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·ıran' da durum 
tekrar gerginleşti 
~usaddık istifa etti. Kıvamussaltana· yeni 

kabineyi kurmağa memur edildi 

~an Parliiınentosu kordon altına abndı. 
~iOer yapılması i~in eınir verildi 

lkl.ncı· 1 
Rtııl110 Stl'l1İliıni;iı·· 

Londra 17 - Iran Başbakanı Dr. Musad· tetikle durmaktadır. lran parlamentosu kor-
dık dün sarayda Şah ile yaptığı dört saatlik don altındadır. 
uzun bir görüşmeden sonra istifa etmiş ve Dr. Musaddık Başbakanlığı yatıında ken· 

Gu .. nah l ı bu istıfası Şah tarafından kabul edilmi$tir. disine Harp Bakanlığı ile hudutsuz sal~hi· iranlılann antrenörü Sa imle gÜrt$Çilerimiz konu5U)Or <Ra ın ••oto) 

~~!a~9u'!a·l~~!?y?'ı~~::ıind:a~:!~~kan~:r~~~~ ~::!~~n~~~l~:b:ıi ~d~:!~:~~i r~~~~i~~n~~j~~~ K o m ı· t e ' g u· . r e ş ÇI · ı e rı. m ·ı z memur etmiştir. nı \'crdlğıni bildirmiijtir. 
Dr. Jılusaddık'ın beklenilmiyen istifası İ· Tahran a keri \'alisi bir tebliğ > ayınlıya. 

1'AZA1": 4h- randa bir gerginlik meydana getirmiştir. BÜ· rnk muhtemel kargaşalıklara karşı tedbir a· 
"•et Enıin YALMAN 'b 1 tün yollarda ihtiyat tedbiri olarak zırhlı va- lındı~ını \'e bazı kimselerın tevkıf edilmeleri 

'l0Y~~ıt lt - Pirinç üzerinden sıtalar dolaşmaktadır. Askerler \'C polisler için emir verildiğini bildirmiştir. 

~~~!~.i~r h~u~ku~.i~m~e~se~,e~ hakkında karar veremedı· 
l,Jı P•rt~nunu hiç ıüphe yok ki 

lııı ltcte t d" ~ine aittir. Fakat kk • clııtıı 1111 lı ek Kunahlı o devir ol· h d •• 
liıı lııı abu) edemeyiz. o gidi· a ın a muna aca 
t;ırlırı:ıurıarı~ı, hatalarını, za. 'f B .. 
.... bunı gorııp milleti aydınla· unun 
~t::i~ e~~i~!fb~,k~:z:~:~e!~ Prof Sıddık Sami Onar, bir kanunu Anayasaya ayk1rı ~ 

yapılctcak olan toplantıda ikinci 
~'te)ı ~lkı arkasından süriikli· 
"•r rn::~~! bir ekseriyetle ikti· olduğundan dolayı tatbik et miyen hôkimi tebrik etti. son 
tat plt1l ııne gelen bir Demok· bilclirili}'<>r kararın verileceği 
~~~e~~ v;rr~~ ~iu!\~·i~~ıt~;i ·Zafer», tenkid ediyor, Nihat Erim profesörü haklı görüyor 
dıııeıte harız kôtulükleri bili 
lklııeı llıtınesinden dolayı onu 
dııt eti Cilnahlı saymakta tered· 
'!<eH~rııeyiz. 

llıır118 b bir idare tarzının bile 
:olaanı:raktığı bütün hata ve 
l.te ed·~· iki kusur yılda tas
reıı•ete 1 ehlllr mi, memleketi 
la ••r ç~, frnıeğe ve 'ataada1-
~ra, lereı~et~ bo nutluğı, bu· 
il kad a kiye kan1ttur:map 

it cletı~r za?1an Ufi mi! E lbet· 
~ 1kay,t d .. Fakat ~eni ikUdarın 
'ktt .,1 av~t eden halleri mem· 
lı~iıı· çu ıle kendine dert f!t· 
ki 1 Cors d' Ytte dilit'l. ık, tenkide \e ~i· 
)ltıc 'lir mu; \'armazdı. En bil· 
ltrj aıtııı atıe gidilse bile mesafe· 
1•r• ihu •k için muayyen zaman· 
diıııııııı laç olduğunu dü9ünür, 
dtgttkl' sıkar, halli hiikıimetl 
~•lıuıd~~ı'rek &ahırsız ve insafsız 
Q~• d arı teskin etmece ve 

il\·et etmeğe çalııırdık. 

~11 tare ki h' k. • . . 
bir u umetın ııstemlı 

'lllııı 1 v::.lıilde iş gördülüne, 
llıtııııeket ıınte çalıstıJına ve 
'diııcııti 1 !erini kendine dert 
~it irtıkrı.e dair bir kanaate vır· 
it llıokra~~nı bulamıyoruz. Dün 

1 reıc k artinln önümüze dü· 
dt.lerı~ b~~Üliigiinü bize anlattıjı 

1lor ... çoğu ayntıe devam e· 
Ilı . rarr k 
1 'llııııın 

1 a,•gası, ıunu bunu 
lltaralc ltderek, &Unu bunu SUS• 

b11cliıesı· 1ktidara sahip kal111ak 
lı •ıtaıı ' ktıdar hle\'klinde yeni 
lı iclar ırıerkeılyctı;i ve keyfi 

'ııı edı e kuranları o kadıır meı· 
tıı,,,llll) or ki bugün artık icra 
)aı Yetini t t llız l> 1$tdıklarını ve 

11:~ b6tJIDokrat Partililerin de
t d111ı11r1: ~rklerln hükllmeti 
•teııııYorı ı hır türlü l\atıra ~e-
ba1ı ar. 

:artı, a ıaribi &11 ki Demokrat 
t 'ıı, ke:::.~hıletet mevklinde I· 
"0lı tv,,1 ikbal ve iktidarından 
, '''r•iat 

1 
meırıleketi, istlina 

ıı' bıiikenı çlnde, düsünen olgun 

11 · llııııiın ~'~ bir ılyasl kuvvet· 
it~ l~~diflıktıdara 111hlptir. Bu· 

11 il her kadar sahip kalmak 
da taın11 ~eşru fırsat ve lmki· 
) 11tıı hıı.'::;le nıaliktlr. Böyle ol· 
lııoıı,ra e her nedense doğru 
0)'~t )'~IJ~:eınlekcte candan hlz· 
lıı ' "•sıt ına rağbet etmiyor, 
~ lıille alarla iktidarını emin 
iti llıtn b koynıata çalıııyor .ki 
bı" 1Dt7 enzerlnl Halk Partisi· 
., ı, buı den sonraki g ldi:ilnde 

11 
81'ti; rıı~•k &üçtür. ıDemokrat 
~ çıkarı. ~bet icraatlle, karını· 
d 11~rı1 lkudutııuz fırsat ve im· 
) •ıı nı 11k ı ltne birbiri ardın· 
.:•ıılldak~~~el mahsul alınması 
l ile 'e d Yı talihle, f sene, 8 
~ '•liı rı~ıha faıJa zaman balkın 
~lldisJni ale emin bir surf'tte 
it 11taıı b~ olan llıtidarı, müva· 
ıı:'llıerı. nı r . ı:alı:snıa usullyle ve 
ııt ~lhrı.ıy aııye r'\hmet okutacak 

"'Ye dıi:.~1«:, &iiz &öre zor la teb· 
wUruyor, 

li111ı11ırı 
il ile bet elbette bütün bütii· 
aıa'•ııı, ~~ dıırınamııtır. Tarım 
~ 11d•, Piri Yabadı ziyareti ııra· 
,,,'1e "er ~~ üzerindeki mua· 
lı r~bıiıı 1 sının kalkacaJını ,.e 
lı 8~ teb htı kuruıa lnecelini 
tilın,lle lir etmistır. Fakat bü· 
'l 11 t1eıa 1/

1tti lUifelerl birbl· 
"e arı.:1~ saydı, hlilcimet rel· ca. aıları, parti lalerlnln 

~anu Sa: 5; Sii: 6 da) 

Bunll JluTı.&lriınf:ılı" 

Ankara 17 - Bugünlerde i
lim adamlarını oldutu kadar si· 
yası şahsiyetleri de birinci de
recede meşgul eden hldise ana· 
yasaya aykırı kanunların tatbllı: 
edilıp edılnıemesi meselesidir. 

Profesôr Nihat Erim dıinkü 
makalesınde Turki)ede uı ao 
naklaunın em.ıfy'M ısUbdadına 
karşı tenıınatsız oldujunu, Jca. 
nunların anayasa) a uygunlugu. 
nu tetkik eden biı· uzuv meyda· 
na getirili[Jclye kadar bu vazi· 
~etin de:içmiyeceğini, çünkü 
kuvvetin ancak kuvvetle durdu
rulabileceğini izah etmekte, Ak 
şehir asliye hukuk hakimi Re· 
fik Görün 1949 da anayasaya 
öykırı olduğu için bir kanuniın 

kendisine tatbik edilemlyece- ,.._.,.. 
tini iddia eden bır vatanda~a 
hak verdiiini ve bu davanın 
temyiz olunduğunu, > argıtayın 
bu karan bozduğunu, fakat ha· Pror Sıddık Sami Onar 

kimin ilk görUşUnll delistirme
dlğlnl, meselenin 14 aydanberi 
tekrar yugıtayda olduğunn ve 
)'argıtayın henüz son sözü söyle
mediğini anlatmaktadıl'. 

Hakim Refik Göı·e, oıdinat'yüs 
profesör Sıddık Sami Onar teb· 
rik mektubu yazmıştır. Bu mek· 
tupfa ö> le denilmektedir: ( ç. 
tığınız çıkın } ennde ve faydalı 
buluyoruz. Enelce ben hakim· 
!erin kanunların ana~ asaya mu
halefeti meselesini tetkik etme· 
lerine taraftar degildim. Bu fik 
rimi: •Amme hukukunda huku· 
ki tasarrullar ve kazal müraka· 
be• adlı yazımızda da izah et· 
mlştim. Fakat son zamanlarda 
teşri organı salAhiyetini o de· 
rece tecavüze başladı ki bu iti· 
barla hiç olmazsa bu sahada 
tahdit koymak ve Meclisi fiili 
bir tahakkilmden önlemek zaru· 
ret halini aldı. Hukuki kaideler 

(Devamı Sa: 5: Sil: 1 de ) 

ğitim Bakanı, .Oğrelmenler 
Birliği Kurulunu f erk elti 

Bakan, Adana delegesinin « Korkusuz konu~malıyız » 

demesine sinirlendi «Haksızhk ve ihmôl öğretmeni ya 
isyancı, ya sapık veya miskin deniyor 

Tiırldye Öjretmen Dernekle ri Milli Birliği beşind t emsilciler kunılunda bulunan delegeler 

Türkiye Öğretmen Dernekleri 1 Kaya, ikinci başkanlığına da Ari., dar: • 
~lilli Birliği beşinc:i Temsilciler fi Gürpınar seçildikten sonra, o- Her şeyden evvel, biz bu 
Kurulu, dün saat 10 da, eski F,. yönetim kurulu raporu ve hesap kürsüde konuşurken, hür, korku
minönü Halkevinde, mu.htelif il· bi!Ançosu okunımıstur. suz ve serbest olmalıyız. Söyledi 
Jerden ıelen 102 delegenin isti· Raporun okunmasından sonra ğimlz sözler yüzünden, Anadolu-
ralôyle toplanmıştır. söz alan, Samsun, Konya Ealıke- nun en hPcra yerlerine süriılme-

Toplantıyı Milli E~itim Bakanı sir delekeleri ıörüşlerfni bildir~ meli~iu demiştir. 
Tevfik İleri ile Vali ve Belediye ,mişlerdir. Milli Elitim Bakanı Tevfik İle 
Başkanı Dr. Fahreltin Kerim Bu arada bir öfretmen Banka. ri bu konupna üzerine oturduğu 
Gökay ve deleie olmıyan bir çok &ı kurulması arzusu da izhar edil yerden kalkarak salondan çık· 
öğretmen de takip etmislir. mi&tir. mıştır. 
Xonıre :&ıkahlılına Kemr· Adana dele~esi Hüseyin Bay. <Devam.ı :;,: 5; Sil: f de> 

Rüyira Kotrasının ikinci Sü\•arisi Xihat Bekdik 
.Aslaıı Xihat, dümende 

f 

/ 

Helsinki, 17 (Husust surette 
gönderdiğimiz muhabirimiz Se
dat Taylan telsizle blldiriyor) -
Bugün toplanan Olimpiyııl komi· 
tesl Yaşar Doğu, Nasuh Akar, 
Gazanfer Bilge, Halil Kaya ''e 
Ruhi Sarıalp'ın müsabakalara ka· 
tılması hakkında bir karar vere· 

Futbolde 

mcdi. Komitenin gönişU dıinkU 
\"aziyetini muhafaza ediyor. l\Itis· 
bet bir karar 'e,rilmesi ihtimali 
çok zayıftır Nihai netice ~arın 
(bugUn) belli ol:ıcaktır. 

Ccllıl Atik bugun bura)a ı;el· 
di. Kafile ba§kanının ta\·assutu 

<Devamı Sa: 5: Sa: ti dal 

Hollanda 
Antili ile oynuyoruz 

Yapacağımız bu müsabakada, ikinci tura katı
labilmemiz mümkün görülüyor 

Helsinki, 17 (Hususi smettc 1 cıktı. Pazartesi günü Finlandiya· 
gönderdiği.aıiz muhabirimiz Se· nın Lahti ~ehrinde kar5ılaşaca· 

1 

dal Ta)· lan telsizle bildiriyor) - ğız. Lahti Helsinki'ye trenle üç 
Olimpiyatlar cumartc i glinıi ı·es-ı saat me~afede. Bugün Antm•ıe 
men açılı)or. Helsinki adeta bir rin antrenmanını se)Tettim. Or
bayram havası iı;inde. Herkes bu ta boylu insanlar. Turnuvanın en 
belli günü iple çekiyor. zayıf takımlarından. Onlar da 

Bugün futbol kur'ası çckıldi. bızım gıbi eleme)e kalmadan 
Bizim karsımıza Hollanda Antllı, <De\aau Sa: 5: Sü: 3 de) 

Ucuz atlatılan bir 
otoınobil kazası 

Dün gece yarısı bir otomobil denize yuvar/al nıyordu. Araba bir tesadüf eseri olarak kurtuldu 
Dün ak~:ım ~eç ' 'akit Bogaziti 

1 r asfaltında ) eni bir denize Ytffar. 

--------------------------• lanma faciası cereyan etmek üze 

1 

re iken İli bir tcsadiı! netice.ol 

OKYANlJSU AŞAN İLK 

TÜRK KOTRASI 
kaza hafif atlatılmış \'C denize 
uçmak üzere olan bir otomobil 
güçlükle kurtarılmı~ır. 

Dün gece içinde sarhoş iki ki· 

~ f'l/Nf YAMUN 

i bulunan \'e )ı:b:ıneı elçilikler
den birine .aıt olan 946 A.E pli· 
kalı otomobil norm:ıl hızdan raz 
it süratle giderken. Tarab~ a ıle 
Kircçburnu ara.oında. iki tekerle· 
tinm birdenbire patinaj ~apması 
~üzunden denize do~ru kaymış 
ve arabanın yan iki tekerle~i rıh. 

