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IKTISADi MESELELER 

Halk kredisi 
Yazan : NAMIK ZEKi ARAL 

Bugün ikinci sayfomızda _ _J 

Mısır' da unvanlar· lunan - Bulgar hudut 
hcidisesi bü1ü1or ilga edildi 

in n· g ızleriıı 
' 

Mısırı 

Paşaya 

tamameıı talıliye 

yaptıkları 

Yunanlılara ait adayı Meriç üzerindeki etmek • • 
ıcııı 

Mahir 
.;> 

teklifler söyleniyor Bulgar askerleri zapt etti 
• 
ıse, flıııeı•i.lııııı vo~if esiııe 

verı11ek • • 
ıcııı 

111isyoıııı'ıııııı 

biı• ceı·eya11 

Birleşoıiş Milletler ınöşahitleri ıneseleyi 
inceleıne~e başladılar. Bulgarlar suçlu ..> . " 

\ 
• ..• 1 

A aılo/u A a ,. IJ111ull l/ul ııb ' :ıltn 1 
Kahire: 30 (A.A.) - Ba. ba. Edırn~ • 30 - 2i/28 pazar, 

kan Ali Mahir pasa bu gece be- ııkşanıı \ unan • Bulıar hududu 
yanalla bulunarak kabineııın 1 uzcrindc Kadıkoy (Dukea) nın 
.Bey, Pasa. gibi üm·anların ilga. be kilometre imnlindc Yunan. 
sına karar Yerdiğini bildirrnis· lıların 11Ağ ada ı dıye adlandır· 
tir. dıkları yerde, Yunanlılarla Bul· 

1. ·ıı s d 1 . garlar arasıııda bir nıii.ademe ol 
ngı trl' . u an mese esı '\' 1 ı d h ki · ··ı h kk 1 ::'\il • 1 . d' muş, unan ı ar an eş ı o . 

a ınc a . sıra no a \er ı 1 mü. ve bir o kadar da \'aralan· 
Kahire 30 - Bağımsız e:EI mıstır. Civarda otlaya~ sığır 

Ehı·amu gnzctcsin~c bugün c;ıkan 1 \'C kovun surülcrinclc telefat \'ar 
ııır habere göre, lngiltcrcnin Ka 1 dır. Bulgarlardan da bir ölU \"C 

hirc Bliy!ik elc;bi Sir Ralph Ste- müteaddit yaralılar oldu:u ı;ö.r· 
\ c>ıı o~ Başbakan Ali Mahir Pa. ıenmcktcdir. 
aya, lngiltcrcııin Süvcyş kanalı Son hadisenin laf iliitına ge. 

bölgesinin tahliyesıle Sudan mc- lince, Adalara eumarıe~i akşamı 
clelcrinin mıizakereye hazır ol- bir Bulgar müfreze i tecaviiz et· 

c.uğunu beyan eden bir nota \"er· mi;:, bir Yunan dcniye askerini 
miştiı-. <~azete şunları ilave et. 
mıştir: ingilizler i\lı•ırın derhal öldürmü,tiır. Bunun lizcı'inc pa. 

zar günü Yunanlılar da jandar
ıahliyc ini müzakcı e) e hazırdır. ma ve sİ\'İl Yunan oı'.\IEAn te'· 
A~ ni tarzda Sudan hakkında ı.ıı . 
.ır için şa~ anı kabul bir anlaş- kilatına men up :;il!'ıhlı köylüler 
maya \'armak da btemcktedirler. den mürekkep ufak bir mufreze 

Haber herhangi resmi cihetten ile adayı geri almak iç-in hareke
te~ ıt edilmemiş. İngiliz elçiliği le ı:cı:mi,lerdir. Ak am Uzcri A. 

dadaki Yun:ııı ıniifrezc:ıi kuvvet m Ehrnnıı>ın \azı 1111 \"Orumla- . . . . .. 
rııaktan kac:ının; tır . .Bu~unla be- lı .. bır_ Bul.:ar bırlığının pusu una 
1 aher iyi hnbcr alan mahfiller, ı du.;mu;;, tcrey~n ed~n. ı;arpış!na· 
!r.giliz hük(ım<'tinın Büyük l'lçi da Y.u~arırla ~ıkrrttığım ~ekıldc 

ır>tnmı Sa: !i: Sii: ., nl'I her ıkı taraftan da nırulanlar 
olmıı bu arada makineli tlifck 
ate~i ko) un ve sığır siiriilcrinc 
habcl cimi tir. Yunanlılar ada· 
vı ı:cri almağa nıu,·afCak olama· 
mışlardır. Hı\lenatla Bulgarl:mn 

Ot·imııiyat ekibiıııiziıı 

ilk kafilesi geldi 
cekildi. .., elindedir. Bulfarların hudut koy Veh bı" 

!eri a kcr birliklcrı de ava a I Emre rakiplerimizin iyi hazırlandıklarınr, ~ahıslara 
hücumun yersiz olduğunu söylüyor. Necmiye Cambazoğlu, Atina seyahatini, Kırıkkale'den 

buz dolabını da Ayvaf ık tan Neclô 

bizzat katılmı !ardır. Bul«arlar 
ara mda da ıUihh ~MI kô) liilcr 

Şen kök k d ı bulunmu tur. 
azan 1 ar. Pa~arle 1 ~ba~ı . or~dan a)Tl· I ~I~lsin_kı o~i~pi) atlarına .giden 

lan hır Turk kı:i~ ıu~ü \ unanlılar- ı ckıbımızın bırım·ı . k~fılc ı dun 
T omas çamaştr makinesi 641, General E /ektrik camaş" makinesi ı dan vunılanıarı.n .u ~hı ıar 01. a.k~am uçakıa . chrım!zc. se1'?' • 

• - . duğunu ö~lemı.ıır: Bır a t su· Itır. Buna aıl Jıabcrımız 5 ıncı 
1816, Philips radyosu da 2247 numaraya ısa bet ettı. <Dmımı sa: 5: Sii: ı clr> 1 sa)famızdadır. 

Maliye Bakanı 1 

Amerikaya gidiyor 
Hasan Polatkan Ağustosun haftasında 

hareket edecek ve para fonu 
toplantısında bulunacak 

Ankara 30 - ::\lalivc Bakanı li 
H:ısaıı Polatkan ağustosun ilk 
haftasında Aınel'ika) a gidecek, 

1 
beynelmilel para fonu toplantı
sında Türkiyeyi temsil ederek· 
tir. 

Maliye B:ık:ınının Amerika 
seyahatine ,.e Anıerikada yapa. 
cağı temaslara bCiyük bir ehem· 
ıııiyct verilmektedir. Hasan Po· 

< Devam ı Sa: 5: SO: 7 de> 

Değiştirme 
9.irliğimiz 

Hareket etti 

KASIM GÜLEK DİYOR Kİ: 

. \ 

' 
« C. D. P. elbette 

iktidara gelecek » 
' 

ıl I G. Sekreter resmi ilônları bu şekilde dağı. 
tonlardan hesap sorulaca_ğmı söyledi 

E~lher Williams Ankara 30 - C. il . P. gC?nel 

Esther Williams 
Geliyor. 

l/u•wrl IJcılc.brl•ıt:ııın 1 

ckreleri Ka:>ım Gülek, dört ay-~ ....,_....., 
d.a. bir toplanan son parti m:c-1 JURK DEMOKRASi 
lı ı kararları hakkında bugun 
bir ba~m toplantı ı yapmıştır. 

Ka ım GUlck varılan netice
leri üç esasta hüllisa etmiştir: 

l - İktidarın C.H.P. yi borç. 
landırma tertipleri muhalclclten 
kurtularak muhalefetsiz bir re. 
jim kurmak yolunda takibine ko
yulduğu politikanın merhalelerin 
den biridir. 

Tanınmı5 film ) ıldızı ı-:sther 
Willianıs'ın ehrinıizin tanınmıs 
ailelcıinden biri tarafından İ tan· 
bula davet edildiği haber veril· 
mektedir. ,\rtıst )·akında sele- 2 - Anaya a ve umumi hu· 
cek, bu ailenin r.ıarınara kı) ıla· kuk p_ren. iple~i çerçeve i içinıl~ 
rındaki köskünde bırkaç giın ka· ~-e .. yuk ek Türk . nıahkcmr~erı 
lacaktır. 1unundc c .. H. P. nın \erilemıye· 
------------ 'rek hıç hır he.,nlJı yoktur. lJ4t· 

ıı.1 partimiz umumi hukuk prPn 
Şehit havacımı:zın lsiplcrinden olan zam:m a<ımı icl 
cenazesi kaldırıldı ıdlasındıı bıılunmama{:ı daha ön 

ce kabul -ve ilan etmiş bulun· 
Geçen cumartesi günü Ye il· maktadır. 

köyde dü~crek parçalanan aske. 3 - Partimizin ve muhalefc· 
ri uçağımızın pilotu üsteğmen tin hayatına tevcih edilmiş olan 
Şe\•ki Tuğsa\'lllun şehit olduğu· bu tertipler karşısında t H. P. 
nu bildirmiştik. Şehit üsteğme· olarak anayasa teminatı içinde 
nin cenaze.>i dün büyük a kcri sonuna kadar mücadele etmek 
mera~imle 'c gözyasları arasın. ,.e bu ~·oJdan da demokrasimizi 
da kaldırılmı~tır. <Dtwamı Sa: 5: Sü: t de-\ 

HAREKETi MUVAFFAK 
OLMALIDIR 

Aıılıılan : 

Leo Hochstetter 

Amerıkanın, As~anın Cenup 
Doğusu t tihbaral Tc~kılfıtının 
1\füdürU 'e ~ski Tiirk do tu Lro 
lloclı tcttcr'ın Tlirkivenin Asya· 
dan giirtlııii ü n• \tııtlirk hakkın

daki sözlerinin ilk kısmını dCin 
ncşretr:ıiştik Bu c:ok km vetli es· 
ki gazetecinin As~ a 'c dünya 
davası ve Türkiyc\'c clüşen mü· 
hlm rol hakkınrln Hindi Çinideki 
ikaırcti e nasınrla peyda ettim 
kanaatlerin son kısmı bugün il· 
çUncii sa fa~ııızdadır il~ mühim 
·azıyı dikknt 'e alaka ile okuma
nızı tav~ıyc ~deriz. 

~~ 

.... 1 .......... .. 
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Halk kre· 
d.si ce· 

mıyet ıç.nde 
orta sınıf 
halka sermA· 
ye temın et
meğı hedef 
tutan krcdı nevıdir. Bu tabir 
ile yalnız c naf, kütuk veya 
orta tacır, kuçJk ' a o:ta a· 
natkar dı e adlandırılıp ~ hır 
'e ka abalarda a :ı an z;ımre
lenn ı tıfade e lrdıklE"ri kredi 
anlasılmaz, ko)'lerde y şayan 
:ı:ıraat erbabının mu tefid ol· 
dukları kr dı de tiıbırın ~ümQ
JU ıç ne "ırer. 

Kredının teni va ıtaları 
ba lıca kredı kooprralıflendır. 
Her me lek ıUmrc ine mensup 
ferdler koopcratıf adındakı bu 
ş rketlerın ortakları olarak ken 
dı kaderlerınl 3 ine kendılerı 
islAh etme e çalışırlar. Bızde 
Zıraat Banka •n n ahabrtı al
tında çalı an Tarım Kredi Koo
peratifleri halk krcd ıni ııra

at saha ında temın itin kurul
muş halk b n !arıdır. Yıne 
bızde Halk Banka ı 'e onun 
ıahabetı altındaki Halk San· 
dıkları hır taraftan şehir \C 

kasabalardakı e naf, küçilk U.· 
cır \e kuçuk &anatkfırların kre 
di ıhtı~açlarını kar;ılamağa ça· 
lı;ırken dı er t raftan )ine o 
ıumreler arasında bu nC\i kre 
dı:,-1 bırıncl elden temın ede· 
cek kooperatifler 'e muma ıl 
te5ekkullrr yaratma a hAd m 
olmak uzere kurulmus mUe·
ıe·elndır. S hır ve koy her i
ki saha 11 men up te ekkullc· 
rın ,a)elerı mevıC!u bah ımız 
olan m ·lekt ıumreleri malt 
ııkıntıdan kurtarm k onları 
mUmkun olablldıtı ka ' r kal
kındırmak ır. B ı burada zıral 
kredı oop ratıflerıne aıt halk 
kredı 1 dej!ıl, 5ehır 'e ka a
balarda ki r nafa kuçük 'o or· 
ta tAcirlcrle kuçuk 'e orta &a· 

natk.Ulara açılan halk kredısi
le me gul o aca ız. 

* Bu ne\ ı halk kredı ıne me le-
kı krcdı 'e saıre gıbi i· 

ıımler de \erılır Mc lekl kre
dılden daha mu ahhas olarak 
me dA Brlçıka da ne anla ıl· 
makta oldu ınu go ternıek U· 
zere - Hl O de Roma da topla· 
nan 1ı lrtlerara~ı Halk Kredi· 
si Kon re ndc B lç ka murah· 
ha·ı - Profe or Yean Colard'ın 

Türki e Kr di 
İstanbul 
Beyo~lu 
İzmir 
Adana 

re 

an ı A. O. 
Buyük Postalı ne kar~ısında 
ı tıkl41 cadde i 333 
BUyuk Kardıralı Han 
Öıler Caddesi 

iKRAMİYE PLAN 1 
4 Adcıt 

1 » 

400 ,, 

EV 

OTOMOBiL 

EŞYA, ALTIN ve para ikramiyesi 

• • Si 

--- -~~ ~--~-

el diyenın ş hirde 
4000 arsası var 

Pastörize 
Sütler nasıl 
S hflyor 

Lokantada 
Hadise çıkaran 
Gemiciler 

1'e5llköy 1\leteoroloji is
tıı.s onunun tahminlerine 
gore bugun 6ehrlmiıde 'e 
eh arıııda ha\3 sabahle) in bu 
lutlu, deniz ) uzi.ı puslu, &on
ralan az bulutlu geçecek; 
ruzgirlar 1103Taıdıın giındur. 
lmH etil, gece mutedrı ese· 
cektlr. Sıcaklık 29 santigrat 
eh arın da ka3 dolunaraktır •• 

Dun Eehrimizde ha' a &a· 
bahle)in bulutlu, sonraları 

açık geçmistlr. Glinün '" 
du§ük suhunetı Z0,6, en ) uıc 
sek 28,1 santigrat olarak 
ka.) rledilmistir. 

KUÇUK HABERLER 

İstanbul 
Sergisi 
Kapanıyor 

İstanbul Sergisi l:u ak ~m 
saat 24 de kapanacaktır. Medra· 
no Sirki, sergi kapandı~lı.n son. 
ra da AğusUısun ·16'sına kadar 
~emsıllerıne devam edecektır. 
Ancak dün, sergı komiseri ğl ıhı 
'.Iedrano sırki mUdUriyeti ara· 
sında bir anlasmazlık çıkmı~: 
.ergi kapandıktan sonra her ttUn 
ıçin sirkten 2250 lıra istenmı5-

tır. 
Bu miktarı çok bulıın Med. 

rano, dtin kendısıne miısait hir 
yer aramış ve Eski TaşkıeJa bi. 
nalarının civarındaki buyuk ar· 
sayt giinlüğU 800 lıradan kir:ı 
Iamıştır. 

