durumun de\Bmı, inAsa ve kanlı Ür Ün ya llğe tızet Aykol eetlrilmlşlerdir 
• •or 1 \e devamlı bir ihWAle &ebebıyet Geçici idare heyeti, sendıkayı •• •ıı 1.1:; • .. 1 

"J ı...; ıı,.llik b rontgen yapı ıyor \errcektır, kanaatındedır. H k k ( aza ka}dına ba5hyacaktır. l.,~~raıı . lr maıı ve iktıH· U U ÇU :arı ttı~ ht ı 1 Uld"dlr. Bu rnemle Standford, 16 CA A.) - Bu· lusaddık aleyhtarı "Nabarb l! 
~~· llıfııt• ıttlir kaynatı pet· ı.:un Standford Univenıteslnden gazetcsı ıse, Meclist.E~ Mu,addık Yolsuzluk yapan 
~~tlfrtıı Ulri hlikltmet~e JtetrOI açıklandığına gore, üctte kalan aleyhıne şıddetli bır muhalefe. Toplan?tcaklar Belediye Baıkanı 
ı.._tt ~ıı L_e et konılutu ..nnd .. n· ı -- derı necıçl~rtnı zedelemeksiıın tin 'elişmekte olduğunu yazmak n ""' "''"il L "" i ah in tadır. Nabard, l\ledıs azalarının Kırklarelı, 16 (Hu&usn - Ba ~@~ttdtr ~~tan btlfade edil"· cldir, rana yıpıcdı sey 1ıt en derındekı kanserlere tesir e- teamul harıcinde böyle i"nt& sa- 'B"'6Wt ı!vh4~""''·4-tt 

1 
baeskının c. H. P. li Beledıye 

tt ııı1 b • rıukum .. t bugilnlcii bu memlebt için fı dalı e mı· decek lmdrette yeru bır ront"'en 1 h tl 1 _ , başkanı Mustafa Turedı ye baıı 
h t•ıı il' ~ar• bulmak ıue· ıı mumkündur. Fakat petrol me· makınesı tekemmtil ttırılmckte· l ıye er 'erı mesıne gıttıkçe Ankera, 16 - Berlınde bu• yolwz!uklardan dolayı ısten el 
~~ht•~11 Alman mali edsl ~eleai halledilmedikçe. mali 'e dir. Makinenın hır senede tamam daha eıddetle muhalefet etmel.-te a,l'ln yırmı bet_ inde ba&la~acak çektirılmi•tır. Bırkaç gundenbe
lt~tht ılı İrına dnet etml , iktı!adl , adyeti .,ıah etmek itin la nacağı 'e 150 000 dolara mal olduklarını \"e bunun daha da ar 'e 1 ağustosa .kadar devam ede· rı boc bul~nan baEkanlıta u:•;eler 
~ lııı~dık• \'eti kabul etmlıtlr. ne yapılsa netlcrslı kalmalı olacıaını. hattA en derin yerler· tacağını belirtmektedır. Gazetıı c.ek muhım bır toplantı yapıla· arası~da -yapılan seçimde c. H. 
ııı, t~tii,,:~ Alman mali ·ecisly· mahkumdur. Bu ihtill.hn yakın· de kök salmış beyin ttimorlerınl lılcclısin reye muracaatı gerı hı· cak \ e ko~ıg~ea hur dü~yı hu· P. 1i Mehmet Emin Batur kazan· 

.~ lıt~ı"ıkı •ceıe tedbirler ıl· ı da halledllecetı hakkında da or· ifna edecdi sanılmaktadır. rakmasını yrmlarının btr delili kukruları ıştırak edecektır. 
"t\ttht •nlaulıynr. tada ümit \erici bir ıllmet )ok· 1 Makıne, 6 milyon voltluk şua olarak göstermektedır. Sovyet bol"'e.sınden kurtulan mı§tır. 

llıuJc•- S tm k · b' • Macariıtanda musikiıi· ı.cdlr bir malhe· tur. nl'sredecektır. ı aya arıı yenı ır Alman hukukçularının tertıp et-

!üTUNJ.AI ~~~~~uro@~ 
~~ 
~ 
~•et: 

\'• ~~~ MIDIIU 
~•·Na 

d!y111 ki~u bıılıklı yansın· 
(ih ~.llllıın • 
1 r•11tııı a iore • (roman 
·~bı tlbı 1• Vaka kahramanı 
t •hraıııarler hariç) • asıl 

itaç bulundu Uği bu kongrede insan bak ve naslara baskı yapılıyor 
Va51ngton, 16 (Temmuz <US 

İS) - «VİVAX) hpi sıtmaya 
kırsı yenı bir ılAç. bulunmu5tur. 
Primakln adı verılen bu ilac. Bir 
le~ Amerıka ordusu hastane
lennde tecrube edilmektedır. 

Süveyş'te seyrüsefer on 

iki saat durdu 
Londra, 16 (A.A) - Bural'a 

ıelen malfımata gore. kılavuuuz 
luk yilzunden Sfö eyş kanalında 
ıeyrusefer 12 saat inkıtaa uğra· 
mıstır. 

Madam Peron'un 

sıhhi durumu 

hurnyetlertnin Rus iEgali altında 
nasıl yok edıldıtı açıklanacak ve 
bu husuısta müstet'E'k hır karar 
alınacaktır. 

Geçen giln Berlınden kaçırı. 

lan Alman hukukçusu da bu der· 
neğin faal il)elerinden biri idı. 

Budapeşte, 16 Temmuz (USİS) 
- Eır ıamanlar Avruanın en 
~eşeli baeşehri olarak bilınen 
Budapeştede komunist partısı or 
ganı olan bır zuetenın ve.rdıği 
bır habere gore, musıkişınaslara 
halkı e~lendirmtkten fada pro. 
paganda yapmaları hususunda 
ba~kı yapılmaktadır. 

Dr. Schactt Mısır maliye· • 

sini tetkik edecek 
Kshfre, ı~ (AP.) - Bağımsız 

•El Ahbuıı gazetesi bugun, Hıtle 
rın malıyP. büyiıcusil Dr. Hjıl· 
mar Sehacht'ın Mmrın Malıyesi · 
n1 de tetkık içın davet tdileceJı 
finf &ô~leınıştır. 

Mısır malıvesı buhran Mkta 
sında olarak tavill edılmektedir. 

Venizelos 

ıoruluyor 

Ankarada, Devlet DemiryoJlarındı yağrılık yapan .Mustafa De· 
mirci ve eıl Emine Demircinin 5.0 a)lık bir çocukları dünyaya 
ıelmlıtlr. l'ukarıdı, dun ayı gelm!!lı:te pek aceleci davranan 
Ayte blmli yavruyu gnrfiyorsunuz. Anenin sıhhi durumu nor· 
mıldlr. Attrlılt 1 klln 80 gr. dır. liri autte bir 10 santimetre küp 

anne ıutu ile he&lenmektedlr. 

Behıd!yece Hukiiy C. R. P. ocak blnuının lstimllk eililerek 
yıkılmaaına karar verllmlstlr. Ocak hln;ılırı bugünlerde yıkıla
cak nlan C. H. P. liler binanın yınıu kurdukları bir çatlııCa 
ralısıcaklardır. lleslm )"eni Raslioy C. H. P. ocak ,aıınıu 

'ostermektedir. 

Öğretici filmlere önem verilecek 
<Baıı 1. elde)' de Edıp, Hlmıt Zubeyir. Tıv

porda, bılhaın şu mevzular üıe- Cık Satıam, ba~arılı çalı&~
rınde çahımalar yapıldıaı izah !arından dolayı :;onetim kurulu· 
edıll)ordu: na tesekkilr etmıslerdır. 

~il, l'il~ • fedaUrıı:a kat. 
ı, .. :~ lthJ~ek bir gaye uğ. 
"""' f..tılık ılteler~ karsı haya. 
. ı\ıııa . ır !!den adamdır. 
b~Pıya~rce sporda, hele Q. 
ı hııau 0~ıınıarında böyle 
t~ tllııksıl et olmasa ıerek· 
ft lıralllanti sporcu burada ne 
rq ~i'ctrı;1lı#ın ıcabı olarak 

ltııı 1 ısau:•Uanıyor. ne de 
oul!ıp· kar edıyor. 

:·ı, a~~atJarın · \•e umumi· 

Buenos Aires, 1~ <A.P.) - Ar 
Jantın devlet rıd)osu bu aksam 
Evita Peronun doktorlarının, Ba 
yan Peronun ~ıhhl dunımunun 
hıç bir değışiklık arzetmedığıni 
!Ö •lt'dıklcrıni at;ıklam•~tır. Th'\el 
ce durumun rtatmınkAr olmadı· 
vı• tılldirilml~ti. 

Bu toplantıya memleketimıı
den Süreyya Ağaoğlu, Vedat Dıc· 
leli. Hazım Atıf Kuyucak, Belç.i· 
karlan Ba§bakan Spak, İngılte· 
reden Hlgs Chancelle, Birleşik 
Oevletlerd"n Federal Barolar 
başkanı Storey, 'Fransadan eski 
Adalet Bakanı Maro Giofsf'ri, 
Nevyork Barosu bafkanı Sey. 
mın, Japon Temyiı mahkemesi 
başkan vekıli Kobayoski. eski 
Budapeşte Üniver!ltesi Devlet· 
ler Hukuku profesörü Horvat. 
Brezılyadan Nabuco, İ&viçreden 
eski naıırlardan doktor Zell We· 
zer'le Harıcl) e mtiste&arı doktor 
Roı:ers iştırak edeceklerdir. 

Tl!!mel ejıtim ,.e yetiıkinlerın Öğre•ıcı film mevzuunda haki 
<Bazı 1. elde) e&itimi, mılletlerarası anlayııın katen tok gerı o!dutumuzu ~nla

mesi için Venizelos'u tazyık et. ıelııtırılmest. korlenn eğitimi, tan Te\·fık İlerı §Unları ısoyl!
mek üzere Dışı;lerı Bakanını tı· müsbet 'e tahıl ılımler, içtimai mistir: 
yarete ıelmı~lerdır. ılımler, Unesce a ın,lan. mıllet· «- Öğrettcı fılm m!'-ıuunu e-

lekı tört'e sporun cemi. 
le~~- aİy::bıattakf, tarıh•eki, 
ll\·o.ııt ltıb l!tteki muazzam rol 
~ tf!ıtııtııa uı etrnekle beraber, 
~~ ıııı ıstın tereddi etme· 

·• crnek de hakkımız.. 
to~ 

~ :~ht~r 
~l~b a ' •nıe 

ij . t l 1 

- Bu yaJiın da ne \"ifil bnıbn>orsunuı defli mi'? 
- Ne munuebet Bayım- Mesela Beledlye)i karqtırmıynruı: 

• 

Is 
.> 

Türkiye Bankası 

ŞEHREMiNi 

• 
Aiansı Bugün Açıldı 

Venizelos~ cbu teaebbli!Jerden lerarası unatkArlal' konferansı. hemmı •etle ele aldık. <A>Ç.ıf! 
fımdlye kadar elde edılen neti· harp halinde tarihi eserlerin ,.e fılmlt'rle tarihi eserlerımu ''9 
cılerin filhakıka parlak olmadı. lbidelerin korunması. telıf hak· güzel sanatlarımız hakkında film 
ğını. sôylemi& fakat hükümelı· tarı konvansiyonu tasarısı. fıkir ler hazırlamaktayız. Bu filmlerın 
nin teşebbüslerine ula ara \er· ,.e sanat eserlerı kanunu. Yeni memleketımizin elektrilc bulun· 
mıyecelinl de temın etmiştir. Delhi toplantısı, Mılletlerarası mayan yerlerınde dahi ıôsteril· 

Bildirildığine ıore Venızelos, Tiyatro .Enstitiısıi, Unesro kitap mesıni temin edecek nıılctneler 
bu teşebbüslerın •er geç muvaf kuponları, Turk ressamları al· uparıc ettık. Bu iti ciddı ·etle •· 
fak nlacağ1n hususunda da ınanç btimü, Unesco gazetesi. okul rad· ı le aldıtımız.dan emın olabilinJ· 
ithar etmiştir. yoları, Seismoloji ''e Hydrogeo. ntz.• 

Dıeışleri Bakan Yardımcaı logıe Enıtıtüsu, otretici filmler Milll komıs}on )onetmelıtıılia 
Konstantin Rentıs, hıberın esas merkeıi. bazı maddelerinde, de;ıııklikler 

tf'c~ııe ~l!k ceınıyetıerin lıa· j 
lt;~'l'fıı iiaueııetıerlnl idare '----
t '~rı Jttaııe\'Verler ,.e mil· münevverin i~idır. Onlar hal· 
or, tl.ty er eldııtıınu uylu· ka iyi numuneler verecekler-

itiharıyle doğru fakat mübalAla· R.tpor hakkında fikirlerini )apılmısı re)e ;.onzrak kabul e-

ı ~====~=====~~~~~=======~l~ı~o:ld~u~ı~u~n~u~s~o~Jl~e~m~ı·~t~~~--~~~~dTu~~d~i~ 
HOŞ MEMO - Yuvanızı seçerken siz de manzarasına dikkat edin omi? 