C< ROY AM » DAN NOTLAR : 7 

Yolun yarısına 
29 llazirnn Pazar • On bir 

gündür uçsuz bucaksız 

suların ortasında çalkanıp du· 
ruyoruz. Dört günden beri kıb • 
leden esmekte olan sıkı rüz. 
gar saye inde gayet iyi yol yap 
tık. New York'tan ayrıl· ·mız· 
dan bugün saat 12 ye kadar 
2078 mil asrnışıı. Portekiz sa· 
h111erinin ilk fenerini görme
mize daha bunun aşağı yukarı 
yarısı kadar bir mesafe var. 
Ama geriye kalan yolu beş 

gilnde mi aşarız, yoksa on beş 
günde mi, orasını ancak ese
cek rUzgArlar ve karşılaşacat!ı· 
mız denizler bilır. 

o. Çe\ rem izdeki Deaizo 
adlı kitap 

yanımda sadece üç kılap v~r. 
TesadU!en fiçU de deniz 

le ilgili. Birinin sadece adı ÖY· 
le: Orh:ın Hançerlioğlu'nun 
• 13üyük Balıklar• ı; biri l'ılelvil 
le'in •Moby Dlckti <•Beyaz Ba· 
linaıı): Biri de Biolojist ve 
•oceanograb Rachel Carson'un 

g l e tınıdan dıı;arı fırlamıı;tır. t'akal e ince 1 
il ı bir trsaduf olarııl; rlingil ııks· 

•• • mıwamı "iı: 5: ~Ü: li d:.ı\ 

( De\"Ulll Sa. 4 Sü 1 de) Tuuç l'alman <ön plindil sey.ahat ean .. da motlannı yazı~or. \'anıadakl \'edat Abut'tar. 
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IGONON YAZISll 

ram 1 

İ tanbul Kal ) ı;ına ) ardım 
k nma Der. 

netı kon·re
s rde o ı. 
nan ıı:larc he 

lstanbul Kalkınma Dcrne§i yeni idare heyetine 
edılme!lne fay 
dıs 'ardır. 
Ko~lerln 
lulkınması 

Sebze ve m eyva 

fiyatları düşmüyor 
ı HAVA~ ~A%1 Y•~ 

1 
Ye~ffko.> nteteorol!llİ fı;tns 1 

Kadı köyündeki 
Kaatil 
Yakalanamadı ra;ıı. un

e n I· 
rn ı .ı 'e 

geniş bir çalı;ma programı vermiştir. Program· 

daki maddE:ılordcın bir .kısmını ohun yerine ge-
tirebilirse ona no mutlu 1 

Besinci mad 
de İstan

bul t'I\ ar koy
lerınin kalkın 
masına daır

dır. Ko) lerın 
'e onlarla be-

Sebze ve ieyva mevsıminln g lmlş olmasına rağmen ne 
sebze ve ne re Meyva fıatlarında ufak hır dUşme dahı gorlilme
mektedir. 

)onunun tıthminlerine gore 
bugün ıehrlmlz \C eh aı ın· 
da ha\11 bulutlu, pek 11z bir 
lhtlmalhı mcnii sağnak ha· Evvelki gece Kadıkoyde gUpe 

glindtiz çarşı içinde ledet Ok· 
sU~lı bıçakla ~ aralıyarak olü· 
mline sebebiyet "eren Faık Oı
demir henüz yakalanmamıştır. 
Dün Faıktn saklanması muh· 
temel olan bazı yerlerde arama 
lar yapılmıştır . 

ııl m p'An \_ 
l!! e le h k· _,.,.,.,,..,.,,.,=-=-- -==""'""'"" Yazan: 

Bu bal geniş mlistehhk kıt!Psi tarafından tenkit edılmekte 
\'e halk arasında resmi makamların gev•eklıfi lAka:rdm bazı · 
olaycı imAlara yol açmaktadır. Bu arada Valınin geç"n mev· 
sım llfın ettiğı Taksim meydarıında domates Htma vaadinin 
1erıne getirılmesi istenilmektl", helki bu ayede ucuz domates 
yemenin miımklin olacağı, blraı mustehzı. hatırla\ılmaktadır. 

linde asmurhı geçecek, 
ruz.ı;Arlar po rudan lmn et. 
ll e"ier.ek, ı;ıraklık biraz eıa· 
1 rak 29. r;antiı;rat ci\Brın· 
da ka)dohın caktır. 

k nia b • mad 
d ur. Rıpor 
da denıl or 

Jı: •• 
• t tanbulun Prcct tarafın· 

dan haıırla!lan n! ım pli!lında 
e .aslı bir tAdıl ;)apılarak felı· 
rın liman H lı saha ıle lsk'n 
uha •n n birbırinden ayr•lma· 
ıını \r lst nbulııh hakıki kal· 
kınma ını ağla.}acak veni bir 
n m pi n e a !arının te bıtl 
için mutehı ı bir hc.}et im· 
rulma ı hakkındaki trşebb U· 

mü de mu bet netice \erml)e 
baılam• ' 1 tanbul Belrıfüe· 
sınce ho le hır he3etln ilk nu· 
\t l at im t r.• 

Bu maddeden anl:ı· lan ru· 
d r: Pro t t rafından hazır • 
nan rlzım ıılAn detıst rılewek 
~e'l b r r An \ÜC'Uda getır le· 
ce bu ı m!lteha ·ıslard n 
mu ep b r hP~et .}apaclk· 
tır. Beled ece bo le bir hc-:, e
tın ılk nü\e ı atılmı , b t aç 
nt b·ı ı., ıt n çalışmağa ba;la· 
mı• r. 
~4•ım plinın 
llukmli yok mudur? 
İ tanbulun bugunkil nflzım 

plAnı 13, 14 sene en-el ha· 
:z rlanmı • r. Aradan eçen 
z man ı fında bu plinda ba· 
zı d l ter ;) apılma ına lı.: 
z ım h edilme p k tab ıd r. 
Faka b zre a l m eıe bu pl!
na muhil~ ışler yapılm1m • 
sı temın e•mektır. Dokuz, on 
sene el bcledı e tarafından 
n" red lıın e "f'"rde ·n~zım 
p An an a adır, bır harfı de· 
t t rılemez• denıldıği halde 
bu p n ile taban tabana zıt 
i er go ulm tur. En salAhl· 
~ctlı a h,.dan ın!ıım plAnın 
J; C b r hU mU ymeti yoktur• 
so 1 rı ı ı tılmış ır. 

$ mdl yeni b r nAzım plAn 
'uru da getırirken her şeyden 
evv"l bunun tamamıle tatbıki· 
n temın etmek, nhım plana 
uymı an d ta plAnlar hazırla
mamak 1Azım1ır. Yoksa b r 
glin g r nAzım plAnı hazırlı· 

----ı 

~~YEŞILKÖY 

OTEL DENİZ PARK 
R toranda 

LED RRER \ e Orkestrası 
MC'·l:ı ır İ panyol Şantoz 

RAPH EL do l.t:NA 
SC\ ımli Fransız Yıldızı 

CLARA RICHARD 

DENiZ 
KöŞKONDE 

Sabl''"•zl,ıkla beklenen 
DUO JOH'!\TNY 
HİGHSMİTH 

Parı ın me hur Rad}"O 
Fantazıstı 

LILIANE MERIT 
ve d nam 11. Yunanlı Dans?ı 

CECILE SIMON 

• HS Talısiıı Tıl 
raber ko~lU-

yanl r, Pro t ıbı: ·Kendi e· lerın kalkınması haklka-
e ım ı le ıt m z bıle tanıya· ten muhım bır davadır. 
mı)o uz • d mek mecburiye· Geçen sene pek salAht)elli ba· 
tın1e kalı•l r!. zı ağızlar J tanbulun hllA or-

y nı :rA m plAn l" n taça~ ha) atı yaşı~an koyleri 
Pro tun p'Anı e a tutulra t· olduğundan bah·etmıştı. Yır· 
na o e 1 "!'le bu ı le met- mınci a,,nn ortasında, orta cağı 
g ıl o mu bulun n Pro 'ın, hpadı~ııl'lzın beş ~üzüncü yıl 
ırf f n n 'l•ulm ı ıı;ın, dıınilnıunu kuUamağa hazırlan 

mua '1 b,. mudrietlr d1 et d•ğımız bır sırada bu hepımı· 
cı:l Jr k dmlrnm muufık o zı tizPcek, mahçup d.ışilrrcek 
l ca nı z.ırncd ~oruz. hır uııyettır. Bu 'fazıyete bir 
Grlec e alt an ev\el son 'fermE"ğc çalıs· 
Çalıımalar mak lbımdır. Muvakkat idare 

ı nbul K ı nma D rn k f. he}etı bu hu·usta bazı hıın
dıre he t n n ra')p:.md:ı e· lıklar )apıldığını, \e bunlar 

l ce '"ki c m tara daır pu ~rnı idare kuruluna devroluna· 
me\zular u r rıığını b ldırı or. Yeni idare 

.ı - t tanbulda muhtelif hevetının b!l huırlıklardan fay 
liemtlcrin kalkınma ına te l· dalanarak harekete geı;me.,ıni 
mar•na alt me\ ularla uğr ;ın beklcrız. 
muhtelif Demeklrr ve İstan· Ha:> at ııahalıhğı 
bul Hem eriler Ccmiyt'ti gıht İle mııcadrle 
bazı teşehkıılfrr dr urrtır. Kal Altıncı m:ıdde hay&t pahalı· 
kınma f;ıallH'tlrrinln bir mer· lı ına daırdır. Muvakkat 
keı; etrafında toplanma mı sağ idare heyctı bunun ticaret ve 
}!lmak \C IJcrne Jqıııin faali· tevzi tr kı!A•ının bozukluğun· 
yet saha nı gcoJıtetnıek \e dan ılerı geldığınl ı;öyluyor, 
şubeler açmak. ~eni idare heye tının bu işle 

z - urdun muhtelıf ';)'erle· me ul olaca ı anlaşılıyor. İs· 
rinde de kalk nma derncl ıeri tanbulun en büylık drrdl olan 
kurulma hardıetlı-rJ \ardır. nu ha a• pahalılığının anime kım 
hu u ta ba ı ltrlcrdrn D rne· eç 1-ı e bütün halkın mu· 
ğimıze de rn ıraca tlar :> ap ı. babbrtını kaz nacaktır. Der· 
mı tır. na faali.) rtlere k ııl· nek ha) at pahalılığı ile mlıca· 
mak , ~ak n ıı:amandıı Turkl· dele !'der \e mll\affak olursa 
~ e Kalk nrna Dernekleri F e· lstanbulun bir mılyon balkının 
der yonunu kurmıya ı;alı~· yarısı muhakkak aıa ya!lla· 
mak; caktır. 

3 - ı tanbul kalkının 'SJnı Raporda nıhıyet mesken da 
ait me elelerd n çolu yurdun vası \'e kıraların serbest bıra· 
umumi kalkınma me ele! rine kılması halınde doğacık mese· 
b ğlıdır. Bu itibari onumuz· lelerın önlenmesi urdır. İdare 
deki 1ene bir Turkbe Kalkın· heyetı bu l§le de meşgul ola· 
ma kongre 1 toplanması etra· eaktır. 
fında çalı mak. Gorulıiyor ki İstanbul Kal-

4 - f tnnbulda :ınayl ve is kınma Derneği, 3'eni idare he· 
hayatı bir takım güclilklrr kar 3'etine çok ağır vazifeler ver· 
f nndadır. Ayni 711111and:ı işçi miştır. Bunlardan bir kısmını 
durumu da birçok bakımlardan olsun )erine getlrebılir.se ona 
iızerlndc durulm }a değer me· ne mutlu! 
r;cleler doğurmu tur. t tanbul fr------------,
Sana.> 1 Odas1 \ e 1 ti &cndıka· r l 
lan ıle anlaocarak bir ı;alııma 1 
kongrer.inln toplanın sını Hğ· 
larnak: 

5 - l tanbul char ko lerl· 
ı.ln kalkınma na alt haz rl k 
ları :lapmak; (bu hn~usta mu· 
ukkat idare kurulumuzca 3 a· 
pılmıı hazırlıktır aynt'n eni 
ld re kuruluna devrolunacak· 
tır.) 

6 - t tanbulda ticaret ,.e 
teni teskllltının bor.olduğun· 

Barb a ro 
H ayrettin 
Paşa 

D a l maçya ' da 
dan doğan hayat pahalılığı işi 413 ~ıl e\'Vel bugün, 18 
le uğra mak; 

'1 _ I iP kcn dn ası ,., kira· temmuz 1539 da Barbaros 

Hakikat halde dP. dün Halde Domates to!l'.an fıatları, 
SG-60 kuruş arasında taha\'\1il etmıştir. Doma e~ın en bol olma 
rı lbım geldıği bu mevsimdP., halA perakende mallar üzerinde 
60·70 kuruşluk etıketlerin gorülmesl, Valip vaadini hatırlatma· 
nın tam :ı:amanı oldu:una hır işeu~t savılmakUıd~. 

Lokanta ve 
Gazinolann 
Sımflandnı imas ı 

Harika'nın .. 
Olümündeki 
Esrar çözülemedi 

Dun ıehrlmlzde hava sa· 
baht" in deni~ ) uıu ııu·hı, 
sonrahın açık ll"tmi tir. 
Ruıı:irlnr po\Tazdan orta 
km"\ etle e.smhtir. Gfiniin en 
duı:.uk ı;ırakhğı gnltP!iP 11!,8, 
en tılh uk 28,6, santigrat kay 
riFrlilmlştir. 

KUÇUK HABERLER 
Çh i Fil' TL RI 
Dl"Ş1\tEGE n Şl,ADI 

Son gun1erde hol miktarda fil· 
maşın gelmıe olması Eebebi)lc 

Lokanta, Gazino 'e Kahve ha· Üniversiteli HA ika'nın olil- '°ı\l fiyatlarında hı srdılır hır 
nelerın tarüe ve sınıflandırıl· mU sebebi henüz tesbıt edıleme- dilşmp husule gelmıştır. 
maları ısi bır Ağustosta sona e· mıştır. Zatııta ,e ı;ncılık tahki· I Halen memleketımızdc 15 çhi 
reccktır. ı ı.ata muhtelif cihetlerden e- fabrikası olup, bu fabrikaların 

. Evvelce ayrıldıkları ıanıflara hemmlyetle devam etmektedir. ı istihsal kapasltelen umumi tni 
ltıraz eden bu gıbı muessese &a· . k 

1 
ihtı~arının Ur;tiıne çıkmış bulun· 

hıplerinin İktısat miıdürliiğlıne HAdıs~ye ismi arışan ardan, k d 
verdıkleri dılekreler ekip cefleri Htmkanın arkadaşı Me!Ahat ve ma 2takır. 1 d l i -' 

" w h k t · hib F h t 7 uruş c varın a o an c vı 
tarafından mahallen tetkik edil· ma K~t 

1
:r n1zıdtıcln 5~ 

1
1 a re • fiyatları. dış' taleplerin artması· 

dıkten ı;onra bunların hazırla· ıın rn ın 1 a erı a ınmıstır. d t 1 t • b 1 kt 
nı a em n e mıe u unma a· 

yaeakları raporlar Beledıye Dal· Mellhat, arkadaşı HArika'nın dır. 

Köprüdeki Be lediye 

dükkclnlarr kiraya 
vsrildi 

Koprfi ı.ske!esi albnda Beledi· 
yeye ait altı. dukkAn•n ıhale,,,i 
dua Beledıye Daimi enctimenın· 
de yapılmıştır. 

Bu dükklınlara Umit edıldi~in· 
den ziyade talip çıkmıştır. 

Encilmen bu dükkanlara 30 -
:;o lira arasında aylık kıra koy
duğu halde arttırmaya girenler 
dukkanların kiralarını 301 lira 
ıle 2004 lıraya kadar çıkarmış· 
!ardır. Neticede bir numaralı 
dukkan 1001, iki numaralı diık· 
kan 2004, üç numaralı dükkAn 
341, dort numaralı dUkkAn 301, 
beş numaralı dtikkAn 301 ve altı 
numaralı dukkAn 503 llraya ihale 
edılmiştir. 

Sirkeci a raba v apuru 

iskelesi tam iri bi t iyor mi Koll)lsyonu tarafından inrcle· tavrıharekeUerinde ı;on zaman· Hinclistan bu husu ta pek is· 
nerek müesseselerin sı:ııfları tarda bir anormallik gordüğfinü. tekli gorulmcktedir. Dığer .kom· 
kat'I olarak teshil ed.ıl~cekti~. Udıse gUnfi oğle nzert Karaköy' şu hilkQmetlerdrn de talepler Sirkeci Araba vapuru iskelesi 

Bu milC'ssesel.,r ıçın iktısat de kendısindC'n ayrıldıktan sonra olaca~ı sanılmaktadır. inşaatı tamamlanmak Uıeredır. 
mildilrlüğıi ek1plcri tarafından geı;C'n hAdtsC'lerdC'n haberdar ol· ŞOFOr.J,LİK İ'\ITİHANINI Kadıköy Araba vapuru i kele· 
nazırlanan teshıt raporları ~ ır- madığını ı;ol lemıştir. KAZA NA llJA "fl"iC:A sinde de, yeni gelen araba va· 
ır.i Temmuza kadar Daimi En- Fahreltin Kral ise; Harıka, TE1''T0rmh OT 1ÇTl purlarının kolaylıkla yanaşnbil· 
cfimene gönderilm'ş olacaktır. arkadaşı :Mellıhatla birlikte ser- Fatihte Salahattın adlı bir va· melen itin gereklı tndıllıta baş. 