D N YAPILAN Sirk bu ak am &erglrle l'On 
ınn \CAT temsilıni 'erdıkten sonra derhal 

Dün §Chrimizden muhtelif mem fr.aııJ e:te geçecek ve gece ~ enı 
leketlere ıhraç cdılen yaprak yerine taşınacaAtır. 
tutun, iç fındık, tıftık, barsak, l\l"drano sırkinln mlidlırU. 

Belediyeciler 
Toplanflsı 

b!r1'' 

Dilnlıü gazctele~den bir~· 
de gözüme eo>le 

ber llistl: 1' 
emleketlmizrle 40/ 4 

lcrde, l 11 i bu cııld~r :etlef 
si ilçelerde, G3 ü '~ bete 
de olm:ık üzere 66 dl bt' 
·c tabii bir o kadar ' ,, 

ledi e lıa kanı '"arın · } 
ctt!f 

Bu G6G başlan .ı:ı:ıu 
belediJe me clrlcrinlmlt 1 
den geçirmek 'e nıe et ı 
ihtiyaçlarını formule plaJI 
uzere• yakında bir 10 

)apacaklarmıs. re-ne 
1111 ı;ayın lıaslıanln~ıııı lO' 

de toıılıınacaklar, ıı_ı cıted 
runı. Fal at 63 dlaY ıı.ıtr 
geleceklerine güre tllgcrtl 
kezi 3 eı Ankara olsa Jı J 
tir. Ru toplantı, bCf d' 
bır gun içimle oıacal> ıab 
ulr; aı ı;ok fa) d lı o b,rı• 
mest için en az bir ıı.t # 

Şehirde Pastorlı.e diye satıia!'l EV\ elkı akşam Gala tada İsmet kepek, boynuz 'e tırnak, hurda dün gazetecilere ''erdığl ızahat. 
Utlı>rfn ek&erısinln maUiıba mu- Uğur ısmlnde b;r gemici lokan. demır, ınema filmi, kımyon, ta, Ağu•tos a •ının 16 sına ka· 

nhk olarak &atışa çıkarılmadığı tasında İngılız gemı.>lne me!ISUP muhtelıf ıçkıler 'e keten tohu· aar devam edecek otan temsil · 
yapılan kontrollardan ani asıl· ta~ fal ar bır hAdıse çıkarmışlar. munun ihraç kı~ metleri tutarı ıerden birinin Gaıetecıler Cemi-

urmcsl lazımdır. 666fl• b1 
fıri ı\nkorada hır hl ıed 
rındırmak hlr rne~ !> 

mıştır. dır. 369 g:;3 lıradır. 'ieti menfaatine tertip edıleceğı. 
Helcdı) r. mufettı&lcrl yaptık. Önce, lokantaya tic fngıliz l SK 'O \R !öt\ VCISI ni "' hhılatın tamamen cemıye· 

' k li Ankara. lıu)'U ııı 
grcler dola\t ile birkaç ı 
li in anı barındırın et r ıt 
ma çekılen &ıkıntıJarı.bilııt' 
anlar anlata anlatll lan kontrollarda bır glın içınde gemıcı gelerek ıçkı 1 trmi•ler 1'ERFI ETTi te bırakılacağını &o)lemlşt r. 

atılmavıpta fabrıkalara b!)ıler sonra parar.ını 'ierme~erek muna Usklıdar Cumhuri~et Sa\cısı Yabancı firmaların mezler. 0 
tarafından iade edılen sUt eı!e- ka5aya başla mı lar4iır. Bu iıç ge· Rııa Tekııı Ozker bır derece ter· tek lif lori Sonra bu 666 ba J;afl, ~o 
lcrının ıklncı bır defa doldurula- mıclnın 1 lık çalma 1 tızerıne 7 fı rdrrek ıoo llra a ll maasa ~ilk· kaıa~n )urdun uıak ~deır 
rak )ıne pıya&a)a çıkarıldıkla. gl'micı daha grlerck lokantayı C'lml tır. Tebrık ederız. İstanbul Tıcaret Oriasına dUn k 1 ttk ı ten ~ ... 

d t b t 1 1 d 
se ıı s amel ne . ü tll" 

rını a r ıt em 5 er ır • blrblrıne katmışlardır. Ell!ıhare Memlckotimiıdo ilk defa de g )ahancı fırma müracaat e· cekl .. rrllr le bir sur 

knrledıye hu ısın daha hl bir bır kavığa atla\Jp kaçan gem•ci· derelt, meml .. ketimtzle ie upmak raf edilecektir. 
1 

t 
re ilde kontrol edılmcsini temin lerın kım oldukları tesbıt eu.i- olarak kurulan hususi ıst(dıklerını bıldırmı lerdır. ntl 
mak adılc pastıırıze sut ımal e· mıetır. Tahktkata ba~lanmıştır. h 1 k · k • Bu 9 fırmadan 8 tane ı Hıntli Toplantı, umulan bıl ' 
den mue ı;e elere daimi bir kon- av acı ı ''r ctı kl 'ererrk olsa bu tun ... ı 

olup, Hıntyağı, den, P mu· u 1 btl "' 
tıol memuru koyarak sıltle- Milli Piyango bugün Dort mute !'bt>ıs gencımlı ta. menmcat. Hınd~•an re\lll el)a- kıntı1 rı '° butun l t 
rın bunların nezareti altında pj. • . rafından memlrkrtımizde ilk de fı çu·, JUt mamulleri. muşamba rafları goze almak 3 er t 
~asaya e\klerını' kararlactırmıc. sekılıyor 1 fa kurulan bir &1rketin •lk Ü" U· i ır, 1 k '· clur ıll3elım. Fakot ga'.4

• ~ ~ " " " " §ems 3e, ~a!!.mur u .. ına, pırınç . u 

tır. A)rıra kakaolu olııra ımal l\IılU p )anı;onun 31 Temmuı çağı Lo!!dranın ticari h \a ala· ıoe bakır kıldan ağ teklif etmek· ;::~~n b:l~~ltı~m~~ır;teltf 
cdılen ı;lıtlerın de • eker ve kakao , aı ı;eklli~ı huı;un &aat 13 ~0 da nı •Cra) don dan hareket etmış- tedır. nt' 
mıktarları malıallın beledı}e dok 1 Ankarada )apılacak İkramıve ka tır \e Lıon - Nıs - RolT'a • Barı Alman fırma!ı ı " alümınyum ı;ozdrn gcçirmrk \C ıe t 
toru tarafından ı;unlı ~ununa zanan numaralar Ankara radyo- Atına ~oluyla orrşembe gUnu IC'vha, boru, tel: nıkel tel, çelik ket lhthaçlarını fornıu t rt 
mua~enc edılrc:ek ve bunlardan sıle bu gece ı;aat :s de Ja)ınla. Ye ılko~de ol:ıral.tır. lne;ıltrre tel. bakır 1,,,•ha. sUmue le\ha ve mek•. Bo~le ohhığu~~ııı 
gunluk numuneler de beledi)e nacaktır. nın rn mc ,, •r k:ıdın P lotla::ı muhtelif cıru; tel teklüınde bu· meselA lzmır 'lli\CI a' f 
lahlilhanc ine «ondeıılerektır. tarafından ıdare edilen bu urak· 1 n llçe~lnln falan btl<' t ' "' " lunmaktadır. b Jrdı} 

Sayfiye yerlerine ilave Bakırköydo bir yaralama lar yoku olarak Mılletlıorarar.ı hatlı hlr kornn e fıl 
do tluk cemneUnın 4 Uvesınl ve Çanakkale 9oıiıi film ve line Kars ,ua.}etinln ıı• 

seferleri Bakırkfi~de İncıQolu 58 numa B D C. r (hıı u spıkcrlcrındeıı ba seı makinelerine ılçP. iniıı falan bur• 1 t 
Srcaklann artması dola) ı ile ralı evde oturan irfan Çelıkkan Pn \) drni de getırmektedır. bııı;lı bir koy JıeJcdı\~ertr 

Adalar ve Boğaza rağbet CaılalaB ~anında karısı olduğu halde evı. Uyrlel' menılrketımızde r"smen alınacak rasında ne gıbi ~O bir I' 
mı tır. n gıderkrn, kayınblraderl Raif trtkıklerde bulunacak \'C konfe· ıo Ağu tos ÇanakkalP muhare. bir mesele, ne glbı ijıl 1ı 

Cumartc i 'e pazardan baska So) ukan llıı onun arkada ı leh ran lar \freccktır. be nırydanlıırınıı e kı Tilrk 'e Tn lrnordınu\ onu, ne g J; tı 
gunlcrde Adalar " Boğaza ışli- met Doğaner kar~ısına çıkmı tır. Ekmek f abrikalcırı ned n gılıı muharıplerınln senlş olçu· llıltl acı formu le r~nıeııi 
~en ehır hattı 'apurları ıhtıya· İkı genç kı a hır mi1nakasa~ı de lştırakl"rtYl" y pılacak olan hlı; mel'ZUU olabil r J1! 

ca kAiı ,rımcdıi:ı iç n l Ağustos mutcakıp bıçaklarını çekerek İr· ı kapanıyor ? seyahat fılme alınacaktır. Bu ara muauam toplantıda~ r tı r bet 'e fa' dalı netice e ) 
l{l;,ı2 cuma ,onunden Hıbaren 31 fanı ağır urettc yaralamışlardır. Sehrımızde acılmı olan ekmek da Istanbul radvo unun da, rzi 11 ebılellnı? .. Sonra r.-t1 A usto ak amına kııdar il~H 11\tut cavlılcr yakalanmıs tahkika fabrıkalarının zara! cttıkl.,nni 1 )ı bır roportaj halınde se cıhaz Ankara ,m~etınln bir 

11 efrrlr i hda~ rtlılmı~tır. ta ba lanmıştır. 1 en surrrrk muess" elerınl hır ı larında tesbıt, bıIAhara ne ret ııle Iara liliiJetıne tıır• 
hm p nden kapamaları Bele· mek için faali~ ete geçtı:;r o"'re· bir ıl nln lhfü açları .. t 
rlıH ı bu me\ u uzı•rınde c a~ nılm t r. 1 nn benzer mi bf'•~ t' 
Jı olarak tetkıke mPcbur etmıs- A\'Ttca Am•"'1 anın Stı 1 rad- bıle bu hu~usta bu b 111 
tır. F kmrk fabnkaları ahıplerı yosu da trırenı zapteı'lecek " nın o başkan derece ol" 
beledı\e nezdınde :'.\aptıkları mU dun)a rad)olarında neşredecek bllgbl, fikri, mıitaliası 
racaıtta kendılrrin111 diğer fırın tır. bilir mi?.. • ., ııt 
larda olduğu 1;ıbl ucuz ycvmbeli Çanakkale gemınin mana iylc ,. 
ı·cıler çalı tıramadıklarını ve ış Ah,,nkli nlahllmesi !çın 1. Ordu Bence, buHin bu , 01cır 
kanunu hi1kUmlerlnc göre hare· Temsıl Buro;u genı6 olçüde bır \C ma -raflara, uıuıı .. al' ıı 

f 1 •· d luld~ra girblm,.den ', t.:~ 
ket cttıklcrını bundan dola'-'ı da aa ı •et gosterme,;tc ır. d r ,. 

J rak en lıa•lt is şu ıı • ıı 1 
zarara uı!raclıklarını bilc!ırml~ler Zonguldak Daısavcısı bucak, tıce betrdhe ı.ı• 

Cerbe'nin dı. Evvelce ekmek fabrikası ı;a. vazifeyo ba,ladı kanları içinde butundı~e r 
hıplerının bu milracaatlarını na· ı llh et mcrkeılninde ıs r 

zaptı zarı dıkkate almıyan Beled1ye Zonguldak, 30 (Hususi) - B"r· ti ağu~to~ a)ında tor 
392 311 enel buı;un, Sl fabrikaların bu ckılde kapanma· gama Cumhurı)et Savcılığından l r lıt>ndı durumlarını,': 

Temmuı 560 da Cerh ada I• 1 ~\ sından &onra ı~I bır komisyon Zongulı'!ak Cumhurhet Bn avcı· thaçlorını clblrll lll' r1 ~ 
nı uptelmt tik. 14 Ma3 ı~tı _ 1\ ~~ • halın de tetkıke karar Hrmiştır. lığına tayin edılen Kudret Kara· r.dcrll'r. 6:1 muhtrllf to el 

muaz.ıam haçlılar donanma· 1Qf,6RAJ'Ç/J/KTA 6A$A/l/N/N /JJ( $AIT/O//l Komi von 1Ik toplantısını )a· bııy bugün vazıfesıne başlamıştır. tıda belırcrek ana ınr b 
ınnı bu sularda tarıhln en rın ıktı at mudilrlüğünde yapa. j -_.. -·r AK \' ( M __,, rı 63 , m rtln beledl\eatl 
kat'i ma lfıblvctlne u ratan caktır. 1 ( l kanları 3 azarlar, s11li ~ 
Pıyale J>a a, lmnetlr.rlnden Vicdan ız bir ana 1 31 TE I TUZ 1352 Onıfan &onra bu G3 b ,11 ~• 
bir kı"mını adn'a çıkararak SAYIN ISTANBUL HALKINA b . l'ERŞE1116E me eırı p Hı! ayında tr4 
mıı•lahkPın kalr. ini muha· . Ba ac ki, 30 (Hususi muhabı· A • 7 - GI N 31 - HIZIR 87 rada \c)a baeka bir 61 
ı;ara~a başlamı tı. Gördlil:!il fazla rağbet \e umuml arzu Uıerine rımızdcn) - DınkçılC'r mahalle· RUl\Il 1368 - TEl\li\IUZ 18 toıılanırlar. 1'1uhteJıf tı ı1 

Tunus sahillr.rı k il' ıuda sınd~ .23 ya larında Gı)a et Çı>s· HİCRİ 1371 - ZiLKADE !.! lerin ana mcs ıeıerıne ıı: 
1 

h • • m"Cl ı ımlı genç bır kadın dun· \'asati Eıani 1 .. kl 1 ore 
olan \e hır 7.a111an r Jlar il• M E D R A N Q s 1 R K 1 ~a~a ı:e•ırdııtl cııyri me~ru çocu· a rrı arı not ara ' d JI ( ın J.:;ırrfı> lem us \a.zircı;i go· SABAH 04 53 0126 lerrk nıe elelrı I goı t' dt 

1 

,, ğuıııı m l"rindl'ki kilere s;onıerek OGLE 12 20 (1 ı 53 1 rırJ .. r, g"rclkl )lııllt'f r 
ren Cerbe aıluı Tunusun .. a. olumUnc rbehlyet verııııetir. İKİNDİ 16 16 oa 48 " ' uıe 
ııı ı sa:)llıulı. hpan ollor. Ağustosun 16 sına kadar Taksim Pastor Hastahanesınin Sanık kadın nrgusundan ı;onra 1~ 27 12 00 

konrdınasvonıı rorı:ı:ı 
Almanlar ~c ''enediblıln k d k' d t il · d d kt" BU Uk btıglın te\ktf edılmı tir. Gı•·aset, AKSAM 

2116 
derler, ulur biler. >o"' ar asın a ı arsa a gos er erıne eum e ece ır. y J YATSI ı· 

bura ını beraberce müdafaa kendı ının • ıhat 1 imli hir astsu· İ'ISAK 02 53 0071.2461) Ben bu) le dUşunıı 
edi orlardı. Fakat kurtutu:ı Atraksıyonlar. Her giln 2 seans: Matine 17 de. Suare 21 de b t f d " n' 