(001t8l1Ur~1} 

2 - İranın petrol mesele· 
si yilzunden yine İngiltere ıle 
çıkan ihUIAfta açık meylimiz 
Londrayadır. Yoksa iktı•adl , 
tamamlığını ,.e hürri) etini a· 
rı) an İrana değıl... 

'Ct or ki· dir. Ancak bu nümu1 eleri ~ııt 12liyeu · i 
tııı tftkJc· er münevverler, iösterdil:ten sonra halktan 
ll4~, tabıırıer idare eder. Ka· ıyı huy, iyi hareket. iyi dli· 
rı <1.1 bun at dediğımiz kanunu şünce. ıyı vatandaşlık bekle· 
~aydın u hôyJe emretmiştir. nebıllr. • 
do lyı adamların. vatifele· YENi SABAH 
rl.tta'tl Sık ~·allanıanıalarından 
tı Ve köı~t~ların. ıstıraplı· 
~ lı:ııtıe,~uluklerin mes'uli· 

~tı trcı h~ e Yuklenemez. 
l.t~" hU(fı r nıillct lb ık ol· 
tak 111 hiik~eUe ıdare edilir. 
'ti 'I! llıii ınetıerin mü~te· 
tıı Ilı, oı rckke)l bir •aklı 

dUıılin ıı:tası da hıh.ıeU vu. 
•Aı_; ıl\t le b d 

t:ıı ·o.ıqı seıı a ı ır. 
ti~ 1llıhta ~· binat hakika· 
~ de tut rı ır. Bu anahtarı 

raıuılrJ llıık ve •cap eden 
arı bununıa açmak, 

TABİAT BOSLUXTAN 
HOŞLANMAZ 

Yeni Sabah hüktlmetln Or· 
taıark ılyasetinl tenkld edl· 
,)or, sunları sıralıyor: 

. ı - Mısır • İngılız ıhtıllfın 
da Ankara, ka) ıtsız ~artsız ''e 
bızzat fngıltl!reden daha faıla 
inıiliı ta raf tandır. Sonra da 
Kahire, Orta•ark mudafa2~1 
teklüımiıl derhal kabul etmi
yor dıye teessur izhar eder. 

3 - Tunusun istiklal dava· 
sını Bırleşmiş Mıliııtlere ak· 
&ettirmek istemesinin ilk kar 
&ısına dikilen devletlerden 
birı de biziz. 

Bu lısteyi daha da uzatmak 
çok kabildir. 

Hem Ortaşarkın liderliğini 
iddia etmek, hem de her lhti· 
llfta Ortaşarkı bırakarak o,.a . 
tarı istismar etmek istiyen 
ku .,., etlere, boş yere mümaşat 
iOttermek ştlphesiı o havali· 1 

deki mlne\1 nüfuzumuzu bal· 
lahyacaktır ve baltalamakta· 
dır• 

()Yt.t -4MA , tl'l.(I 
~E M.tdNri,.,,)lıtl 

8Alr' '/ 
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OKYANUSU AŞAN İLK 

- TÜRK KOTRASI 

F OT O GÜZELİ 
MÜSAB AKASI .GENERAL ·ALİ FUAT CEBESOY<Uı 

~~ 
~ f'l/Nf YAMf..4N 

Kuraya iştirôk hakkını kazanan 
.., _____ _ 

okuyucularımızın adlannı neşrediyoruz 
mircı. Be.)oglu • 2635); Cihan 
Gürbılek, Kütati~n • 1924): cina
)et in el, Ankara . 1911); (İsmet 
S<'vindik. Ankara · 1892); (İsmet 
Alpay, Erenkö) • 1843): (İ.sa Ka· 
rayağız. izmir • 1247); (İh an 
Ar an, Adnna • 1217): <İbrahim 
Akın. Yayladağ • 1214); (İnci 
Bekmen. Ankara. 1122); (l~mail 
Özden, Y.:mncan • 608): (İ met 
Varan, Çankırı • 580); (İlhan Ba 
ki. Nazilli • 551); (İsmail Recep 
Erden. Taksim • 411) ; (İmren 
Sevgel, İzmir • 176); (İlter Giil· 
sen, Halıke ir • 145): (İhsan At· 
las, .1\nknra • 25): (İbrahim Özer, 
Seferihisar • 1912): 

Foto güzeli müsabakasında 38 
numaralı GelengUI Tayfuroğlu· 
nun 446 reyle birinciliği kazan
dığını evvelki günkü sayımızd:ı 
bildirmiş ve Gclcngtıle rey ve
ren bu 446 oku;ı,"Ucumuzuıı adla· 
rını neı;r<: ba:;lamıstır. Şimdiye 
kadar çıkan i:.imlerdcn sonra 
geı i kalanların bır kısmını da 
bugünku sayımızda )ayınlı)'oruz. 

-11-

_,_ 
Cl.ın ::l;ımcr, Dı}arbakır • 1320): 

-J-
(Jale Kırbaş, Aksaray - 1807); 

<Jerh Tanyolu, i tanbul • 2698)· 
(JUlidc Glirsel, Dhanyolu 
2510); 

-K-

Kaptan Mardin sextant'la mevki tayin ~iyor 

(l:lasaı1 Aksoy, Kadıkoy · 17); 
(Halıl Alev. Konya· 2395); (!la 
lide Akgiray, Kbtamonu • 2607) 
(Haydar Aydar, Ankara • 2JS..qJ; 
(Hayrıyc Yürliten, İstanbul -
2695); <Hidayet Sert, Şişli • 
2703) ; (Halit Sernur, Deyoğlu • 
2636); (Hüsnü Scbir, Sultanha· 
marn • 1887) ; (Halim iybon, Ka· 
dıkoy. 1825); (Hasan Uslu, Bur. 
sa • 2392); (Hayriye Kaçcr, Ka· 
aıköy. 1691); (lla1Cık Alpsu, Tor 
balı • 1622): (H. E. Eaen, Tc vı. 
kiye • 1589); (H. Remzi Sançe· 
tın, Bur~a • 1526); (Hale Tangli
ner. Tak im • 2705); <Hakkı Ak
"iray, i ... tanbul • 1455); (Hikmet 
Gürsel, Ankara • 1380); (Hatıce 
Şahinkaya, Ee)oğlu • 1359); 
(Hilmi Atilla, İstanbul - 1282): 

(Kcmal Sanul, İstanbul. 2418) 
<Korkut Konçal, Ulcli . 1537), 
CKa ım Özer, .Anadoluhisarı • 
534, 535) (Kemal Tanyol, Gem· 
lik • 347); 

« RüY AM,, DAN NOTLAR : 6 
..__________, 

Deniz ortasında Şeker 
Bayramı merasimi 

(Baıı 1. dde) 
nl un, ~ clkcncilıkte olsun um· 
duAumdan çok daha fazla tecrü
besi vannıs. Gemiciler göıiinün 
içıne bakıyorlar. En mfihim me· 
sele dün gUverteye düşen ana 
yelken bumbasını kaldırıp yata· 
ğına oturtmak. Bumbanın ağır
lığı takriben bir ton. Pru\'a dire
ğinden donanım yapılarak, bum
ba çelik telle bağlandı \'C elek· 
Lrikli \inçle yerinden oynatılma
ğıı çalışıldı. Fakat tam yerden 
20 • 30 santimetre kadar yüksel· 
mışti ki, teli kopardığı gibi tek· 
ııırdan güverteye dU5tü oturdu. 
Bu arada bumbanın yükselişini 
a)'aflamağa çalışan Mardin de 
bır kaza atlattı. Yanıba!iöında ko· 
pan tel, bütun hızıyle çarparak 
pantolonun fizcrihden bacağını 
yaralaıh. Tel yerine manila ha· 
latı) le ikincı bir tecrubeye giri· 

Cllikmet Tapmaz, izmiı· • 1141): 
(Hikmet Antekin, İstanbul • 
1127): (Hakkı TC2el. Fatih • 
1016): (Halime Yürekli oy, Bur· 
~a • 1001); (ll. Halidoğlu, Orta. 
köy • 993): (HUSC)in Köktilrk, 
Beşikta • 715): Olasan Barlas, 
BAlfı • 685) ; (Hamit Gürdrema, 
\dapazarı . 6il): (HÜSC\'in Bt'r· 
tuğ. Adapazarı • 441 ); (Hayriye 
Gülüş, Mersin • 439>: <Halenur 
Turgul. Ankara • 393) · <Hafide 
Çıra, Kadıköy . 91); (Holdun Si. 
rer, Üsküdar· 86): <Hıfzı Okla\•, 
Samsun· 65): (Hakkı Taner. An. 
kara • 32); (Haldun Tanju, Be· 
yazıt • 2615) 

-L-
(Leıııan SC'vınen, Arno,•utkiıy 

• 2084); (Liımia Cillor, Kadıköy 
• 1794): (Lütfü Odab:ıs, Beyoğlu 
• 753); (Leman. Göksel, Bursa • 
726); (Lcyta Aya lıoglu, Karsı· 
)aka · 696) : (Lütfiye Karasözcn. 
E ki chır . 483); (Lütfü Saka~a. 
Alsaneak • 90); (L. Taşan, Sanı· 
sun. 30}: 

(Adların dcrnmını yarınki sa
~ımızda bulac:ıksınız. ı 

Köy korucusunu yaraladı 

Kırklareli, 16 <Hususi) - Pı· ı 
narhisar buc:ığının Hacıfaki kö· 
~Uııclcn Mehmet oglu Rafi A\cı 
koyunlarını otlatma yü:z.ünden 1 -1-

Ilhami Angın, Kmkkale ayni köy komcusu ile kavga et· 
2517): İhs~n Gökdenız, Kadıköy miş, Rafi AvcJ bıçakla korucuyu 
• 2596); (l. At:ınaşoğlu. 1':skiŞC'- nğır olarak yaralamıştır. Yaralı 
hir • 2247); (İbrahim Yener, Dı· Memleket hasla nesine kaldırıl· 
vı::nyolu • 2651); <İsme_t Kapıcı· mış, sanık sorgusunu müteakıp 
oğlu, Galata • 2641): (irfan Dc- 1 te\'kif cdilıni5tir. 

ıldi. Bumba ağır ağır yerinden 
oynadı, kalktı kalktı, geldi, iki 
metre kadar ) üksekteki yalağına 
~erlcşti. 

Karşımıza çıkan na~ ramı bir gün 
gemiler geç kutladık 

Fırtınanın me~dana getirdiği 
zararların en milhiml arka dire· 
ğin güveı1e hizasından çatlama· 
sı, ki bunu tamir edebilmemize 
imkin yok. Seyrimize, İspanyaya 
'eya Fransaya kadar, arka yel
keni, yani bocrumu, kullanma· 
man devama mecburuz. 
Öğleyin Kaptanla ikinci Kaptan 

sextant'la güneşten mevki aldı· 
lar. Yıptıklan hesap neticesinde 
Aıorlara daha HOO milimiı oldu
ğu meydana çıktı. Fırtına bize 
iki iÜn kaybettirmiş oluyordu. 
Bir glinümliz boşuna geçmişti, 
üstelik şimdi ikinci bir ıünümü· 
z.ü de yeniden rotamıza dönmeğe 
hasredecektik. 

Gün asırı, bazan günde bir iki 2 5 HAZİRAN ÇARŞAMBA ,..... 
dela, ufuk çemberinin ııu DUn bayramdı, ama kotrada 

veya bu noktasında gemiler be· muhtelif kim elcrin yaptığı be
liriyor. Bazısı meraklı çıkıyor; saplar bidbiıini tutmuyordu. 
mesel!l geçen gün ıNazaıio Sau· Bayramın ilk glinil kimine güre 
ro• adlı bir İtalyan şilebi rotası· dün, kimine güre bugün, bazısı· 
nı değiştirip yanımıza kadar gel- na göre ise yarındı. Akşam üstli 
dl. Karşılıklı bayraklar çekip Ncw Yol'k'tan birkaç tebrik tel· 
selamlastJ.k. Bazan da ufukta, tA grafı alınca tereddüdümüz kal· 
uzakta, hayal meyal bir ıcmi se- madı. Fakat · Rüyam• da Ba:,-Tam 
çiliyor, sonra kayboluyor. Bugün merasimi evvelce kararlaştırıldı· 
iskele bordamwla, ufuk hattın· ğı gibi bu sabah yapıldı. Gemi· 
da, bir geminin iki direği ile ba- ciler teker teker dümenin yanı
cası görfindü. Bir müddet, baca na gelip kaptanın elini öptüler. 
\'e direkler. suları yara yara iter· Hepimiz el sıkı tık, ba:,-Tamlas· 
Jediler. Teknenin kendisi hep tık. Bir kutu ilacı Bekir loku· 
ufkun berisinde kaldı. O da uf- mu, bir kutu da akide şekeri açıl· 
kun ötesinden göre göre herhal· dı. Böylece kendimize gore Ok· 
de ancak bizim yelkenin ucunu yanusun ortasında Şeker Bayı-a-
görmüştür. mını kutlamış olduk. 

