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TEMM Yazan: NAMIK ZEKi ARAL 

'- \1J, : ll - SAYI : 3999 
\ I 9 5 Z Bugün ikinci soylam><do __ _J 

Mısır'da, yeni kabine' Menderes, KOprülünün 
nihayet kuruldu serahati geri kaldı 

lngiltere, Amerikanın, Faruk'un Sudan 
tanımasını istemiyor 

. 

DışişleriBakanı Mr.Eden'in hast~lanınası 

seyahatin geri bırakılmasına sebep oldu Krallığını 
Vefd~iler, yeni kabineye itiınad ediyor 

..ı.ııomıeıı Prm Ankara, 2 - İngiliz. Dış İşleri Bakanı S,\HAllAT'l'İ~ SÖS!\1EZ zl~aret eden İııı:iliz bü~Uk elçi inin bu iıni 

Hiikiı11ıet bıı husıısıa biı· 
A 

ı·esıııı ıebliğ ııesredecek .. 

Köke 
Hasret 

\'azan: 

1 

Ahmet Emin YALMAN 1 
nort \lli)etlmizl\e OD iki gün 

kadar dolııtıktan sonra İs· 
tanbulı döndüm. Bundan evvel 
de deuınlı 6Urctte yaptığım 
) urt se)ahatlerlne bu son yoJr.u. 
ıu.~un intibalarını katınca u 
h~kmc. vanyorum: llemleket 
hun) esı umumi) etle zinde bir 
lıaldedlr. Kun-etimWn \e harici 
itlbanmııın esa un tcikil den 
milli birlik 'c istikrar hakikat· 
fc urdır. PoliUkı huzursuzluk. 
lan lamamlyle Aruldir. Bunlar, 
bun) edeki fena istldaUar netice. 
&i?de me) dana ıelmlyor, bir kaç 
büyük merkezden benlik ldcllafa. 
rile halka tuıınuzca aplanaat 
istt-nl)or, Zorla ayıncı hiıler Y•· 
rıtmanın mea'ull)etinJ lktidarla 
muhalefet arasında pay etmek 
1~nmdar. Su kadar ki memleke· 
tın emnl)etlnl, huzurunu, ın \e 
namusunu konunatı ait kınwd 
mes'ulflet icra me\kiiade olaa. 
lara alt. oldutu için onlara ait 
pay •lhfıtte daha •lır basıyor. 

Parti meaıuplan1U11 bir llımu, 
hiç IÜPhe yok ki tarar bıtuyor. lısınn )eai B19baltanı Hüse)in Sırn Pa§a <Sajdan 
hır, mensup olduktan partinin bidnri) bir toplantıda Kral Faruk ile 

1skenderiyc, 2 - Yeni Mısır Mister Eden sarılık hastalığından muztarip Anlan lı1t$u.ı "ııhıı ,..,,.,.., rahatsızlık mazcrctınl bildirdiği ,.e mliliika· 
kabinesi u §cklldc teşkil edil· bulundu~undnn bütun randevularını bir ay için tehir ctmi • tın ayın ~ irmi birine t!lik edildiği kU\'\etlc tahmin edilmek· 
mistir: tır. Bu uni rahatsızlık dol:ıyısıylc Ba~bakan Adnan Mende· tedir. Gene a\nl tahminlere ~öre hükümctimlz muayyen bir 