1 ı '- Yalnız bu Cuma ı;abahı Hay\anat Bahçesi kapalı olacaktır. ay ara ın an 1 fal cdıldığini, takdir )ine erbabını ' CI 
ta bulmu~Iardı. Numaralı Bıletler Sumer Sınemasında satılmaktadır. Nıhadın ı 1 aydır ortada gorul· , mı., ııcuılnn, """'ır"""n ıactı ' Sadun G. SA,/ 
çarcııni ancak test m o ma..· çocu un ona aıt bulunduğunu ve 

1 

Gauu ,., cıhnd•n'11• ırıın e• ,... V 

~~~~~~~T~J-,B~E-S_T_Ç_t~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-rn~cd_ı~ın_ı~ıd_d_ıa~e-tm~cktedır. ....,•_da'~m-!•~· ......... ..,..._ ... ...,"""''"""",.; • .:_..., _________ _.. ... ~ 

xm 

Hugo'ya olan ıiyaretl, Ray'ıl\ 
hUızasında, çok derın ve ac• 
bir Mtıra olarak kaldı. ~ 

Bir tesadUf eseri olarak, Hu· :;;ı 
go'yu, amcasının çirkin evlnın 
mcrdıvenlerinde oturmuıı bir 
kepekle oynarken buldu. Hugo 
solgun benizli, açık renk guılü .~~~ YAZAN~ ~NNY 'IJllST çEvı°rlf11-:. 1lEZZAll A.E. YALMAN 

ı ka bovunlu b r delıkanlı iclı. 
Bıleklcri, caketinin kollarından 
tıpkı kaplumbağa boynu gıbl çı 

21 
koordu. ller halinde mlltlılş etmiyorum. Orası bana ait.. ıinle konuşmak istiyordum. 
bır ba~a ılık vardı. Ne sırtın· - Hayır, ben ettlğınııe eml· Hugo'nun si\ilceli yuzü kah 
<fakı i~ i dıkilmi elbı el eri, ne nim. · sararıyor, kAh kızarıyordu. • •e 
de sn ahlı, be) atlı ibmleğl bu IIu;o, 5a~kınlıgmı ı;Weyemi· de çirkin bir adımdı. Onunla 
bayağılı ı ortemı ordu. Bu kı· )Ordu. Basamakları indi: anlaşmak pek gUç olacağa ben· 
lıkta iken bık ) ine du kün hal - Eğer ı.otü bır maksatla zemıyordu. 
11 bir kimse gıbl kı)afctsiz ı;ö· r;ddlnız c fena ettıntz. Amca· - llezalet çıhrmak tehdidi 
rtınilyordu. mın kopckleri \ardır. Bizi ra· ile beni )Ola getıreceğlniıl sa· 

Kar 1 ında nay'ı örUncc, hat ız edenlere hiç de iyi mu· nı)orsanız nafılc .. 
b rdenbırr kızardı Si\ ılcdi al· amele etmezler. - O bade ben y·apacağımı 
nına karlar kan çıktı. Kaçmak Ray, buraya gelirken, namus· bilırim, 
i ter gıbı bir hareket yapı 1, fa. suz biri ıylc karşılaşacağını ıa· Diyerek Ray merdiven basa. 
kat Ray, merdivenin diblndey. lrn hılıyordıı. fakat Jlugo'nun maklarını çıkmağa hazırlandı. 
di. Ancak m:e girmek ureti) 1r il lelık de hu derecede ahmak llugo: 
ondan kaçabılecrğınl dU UndU oldu •unu tahmin etmemi ti. - Derhal geri döntinilz, diye 
ve olduğu yerde kalarak kopl'k - Hugo, sizinle biraz konuş- &eslendl. 
le oynamağa deum etli. Ray mak i tlyorum Eeraberce bi· - Bıın yapacağımı bilirim, 
sozc ~o)le başladı: raı ~uru ek :> olda daha rahat dedım :> a .. 

konu urduk. Burası hususi bir e'idir, gi· 

lamıyonım. 
- O halde geliniz de size an· 

lata~ım. 
- Pekı ama beni korkuttutu 
nuzu sanmayın. 

- Sızı korkutmak iddiasında 
de ılım. 

Bırkac adım attıktan sonra. 
Ray durdu. Hugo'nun ) uzune 
bakarak &oyle dedi: 

- Yapacağınıı EeY beshelll ..• 
Artık meseleyi ortmek im· 

kfını olmarlığını anlayan Hııgo: 
- O yalan o~ li1) or, dedi 
- Karde irıı hııkkı11da na ıl 

bo~·le hır hukllm \~tebılirr;inlz1 

- Eter byle olsa~dı, birçok 
erkeklerin 6iıe yaptıklarını U· 
mire kalkmaları IAzımdı 

- Benim hakkımda bo 1 a 
lanlar u~durmanız alçakça b r 
harekettir. FaJtat ben buna al· 
dırmam Simdı kardeşimin \I· 

ıtyetini düzeltmek ltızım Fr . 
da ile derhal e\Jenmeniz ltı m, 
Hugo ... 

Delıkanlı başını geri) d-ı u 
attı. Bcivle mtıııasız bir &ozu n· 
ki derhal redrletmek i ter gıbi 
bir tavır takındı. Fa!tat dudak· 
Jarı titriyordu. Sadece: 

- Siz çıldırmıesınız, dı cbıl· 
dl. 

bana goz dıkti. 1ıeıide ıe~ 
bır adam olacağımı sııl'l tfl ı 
Halbuki nafile ... İhfüar ' f1 
mın genç bir sevgilisi \'rg dt' 
talar hep ona gidıyor \e 
ct:k. 

- Uugo... 
1 
.. • 

- ı rcrla':»a gıdip ~o~Wd• ' 
O l.urnazsa ben ondan 
kurnazım. 

- Sız mı? 8~ f 
- Evet. gôrilndiığilf'll ı: 

aptal olmadığımı da oıııı, 
ler ınız. Anne~i de, kııı d l 
nl tuzağa <Ilı Urmek içiıt S 
rınden gelenı yaptılar. , 
hen farkında değıl miyırıı ı: 
ol am gorilrdüm. Her ne 
o le oldu una inanını} 0 1 
da, kendısıne para ,er~l't 
bir dokterra gönderme 1 tııı 
ttlr.ı 1 • zaman kabul c ı 

Simdi dEl artık ben \'8 ~ 
Ailesine haber \'ersin, !Ati 
leni onlar y:ıpsın. Jl' 

- Artık k(ıfi değil J11
1· 

g~? ~ 

- Ecnce de bu kadar ı.a,J'' 
mak ) eter. Ama c rr sf:ı il' 
de\ am etmek lstcı eniı 0 

ka ..• 

- Nıçin bura\a geldiğimi - Ya ıHavır• di•·ecek olur- rılmeı. 
11 AGUSTOS 1952 Pazartesi ak amına kadar t h · d" d "'ı i" J J a mın e norsunuz cı;ı ır ı;am, ne olacak? Bu ne budalaca bir sözdü! 

- Yalan o~lu~or. dedim va 
Onun ne kadar ~alancı oldufu· 
nu siz de benim kadar btlirsi· 
nız. Her &eli, i tE'dıği şekılde 
iöster('n bir kızdır. 

- Yapmış olduğunuı bil.}ilk 
hatAyı tAmir edeceğınlzc eml· 
nım. Hugo. Bunu gonül ho lıı· 
ğu ile yapınız da beni cebir kul· 
lanmal!a mecbur cıtmeyinız. 150 Lira yatırınız - Sıze bunu sormuyorum ve - Dıyemezsiniz. Ray, l·onusmaga devam etli: 

bilmbonım. - Derim iste... - Hugo, bu mesele:>l benimle 
Her cıy sonunda bir keşide - Fakat her halde t.ıhmln - O zaman şu odada oturan konusmak sizin için çok daha 

ediyorsunuz. amcanızla goruşme!e mecbur iyi olacak. 

=il•ı!!IHl!e!lr!!l1!15•0•1~ir!!lo!İ!y!lo!lla1İy11r•ı 11b•ir•k•e•id•e•n•u•m•a11ra•sı•••l!!!ııi - Belki ediyorum, belki de kalırım. Halbuki ben evvel1 si· - Ne demek istediğinizi an- ıım .. '• 1,,_..,._.. ______________ _._. ____ .._,,... __ _.,_,...__,,,,....,_~~,....,,.,=""===-·~--c~-

- lIC'r halde ız. bir erketin 
bir genç kıza )apabılece i en 
bilyuk kbtü 111 il ona yaptınız. 
Şımdi bunu tAmir etmeniz ltı· 

- Ben onu bilirim· Hö3IP 
so:>liyerek beni e\ lenme~e mec 
bur etmek isti) or. Şantaj :> apı· 
yor. Çoktanberi her n"d"'n e 



* General ,·an Flcet, Kore· 
dr mutarckr. lmkAnının a· 
uldığını Ol lem iştir. * Kuu) tlantlk Kın'\ r.tlr.0 

ri Başkomutanı General 
Rldgwa , \nıpadaki 
mrrfkan kıtıılanna da ko· 
muta edecektir. * ingilteı ı-nin 1ran • Orta 
D1Jğu Bankıı~ı kapanmı&· 
tır. * 1ngllterr.nln !'ndıın mr~e. 
]esi hıkktnda 1'tmra bir 
nota Hrdlğl bildirilmek· 
tedir. 

Eva Peron'a 
Saygı gösterisi 
Devam ediyor 

Bueno Aire~. 30 - E a Pe· 
ron'un cesedl hA.ll İş Bakanlığı 
kıh esınde bulunmaktadır. 

M saatten fazla bır zamandan· 
beı ı halk tabutun on ünden geç
mektcdır. 

24 Mat en el Ba~kanlık tara· 
fındıın alınan karara ı:orc, ölU\ e 
sa~·gı go terı~ınde bulunmak kin 
bekleyPn halk kafılr~i SCHla rrın· 
ce) e kadar tabut ) erınde kala
caktır. 

Cenaze mera~ımi tarıhi fıeniız 
te bıt edılmemi~tır. 

Crnaze kaldırılmadan e\'\t'l. 
tabut 24 ııaat muddetJe 1ılli Kon 
gre bınasmda te~hlr edllecektır. 
Başkan Peron, e!An tabulun O· 

nünde beklemektedır. 

Kaliforniya'da şiddetli yer 

sarsıntısı oldu 

Baker~fiald • Kalıfornİl a • 30, 
( A.A ) - Dün burada hıs~cdılrn 
3 şiddetli yrr sarEınlı ı yüzünden 
hastanede bulunan M ha~ta ıle 
ahaliden \Utl,.rce kıfı meskenle· 
rinı terketmışlerdir. 
Bırçok evlerde haqarlar 'ııku 

bulmu~tur. 

New - York'ta iki tren 

kazası oldu 

YENi !STANBUL 

POLİTiKADA 
PROFES1'01'ELLİK 

Habip Edip • Torehan po· 
litlka ha~ atımııda profe5\ O· 

rıclllktrn onra politikacılık· 
ta rla bö~ le bir §CY olup ol. 
nındığını trtklk edb or. r.unun 
mPH·ut clduğunu, proft' ,-n. 
nl''lrıin rlıha f.i l'de hakiki 
roJılikılrı \'t~ il Jlartid Ptrafı
na üşuım!i~ kim rler olduğu· 
nu so~ hl) or 'e rliyor ki: 

ıı Bizim Uziılerek bl'lırtmek 
11edığımıı nokta, )eni iktida
rın profe•' on Pi polıtikacıya 
eskiden olduğu ı,ııhi, rhemmı. 

~et 'erme i 'e idare mekanız
ma~ı ile lktıcadl cihazımızda 
pek bUvtik bır ehem mı) etı bu 
lunan bir çok lşlcrın bu pro· 
re \on el polıtıkacılara aynl
ma•ıdır. Buı;un ezici bir ek. 
em ete dayrnan ıktidar ı~tı 

rap cektıt:ımız ııhni ete nıha· 
'et Hrır 'e memleket ıdare
sını bu gıbi polıtıkacılardan 
ti a"'e bil;:ı ne emın olduğu. 

V A T A N ~--------~----------~·--~------------~--------------~~~--------------- 1 -----

ı ~-~, Türk demokrasi hareketi 
Van Fleet, Korede mütareke , 

imkanı azalmıştır, diyor 
General, komünistlerin yedikleri darbelere rağ
men hôfô bir milyon civartnda olduğunu, biitün 
aüşman tahşiclatmtn clağıtdacağmı söyledi 

A nır4olu A larııı 

Scul, 30 - Kerede Bırleşmiş lıllt'tlı>r kara ku\\ etleri 'e A· 
mrrıkan sektzincı ordu komutanı General Jamt's \'an Fleet hu
ı;ün ~ ııpttğı basın toplantısınrla bt') an atta bulunarak. Karede gö
rulmektc olan temaüıl, mııtııre ke imkAnının eskisine nazaran da 
ha az olduğunu mrydana J;o~ mu~tur, demış 'e ı;ozlerıne ~oy le 
ele\ am etmıştir: 

.son zıımanlarrla ycrliklrrl dıırbrler nrtıresinde aııı.1lmııları
na rn~men komUni t kara kııwrtlrn ı;ayısı hMA hır mılyon cİ· 
varındadır. Fakat crphenin nrre~iıırie olursa ol~un hr.rhengı hir 
dlıcman tahşıdııtın ı darmadağın erlrcr."ımizc kaniım. Şuna i nanı· 
) orum kı, 1951 haıiran ''e ckım n~ larındıı. komUnıstleı, fena du
rumları ıcabı, miitareke ~ apmak rorunria iri il er, -zamandan ve kış 
avlarından l'ndişe Ptmekte ıdılPr, l'"akat artık kışı stlatmış bulu· 
nu~ orlar 'c o tarıbtenberi muta reke maı;a~ı ba~ında ha) lı ~etın 
pazarlıkçı olduklarını gostermı~I erdır. 

Tesadüfün 
Garipliği 
ramamen yanmıa olan t;!uı 

fntQgraf a11hlnden al· 
nız Hitler'in re!>lmlerl kur· 
tulmu~. 

Rem de en ıa atlı de\ule· 
rlnrle çe.kilrnı~ olan rcsımlcr. 

Bunlar olduktan ıonnı ha· 
rlkz,.rle gazete pl'k resim sı· 
kıntm çek mi' er.ek rlemektlr. 

't\P. ıle ol~a fııhıer'in halA 
aktuılite i \lir. 
Şunu bunu bilmem ama, 

hen, angının hu kadar he· 
~aphsına ımrli)e kıırlıır raı;t. 
Jamadım. 

r~C:TET <;t'RESi • 

Yeıilayın müsameresi 
2 Ağuııto rn.:;2 Cunıartesı ak· 

şamı ııaal 21 clP. Taksım Kristal 
salonunda Ye~ılay Cemıyeti hı· 
ma~ ecınrll! :Z:f!ııgın programlı bır 
mıi amere verilccektır. Bıletler 
Krı tal alonu gi6csinde ve Cal!a· 
loRlu Yeşllay Genel Ierkezı bU· 
rn•ııııda 6alılmakt dır. 