~I BULMACA 
Ji Temmuz l95Z - Per,embe l ı S 4 1 1 ' 1 

jSTANBUL .. .ı 
l~ 67 A•ılı' n pro;ram, 13,00 Ha· ti 

bt"ler, ıa,ııı T'Urk ler (Pi) U,30 Danı 

m ~I (Pi ) U,4. Ear;cılar o:.-unnlır .. 
Re t:> il m Perilıaıı :Komıo 1',!:0 Ö' 
I• koııurl ( I'l.) H,415 '"arblar (Pi.) • 
l 00 :Kapan• 1--F-~I .. 

* ıır,oo k a Te da s muz..! (Pi.) • 
ı .O Konıııma l , O )frmltk•t !ıauları 

u ... uı birlifl lll 00 Rahe lu, 19 IS ~ 

l'olculuğun onuncu 
gününde 

2 7 HAZİRAN CUMA - Aradan 
48 saat geçti. Bu zaman zar· 

fında hep kıbleden e ınekte olan 
sıkıca bir rü:z.garla, rotamız da
ima 114 olarak, saatte ortalama 
9 • 10 mille, 470 mil katettık. 
Rüzgar böyle devnm ederse p:ı· 
zar sabahı Azor adalannın hiza· 
sına varını~. yani yolumuzun ÜÇ· 
te ikisini atlatmış olacağı:z.. 

.Bugün seyahatin onuncu gü
nü. Günlerimiz artık yeknasak· 
laşmağa başladı. iki, uç gündür 
ha\·anın müs:ıit gitm<'siyle kotra

Pı1ıno ıo olan. lD 35 Koııu!!II• ııı,,::; •·-----
carkıl.tr Hım 1et Tücesn 20,U Rad10 -

-----~ ya bir durgunluk ~ciktü. Bol u~u· 

Ga e eıi ::o,ao Kı•a 1ehlr haberleri "'oldan Sata· ı - Bir mu•n. 2 -
zo 3ı; Haftanın opuuı ::ı,ıo Onl~uıl n r mıııı .. ı 1 aretl: llarartt. il - Gi11m 

l• koro u 21 4S Hukuk aaati 2!?,00 ear• eınıından b rl. 4 - Jç U:UTl&nmı.ı:daıı 
ın:.r Okuı an • temi nııa Abllkın bırl. il - Bir unıımnz; "'alını adamı· 
: 30 ll.u: k (I'I) ::?,4~ llabulu nın nzlfe31. 6 - 7 - Bo:ıık Pi· 

2'J 00 Kımb 'o • Borıa prozramlu ra - Bır ı.umrı UJ"'&nı: Tarlht 

•e danı m :ı (Pi) :::ı ı;; .Konserto b r dnb 
(Pi) !:4 00 ı.:a a ı Yukarıda ı AıalııJ'a: 1 - Goııce. 

2 - Bir no a 3 - l!ntfak u1a ından 

T ıo ıı S. b rl; Cus L 4 - llalıareL • - Bir 
ANKARA 

7,:, A ıhs Tf prozram. 
.A u 7. ı Mılı.k (Pi ) 7,45 Haber tr 
~ oo T rkulu (Pi ) a.::s na ... rapon 
P 30 Ba et ıı:ufdul (Pi.) 11 00 Cr.ı· 

rı n prozramı "' kapaııı•. 

* 

reıık; Bir ııota 8 - Bir Atıaç; Sahip. 
7 - coıı~ıııııı ı:ocvkta J'&raUıfı hal. 

- B r mın m. 
Dünkü Bulmacanın Halli 

Soldaıı Satı: l - Vııb'et ... - f'.ı; 

Sar 3 - Koııu:ı. ( - Oıtı>r. 6 - .Efe; 

l
·m "-- 8 - Jta; ı: 1. '1 - llldni. 8 -

ı" ı., llemlebtten •llm, ı:,:o k 

lekt•ı ae l 1 :.:ıo Turk kalıramanlıtı l'alet; l'a 

ı~ ıs ıa. O .!Aker uatı 

Yıılıarıdu .t.u:Qa: 1 - Val-vr. 
ı. " <>T~n hnı'ıı.rı, 11 00 lI 8. Ann :: - ima. a - Zencefil. ' - 1.tllıde 
Ye hıherl•r, l'l 15 Salım orknt•uı m~ , _ 1';;1; 'Et. 8 _ :r:n ı: r. ... 1 _ 
~ lderı (l'I) ıs, o Öi'• raıeıuı, ıa 45 

Ta: ı:at.p - Ce; 81 
Mılılk (Pl l H,O() n ..... taVO a, Ak 

C•'11 pro,ıranıı 1'e karı•n•ı aı. s. .A1arı .. haberler :?3,00 A'oıııı~m• * .!3 05 Pronam ... bpaıı~. 
1'5 $1> Atıl proıram n ll ~arı I % 'il I 1: 

17 00 ar\:ılar (Pi) 17,110 l!ubeıt u U H Atıhı Ti prozram, ıö 00 Zq 
al 17,4" eark Jar Ol<u1an adi Ho es be.a;lu Jttl10r. 15,10 B1171ilı nn'atkh• 

ıs :o Konıı~:::a. ıs,:ıo fncttaa ıo,oo ıu (Pil 15,,5 Earlıılar 18 15 Hım 
#.ı. ı;. A1an Te habfrla 10,15 Tarllıteıı ı:ıüallr (I'I) 15,10 Yurt t tk itti 17,00 

b r raı>•ak, ısı "0 eukı!ar Okıı:ran ll• Danı m .ı (Pi) 17,80 İnce ıııı U,15 
llhat l'an, 10,4'.5 'Cıd10 l!e 1ıır!llıc• O:run buaları 18,l:O llando n ı:T11bıı, 
2CI l'>!l 'l'ıirldiltr :o 16 Ra<l1o cıı:e• ~ı l0,00 Haberler 10,15 !llarlıı.lar 10,U 
20 O Film prkılan :ı,oo ıı::onaıma 1' J"ll!IO M>ıotan !:0,05 Xcı11uı.:ııa 20 U 

tı ıs Oı>tra unları (Pi.) :zı,~o Huır Raıt10 rı ıtul :o.•o Sar1ı:ılar :ıı,oo 

c•nı> adam 'll•S Muzık (l'L) :?2,00 Ym ııır:.lilerl 21 30 l'rozraıı:ı Te l:apa· 

-...ıı 1111 •• ı., J\, :.c <M > :::,ts nı~ 

yor, bol gıda alıyor, bol bol gil· 
vertedc oturup etrafımızda ~ilk· 
selip alcalan dalgaları scyredi} o· 
ruz. l\Iütemadiyen sallanmnjta \'C 

gece gündüz dııimn iğri vaziyet· 
te oturmağa, ycm<'ğc, uyuıuağa 
o kadar alıştık ki. ileride karaya 
ayak bastığımız z.am:ın, 'ücmıu. 
muz, sallanmayan topıağı her· 
halde bir müddet yadırgayacak. 

On gündür, kendine göre bir 
nizamı ve kanunlan olan. kendi· 
mize ait ayn bir dünyada yaşı· 
yoruz. Teknedeki radyonun işle 
me)•işi bu ayrılığı bü bütUn ke
sinleştiriyor. On sündür memlc· 
kette, dünyada neler oldu? Ya· 
kınlarımızın başına neler geldi? 
Bilmiyoruz. 

Okyanu u bö) le kotra ile aş
mağa kalkmak, yorucu ve tehll· 
keli bır iş olmakla beraber, bir 
bakıma ela karaca gayet dinlen
dirici. Gazr.te yok, tcl<'fon yok, 
radyn yok, gürültü yok ... Yalnız 
hava kötillcyivcrdi mi, hele bir 
de yağmur başgöstcrdi mi, o za. 
man sefalet başlıyor. Kotranın 
içi dışı sınlsıklam... Lahzada 
bir, birşey düı;üp kınlıyor; ye 
mek hazırlamak imklinı lok, aya· 
ğa kalkmanızla ~ere kapaklan· 
manız bir oluyor. Ama bizim 
Kaplan'ın dediği gibi: 

- Öyle olmasa, açıkdenizde 
olduğun nereden belli olacak? 

CDe\-amı var) 

Muhtelif ta rih lerde kara sulan
veyo denize düş

bir halde bulu-
mızdo batm ış 

müş olup metruk . 
nan gem ı ve 

çıka.nlması 

eşyanm 

iŞi. 

1 - Kara sulanmızda h:rtmıs \C a dcııizc rlii~Ü§ olup 
metruk hır halde bulunan 'e i im 'e mcvkikri \e durumları 
resmi makamlarca bilinen \C bilinmıyen Gemi \'C eşyanın 

çıkarılması l~i. her ı;urubun ihalesi a:,rı ayrı yapılmak üze
re. sartnamesindcki esaslar dairesinde, kapalı zaıf usulü ile 
arttırmaya konulmustur: 

Birinci gurup: 

Karadenizin Tütii: kara suları dahilindeki ahadır. Bo· 
ğazın Rumeli ve Anadolu Jo'enerlcrı arasında çekilen me,hum 
hattın Karad<'niz tarafında kalan kı mı bu saha~ a dahil 
içeride kalan kısmı harlçlır. :Mu\akkat teminatı ıo.000.
liradır. 

İkinci gurup: 

İstanbul Limanı Halici de ihti,·a etmek üzere simalcn 
Rumeli ,.e .ı\nadolu Fenerleri arasında cckilen mevhum hat 
ile ccnubcn Pcndıkten ba:ılayıp Adalar ılahil cenuptan se· 
çcrek Küçükçckmece mansabında nihayet bulan hat ar:ısın· 

da kalan kısımdır. Muvakkat teminatı 15.000.- liradır. 

'Oı;üncü gurup: 

Marmarn denizi sahilleri ve Çanakkale Bol!azı 'c 1mı·nz, 
Bozcaada sahilleri ıle Canakknlc İlinın Kara uları dahilın· 
deki sahadır. ?tiu akkat teminatı 40.000.- lıradır. 

Dördüncü gurup: 

Balıkcsirin Akcl~niz sahilleri, hınk, Aydın, lılu~la, An· 
tal.) a, İı;cl, Seyhan \'C Hatay İlleı inin kara ulnr1 dahılındeki 
sahadır. Mmakkat teminatı 25.000.- hradır. 

2 - Balık Gemiler ve denize di.ı miiş 5eylC'rin çıkarıl· 
ması isinin ihalesi. Maliye Hakanlıı:ı l\Iıllı Emlak Genci '.\lü· 
dürlü~ünde 1 \'e 2 numara altında miite~ekkil iki J\onıİs"on 
tarafından 31/7/19:i2 tarihine müsadif Perşembe giinii n a· 
ğıda gösterilC'n saatkrdc )'aı>ılııcaktır. 

A - Birinci gurubun ihalesi saat 10.30 da, ikinci ı:!Ul'U· 
bun ihalesi saat 14,30 da ( 1 > numnralı Komis ·on tarafından: 

B - Ü<:lıncu ı:ıurulıun ıha le j saat 11 de 'e clördtincü 
~urubun ihalesi saat 15 de (2) numaralı Komis~on tarafın· 
dan yapılacaktır. 

3 - Batık gemiler 'e denize dusmüs şe)leıin çıkarıl
ması işi, sartname inde de mündeı iç olduğu 'cthile, çıka
rılacak enkaz \'e e ladan Hazineye muayyen bir hiS!ı:? \'er· 
mek suretiyle yapılacağından taliplerin teklif mektupların· 
da, şartnamedeki esa tar dahilinde. Hazinc~e \'erecekleri 
hisse rnikdannı yazı ve rakkamla göst<'rmelcri \e 2490 sa~·ılı 
kanunun 32 nri maddesındeki tarifat dairesinde hazırlanmış 
olan teklif mektuplarını. zarfların a~ılacağı saatten bir saat 
evveline kadar makbuz muk:ıbilindc Komisyon Baskanlığına 
tevdi etmeleri lazımdır. Postada ol:ın gecikmelerden İdare 
mes'uliyet kabul ctnı<'z. 