Hüseyin Sırrı Paşa, Başbakan, rcslc Dış i~Jcri Bakanı profcsor Fuat Köprülilnün bu ayın tanh tesbıt etmeden mülakatın Heridc ~apılacağını bıldır· 
Dış İ lcrj Bakanı \c Ordu \C yedisinde oıLondraya ~·apacakları sc)ahat de geri kalmış bu· mi tir. 
Donanma Bakanı; Mehmet Haşim ıunmaktadır. Bu busuna hukumet tarafından bir resmi tcblığ n~c-
Paşa (Sırrı Paşanın damadı), tı; 
İ,.lcri; Necip İbrahim Pac:a, Da· ~~~E_,_~·.cJ_k..;i ... ı: .. ü""n""D""ı"'"ş~İ~l~cr~i~B~a~k~·a~n=ı ~p~ro~f~c ~o~r ~F~:"-u-a""t ~K~·o~·p~rii~l~il~~~u~~ .. d-ilt'·e~ck~a':"ir~·~~~~=-~~=~~~~~~~~~~ 
~·ındırlık Bakanı \"C l\laliyc Ba· :: 
kan vekili; Abdülmutaal Hayali 
Bey, Devlet Bakanı: Bilseyln el 
Ga\l-ami Bey, ikmal Bakanı; Dr. 
Mahmur Sallıhaltin Bey, Sağlık 
Bakanı; Sami Mazin Bey, Maarif 
Bakanı: Farik el Sanhuri Bey, 
Vakıflar Bakanı; Muhammed Ali 
Ratip Paşa, Şehir ,.e Belediye 
İşleri Bakam: Ahmet Zeki ney. 
Sos) al i ler Bakanı: A 1i Badcvi 
Bey, Adalet Bakanı: Seyyıt Ra· 
dili Yehap Bey. lllünakalat Ba· 
kanı: Kerim Tabet Paııa, Saray 
işleri ile muvau.af Devlet Baka· 
nı. 

Sırrı Paşa. Paristc-ki Ecole 
Centı·alc"dcn mezun bir mi.ıhen
dislir ve 1940 - 42 ve 1949 da 
Başbakanlık etmiştir. Kendisi su
lama işleri mütehassısıdır ve mu 
vaffak bir i:s adamıdır. 

Yeni kabine tamamen -müıta
killerden mürekkeptir. 

\"efdciler yeni kabineyi 
destekleyeceklerini 

bildirdiler 
İskenderiyc, 2 CT.H.A.) - Hü 

seyin Sırrı Paşa kabinesi bugün 
Kralın huzunında yemin ettik· 
ten sonra, Kral Farukla yarını 
saat süren gizli bir toplantı yap. 

mevamı Sa: 5: 5'ü: 1 de> 
ag1Jn1 .en tiden JmllanırorJar: 
hutlin kababati brp _. ._ '7 M M 
~~tı~~·~~.;:~:ı:~t::,. m;~a: • ogoslavya, b ir B. • • 
Jerle takip eden , e kara He be. 
) ~ıı birbirinden a~ına kısmı 
ı:ıttlkee kunet bulduğu cibi 
her iki parti içinde de: •Parti: 
d~n. enfl meınteket var!a diye 
duıilnen 'e kendi partileri hak. 
kında tenlddll bir IÖl'Üf •aha· 
hıa eden klınseler çoialıJor 
Siyasi llderlertn biitiln hatal • 
n~ ''e. l~atlanna ralmeıı wn::i 

heyetini davet etti 
15 kiıilik milletvekilleri heyeti 

bir ay kalacak 
ı:ıdlş O ıye dolrudur. B""'61 JCt.:lıat!rlııd;lı• ı.--

. Ankara 2 - Yugoslav bü~ ük 
Bugün Tilrklyenln ekser 1usua. elçisi buzün Büyük Millet Mec· 
d cıı'1"~-~lnamik bir havı ıc1a. liıl Ba,bnı Refik Koraltanı ıi· 

e rk. .-lbul hınıhnda bala- )'an!l etmiatir. 
nan ısım kısım t 
\·azlHtleri . la •ndqlar, Bilyük elçi bu z.lyaretinde Yu 
tirnıek . ni hır kat daha lyllq. goslav parllmentosu adına Bil· 
<'llz.ip b ıra ıayret sarfetnıeil ylllc Millet :Meclisinden 15 kişi· 
Pırı ~ uyorlır. Ellerine lfttll lik bir parllınento hevetini Yu· 
nunı~ı rafa kıyamıyorlar, k· goılavyaya da,·et etmİstir. 
darik 3 ~nl istihsal teçhizatı te- Türk parllmento heyetine ye
nıeji e meyi, i•rinl ıenltlet- dl kisilik bir gazeteci gnıpu da 
nnı :ıı me•~en \"e Ylp)"ll IUtla. refakat edecektir. Parllmento 
il terc~:en~I öleiilerJe >iibeltnıe. heyeti ve gazeteciler Yugoslav
kalk d e Yortar. Bu akıncı ve Yada bir ay kalacaklardır. 