·-------Ridg;;,A;rikan ı,;---------

kıtalanna da 
Komuta edecek 
'l\lutlefık DP\ leUerin Avrupa 

Genel Karargahı, 30 (AP> - At
lantık illifAkına rlahıl devletle· 
rın A\·rupadaki ııilahlı kuvvetlerı 
Başkomutanı General Malhew 
Rıd~ııy, l A~ustn~tan itıharcn 
şımdıki ode\ lr.rine ilam olarak 
A Hupad~ki Amenkan km·vetle· 
rı baekomutanlığı ode,1nl de de· 
ruhte edcceğıni buı,ıun bıldirmi~· 
tır. 

Amerika, Franıanın 

yardım teklifini 

reddetti 
Vaşington, 29 (AP) - Birkşik 
merıka, Fransanın, Fransız. ı;i

lnh sana~iınin dııhn vP.rimli hale 
ı:elirılmesi icin talrp r.tmiş nlrlu· 
ğu 43!l noo ooo rlolarlık munzam 
yaıdıın isle~ini rrrlr!rtmiştir. 

Diplomat ık ccvrrlcr. 25 Tem· 
muzda I'arı~le le\rli edilmi, olan 
notanın, ııç ~~nelık fi2.1000 noo 
dola ılık ~ aı dım proı:ramı çerı:e· 
'rcindc l86 000.000 dolar \'nadc
dıld t:ıni soylcmr.ktedirlcr. 
çaldıran Amerikalı gone-

ral suçlu sayıldı 

(l)l'Nl0 A) 

muz kim elere bırakmak ce
saretını gocterır~e, her halde 
bll) uk bır hızmet gorm!is \'C 

herkesın memnunb' etini ka· 
zanmış olur. • 

AKŞAM 

CA,.CAVLI 
Oll~LAR 

Ak am, Dikkatler sütunun
da yaıı~or: 

\ ~ .. 
. " ~ ' 

d,.# l'J l! :r •' _f.P.·1 ~~ . 
""'-;:...:.. -,.• ... ~ ..... !?'~,.~~ t'j • 

I " ..;.. .. ~ .t/I 
( . "''J.1.,.1.0.f,"U 

t,~~~ 

Ankoro 'da Yenişehir Mithatpaşa Caddesinde 

kaloriferli parke do,eli, konforlu 

SÜMER Aparhmanının 
Bir dairesi 
Sizin olabilir. 

Emirlerinizi bekliyen şube ve ajanslarımızda 

150 liralık bir hesap açtırmakta acele ediniz. 

~ÜMERBANK 1 

, ... tı J, \\ 'ı \ ·~ 
İYİ FITli~AF ÇEKMEK l(IİY ıHt' $AllTTI~ I ı 

lnuvaff ak olmalıdır 
-, 

Tüı·kiyede 

iıısaıılık 

de11ıokrasiııiıı iflôsı 

içi ıı ağır bir sad11ıe 
bütün 
olur 

Dünyadaki mücadele (umumi efkar) hükumeti ile (polis) hüku
meti arasındadır. Asya milletlerindeki istiklal ve terakki hasre

tinin Moskova tarafından ça 1 ınmasına meydan verilmi_ştir 

İki senedır Hındi Çınıde, Say. 
gonda ya~adım. Burma, Sı· 

~am, Fılıpın, Formouı gıbı As· 
ya memleketlerınde boyuna 
dolaştım. Omrün!ln dokuz yılı· 
nı Turkıyede yaşayan, Turk 
'arlık \'e terakki dA\8!'tlnı be
njm•e en \"e Turkı) e~ ı ikin"i 
'atandan sayan eski bır dost sı
fatıyle Asyada neler gorduğil· 
mU, ne gıbı kanaatlere urdığı· 
mı Ttirk umumi cfkArına akset
tirmeğı \azıfe sayarım. 

Asla kıtası ıhtılAI ale' lcri i
çındedır. Gen kalan \e yaban· 
cılıır tarafından ı tısrnar edılen 
yuzlerce mılyon insan, insan 
hak 'e haysı~ elıne sahıp olmak, 
yirmınci asra ~ etişmek, mılll 
du gularına serb st ıfade im· 
kanı 'ermek cmelı) le çırpını· 
yer. 

Amerika \'e Fransa lhtilAlle· 
rinın harekete geçırdlği hak 
rlu)guları As)aya geç ulaşmış· 
tJr. Ataturk inkılAbı, bu gıhl 
hareketlerin inhısarının A \TU· 

pa 'e Amı:ırikada olmadığı, bae· 
ka rnılletlerın de bu hedeflere 
erisebılt'ceği Umidını yaratmıs· 
tır. Yıllarca de\ am eden Japon 
işgalı esnasında: ·A~a. Asyalı· 
larındır• fıkrı her tarafa a§ılan· 
mış Ye As-.a mılletlı>rinın dılle
rını çozmcğP imkftn hazırlamı · 
tır. Fakat sonra Mo kova orta· 
ya çıkmış, Aı;ya mılletlertndeki 
istıkJAI ,.e terakki askını toptan 
çalmanın yolunu bulmu tur. 
l\f oskova, sahte hır ~ekılde bo ·• 
le emrllerin mudafaacısı tavrı· 
nı takınnıt§lır. Hakıkatıe ı:iov
l et Rusyamn oynadığı rol; te· 
rakki r.ılası altında Asyadı po· 
Iıs hükumeti sistemini ''e hu
nun da}andıjjı dercbe)Jık niza· 
mını dt'\ ıım ettirmek, bu save
dc, ı tıbdat )olu~ı ... A~a mil· 
lctlerinin tek efcndısl haline 
gelmek gıbi bir mah~et taşı

~or. 

Bııgun Hindı Çini gıbl komu 
nlz.m hesabına mücadele edf'r 
gıbi gortineıı memleketlerde 
halkın yuzde sek eni komilni t 
du~manıdır Fakat cımellrrınl 
ba5ka bir ıstıkamette t:"rçckleş· 
tlrmck imkanını bulamadıkları 
ıçin l\fosko\ anın hilelerıne ka· 
pılıp cııtmıslerdır. 

Washington \'e 
Atatuık 

o n sekizincı asrın sonlarında 
Amerıkalılar, İngıllzlere 

karşı hır istıklal ayaklanması 
) aptJkları sırada, hır ıo ko\ a 
tuzağı me' cut bulunduğunu 'e 
kmllarm Amerikan ı UklAI h · 
rekctıne elçabuklu~ıyle sahip 
çıkarak George Washıngton'u 
kendi adamları halıne koyduk· 
!arını farzediniz, o zaman bır 
Amerıka me)dana gelmez. ls
tıkUI fılAn derken Amerika sa· 
dece Mosko\'anın hir peyki \e 
esıı 1 haline dil§crdl. 

Bıı lec·riıhe; Tıirkiyenln ha· 
liından hır farazhe halınde de· 
ğil, hakıki bir şrktlde geçmiş 
bulunuyor. Atatürk, '"Çilrk \'ar
lık \•e istlklAllne karşı Garptan 
gelen bir lehdıde kar ı korun· 
mak ı;raycsi) le l\loska\ anın bo· 
yunduruğunu kabul et•cydl, 'c 
Turklcr, komünızm tarafdan \e 
ale~htarı diye lkhe bolüno:;e dı; 
buı:Un bir Turki)'e 'c bir Türk 
mıllcti bulunur mu) dıı? Halbu
ki TürkıJe ile Husla bir aralık 
a) nı :ıamanda, aynı de\'letlerın 
husumetme maı uz kalmalarına 
rağmen. Turk mılleti Mo ko\8· 
~a o)'Uncak olmakt "':J ı;akınmıs 
'e Atalurk; ~ıtuıı Türklcrın 
hasrl'tıni rluvdukları terakkı 
hıısrclını tatmin içın Mnsko\'a· 
nın sahte iddialarına kapılacak 
>erde do~rudan doğruya Garp 
:ııemıne rionmiı~. Garpla işbır· 
lıği ) apmıştır. İste Asyada Tur
kı) c) i taklıt etmek isl~ en mıl
letlerin ) apnmadıkları \"cYa 
)apmağa ımklın bulamadıkl~rı 

A!\'LATAN: 

Leo Hochsf etf er 
~-

~ey, Ataturk'ün tuttuğu :inde 
\e sellmdli ~olda yurumektir. 

lllurtecl 
ftlosl.o\'a 

A ~ada gordü"'üm mınzara 
şudur· Amerıkalılar. on se

kmncı asırda olduğu gıbi, yır· 
mınci esrın da hakıki ı) tılAlcı· 
lerıdır. Dunl a yüzunde musa\ i 
haklar 'e imkAnlara da) alı ~ e
ni 'e bur hır cemı\;etin kurul
masını istı) orlar 'e onun iı;ın 
ı;alı~ılorlar. lılosko\a ise yalan· 
cı bir terakkı \e kızıllık nıka· 
bı altında sadece eski Eıtatfıko ·u 
muhafaza etmek, Pmperyalizmi 
\e istıbdadı mümkün kılan es
kı derebeylik münasebet tarzı. 
nı devam ettirmPk içın dolap 
ÇS\myor. Bugunku dun~anın 
halı: tarıhl l\Iarksizm nazarne
ınnın canlı hır t"kzıbidir. Ro
manl a, Bulgaristan. Çın ve hız. 
zat RuS}a gıbi iptıdai bir zira· 
at sev1}csınde bulunan mem· 
leketlere zorla komünizm a ı
lanmıştır. Fakat :Marks'a gore 
komünızm yolunu tutması JA. 
zım gelen Amerika Kanada, İn· 
gıltere, İsveç, Danimarka. Bel· 
çıka 'e Hol anda ileri unu i 
meml0 ketleri komilnızm hast~. 
lıklarına k<lr~ı muka• emel gos· 
termi&lerdir. 

Orta 

Halliler 

' 

B ugün istesek de, istemesek 
de sınıf mUcadelesinin a· 

kıntılarına surüklenmiş bulu· 
nu) oruz. ÇunkU Mosko..a, bu 
mücadele) i bır kundaklama H· 

sıla ı dı) e bo~ una ateşlı~ or 
l\lücadele~e hız baslamadık. Bu 
bıze karfiı .Mo•ko\ a tarafından 
ha~lanmıştır. Bır avuç yalancı 
'e sahtckAr ıhtılB\cı, in an se
fnlctinl istısmar ederek, orta 
halli ile ko~lil ve işçının arası
nı açmağı ı~ edınmişlır. Hak 'e 
huı rıyele kı~·met ,·eren bir de· 
mokrat cemıyet, ancak orta hal· 
lılrre ve iktısadi bakımdan ken· 
dı ba~larına buyruk olanlara da· 
~ anabildı~ı için l\loskorn, eski 
dere be} lık nizamına da> anan 
hır ıstıhdadı mumkıin kılmak 
uzere orta hallilerı: imha, ıdam. 
toptan nefıy \C tehcır ~e~a ge
çım imkfınlarından mahrum bı· 
rakmak )oluyl • ortadan kaldır· 
mağı dert edinmı tir. Buna kar· 
şı hızım mukabelemız; orta hal 
lılerı çoğaltmakla beraber koy. 
lu 'e i Çil ı orta hallılerin zum· 
resme katmak 'e hür 'e de· 
mokrat remi> eli kendılerıne be· 
ğenriırmek 'e 6e\dirmck olma
lıdn·. lfiı; kımsc. M\'mediğı, be· 
nım<emedigi, '-uruduna alAka 
duymadığı bir cı>miyetin beka ı 
için can 'ermcği kendine de· 
\"amlı ~ekılde dert edınmez. 

Sıyast hürriyetler Ye medeni 
haklar, nar:ırl bir kıymet ha 
imde değıl ancak şereflı ~e 
ha~ ıycllı bir havat geçirme 
nın temınatı hahnde inkiEaf 
ımUnı bul b lır. 

Demokra l~ be liyecek bır 
orta h llıler cem yeti ancıık 
erbest rekabet nızamı fçınde 

\ÜCUl bulur. Yalnız. istıhsal 
artışı, bır memleketın terak· 
kısıne ölçü olamaz. İstih!Ak a~
nı nı~bette artmalı, i•çı ve 
koylu l tıhsale mil:s,\eri olac:ık 
kadar fazla satın alma kurlre 
tıne ve gelir kaynaC:ına sahıp 
cnılmelıdir. işte boyle orta 
hallıler, kıh l!ıler 'e ısçıler, 
re~ lerını serbestçe kullanmak, 
kendı mukadderatlarına alAka 
dulmak \e dcmokrasivi :1a~:ıt
mak imkAnına ka\'Uşurlar. 

Asyada, demokrasinin ~ ürU 

~ ... -~ ........... --, 
~ ememesi ve totaliter ruhull 
ortalı a Mkim olması, orada 
bır orta hallilH sınıfının in· 
kısaf edememesının ve çoll 
:enı;ınlerle çok fakirler aram!.· 
da b.r uçurum bulunması· 
nın neticesidir. 

Türklerin 
1\les'ullyetl 

TUrkıyede bUyUk servetler, 
imtıyazlı bır paca sınıfı 

J oktur. Burada blltiln hal· 
kın mllll terakkıden nasip al· 
ması ıçın Jol açıktır. Dokuz 
J ıldır Turkı) e ı tanıyorum. 
Turkler hep olgunluğa doğru 
gıtmı~lerdh'. Kom nıyetlilerin 
tehdit ve tazyıkıne maruz kal
mak bakımından dunyaya iyi 
bır omck olmuşlardır. Kapitil· 
li yonları lif;\ ettıkten 'e ıstik· 
IAllerıne sahip olduktan sonra 
nefislerıne ıtımat peyda etmis· 
ler ,.e ecnebı mılleUerle mU· 
savı haklara sahıp. şerefli b!r 
mıllct gıfatıle konuşmak imkA· 
nına ka\IUşmu~lardır. Derebey. 
lik nizamına dayanan bir tek 
parti istıbdadını sılkip atarken 
de ifratlara gıtmemısler, tota
lıter akıntılara kapılmamışlar, 
selfımel ) olunu muhafaza et
mlslerdır. 

Türkler, ist celer de i teme
eler de butUn dünyaya ve 

bilhasca hak ve terakkı ıçın 
çırpınan 'e J eni bir kader an
yan geri mılletlere iy1 veya 
fena hır ornek olacak bir mev· 
kidedırler. (Umumi efkar) hil· 
kOmetı sistemi ıle totaliter 
polisi hU umeti, arasındaki 
dünya çarpışmasında Turkiye, 
hak ve hürrıyet tarafına ıa
mıml olarak sadık kalırsa, bil 
tun dünyaya parlak hır ornek 
clur. mile deleye dcum içlıı 
hür dunl a umıt '8 cecaret bu
lur. Türkıyenın demokraside 
ıflfis ederek ke tırme yol gıbi 
orünen ~ c 'erımlı sanılan po

h • hükümeti sı temıne kay. 
ma ı bu ti.in dun' a ıçın çok ağır 