Daimi Encümen lilzum gör· gıde teşhir cttlğımiı otomobille· tandaş ııofor imtıhanını kazana· lanmı~tı.r. . . 
aUğll takdirde bu müessc eteri rı ı:;ormfiş \'E\ hır araba alacaeı- mamasından miıteC'S ır olarak Tadılat 15 • 20 gün ıcınde hl· 
kendisi de bir kere daha kontrol nı r;oylemisU. Ben de bunun ü- tenturdıyot iı;mek suretiyle ıntl· i tirılecektir. 
edecektir. zerıne kartnzıtiml 'erdim, fakat hara teşebbtis etmek istemiş, te- Diğer taraftan Kabataş ..,e Hay. 

cıddi bir müşteriye benıeteme- davi edılmC'k uzere Cerrahpaşa ı rettin iskelelerindeki . kamyon 
Dolmabah~ede bir Sanat dım, demı~tir. hastanesine kaldırılm!itır. naklıyatından müte\ellıt ke afe· 

Diğer taraftan dün kendi- RAR!::AK İIIRACATillllZ • ti onlemek maksa~ıyle, cumarte· 
~ile gorüştfiğtimilz Morg mildU· ATITIYOR si 'e pazar gunlerı dışında, saat 

Dolmabahçede klrtasiye depo· rU· Hlırıkava teı:avilz edıldığı yo· Son gunlerde barsak ihracatı· 11.30 • 14.30 arasında Kabataş 

O ku lu açılıyor 

su olarak kullanılan eski Balta· lu~da çıkan havadisler yer- mız artmış bulunmaktadır. Bu iskelesinden de kamyon nakliya. 
cılar dairesi binası tamir ettir!· sızdır; zira, blkrlnin lza- cUınlrden olarak dUn limanımız- tı yapılmasına karar ve.rılmiş bu· 
lecek, Sanat okulu olarak kulla· le edllm<>mlş bulunduğu aan Almanvaya 1336 ve Fransa· lunmaktadır. 
nılaı:akt~. Bu iş iı;ln Milli Eği- kat'l surette tesbit edılmls ya 781J kilo olmak üzere cem· Jngiltere d e kurşun f iyat· 
tim Bakanlığından 183 bin lira· oulunuvor. Yalnız, olümtin ne- an 9210 kilo barsak sevkedılmiş
lık tahsisat gelmiştir. l'ılck-tebin den ileri geldiğini anlayabilmek t~. 
önlimUzdeki ders yılma yeti;ti· ıtın zamana ıhtiyaç nrdır ~ek- Taleplerin daha da artacağı 
rilmesi tein çalıııılmakUıdır. imde konusmuetur. ku\"\etle tahmin olunmaktadır. 

ları u cuzluyor 

İngıltere hük!ımetl, kurşun fi. 
yatlarında ton basına 6 dolarlık 
bir indirme yapmıştır. 

Bu suretle, bundan böyle kur· 
şunun tonu 131 dolardan satıla
caktır. 

Yapılan indirme hakkında bir 
izahta bulunan İngıltere Ham 
Iaddeler Bakanlığı, alınan ka· 
rarın İngiltere camiasına men· 
sup müstahslllerle yapılan müza· 
kereler neticesinde verlldiğıni 
bildirmistir. 

S üratli g id e n şoförler 

cezalandırılcıcak 
ı Ba)Tettin :raıa,, Dalmaı;ya· 

J:ırın serbı: t bırakılması ha· Şehirde farla ı;Ur'atle ..ıd .. n 
nın mü tahl\em kalesi Kas· i .,. ~ 

tinde doğacak mesElelcrln on· otomobillerin 6 ncı Şubece sıkı 
1 telno\8yı muhasaraya baela· 

lcnmesl. surette takip edilmelerine hac. 
•ı d d' ı d m15tı. Deniz tarihinin en ., 8 - l;YC n e ın n 'e er· lanmıctır. 

,_ ki parlak zaferini Pre,ezede ka· ,, 
nel!in mali . ...a)na arının ı:o· Kronometreli motosikletlerle 
ı. uınan lla) rettin Paşa, Os-
,,a ltıl ması.• takip edılen otomoblllcrln ""hı'r 

manlı donanmasını Akdeniz.. "" 
Programın muhlm de hikim lnlmıştı. dahılınde 40 kılometreden fatla 
!lladdelerl Pre\eze'de ma~lOp olan ıiır'at yaptıkları tesbit edildığln-

Bu maddelerden bir kısmı İs· Andrea I>oria, Adriyatlk sa· de kendilerine derhal 50 lira )'ıl· 
t nbulun kalkınma ında hillerinde Kastclno\8 kalrsl· dırım cezası kesılecektlr. 

e a lı rol o)na ımaz. Meseld 1 nl ıaptctmfoı:, l"ine de altı Tekel idaresi 220 ton 
1 tanbulda eh n kalkınma~ı bin İ5pan3ol askeri koymus· 
ıçın ç lı n mııhtelıf te e kul· tu. d inamit get irtti 
lemı bir mrr rz e rafında top Bir 3 ıl sonra narbaros, ..,., 
lanma ı. Bol 1 b r .ey tcml'n :>uz elli yelkenli ile Umanın Tekel, ingiltereden 220 ton di· 
ni)e a)an olnınkla b rcıber nğl.!nda gurtınmtış, b:nraya namit ithal etmiştir. 
mubtelıf te c küllrrln bulun· a er çıkarnıı tı. l\llhtahkem Dığer taraftan, son gUnlerde 
masında h ç bır m hıur yok· Kastelno\8 lıalesi Turk J,e. Kısa :ı:amanda hal kımıldan ~örrlfiğii rağlıel dolayısiyle ·l~n ı;ok se\ ilen Banka• Unvanını çay istihlA!dnin artmıs olması 
tur. B,ı h tr kkullcrin co- Hnllerlnln hucumlarına U· tası maya hak kazanan Yapı \'e Kredi Banka ı rlfin ube ,.e Ajanslarının 40 tır.mnı E.) ııptc aç· Uzerine, Tekel Hindistana 200 \"e 
ğ lma ı bclkı de d ha fazla ÇJ· :ı:un muddet mukavemet ede· mıstır. E) üp Ajan ı Bankanın btanbuldakl tnlıımn hlirolarının 17 ntlildlr. Tamamen hususi Rizeye 50 ton çay siparl5i \'er· 

Tezvir makinası 
guudi Arabi':tında ,ebJ 

çıktığı lı;fn hliHınıet h! 
ca gidılmeslni bu senelik r 
sak etti. 

Fena mı yaptı'!... ft 
İslAm dini, temizlik :ii~ 

sağlık tedblrh:rine bih ır 
ehemmbet Yeren lıir dind ti 
Bu din, bulasıcı ~ e tebJikt 

1 
bir hpstalık almak pahası~ 
hacca gidilmesini lsteın 
&Ö.}le dunun, sıhhati boıu: 
kimseleri hacdan muaf ııı 
mu tur. 

Kulağımıza gelen baıı ~ 
ter bir takım fınat duıJriill 
tez\ircllerin bu tedbir hi~ 
sesini de bir propaganda \ 
&llrd yaptıklarını gosterınt 
tcdlr: 1'I 

Suudi Arabistanın Tür • 
edP!d siyası temsilci51 l?!e~ 

Jekı:flnde \eha olduğundl 
haberi bulıın~ıı~ığını s~~~ 
~mı~ ... Bu ıtıbarla, JJ>• 

dır ıurf haccı yasak etınt~0 içirı Hırar.da \eba olduğl111 

U.}durmuımu~... 
11

. 
Halbuki resmi makıtt! 

rın belirttiğine göre, ıneınl~ 
ketkrlııde ,·eba \'ak'aları ı 1 rulduğfinu llAn eden biiı' 
Suuıli Arabistan resmi ı:ıı• 
kamlarıdır. Bu ,·aıi~ette, J)i
yanet İsleri Baskanıınır:,1' 
pek haklı 'e yerinde tıel~ 
tiğl gibi haccın •fevri• dt t 
•emri• olduğunu k bul ~; 
mek, hukOmetin te<lbirlll' 
mf'm11ıınl)elie ka~ılıımak 'tı 
rektir. llncca mutlaka bU ~ 1 

gltn>P.k ııart değildır, teıııeıı· 
nl edelim d~ lflraıdnkl ,ebJ 
tabub: )ok olsun ve bir da~ 
da gelme in; hacca gitınt • 
itin riniiınlizde sen~ mi :>'0t".r 
KE~Dİl\IİZ Sh'ltİL'ff '" 
Amme dkrn, dört gUrd' 

çlmWn tekrar takıma gırt' 
bilmelerini cınlemck ka:>-gııi 
lilyle hareket eden İran, s· 
\eç, l •sır " Rusyıının :ee!· 
nelmilrl Olimpiyat Kontil"' 
ı;lne ltlrazda bulunmaıarııı• 
kınnaktadır. 

Evet, kuwetli Turk ta1'1 
mını yenm.,leri çok guç ol•11 

rakiplerin takımımın zayıflJ· 
mış g<mnek lırnidble gi~ 
tikl~ri harekete kızmanı 
belki mlimklln olmaz. 

Fakat onlan bu hareketle
rinden dolayı kabahatli got 
meğe haklıımız \'ar mı? JJ· 

lloğru&unu söylemek 
um gelirse, hiç de )ok! • ..ı 

'Bu muterWerin hiç bıı • 
d ha e\"\'el ne l\Jilli Olirıt1'1' 
;)at Komitemize ve ne de 
Be) nelınllel Olımpb·at -'"' 
mlteslne müracaat ederek 0 

dort güre~imirin amatorlil 
tüne ttlnıı etmi.$ \'e profes· 
yonel olduktan iddiasınd• 
bulunmustur. , 

Hakkalinsaf söyliyetlıtl · 
Biz hiç lüzum ve mlnası o1· 
mıyan bir kazığı kendltniı 
sivrllttık, simdi o kazık ı-ett· 
dimlte batı ·or. Bunda e11ıe· 
min taksiratı ne'! ... 

Sadun G. SAVCI 
Ol\ KELİl'ılEl'LE 

Bulgarlar blıe nota ,·er· 
ml&ler ... 

Acaba ne nota51? ... Gard
1
• 

notaııı mı? . T 11,JSElt 
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A\' 7 - GÜN 31- llIZilt '! 
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Yasati Eı•11 

SAl>AH 01.42 Otl r3 
ÖGLE 12.20 04 41 
iKiNDİ 16.19 08 40 
AKŞAM 19.33 12 ~ 
YATSI 21.34 Ol~' 
İMSAK 02.33 o~ 

lı ma l arı na ;) ol açar. meml~tlr. te,.ebbüsün eseri olan bu mali mue SP enin Eyüpte çalı~maya baslamnsı muhitte bfi.)uk nıtm· miştir. Guıtım'H ıılin4ın '" 114n ~• ,,. 

ıimlır ~cııılnn, bıuılmcnn "'' Yurdun muht 1 f yerlerinde 1 TÜJ.nENTC1 nunluk uyandırmı~. ~abahtan aksama kadar pek çok hesap açılmıştır. Resimde Yapı \e Kredi Bu çaylar :)'akında şehrimize 1 
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BA , Dl$: 
SIN R VE 
RO a iZM 

A"'~ 
NEVROZİN 
· 4 ·.saat· ara, !le g·ünde 
. 3 adet alinabili~. ·. 

Daktilo 

hareketıne )a dım etmek ve ~ 
yakın zam r.d T "kı e Kal
kınma D nckJerı Fed r s~o
nunu urm ç l mak da şup 
he ~ok k f :>d lı b r seydır. 
F .ıkat b ınun 1 tan bulun kal· 
kınına ını temın edem. eceğt 
~üphe izdır. 

Pro ramda en muhım nokta
lar 4, 5, 6, 7 nci m ddelerdir. 
Dorduncü m dd de nayi ve 
iş h ) atını guçl ı rflen kur-
tarmak, 1 ,ı rlıırumılc mc •ul 
olm k, b r ç l• ma kon ı c ı· ı 
nın toplanma .nı sa 1 'llak ur 
dır. Kon r de b ı azanın te
ma ctt ı bu me eleler, haki· 
kalen u rrınde ehemmiyetle 
durulacak C.} lcrdır. 1 tan bul 
K 1 nma De n nln mcmlc· 
k t bit undl" i b ı me elelf'rı 
h lle1cbıl r ıni unut etme· 
mrkle b raber b nl rın ele a· 
lınr.ı ın1 , hiç dr ıl c h ilini 
temın rdrr ad r.•lar atılma· 

Ar.n . ,. 
Bir banka iç n iyi fransızca \ e:1 a ingilızre b en 

b r dakUlo aranıyor. Mufas al hal tcrcümcs•le 
gö tel'erek P. K. 1831 e muracaat. 

referans 
tccrubell 1 

-- EMIRGAN MERAKLILARINA 
Bl'"a7.ın en kıbar -.e en ı: z 1 ~eri 

EMIRGANDA 
deniz gorUr, iskele~ e yakın, ilk ve orta. okullar ara ında 
çok 1 arsalar li&tılıktır. 

l\luraraat mahalleri: Emlrglnda baki al Ahmet, eski 
muhtar llluhlddlıı berber Hnnn ,,.c lbr:ıhlm Efrndl 1\ah 

\f)!;İOdP rf'Jil !fll'\ lerP 
~ -

- Benim de~ıl misiniz, ar· ,~~~ 
tık? 5il ,A;:z'!!!llll\l 

- Bö,> le yapma.},ntZ. 
- Ama beni ı;ok UzdünUz. 
- Bılıyorum, Kurt. Ben de 

Uzglinüm. Bunu &oylemek bana 
çok acı geldi. 

- O halde neden sö~ledinlz? 
- Çunkil bu hakikattir. 
- Biraz evvel ·dcğildlo de· ÇEVİREN-; 'REZZAN A.E. YALMAN YAZAN~ FANN., NUllST 

diniz. 
- Evet, fakat Ö)lc zannettik· ..... 

leri doğrudur. 
- O halde bugünden sonra 

boyle bir sey dil$ilnenin ben· rum. . 
den çekeceti var. - Bır yuva kurduğunuz za. 

_ Ne tuhaf ... Ben hep böY· man artık bu tarafa hareket 
leyim işte... etmezsınız, Ray. 

_ Na ıl? - :Silmem, Kurt. İçımde oy 
le karma karışık hisler var ki ... 

- Buna hic ~a§mam. ü-.ey 
nnneniıle yasamak kolay ıs de 
l:ıldır. 

- Serbest bir kmm. 
- Sızın bu serbestlığiniz, 

dJn aya mctelık vermemekten 
ıleri teiı)or. 

- Cıncınnatl'de benden baş· 
ka, bo\Jc bir pauır sabahı be
kAr bir genem dükkAnına ge. 
lıp oturan tek bir kız var mı? 

- Srrbrst ve açık fıkırli ol· 
du~unuz \e dedikoduya ehem· 
mi t vermed!~ rılı icin bunu 
yapıyor;unuı. 

- E\ et, ama bu bal brnlm 
için z rarlı olu1or. 

- Hıç de değıl. Ray. 
- Brn kendı kendimi biliye. 

rurıı. Her d kıka hareketlerimi 
ontrol etmeğe ihtiyaç du}'l)lU· 
orum Sonra şahsıll"ıı fazla kıy 

met, ehemmı t de ·ıerml"n-

- Onun aleyhinde ı;öylene
cek hır şey bulamıyorum. 

- Bu da yine sızın kendini 
ze mahsus olan dü&unce tarzı. 
nızdan ileri geliyor. 

- Ne olsa bu kadar sene ba· 
bamın karısı idi. 

- Fakat sizin hakkınııı gas 
betmesi için bu, bir sebep tes 
kıl et-nez. 

- Zaten hakkım olan şeyler 
pek o kadar milhım değil ki.. 
Varsınlar alsınlar, ne ehemmi. 
·~.t var? 

- Ben de bu fikirdeyim, 
Ray. Hem böyle olunca daha 
çok benim olursunuz. Siz ne 

ıo 
kadar yalnız ve varlıksız olursa 
nız ben sızı o kadar daha cok 
bakar, her şeyi temin etmeğe 
çalıfırım. 

Ray, cok tatlı bir bakışla 
Kurt a baklı. Elını dizine koy· 
du ve ~oyle Cf' ap verdi: 

- Ne hankul!de şeyler soy 
IUyorsunuz. 

- Bu dukkan pek o kadar 
çok i.., yapmı~or. Fakat gele· 
ı:ck sene muhakkak kı faıla pa 
ra kazanacağım. Bi•ikletten son 
ra araba i•lcri yapacaAım. Ya· 
kın zamanıia sizi araba ile gez
direceğım. cı raman benimle 
evlenmiş olaeaksınıı. 

- Ben mi evi •nmi~ olara 
~ım, l\urt? 

- EvPt. hem de benimle ... 
- Kurt, size bir şey söyler. 

em darılmazsınız, değil mi" 
- Beni ancak ol,· tek soZ:" 

kırabılırsinlz, R.ıy. Eğe .. o lse 
onu soylemeyfniz. 

- Kurt. simdive kadar beni 

öpen erkeklerin hiç birisi ben· 
de bir hl.ii U) andırıımamı~ır· 
dır. 