ın ıncı ruh mahalli r..1 
nk alakaları t~ m..,.e. Bir \"unan Parlamento 
~ or. Meınlekelin ::-l)lek akıedi· heyeti de \:'ugoıılnya'ya 
rinde heJlllt-rlllk r ço Yerle. pdlyor 
p rt • h gayreti, ayına 1D 1 h ill~rlni unuttunıyor. Atina, 2 (T.H.A.) - Yugos. 

Yugoslavyada 

taın!. 1 ~ıyad':. maddi bir nıini lav Uukf1metl, Türkiyeden son· 
... ,, n uıaumı kalkının y . 

içinde fikri allkalar h~ ca~ı ra unanısta~'dan da bir parlA· Reji.sör l\leinecke basın toplantısında ı:ııetecilerle göriifüyor 

.... 

Dünya Güzellik Miisnbakasına katılan Güaey Amt:rika milletlerinin riittlleri Mr arıda <saidın sola 
Urugvay, Peru, Küba, Panama, Meüika \"e Veaemella &iizelleri) 

·~····· ......... ....., ..•........... 
Kaliforniya'da yapılan dünya gü- l 
zelJik müsabakası, bilindiği gibi çok i 
alôka çekici safhalar arzetmiştir . 

Gerek Long Beach' de yapılan şen
liklere balolara ve ziyafetlere, ge
rekse güzellik müsabakasına ve taç 

Müthis bir , 

Sıcak dalgası 

giyme merasimine ait re~imler, ga- i 
zetemizde kısa aralıkla~la yayınla- i 
nacaktır. Amerikadan dün müsa- l 
bakaya ait aldığımız resimleri j 
bugün dördüncü sayfamızda bula
caksımz. 

~ok ki ihınıle ulrı ·or. C ;ıpbe mento heyctıni Yugoslavya'yı 
dikkatle bakılırsa ~~ nokta~ dhet etml~tir. B b• ı d d • • 
~e çarpar: Ancak tek Parti ı!.. Muhtelif $İ.)a i partilere ,men· (( U ına ar a a ıyı 
ı ı ali.anda nıuhaf ..... ,, Gel~or 

IG. Kurmay Başkanı N. Yamul 
dün ltalya'ya gitti 

Orgeneral, Napoli hava alanında Amiral 
tarafı11dan ka11dand ı 

Carney 
J:f'nfı halk kiitl ~ıa oeuuen ve sup, 18 mWth'eldli Yugoslav 

nııl olamıyan b~~~ı~:: Hilktlmetlnin dAvetllsi olarak, tı• yatro 
'e l~kkl kıymetlerine ka yarın Belgrad'a hareket edecek· oynanabilir» 
nıı r.nrı ruhlu ayaklınnıı 1 tld rııt tir. 
ırı durnı '" a • u·ı tini t u!'.ur. \ iedan hiirrfye- ruı letvckllle,ı·ınln bu seyaha· Baş rejisör Meinecke dünkü basın toplan

tısında izahat verdi 

I.ondra 2 (Na!cn) - Bütün 
Batı A \TUpa memleketlerini kap 
lamış olan &ıcak dalgasının mer 
kezi Avrupaya yayıldığı ''e do· r-ııam-..ıir-;;rrımctıl•liii.•••--iiıll•••lliiilı••• 
ğuya gittiği bildirilmektedir. 
Fransadn, İsviı;rcde ve ltalyada 
sıcak o derece artmıştır ki, Ol'· 

n r.raldıi namın -ı 6 =- t" i <De ı il ç s- bir llle b r basın heyeU de i Udk 
- vamı Sı: 5: SU: S ıl•l edecektir. 

1 rm:ı larda bulunmak üzer A k 
1 
"ash h:nı 

1 
de a ırna it-len Amerika Snunmı Bakanı yardımcısı Fr.ınJı: C. 