4 - İhaleye girebilmek i~in 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Uncu maddelerinde yazılı şartları haiz olmak, ycl'li 'e ya 
bancı Şirketlerin 2490 sııyılı kanunun 3 ilncü maddesind<' 
gösterilen bcl;:elrri \e çıkarılacak ankazın harice ihracı 11· 
sansa tBbi bulundui?undan ihrac lisansı iı;in Ekonomi \'C Ti 
caret Bakanlığından V<'rilmiş olan mm afakatnameyi teklif 
mektubu ile birlikte Komisyona \'ermeleri şarttır. 

5 - Batık Gemiler ,.e denize düşmUs ljeylerin şartname 
lcrl 10 lira mukabilinde Maliye Bakanlı~ı Milli Emlak Ge
nel Müdürlüğünden, İstanbul ve İzmir Dcftcrdarlıklanndan 
alınabilir. (10061) 

Memleketin müdafaası içid 
lstanbul idaresi ve hükumeti yerine Anadolunun e 

millet taraf111 ve müdafaası kolay bir şehrinde 
murakabe edilecek yeni · bir milli idarenin kurul 
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İstiklal Savaşının uzamasına 
Sebep olan hAdiseler 

T'\Ü manlarımııın bazı kuru 
vaadlerine inanacak kadar 

zaaf göstermiş olan gerek Ali 
Rıza ve gerekse Salıh P:ı a ka· 
bineleri (•) milli teşkilatı des
tcklemcmis ve mi akı millinin 
~alnız İslanbulda toplanan l\lec· 
lisi Mcbusanın yardımıyle elde 
edileceğini düşünmilşlerdi. Bu 
düşünüş, memleket mUdafaası 
için elbette büyük bir hata idi. 
Heyeti Tem iliyeye gelince; bu 
müdafaa işini kcndisıne sadık 
bazı kumandanların reylerine 
bırakmayJp da bir elden Ye 
pHin dairesinde idare edebilsey
di, hiç ~üphesiz müdafaa isle
riıniz çok daha iyi olurdu. 

zamanı gelmişti. 

Llo~ d George 

tak\iye ıle siyasetle temin edi· 
lemiyecek olan hüniyct \e is
tiklalin harple alınmasına çalış 
mak zamanı gelmi:ıti. 
Jo'ransıı \ 'e İtalya ganimet 
Taksimintlen memnun 
Kalmamı~lardı 

Temsil Heyeti, Jiarbb·e Na· 
zırlal'lnı bu müşterek \'azireye 
ı rarla davet etmişti. Fakat 
Harbiye .Nazırları, daha doğru
su mensup oldukları hilkümet· Q tarihlerde itilaf de\ letleıi· 
!er h<'r neden e millı da,·amı· nin yeni Türkiye aleyhinde 
zın sulh yoluyle halledileceğine muştereken hareketi sal'Jlamak 
kanı olmu lardı. maksadıyle ittifak cdebllmele· 

Yeni milli idare kurulduktan ri melhuz değildi. Fransa \'C f. 
onra icra Vekilleri Heyetinde talya umumi harpten sonraki 

ihda edilen Erkanıharbiye Ve- ganimetlerin taksim eklinden 
klileli de bir başkumandanlık memnun kalmamııılardı. Bilhas
\ a:z.ife \'C idare ini yapabilecek !'a İtal)·anın memnuniyctsizliği
salahiyeli haiz değildi. Ankal'll· ne sebep olan hAdisclcri hlUı· 
da )'em milli idarenin te isin· ratımız.ın bundan evvelki kı ım 
den evvel veya sonra milli si· larında anlatmıstık. Fransa 'e 
yasetin yalnız sulh yoluyle de- İtalyada zuhur eden içtimai 
ğil niha}el harben kabili i ·tih- karga5ahklar bunların }eniden 
sal olacağını idrlik edememiş bir harbe girmesine mani ola· 
mesul heyet ,.e 5ahısların mem- bilfrdi. 
lek<'t ıniıdafaıı ı meselesiyle ilk İngiliz Ba \'ekili Lloyd Gcor-

ge'un kendi mılletini ~ 
türmek için çalıstığınt 
ta umumi se!erberliğeyil' 
göstermeden me\'cul ıı,ı: 
bin kişilik bir ordunun ~ 
'i harekata kafi gele~;ıı 
dia ettiiıini, fakat ~O~ ıııf 
tanra milletleri camı~~ 
na rıza göstermediğini 
tuk. 

1920 Ocak ayı sonurıdt ~ 
devletleri ne müştere1'e11 

de ayn ayrı Türkb e ile 
bir muharebeye başıa111'1 
rumunda değillerdi . .Ancf) 
kiye~ i abluka altına 
mümkündü. Aynı a:rd• 
daki Fransız kıtalarını~ . ...ıl 
ti muhakkak bir tak\'lfS'-

bettirdiği halde Boğ~ 
bında bulunan Fransıt 
tarafından yardım ,a 
olmaları o tarihlerde 
hakkında Fransa ile f 
arasında biriz bir ihtil~ 
lamıli olduğuna deJAlet 

du. ıJlı 
Türkiye meselesi b• ~ 

ceye kadar Boğazlar 11 
tı-atejik mıntakada 

kuV\·elli bulunmak 1 tıı' 
hissetmi~ olması da h• 
le bilirdi. 

<•> Ali Rıza Pa~a ~ 
8 Mart 19%0 de istifa 
a~·nı gün Salih Paşa b .-! 
iktidara gelmişti. Ali 
a iki ay, on bes gün 
kalmıştı. 

gUnlerdenbcri C'iddi bir surct· ı-
te m<'şgul olamaması İstikHil 
Sava ının çok uzamasına sebe· 
biyct ,·ermı~ti. Bu husu ta ile· 

Maliye Müfettiş Muavinliği 
1 

rıde daha fazla tafsilat verece· Müsabaka imtihanı 
Maliye tefti' Kurulu Batkanlı§ından 

ğim tllbiidiı·. Haclisclerin kro
nolojık seyrine geçtiğimiz za. 
mnn hAdiselcd bUlUn açıklığı 
ile gôreceğiz. 

Jlıirriyet " i tik laliıuizin 
Harp )olu ile temini 
Zamanı gelmi ti 

l - 35 lira maaşlı Maliye Müfettis Muavinliti içın 17 
1952 ı;ar ar.ıba sun il Ankara, İstanbul \ e İzmirde, Mali)e 
Kurulunda ıniısabaka imtihanı yapılacaktır. 

1 - /,ranan şarUar şunlardır: 1 
a) ::\lcmurin kanununun 4 üncü maddesinde ~az.ıh ' 1 920 Ol·ak ayında ınki ala bas· 

lamış olan umumi manzara 
sunu bir daha tc~ it etmişti ki, 
dü manlarımız mütarekenin ba
şındanberi c:alı arak memleke
tin dahili idaresini tam mana· 
sıyle inhidama doğnı götürmek 
niyetlerinden asla vazgeçmiş 
değillerdi. Böyle bir vaziyette, 
hatta millet ile anlasmış hükiı· 
metler iktidara gelse, hükQmet
lerf mürakabe cyliyecek Meclisi 
lllebusan faaliyet halinde olsa 
bile, ecnebi isgali 'c her ne\'i 
tazyik altında bulunan istan
buldaki hükumet ile l\lcclisin 
musbet bir iş yapacağı bekle· 
nemezdi. 

haiz olmak, 
b) imtihanın açıldığı yılın ocak ayının ba.ında 30 

doldunnamıs bulunmak, , 
c) Siyasal Bilgiler, İktı at \e Hukuk Fakülteleri ,c ~ 

Ekonomi 'e Ticaret Okullarından <Veya bunlara muadil 
fakülte 'e nkullardan) mezun olmak, 

d) Kuruıumuzca yapılacak tetkikat ,.e tahkikat neli 
karakter ,.e durumu itibariyle müfettiş olabilecek \'asıf1atl 
olduğu anla~ılmak, 

2 - imtıhıınıı talip olanlar 16 ağustos 1952 cumartcSI 
mesai sa:ıti sonuna kadar lılalıye Bakanlığı Teftiş KurullJ 
kanlığına lıir dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Dilekçe~' 
bin sarih ı~ v .. oturma :,eri adresi ~azıtacak ve aşağıdaki 
lar eklenrcc!rtir 

İstanbul idaresi ve hüküme· 
tı yerine Anadolunun emin ,.e 
müdafaası kolay bir şehrinde 
millet tarafından tamamıyle mü 
rakabc edilec<'k yeni bir milli 
idare kurularak mevcut km·· 
\etleri ür'atle tanzim, te kil \·e 

Kı z kardeşini 

Ve enistesmi . .. 
Oldürdü 
fsk<'ndcrun, 16 - Bugün saat 

16 da şchri~izde hir cina) et ol
muı;tıır. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
~ehrimizin tanınmış a\·ukatların· 

dan Hulki ÖCal'ın yeğeni Fevzi 
Öcal bundan bir muddet C\'\'e\ 
Leman isn1inde bir kızla SC\i • 

miş ve kızı evlenmek üzere aile· 
sinden i temiştir. Fakat kız ta
rafı Lcmanı }'e\'ziye 'ermemis· 
tir. Bunun üzerine iki senç de 
istanbula kaçarak orada evlen· 
mi ter, Fc\'zi Öcal da evli ola
rak hukuk tah ilini bitirmiştir. 

Aradan uzun seneler geçtikten 
sonra Fe\'zi ve Leman Öcal ge· 
çcnlcrdc İskenderuna dönmils· 
!erdir. 

Eski kiııinı bir turlu unutamı· 
yan Lcm:ının kardeşi Galip 'bu
gün kız kardc~I ile eniştesinin 
oturdu~u c,·e gt'lerek banşaca
ğını söylcnıis 'ı:ı e\·den iccri gir· 
mı5tir. 

Evde bir milddet oturan Ga· 
lip birdenbire tabancasını çeke· 
rek önce kız karde~ine sonra da 
Fcvz.I Öcal'a ate etmiş, her iki· 
sini de cansız olarak yere ser· 
miştir. Galip hadiseyi mUteakıp 
geldiği otomobile atlayarak firar 
etmiştir. Galibin SurlyP) e kaçtı
ğı ihtimali üzerinde d.:rı.lınakta· 
dır. 

a) NUfus cüzdanın aslı ve\ a tasdikli örneği, 
b) Kendi el yazısı ile hal lerdlmesi (ailesinin isini, • 

\e ilk ve orta tahsilini yaptığı okullarla yerlerini, adtarııtl
kında sarih bılgl 'erebilecek iki kisinin \'e iki lise \'eya 0 

öğretmenlnın adlarını, adreslerini ihtiva edecek şekilde)• 
c> Askerliğini yaptığını veya imtihan tarihinden itib3 

sene tecil eılılmlş olduğunu ı:östcrir resmi vesika, 
d) Yılksek tah il mezunıyct diploması \'eya tasdıknalll 

lise diploma ı 

e> Sagl:ıır. \C hertürhi iklim 5arUarına \'e yolculuk 
lcrinc mütehammil olduğuna dair bütün klinik muayene il 
l<'rini ııyrJ ayrı ı:östcrir Ankarada Numune, İstanbutda 
pa a, iımırdt> Memleket hastanelerinden alınacak sıhhi 
raporu ( Akdl:er röntgen filmi bu rapora bağlı olacaktır>• 

O 6 x 9 cb'adında iki adet fotoğraf . 
3 - Tııliplcrden aranılan ı;arUarı haiz olanlar ~:a~ll 

h.i olmak ü1ere iki imtihana tnbi tutulacaklardır. Yazıl• t 
Ankımı, ist.ınbul 'e lzmirde: bunda muvaffak olanları1l 
imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

4 - İmtihana girebileceklere Baskanlıktan Cotoğrafl' 
lihanlaı·a lmtılma • bclgesi ,·erilir. imtihanlara ancak 
ibrazı surttı~·h.• ı:irilebilir. 

il - imtihan programı asağıda göslerilmiştit: 
ı - flJalı~e: 

a) llüt~c 

b) VN'I nazariyelcıi \'e tatbikatı 
c) İstikraz 
2 - lktısat· 

al Nazari \'C tatbıki iktısat CZirat, içtimai \'e ticarl 
paı·.ı, l;rl"ilı, banka, konjöktör ve sair özel konular dabil> 

b> İktıs:ıdi meslekler tarihi, ~ 
el İkhs,ıdi coğrafya \•e Türkiye ekonomisinin bUn) 
3 - M tematik, mali matematik ve ticari aritmctı1'·Jı 
4 - Ticarl-\•e sınai muhasehe usulleri ile Devlet J1lll 

si hakkında nazarı \'e tatbiki malumat, maliyet hesapları 
l~nr:o tahlilı 

5 - Hukuk: 
a) ldaıe hukuku, 
b) Ccuı hukuku ~c ct>:ıa muhakemelerı usulu k•11 

esasları 'e tahkikata muteallik hüklimleri, 
c) rıeden: hukuk ve borçlar hukuku, 
d) ı~.ıra Vt' deniz ticaret hul..'"Uku, 11 
e) icra ve UIBs kanununun maliye~i alakadar cdCn 

lerl, 
O is hukuku 
6 - ~·11bancı dil; <Almanca, fransızca, İngilizce, ıt 

dillcrindeıı biri) t 

m - l\lüfettis muavinlığine alınacaklar üç sene 5 JI 
pılacak ehliyet imtihanında mu \'affak olurlarsa Mali.Y8d 
liğine tayin edilecekler \'C tetkikat için bir sene müd 
bzncı memleketlere gbnderllecckJerdir. C7040) 
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id 