- Hiç blrh mı" 
- Evet, halbuki &chirdeki 

btitıin kızların ıçlnde erkekler· 
le en fazla dola mış olanı da 
hic Eıl;>hesiz benim. 

- Bundan sonra duyabilir· 
siniz. 

- İşte ben de ondan kor· 
kuyorum ya ... 

- Eenim sevgim sizde mu· 
hakkak hır akı~ uyand.racak. 
tır. 

- Ya uvandırmazsa .. Ya d 
rinle cvlendıkten sotıra bıış!ta 
birısinC' karşı Mr his duyanam" 
Ben kendimi çok iyi tanırım. 
Kurt. BPnim için ~ a hep, va h ç 
t!r. Allah, benim ~etec,."iM er· 
kPğl korusun! 

- Bu sozlerinlrle beni kor 
kutamaz ınız, Ray. Bız beraber 
yastyacaıtıı. beraber çalışacağız. 
Ben cok para kıır rııp sizi ra· 

hat ettireceğim. Beni biraz ol· 
sun se\iersenıı ben ona da ra· 
Zl.}lm .. 

- Kurt, slı bana bu sozlerl 
hal atta ) ıılnıı kaim ıs olduğum 
ıı;ın so) lemedığınıze em\n mi
siniz? Halbuki be~ b r )erde ıs 
buldum, Kurt. Çalı ara ım. 

- Sizin miikemmıol b r i ka· 
dını olabllecrğınıze emlnım, 
Ray. Fakat siz b"n m hayatı· 
mın kadını olaraksınıı. 

- Biraz beklıvelim, Kurt. 
Siz de heııüz evlenmPğe hazır 
değılsiniz. Ben de cok harap 
olmuş bir haldeyım Birar. ken· 
dime gelmelıV'im. Her ikimız 
de serbest k1lalım. Sonradan 
karar veririz 

- Fakııt hıt urnrı •Urn:•~ın 
Rry. Ben Jşlrriml hemt'n dt.ı· 
zeltebilinm. 

- Sizi fatla bekletmem•~e 
çalışırım. Kurt. 

Kurt bir çok kimseler tara· 
fında:rı i'irıflımııc ohn riıııfaldan 

öptu ve yavaşça: 
- Seni Eevıyorum. Dedi. 

YI 

Adolphe Sshmidt'in ölümiltl 
den sonra dıikkAnın halı )ilre1'· 
ler acısı oldu. En fazla aıacıı1' 
1ı olan lleyman ticarethaaere 
el ko)du. Ray da yeni dt.ıkklı11 

sahibini i;e alı§tırmak için b1! 
mUddet işin başında bulunmb 1 
karar \erdi. Heyman bu çtf 
ticaretten biç anlamı) ordtl 
Ray'ın yarpımına muhtaçtı 
Hc~m!n orta yaşlı bir Yahııcll 
ıdi. Karısının ve kııının zorıte 
bu işe atılmıştı. Oldukca had~ 
bir adamdı. Dfikkanrla mu te 
yokken t$ıkları kapatıyor en tJ• 
fak hlr ma•raf olmaması ı(l" 
Ral'a türlü tenhıhlerde bultl 
nuvnrd11. PakPt hağlamak 1~111 

kuııanıi'tiı ipi b le ti·kka!le \t 
Israr etmeden kesmesinı sııyl.ı 
yorrlu. 

EskidenbP.ri btitün Cincinıı•· 
ti halkı ve dışardan gelC'nler ~e 
dahil olmak üzere herkes tı r 

kerC' Adolphe'un dukJranına uı 
ra~ıp Ray'ı görmekten boştan r 
dı. Bu tıpkı Gevık b·rııhııne~ r

1
-

\C yah•1t da herhıın:;ı: ı Jr i('k11 

lokantr.va gitmrk ı:H•• b .. arı 
ııne halini almı~tı. Rıır $t'hrir 
Pn hoş ve lAtif bı:- 1:en< k.•· :<! 

Onu g'irmPk şarttı. 
( De\ıı'tlı ,·ar) 
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1'-cşp~ı 
~ 
Anıerikada yeni 
Bir Muhaceret 
Kanunu 

Yazan. E T 
Bırıc,!lı: • • 

~tılı Anıerika'da yeni bir 
t~. Bıı ~tu t kanunu kabul 
lla:htıı~ a.ııun, Birinci Dunva 
dit t~ sonra e&asen çok ıa"b. 
~ b.tJııe olan muhacir kapı. 
1 Pıııılkt d n henıen tamamiyle 
"l'dtıı hl: ır. Bar:ı memleket-! 
~l'nr, Ba DıUhadr kabul edil· 
t!ı:ı 'diltt~klnıtnıleketıerden ka. 
Ilı !llıabit bir e~ Pek azdır. Buna 
llha~tet aç memlfketten 

~'tt~tır B eskisi (ibi denm e· 
~-~ bııite~ lnıtiyutı memleket. 
""li!r. ' Alınanya ve lrlan. 

'\' d tııı h 
2!ıı •tııede :~a göre İngiltere· 
~a.814, ltlaııd , 61, Alman:radan 
•tir kıh •dan li,'756 mu· 

~tıka~ıı b% edilecektir. Buna 

1:?• lldttek''tne içinde Amerl· 
3 ~ Ytktı tal) an muhadr· 

• lıtto':ı'; SOoo. Fran&ııların 
'•ıııı ıran 235 dir. 

* iran Ba$bnkanı Dr. lu· 
ııaddık istifa etmi$tir. Ye· 
n1 kabineyi e!ki Ba5ba· 
kanlardan Knamussalta· 
na kuracaktlJ'. * Kuzey AUantlli'. paktı Gu· 
ney Bölgesi komutanı A· 
mlral Carney Atinaya gi. 
dereli: gorli~melerde bu· 
lunmu~tur. * Hlndista.oın Kore harbi· 
ne son \'ermek için g Y· 
retler sarfettithıl Ame· 
rlka Dış 1 !eri Bakanlığı 
teyit etmf$tlr. 

lngiltere Ana Kraliçesi 

Elçimiz:! kabul etti 

Londra 17 (AA.) - Ana 
Kralıçe, dün Euckin ham ura. 
yında Türkiye BüyUkelçi6f HU. 

seyin Ragıb Ba)'dur ile İtalya 
Düyükelçısı Dr. M. Bros.o'yu ve 
zevcesıni kabul etml§tir. lll!z. 1t1!'! ntüdafaa edenler İn· 

d :. Ottde:· lrlandalı muhacir. -••••••••• 
d 
1 ı OldukJ berf Aınerikaya fa '· 
QtıJ 'e ce'rını, buna mukabil 

tı11hıctrıer:up A,·rupıdan gelen 
'ti -.U, huıııı tn htifade etmedi· 

n kıııtur rın blllkls Amrrl· 
1'1.>ıı Utrt ltvi ·esini hoıdukla· 

ı\ııı . •ilrl!luşlerdir. 

23/7/952 

Tarihinde 
BİZl\IE'fE GiKECEK 

l•ıı k~lik•, 192' de bbui edl 

~fllpa•:~ ile dotu ,.e cenu~ O j YA R 8 A K 1 R 
: tahdit et nıuhıceretı uuen 

Şubemiz için 
ııı btı kat ınııu. SlıncU bu tah. 

111 lr l\oıı daha Pdı'letıendirll· 
lıh:ıllh•ltf:;~ Bı~kan !J°Tuman' ı 
lı 'hn.ı ti e ra~rn kanunu 
t da •bıı r. Trııman mesa· 
" 'llıllı kanun llc iki muha. CML'Mf lKRA11tİYE PLA.2'1· 
~H tnı1t!•s edilmektedir. BI· 
ita tah)ı ı: Alman, lrlandı 
ıı~•ıı, \·~) Ukstk sınıf, dllerl 
~ •tııll an, Polonya adlı •· 

lllIZDAN AYRI 

ıı;~h. fık~t B~Yle ıe · olamazn ! ~A Af tunf uk 
~'tıı.ıuı &orüeünU kabul et. - .:.... ._. 

A l'tııı k r. 
1~t kıt•ı::nun ınudbince biltün 
~O tıh.a dan senrde ancak 

tlllı htrctr kabuı edilecektir. 
~1 l•let~k} nereden olursa ol· 
ı ~~ bu, 

1 
erin, 'lıe alm19 cJ. 

t!· •nkııl°nı cab edince memleke. 
~~ 1tt..ıı11r. i: a~ lınnı bildir· 

" •t Old en girenlerden 
~ e lt ıııtı U~u 'Mı komünlı· 
ı.:.~tıııen : '"'di!ti anla$ılan. 

"'t. Udut dı51 edilecek· 

~ 't' qL teı!~~f Amerika'dakl bir 
~ı::ı1 tdl!ın .ler Yeni kanunun 
~;nn·sıar f enı si için ıiı; sr.ne 
~taklıııu·ı~r;~at ~onunda moğ· 
''ıı baik • Ka ımda yapı. 
ı, llıııııı le 8'11lık aeclmlnde bu, 
tıı~ '1• tes:leyhfndekl cereyan· 1 
~olacağı anlıııl· ı 

Husu&J bir ke$1de tertip 

edllmlıtlr. 

• 
Bu ke:ld ye i tırAk içın 

Dı:>arb3kır iUbemlzde en 

az 100 liralık bir he· 
sap aç ırmak Uzımdır Her 

100 liraya bir ıştirlk 
numarası. 

Yeni Pos toha n .. Cod. • S. •1 -

Hindistan l(ore savaşıııa 

son vermelc için çalışIJ'Or 
Komünist Çin bazı şartlarla harp kurbanlarımn 

· korunmosma dair dört Cenevre 

Bahk avhyan 
• 

iki Yunan 
olörü yakalandı 

Bıuıul l/llh•1 ırlnııı<!ı11 

İzmir 17 - Seferihisarın Sı· 
gacık kırılarında Karasularımız 
dahllınde balık avlamakta olan 
tiı; Yunan balıkçı motoru Sahil 
Muhafaza TeşkılAtımıı tarafından 
gorulmus ve kısa bir takıpten 
sonra motorlerden ikısı yakalan· 
mıştır. Yunan motorlerınln on. 
beşer kışıhk mürettebatı hakla· 

and/aşmastnı kabul etti rında tanıım edılen evrakla bır-
A ı d P lıkte H\C'lığa \'erılmıştır. 
aıo~l/J rtı. i 

Vasıngton, 17 - Hindıstanın, Kore harbine son vermek için Binaları deg"'icecek 
gayretler sarfdtığı ve bu maksatla komunlst Çınle mUzakere 1 
:.~ıı:!~~~~dugu bugün Amerıka nı~ hleri Bakanlığından te· Olan Bakanhklar 

Bununla beraber Bakanlık sozcusU, Pekin'de cere an eden 11ıu uı .ıtı:habfrf,..f:4m 

müzakerelerde, bariz \'e musbet inkisaflar yer almadığını belırt· Ankara 17 - bnilmilıdeki 
mi5Ur. Sozcü demlstır ki: günlerde BaDbakanlık, Dısı~leri 

•- Milzakeı-eler hakkındaki haberltr o kadar karıeıktır ki, \e Maliye Bakanlıkları ılı! Giım. 
rilk \e Tekel Bakanlığı ve Top. 

yeni teklıf ileri surulilp sürülmediğini kestirmek imkrlnsızdır • rak Mahsulleri Ofısi binaları yer ll~Z~~~ 
Vasıngtondaki dıplomatlara töre, bu \'Utuhsuzluk, Çının değiştirecek \'e bovlece bütiın 

mua~ en teklif \'eya programlar ı;unmamıs olmasından ileri Bakanlıklar bir arayı gelmiş o-
gelmektedir. lacaktır Bu hususta bugün Mı. 

Komünist Çin dort Cenene andlasmaıoını lıabul etti },ye Bakıınl~ında musteşarın 
Berlin, 17 CA.P.) - Komunist Çınin bazı prtl.arla harp baskanhğında bır toplantı ya· 

kurbanlarının korunmasına dair 4 Cenevre andlacmasını kabul pılmıştır. 

,e tasdik ettiği bugtin Isviçre hükCimetince resmen hıldırilmis· Edı'rn de bı'r 
tir. Mezkılr andla~malar 1949 da CeneıTede 2kdedılmış olup 
harı> esırleri, kara ı•e deniz harplerınde yaralanan askerler 'e 
gayri muharip snillerin korunmasına dairdır. Muhtar yaralandı 

Yemen hududunda 
Veba görüldü 

Xı••n J.fan11 

Londra 17 - Suudi Arabis· 
tan elçılieinden bildirıldığıne· 
ne t&-e. Yemen hududu yakın· 
!arındı, 'Ben Bıshn köyünde ve· 
ba hldıseleri go::ulmuştür. El· 
çılik, 3 kişınin bu bastalıktan ol 
duklerıni de kaydetmiş, fakat 
Medıne, Mekke ve dığer mukad· 
des mahaller civarında sarl has· 
talık muşahede edilmemıs ol· 
duğunu da ılhe etmiştır. 

Suudi Arabistan elçiliği, ''e· 
baya karsı tedbırlerin alınmak· 
ta olduğunu, hastalığın görilldu 
tU böl "edeki halkın da asılan· 
mıs oldutunu bildirmiştir. 

VEFAT 
Adana Erkek Lisesi Almanca 

oğretmeni İ. Halıs Koyutürk'iln 
zeı·cesi, Adanalı merhum Hasan 
Felimı Be) ın kızı, Necdet 
Koyuturk, llluccllA Berdan. Nec
il Enarun, AylA Koyufürk'un an· 
nelerı. Uş k Kaymakamı Adnan 

1 
Akse!, ilk Tedrisat müfettıclerh 
den A'lız Er an \e Adıma Erl.rk 
Ltsesı Başmuavini Ahmet Er· 1.r ın baldırları. Akbank İstanbul 
!ıubesi ıkıncı mudurü Cıhat Bcr 
dan \'e Yfiksrık ~tımar Şckıp 
• arun'un ka) ın\'aldeleri ı 

SE,IİHA KOYUT0nK 1 
17.7 952 Cuma gecesi Hakkın 

rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi bu,ün o~le namazını 

müteakip Beyazıt camıinden kal. 
dırılarak ZincırlllruvuClakı ebedi 
istirahatgAhına tevdi edilecek
tır. 

Vali Gökay Yugo .. lav
yaya gidecek 

Belgrat, 17 <T H.A.) - Yugos· 
lav Hal:ıerler Ajansının bıldırdı· 
ğıne göre, İatanbul Vah ve Be· 
.lediye Reısi Fahrcttin Kerım 
Gokay temmuz ayı içersinde Yu 
gosla\yayı ııyaret edecektir. 

KırklarP.h, 17 - Edirne.nin 
Bostanlı koyü muhtarı Vdı Nt!
CE'n ayni koyden Osman Yalçının 
koyunlarına ekılı mahsulü )edir· 
diğlnden hakkında p;ıra cezası 
ıaptı t11tulmu5 ve parayı zama
nında odemediğinden dort kuıu· 
su ham: edilmı5ti. Osman buna 
muğber olarak traktor üsttinde 

Yugoslav Ajans1, bu zıvaretin tar lala ~ıtmcktc olan muhtarı 
Turkıye ıle Yut:oslavya arasında Lıcakla sckız ) erınden atır yara
kı munasebctlerın günden gune lamıştır. Yaralı Edırne hastaha. 
ınkisafına bır delil olduğunu bii· ne•ıne ~atırılmış \'e sanık zorgu. 
dırmek•edır. 1 E-ıı onunda tr.\ldf Pdılm4ı;llr. 

Ankara'da Yenişehir Mithatpoşa Caddesinde 

kaloriferli parke döşeli, konforlu 

SÜ1'1ER Aparflmamnm 

Camlıca Kıı Lisesinde T''/ klyenln muhtelif holgelerlnden gelen almanca oğretmenlerl için 
bir kurs açılmııtır. Kun dtin ona ermiı ve öğretmenler a~Tılmıılardır. Yukarıdaki resimde 

!ıu kursa i5tlrlk eden öğretmenler ıorülüror. -. ~ 

•• 

Ankara da Askeri Yet,.riner Akademisinde u teğmenlere mtrHlmle cHplomaları 'erllml~tir. Yu· 
karıdıkl resimde kur'asını ceken bir ıısteğınt>n görülüyor 

Halveti ve 
Bediuzzaman 
Tarikallan 
!_urulmuş 

.l.r.t...-a .l.fa,._,. 

Ankara, 17 - ?ıtıllet Pntisi 
Zonguldak Mılletveklli Abdur· 
rahman Boyacıgiller, bugiln 
ırKudreh gaıetesinde neerettıği 
bir makalede; iki tarikatın mev. 
cudıyetinl ortaya atmaktadır. Bı· 
hıs mevzuu tarikatların isimleri 
dlalveU. \'e uBedlüzzamanıı dır. 