1 anın 1 B63 ilk Elçi Mc. Chee'nin çoculunu senrken gorülmek1edir, 

1 

İstanbul Şehir Tiyatrolarının man yangınları çıkmaya başla· 
yeni ba§rejisörU l\lax Meinecke mıştır. Bilha sa italyada Come 
diin saat 15 de Dram Liyatrosun- yakınlarında ve Torino bölge· 
da hir basın toplantısı yapmış· sinde çalılıklar tutuşmuş, su bu 
tır. 'riyatro müdürü Orhan Han· lunaıııaaıgından )angın yayılmıs 
çcrlloğlunutı da hazır bulunduğu tır. 

(Devamı Sa: 5: Sil: 3 de) ı De,·amı Sa: 5: ü: 6 da} 
-------

Rüyanı kotrası 

Avrupaya yaklaşıyor 
SQatte 10 mil seyreden kotra Azor 

ada :arına uğramadan geçti 
TUNÇ YALMAS 

Tıtoız!a bıldlnııo,. 

Doğu AtlanUk 2 - ·RUyam• Kızgııı bir gune5 gündüZleri bi
kotru:ndan Mackay radyosu ~·o· zi kavuru~or. HepimWn sıhhatı 
Jile: yerinde.. Bugünlerde Cebelilt· 

Güzel ,.e arızasız geçen yol· urık'a varacağımızı umuyoruz. 
culutumuz devam ediyor. Asor Bir Arızaya rastlamazsak. mu\·a 
ıdalannı Kuzey batımızda hı· salatımm bildirccegim. Selam. 
raktık. Şimdi 10 mil hızla Ce. 
bclilttank'a doğru yaklasıyoruı. Tunç \' AL"AN 

Genel :Kurmay Bapaıu Nuri \ 'amut harueti•tlen en·el Ha\ a alınında 

Genel Kurmay Ba~kanı Otae· subayı ilıstejmen Ragıp Ulubay ı ı.l Carney kararaahına iaael 
neral Nuri Yamut, refakatin· tlduğu halde dUn sabah saat zıyaret maksadıyle seyahat et.
ae general CeVdet Sunay, Hava 10.30 da uçakla Napoli'ye hare. tilinl söyleyen Genel Kunna7 
generali Tekin Arıburnu, Ami· ket etmiştir. Başkanı Orıeneral Nuri Ya. 
ra1 Fahri Korutürk. kurmay Al· Harelctir.den ~''el, kendısiy· mut, orada askeri me\ zular .. 
bay Cemal Aydınalp \'e Emir lf' gôrüsen ıaıetecılere Amı· C Devamı Sa: 5: Su: t at 
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Tü ki 
nın 30 Haziran 952 k şidesinde 

Para, Altın le kı' mt'tli eşva ikramiyelerini kazanan tn&ar· 
ruf hesabı sahiplerinin fütesl: 

ISTANBUL MERKEZiNDEN : 
3529 numaralı cüzdan sahibi 

HELSf NKI OLIMPIYATLARI 
için gidip gelme uçak seyahati 

htanbul ı lerkeıinden diğer kannınlar: 
175, 18 ' 5 • 1183. 1'755. 18'73, 2'703, 283'i, 3529, 3'765, 4807, 
5427, 5605, 6349, 6653, 7189. 7473, 8003, 8647 

BEYOGLU ŞUBESiNDEN : 
1656 , 18 Ol, 164!!1, 18521, 18869, 18981, 1898'7 

IZMIR ŞUBESiNDEN : 
6'7. 8'79, 921, 1753, 2125, 2167, 2341, 2379. 2561 

B EVİN 
Ke~idesi tarihi 31 TEMMUZ 952 

Bu k şid ye iıtirak için 1 O Temuı 952 akşamına 

kadar 150 lira yatırmanız lazımdır. 
tSTANBUL : Btiyuk Postahane kareısı. 

EYOeLt: : t tıklAI :addesı No. 339 
IZMlR Hmar Kemalettin Bulvarı No. 18 
Her 150 lira için ayrı l!lr kur•a numnrası verilir. 

dı 
H tları t r·fesin 

düzeltm le 
1 

nuı;un liChrimlz \e ch'ann· 1 Başkanının 
da h8\a tamamen açık geçe· • Tef 1• ler·ı 
cck, sıcaklık artmakta de· 
'am l'dcrP 30 santigrat d· 
nmnc1a olacaktır. 