ıııe111 leketlere 
lira f le yide11I r 

l\1tıırdan b 
111 

k la ıncı m'mleketl,.re gidenler bcraberlcrinıle 
l!u Pir:\ ıoo fısır lirası nooo Türk lirası) cöttireblllrlf'r. 
Ya 

11111 
Uffinkü tartllr içinde Rıh Anupada ancak on gün 

kt1t bir 1 :et,r. 'Halbuki gidenler a ·Iarca kıı.lı ·orlar, döner· 
~ Ohtt."~ " ~• Htı alıp getiri ·orlar ... Kahlrede çıkan El 
bııı1111h 111 ırııetesl hundan ikiyet ediyor, şu mUtal ada 

fıC or: 
•Pırı k 

hlıut b ıoı •rma vua ı ) a eca lı surette tatbik edilmeli, 
lllıt tık 11 > 15•ktan 'azgeçilmelidir. tnslllıler, memleket dı· 
dt tdi arnların ıncak 50 İn !Ilı Iırası otürme ine mfi !R· 

Frlllıad orlar, Bu :kadar para ile meml ketten ayrılanların 
l!ıtl!ııırı a, İtalyadı, hviçrede kaç para ı;arfettiklerl gizil 
dtıı, >~r tarafından kontrol edili or. Faıla para ı;arfeden· 
dıı 7

1 
dlnt ıı111n müddet kalanlardnn: •Parayı n reden bul· 

tıltor, ki e h!'sarı ıonıluyor. Bu ·üıden ı;eyahatlt.r kı a &fi· 
.,

1 
ttı. e fatla 11ara ntfrdcmiyor. 

•.o ?d 
taraıı Ilı e ho le bir ıry yoktur. Cebine ) uz ımr lirası ko· 
tan 11, 'l!llekl'tten ayrılan binlerce lirıı urfedr.blliyor. P · 
ta fızı:eden buluyor? .• Bu st111lln cevabı ba ittir: nlrka pa· 
\"e hrı 

1 
"ererek karaborı;adan ••• Birkaç para fazla ,·ermek 

tiıı Ptr~ :lını Mısırda odemek suretilr. 1 tedlftlnlı memlf'ke· 
•hıı 111 ndan htedlğinlt kadar tedarik edrblllrslntz. Kimse 
d ll'. ;t, 1 nrredrn buldun, bu kadar zaman ne ile geçin· 
l!!tte t he ııormuvor. ,.aı;ak bu 11retl adeta bir uç 1 le· 
llıtll, Y:hrlk lnahhetlni a11'·or. '1.'al!lağı va hakktle tatbik l't· 

tl Ut bundan vazgeçmclldir.:1 
d İrııdu Iokattam'ın Mmr haklnnda yaıdıklart birlm için de 
~e >'~· Batı Akdenize gldu npurlar her sefrrlndr. ceple· 
llllııhr .Z Turk lirası ile hareket eden ın~anlarla doludur. 
ta kaı; 1Pkı Mısırlılar gibi. gittikleri memleketlerde lar· 
Par1Yt ortır ve birçok e$''a tın alarak geri doııilyorlar. 
il ı lı tıereden buluyorlar~.. Hlc pheclı karaborsadan ... 
talıııt ::ıeteııın drdlği gibi ~·uağı ~ a hakklle tatbik etmeli, 
'••ıt ..... 

1
tabor •H Adeta me~ru hale getiren 'bu usulden 

•""' ldir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bir istibdat vergisi 
CBaıı ı. elde> 

tııı or. Pirlndn üzerine turlu 
turlu masraflarla beraber mua· 
mele vergisi dt Jlive edihlikten 
sonra buna (em al utııı bedeli) 
di)·e bir ad takılıyor. İ6te hunun 
ım~rindrn muamele vergisi clba 
yet ediliyor ki \'ergi yükü in· 

, ce (!) bir buluela çlftcleşmiı o-

l 
lu or. 

Yergi, çok ağır ceza hfikiim· 
lerine tı!bldir. Eğer bunu hak· 
kile tatbik etmf'k Jaı.ım gelse, 
80 abat halkının n pirinç ·e· 
tiştiren diğer muhitlerin halkı· 
nın bfi iik bir kısmını hapse at· 
mık ve para cualannı kar5ılR· 
mık flzere mallarına elkoymak 
icap eder. iıin doğrusu şu ki ka· 
çakçılık umumidir, muamele \•er 
gi inin kanuni şekilrle ödenme~i 
ancak 1 tlsnıı teşkil eflrr . 

"etlre ne oluyor? ririnç mua· 
mele vergisi, kanuni şekilde Ö· 

dtndiğl takdirde, Boyabat m11· 
hitinln halineye yiiı binlerce il· 
:ra iiıleme i la11m gelirkP.n, ele 
geçen muamele 'erg"'1 41),0011 
lira drrece inde tahmin olunu· 
yor. Üst tarafı, milstabsll, takım 
takım mutavassıtlar, fabrikacı· 
lar \·c diğer unsurlar arasında 
"ar"1r oluyor. f'akat müstehlikin 
ödediği fiıt meydana gelirken. 
muum~Jc vugisl tamamile öden· 
ınlı gibi fiıta biniyor. Arada· 
ki fark, nerelerde kalı ·or? Kıs· 
men oJ un kimlere mli~amahıı 
bedeli diye ödeniyor: Bu meç· 
huldür. 
Bandın ba~kı ali.Ulılar, kn· 

çak parayı gelirlerine llhe eılc· 
medlklerl için bu da gizlenlynr, 
hukıimet gelır l'ergisinılen de 
oluy(lr. Kaçıığı teshit. için pirin· 

Enis Tahsin Til ce alt nakli ·ata ,., ticarete bir 

8 
takım kayıtlar konulmak 1 teni· 

itk yor ki bunlar ııml'li olmarlıktıın 

., an Truman asker"ı hasfahaneue yatf 1 bash memurları da, plrinçlP Uğ· 
ı raşanları da sıkıntı ve huzur uz· 

}ıllU kon . (Ba ı 1. ddel Associated Press'in listelerine luk içinde bırakı ·or. 
tııu, :8ı kitesının !n mühim mev gore son valiye te Kcfau\'er'in Dın·abatlılar, diğer pirinç miis· 
~Yı d.!Et •n T111man'ın hangi B· 248.5 rt'}'i \'ardır. Kuanmak tçin lnhslllr.rinln, tflccannın ve çel· 
e bu ~ltl ereı. el d 616 r•ve lht a" vardır. tik hbrlkacılarıntn büyilk hlr 

ftıı ııu it 61 mes e~ı ı.r " "' kısmı ıcibl. !kanuna kl"lt ıtrldik· 
k tat bu~gr de açıkla ·acak o- enator Richard R11 eli ın 119 !erinden ve gunah işledlklcrin· 
aıı tle iö n Va ington'da Ba reyi uTdtr Ondan onrıı A\erell dım ılolıyı dertlidirler. lçlprl 
liu ~u l'U§!n<'ktedır. Harrıman 108 rrvle gelmektC'dlr. 

Gürefçilerimiz dün 
Helsinki'ye vardılar 

OLiMPiYAT MEKTUPLARI --..._....__,.... ___ _.... _____ ........... ,_._ .... _.,._~-----

İsveçli bir gazeteci, serbestte 
favori sizsiniz, diyor 

l
~t guresıe lklnri gelecelılerinl umuyorlar -
Finllndiyalılar Olimpiyat hwrhktannı çok i}i organize 
etmi5ler • Olimpiyatlara 3500 sporcu t'e 1500 gazet cl geliyor 
~ -.-...-.....- ---

Yazan : SEDAT TAYLAN 
Stokholm 11 - 1948 Lon· rmda mar t ettım . Henuz kamp 

dra Olımpiyatlarında :fut. ta hazırlıklar tamamlanmamış .. 
bol birıncısi olan İsveçh- Bızım kafıle)e tahsis edilen yer 
ler. bu sefer futbolde ümitli de- de Cenubi Amerıkah hır sporcu 
ıller .. Fılhakika İsH~çin 1948 aftlesı kalıyor . Fakat )arın bu 

~eki kuvvetini bulabılmesl se- kısım tamamen bızun sporculara 
r.elere mütC\•akkıftır. Ser. bırakılııcak. 
best gurefte !kıncı olabilecek Öğleden sonra futbolculer ev
ıerini kuwetle fimit ediyorlar ve \ elA hm takımların ıdmanlarını 
birinciliğin bizim için garanti seyrettıler ve hafı! hır yurilyü~ 
olduğunu öylü~orlar. yap~ılar. Yarın da idman yapa. 

istanbulda tanıştığım İsveçli cıklar Kamp hayatından bundan 
bir spor muhabiri diın kendbini sonraki yaıımda bahcedeceğım .• 
tiyıı.reUm sırasında, serbest gfi. Akşam ıacar futbolcillerinin 
reş Olimpiyat şampiyonluğunun idmanını 21eyrettim. Favori ta
gözu kapalı bize verilece#ini çün kım olarak vasıflandırılan l\Iacar 
kil bu stilde muhakkak kı rakip lıı.r hakıkaten mllkemmel futbol 
ız olduğumuzu söyledi ve dedı o~nU)'orlar. 

kı: Pu§k&S ıle Egreşı hankulAde .• 
r- Serb.,st güre~te sızı mağ. I Takım sur'atli \ e Ahenklı. Macar 

lflp edecek milll't gôremhorum. lar bura)& tki takım halinde gel 
Du stıli oldukça rahat kazana· mış. Yedek oyunculardan m:.lr<!k 
bileceğinize eminim " Greko • kep olan takıma e&as takım 45 
Romene ızelince.. Ket'I bir şey dakika ıçınde altı şahane gol yap 
öyllyemiyeceğim~ ÇilnkO yeni tı." 

Greko • Romencilerınizi tanımı· Olımpıyat koytınün arşısında
yorum.. Fakat Londra Olimplya. ki stadda da Yunanlılarla .Mısıriı 
dında aldığınıı dereceyi tekrar· ların ve Fılıplnhlerın ıdmanlan
Jamanız pek mtlmkilndilr. ıı nı kısaca seyretmek imkfınını bul 

İs\'eçh meslekdaşa. r.erbe~t gfi. dum. 
re~e Ya§ar, CelAI. Nasuhun 1 ti· Bu ak~ama kııdar gelen ekil· 
rak efl,.hileceklf'rinln çok şQp. ler şunlıır: -
heli olıfuğunu, haıtA tanımadık. Yugosla\· a, İta! •a, Çekoslovak 
ları bı.r kadronun gelmrsi ihtima )'a, Amerika. İsveç, Fransa, Bel. 
linin kuwctli olduğunu söyle- çıka, ArJantın, Fıllpin, ltal.}a, 
di~.. Burma, A\Ustralya, Jamayıka, 

Isveçlı gazeteci tereddut etme Buyuk Brıtanya, Turkıye, Cenu-
den cevap verdi: bi AfrikJı. 

• - Serbe t gure~ı kazanacak- Hrlslnklde hummalı fuliyet 
sınız.. 1;1angi takımla gelfr·enız Helsinkı, 12 - Helsinkı bay-
gelın, sızı yenemeyiz·" '"am günlerı Y!famağa başladı. 

~l d~ "• nuri'nln Kansns City'· Adlai Ste,·enson'un 41 re\i \ar- ımlı or ve nn iızerinden olduğu 
•ıı V't Ya d i gibi, pirinç gibi bir lhtly:ıç 

«!· Atr. 'Ilı ın a bir rhındalı O· dır 'e 428 dek e kime rev ve· nıaddeııl ihtrlmlen nlınıın mua· 
t ~ liı k onıas Ga,in'dir Kcn· rereklerinl belırtmemlslerdır. mele vergisinin de kalkmasını 

İ \ eçliler atletizmde bir ~ey Hrr tarafta hummalı hır faalıyet 
ler yapacaklarını ümit ediyorlar . öze çarpıyor .. Helsinkiye gelen 
iyi uzun mf' aJe koşuruları 'ar.. 1ıl'r uçaktan her trenden sporcu 
100 metreyi 10,5 da kosan, .}iik· kafılel<'ri çıkıyor .. 