Halveti tarikatı e~ki bır tarl· 
kat ve Alev1Jerin bir koludur. 
Bu tarikatın mensupları Hazreti 
All'yi ~evmekte ve tarikatın eeY· 
lıı ôlilnce yerini oğlu almakta· 
dır. Müritler. evlerde toplan· 
tılar yaparak içkı içmekte. saz 
çalmaktadırlar. Bu Ayinlere he
nüz büluga ermemiı ~enç ve ~Ü· 
ıel tocuklar getirilmektedir. Ta· 
ı ık atın ıengln müritleri 5eyhle
rine para vermekte, bunlar da 
fakir müritlere yardım elmekte
c!irler. Ocakta herglln ·emek piş. 
mekte ve mfirltler para verme
den tekkede beslenmektedir. 

Bediilzzaman tarikatı da lyln· 
lerini hemen hemr.n ayni •ekil· 
de yapmakta 'e daha lilmdiden 
her iki tarikatın bınleru müridi 
bulunmaktadır. 

VALİDEN JL hAMLAR •.• (I (Jl!lJI Hltf 1 J Bir dairesi 

Türk· Yunan 
Donanma lan 
Tatbikat yapacak 

leketimizin iktisadi inklıafı ı. 
le daha da artacağına emınlz. 
E~er bu isleri zümre meselesi 
yapmaz 'e iç polıtıkı hesap. 
!arından uıakla5nrak har~ket 
edersek az bir zaman sonra 
karfımıza çıkacak olan bil~Uk 
para ihtiyaçlarının şimdiden 
temini lOllarını bulmuf ve <>
aa gore baıırlanmış alacağı. 
mızı ıannedıyoruz. Yalnız bu· 
gilnll ~e çekişmeyi düştinml· 
~ er~k bınz da )arının mühim 
d:valarını halletmek ıçın şım
dıden te ebbilse geçe!'lek her 
halde çok mil pet ve verımll 
bır yol tutmu oluruz• 
CUMHURiYET 

BİR 
KiTAP 

Jltıı"adir Nadi l5panyo] yua· 
n l\ladrlaga'nın yfnl çıkuı bir 
eserinden. bu eserde Türkiye 
,., alt kısnunılan bah&edh·or. 
hnan} ol yazarı mutıusıb bir 
r.i,hnbete saplandıfımır.dan ba 
hisle Atıturk t'leHlmlerinl be· 
nl.ımeditlınlz nfsbette A\fupa· 
lı mll.lelıer nfındıı 'erlmlıin 
eajhmla rİğını iMu or. ·a 
ıfü Nadi btt münnebetle dl •or 
ki: 

c Atattlrk'iln bilyilkllltn. ta. 

rthsel gelısmesl ters yol tut· 
muş, çıkmaza &apmış hır ce
mi) etı ışığa kavu§turmak uğ. 
runa harcadığı gayrctlerriedır. 

Yüzyıllardır hasretini çektıği· 
mız bır askeri zafere dayana· 
rak o bu memlekette ulaşıl· 
ması mümkün en büyuk mcv· 
kilere geçebilir, mtiessesclere 
karf) kılıç çekrnl'mek ~artıle ' 
kendi adına bir hanedan bile 
kurabılırdı. Fakat o cemiye
timizi kemıren asıl hastalııtın 
çUrOmeğe yuz tutmuş mües· 
seselerde oldu~unu. a~krrl za· 
!erlerle bunların teda\ i edıle. 
ml\'eceğlnl anladı, Türk mil· 
letinl kurtarmak için bunları 
kesip atmaktan ba5ka çare ol· 
madıj!ını gördll. 

Fiıyolojık direbilece~lmlz 
bu amelıyatın tehlikeleri yok 
muydu~ Nasıl olmasın ki, A. 
tanın ölilmündenberı hMA o 
amıfüvat sonu tehllkelerıle 
~ ıieyilze yaşamaktayız. 

SaJda,·or de ?ıtadarla~a. bu 
buvuk savasın neticesini an. 
cak zamanla görebilece ımirl 
Ölltiyor. 

Biz ise Atatürk gençliğiM 
!fÜ\enerek neticeden bir an Q. 
ıuidimızı kesmi:rorur" 

Sizin olabilir. 

Emirlerinizi bekliyen şube ve ajanslarımızda 

150 liralık bir hesap o~tırmakto acele ediniz. 
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İzmir 17 - 15 Ağustosta Yu· 
nan Donanmasına mensub bil· 
~ilk bir fılo limanımııa gelecek· 
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da fzmirde bulunacak ve Türk· 
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)lybor. 

« ROY AM » DAN NOTLAR: 7 

Y olıın · yarısıııa geliııce •• 
(Bım l. dde) 

•Ce\Tcmizdcki Deniz• adlı son 
kitabı, Miss Carson'un, Ok)a· 
ııus suları hakkında verdiği son 
dertte alAka çekici malıimatı 
okurken, 3aıılanları sanki gö 
zilmlc görebilecekmişim gibi, 
arada bir başımı kitaptan kal· 
dınp denize baktı ım oluyor. 
Halbuki deniz görünüşte hep 
o deniz; kflh mavi, kah 
kur~ni, ama hep dal· 
galı, hep hırçm, hep ufka 
kadar aynı. Fakat ne de olsa, 
bu suların altını kaplayan kc. 
sıf karanlığın içinde olup bi· 

tenleri, balık, )'Osun ve akıntı 
Aleminin iç yllzfinü, Okyanu
sun üzerinde Hcrlerken ö,;rcn· 
mek. insanda adeti bir ürper
me yaratıyor. 

Ay kopunca Ok) anu 
mrl dana gelmi 

carson'un kitabının ılk bolıi· 
mli O~_yanusların tarıh. 

Ç('S!Oe daır. O~endiğime gore, 
halen üzerındc se3Telmekte ol. 
dutum tlas Okyanusu bun· 
dan m onlarca yıl 'eV'r"Cl şu 
iekilde meydana gelmiş: Arz 
henüz bo~lukta dönmekte olan 
bir ateş parçası iken bile, gii. 
neşle alilkası yüzünden, met 
cezir hadisesine tAbi imiş. Gu· 
niln veya yılın birinde, bu ateş 
parçasından mayi halinde mu
azzam bir lav dalgası fırlayıp 
kopmuş, ayı me~dana gelirmiş. 
Bu kopan parça yüzfindcn dün· 
yanın mukabil cephesinde bir 
l arık açılı ş. Binlerce yıl son
ra ateş küresi soğumaya basla· 
) ıp, asırlarca sürecek yağmur. 
lara maruz kaldığı zaman, bu 
gedikler yavaş yavaş su ile 
dolmuş: Ve mil)onlarca yıl son 
ra da çatlakların büyüğüne Pa. 
üik (..-cya Büyfik), küçüğüne 

AtlanUk (\eya AU:ıs) O]cya· 
nusu denmiş. 

BU.)Uk fırtınada Flolrun parçalandıtatn sonraki hali 

de l apayalnızkcn, kürrenln de 
bo luk iı;cri indeki ~alnızlığını 
hısseder. Ve işte asıl o zaman, 
karada hiç bir vakıt duyma~a. 
cağı şekilde, hakikatı duyar, ~ a 
ni dünyanın bir su dünyasın· 
dan, üzeri bir Okyanus kılıfı ı. 
le örtillil bir seyyareden ibaret 
olduğunu, ,.e kıtaların, her şc
li kaplayan denizin üzerinde 
geçici birer •ZUhllrat .. tan Iba 
ret olduklannı sezcr.ı 

Ama Yirminci asır 
insanı küstah olu.) or ... 

Bu böyle olabilir \e zaman 
zaman, hele akşam vakti, ı:a· 
riplik çökünce, Rachel Car. 
son'a hak \"ermemek müm· 
kiln değil. Pakat ısın 
ba.,ka bir cephesi da· 
ha \'ar, ki o cephe tabiat kuv· 
vetlerine karşı küstahlık adde
dilse bile, neticede ağır bası. 
~or. Kiinat istediği kadar mu· 
azzam, yıldızlar istedikleri ka· 
dar uçsuz bucaksız olsunlar, bu 
dünya insan için artık clnsa· 
nın dfinynsa olmuş,; bunu 
bö.>lece kabul etmek IAzım. 
Kendi hesabıma, Okyanus, her 
6CYC rağmen, gözümü korkuta. 
mıyor. Nasıl korkutsun_ Bu· 
lunduğum teknede elektrik 
var, telsiz var, Stant var. du. 
men ur, pusula ur, buz dola· 
bı var, kon erve yemek ''ar .•• 
Bütün bunlara rağmen Ok:,a. 

nus bu tekneyi batırabilir ve 
benim ve arkadaşlarımın yer yü 
ziinde izimız kalmayabilir. A. 
rna ben bu kotraya zaten kendi 
arzumla binmişim. Öte yanda 
Transatlantikler Okyanusu vı
zır vmr geçiyoı·; tayyareler, bi. 
zim yirmi günde katedeceği
miz yolu bir gfin veya bir gece 
içinde a~biliyor. 

Sonra bu kotranın içinde 
benim kafam insanlarla, insan. 
ların filemile dolu. On Uç diğer 
insanin birlil.1e Okyanusta iler· 
lerken, konu5ma me\•zuumuz. 
teknedeki gilndelik dftvaların 
haricinde, yine insanların dun. 
yasına dair. İnsan kainatın, 
diinyanın veya ummanın orta· 
sında ne kadar cbir hiçıı olursa 
olsun, kendi nazarında ister 
istemez yine de her şey. ASlr· 
larca gözünü korkutan tabiata, 
bugün ·Bana mısın?• demez 
hale gelmiş arlık. Bu iyi mi, 
fena mı? Oıasını bilmem ama, 
her halde, karalardan uzak kal· 
dığım 5u on iki gün zarfında, 
kendimi, karalardaki, o çok zn. 
man içerlediğim yasayışa, her 
zamankinden yakın hissettim. 
Ve sanırsam, bu, tabiatin gll· 
zclllğ.ine değil ama, sözfim ona 
korkunçluğuna, aldırmayış his. 
si, iyi de olsa. kötü de, yırmln· 
ci asır insanının içine artık 
islcyegclmiş bir duygu ... 

CDe\ ıınu '"ar) 

Rachel Carson kitabına, bu 
meydana geliş hAdisesini anlat· 
malda ba&ladıktan sonra, yine 
milyonlarca yıl ıarfında, Okya. 
nus sulannın içerisinde ilk 
canlı maddenin \ ücut bulma· 
l!1 mucizesi hakkındaki malüm 
nazariyeleri htilAsa ediyor, \C 
neticede insanın, yani bizlerin, 
mevcudiyetimizi denize borçlu 
olduğumuzu hatırlatıyor. 

l\fiss Carson: .insan nesil de. 
nizde cereyan eden uzun, çok 
uzun, bır ha)at istihalesi neti· 
cesinde meydana gelmiştir ve 
elan tahtessuurunda bunu his· 
seder, denize dönmek arzusunu 
duyar. di)or. Nite: ıın ruhiyat· 
çıların nazarında da deniz ve 
ana sembolleri bir değil midir? 
Bilindiği gibi, her ikisinin de, 
ınsandakl, doğduğu yere dön· ı 
rr_ıe~ ~-~usunu tem il ettı:i ile- ~--•••••••••••••••••••9' 
r: surulur. 

Kitaptan 
lUr parça 

•ce,Tcmizdeki Deniz•ın ılk 
.. bölümünun ron para:ra· 

fında oylc deniliyor: 
« İnsanoğlu, Okyanusu, yer 

) lizundcki kısa varlığı esnasın. 
da karaları zapt \'e yağma etU· 
ği şekilde, kontrol ctmeğe vcy:. 
değiştlrmcğe muvaffak olama. 
mı~tır. insan, vilAyet ve &chir· 
}erinin sun'i dün) asına keıı· 
dini kaptırınca, ıizerinde yaşa· 
dığı eyyarenin hakiki mahiye. 
tini \e tarihinin uzun mıızisinl 
çok ıaman. unutur; halbuki in· 

an neslinin mevcudi)•eti. bı: 
mazi içerisinde, topyekün ade· 
ce bir anını işgal ctme?ktedir. 
Bu gibi şe.) ll!rin 'lllınası insan:ı, 
en ziyade, uzun bir Okyanus 
lOlculuğu esnasında belirir. O 
ıaman, uzaklaşıp, yakınlaşan 
dalgaların ötesindeki ufku sey. 
re dalar; geceleri, yıldıilar Ü· 
zerinden geçtikce, dünyanın 
donmckte olduğunun farkına 
nrn; \-C bu gok 'c su iılemın· 
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1 HELSINKI MEKTUPLARI I 

Memleketin müdafaası için 
İstanbul hUkumetleri milli davanın muvaffakıyetle 
verilecek muharebelerle kazanılacağım hiç bir 

vakit dü_şünmemişlerdi . 
- 138 -

İngilizlerin Orta ark 
iya eti 

Hatıratın dun neşredilen kıs· 
mında da işaret eltığim gi

bı İtilaf de\·letleri arasındaki 
ihtilaf aşikllr bir hale gelmiş
ti. Fakat Rritanya milletleri 
camiasını harbe "ürüklemt>t!e 
mU\'affak olamıyan İngiliz Ba • 
\ekili Loid Corc, Türkiyedeki 
\'asıtnlannın da yardımıylc O· 

nu inhidam ettirmek fikrinden 
vazgeçmiş değildi. Loid Corcun 
planı aşağı yukarı şu iki esasa 
dayanıyordu : Yunanista111 ye· 
ter derecede ilma \e cenubi 
Kafkasyada Rusya ile Türkiye 
arasında kalınıs olan hükumet
lere hernevi yardım vadetmek 
suretiyle Türkiyeyl şarktan \"C 

garptan istiıa ~·e tazyik. ircri· 
den de ihtınetleri ve irtica ha· 
reketlrl'ini tahrik etmek. 

İngiltere hUkumetınin bu 
Ortaşark siyaseti karsısında 
mili i da\'a yalnız siyaset 'e 
yahut başka kombinezonlarla 
halledilemezdi. Millefcrrik \"C 

münferit bir surette baslayıp 
heniiz tensik ,.e tanzim edile· 
memis olan milli rephe \'e mü· 
dafaalar tarzındaki plfınsız lıa· 
rekctlerle milletin mfidafaa ka· 
biliycti ve kudreti daha fazla 
yıpratılmazdı. Seferber edile· 
cek yeni kıtalar bir pliin dahı· 
linde te. kil ,.e tan7.im olunduk· 
tan sonra düşmanlarımızın a~·ı ı 
ayrı dü~nneclerlc dağınık hare· 
kctlerinden ve merkezi varlye. 
timizden i tifade ıle tehlikeli 
görülen yerlerde mümkün ol· 
duğu kadar büyük )ığınaklar 
yapmak ıaı urcti vardı. Bu SU· 
retle Loirl Corcun plAnı akim 
bırakılabilirdi. 

Görüs farkları 
İ tıınbulda mılli harekete mü· 

sait veya gayri müsait olarak 

ikLidara gelen kabinelerden hiç 
biri ne böyle bir plam evvel· 
d!'n düşünmüşler, ne de kcn· 
dilerine plin teklif edildiği za. 
man latbikına ~ardım etmek 
i lemislerdi. Bu hükumetlerin 
hemen hepsi birbirlerinden 
farklı olarak her,r3 i İtillıf dev· 
!etlerinin adalet \e alı{etinrl n 
beklemişlerdi. Hiç bir vakit 
milli da\•anın mu\•affakıyetle 
verilecek muharebelerle kaza. 
nılarağını ne dılşünmuşler le 
ne de enelden ı::örcbllmislcr· 
di. Bilhassa Ankara ıle anlaş· 
mak arzusunu gösteren kabine· 
lerle olan ihtilaflarımızın esas· 
!arını bu gôl'ÜS (arklan teşkil 
etmişti. İşte de\•am edip giden 
bu ihtilaflar .scbebiledlr ki, bir 
gün memleket idare inin An· 
karaya intikal edebilecegi ve 
buradan milli dli\'a \'e istiklıi· 
lımizfn harp ~oliyle kurtulacağı 
dllşünillcmemis \'e müşterek 
bir müdafaa pliını yapılama· 
mı tı. Bu plim ancak bir taraf· 
lı hazırlanmıştı. 

Tür ki) edel\i cc.nehi 
kın' ellerinin durumu -- · 

19:?0 yılı mart ayında Turki· 
~enin milli hudutları i~eri· 

sine girmiş olan <'cnebi ktı\'· 
\f'tlel'in durumu şu §ekilde tes· 
ıblt edilmişti. 