Dun ı.;ehrimizdc hna a· 
bahle)ln nz bulutlu, ogleden 
ı;onra açık ,;ermi , gunun en 
duşuk ı;ır.oklığı Jr;, en )fil,. 
sek 27 saııtlgrot olarak kr.y. 
dedllm~tlr. 

Vali -.e Beledı · başkanı dıln 
yanında lilll Eğıttm. Bayındır· 
lık, 6 ncı Şube mtidurll'ri, kav· 
makamlar. Şehir mccıı- ı iiyel1-ri 
ve ba~ın mcn<;uplan olduğu hal· 
de Anııdoltı dhrtıne gecerek 

1 
Ko~uyolu 'e Rağlorhası SeHınl 
ahde tamamlanmı!: olan Brledl· 

._,...._, __ """'"'"""'"'"'"" ____ '\'e ucuz Ç'lerıni gezmiş. elektrık, 

KUCU HABERLER su ve '\Otları için gereken emir· 
teri \'ermiştır. 

Mtiff"akıhen Bo tanı·ıda n baslı· 
yarak Ktiçükyalı. Ycnikariye, 
Kartal, Maltepe, Pendık semtle· 
rınl imar, yoı, su, t ık, eğıt im 
\•e emni) et bakımlarından teltiş 

rtmıı; '' hurıı1arda h alkın dilek· 
!erini dınlf'mi§tır. 

Çanakkalcdo büyük bir 

abide yapılacak 
ÇanakkıılE' ç;ehıtlPrı arltna bil 

Ok bir Abıdf' ~anılma~ı içın iP· 
şehhU e gPnlrrıış lıulunma~tadır. 

30 • 41) metre ~ llk~ekliğıııde 
olarıık hu ı'ıhıdenin apılabılme· 
!;f ıcın hlıki'ımrtten yardım 1 te· 
l'rcrk ve &rhıtlertrı kemıkl,,ri bu 
ıhıriE'n n elt•na ı:rımıll"CE'ktir 

Bu rnıık~ath kıınılıın komıtr, 
tinılmilzdekı ı:unlrrde gerekh te· 
şrhbu, \ p rıılı•malarına ba~lamış 
bulunııc~ktır. 

GPlı l"lu1ıı Çanakkale Boıtırrı
ııa k ı 'ııı trıtıı,,cek bu muh 
te !'"!1 ı'ıl:ııd,,nın s:ıınat cenhe•ı 
UZE'rınrfo tı•)''ıJ.: il" durulacaktır. 

O. Bankası iç tüzüğü 

değiştiriliyor 

Perşembenin 
Gelişi. .. 
MiUet Pnrfüf eski genel 

başkanı llikmet Balıır, 
T. H. A. muhabirine \erdiği 
beyanatta 5oyle diyor: 

·Benim kanaatimce, lıllet 
Partisı Cumhuriyet devri ın· 
ktlftplannı samimıyetle ken· 
dıne mal E"dtp onları çağdaı; 
medenıye ın gıdışı i~tıkame 
tınde ı;eli~tırme~ı \•azife cdi· 
nır ve iktidara geçince sırf 
kanunu hAkim kılacağını ve 
idarenin dlırüst ı~leme ine 
son derece dıkkat edeceğıni 
millete temin eder ,.e halkı 
buna ınandırırsa istikbal o
nıındur •. 

Yalnız Jillct Parfüi drğll, 
her si ·asi parti Hikmet Ba· 
yunın ımy ledlklerini yııpaca· 
ğını millete temin ,.e halkı 
buna inanrlırırsa istikbale 
emniyetle baknbillr, Ancak 
Hikmet na unın ozlt>rfnden 
&u anlaplı) or ki i\Illlet P r· 
tisi C'umhuri et devri lnkı· 
1 ıılarını ı;amlmlyeUe J;endl· 
ne mal fl!dlo onları çağda 

me•lcniptin .ı:ldlsl istikame· 
tlnri,. f;f'llftirmriU nırife edın 
mrmiştfr, iktdara sererse 
ı;ırf kanunu h kim kılacağı· 
na \ e ıdareuln dunıst işleme· 
r;ine !on dPrr.re dikkat f"de· 
rrğıne "" halkı heniız inan· 
dırınış rlrğllılir. 
Eğer durum. l\Tillet Parti· 

ı;inln kururularından olan 
ım.--met R yunın bu kanaati· 
nr u ·gıın ı~e tıllrt Partisi· 
nin istikbali pek parlak ol· 
masa g,.rckt ır. 