- sekte iki metreyi, ~arıkta dort Basın bilro unun faali.}etl 
metreyi a~an. 400 engelli ve SOO Bugiln ha\'a alanında bizım ılk 

t~ kuııa~n Truman namına ilk Dığer reyler dC' ehemmbet iz Yl'YD bp_ş kuruş ~ihl makul bir 
tı ı~l?ıokra~cıktır. namzetler arasında pa la~ılmı~· haddr. indlrilmrsinl i&tiyorlar. 
t!• "'lıı tal ann Ba kan adaylı· tır. Bıfrle yaptldı!t takdirde. hllkiı· 
~d ıı hı tı~ on, on iki namze- Kefau~r iimltll metin eline daha farla para ı;:e· 
C d~st~ğ~bırfcj Ba&kan Tnıma· Chicago 16 (A.P.) - Demok· çcceğfnl, halkı kaçakçı yapan ,.P 
a tttıı~ ~I haiz olduklarını id· rat Partının Cumhurbaekanlığı ntındaşlırı kanuna uygımhk· 

b ~'ll! :1 lerdlr. adaylı ını elde etnuye çalışan la \'Üı giır. r.drn vaıfretln ta fi 'P. 

h.• ~IQ aray da bu husu·ta hiç en km<""tli namzetlerden sena· hulacaJıpı, ınüstehllkln pirinci 
İl ?t,r.,.f'::~i sabıbi olmadığını tor E te· Kl'fau\er ıle Rıchard da hı ucuza Tlyece&lnl temin e· 

hıı llııııın 
1 

r Ru~sell bugün kongredeki faali dh orlar. 
Qla \"@ ı:ı ~tklanmasını istemi· )etlerini şah en ele almak Uze- Bu anlattığım lm'Sala · ıtl· 
t !l. bır Z: arı.la rakın teması re uçakla Ghıca"o'r gclmııler· maı \'ili) etin baılın günahı Pi· 
t ~ ~ ~,./· Truman'ın Senatör dır. Demokrat ParU kongrccl pa bttte mazh·e aittir. Fakat bu· 
ıı: ıı~l!tz~ı~U\' r'in Ba~kanlık i· zartesi açılmaktadır. Sena tor Kc 1 ı:uııku fktldııra alt ikinci bir 
'<l tkJa ber ~ıni iyi karsılama· fauver, uzerinde •Başkanlı ruıı vardır ki bundan &011rıkl 
~ htdı' r, Kefamer'in Bas- Kefamer! • ıbaresinl taşıyan o· .)uımda bunun tiıuinde dura· 

ka1'N l!lcıltğını alma!lnı çok zel bır uçakla Va~ıngtondan ay. nğım. 
~.llu aral,'Yacağını belirtmiştir. rılm!stır. Uça~ın bir yanında Ahmet Emin y ALMAN 
f de "u 11

• Demokrat Parti ıçln· partınin remzı olan ı.anatlı bir 

,,.. 
Birleşik Amullıa dalma nmpi onlarınıla.!J ~ammy T,rc llelsinkiıle ~üımc haHımn•ln antrrnman 
yaptığı ırada bir kenarıla duran SO\)'et ) i11iinılerinin ) anına gelerek onlarla bir muddct 

Helsinki, 16 ( Arkada~ımız Se
dat Taylan telsizle bildiriyor) -
Atlet \'e güre çilerden mUte~ek· 
kıl !kinci olimpıyat kafilemiz bu
gun mahalll saatle 14 de buraya 
geldıler. 

Kafilemize tan·are me ·danın· 
da Finlandıyalı Turltler tarafın· 
dan parlak bir karşılama mera
ııimı yapıldı. Gazeteciler \e {o
tograf mubabırlerl derhal kafı· 
lemiıin etrafını alarak sual yağ. 
ınuruna tuttular ve poz poı re
&1mlcrınt aldılar. 

/ 1:örü~nıii~tiır 

metrede de gÜ\'endıkleri atletleri ka!ıleyi li:ıırşıladım. Mtlteakıben 
'ar. Bu arada atıcılık. jimnastik Olimpiyat stadı cıvarındaki ba· 
\'e E•krimde dP kuvvetlı olduk· sın bürQSuna gıderek kendımi 
!arını siıylüyorlar. tanıttım . 

19 temmuzda açılacak olan Gayet güzel Fransızra konu· 
Olimpıyat o.} unları için munzam §an Fınlı bır kız do yada benim 
bir açılış töreni haıırlanmı~. fışimı ikı dakikada buldu ve ev-

İ§tirıık etmekte oldu~umuı at. 'elce hazırlanmış olan gazeteci 
letizm miısabakaları 20 temmuz. hiıvı) etımı 'erdı Bır de bana 
da ha lıyacıık sabah ve öğleden tahsıs edılen kutu) u gosterdi \'e 
onra devam etmek üzere 27 tem anahtarını te~lım ettı .• Bu kutu· 

muzda ona ereOf'k dan ber gtınku faalıJcte aıt çe-
Gureş te 20 temmuzdan 27 tem ~llı bultenlt!'I alacağım. 

muza kadar gfindiiılO gecetl de Hcınuz esa tertıbatırı tatbikıne 
\•am edecek. 20 24 temmuz ser başlanmamış . A ın on besındP"t 
best züreşe ayrılmış. Futbol 19 ıtıbaren tramvay \'C o'obusten 
temmuzda başlıyor ve 20, 21, 23, istifade edeblleceğım. Yarın da 
24 ve 25 temmuz günleri d•vam stadlara gırış kartlarımı 'e di. 
edıyor. Kardöfınal 28-29 temmuz ~er bazı evrakı alacağım .. 
da, dömifinal 1 Ağustosta, fi. Olimpiyat oyunlar:ı 

t• • ttı;v:huriyetçllerde olduğu merkep resmedllmlştı. Aday, ge ------------
ıı;~. te•k it Eesleri \f' Kefauverln çenlerde \'erdl~ı blr demeçte, Ha'" rı'kan ın 
~ltney 1 Pttl~i iddiaları ileri kongrede 5. t'l turda seçlleccğinı 

Kllfileyi getiren uçak yolcu ta· 
eımağa el\'eri5l1 olmadığı için, 
atletler 'e gurcşçller cok yorul
muşlardı. Hele biitUn gün bir 
damla içecek su bulıımamı5 ol
maları canlarına tak dflmiş olma 
iı) d ı ki, tayyareden iner inmeı 
su lcmr~e koştular. 

1 

nal de 2 ağu tosta yapılacak l)i organize eiHlmış 
Olimpiyat milsabakalarında gll Dllnl.1i muhtelif temaslarımdan 

~ ~fauve ,baılanmı&tır. öylemMi. Gaıl'lecıler bu tah •• 
liı!•r na er Jn nıanaceri Sulll\'an, mlnde herhangı bır değışıklik Olu" mu" ndekı' esrar 

dQ ~ ınz..,tlerin koalisyon ha· yapmak isteyip ıctemedığıni ~o· 
~ <>lınefauver'in Geçilmesine runca Kefauver: 

1 
d 1İ? aa çaJıŞtıklannı belirt· •Hayır. Aı1ın iyimser da\Tan Aydm anama 1 

mak Jstemıyorum• demi tır. Kampa ancak saat 15 de gele
- <B~ı J, cide) bildik. YolJar<\.ı şöhretli Turk 
Le geıme ·e çıkmı~ ,.e RAna is· ı:üreıçılrrınl gorebllmek içın te
mlnde bir kadını zı aret edece- ce&!üsle durmus Fınliler ara~ın· 
ğıni Eo~Jıverek 12 30 da Kara· dan grci)orduk. Türk güreşçile
kö~de onlardan ayrılmıştır. rinin grli§i ba.lı ba~ına hır hl\. 

Gençlik Komitesi Kıbrıs 

~·ry 
beyannamesini neşretti 

4 a'ıı.ın CBap J. cldel ı"ıırıı kani butunmacına rağmen 
>l '•t•r. ~ hedefi olmağa bac I Onıki adanın Yunan hAkımı)e 
lı)an le ~lındlğl glbı, adada tırıe terkedılme~ıne ibraz etme 
~ 11Lı~ı h r 1 Rumlar, ilıni ve 1 ml~tir. Fakat h iç bır mes'ul 
4r~fııtıı her tUrlU me5netten Tiırk hUkfımeti, Yunan dostlul!u 
~ıı a ad.'an ıs i bir takım iddia· nun hatırı için Anadolunıın ar· 
4 : lsteın ın Yunanistana ilha· rılmaz bırer arçası olan bu f'S· 
ltr ~ ekku~ktedı.rler. Bu maksat ki Turk topraklarının birbiri 
lod '' bılh etmış olan remlyct· peşinden Yunanlstıına ihcan C· 
~@ 0 s lı:uı assa Kıbm Hum Or· dilme ine ve netice itibariyle 
o ~eı,..,,~\ı ~,I bu tahrikatı ıda· Turk emnı) et sısteminın koklin 
'• 1\ıbıı !' ~r. Yuz bine balığ den ~arsı imasına müsaade ede· 
h ııı 'r~ 'ilrk topluluğu, mil mez. Turk h lkfımeli, yüz bın kı. 
ı!d~:~:ı tatk dusmanı Rum ço şılık Kıbrı Türk kütle inı dort 
~~ lıa~araf!ndan daimi bir asırlık Turk düşmanlığının in ı 
~h ~ 'e h ı tçlnde bulundurul fına tC'rkedemcz. Türk gençlı~ı 

e leh er tUrlU baskı ve il· nin. grrt'kır e Turk • Yunan 
't~lıtad r. d dine ".'anız bırakıl· do tluğunu dahi feda edrrelr 
ı ~dı r, ın~tı faalı •et, Yunani Kıbns için çarpışmak kar~rın· 
'e( teı klı:uı Ve gayrı re~mı bU· da olduğunu mes ul Turlt hUku· 
lı lı eıı'lı.,kt ler tarafından des· metı hecabf katmak zorunda· 
~d ~ltıetın e ve bizıat Yunan dır. Yunani .'tanı idare edenlerin 
C e1..ıerı ce tahrik ve te::vik Türkiye realitelerini b·i bllme· 

t~t ~ ~llltı ır. teri VP tehlikeli Kıbrı me\'ZUU 
tı l:!'a rde Türk milletinin mi ile oynamaktan bir An e\'vel \'az 

tıl1 ~laıı rak b:ıskentimize gel· ~rçmeleri, Türk · Yunan dost 
tı ttı·uıı A.. Elen kralı Majeste luğunun istıkbalı namına temen 
ha:ıı Uhlk llnada kurulan •Ktb· niye ı;ayan,;;;d~ır-'-.·-----

t~1ı,, cenıi~ etı • nın fahri 
h '"• .. ını de ht • ıtııda R ru e etme i, Yu 

1' 1eı8ı0 •brıa dav, ına yen 
, bııtu11 İd aı• . hü\·ıyetl 'er 

•• eıe 1 UYor. Bugun Kıbrıs 
,~ katı~ l'lltifrit ağda'n müfrit 

:4-a.sı r bütün Yunan b sını 
it ll ır.,~artilerı için bir istls
ttJ 01ıtılta u olmu ve Yunan 
~ .~iıttr ~a nıur~cır bir hale 
h. ll~k Unan halkı bır ·E 

6u'Vaı Yet; isterisine tutulmuş 
1 t ııokı edlr 
\'\t~ı (~ j'~ bıihuısa belirtmek 
~ !1 do tı rk Gençll~I. TUrk • 
~- ınudtik URunun ehemmi e· 
hır hrulrı U~ ve buglinkü dlın· 

r ~ıı~Qrllret itındcı bu dostlu~ n 
cdC!1 b~ '4ıı ~. do tl~lduı!una kanidir. 

htte ' b r t ~un lr<1.Plarına rln· 
d. dU~n ~ranı olarak yalnız 

ııs.I' d.ır : Vunaııı lr \'ıızlfe olmadığı· 
cc. 't~llı~ter· ı dostlarımızın tak· 

~a t: t ııııı~ irap eder. 
l1!t ıtu111 e i Türk • Yunan 

ti d.tıpe~ııueın verdıği içln· 
2 haksızlık oldu· 

Dün gece 
Kadıköyde bir 
Adam öldürüldü 

(Bap 1. ddel 
bıçağını atarak ortadan kaybol· 
muştur. Katılın ortadan kaybol· 
maundan sonra halktan cesaret 
edebilenler yüzU koyun kanlar 
içinde yatan Medetln )'ardımı· 
na koşmu !ar \'e bu arada da 
polise haber verilmiştir. 