A) İzmir 'c hinterlandında· 
ki Yunan ordusu: Her bıri üç 
fırkadan mürekkep iki kolor· 
du ile bir milis fırkasından 
ibaretti. Birinci kolordu Öde· 
mis • Aydın mıntakasında, ikin
d kolordu .l\lanisa • Ay\'alık 
mıntakasında, milis fırkası da 
izmil' ,.c Cffarında bulunu) oı .. 
lardı. 

B) İngiliz i~"al kuv\etleı i: 
Kı~mı kullisi İstanbul Bogazı. 
nın ıki tarafında olmak uzerc 
otuz bir bin piyade, yüz on ikı 

lop \e ) uz alttJ!IŞ makintpr 
fekten ibaretti. Jzmit • ~5 d 
hir • .A.f)•onkarahisar şirnj~ 
ri üzerinde bulunan 
birlıklcri de bu ~ ekuna d 
di. . tlt 

C) Fı ansız ışgal .kU\ ,-c tıtf 
Otuz uç hın piyade, elli ~ 
top, doksan bir makinclıl. (111 
otuz dokuz tayyare. yirt111 

tank ,.c on iki zırhlı otoııt0 
den m~rekkep bir Fransız 
veti İstanbul Boğazının Jtıı 
tal'afında idi. Bunlardan b;, 
bin yüz yetmiş pi) adc I> 'f 
da, iki yfiz yetmış pbade d 
rakkale • Islaluye şimel'I ~ 
hattında, ikı yıiz l etmis ;Jıı 
Osınanıyc • Adana şirne. 
hattında, üç yüz piyade J\I p 
bin iki yüz piyade M'IJI~ 
bin iki l Uz piyade Jslab ıcr 
bulunuyordu. Bu müfrctc 
~anında icabı kadar toP 1 
ınakinclitüfek \ardı. Hal~ ı 
Fransız kıtaları ıle Erınc ıfI 
yonları bu kll\ \'etlerden h 
ti, . 

. . ~ette 
:n) İtalyan ışgal kU\ {lıf 

Dört bin pıyade olmak 
istanbul Boğazının Rumtll ~ 
rafında ve birer müfrc~,., 
Konya, Antal} a 'c :Kusa 
da bulunuyordu. 

E) Cenubi Kn!kas}·ndl· 

mcnistan hükumetinin '~ 
muntazam olmak üzere o~ 
bın ki~ilik küçuk bir 0 

teshil cdilmisti. C:ürcistaıı 
Azerbaycan hiikumctıeriııll1 
\"etleri teşekkül haJınd~r 
Ermeni kıtaları hariç dı 

1 1 

ri Bolşe\lk isti!Asına k~r~ 
7.il <'t almıslardı. fogılı " 
Bolşeviklere karşı kuV'°ct ı; 
etmemege, ancak bunlara ) 
mudafnada bulunacaktar.ı\af. 
dıma karar vcrmıs oıdult 
haber almı~tık. ti 

<Dınan~ 

Olimpiyat köyii Kepule 'de 
iki sacitt e edindiğim int ıba 
~ 

Fin çocukları imza toplamak için adeta birbirle· 
riyle yarış yapıyor - SOO kiıilik yemek salonun

da her sporcu servisi kendisi yapıyor - Kampta 
hummalı çcılışma var 

Yazan: SEDAT TAYLAN 
1~1,..1 .. ,~1;r Helsi~ki, .ı~ 
~1':61: lı~rlı -B.ug~n ıkı '''1 P s:ıatımı (Ke· 

de geçırdım .. 
Olimpiyat sta 

~ ~ dından he· 
1§· ~ men iki kilo· 

""""'" metre mcsa· 

1952 
. fedc bulunan 
I\epule'dc bu 

-======ı güne kadar 
1500 den fazla muhtelif millet· 
Jerc mensup atlet toplanmış 
bulunuyor. Kampın hir tarafı· 
na Olimpiyat armasını taşıyan 
bayraklar, diğer tarafına da 
kampa ı;ıelınıs olan milletlerin 
bayrakları çekilmiş bulunuyor" 
Kampın tesısleri hcnuz ta· 

mamlanmamış.. ?ı!a:ımafih iiç 
gün içipde bütün noksanlar gi
derılmiş olacak .• 
Kampın kapısında otomobil· 

elen ındiğiniz zaman, ctrafmızı 
ellerınde kfiçüklü büyüklü def. 
terler sapsarı saçlı, ma\•l göz· 
lü, b:ı larında renk renk ucu 
pilskilllU sh•ri yün tıtkkcU se· 
vımli 1-'ın çocukları sanveri· 
~ or.. Defterlerini imzalayacak
sınız. 

Kim olurs:ınız olun.. Onlar 
için mühim şey ~abancı olma 
nız. . Bu imza fırtınası} le kar· 
şılaşbğınız zaman kolaylıkl:ı 
kurtulabileceğinizi zannetme
yin .• Çam sakızı ı;ıibı bir yapı 
şıyorlar .• İmzayı almadan Jrn 
lunuzun altından ayrılmıyor. 
!ar .. Defterleri imzalaınağ:ı ba 
şınızın selfımetl ıçin mccbuı u 
nuz .. Fakat bu eremoni en az 
on beş dakikanızı alıyor .. 

Bu imza onlar için mühim 
bir iş .. Hatta ticari bir mevzu .. 
Bu mı ır püskülü gibi sapsarı 
saçlı yavrular, bilahare arala· 
randa imza mübadelesine giri· 
şiyorlı:r .. Birbirlerine imza sa· 
tıyorlar.. Sporrunun veya im· 
za sahıbinin kıymetine ı;örc. 
imzanın kı\mcti de de~i İ\or 

isveçte de imza miihim bir 
iştir.. Orada da çocuklar peşi· 
nize takılırlar. İmzayı alıncaya 
kadar peşinizi bırakmazlar_ 

Dir İsveçli anlatmı~tı.. Birt 
kaç sene evvel İsveçli sevimli 
hir çocuk, bir merasim esna· 
sında mülc\·cffa i veç Kralının 
yanına yaklaşarak defterini 
uzatmıs .. Kral da defteri imza· 
lamıs .. Jo'akat ~ocuk ikinci bir 
imza daha koparmak için Kra· 
lın peşini bırakmamış.. ·Kral 
ikinci imzayı da attıktan son· 
ı·a ~·ocııga sormuş: 

•- Neden iki imz.a iı>Uyor· 
sun? • 

Çocuk da şu ce\abı \<'rmiş: 
•- .Arkadaşımda futbolcu 

Karlsson'un iki imzası ''ar. 
Bunlardan birisini ancak Kra· 
im imzasıyle değisccck .. İmza· 
nızdan birini arkadasıma vere· 
rek Karlsson'un imzasını ala· 
cağım... • 

Bu ış, hem bir merak, hem 
de bir nevi ticaret.. Fakat son 
1.amanlarda imza merakı tedrici 
surntte büyfiklcre de sirayet 
etmiş bulunuyor.. Bu sevimli 
liİmal ya\'ruları için üzilcll bir 
şey ama.. Onlar buyük erkek· 
!erden yılmayorlar .. Fakat kız· 
farın kendilerine rakip olabile· 
ceklerini anlıyorlar .. Ve büyük· 
çe bir kız imza almak i terse. 
mü.terek bir hareketle kııı 
ekarte etmeğc çalışıyorlar 'e 
ekseriy:ı da mu,·affnk oluyor 
lnr. Ne ise, ben de bugün kam· 
pın önünde on beş dakika ka· 
dar bu fırtına ıle uğraştıktan 
sonra güçliıkle kendimi kam· 
pın içine atabıldim .. 

Yollar henüz sulanmış .. Gc 
niş yolun sağında ve biraz asa 
ğıda büyilk bir yemek salonu 
\'ar.. 500 'kisi rahatça yemek 
~ ıyebilir.. Fakat herkes büfe. 
den ycnıeğınl kendi alacak .. 
Sporcular kapıdan girince sağ· 
dakl masadan bır tepsi alıyor
lar .. Günlük lıstede me\'Cut yc
ıneklrrrlen ür karı "ecio büfeve 

ı;ııdıyorlnr" Uzun bir bankonun 
ününde sıraya girip sel'vi~ ya. 
panlardan birer birer ~·emek· 
terini alıp sıralanmış yüzlerce 
masadan kendilerine ait olan 
masada yemeklerini yiyorlar .. 
Sen·is yapanların vazifesi bil· 
fcde yemek vermek ve kirli 
tabaklan topl:ımaktan ibarrt .• 
Lokantayı şöyle biraz gezdik· 

ten sonra, bizim çocuklaı-ın 
oturdukları kısma giderken 
tutbolculatla karsıla&tım .. Bir 
an içinde etrafımı &ardılar" 
Hepsi ne clf"'c sıhhatli.. \'uru· 
yUşe çıkıyorlardı, tablı kendı· 
terini fazl::ı ıne5gul etınedire . 
Birşeylcr yapmağa çalı!lacakl · 
rı muhakkak .• inşallah da nıu· 
vaffak olurlar" 

Fakat itiraf etmek lazım ki, 
çok zayıf bir kadro ile iştirak 
ediyoruz .. Gelen" diğer takımla· 
ı·ın bültende isimlerini evvel· 
tc güzden geçirmistlm .. Bunla
rın y'lnında birinci turda tutu· 
nabilirsek bu büyük bir şans 
'e çocukların büyilk gayretiyle 
kabil olacak •• 

Halbuki listcdeld yabancı ta· 
kımlarda birçok profesyonel 
oyuncunun i imleri var .• 

Hakiki rlplirrimizl ııoı;.terchil· 

Ol im pi) at kö) ü Kepule'nin kapı sı 

mek için bir eyler yapar, kuv- sahaları~ le kamp arasırıd• ııı 
\'elli bir kadro ile Helsinki'yc kık dokuyorlar •. Sahanın.d 
gelebilirdik.. Bu ehemmiyetli sinde Amerikalı atletler ~ı 1 

meselenin üzerındc diğer nıek· yaparken diğer bır sabll ~ 
tuplanında duracağını.. 'ustralyalı atletler ça!1ftl: 

l•'utbolculardan ayrıldıktan rliğer bir sahada Cenubi ti 
sonra, Basketbol Federasyonu kalı atletler idman ~·apı>~tı 
ba kanı Faik Gökay, Atletizm Öteyanda İtalyan futbol~ 
Federasyonu baskanı ~faili l\lo. idmana gittikleri haberı 1 
nn'la karşıla~tım.. ~ or .. Dcrkl'n hl acar futb~tıl 

:Faik Gökny ilk ağızda karşı· rının falanca sahada çall 
mızıı Mısırın çıkmış olmaı;ına rını haber alıyorsunuz ... t 
üzü!Uyordu .. :a•ısu· takımını Ak· Bunlardan hanı;ıilcrın~ 
deniz Olimpiyat oyunlarında edeceğinize karar 'c Jll 
"'e)Tetmişlim .. Kuvvetli bir ta· Amerikan basketbol taı:ı <" 
kım olmakla beraber, biz de idmana gıttıği haberini 
onların karııasında zayıf deği· )orlar.. ııı 
liı.. Kazanma &ansımız da \'lir.. Niha~ et anrak ıki aııtrC 
Bu ma~ta bizim takım ıyı bır nı takıp cdcblli)orsunut·· 
oyun tutturduğu takdirde yüz· İki saat içinde, ı>eksctl 
de kırk bir şan verebiliriz.. koıııışnn çeşitıi milletle~ 1 

Basketbolcularla ııtletlerımiz up sporcuların toptan k~t 
dinleniyorlardı.. Hep beraber Yırminci asnn Babil ol 
bir müddet oturduk .. Putbolcu· elen çıkarak l\lac:ıı· futbı:et 
!ar akşamüstü idmana gitliler.. rının antrenmanını. ııa\d 
Basketbolcular da Olımpiyat eularınıızın yaptıkları d 
köyünden hayli uzaktp bulu- seyretmek ımkanını bıl1 ıet 
nan idman salonuna gitmek Bu arada yabancı de' , 
üzere hazırlıklara başladıkları mensup b:ızı idareciler ~~5' 
sırada kendilerinden a3Tıldım.. cularla da konuşm:ık 1

1 
insan bütiin hareketleri takip buldum .. Bundan sonrtıli ı.o 

edemiyor .• Kamp bir arı kova· tuburnda yaptığını bll 
nı halinde . Soorcular idman maları l azacaımn. 



'"'--ıs.,·1952~~--~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~--~~ VA TAN~~~·~~~~~--~~~~~~~~~--- c--
~, .. !f! 

Dostluk koro 
a.11,, liUa olaınaz r ıafü ile 'l'unaıtlıtıın Ortadoğu sulh n ıliUnunun en 

•ır dosu ın lJı:l da anığıdır. Bu fld meınleket arısında ııkı 
•ıı ıııu.ı lllun nıncut olması her lıakımdın lür:umlallur. :Bu· 
tlıı 11.,

1 
'
1 

Atatürk 'e Eleftrrl oı ''enlr:doı anlamıalar, ~· 
tesu.111

1 •rtlın ıonra mııl i tııı;flye eden•k Türk • 1'unan 
t>.sı~:ll temelini ıtmı tardır. 

._ tlııt k 0 uınanduıberl h"r ıiln bir ıtarça daha gell5tl, 

.. llJ -••lırlfa. en parlak drre<'el"e YikRldl. Yunanistan 
t'lllk d eın.ıek .. tln bir memleket gi1tl ohn111, dn tıutun icar· 

er'<' • 1 1'rl% " ın bulmuı hıklundı tf'mennllude bulunu· 
"h ılot~l Bu te.nı,.nnllere lılder d,. btlrlk edh ordu\. Fıket 
~k ilk, Jı:ırdeıllk ıırf temenni ile olmaz. Bunu temin 

lfı ':"lllırı da hıwrllmık Hr:ımdır. 
lerı ''• 11 hıunıtıkl bi nh,.timlzl Türk • lunan gorlışme· 
llltaea lı •~ındı ıo t .. rdlk; l'unan balıktılannın kara suları· 
~l1k it~ ık avlamalarını mtisude ettik. Bu, her bakımdan 
'lıılıtart r ınliuadedlr. Bovle bir fedaklrltk karıısııııtn \'u· 
... ~ , 111

111 
hlc olmuu "erinde bir anla '11 btklerdlk. 11111. 

t"Y,~~ıı "'ulne falsolu 1e ter gP.lmeğe baı1ıdı. 
Ildır, '\ Kıbrıs mes,.Jesl ... Kıbrııo Anadolunun bir parçn· 
~•ıııı h~••ıı.lııt1ndan cok ur.aldır. Xıbrmn udvrtlnde her· 
"' iade r :eıtıikllk olunu, burasının e~kl " hıklkl sahibi· 
•hkı bl' Umesl ll:ınmdır. Turkleııin, T rkh e hlikiımetlnln 
llır. \•a/ ''kle muvafakat etme ine lmkln "' thtlmal yok· 
C!k:ırıra~ ~t hu kadar açık iken ıtrtna lüzumsuı bir mesele 
~ltt iki ahrlklt apmakta n~ mlnı vardır~ BO\ le bir ha· 
''te Yarar~:nıleketln mUnasebetlerlnl hıltılımıktan baıka 
il lrıbrı~t 
kıt.ti bili a haıı mufritlerln ve ldmln tf'ı~iklle harr'ket et· 

•arc11 th nnı~'·en bazı insanların kopardıJı.1an gurultıılr.re 
~lllıısın eıntıııYet \ ermlJelim. l'unllltistandı bunun akl ler 
~k"lıneaİ 681AhlyeUI ağrılardan çıJı.ın ıeslerfn perde perde 

rtııtıdın1 ;e ne d meli? .. 1ç politika ve ıeçlm hımrlılı ha· 
••bııır illi" a otu bfö le bir hareket mfisamaha ile lı:arsıla· 
~lsı~r y ' Ru gibi fııııll etlerin memleketlmlr.de çok fena 

:a:,1e 'Ptıtı hiç düelınlllmUyor mu? 
•ııı latet Ayasofya hakkındaki yımlar ... Sh•rl akıJiı bir l'u· 
Cıak i•rlp erfslnln ortava attığı ,.e üzerinde ısrar ettiJtl hu 
~~ 'birisi 'e ntAnaı;ız fikir kar ısında Yunan gu:etf'IMlndtn 
ttıı t'llkfdbeden hiç bir ltlrıır:da bulunmadı, ;, anlınları ne· 
~•t•ııda l'tınedl'.' l\lrmleketimizde Yunan gazete inin 'nl''· 
ltr de 'h: 11'k haklı urette muteenlr olanlan ve: ,füJe be 
t lıı bu rasını tekrar cami Yeparıı· dbenlere karıı gazete. 

llıtatı 
1 

tık çoğunluğu Atoturkiın bu eserini müdafaa f!tti; 
ı:,,~:telerf neden ses çı\nrmadılar'.' ... 

hl: bep hl ?"tluk frdakArlığı icap ettirir. Fakat bu ft'd:ıkAr· 
"11ardan bıırn kesemizden çıkarak değildir. Bunu biraz da 
l'll«t lsted~klerlı:. 'Rahusus ki Kıbrıı ve Av11of) a mevıııla· 

#lnıiğ fodııkarlk da ı1Pğll, anla.>'lfhr. 