~1İKROHl' • B h1J('; 
So' \•etler Jllrllğl Aml'rika· 

nın Korcit" mikrop h rbl 
aptığını iddia edhor. Ame· 

rlka bunun tnmemı ·le valan 
,.e iftira olduı!unu soylu)or 
'e Gu' enlik KonsPyine işin 
Kızılhııç tarafından tahkiki 
t,,\rlifınd" bulunııror. ı;;o,'\·et· 

lPr nlr!iğfnln bu tPkl!Iten 
mPmnun olması lhım değil 
mi? 

Havır: .. lııllk Efendi h"· 
m,,n \f"hı~unu kutlanı,·or. 

Ru takdirde AmPrl a, S V· 

t'tler Birliğinin lddla•ını is· 
hat etm,.~lnl lstlvor. So\-y et· 
!er Birli~lnln bunu mel!lt!.U· 
nl etle 1.;atml etmesi gere· 
kir değil mi':' 

Ha ır:... tam Efendi bu· 
nu dınl"mhor goruntiyor, ki· 
tap okuyor. 

Heni geJlne ·Kalk oyn • 
df'rn•&ler, •''erim d r• de· 
mi : Y"ri ı;nnl•letm~ler, o 
uman da •Yenim dar• de· 
mi<. lallk Efendi de o he· 
sap: 

Gerçekten Knrede Ye hat· 
ti Gu\·enllk Kon""Yinde bir 
mikrop 'ar ama adını sovll· 
'.\ecek olı1rsam korkanın Ma· 
lik Efendi onu da vetolar! 

Sadun G. SAVC1 
ON KEl.I lf:'\LE 

t~tanbulda 1" oo rendern 
C\I \annı ..... 

Te\ekkeli değil, mesken 
buhranı çeki) orııı! 

TATLISERT 

... -TAKViM-) 
3 Tf."I M l Z 1952 

Pl-;RŞF.l\IRE 
AY 7 - G . r-t 31 - HJZIR 59 
Rl' it l:i68 - HAZİRAN 20 
HICRl 1371 - ŞE\ \'AL 10 

~\B H 
ÖGI.E 
lKtNDt 
AKŞı\1\1 

Y TSI 
İMS K 

Vasıtı t:urıl 

04 32 08.47 
1218 04 33 
1619 0834 
19 44 12.00 
21.46 02 02 
02.16 06.31 
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Taft mı, 1 ·~ 
Eisenhow r mgl ~ 

Minder üstünde 
Sovyetler 15000 P oloııyalıyı ı Pire ... 

Yazan: E. T. * İn&iltere D ılıleri Baka· A merlkada Cumhurba6kanlığı nı Anthon,· Eden'ln rahat· 

gınek hilcumunu falan an· 

ı öldürınel~teıı suçlu sayılıyor .,,b~:~ıkb~rm:ür~~ p!~~ı~~~ 
ermedi. 

Koskoca Llnga)ı pireler 
kıı;a umanda nasıl ıapte· i'ln C'umhurl) ctt) , e De· udığı doluısile naıba· 

!!ıiliat Partiler tarafından go . kan dnan l\Jendcrc"l 
lerllecck n mtetlertn e llmesi Dıeışl rl Bakanı Fuat 
umanı yalda tı. C'umhurb ctçı Koprulunun Londra ıe· 
r.ırti kongre ı onumu-ıdeki haf· ~ ııhatı trhir eıtllmlttlr. 
ta trlnde toplananık namz.etınl * Birle mi~ lilletlP.r Gu· 
kararlaıtırac:nk. bund n bir haf. 'enlik Koncc) i komiiniı;t 
la enre da Demokratlar na\n. lerln Kornde mikrop 
ıetlcrlnl seçect'kler. harbi Yapıldığı ;) olunda· 