\ e acı b r sadme olacaktır. 
Bunun baplıca ıahıri olçu·u de 
basının memlekette i gal etti
ğı 'aıı~ cltır. Hakıki gazeteci, 
bır ış adamından çok evvel 
bir ıdealı~t olan 'e kı:ndıni 
umumi menfaatın mudafaasına 
feragatle vakfeden adamdır. 
Tilrkıyede bu tıpte gazeteci ya. 
şıyamaz: bır hale gelırse, Mos
ko anın mildafaa ettığı polis 
hükl'.lmetı sıstemıne kar~ı en 
temh kalkanı teskıl eden U· 
mumi cfklr hukumetı mtemi 
de beka bulamaz. 

Amerikan 
Yardımı 

B ugtine kadar Amerikan yar· 
dımından ktndi inkısaf im 

kAnlarını temın bakımından en 
çok fstıfade eden memleket 
Tıirklye olmuştur. 1939 danba
rı de\ am eden seferberlık va
zlyetınln sebep olduğu askert 
masraflar, TUrkb enin diğer 
ışlerını ıhmal etmesini çaresız 
kılmı tı. Amerıkan yardımı bu 
ıhmali ortadan kaldırmış \'! 

askeri tedbırlere daha tesirli 
bır cerc an \erılmesine yol a; 
mıştır. Fakat hıç bir mıllet 
harlcJ bir yardıma bel bağlıya. 
maz. Bunun bır sonu gelır. 
Fakat bu son ı:;elıncl)'e kadar 
me\cut imkAnlardan en geniş 
derecede hisse aramağa çalış
mak lAzımdır ki isabetlı istıka· 
metlerde ~Urfimek §arlıle bun
ların yollan bulunabilir. 

Turkiyenin; i:ınünde açılan 
iki bırblrıne zıt ~·oldan kotu 
olanı tercih edeceğıne ihtimal 
\Cremlvorum Eski bir dost 
sıfatıle besledığım umlt şudur 
kı Türk mılletı, mutat olgun
luğu 'e basıretl ıle ıyi yola 
bağlı kalmağı bilecek ve bü· 
tun hür dunya)a Umıt ve ce. 
sa ret 'erecek bır istıkamette 
ılerlıyecektir.• 

a Her tUrlU aılelerimlzin 6"· 
hird,., kasabada ve ko> de kıı 
\e erkek çocuklıırının o~un
larına dıkkat edenlrr tcessii· 
fe dtiEmeklen kendılerini ala
mazlar: 

- Eller ) ukarı ... Ba\ ! Ba\'! 
HOŞ MEMQ · Kokozların mı nefesi kokar, komiı;yoncuların mı? 

Dıı\'' ... Yıı~a ko\bo)! 
Ol un ve ovunc:ı~ın çocuk 

ruhunun 'e mıistakbel ncsıl. 
lerın hazırlanışını ayarlamada 
n~•ıl rolü olmaz ki, pedaırnı::
lar kur5un oyunrak top tlı(e. 

tın bıle ) a ak cdılmesıni ıste. 
nıi~tı. Trrbı}e\ i fılnılcr, mc
kanolar. 2rk~yı ı;:clışliren o- · 
\Un \e o~uncaklar ıcat \e tıi. 

mım edilıvor. 
Ailr, mektep 'P yeni hir 

ruhta tr.şkılatlanacak beledi. 
'ecı muhtarlıklar \'asıtas1le 
ıı ca\Ca\lı \e eller ~ukarıl ı 

o'unlara backa bır ıstıkamet 
'ermek. çocuklarımızın Z"\'· 

kına t>a ka hır ekti ,·ermek 
mfımkiln cıl•a ~Pr11ktir n 
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OKYANUSU AŞAN İLK 

--~ =- TÜRK KOTRASI 
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37 ııci Esperanto 
kongresi 

Onümüzdeki Ağustos aytnm ilk haftası 
içinde Oslo'da toplamyor 

Yazan : SADUN TANJ U 
Yer l uzunde halen 2796 Dıl eden ııki r; 60 yıllık uzun, arıza 

l.onuşuldugunu, 3964 Dilin de lı bir ~olu yürüyerek zamanımı. 
tarihe karıştığını bili)·or muy- za kadar ~elmiş bulunuyor. BÜ· 
ounuz? tün dünya milletlerinin kolayca 

Evet, bugün şu ihtiyar Arz öğre~bileccklcri, ) :ısayan bil· 
YU\'arJaliının üzerinde yaşa~an tiın dillerin üzcrJnde bir eli!. 
2,5 milyara yakın insanın konu - ESl'ERA~TO, bu suretle dor,.. 
tugu dillerin mecmuu 2796 'ı muş \ 'C gelişmiştır. 
bulmaktadır. Ve zannctmc\İn~z Doktor Zamcnhof, yaşa) an 
ki bu rakam, Nasrettin hoc"aııın dillerden birınin be) nelmilel 0 1. 
p~st hikayesinde olduğu gibı ınıı ına taraftar değildi. Bu su. 
cınanmazsan say• liıtlfe.;ine mcv retle doğacak hegemonyanın tek 
zu teskil edebilecek bir hayal bir dünya fikrine 1:ıanct edcbilc
mahsulüdür?! Hiç de böyle de. ceğini hesaplamıştı . Halbuki Es
ğil.. pcraıılo, blitün dillerin eıı basit 

Zira bu netice bt'yııelnıilcl gramer kaiclclcrimien teşckktiı 
bir btatistlkten alınmıstır. Sıh. etmiş, kendine mah~us kelim.
hat! hakkında şupheyc dü,mck üretme mctoclları olan lıir dıl 
ise, ilme itimatsızlık olarak \a· olarak meydana getırilınişti. N or 
sıflandırıl a bilir. mal olarak, her hangi bir lisan: 

~ 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/U ;,.j 
"'-1 ~ 

-----------~~ fflı 

lslanbul işgal olunurken 
İ stanbu l 'u işgalleri a ltına alan itilôf 1cuvvetfe rİ~.i~ 
neşrettiğ i resmi tebliğ Anadolu tarafından kabul edıl· 

memişti. Resmi tebliğ iftiralarla dolu idi. 

htanhulun 
işgali 

- ısı -

16 'lnrt ıı:ı:.w de İ tanbulun na 

Şimdi düşününuz. Ye.- yüzün. öğrenmek için sarfedccci'!iniz 
deki bütiın insanları bir arava zamanın 1/6 kadar kısa bir müd. 
getirmek, onları tek fikir ct~a. det içinde Esperanto) u öj!rene 
fında toplamak ne kadar güç bir bilecektiniz. Fikir daha o z:ım:.11 

___ :!f"'ııiılW'ııt' mc eledir! Bu güçllik şüphesiz A\•rupacla bUJük bir aUika bul
sadecc, onlara hepsinin anlaya. du , c ilk F..spcrantist teşekkül· 
bileceği bir lisanla hitap ede~e- lcr, kısa sayılabilecek bir zaman 
mekt.en doğmuyor.. A ~a yınc çcrçc,•c i içinde f'aalh etlerini 

sıl i~gal olıındıığıı ve ne gi
hi hadiselerin 'luhur ettiği ne 
dair ııe resmi bir makamdan ve 
ne dç İstanbuldaki te~kilfitımız. 
dan haber alamamıştık. Bu \ 'a· 

ziyet de sösteriyordu ki, düş
manlarımız i tanbulda panık 
) aratmak istemişler \ c buna 
kısmen de mu\'affak olmuşlar· 
dı. llereket \ersin, imdadımıza 
telgra!çılar yetişmiş 'e bi1i \ak 
tinde haberdar etmişlerdi. Türk 
IC'lgraCçılarıııın Mıllı Miicadele· 
de göı;terdiklcri fednk!ırlık 'c 
cesaret her türlu takdirin üs
tuııdedir. Bu telgrafçılardan 

Araplann pazar )·eri, etrafta A\Tupai binalıır 

« ROY AM » DAN NOTLAR : 18 
~.,,,,....,.,..~~~~~ 

Üe kadeıııede Afrikadaıı 
J 

Avruııaya bir yürüyüş 
Pepe le l\Ioko • filmi Ceza) i 

« rin Kasbah'sını meşhur e
deli birçok kimseler Kasbah'yı 
Ceıayirin bir mahalle i sanır, 
halbuki her Kuzey Afrika ,.eh· 
rlnln bir Kasbah'sı 'ar. Eski .\. 
rap mahallelerine Ka bah dcnı· 
lı) or. 

Ka bah okakları pis. yamru 
) umnı, daracık. E\ lcr kutu gi
bi, düz damlı, birbirinin üıe· 
rinc abanmış. Evlerin kapısı a
çık. Kadınlar kapı eşiklerine O· 
turmuş, çocuklar yarı çıplak, to
zun içeı·isinde oynaqyor. Ha· 
\'ada ağır bir koku, yemek ko· 
kuları, pisllk kokusu, ter koku· 
u. Duvar diplerinde serilmis 

) atan saçı sakalına k::ırı n11ş a
damlar. kimi dilenci, kimi ) C· 
rini beğenmiş uyu)akalmı'··· Sa
tıcılar. kavgacılar. arada bir Nra· 
moronda e ki plfıklar... itişme, 
kakı~ma. hay huy. Hay hu) a 
hayretle bakan Amerikalı turi t
ler .. Yel"lıler oralı dcğıl. Zaten, 
daha enci de )aımı tım, Tan 
ca. insanların bırbiı inin i ine 
karısmayı ı bakımından ga)el 
medeni bir ~er. Yerlisi de, A\'· 
rupalısı da çok şey görmüş. her 
ı;cyi kanık amaz olmııs. Esa;;en 
burası • Ilc)nelmilcl Bolge . 
Her kılık, her surat, her li an, 
dlinyaııın bir ııarça ı olduğuna 
göre, buı·anın da bir parça'ı sa· 
~ılıyor. Ycnı gelen, kim olur ... a 
olsun, Tanca'da )abancılık dU\· "---""•------~-.ı 
mu) or; kendı ınclen ev\'el gelip • fül\ ııın• Kotra~ının 
ora) a yerle~mı bulunanlar dn &iint~lcnil'ken 

ııııda 

ona yabancı gözile bakmıyorlar. 
•Ya hancı Tanca"lıların zorlukla 
kullanabllece~i bır kclıme. Ki 
mc 'c neye atren kullansınlar! 

PRll\ \ il.\:\" 
,\\'Rl'P,\\'.\ \'l'RÜ\'U=--

r anca şehri hakkındaki ılk ın· 
tıbalarımı Homrani'nin ya

zıhane inden El Mınzah oteline 
doğru yürürken edindim. 

Yazıhaneılen çıkınca Ka~bah'· 
nın ana caddesinden A\•nıpa ma
halle ine doğm çıkmağa başla· 
dım. Daha e\'\'CI Hoınrani Fa· 
nık Kenç'in filmlerini acele 
•de~elopc edecek birini arar
ken, yazıhanenin eh arındaki dar 
okaklarda biraz dolaşmıştım. 

Ka bah'nın ana caddesi bu so
kakların iki ı, üçu genişliğin· 
deydi. Yani geni liğı üç dört 
metre \ardı. Bura ı a~ ni zaman· 
da ehrin ·Mahmutpasası • sayı
labilirdi. Fakat Tanca turıst şeb 
rl olduğu için buradaki dıikkfin. 
!arda bile lilks "h im ,.e tualet 
eS) ası satılıyordu. Sokağın iki 
l anında be , on metrede bir 
·Kambi)O levhasını ta ıyan kU 
çük dükkanlara rastladım. Bu· 
ralaı·da güniln mahalli rayicine 
gore her mllletin parasını ser· 
bestçe bozdurmak mlimkUn. Kas 
bah'nın ana caddesini takip C· 
derck limandan yukarı doğru çı. 
karken Afrika uç kademede Av 
rupalaşıyorclu .Bu Uç kademeyi 
Uç meydan tcmsıl ediyor. Birin
ci i .socco Chlco , yani •Küçuk 
Meydan .•• Küçiık, mlistatil kutu 
gibi bir me)dan. Dört yanınd:ı 
Fransız u ulü kaldırım kah~e-

Ieri var. Burada oturanlar daha 
ZI) ade Kasbah ahali i. · Socco 
Chico• Tanca'nın en canlı pi· 
yasa ) eri. Dolaşanlar kah\·cler· 
de oturanları, oturanlar dola· 
ş.ınları seyretmekle oyalanıyor. 
Bu me)dıından sonra ana cadde 
biıaz daha genişliverek ilerli· 
yor \'e •SOel·o Gronde , yani Bü· 
yük J\Ieydan'a açılıyor. Bura ı 
yu\'arlak. büyük hır meydan. 
Afrika ile Avrupa burada tam 
bir tezat halinde. Kasbah bura
dıı bitiyor. 

l\leydıının etrafı Auup:ıi bi· 
nalar \'C geniş bir asfalt cadde 
ile çe\•rili. Ortası Tanca'nın pa
zar yeri. A !alttan ortadaki 
toprak kı ma a) ak basınca yUz· 
lerce a ır geriye gitmiş gibi 
oluyorsunuz. Fııs'ın muhtelif 
köşelerinden gelmı Araplar 
burada bağırıı bağıra mallarını 
satıyorlar. Deri işleri, taze seb
ze, kocakarı ilaçları, yerli doku· 
malar, l emiş. Socco Chico'da 
Fas'a alt her şey var. 
Yükselmeğe de\·am eden yol 

Socco Chico'dan sonra daha da 
genişliyor. Büyücek mağazalnrın 
öniinclen geçerek ilerliyorsunuz. 
Yolun bir kwrımını döniınce 
herhangi bir r\ vrupa schrlnln 
lslek bir cadde indesiniz. Ara· 
dığını F.I Mlnzah oteli burada 
idi. Kapıdan sordum, arkada la· 
rın henüz gelmediklerini öğre· 
nince biraz daha dolasayım, de 
dim. 

El l\Iinzah'nın fizerinde bu 
lunduğu cadde) i takip edeı ek 
•Fransa .l\leydanı • na çıktım 

SAYIN EBELERE 
Tanınmış bir l\Iues::.ese lstanbul ve Taşradaki büllin 

ebelere nıcsleklerlni alakadar eden para ız nümunt'ler 
gönderecektir .• \dreslerinl posta kutusu 17 De)azıt Is 
tanbul adresine bildirilme ... i rica olunur. 

Saym Milletvekillerine 
İstan bul Sergisinden 

Hh2 l tanbul Sergbl Komftesi, serginin kapanı51 mtinase