~~--....... ---------------E-nl_s_T_a_h_si_n _T-il_: 

ır hukuki mesele hakkında münakaşa 
hı 
lt~•rılıbtd (Başı 1. elde) j mün değıftirilemi ece ini \e 
~ r 'te e.n de istıfade ed. Ttirklerın hak '' hfirr11etlerine 
C.~~arı k:ııa asadaki hfikme 1 aıt pren,lplerın emnı~ et altında 
~ ''kilde nunun bu bftdisede olduğunu llAn etmış bulunduğu 
~~la.tar tatbık ed lemiyecc· na gore Turk ye Buyuk Mıllet 
~ ~ ltııı ~rilebUtr. Btililn hu lechcinln gal b e huduthn.nı 
~a t~ec k!l noktal nazarı mu buralarda arama icap e...r\er! • 

>I Ilı) l! lerlni tahmın cdi· l\Iecll in, ne cumhuriyeti or· 
bıi at trı tadan kaldırarak başka bir sıs-
1-t i~ U U tn, Sıddık Saminin tem ortaya ko\ duğu, mı de Turk 
~her, rıı "U kendıstnln 1040 lerın ana haklarını ortadan kal· 
tı hJr ka;dafaa ettığini. çünkti dırdığı anlatılmakta, profesO. 
~ 01aııı1h unun ana) asaya ıykı rUn bu kadar ağır bir iddıada 
~ l'ariıcı~ağını belirtmekte, , 'e ithamda bulunurk~n. misal 
~ ıı te ır . tek basına bır ka· perınl -vermeqi icap ettığını izah 
~~da vasıt bırakacağı iddia· ıla şö)le denilmektedir: 
''t t b r k~t olmadığını, tür.kil , Sonra yine sa) ın Sıcldık Sa· 
ct'ı~ı, bu 8 rarın temyize gide· mi Onarın bılmesl !Azım gelir 
oı-. lır veu11~reue de TUrklye kı salAblvetlerlni tecavilz eden 
'ı~ 3'11 tııı4 n hukuk devleti b r te~ıi organın tasarrufiarı 

S ı • nıua-a b' d ,,. r. 0 acağını "" m ır 11 _ım m"şru değıldır, bu taı:arnıfl~rn 
~ llA, e etmekte· , atandaşlann Haat ctmemesı i· 
~ 11l1lrıku •Z cap eder. 

'tva afer. de bu mUta . 
~ lll C)11 I> \•erıJm<>kte Sıddık O halde profe or bu ağır is· 
~ ırı arın cümle! 1 n' n İlun nadını ~aparken \al:ınd !arı ka 

111 ' 'lldıı ahlakı bakı~ı;ıla~ a· nunlara itaat lzlığe &C\' ett ı· 
'' n tu. anlatılmakla Türk nın farkında olmalıdır. Bu hu. 
11 0~ kayıtı;ız ş rt~ı; mO su ta derhal ıll\'e edelım ki BU· 

btı. ıı 
5 

•n Buyuk Millet Mec ytik Mıllet Meclisi bu çe~ıt te· 
\ 44tda ~IAhıyetlerlni han i ııa- cavUzl~re " kendi sa ahi etle· 
'- '°l~·a echuz ettiğini mi al rlnın ınkanna mUsamahakAr o 
)~il bırRosterm"!ien iddia et hmaz. • 
~ lırıı}ac~rdınaryU-; profesöre Bundan sonra anayasanın: hl· 

, e deı:ın tı sovlenmekte \e klmlerın şahsi takdırlerine gore 
~ll~)a lllcktcdır: miltemadıl en tebire tlbı tutu. 
~IYe~ın~~ .. de\let şeklinin lacıık bir kanun olmadığı belir 

~. ~ğuna alt hük:_!ilm~dir. 

-~t 1 tnı;ada E:ıı· 
• \'lllıa ııbtı ku\\r.tler arası Pnıtatı.. mına•bsı -ila

tıdakı resimde bu mtı~bakalara 1.tirak eden erler· 
den biri gorulü;,or 

Köylü Partisinin 
Kastamonu 
$ubesi açıldı 
Ka tam(lrlll, 17 (Telefonla) 

Çanakkııknin ilt<'lerınden sonra 
bugün TUrkı~ c KoylU r:ırti inin 
Ka tamonu il mrrkezi kalnbalık 
bir halk kutle i huzurunda me· ı 
rasimle acılmı tır. 

1' them Meneınent'ıo hı, ademi 
ınPrkeu)cti muda(aa t'drn hır 
konu~ma yapmış, S ıre~'\ a Endık 
mcmlck<>t idar(' ındl' \&life al· 
malın kap ettıgın . drmokra i 
uğrunda asıl rnlıc ıklenın 14 
ma3 ı~tan sonra ba l:ıd ıltnı, bu 
güzel nPtıcenın z d,.lenmerııe 1 
ıç n m Uetçe tıtiz dıı\Tanmak ı; 

1 
rektığıni belirtmiş. parti rnuca· 
dele ının hedefının kolt k kap
mak olmadıJ:ınt so;> lemi •ir. Par· 
ti baı.kanı Rem i Oğuz Arık da 
bir konuşma yapnustır. 

j --o--
1 Güney Afrika' da 

lrkçıhk darbesi 

BAŞMAKALEDEN DEVAM R. Carney Atina'da • 1 

lkir.ci günahh 
görüşmeler yaptı rna 1 1. elde) 

idaresini baska arkadn5lara e· 
manrt ederek, bulun mlllete kar· 
~ı olan lcraI me~'nll\'etlrrinl ha· 
Ut1ualardı. ımıamele 'erı;lsl, 
orman kaııunu gllli çii t ,111' çnk· 
tan dPşillr ve şira bulur. pırtt 
roUUkarılığının \ 'r! Ml'ntleket 
lilarninln mPr.r&ıları nlim bir 

Amiral, Türk ve Yunan kuvvetlerinin son durumu 
bakkmda izahat aldı, toplantıda bir Türk 

generali de hazlf bulundu 
r.at!llO S•n·uımııdtn 

rkilde blrbiıinıtcn •yrılır \ e 
Londr • 17 - Kuzry Atlantik 

Paktı güney bolgc i kU\ vetlerı 
ko utanı Arnira Carnl'~ bu Un 
bır ıkı saat ıçın At na~ a giderek 
Turk \ ~unan kunetlrrının 
ba anar ı ) enı komutanlıklarln 
1 lı olar.ak tema arda bulun· 

mu t . 1 apılan or ı mr erde 

71\ ret edec,..klir. blrzat 'D. P. iç !lfteka n iım a!ıtıı 
ll;ıha yrnl komutanlık daha '"erimli bir şeklide yürut· 
b.ıırarıııı bcğenml)or mrk lmk:inı bıılıınurdıı. 

Roma 17 • (AP) - İtalyan D. 1'. llderlrrinln urlıvu ii: 
htıkfımetınP taraftar ve umumi· bir insan kendi hedefine 7.ıt Is· 
~ r.lle hukumetın gorUclerını ak· tlkametlfrde l iırıimrktc ı~rar 
cttır<'n il Popolo dı Roma bu· 11tme i bakrmınilın bir rPlrnr t" 

giın şunlıırı ~armı tır: kil l'der. tnun .memleketi geı· 
nkaradan uçakla Atına) a sıden 

TUrkl e Genel Kurma\• Da kan. 
lığı harekAt dalrr ı rc1Sl Gl'neral 
Tercan da haı:ır bulunmuştur. 

Bılclırlldı ıne ıorc Grnt al 
Rıd,.w:ıy 23 temmuzda Atmayı 

Allantık lltıfnkı dahılindc dikçe, halkı :memnun etm,.nln 
b r gunrv.doı>u \\Tupa Bölge j ne kadar kolııv olduğunu, pren· 
Komutanlığı ihda ı lalnız mem· slp yolunda hiıktimetl ne kadar 
llkctlmızin prc tıji itin ağır bır haşarı ''e aeref brkledlAlnl, Gençlik Komitesi üyelerinden bwlın dunku topllltıda 
lıakaret değıl, fakat a~ ni zaman. fertleri ,., gnıpları hosnut <'t· 
da agır bir teskılAt h1ta~ıdır ıD mck H? rey a\· la mak yolunun ne 

gibi bir çıkmaz ntauğunu d aha 

B·ıy·ır Me Glıee',rC razln sarahatle görliynr ve mem· 
C « C .J A ı leketi idare mes'uli) etini &ırlla· 

d 
• • k • rına ıı lan llıterlr.r bf!ı;ahına Al· 

m,.mleket hesabına ' e kendi he· 

Gençlik Komitesi, Başbakan' a 
bir mektup gö di 1.11 al)ul etti i

lahtan daha geniş gorüş, 

lladllo Sm:u!mi:d•n Şrhrimizde bulunan Cumbur· ı paktı ordularına V<'rece{!i kuv· ~:plarına ıt ııha fula basiret dl· 
Londra. 17 - Guney Afrika bakanı ıle Ha b kan ve Dısış. vctın mıktarı tle Turk . Yunan )Or. • Komite, Devrim Ocaklarmın siyasi olmadığını 

Bırli"inde )enı bır ırkçılık }t[lıtf. lcrı Bakanı dun de abahtan ôğ ku\\ ellerinin ba~lanacağı komu Ahmet Emın YALMAN ve Milliyetçiler Derneğinin de Turancılık 
sc i olmuş'" ırk kanununa gorc lc)e kadar Flo11adak1 Deniz tanlık mevzuu etrafında gbrliş· ------------
kırk beş _kı~I mııhkt'.'ım e~ılmiştır. 1 kô künde. toplantılarına de\am ı me!cr cereyan elf!1İştır. K ka -..ıl fikrini benimsediğini bildirdi 
l\fahkt'.'ımıycUerine sebrp, bunla· etmışlerd r. Oğlrdrn sonra A· Bu akam da Flor)ııdaki De· amyon ZiSfnur Turkije Mıllı Grnçlık Kom e ltemı ek bulU o) birli ı ile ka· 
rın hır tren istası-onıında AHU· mrrıka bu,>uk (!içısl Mc. Che..,c niz koşktlndc belediye üyeleri ıi bırıncı gPTlel kurul toplantı ı bul c!lılm tll' Ancak bazı tes k· 
pahlara mahsus hir kapıdan geç· Bayan 'Zİ) arrt cder('k bir saat ve parti ilerı i:elenlerlne bir 4 k' ' "Jd.. l5 12 1emmuı: saat 115 de Ca a d t kuller 'e lam der, bu ocakla-
mlş olmalarıdır. Du •SUÇU• işle· kadar toplantıda hazır bulun· resmi kabul tertip edllmlştır. iŞ i O U, ~ talıa salonlarında başlamı tır. rın sı)a 1 oldu •ınu ve Turkıye 

:venlrr altı inrııliz liran öde. <'· nıuş•ur. Resmi kabulde 1\tc. Chee ile Toplantıya Turkıye J.tılll Tale 1 J Ilı Gen,.lık Komlles ne bağlı 
.ğe "·a 30 gün hapis :rntmaıta Yııınlan t hminlere gore, bu 1 kayınpederi de hazır bulunacak· KİŞİ Jifl1andt be Fed rasyonu, Türk Kadınla· dı er te~ekkUll rın aldatıldığı· 
mahkt'.'ım olmu !ardır. Bir kiıi toplantıda Turklyenin Atlanlık 1 tır. rı Birhğı, Turk Devrım Ocakla· nı ıdtlıa etmekte, bunu ispat• 
milıı;tesna hepsi parayı \eremi)t.!- •• lIUIUll Vuit"b ""''ı:ı" rı. Turkiye Yeşılay Kurumu ıçın de, zatı a'.I rinin 18 5/9;,2 
rrk hapiste )atmağı tercih etmiş. Eg~itim Bakam, Og'Jretmenler Birlig"i Ankara. 17 - Bugün Kasta· gençlık kolu üJe teşekkUl ola· de Bur ad.ı \erd ğmız bir nu-
lerdir. Bilindl~l ~ıbi Günev Af. monu • Ankara yolu uzerinde fe· rak iitırAk cttıler. tukta, C. H. P. nın Denim Q. 

rikada <'n kovu bir ırkçılık hll· K 1 f k ff. r.i bir kamyon kazası olmuş. dort Dün eaet 16 da yapılan hır ba· cıkları 'a ıt le gençhti teş.. 
küm ı;iirm<>kte olup bu hususta uru unu er e 1 kisi olmüş, otuz beş kişi ağır SU· sın toplantısında kongrede go k Jlitl ndırmağ:ı Ç 11 tı tnı 'Zlk· 
bir de kl\nun çık:ınlmı~tı. I rette yaralanm•ctır Yaralılar rüı;Ulen mevzular üırrınde du· rettı ınızı ıl rı urmektedırler. 

-o-- (Ilap 1. elde) 1 - Turk oğretmeninin 'e ,_, M 1 k..., · h 1 nılmuş ve bilhassa !illıyetçıler Bu ıt bari bu durumun ta\'Z.:.hl 
Saat 12 d,. tatil yapan kongre, Turk13e o"r •men drıneklerı Mıl ~~...,~ tem~ et atta~es ne Derneğınln ihracı ile Turk De • gere m k'~" r. 

Nebati yağ fabrikası oğledcn son;a 15 de tekrar top. l li Bırlı nln tJlk iı, Ataturk de\ . ın mıs ır. aza &OY e muı· rim Oca1darının kuruluşu me·e Turkı e t li Genrl k Komt-
kurulacak lanarak rapor üzerinde rnıizake. rımıne 5 t'lık kalarak. Turk kUl· tu~ tanı d A k el 1e i ortaya atıımı~tır. te ı enci ku lu tın te •kkulll 

relere de\ am etmıştir. Hır bır ını korum k, ıeh;tır· k~~ 1 onuBanı k n lakraet~ 6 t. Mıllıvetçıler Dernr •nin Tür· a) rı ı; i ad>:lett nin zatıAli· 
A k 17 HA ) , . kt me •ı.c o an ır ı & r ıne aı d il k n ara, (T. - ı'a· Antal) a delege ı: dJnksız ola ıne ır. 254 l~b uruı otobus Kıı;ta. kıye Mıllı_ Gençlık Komıte ı ta· !er n ~e b 1 r m"·tne arar ver 

hancı r.ermavenln teşvıkine dair rak oradan ora~a su"!ldugunu 1 2 - Halrnzlık, . tstzlt • ili· mon~. ankırı arasında 14 üncti rafından ıhrarının ebepleri so mi t r • 
kanunun kabulllnden onra muh. anlatarak matbuatın öğretmen mal, ö rctm ya ı • 'lln~. :a sa· ı kil ~ f nl ti rulmnş \'l! genel sekreter Vedat ------------
telıf iş ı;ahalarında )eni fahri- d \aları~lc d ha fazla ilgilcıımc· ı pık vc~a m k n )ap:ır. Çetın yol' ~me 't . d re. en 'Pi 1~ \'e Ozsan r;n izahatı \"Crmıftır: 

C .: ı n i \ ~·ı 11, \', ı l ı katar kurmak füerc bırcok ya. ı;ıni ı trmı tır. Dclrı;rlcrc bu ak· ların, en ın ufuklann ote inde ~a ur 0~ :ıu~ğ:~~~e~a-~ •-:- lHlli\'etçiler Derneği tU 
baneı fınnalar hUkOmetimlıc mil şanı saat 17 de Flor)ada, i tan· bulunan u kti ı e, ancak ağlam trl,} 3 .......,. zil#umUze aykırı hareket etmıs 
racaat rtmektrdırlcr. bul ö •rctınenler Dernctı tara· 1 arakterli kifi1f'rın, )11mayan, tırH.dise . Sa\-cılık tahkik t teiebbUs ettığımiz işleri baltala· Kongreler 

Bu me••nnda büyük bir Hol· fındnn· varın 17 de de \'ali ta· bıkmayan ureklı çalısmalarıle kat d' yı e · .mak istemictir. 
' •• · meeır v 

- -
landa fırma5ı İstanbulda bir ne· rafından Emırı:fın kosktinde çay elde edılt>bllır. Bu bakımdan · Turancılık fikrini ne derece 
bati fargarin yaJ? fabrtk~~ı kur. \erılcccktır. Türk ö rctmenlnin ki tliğınl. benimsemiş olduklarını da muh Konıtt)e D11et 

h kkı f ki 1 k 1 l .Almıdır Gtn ı k Xl bıi 1dare hereU 
mak Uzere muraraat ctmı tir. a nı. ı re, anun )O u~ a Komı'fe telif vesilelerle me3 dana vur· 