Yııpılmava başlanan tahkikatın 
\'Crdiğl ipuçlarına r,örc bazı 
kim~eıer üzerinde durulmakta ve 
şüpheler daha zlvade Medetin 
ötedenberi arasının açık olduıtu 
amca51nın oğlu Faik Özdemlr 
llzerinde toplanmaktadır. 
Diğer taraftan hldisenin saat 

8 30 da l•lenmesıne rağmen 
Faik Özdemtrln ortalarda olma· 
ması da bu ~upbelerı bır kat 

FaJvlt, bu ayrılı~la Gl'CC uat dı e oldu. Her defasında şunu 
2 uraiannda mavı renkte hu usl ka,dctmeden gcçrmiyeceğim, 
otomobılden asfaltın kl'nRnna finlandivalılar Turklere karşı 
atıbverdiği ana kadar ~eçC'n 1a· hu5usl bir l akınlık duyuyor 'e 
man arasındaki hAdı~eıer bu hunu her nsile ile izhar edi.}or· 
tiln esrarını henüz muhafaza et· lar. 
mcktedır. Knnıpta kısa hir istirahat ya· 

HArika otomobilden bırakıldı· pıldı. Daha ev"el gelmiş bulu-
nan ba kctbolrular \le futbolcu· 

f{ı 'akıt, o sıfatla yoldan geçmek 1 le olan Kadri ismindeki teğnıC'n ar Yl'ni gC'lrnlerlc kuraklaşıp 
tarafından goıiilerek ciple Da· öpııştliler. MemlcketlC'n avrılalı -
kırköy akıl hastanC'sine kaldınl· P«'k uwn znman gl'çmrdıii hal· 
mı~tır. Hastanede yapılan mua· de, vatan hauetl h«-rke~in için. 
)CnC'sınde \UcudünUn muhtear ~e cört>klr.nip oturu)or. Bu ı;arı
)crlerinde berelt>r ve tırnak it.le· Jıp bııü melcrde biraz da bu has· 
rınc tesadüf edilmiş, fakat bıkri· ret duyJ;ıusunun roın olduğunu 

ımlı\'orum. 
nın izale edilmediği tc bıt edil· 

Olimpl~ nt kö} üniin kapısında, şc ref direklerine çekilen b13 raklu 

yorler. Bu $artlar tahtında, 1ta1· 'ninde, Pakistanlı çekiç atıcı 
~a ıçin 8 - O lık ~nlibı~ct hıç l'eysııl Jluseyın sırt adalesini ıe· 

mı~tir. Uzun müddet sayıklayan İstirnhati nıiıtl'aklp atletler 
\ I' a~abl buhranlar içınde kendı· piste, güreşçiler mındl're gidip 
ne gelemiyen genç kız. aılesinın ilk antrenmanlarını yaptılar. Ma 
arzuınle Rahmi Duman klinığıne ıımafıh, fena bir seyahatin yor. 
kaldırılmışsa da bütün tıbbi lh· guııluğu henüz geçmiş ı:ayılamı· 
tımamlara rağmen kurtarılama· yara~ı için, bu antrenmanlar bı· 
mıştır. raz hafifçe cereyan fitti. 

HArikanın üzerinde bulunan Çocukların hepsi neşeli ve ıııh 
(Fahrettin Kral • Ford Linııted hatli. Yarından itibaren sıkı ça. 

lı~malara başlanacak. Umumi 
Sırketi) yazılı kart\'izitle, ı;aytk· kanaat. serbr t ı;tilde şampiyon· 
larken mliteaddıt defalar tekrar· luğu alaraıtımız yolundadır. 
ladığı ·Kral, seni öldUreceğim, 
blitlin aileni yok edeceğim· gibi niınkll rutbol müsabakaları 
~ozıer arasındaki munasebet mA· Hel inkl. 16 CArkad'aııımız Se-
nalı görülmektedir. dat Taylan lf'lsizle bıldırıyor) -

Ev\'elki gun Morga kaldırılan Futbol elımınasyonu m!isaba-
ceset üzerinde otopsi yapılmı~ kalagna bugfin de devam edıldi. 
ve tanı.im edilen rapor savcılığa Mısırla Sıli anısında cereyan e· 
, erilm~tir. den maçın ilk devresi, mOte\'a· 

un bir oyunla 2 - 2 neticelen. 
Diğer taraftan diln, ailesine di. İkincı dC\TC fe,·kalAde bir 

teslım edilen zavallı Harikanın sllr'atle Olnandı. Bılha~sa fısır 
cesedi arkadaşları ''e yakınları· takımı cıınını dl~ine takmı~cası· 
nın gôz yaşları arasında toprağa na bir oyun tutturmuş bulunu. 
verilmiştir. \•ordu. N rticcde Mısır, kuıı,·etlı 

Ölilmün sebebi fizerlnde ma· rakibini 5 - 4 )cnerek bu çe. 
lümatına müracaat ettiğimiz kli· tin imtihanı ntlamıs oldu. 
nlk sahibi Rahmi Duman: eller· Drezilva - Hollanda arasın· 
h~ngi yanlı~ bir teda"i tım~ h.a.1 r>nkl macı, çok yüksek bir ful hol 
lııs mevzuu olamaz. Tıbbi bütün klAsına sahip Tire1ilyalılar kolnv· 
icaplan yerme getirdik: maale· lıkla kazandılar. Hollanda takı. 
sel kurtulması mümkün olmadı• mı muvaffakıyetli bir müdafaa 
demiştir. oyunu yaptı diyebilirim. İlk dev· 

Tahkikata mı.ihtelif noktalar- re~ı 3 - l biten maçın netıcesi 
dan ehemmiyetle de\'am edilmek 5 - 1 Brezilyıı lehine oldu. 
tedır. ltılya - B. Amerıka maçını 
- ---- -- - B - O ital)a kazanı! Bildiği· 

daha arttırmaktadır. HAdir,eye niz gibi Amerikalılar bııim ta. 
Kadıkoy savcılığı elkoı muftur. nıdığımız futbolu pek beceremi· 

de zor oldu denemez. delediğı kaydedılmektedlr. 
Bu maç, kuvvet mutazene&ı Ollmıliyat knmiteıi b11kanhJı 

hakımından bir nısbetsizlik arzet seçimi dün yapıldı 
mesıne rağmen. İtalyan ekibi o- Helsınki 16 <A.A.) - Ame 
llınpiyatlara çok ı~·ı hazırlanmış. rıka Olimpiyat komitesi bıskanı 
Öniımiizdckl gunlcrde. hlılere eş· Avery Brundaı:;c, bugün yapılan 
sız futbol z.iyafetlrri ı;ckilece~lni seçim neticesinde ı 7 ye kar ı 
umll ediyor ,.c hryecanla brkll· 80 reyle milletlerııra~ı Ollmpl 
) nruz. yat komitesi başkanlıt:ına geti· 

Jlnfıı .ı\lnıan} a olimıılut ril mlştir. 
müsııbakalarınıı glrmi or Kadın Eskrim dün ı ıampi on· 

llel~inki. 16 (A A.) - lıllet- lu~unu Marari\tan kazandı 
lıırarası olimpiyat komitesi ba&- Kopenbag 16 (A .P.) - fııcar 
kanı Avery Hnındage. Do~u Al· takımı dun aksam burada Fran. 
nıanyanın 1952 oltmplyat mUsa. ~ıı. takımını mağlıip etmek u 
1-ııkalanna hiçbir \echile lstlrak retıyle. takım halinde kadın es 
etmıveceğlnı blldlrmletir. 1 krim dünya şampiyonluğunu kıı 

So,')·et olimpl)at ıta~esl zanmıstır . 
geri çağırıldı 1talya Uçuncü, Danimarka dor 

Hrlsınki 16 <A.A ) - Burada· ' dlincU, Birlr~lk Amerika beşin· 
!ti siyasi çcvrclcrin bıldirdiklerl· r.I olmuşlardır. 
ne gore, So\•yet Rusya olımpiyat lltlsinkide şeı P.f dlrejlnr. ı;ekl· 
ataşesi Nlkol Kahnlnı geri ça. len gayri nllRml bayrak 
~ırmıştır. , mur.tesl 

Katinin, orgenlzııs)·on komite· Olimpiyat kövtinfin şeref ka 
si ıle yabancı ataşl'lf'r arasında pısına çekilen Tiırk bayrağının 
~apılan toplantıda bulundul!u sı· gayri nizami olduğu, HPMnki· 
rada Batılı atnşclıır ve milsab:ı. dl'n f{Plf'n rrqımlcrden anla ıl · 
kıılar komill'Sİ Jlc yaptığı bir maktadır. Diin matbaamruı tele 
münakasadnn sonra ~l'Çen hafta fonla· '·e biwıt şifahen miiracaat 
onunda mrm!C'ketıne donmüş- eden bırçok okuyucıımuı, bu ih 

tllr. malın drrhal önlenmesiyl \'e 5• 
.Pakistanlı çckit atıcını n sırt ref direğine çekilen Tiırk b-y. 

adalest 1edelendl rağının nizamt olmasını istedik 
Helsınkı 16 (A.A .) - Olım· lerıni bıldırmi5lerdir. 

pıyat müsabakaları ba~ın bliro· Altıkalıların dikkat naıarına 
sunun yayınladıgı sıhhat bWte· arıedıyonız. 

ıeş. futbol, Halter, aU•tiun ve sonra edindiğim umumi ka· 
basketbol en çekişmeli ve en he naat, Fınlandiyalılıır 19~2 Ohm· 
yrcanlı karşı!asmaları teskil ede- plyat oyunlarını iyi organize et· 
rek.. \ mi5ler. Her büro gayet mun· 

llel in ki ·e gelhı tazem çalışı) or 'e ımkanları 2· 
lh•lcınki, 12 - Helsınklde bır ean hır takım kol:ı~hklar da sağ 

kaç gündenberi muhtelif memle. lanmı bulunuyor. 
ketlerden gelmiş. muhtelıf diller A rl Babll kulesi 
konuşan in anlar toplanmıs bu· Hel ı11kide nere)e baksanız 
lunıryor.. çeşitli Olımpı at rE'klAnıJarını go 

t~tanbul Milletvekıli Firuzan diyorsunuz. .. H!'lsınkı caddelerın 
Tek•lin Başkanlığında gelen ka rle muhtelı! dilde konuşan ilni
fileyi Helcinki f'lçimiz ve elçilik formalı &pocu kafılelerinl her an 
erkAnı fle. buradaki gazetedler. gormek kabıl . Ya1n11 demir P"r 
15 kadar Finlandiyalı Turk ve de rka~ındakı d!'\'ll"tlenn spor 
Olimpıyat komite.si üyeleri kar~ı. cuları hılha sa Ru lar tıır ıstıs-
laılılıır. na tl'şkıl !'diyorlar. 

Kısa bir sereınoni~ i müteakip SpoH.'u '~ geıetecilcr 
kafilemiz kendilerin~ tah~is e. Hl32 Hchlnki Olımpivat oyun 
dılen otobllslerle «Keplilh Olim larına i ştirak ederek PO"'CU mik 
piyat kôytine gittiler. tarı 3500 lı buluyor. Matbuata 

Çocuklarımıı oldukça yorucu tııhsıs cdıl,.n lıç bloktan mtitesek 
bir uçıık seyahati yapmıf bulunu kıl Jlomus Arad,.rnicııda da yine 
)Orlardı. Mumafıh he-ıısinln sıh· bu muhtf'lif mılletlere mensup 
bati ve ntşesl yerinde idı. 1:\00 ~azeterıve yer aynlmış. Bu 

Ötleden sonra, Oltmpiyat k6. ı:üne ı l!dar 700 kadar gazıotecl 
yüne ıld~rek çorukları kamplıı· f"lmıs bult11'!uvor 

Güney Avrupa bölgesi Komutanhğı aynldı 
CBap ı. cldel 

mandasında, ltalv nın bil) ümek 
te olan ordugundan teşekkül e 
decektlr. Her iki tAll komutJın 
lık güney A\Tupadakl mllttefık 
kuvntler başkomutanı Ameri 
kalı Amiral Robert Carne 'e 
bağlanacaktır. Carnev, dol!rudan 
do)lnı a Atlantik paktının A\· 
rupa orduları baıkomutanı Ge 
neral Ridgway'in emrindedir. 

Yrni teşkilft.t, Roma, Parıs 'e 
Carne •in genel karargllhının bu 
lundu~u Napolide ayni saatte ı 
!An !dllmi~tir. 

Bundan bir müddet ev\el Tlir 
kiye \•e Yunanistan. müttefık 
teşktllt dahilinde kara kuvı;~t 
terınt, güney Avrupa böb::esi 
milttefık kara kuv\•etleri baş 
komutanı Unvanını ta ıyacak bir 
ltalyıın generalinin emrine ver· 
meğl reddetmlşlerdı. \'cnı karar 
bu ihtllflfa 11cn vermektedir. 