belı) le 31 7 952 perşembe günü saat lD da ser~i tarasında 
"' ılecek kokteyl "partiye huzuzlariyle şeref' 'ermelerini sa~ gı 
ılc rıca eder. Sergi Komite i 

Burası A \lı.ıpa mahalle i deni
len kısmın ı;obeği. l~ransa l\ley
danı'ndan muhtcliC istikametle 
re ayrılan geniş, asfalt caddeler 
de Pari '• Londra 'e , cw· 
\'ork'un me hur magazalannın 
subcleri \ 'ar. 

TEZ,\TLAR 

Buraların ha\'a ı bıle ı;uzcl ko· 
kuyordu. llnfıf bir rüzgaı· 

çiçek tarhlarını ~alıyor, etrafa 
taLc, harir bir çiçek ve ıtır ko· 
kıısu yayılıyoı·du. 'fanca'da yap. 
tığım bu ilk yürüy!i · b:ına onıüs 
temlekc • mefhumu hakkında e· 
peyce şey öğretti. 

Avrupa mahalle inde dolaşıı·· 
ken, Ka,bah sakinlerini düsiin· 
düm. radnki fark fakirlik • 
zenginlik, ·bilgi • C'ehalet, hatta 
medeniyet - iptidailik gibi kalıp 
la mıs tezat me!humlarile izah 
edllcmiyecck kadar büyüktü. 

Kasb:ıh, La Fonlalne'in erlşe
mcdi~i a:.ma üzümüne koruk 
diyen tilki i veya bizim ciğere 
pis diyen kedimiz gibi, yukarı 
mahallelere sıı1 çevirıni~tl liıle· 
ta. Kendi pisliğinden inatçı bir 
lı:ı7. duyuyor gibiydi. 

Üstelik Trınca alısılmış ınan:ı· 
da bir ıııü~ıemleke de değil. 
Beynelmılel Bölge'de kim e kim 
senin basını ezmiyor, buna mu
kabil Kasbah halkının da :ıyak 
direyecek bir düşmanı yok. Kar 
de~ kardes olma a bile, Sark ile 
Garp burada yanyana, asırların 
ardından omuz omuza sürHinc· 
rek yasa~ ıp gidiyorlar. 

( Dt\'amı varı 

Salih Zeki Ekimci 

vefat etti 
l\Icmlckct 2iraatinln kalkınma· 

sı ugruıııla 45 sencdenheri fasıla· 
sız bir şekilde çalışan ziraat hoca 
\'e nasirleı inıiıden. Ziraat ve Ti· 
caret Ga1ctc!i sahılıi Salilı 7.eki 
Ekinıeinin \d·.ı elliğini tec ür
lc haber aldık. Halkalı Alı Ziraat 
?ılcktcbinin ilk mewnları meya
nında olan merhum, uzıın milel· 
det 'r'üksek İktı at ,·e Ticaret 
Mektebinde de müderrislik yap
mıştır. 

Merhum Salih Zeki, daha ıiya. 
de ziraat yayınları, bu arada neş· 
rettisi )'iizli mütecavi~ eseri ile 
tanınmaktadır. Merhuma Tanrı· 
dan mağfiret, kederli ailesine 

1 bassağlığı ıhlcriz. 

de, ı~ anlar ar~ ı!ıdakı anlaş. .ı:cniş sahalara inhısar ~ttirebi!
mazlıkların en muhım sebeple- dil 
rindcn ?irini D!l ayrılığında a-127 ei~d E'pr.rantolar 
ramak lazım gclı:ı:or •• na) \'anlar Konı:rrsi 
koklaşa kokla a, ın~anlar konusa 1890 Senesinden itıbaren 62 
k~n~ş~. anlaşır» dıyen hır Ata sene geçmiş ıluııuyor. Son ha. 
soılıı~uı var~ır. . beı-IC'r, l\fcrkezı I.ondrada bulu· 

~ır ecnebı dı~·~rda, kendi ,Jı. nan 4' Ünivcrı>ala Esperanto ASI)· 
lımızde konuşan bır şahısla kar. civ • Dünya cspcranto birliıııı> 
~ılaşman!zın lıeyec~n ve hazzııı.ı ııin, bu yıl Norveç'in baş şehri 
kolayca ızhar edebılecek mlsı- Oslo'd yap in ak 37 · E 
niz? Kim ne der~e desin, ırk, din, t k a • . ~ .c h cıl bs~erran· 
m d · t ··rf "d 1 k o ·ongrcsı ıçın umma ı ır :ı:ı-

e enıye • o \"e a et ayrı ı ·• liyct içerisinde oldu~unu bild.r. 
!arının dı~ında Ye onların üze- kt d' 
. d .. 1 b" ki . me e ır. 
rın e oy e ır ~ey \ 'ar. · • ınsan- Harpler hariç. 1905 yılından 
ların. • anla~alıı!~clerındc, u_lh },eri )'apılagclcn bu kongreler, 
ve sükunun lcsı.;ındc en muhıın B tü cUl F' t• u · · ·· k' l d' b d u n nya ;spcran ıs erını 
manıı tt' 1 e ıyor, u ıl ayrı· her vılın Ağusto avının ilk haf· 
lığıdır. t •. · d 10 .. • ildd l b• · B .. .. 1 .. k h t . n ı ıçın c: gun m et e ır 

ugun. gun ~ · ayn ııım.ın 1• ara"a getirmektedir. Komisyon 
capları blle, bizı muteber 11.;aı;. • 
1 d b 

... ";ı ,. k f'aallyctlcri, konferanslar, eğlen-
ar an ırını o6rennıe6e sev e- .. . . • 

d
. 11 

1 
b d'll d "k' ccler, munazara gczıntı ve saır 

ıyor. e e u ı er en ı ·ı ve- ·· lü 1 ı b .. l. - - h 
1 

k tur ça ısmalarıv a u kongre. 
y.. ıçunu ra a ça ·onuşup va. 1 B' 1 · ~ı,.ıı 1 f 'k · • "b"J b" · · i · h 1 k d. er, ır e,smıs ., ı et er ı -, ı:ıın. z .. ı en ırısı çın avran ı uy· C • 
mamak elden "elmi ·~r. yarım asırdan az!a ~ır ıam:.n· 

"' ) dır ya,·:ı.s lakat t'mın bır tempr.y. 
Jlr. Zaıncnlıo{'un 

tc ebbü~ü 

la insanlığın mlıl:adılcr:.tınl na 
sıl hakim oldı,gu.ıa ~Jı::ı bir mi· 
aı tcşkıl ctmc.:eciir 

Doktor 7.anıcnho! gıbılcri i· c:eçen yıl. Alınanyada Mıini 1 
e, ~deta bir yarı ilahtır. Onun ehrinde yapılan 36 ncı kongrc

sibhiine üyle kolay kolay muhı· ye 38 milletin 2000 den fazla 
tiniıde. cemiyetinizde ra tlamak dele:::esi ı tırak etmi• bulunu
imklinına !;ahip dcğılsiniz. yordu. Bu )ti, bu miktarın çok 

Zamcnhof, geçen asrın ı .ın. daha fazl:ı olacağı tahmin edil
ci ) arı ında Polonyada ya amış mcktcdir 
lır di doktorudur. 1.5.tınc • de l~ğer llirlc mis Milletler Cık 
dahil, biitun .'hrupa 1ısanl:ır111 :; r i, her hangı hır ıhanete uğ'ra. 
v:ıkıf bulunuyordu. Lı aniyat ii· mad:ın gelişmek imkanını muha-ı 
zerindeki derin bilgisi ona aczı· faza ederse, yakın bir gelecekte, 
ni daha köklü daha öz.ili hisset. t.ugun 30 milyondan fazla insa
tiriyordu. Çünkii Doktor 7.amen· nın bıldiği Esrıeranto lisanını 
hof, bildiği füanlarla, YCL" ylizün iigrcnmck «AGU SAGE, )ani • 
de yaşayan insanların ancak bcs- Akıllıca bir hıırclfot.., olacaktır. 
te birin~ hı lap cd<'bilcccgini hili- ı Dıiııya iclc:ıfüılcri bu gaye için 
~ordu. 1 le bu noktadan hareket iıınit \'c r\·klc calışl\ orlar. j 

Foto güzeli müsabakasmın kurası 

adlıırı hafııamcla kalan .Manas- ·~ t 
•'~-~~2 ı 

tırlı Hamdi ve llarbıye tel!:raf. •1ıııııJ11..:~ıe;~~.itd~-t;' .... • 1.w 
hanesi nele memur Ali Efendi- :ıP JP' lcriıı hizc verdikleri malumata §Chlr sokaklarında nüma,>I~ yaP 

aske ı·lcri 
göre, işgal hfıdisesi şöyle cere· h . • . .. ~ bir 
) an ctmişli: ep saadeti müstakbelelerlni, dığı sulh ıçin buyuk. r 

16 !\tart sabahının erken sa· inkişaflarını, hayatı içtimaiye ke teşkil eden bu vaıı.f ô 
atlerinde ingiliı bahriye nefer· ve iktısadiyelerini temin ede· şı, düveli ililiıfiye, )ak;ııı 
!eri Şehzadcbasındaki l'ıluıika cek bir sulhun temellerini at· tı karara alınacak a~ırı 
karakolunu basarak altı askeri maktan ibaretti. Sulh konfcran· hi~enın tatbıkını teıı...-ıı: 
eh it 'c on beşini de yarala· sı, bu vazifenin ifası ile meşgul mck lizerc tedabiri J§ıl 
ınıslardı. Bundan sonra sırasıy. iken, firari İttihat \'e Terakki emmül etmeğe nır.cbU~ 
le Harbiye Nezaretini, Topha- erklınının mürevvici efkarlan Bunun için bir tek ç:ı ııı 
neyi işgal etmişler, aynı zaman· bulunan bazı eşhas teşkiıtıtı mil !ar. Bu da 1stanbuıu1 bıl da İngiliz harp gemileri rıhtı· liye namı miistean altında bir ten işgal etmekti. S 
ma yanaşarak karaya ııskcr çı- tertip teşkil ederek \'e Padişah bugün mevkii icrııY\'c 
karmağa ba~lamışlardı. Bir ta- ile hükiımeti merkeziycnin e· ğindcn efkarı umuını. t 
raftan Bcyoğluna giderlerken, mirlerini hiç arldetmekle har- yi tenvir nukatı iıtl.)C 
diğer taraftan da kuvetli bir hin nctayici elimcsinden btis· lunur. ' 
miifreıe l\leclisl .l\fehıısanın bu- bütün tükenmis olan ahaliyi as· 1 - fşgal mm·ııkk31.~ 
lunduğu binanın yolunu tut- kerlik için toplamak, anasırı Düveli itilafiyenin nı;,,r. 
mu•tu. İstanbul telgraf merk"Z· k ıt t nüfıw " ' muhtellre meyanında nifak çı· amı sa ana ın i 
terini de ele ge,.iren itila"f kuv- ıııak ı ğ'l b"lAk's idare " karmak, ianei milliye bahane· < e 1 • 1 " ı • )Ctt 
,·etleri, bir resmi teblt~ nesrıf- ııh·cd k 1 k meınalı 

• si' le ahalivi soymak gibi cf'ale · c ·a aca · ·ııı t 
mek istemişlerdi. Bu tebliıı A· • • fuztı t •- · ·e tabk1 

6 cür'et ettiler. Ye bu \'Cchilc sulh aı" ıye ' -e 
nadolu tarafından kabul edıl- tır. 3 - Düveli iUliN 
memişti. Hatırımda kııldığına cleğil, adeta yeni bir muharebe yeti, yine Türkleri pcrs! 
gon•, İzmit mutasarrıfı s. uat , e dc\Tini açmağa tcşebbils etti· ·r f p mahrum etnıemektı · 
Konya \'alisi Suphi Beyler tel>- lcr. Bu tesvikat 'c tahriklıta azallahı tcalii taşrada ı 
liği almışlardı. rağmen. sulh konferansı vazi· nıumi , cya kıtaliaın ı;ı 

fesine dcrnm etti \'C nihayet is- 1'• 
i gııl kunetlerinlıı at zuhur ederse bu ı; 

tanbulun Türk idare inde kal· dıli muhtemcldı'r. 4 -ne mi tcl1liğl k . ti masına arar verdi. Işbu knrnr zamanda, l\Iüslım ot 

Kma'I ı"sgal ' e t f 1 kuhibfi Osmaniyeyi müsterih Mu"slı"m olsun herke ıl1 , 1) ara ım an 
ne~edılcn bu tebliği aynen edecektir. Ancak bu kararlarını kendi isınc gücüne bS t 

yazıyorum: Babıaliye tebliğ etlikleri 28· sayişin teminine hit111\ 
•Hes huçuk sene C\'\'CI nıe· man, icrasının ne gibi şerııilc clcvleti Osnıaniycnin c~d 

maliki O ınaniyenin nıukaddc- tabi olduğunu da ihtar eyledi· \eni lıir Türkh•cnin 1 

ratıı~ı hcı nnsılsa elde etmiş 0 • !er. İşbu şernit, ,·Hayatı O ına- ~on bir iımtdi cııırt 
laıı ittihat Ye Ternl\ki Cenıive· ııı)ecle bulunan llıristiyaıılanıı nıahvctnıt'k ıste\cnlcr, 
tinııı ı Hcsa~ı. Alınan tclkin~tı- lın~allarını tehlıkcye ınaı Ul hı· tıııa kapılmamak ,c Jıt 
ııa karılarak devlet ve milleti rakmaınak 'e clyC\ın dii\cli iti· knrrı saltanat kalan 
Osınnniyeyi Harbi Umumiye ıs· liıiı) c ile mııllef'iklcrinin ku\'a· elan itıı olunacak c,ııl111 
tirak ettirdiler. Bu haksız ,·c yı il kt'rıyeleri aleyhine mülc· etmektir. 1 
meş'um siyasetin nctıcesi nıa· madiyen vuku bulmakla olan Biıliıda ıikrolunaıı 

dün çekildi llımdur. nevlct ,.o milleti Os· hücumlara lııtam \ermekten ı- iştirak eden eşhasın (1 

manb·e tlirlli Ic!Akct geçirdik· baretti. Hükumeti mt'rkeziye Dcrsaadclte dcrdt'St, ur. 
<Ba ı t. eiılı·> 1200); (L.'ımia Cıllor, K:ıdıköy . ten sonra öyle lıir mağlubiyete bu ihtara karşı bir dereceye nnlllr tabii kendı ('( :ıt c< 

mı~ur. İkramhe kazanan numa· 1794): (Simın Po tacıo!:lu, Tak· duçıır oldu ki, ittihat 'e Terak- kadar hüsnü ni)et göstermi5 i· bilahare o cf'ahn ne 
ralan ve kazananların adlarını sim - 2162); (l\ltizcn·cn Görgiın, ki CcmiJetinin rüesası bile bir se de teşkilatı milliye namı rak vukuu nıelbUZ 