Ekonomi \B Tieaı-et Bakanlı· Kon"re çalı malarına bugun korumak, btrlilın birinci ödevi· muılardır.• 
ı apılan bu teklıfı e a lı b r 'c j arın da de\3m cdccektır. dır. Müteakiben Türk Devrim O 

IDN'leme OllU'lda u ı:un r 3 - Ulkü unun erçekleşme. G.. ·re . . cıklaruıın niçin ,., hangı ihtl· 
mU, VP fabrikanın bu fırına ile Mılll b rl ı be inci lemsıkill'r &i )olunda birlik, Mılli Eğıtin ureşçı nmıı yaçla kurulmuş oldu#tı mesele· 
İş Danlrn ı tarafından kurulması kurulu a a ıdakı bc3 annamcyi Bakanlığı 'iC gerekırse diğer der Si ıörUtUlmlış 10e bu mes.ele de 'n'1an 1'a ' 1 a an t r fler 1 ·a 0 u· 

lçın musande ctmıştır. 1 )a)ınlamı~tır. neklerle ışbırlıği yapar. Hakkında karar fU fekilde izah edılm~tir: 

GittKllerimlı Olimpiyat ko) un de muhtelif 

Futbolde Hollanda Antili 
ile oynuyoruz 

(Bap 1. cldP) 
binncl tura kalını lardı. Bu 
musabakada galıbıyet beklıycbı· 
hrlz. Futbolde ıkıncı defa bıze 
eans i;Uldil. Ikincl tura katılma
nuz mumkundur. Bu ara nctıce· 
lerinı ı;ıra ile bıldıri~orum: 

19 temmuz !' ın1Andı a • Avııs 
tu11a Hel nkıdr, 20 temmuz Lük 
scmbug • Grczıl)a J\otkadıı 20 
temmuz Alman)a - l\lmr Turkıı 
dn, 20 temmuz Yuc:ro la\j n • Sov 
Hl Rusya 'l'cmprre'dr, 21 tem· 
nıuı Polonya . Danimarka Tur· 
kuda. 21 temmuz Turkiye . Hol· 
landa Antilı'dc, 21 temmuı: Nol"· 
'cç • 1 veç Tenıperede 21 tem· 
muz l'ltar.arıstan . İt:!lya Helsın· 
kide. 
Etıgün gene lla~kctbol srrmt'

lrri ~ ııpıldı. K:ınada · Mısırı 63-
57, Fıllpinler facarı tanı 48 25, 
ltal a Romam ayı 53..3~. Bulga· 
n tan • Kuba) ı 62-56 yenmı~tir. 
fullıolde Rus 
\ uı:to lat" karşılaşması 
nlika çrkti 

Londra 17 - (AP) - Olimpf. 
~at futbol turnU\ ası için çekilen 
kura nctiee inde, Yugoslavya ile ltal)a • Tıirkhc baskdbol maçın <lan bir 
Ru~) a bu pazar karşılaşacaklar· 
dır. Ilelgrad radyosu, bu~Un ı ımna muv:ızi ol:ırak nmhlrtır 1 Olimpi)at hmill' i keanialst 
l.onclradn dınlenllen blr yayımın st:ıda yapılan ııntrcnman maçla· Çin le Milli) r.ttll~rln mianbaka· 
da, talihin bu cllvcsindeıı olduk rı glttıkçe he} rcanlanmaktadır. lara katılmasına karar \'erıl i 
ça alaycı bir lisanla bahsrtmı~. 1 Dikkati çeken cntcr~san bir Bel nkl 17 (A.A ) - Olimpı 
kura neticesinin Helsinkldrkl \ ak'a da §Udur: ~·at MH!etlerarası konıitesl, ko· 
So\'yet k:ımpını allak bullak et· İtalyanların su topu ekibı an· mıinist Çınln dr. nullı)etçi Çin 
tlğini ve kampta şaşkın'ık hUkllm ı cnörU Huslara beraberce bir gibi, olimp } at oyunlanna f~ti· 
Urdiı!WnU sö lemi tir. antreman yapılma ını teklıf Pi r!kıne karar verml~ir. 

ltaı anlar • Ruslarla miş, \'e kabul edilen bu talep Komüni t Cınin Stokholm el· 
Antrenman yaptı onunda Ru lar kendılerıne ayrı çUiği ata e erinden Sclıenı Shl 

Helsınki. 17 (AA) - l\JUsa· lırn bavuldan çıkarak !tah'anla Taı, millıyetçı Çının olımpiyat· 
bakalara katıl cak milletlerin e- r•n yanına gclm eler \'e beraber tara kıtı.lmasını mıllctlerarası 

•kipleri pe)derpey gelmekte. \e ce blr antrenman }apmışaardır. olımplyat komıtcsi nezdınde pro 

nnr 

1 ·- Devrımler muarıen yer· Yenı neşriyat 

Veremedi' lerden tenkıdlere uğramaktadır. 
Biz bir ktil olarak bu tenl ıdlcre • 
ce\ap vermek ihtiyacını hı ·et· Tıırk F'ol lor Ara tırmalln 
tık. Eski bır Bakanın dedığıne B '1 a c hn n 1 u e 8 'l· <Ba~ı 1. dde) 

ile kampta kalması sağlanacak. 
Gureşçiler ,.e atletlerimiz bugiln 
sıkı bir antrenman yaptı. 

•Memlekette murtecl \'ardır. umadan c kan bn fo r et'lorr&f"ll 
bakacak olursak: 1 cu :rı ını d ~ıı~ ' r 1 • h r ay ak· 

irtlca yoktur.• Biz bu inkilılp ,., halk •ıl " atı dfrr 1 oıı cl'llfll :an· 

aleyhtarlarına karşı bir tepki · 4 
•• edu • Bıı u ıia, ""u•1< e 

Aıısor.lated PUN'hı il• it' 
lıaldnntla verdlfl ma1li•llt 

r-ntmak ve lnkiü,pları konı 1 H: k l<ra 1 G n.ıı oı n ss 
mıık :\"01ıındayız • 1 rma a T rk mıl 

Mutea.k ben, Turkiye M li I 11 ı. r l1!lml ile nr 
He.lsinki. 17 (AP.) - Memle· 

ketinin Olimph at gUreı takımı 
ıle buıtln Olimpıyıt kampında 
görunen Ya ar Dotu. bUUln gtı. 
reşçilrre heyecan 'ttmiıtlr. 

g,.nçlik komit~inin Ba bakana ' 
,onadıkları mektup olronmu Y 

TUrk Glireş FederaSYonunun 
başkanı Dr. Sadullal.> Ciftçio lu 
busun •Yaşarın amatörlük 'U· 
rını ortadan kaldmıcak hiç bir 
ebep yoktur. TOrkt e Olimpiyat 

Komitesi nezdinde bu kararı şid· 
detle rrole~to ettik, a:vni proteı; 
toyu l\Iilletlerarası F('derasyon 
nezdınde de 3 apaeağtz. • dem~· 
tir. 

HclIDıki'de 6por işlerine ha· 
kan General Yr)oe Valkama. Mıl· 
letlerarası komitenin böyle bir 
protestoy~ kıymet "ereee#inl .san 
madığını belirtmiştir. 

General, Komite protestoya 
kıymet verdıği takdirde, Ollmpf. 
)'at kaideleri hakkında kendi 
vazetmiş olduğu kaidelerin aksi· 
ne hareket etmiş olacaktır, de· 
ml~tir. 

Ucuz ati ah lan bir 
Otomobil kazası 

<Bııı 1. r ide) 

tur. Mektupta aynen şö)le )atı· 
lıdır: 

·- Muhterem Ba b kanımız. 
'MaJQmunur. olduğu llıere Tur 
k e 1ü G nçlık Komitesi 
memleketimizdeki gençlık hıre 
ketlt'rıni temsıl eden federe bır 
komitedir. Tliz ığumiız gereğınce 
gayri siyasi olarak komıtem'zde 
Türk Devrim Ocaklarının kl)mi· 

-~ 
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t STAl\'lllTL 
U,57 Acılta n crona:ıı. 1 .oo Ha 

berJor. 18, 15 Tü rlı:1iler ( l'I ) l 8. ı • 
Karııılı: hafıt muılk (Pi,) 18 H J,fltfı 1 w 
fi GUııtrl<!tn ıarkı ar (Pi l 1 i 20 :r>a g 

n caı m .ı:ı (Pi ) 14 45 6sr'lalar • 

(l'I) 151'0 Kapaıı e. 

* 
b• •'. ııı cıo Hab 
S.tnf 1 o b t:a ı lı: 

in o .. 117&'l JJe'bare 

h re 21 ('Q Rad70 k'l .. Tork mu11 

toplulııtu 21 40 Oda mur_J 22 00 ar 

ları \'C makaslar rıhtımın kena· ı..,•ar <•ırnyan Sami Tobr 22 20 Ko 
rına takılı kalmış ve böylece O· nuama 22 ao Saz •urlrrı 22,.&~ Haber 
tomobll, denize uçmaktan kur· ltr 2a (10 :F:'ımbıy0 • Boru proıramler 
tulmuştur. Yoldan geçen dığer ,., dau nıtııı.tı (l'I > U so Gece koıı· 
oloınobillrrin ve halkın yıırdıml· 1trl (l'I > 24,00 Kıııonıı. 
le kurtarılan k:ız2zrde araba, )O· 

!una devam etmiş.tir. ANKARA 
içer~indcki ıki kisinin de sar. 7,ao Acılıı ııro.ıırım ... M s A an 

ho~ olduğu bildirilen meılctlr O· 
tomobilın, )'oluna dev.ıımına ne 
suretle mlisaade edildığı bih:ı· 

• 8~ Kur anı kerim 7,4~ HalMT er 
F Oi'l Sark ır • Turk u (1'1) • 2 Ha F:I 

Ti rapnru S 80 JJ .. ı. (Pl) O, G 
mrınrktedir. Dün akşam .bu me\" nün ıırocra ı Tf b?>anı.a 
w hakkmd:ı bılgi•ine baş vur:ln * 
ğumuz. Tanıbya pohs komls<'1'liği. 1~ 15 • 1 '° A ku nat 
hadisenin vaki olduğunu, fakat 
fazla bilCi sahibi bulunmadıl:ını. l•kote 1rıAnı. 12 :\O Şarkı ar 

otomohiJdrkılerin hlt\ İyctlerini <'•vrl e <'• bnn J'il 00 t S A>arı n 

sormaya da s:ılAhlyetli olmadığı· Haberlor, ıs ı5 Hını m ıı k eri Cl'I) 

nı hevan rtmistir. 1110 ötıe r wt ... 11 4 ~ !ı • ı: 1 p > 
l'ctız otlatılan bu 1caıa dahi. 14 oo Han raıııın. 

Tiolııriçindfl C!!<'rlerl ~yrusri'er ,... kapantı 
eden otomobiller lı:in dıJııa I' 15· • 
lı lt'db"rler alınması ı~ktıtini 
blr de.fa daha :ılikılılan hatJT. 
ı:ıtrnaktadır. 

testo etmiştir. 

16 ~8 4cıl=- pror.am ,.. ll 

17 oo l!nkılar (l'I ı n,so in Hn 

(Fuahteu faab) ıS,15 )Jfiıık (Pi ı 

ıo 00 ıs. 8 .\ arı n hab•ı;J•r lJ,15 

Tt httn 1ılr nıırak. ııı 20 Haf f ıar 

kılu (Pi ) 111.SO Kn lin •aatl 20 11\ 
RıdTO rauteJ! 20 :ao M k Pi l 2 ı 1) 

ICoıı- U 15 M 111< P ) 21 

tanııı tıır zm koııu muı 2 ı ~o !;ark •r 

1 % 

Gazetecilere beyanattı bulu
nan ataşe, iki Cin talnmının i' 
tirSk edemiyeceğini, sadece ko 
mUnio;t Cin bfilestnln mllsaba
kalara iştidk edebıleceğini söy· 
lemlstir. Okuyan E.!ma Enrtn 2:? 00 Danı m ,. uı>an ı 

J ' 1 1 • 

s-
8-

r r 

'!ı· 
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Reklama ne hacet . . • .. 

De Soto daima öndedir . .•. 

' 

Türkiye ·urnu .. 

cırçıırn rıcAnE"T"T~A'.'$. 
Taksim Ke 

Telefon : 85;55 rv nsaray Apt. 
• 20301 - P. K ' 195 

~KIPl\IANLARI İLE 

TRAKTÖR 
IADET 10000 
SADET 1000 

LİRALIK PARA İKRAIUİYESI 

21 TEMl\IUZA KADAR SİZ DE VADESİZ l50 · 
EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİUALlK BİR 

HESAP AÇfJRINIZ. BU ÇEKİLİŞ 

25 EYLÜLDEDİR 

.C. ZİRAAT BANKASI 

ARADI 
DİZEL MOTORU • • 

KURULUŞU : 1915 

Alpullu Seker Fabrikası 
Müdürlüğünden 

Takribi me\cutları aş3ğ,da gosterilen muhtelif cıns de 
riler 28 Temmuz liJ.'i2 t>aza:-tcsi günü snat 16 da ı\lpullu 
Şeker Fabrikası Müdiriyct bınasında açık arlırm:t •le alı· 
şa arzedileccktir. 

'l'allplerin aşağıdaki teminatları Fabrıkamız vcuıeslne 

mezkur giinde saat 16 ya k:ıd:ır yatırmış olmaları lAzımclır. 
Değerini bulmayan dcrilc~ln satışını yapıp yapmamak 

ta ticaret komitemiz serbesttir. 

Cin i Takribi adet 

Sılı r derisi 
Koyun derisi 
Kuzu derisi 

65 
134 
445 

Yatırılacak teminat 
'J'. L . 

200.-
75.-

1 00.~ 

tmUyu sahibi: SİNAN KORLE 
Ba aayıda )BD ~lerfnl fiilen idare eden mes'ul müdür: 

l\IELlH \:'ENER 

<VATAN) Gazetecilik ve l\tııtbaacılılı r. A. 5. - lstanbuJ 
VATAN MATBAASI 

dünv.anm her tara-
fmda o'duğ~gibı. 
memleketimizde de 
satış rekorlarını k ı 
ran motordur. 

Perkins motorlarının bılıl" 
mum YEDEK PARÇASI slO' 
kumuıda bol miktarda .J!.!1.'. 
cuttu r. Va sıtanızın modclı11 ' 
.b ild irerek tek 1 i f isteyin İ S 
H r t ürlü iıahat derha l ad· 
resiniıe postalanacaktır. 

o tik - 't Sülfürik 
ve sanal ıde kullanılan bıllıı:num kim~e'1 m ddel r .• ... 

! l'ARBWEBKE mmcıı , T YORMAiı$ l\IEİSTER Lt:(ll 
BltOSlXG Frankfurt ('I) Hoechst 

TUrklyc Umumi l\flımcssıllığı: 

TEBE 
'rurk Boya Kimya Limited Ortaklığı 

Beyoğlu, İstiklAl ,~addesl 354 Ay han K/3 htanlJU• 
• ? Tclc!nn.: 40 

Kızılay Hemşire Okuluna Öğrenci 
Almacakflr. 

952 • 953 ders yılı için Ordu hesabına egıtımlerı lstanb 
ki Kııılay Hemsırc Okulunda )apılmak 'e Ordu Hemşırt' 
tiştirilmek Uzere 26 yaşına basmamış orta okul mezunu oJ 
cı alınacaktır. 

Giriş şnrllıırı As. Tıbbiye o'kulunda, Lcvaıım Anurııltlt 
de ve As. ŞubrJcrlndc ı;ôrUlıir. (11370 • 2184) 

,,. 
iyi traş olmuş e rke9' 

kadın beğenir! 

İ ANINMIŞ BİR SİRK ET 
.\nadolu Satısları içın scyyaı- bır memur aranın 1' 

Bu ışte tecrUbesi olanların 176 No. Ilı Posta kutusıın 
N. rumuzuna mektupla müracaat ctmclerı rıca oıunu 

Boğaziçi Geıisi11" 
iki gün kald1 

19 Temmuz Cunıar!C 
Türkiye Turizın Kort' 

7,5 T. J,. r 
Göreceginiz )'eılc 

Kızkulesi - Dcnura~ 
rusu - l\Jocan )"all 

1 

Toptaşı Tımarhanesi 
Çamlıca 11 

Biletlerinizi Kururrıd· ıı 
seyahat accntalıklllrı 

alınız. 9~ 
TafsilAt içın tel: 49 