N TO'nun Lizbon konreran 
~ında kararlaştırdığı \'eçhile şim 
dl milttefik teşk•lat dahilinde 
bir güney A vrtıpa kara kııvvrt 
leri komutanı ,.e hir güney drıt:u 
Avrupa kara kuvvetleri komu· 
tanı bulunacaktır. Tiirk \•e Yu· 

an kuvvetlerinin başında kendi 
ôz milletlerinden 'kumandanlar 
bulunacak ve her iki milli ku\'· 
velin dahıl bulunacağı güney · 
dolu karma komutanlığına bir 
Amerikalı general tayin edıle· 

cektir. 
İtalyan Savunma Bakanlığının 

hır teblığıne s:orc btitUn ılgili hu 
kumctler ycnı muEterek tertıba· 
tı tas' ip etmiftır. 
Turkıyc \'C Yunarııstanın dahıl 

bulanacakları muttelik kara giı· 
eti komutanlı.tını desteklemek 
ıtin yenı bır taJ..iık Havacılık Ge
nel kararı;:tıtıının ıhdnsı da goı 
i.lniınde tutulmaktadır. Bu komu 
tanlık teşkılAtının ba~ında Gu· 
r.ry Avrupa b<ılge ı tnııttefık ha· 
\a kuvvrtlrrı komutanı Tümge
neral Da\ ıı:I Schlatter bulunacak 
tır. G m-ral Schlatter C'Sasen 
do rudan doğruya Amıral Carne-
e baflıdır Bund n maada, 

Türk • \ unan karmasında Ital· 
an kuvvetlerıni yakından de;. 

tekit) ecf'k a rı b1r taktik Hava 
Komutanlı ı da ıhdas edılecek· 
tir. 

Türk ve \'unan donıınmaları 
mılll kumandanlıklarına tAbi kil 
laccıklardır. Şimdiki halde bu 
donanmalar güney Avrupa bblge-

ı müttefık komutanlık te~kılfttı 
na ithal cdllmemiştır. Akdenız 
bölge ı donanma kuwetleri ko· 
ır.utanlıl<ı mrselesinde lngillz ve 
Amerıkalılıı.r arasında göru~ fark 
ları \'ardır. Gortinürde, bir mese 
lenin hallinden sonra Turk ve 
Yunan dommmalarına muttcfık 
teşkılAt dahıhnde verıll'cck k• 
sım k:ırarla~tırılacaktl!'. 
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rruHJllf u nrru srns nıı 
sn ;aonus utmuı 'iiiiiiii_. 

ıızarısı nnsn-MlllS uı. ıuunt • 

• Ba1, dit. adale, sinir ağrıla· 
rı•ı süratle teslıin eder. 1 

• Romaılıma, lumbago, ıancı 
ve snılarına karı• ıayanı 
tavsiyedir. 

• Bayanların muayyen ıaman• 
lardalıi sancılarında son de· 
rece faydalıdır. _ 

KİNİNLİ 

1 

lsfanbul Ticaret Odasının 
Yeni Telefon Numaraları: 

9 /7 /952 gününden ~ren 

24349 -14348 - 24347 
24346 - 24345 

olarak deği~tirilmiıtir. 

- lm&İyu ıiaJlJlrl: SINAN KOllıA" 
Ba uyıdı J'UI lalerlnJ ftile11 idare e4ea mea'a.I midir: 

llELİB 'fENft 

llRINCi KALiTE ISVEÇ ve ALMAN MALf 

TECRİD 
M LZEMESİ 

KO \ 1 

Tahir Han Galata Tel : 49421 
(VATAN) Gazetecllllı: Ye Mıtbaacahk T. A. $. - lataalnaJ 

V A T A N M A T ll A A ~ 1 -~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r.!. 
......---~----~--~-------....,,,...--.,.-----------ut I ka en i · i i almak lazımdır. Lastik ahr n 

Her · malın muhtelif cinsleri ve bu cinslerin 
muhtelif fiyatları olduğu gibi otomobil, 
lcamyon ' ve traktör lôstiklerinin de muhtelif 
'cins ve fiyatları i vardır. .-. 
'on bin kilometre yapan bir lôstiğe 100 lira 
verecek yerde Otuz bin yopacok diğer bir 
lôstiğe 1.50 lira vermek sizin menfaatiniz 
iktizasıdır. 
lôstik mübayao ederken cinsinin' iyi oldu· 
ğuna, çok dayanocağına,,ı. alda!'modığınızo 
'emin c. olmok isterseniz. 
t - -\GOODYEAR'ın dünyaco~eıhur-SU_!.ER 

GOOD rrt'EAA 
S PERfiUSHION 

En; emsalsız J lastiktir. 

CUSHION· ıastiklerinde ... bir ıasti1cden}bekl" 
nebilecek en yüksek kaliteyi bulursunuz,• yu· 
muıak oluıu .. her bir .a l8stikd:n, fazla konfor 

r• ' r t ... b temin eder.~ Durması pek t çabuk _ol~gu. gi ! 
gayet uzun ömrü ı. vardır"' ~· 
Bunların hakikat f olduğunun "f isbah 6 ıudur' r 
Dünyanın her bir tarafında herkes en,. fazla 
Super • Cushion lôstiklerini, almaktadır. 
Otomobil fobrikaları 111 yen\ imal , ettikleri 
oto~obillerde bütün' markalardan· fazla' ... . 
GOOOYEAR'ın Super· Cushion lôstiklerini 

-~ -- -
kulla_nmaktadı_!'j • ... 

. R04D-LU6 KAMYON LASTiKLERi TRAKTÖR LASTiKLERi t ZllWTTE lULLANILAN LlSTIKLER -
Oii11ye111n t.er ltlı 

l•rofınd• •ldtılıı 
tilll .... nıld•· 
li11thcle de lttı 

ıaıtılr.ler h•111 iyi 
rollordo h .. • de 
b11ıv• yollordo 
t .. lıal8de netice• 

le• nrınltlir. ko· 
1111 da701111r.lo hu· 
ıvıi t•lıli bv ıa,. 

t ile çolr. UIVft bır 
omur teınııı eder. 

GOODYEAl 'ı" Super· hro·Orlp llttilılort 
en foılo çelım• lıuoneıl •-111 eıtill !ıift 
çift~ller torafıııdon diler ıııorlıolardan t•r• 
cih edilmelııed i r. 

fr•lıtör ıa1ıilılerl11lıl11 .. ~ l•rtiııG tıml• 
içi.., 111 dı GOODYEAl'ı tercih 94iııiı. 

Zir•I -littelerd•, tralıtör arlıotlııda (•ki· 
lett aralıolardo, ı..myonlarıııııdo yal " 

.. ,,ak .... iıiıı• oöre 111vhtelif modınerd• 

GOOOYE.U laııili "ardır. 

Uıtik elı•ltıin en ltiiyiilı h111l ol•n 

GOODYEAl'ın dünyanın en iyi ıaııilini 
111191 ettııelıı. old11lun11 hoıırden ~ılıarınoyın . 

GOOD> · 
. LAsttk.alemlnin ... •nlbUJUk · ve .. föhretll !';:;mi 

~~.--.--.-ı-• .no..;;;,tU; • .......-~..,.,;;-

• 
,~; VARA YANllt. ÇKl"I 

e11A"it lKJA* ., l'i$İKl.l1ff H11$1 

SATILIK OTOMOBiL 
1051 modeli Spor BUlCK 

DYNAFLOWW 16.000 ki· 
loınetre yapmış çok temiz 
kul'1t ılmış otomobil satı 
lıktıı. ~mracaat. 

Telefon: 25967 

EKİPMANLARI iLE 

2 TRAKTÖR 
lADET 10000 
5ADET 1000 

LİRALIK PARA İKRAMİYESi 

21 TEMMUZA KADAR SiZDE VADESiZ 150 
EN AZ t)Ç AY VADELİ 250 LİRALIK BİR 

HESAP AÇTIRINIZ. BU ÇEKİLiŞ 
25 EYLÜLDEDİR , 

. 
Z RAAT BANKAS 

l .............. mııı ....... ~-, ~ 
u~ uu••u•u•• • a.r .an.a • 

' a 
Sahip olmanız mukadderdir. Zira 

OTOMATiK KAPI ,, . 
OEFROST O· MATIC 
ET, SEBZE, MEYVA, .. TEREYAG MU., 
HAFAZALARI, ŞiŞE, SOGUTMA CEK:
MECESI, KAPI RAFLAR!. 
HARiCi GÜZELLiK VE TAMAMEN ' 
PORSELEN BOYALI 
ASGARi ELEKTRiK SARFIYATİ 
SCOTCH • YOKE TERTl.BATI SAYE~ 
SiNCE 1 HAKiKi :SESSiZLiK 
ı7!t SENELIK,TECRÜBE 
ve salr'8ıve ısalre.:o. 

Ehven fiyatla Ancak G İ 8 S Ü N 
DÖLAPLARINDA MEVCUTTUR. 
Dolaplarımızı bir kere görmeniz 

karar vermeniz için kafidir. 

LKO Tt , RADYO llvt eeu• • HA•l,_ı 

. Ekonomi ve Ticaret Bakanhğı 
iç Ticaret Genel Müdürlüğünden : 

VATA~ 
lı.AN FiYAT~ 

Baslık maktu tJı 
2 net sayfa santiJDJ 

30.Kasım.1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Esha· 
ma münkaslm Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye. 
de çalışmasına iz.in verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden G. ve 
A. BAKER Limited Şirketi bu defa Balcanlıtımız.a başvurarak 
9.4.1952 tarihinde, Londrada Noter William O. Brown buzu. 
nında tanzim edilen ve türkçe tercümesi 1stanbul, Beyoğlu 
Altıncı Noterlllince 7.6.1952 tarihinde tasdikli vekiletnamede 
yazılı yetkilerle ve bilumum mahkemelerde dava eden dava 
edilen ''C UçUncli ı:anı~ c•f'IO: , le hazır bulunmak üzere İnglliı: 
tebaasından Leslie Alfred Da ies'i Türk1ye vekilliğine tayin 
ettiğini bildirmiş 'e gerekw evrakı vermiştir. 

Bu işe ait evnk incelenerek mevzuat hükümlerine uyiun 
görüldüğünden illn olunur. 

VATAN 
Niiaha11 IS &anqtm 

~boH 181'alU l'ilrlıflı... &...COe. 

Biz arlık ~60 ı..an 9.00 &An 
Oo 111.ıt 12.00 • 14.00 • 

Yeni n91"iyat 

Tahdit eclUea mecmualar 

s lincll • • 
t Oncü • • 
İlln sayfası • 

Verem •e Dahili il 
lan Mütehauıt• 

Muayenehane 8t 
Tramvay Cad. Emnb'et 
dığı yanında No. 12.' 
84395, Muayene 11.19 
Vali Konağı Cad. l'lj 
Başaran Ap. Kat ı. Tel 
83684. 

~ıtı arlık 12.110 • H.00 .. 
leııellt 43.00 • 16.00 • 

Dt&Kı\Ts 
&a*-tlM dnderil• enü " ra. 
WIJ HsrNlı.iL e4nm.bı, l&M 
ıhınma&. tı&ıal&ICuı ••ıallr.ı • 

Dun 4 Aın~Ucaa n a nrll mecmu· 
aıı.ın ıatıtının ı.alldıile tabi tutuldutıınu 
blldimıl;Uk. Bu ha'bertl• adı ıtoın CI· 
cek metmuau lla hl.Jeıı gıılmakta ıılan 

Yeni Çiçek JBMmaaaııııa lılo bir all'kau ı======'~ ohıııdttı bıldirtım.ktacllr. I 
Soyaclı Tashihi 

Vahi Öz ve .., e41lııı& 

" 

arkada~ları A.BONEU:RIN 

Soyadımıı (Keleşollu) iken 
f st. Asliye 1 net Hukuk mahke
mesince 951/1191 esas ve 
951/1735 karar No. su ile 30/11 
951 tarihli kararı lle (GUleryüz) 
olarak tashih olundutu !lln 
olunur. 

)peret topluluğu ot&&ATINB 
Her akşam 21,15 Adres dett.-rmelı Mn.lldt 
de, Pazar 16 da r• 

ı 
-Bobstlller _ ti tılıdlNe M nraıhllı ,_ 

3 perde mlizlkal operet ta oala clnderll•tll rlea 
Gişe 11 de açılır. Tel: 43134 .., ____ • .. •.a•.•.·----

•uWa Gilleryiiz 
~ alleıl 

Mide ve Batırsak b•,.,. 
tan, Basurun aıııelır 
tedavlsL 
Nipntaıı - &a111ell 
Serin Aparı. N•· " 
13433 