bildiriyoruz: Kasınıpa il • 2658): (Ali Taylan, mlitarckename aktcderck firar- milstearı altında hareket eden mr.s"ul tutulacaktır. 1 • 

Türk Ek pres \e Turizm T.A. Söke · 110); CÜ. Ülgen, Fatıh • dan başka çare bulamadılar. e~has, maattcessıil teşdkat \e Raştan ba~a itiraf' 
o. nın vcrdi!:i .i:.tanbul. Atına• 112). ?ıliitarckcnln akdini nıütcnkip tahrikatlarından vazgeçmek is- olan \C hiçbir sebebe" 
gidip gelme uçak seyahatı bılc- Yatan nc-Hi~ atından birer ki· dü\eli itiliifi) eye bir 'azife te· temcdilcr. Bilakis hükumeti meyen bu resmi tcb~~Jıl>' 
tini kazanan okuyucumuz. 1701 tap kaıanan okuyucul:ırıınıı: rettiip elti. İşbu vazife eski nıc- keneli hareketlerine iştirak et- de duracak ve onu ; 
kur'a numal'asıııın sahibi \'C Kı· Erdoğan Bilgin . 1728: :lllediha maliki O maniyenin biitün aha· tırmeğc teşebbüs eylediler. Her cek değilım. ııı' <''• 
rıkkalc kadastro hakimi Kemal Bozkurt· 16; ,\yla Se\Cr . 235;'): !isinin lıılli tefriki cins ve mez. krsin kemali lıe\·es ile bekle· <Dr\'11 
~mbno~Iunun e~ Bayan Ne~ llüsnuSebir-1~7;Seviı~Taj~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ıniye Cambazo~ludur. 'Bu okuyu· met • 2207; Bedia Yöney · 1190; 
cumuTUn Atinaya gidi~ geliş u- S. Koton 2245: Hikmet Aııtckin • 
c;ak bileti, posta ile yukarıda ya- 1127; Yorgi :'.Ioııdikns. 261:ı: Nee 
zıh adresine gönderilecektir. Ha· nıi Koçer ., 1770; Kasım Özer • 
yan Necmiye Cambazoğlu bu se· 534; Akdemir Çndırcıoğlu . Hli:>; 
yahati bir sene içinde \'e dilcdi'!i Ferah an Ycnel • 2696: Hafide 
tarihte yapabileceği gibi, kendi· Çıra • 91; llakkı Taner· 32: :\ec· 
sine gönderilecek bileli dilediği mi F.resken • 763; 1-;ıın Sumer · 
~ahsa da ha\'ale ve ciro edebilir. 1320; Ilurhanettin Güı·s • 2117; 

Osman Güzel müeı:ı cscsının Halime Yürcklisoy · 1001; Ahmet 
\'erdiği buı dolabı ikramiyesi; Özdnğ • 1349. 
515 kur·a numarasının sahibi \'e Hediye kazanan okuyucuları· 
Ayvalık Altıno\'a hiikfıınct tabi· mızdan istanbulda bulunanlar, 4 
binin e~i Bayan Xecla Şenkök'e Aj!ustos Pazartesi sunünılen ıti· 
isabet etmiştir. haren, her sün saat 15 r.e 18 aıu· 

Vehbi Koç miıes~esesiııin ver· sında gazetemi?. idarehancsınıleki 
eliği 'J'onıas çamaşır makinesini: ıniisııb:ıka komitcsiıı<' başvurcıralt 
641 kur':ı numarasının sahibi. lıt'diyclerini :ılalıilirlcr. Yurt İ· 
lzmir ~lithatpaşa caddesi 618 nıı- ı:iııclr bulunanların hcdiYclel'İ 
ıııarada :\lehmct Özbarrakt:ır a· kendi adreı>lerinc göııdcriİecel:
dındaki okuyucumuz kazanını.;- tir. 
tır. Yine Vehbi Koç miic ~c esi· Anl'::ık buz dolabı, ~·aınasır ma
nin \'erdiği General mektrik kine i, radyo gibi. po ta ile nak· 
markalı caıııaşır makine i, 1816 li imkansız olan hediyelerin taş· 
kur'a numal'asının sahibi. Şişli racin bulunan sahipleri, ya bizzat 
Toka loğlu sokak :n /1 numarada matbaamıza müracaat cdı•rck 'o. 
Bayan Mcliha.Gülcr'e çıkmıştır. ya noterce hazırlanmış 1ıir \'ekli 

Osman Güzel müe se,,,c ının lctname ile tayin kılacaklan YC 
,·erdiği Philips markalı radyo, killerini göndererek, hcdi)eleı i· 
2247 kur'a numaralı, Eskişehir ni alclırmnlıdırlar. 
.Porsuk Bul\'arı 33 numarada i. -
Atana~oğlu'na i. abct etmiştir. Ulus'un fotoğraf arşıvın

den yalnız Hitler'in 

resimleri kurtuldu 

Elektrik ütüsünü. 2657 kur'a 
numaralı Beşiktaş, \'ıldız, Çitten· 
hik sokak, 32 numarada oturan 
Fethi Birkan kuanmıştır. 

ikramiye kazanan cligPl' okuyıı·I Ankara, 30 (,\nka> - Ulus ı;a. 
cularınımn adlarıylc kur'a mı· zcteı.indc, çıknıı yangın neticesin 
maraları aşagıda !.:Ö terilmiştir. de, sazctenin tarihi kolleksiyoıı· 

n irer çift na) lon !.adın çorabı !arı ilC' fotoğraf arşivinin tama· 
kazaııanl ar: me n)anmış oldui:u mallıındur. 

H'üsun Gül ~ren, hlanhul • Ancak, bu yangında; Ulu~ foto-
2688); (H_alim Iyison, l\aclıköy • grııf arşivinden yalnız Alman dik 
1825): (Ihsan Glirbilck, Kiitah· talörO liltlere ait resimlere bir 
ya • 1924); (Saniha Yıldırım, te adiif eseri olarak herhangi bir 
Manisa· 1838); <Nebahat SUmer. şey olmamıştır. Bu re imlerden 
Mersin • fi05); Necla Adısanlı, batıl arının da etrafı tutuşmuş a 
Antalya • 2282). da eski ı~ührerin en şaşalı devir 

•Çörçil Anlatıyor• adlı 4 cihl· !erine, Mu~ olinlyi kar~ılavıq ve 
lik eri) i kazananlar: u"urlayışlarına aıt fotog;anara 

(Elçın Ülset, Heybeliada · hıı; bir 5ey olmamıştır. 

HEKiM öGOTLERI 

Çok tuz yemeyiniz! ,, 
Tuzmı fazlası zararhdır ~ 
bir eok haştalıklara sebe al 
Ha)ntımızın devamım.la tu-

zun büyUk rolü vardır. iş
te bundan ötürlidür ki sebze· 
lcrde, ellcl'dc, hatta birçok 
nıcyvalarda tabii olarak az çok 
luz bulunur. Hele deniz ba
lıklarında fada nıikt:ırda 'aı·· 
dır. 

1''akat lüzumundan çok ltız 
kullanmanın zararları arttıkça 
artar, Yemeklerini daha !ez. 
zetli yapmak için fazla nıik· 
taı da her zaman tuz kullanan 
birçok hastalar, dt'rtlcrini, ıs
tıraplarnıı çof:altırlar. Ve yaş 
landıkça fcnalaşırlar . 

Bu cihetle ~ok tuz kullan 
maktan ileri gelen zar:ırları 
ve hastalıkları )azıyorum: 

<Tansiyon) u yükseltir. da 
mar sertliği vcriı', günün bi 
rinde (folç) elenilen (nüıiil = 
çarpılnıa> getirir. Vücudu yıp 
ratır. kuvvetlen ıltısUrür. Böb 
reklcri bozar . .Nihayet (albü 
miıı) az miktarda rnhur eder. 
Çcık tuz yemekte devam olu 
nursa (ıılbilıııln > artar. Göz ka 
pakları şişer. Ayaklarda, bal 
dıı·larda sislik husule gelir. 

Kalbden çıkan ve en büyUk 
damar olan <torto) namındaki 
şah damarını genişletir, sert· 
lestlrir, \'e insanın başına, ni· 
ce nice felaketler doğunır: 

Fazla tPri azaltır. Ter ile 

Yazan : 

Lokman Hekim ... . 
çıkması liızını gelen zehirler 
böbreğe hücum cclerler. Böb· 
rck derdini ziyadelcstirirlcr. 
Ter ile dısarı tardedilmiyen 
tuzlar hlicrclcre. gözcüklcre 
hücum ederek şişirirler. Su 
toplantı ı yaparlar. 

Birçok sebeplerin tcsirıle tu 
bura selerı (be11ilı kan er) in 
hu,.,ulüne faila miktarda yeni· 
len tuzun d:ı te,,iri olduğu an· 
laşılınaktndır. \'ücu (larında 
(kan er) göı ülmils bir takım 
hastaların fazla miktarda tuz 
kullaııdıklarıııı :ınl:ıdını, kara 
ciğerleri, kanları bozulınıış, k.ı 
<;ıntı 'e ekzemalan aı tmış in· 
sanlann çoğu fazla tuz l edik· 
lerinden rahat ı7Janmışlardır. 
Fazla miktarda (tuzlu el), <tuı 
lu balık), <tuzlu salamura), 
(tuzlu tursu) kullanan millet
lerin, ailelerin evlfıtları aza. 
lır. zürriyetleri gUnden güne 
eksllır. 

Çok tuz kullananların sinir
lilikleri artar. İrade ku\•vetlc
rl Z:l\ırJar. Bu eıhetle kilçük 

ıı.ı. 
ya~tan itibaıen çok lıl ,~ 
nıiye alışmak, yasıan~ı:ıı 
sııı yemeği adet cdl 
ihtiyarlık zamanında 1~ 
bUsbtitün vazgeçnı.clt 

111
ue 

Tuzsuz yemek yı)e ts' 
limon kullanmalarını , 111 
derim. !lem bol, boluı 
alırlar ve hem de t 
hissctmczlcrl 

* Deniz suyunun birl>•ç 
l'aydası daha 

o enlz suyu şifalı b ~. 
dir. :Denizin ) ııl~ıl· 

(iyodlu havası) dCtı 
da birçok faydataı; ~ 
bir nıembadır. venııtl 1 

zaten mevcut oınn tU dert 
madenler, nchirlcri11;ı 1 1>ıc 
topraklan alıp getir ı;s1 
şit, çeşit madenlerle -çs 
devai kıymeti nrttı1' 
Yapılan telkiklcrdC11't<I 
melerdcn nnlaşılıYot ırışd 
sularında bulunan d'tı 
deniz suyund::kindcll ,ıtı 
dır. Ucva bakımındıı:ti' ıe 
daki fark (rad)O a 
hellndendir. şll 

Denizin akıntılı ,r.)ıı!l 
gln yerlerinden aıınb,ıı) 
suyu ısıtılarak ta~ tııııf'' 
pılırsa eski romat ısa: • 

<Devamı sa: 5 --, .................................................. _.. .................................. --
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G eçen ay, A'li m K:ım:ır .. ın· 
da lr. Clıurchıll ile onıııı 

partı ıne mensup mıllet\ekılle· 
rı ara ında ~arıp bu- kaı ıl:ı • 
ma oldu. G.uip dı} oı uz. çunl.:tı. 
baLI m bu lar bu kar,ıl3sm:ıd:ın 
e\ \el, Churchıll ın Ha b:ıkJnlı· 
ğını 'e p:ıı \1 lıderlı.,ını hır 
ha\ li teııkıd ettıll·r. 'fnıkıdle· 
rın cbl•bı ol~ı :ık ı ı ) :ı•m:ı 
ba nıı ol:ııı ıhıi~ ııı kurdun 
de\ let ı~ll'ı ıııi ili tık geregı gıbı 
ıdar«' cdc·nıeme l ilt~rı urulıı· 
yoıdu. Bu ıııeblı-1 .. r Lhllı • 
chıll ııı e\ lultlc çekılıııe•.iııı, ~ e
rını lı Eılcıı'e hıı knıa ını 

ıstı~ ııı l.ırdı. 
lzutı Sl\.ı'l h:ı\:ıll bO\'\lllC!I 

bııı,;ok teııkıdleı c m.ıı ıız k:ıl· 
mı , lıııçok \:ırtalar :ıtl:ıtmı;ı. 

olan ıhtı~ :ır ll:ı lı:ıkıın i\·in bu 
ozlcı ııı de ıııh:ı' et lıır tenkııl· 

den ıll'rl gı-çeıııe\'c<.'eı:i du«uıııı· 
lebılıı e"'de luh:ıf:ız:ık:ır ıı:ırtı 
b.ıkınııncı:ın duı uııı hu: de bo\ 
le dcı:ılclır l'urıku. bu p.l tı 
içıııdt> bu.uııe k:ıd r hu ııe\ l 
derın fıkıı a\ ı ılıld:ırı hıç ÜJ 
gosteı meıııı•tır • .llund:ııı h:ı~k:ı, 
nıuh:ıfaıak:ıı mebu:.l:ır. d:ııııı:ı 
Chur<'lııll gıbi bir şefe nı:ılik 
olmakl.ı iCı ılı:ıı· edi~ oı l:ıı dı. O 
ha.de hu ant de"• ıkli~in 'e 
partı bııkııııından lııç de h:ı~ ırlı 
olnı:ı) :ııı bu 1elıiı 1ı tı•ııkıdlı•ı ııı 

sebehi ııeıliı? 
Bunun ılk ehelJİ, • !ıılı:ıfımı· 

kfır p;ıı tıııııı ıwk :ız bir ekscrı· 
'ette ıktıd:ıı ı elde bulundur 
ıııa ıdır .Bu ıız ek•erl\ctın ık 
tıdar partı-ının ı ted gı ı:ılıi h:ı· 
ıckct etme· ıne maııı olma ı 
bıı çok nııllel\ ckıllerıni sınır· 
lendırmcktcdır. H:ılbul.ı p:ırtı 
men up ıırı ~enileııen seçını· 
lcrdcıı C"\ \l'l ne unııtleı be,Jı· 
) orl:ırdı' lll'ı ke~ luh:ıfazakıır· 
laı 111, l'll :ı lli:l !>UZ kı ılik hlr 
mıllet\ckılı Iıızlıılıgı ile b.ı 3 
gı•Çt'• ekh•rını ııınnedi\ ordu. Bu 

mırı ııetıel'~t o!3r:ık d:ı ~ eııı hiı· 
kuıııct i,ted11>i kıınunları i le 
dıjiı ekılde medı ıeıı geçiı e 
bılel't>k, Aıtlee paı lı ınııı lı«'· 
mcıı bııtuıı ıcr:ı:ıtını deuiştirt'" 
cek 'e lngıllcı t' ı;u~~ :ıl izmdeıı 
a~ rıl.ıc:ıkt ı I' kat, :ırad:ın il). 

!ar geçi 1 1 h:ılclt• im unut l:ı· 
hakkuk c:lınedı. Bınnetıce. nıe· 
ehı dl•nııı 'e çel ık aıı:ı} ııııın 

t<'kr:ır hıı ı ı ellere de\ ı i 'e 
ıııre 1:ılıı lııı(•uk \:t:ıdler )eli· 

ne ~etırılcrııedı. Partı de so· 
zundC' durm:ımı •ıhı bir \aıı 
)ete du tu 

• tenınun olnı:l\anl;ıı ııı 

bulduHm tbcp 

Halbukı ~<'nı ıl.tıdıırnı bunda 
hıç lıiı· sun'u tak iri yok· 

Konserler 

Kon,eı 'atıı:ıı ııı g111el 
bir kon t-rı 

Boyan Aranıyor 
h i b :ııle nezd nde h~· 

fıf bır ha ta~ :ı arkada lık 
, etmek \ e onun her gunklı 
hlerıne ) ardım etmek tı· 
, • bır b:ı\ .ın ar:ını~or. 

Talip o1:ınların "\ "nıç:ır ı 
Bo)taot sı 161 No da • b· 

• dı r' ıad \l ev \e Ş i. Şir
ke1 ne ~ı,ırara:ı!, et~e.!sri. 

Çeviren : 

Vehbi Belgil 

\ a lı tıııilız u .. ,lı :ı\::ı ııl arı: \ ll· 

'-;,rllhı sııld:a K:S );ı,ııııla tlıiıdıın· 

ılı dt'I o ilalıhıı ;ı gr~ rıı ( .ııııı,tuıı, 
ı.:ıı:d.ı ':'4 ~ :i)lll ıf ;1 l';ılıtıf'I 1011, 

:ı :ıı:ırl.l uld:ı ':3 ) :ı ııııla ı::ırl 

ı:ıısst'I, s:ıgtl:ı c•ı ):ı ınıl:ı l>İ IOll'Iİ 

tur Çuuldl r\' dl, lklı :ıtlı 
bıılıı ıı lııgılteıe~ ı . ithalat \C 

ıhnıc:ıtıııı gayet ıkı hir koıı 
tı ul :ı il ıııd:ı buhmd mııı:ıga nıe<'· 
bıır etnıı tiı Sonı:ı ııııılıaleft't 
ıı:ıı tbı, rıı«'l'lı ıe hemt'n hcıııen 
ıl.tıd:ıı paı tı ııııııkıııe \ :ıl.ın bir 
ço.:uıılukl:ı temsıl edılılı •I için 
bırçok k:ınunl:ınn ıle i tiı ılıııe· 
ıne 'e Chııı clılll'ın ::enış pl!in 
JJı 111111 tıılbıkiııe ııı:ıııi ol:ılJıl 
nwkledır. i te buliın buııl:ıı :ı 
ınırlrııen fütıdJr p:ııti•i mil· 

ltt \ eı.ıllrıl ŞlkJyet ruenuu 
ol:ır:ıl. d.ılıa b:ı,ıt bır ebep 
:ır:ıdıl;ıı H' on11 d:ı Churdıill'in 
Jlıtı) arlıgınd:ı btıldul:ır. 

$ıiphi! i7 Chııı·rhıll'ın hiç bir 
kıı:.11111 ) oktur deııenıez. Chıır
celıill lıııııd:ın e\'\ el bır def:ı 
E:ı b:ık:m old11. O ÖJ lıaı p z:ı. 
ııı:ınıııd:ı ... lkınei dt"l:ı iktıcl:ırı 

ele aldığı ~nı:ın ııwınlekt'liıı, 
b:ırı 7:ım:mıncl:ı. lı:ırııtekl gıbi 
İtl:ıre edılchıl~<'e.,ıni z:ınıwttı 
\e Loıd Lc:ıtheı ı;:ibi p:ırti clı· 

ı ad ml:ıı ı ı~ h:ı ııı:ı getlı eli: 
onluıa, lııç bir . iv:ısl tecıUbe· 

!eri olm:ıdığı h:ılde. me em de· 
mır)olu tarıfelel'irıı tanzim gılıl 
a 11 j ter verdi. 

l',\et, ClıuıC'lııll lıuglın çok 

'ıı lıdır. HU\ uk bır :ıdıım oldu· 
u iı;in. her buHik adam gıbi, 

bırçok h:ıt:ıl:ır i lemi tıı· E ki 
kafalıdır. Heı <'~ 1 rom:ıntik lıır 

iktisadi Meseleler : 

HALK 
( U:ı ı 2. ııt iılr) 

mali mıız:ıheret ~orurler. :Se· 
netleı i ree.konte alınır \"e ~ a
h ut kendilerine he :ıplar açılır. 
Halk kred!!;i ) alnız kı-a \addı 
a\:ın eklıne mlınha ır deiiıl· 
dır. Ort:ı \ e ımın \ :ıdeli ekil· 
1 r de :ılır. B11 t:ıkdırdc men. 
b:ıl:ır d:ı on:ı gdre ort:ı \e\:ı U· 

zun 'adelı olurl:ıı Ole ela ) :ıı 
dını eden mııe -e enın cıı ııı \ .ı 
delı \ ezne bonol:ırı \'l'\a uzun 
\Ddeli Hzne t:ıh\ılkrii. 

llıılk kıccll ineli'.' mc>l ki zum 
rt>lrr k<' dı r:ıl:ıı ınd:ı \f'):ı 
de\ lelin de i•tirııkı\ le ~:ılnız 
m:ııt 'ardını urnırzlcr. Koopr-
ratıf :ı1.Jl:ırmın ı;:ıh ı mali 
\llmellcrı de- hilh:ı s:ı :ıl:ıka 
rıle\7.Uu olur Az:ının he :ıbı ki· 
t:ıbı, b zı:ı' te ebb ı l111 m.ılı 
'azİHll l<'lk k olunur Bu ne' i 
\ardım. m lı \ardımdan d:ıh:ı 
kı} metlidir, dPnll c mub:ıla~:ı 

edılmi" olm:ız. 7.ır maddi mine 
\ ı imkinları ) ukı.ek bir sevi. 
)rde bulunma;ıan zümreler ef. 
radınn bu ~kilde yardım bir 

ta\ heden gıjr{ir. Bnzaıı kt·~·ı 
ın:ıdı gıbı lıir ıııadı tutar. l':ır 
t ı ine ml'nsup bıı çuk millet\ c 
kıllerıni o~le dur un. heıglin 
bt•ı :ılıeı· ç:ılı tıgı .llakanlarıı 

b:ızıl:ıı ıııı bıll• tanııııııın:ıkt:ıdır 

le ela geceııleı dt• Ziı .. :ıt B:ı· 
k.ını Sır Thom:ı:. Du~clale bh 
hu~u' lı:ıkkıııd:ı medı e mıhııt 
\ erirl..eıı Chııı·chill otuı ılu.,ıı 
:. eı de ) :ıııındııkıııe dıınıııiı 
lııı .. l:ı· Kim bu lıi11m namın•ı 
2J koırn,.ııı :ıcl:ıııı? • dı) e 
ınu tur. 

F:ıkat lıiıtuıı bııııl.ıı:ı 1:ı~ 
ıııeıı, gt'lh' ı.le, lıih•ok .;.:ı>nçlt·ri 
kı,k:ı111lır:ıc·:ık nıiıthi' hır eııt•r 
ji\e s.ılıiııtıı·. 

Sı•rııı<'e hiı h:ı\ad:ı 
odıı-ın:ı gıırıı Hıık:ınlaı· onu 
p .. ııcercler ınhıkı k:ııı:ı ı, oc:ık 
t:ı guıul J:?liıul ate )aııı~ur \3 

21) ette bıılmaktadırl:ıı. l\!ıı:ım:ı 
fıh o bıı cehennrnıi Slt',ık i~·in 
de :ıdeta yeni hır enerji bul 
mu ç:ı ına kendısiııe aı zedılen 

lıiıtlin ıııe•elelt•r hakkında sııal 
lt!ı te fıkir be) an ed«'r. 

ltL.İ H~ 
lıılıııı 

y • .1iş yedi yıı ıncl:ı oldıığl• 
lı:ılcle lıeııliz ılo •ınııs lıiı 

ÇOlUK gilıi ııe~pcınhe H' ll'ru 
tnıeıliı· l'urvsıı hep agzıncl:ı 

ılır. F:ık:ıt oıııı sonıııı:ı k:ıclar 
ic;ip lıiliıdiğl ı:orulıııeıııiştiı~ 
Tiitu ıııln ı!iizel kokııs11 lıu uıı: 
~ıttigi içlıı p11111\t1 bııınuııun 
dihıııcltm t•k,ik etmez Kez:ı ç:ı 
lı ırkl'n ~t>tirileıı ic:kıleri de iç 
ıııez. Hır, :ırnnıı iki ) udum :ılır 
o k:ıdar 

Keııdı,i p ı1iııin lı:ıl:ı 
:ıte li rnud:ıfıidır. V:ıkı:ı, onu 
j,filıla{ etnıe:.ı ıııuhtemrl ol:ın 
Eden çul: ııazık \'e makul bir 
iıı:;:.ıııdıı F:ık:ıt b:ı1:ın \ :ırlı~ı 
ile ~ okluuu bl'lli 11lın:ı1 ll:ılbıı 
ki Chuıdııll lıo~ le dı• •ilılıı. Yu 
k:ıı ıtla dıı • o\ ledıı;:ııııiz i:tlıi 
Chıııl'lıill lı:ıt :ıl:ır ):ıpını ııı 

l'nk;ıt ıını ıi rııııı k:I\ lll'lıılt'kle 
çok biidik lıiı· riıl:ııııniı ku~ be 
ılt•r. c ııııkti ı :ıkııı~ızılıı. Yeriııı 
rlulılııı :a·:ık ı;:ıpt:ı ha kn :ıılanı 
)oktuı·. Sonıa t·l'kilıııe inı 1 te 
) enler e J•t'll bı· oıı kı i~ i geı;> 
meıııı-ktcdır 
Chuı chıll lıeı lı:ııııl IJir mil 

let\ekllı ıle nıuka)C e ldilccek 
bir in n de 11ldır. Mıllet on•ı• 
h:ıı p z:ım:ınındakı hızıııetlnıııı 
unııtm:ımı tır. Hu ~ uzden. ıhtı 
) :ırlığınd:ı onu b:ı ıncl:ın :ıtncaJ; 
bir parth 1 :ısl:ı afletnıC'z. llu 
itıb:ıı l:ı Churchıll, kıondi i iste 
digi k:ıd:ır ba ta kal:ıl':ıktıı 
Edt•n't· de "inıdılık bol bol bek 
lemek clü lı\ oı. 

KREDİSi 

... 
BULMACA 
l ! J • ' 

ı~ı~ • 1• •• o h l.: r 

1 ~ 1 'ı lh p\,;f f' 

.. ıı: 
,. 1 • 
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t:ır.ıft:ın :ıçıl:ın krediıılıı i ıı . Yeni neşriyat 
mal mah:ıllinı kontrol altında 
tutarken di er t:ıraflaıı İl at· 
kar tesirlt>ri~ le o teşebbüsler 1 
içın dt> h:I\ ati f:ı\ dııl.ır tcmın 

eder. T:ıs:ı
0

rru! :ı~dıkl:ırı• nd:ı 1 
oldu u g.bi lı:ılk kredı ıncle de 
rııeuu ıkti :ıclı oldu.:ıı k:ıd · 
u,;tını:ıi \"e :ılıl.ıkiclır. 

'furk J>ili 

1952 

ll zcle h:ılk kredı-ı?.. Hıınıı 
d:ı bir b:ı;;k:ı m:ık:ıll.'ıııızde tl't· •"· ll .A. ) ' •ll•r r. " 
kik edcl"İl. jıaın• \ı• J. • At 

"S. z. 

,\r:ı l 1 ıı Iı ut CaAı ı \. 1 

v 11 l ı , A lıı• ~e 1 {. 

, • 1 

?\ •• ~ . JıılM• 

'r• ı rler ı I• 

·ı k d lıııl ı.ku 

tmtıraı c;:ıhihl : .;ı:'\ \.S V.ORl • .E 
l"\eşriyatı fiill'n tıbrf' f'dtD 

\":ın t~ll'rl 'liidıııO 
m:ı.in n: ~ırn 

" 

1 

< \ ' ".1 .\!\ > Ga1etı•rılik \f' \latba 
a : ıl ı k T. A. ~. - t.t:anbul 

A. ıı, H liJ. \ ' 11. ,\: \' J. \1.\ 

e Ba1, diı, adale , sinir oğrılo· 
rını süratle teskin eder. 

e Romatiıma, lumbago, sancı 
ve sııılarıno karıı ıayanı 

tavsiyedir. 

e Bayanların muayyen ıamon· 
tordaki sancılarında son de· 
rece faydal ıd ır. . . . 

KiNiNLi ıoı 

Türkiye Seker Fabrikalan 
Sirkelinden 

Anonim 
• 

Konya ve Amasya ıfllerinde Kurulacak 
iki Şeker Fabrikası : 

Yeni 

Cunde 1800 ton pancar i leme kapasıteslnde ik. şeker fab 
rika~ıııın .\m:ı ) a 'e Kon~ a ıllcrincle kurulması mukarrer· 
dır. ı..tıdeki şart ve \asıCl:ırı haız fırm:ıların H)a resmi \'C· 

kııletıı:ımclcrini hamil 'ckıllerinın 1.9 1952 tıırihıne kadar 
irketımızin genel nıudurliıgune ımir:ıcaatlnrı ilan olunur. 

1 - i\s~aı·i 1500 ton pancar ı leme kapa ıtesınde tanı bir 
eker r. brık:ı ını lllıt\affakl\e'le kurmu olmalaıı 

2 -- Tekn k \e m il rtnanıele ımızdckı ıc.ıplaı ı ) erme 
t;<'tırebileeek kudrl'.'t \C ehli) ette olmaları. 

Yukarıkı tarıhten onrakı muracaatlar kabul 
cektır. 

cdılmi)e· 

Hu \'a fı haiz fil ına Hkıllrı i, ;ıı !nameleri TL. :50 <elli) 
lira lıedl'.'l mukııbılinde \nk:ır:ıdakı şirket genel miiduıliiguıı· 
den :ılabilirler. ( l:.!281) 

Deniz Harp Okulu ve Koleji 
Komufanhğmdan : 

1 - 1952 · 1953 öğretim dônemındc KolcJ 1. ınıfına alına· 
cak a~ıt kabul ö.;rcncilcrinin cçnıe sınavlaıı aşağıda belir· 
tılen günlerde He~belıadada Denız llaı p Okulu 'e KoleJi 
komut:ııılığında ) apılacaktıı. 

ıı - Türkçe Kompoıi~) on 20/8 9:i2 çar aınba 
:\latemııtıK 

Z AY 1 
Yusef Donyc namına lzmir 

Garcınti Bankht Şadın aııaltı a
jamından alınan 11/6/9j2 tal"ih· 
1i \'e 011. 133/321 numaralı 
500.- bes )ÜZ liralık çek z:ı.}i 
oldu~undan hiç b"r hükmü kal· 
madığı ilfo olunuı . 

Y ~~i K~~~i;~;k Çi~~nto Fabrika~ i~ 
Teklif Verme İlanı 

Ankara Çimento Limited Şirketi 
Müdürlüğünden : 

1 - ,\nkara • Eski rhiı· yolunun R. ci kilOıtlc~;e 
Güvercin mevkiindc me\'cut fabrikamızın yanına güç 
lon klinker istıhsal edebilerek kapasitede ) eni bir 
fabrikası kurulması için teklif istenmektedir. , 1L 

2 - Bu hu usla hıızırlanmıs bulunan şartname 7;> ı;t 
deli mukabilinde Giıvercinlik mcvkiindc ·i şirket nıeı" 
alınabilinir. 

3 - Tektir vermenin oıı nıühleti 15/Ekim/9j!? c'cı 
t!Ünü ak amma kadardır. Bu tarihten sonra ~clecC·• 
nazarı itibara alınmıyneaktır. ~ 

4 - Teklifler Ankara Çimento l.ınıited ~irketı 111 

b - 1''iıık • Kını)a 
c - Spor :ımelı 

ğü _GU\Crc!n adre ine yazıla~aktır. . , 
21/8 !l:J2 per embc .> - Sırkct gelecek teklıC !er arasında dıledığı fırtıl 
2218 95:!.r;uma nıekte \e iparisi 'erip \"ermemekle tamamen sJi;;YcrbC~'i~ 

2 Sına\l:ıra saat O!l 30 d bnşlanaeııkıır. ( 12200) (12 .. 

~---------· -----~---------------------------------------

Rafmttnıı. 

tras bıçak ve makin • • 
sını kol[amnız~ 

n iyi i i alnı kta daima fa i iz vard1' 

eaa~ GOOD EAR .. 'ı .a ınız. 

1ıJ11c4 
İ~iniz ne olur$O ol$un, lôstığe ihtiyacıoıı 0 yf~' 
o~lınızo ilk gelecek GOODVEAR'dır GOOD fli'f' 
dı.inyonın her bir torotındo en fazla el11 ıl 
olunocck lô~tik diye tor11nmı~tır. Sunun 

GOODYEAR'ın en cınniyeılı 

iktısodi lôstık ınıol etmesıdır. 

en soğlonı 

E 

se e 
ve 

ili',,,, 
ı'er bir tarafında dı~er marka ıı 1 ı 
fazla yuk GOOOYEAR 14ı:>tı1<ter 

taşınmaktadır . 
,oı1 

TOrkly'!!r-ıın her tarafında Goodyear bayilorl v-