ki iddlalannı tarafm bir 
Cumhuriyetçi partinin bclll he~ ete tahkik cttirmeğe 

h!tlı .iki namıedi urdır: Taft karar \'erml~tir. 
'' Eısenbo\\er. Kongr~c 1%05 * l'\lmr hukömetl Ba <bakan 
delege iıtirak edecl'k ,.e bunlar Uıisr ·in Kemali Paıa ta· 
bu iki namzctten birine rey 'c· ıafından kurulmu~tur. 
r•7eklerdir. Simdi ·c kadar elde * Bir Türk parlamento he· 
edılen nellce ·e ı;ore delcı;der· yeti davet iiıerinc Yu· 
den tSO 1 Taft'a, 407 ~ı Elsen· o~l '"'a' ı JıideC'rktlr. 
ho\·er'e taraftardır. Vassen ta· -. -•;••ıiİıiİıı.:iiı_ıİııiiİ __ .; 
r!ftan 76 delege nrdır. Bu de· ı 'lf 
leiderin kongrede Eltcnhower'e ngı ere 
rey verecekleri tahmin edıllyor. 

l Birle§ik Amerika kongresine bağlı bir komisyon yap· 

tığı tahkikat neticesinde Sovyetlerin Katyn ormanında 

Polonyalı subayları öldürdüğünü tesbit etti 

Vaşıngtcn 2 - Bırle~ık Amerıka kongresıne bağlı bir 
komısyon bugiln SovyeUer Bırliğlnl, bundan 12 yıl önce Batı 
Rusyada Katyn ormanlarında 1.5 bin Polonyalı subayı öldürtmüş 
olmakla resmen suçlandırmıştır. Bu komisyon 6 aydanberi 
Katyn Ormanları Facia~ı denilen Mdl eyi incelemekteydi. 

1 Kont;re komisyonu tahkikat !Onunda edındlğı kanaati bir rapor 
halinde Temslkiler l\fccli~ine sıınmus ve raporun Birlesmls 
MılleUer teşkilatına arzını tavsiye etmıştir. 

Knmi~on mczktlr raporun Birlt'şmi~ Milletler Genel Ku· 
rulu ,.e Dünya Adalet Dl\:anına sııvklni de tavsiye etml§tir. 

l~omisvon b~şkanı demokrat mebus R. J. Madden, gazeteci· 
lere 'erdiği bir demeçte sıınları beyan etmiştir: 

•Kızıllar Kor,.de ellerine dli şen mUttefık askerlere kar~ı 
mezalim ika etmışlerdır. Bu meı.alimle Katyn Ormanları faciası 
arasında garip ,-e korkunç bir benzerlik vardır. Birleaik Ame· 
rtka Kongresı Korede buna benzer bir tahkikata giri~melidir. 

Bu IUtttle iki namırtln rey a· T essüf 
·~::!,r~emen hemen mumı ola· Radyo ve 

Bunların dışında hl'nUz hiç Ediyor G. Konseyi mikrop 
t~3rbi iddiasını 
Tahkik edecek 

tılr teahhUt altına Girmemiş 200 T 1 ' 
kad!r delege urdır; bunlar 15. U\:tı_1T n:1 ,,....'T e evızyon 
tedlkleri slbl re , Hrecckler \e Londra: 2 - tngıltere Dı~7 
b•ı re ler parti namı.edinin IC lert mUste~arı Anthony Nuttıng Kongresı" sona erdr' 
~llm•~i iurrlnde Amil olacak: bugun Avam Kamarasında be-
lir. f\ı~t gosterllmrk için 

604 
~analta bulunarak ezcümle de. • ı .ıuec!4U4 Pruı 

re · atmık lb:ımdır Bu d mi§tır ki: Stokholm: 2. (AA.) - 31 '•evyork 2 - Blrleşmis Mil· 
cak teahhüt altına girmen/ an· Sudanlıların mUtalealarını A\'rupa memleketinin i5tldk et· !etlerin Güvenlik Konseyi bu· 
delegeyi kendi tarafı !_ZOO b"klemeksıı.ın, Kral Faruğu Sıı· uıi Radyo Yayın ve Televizyon gün, SrH'yetlerin itirazlarına 
le mllmkUndiır, na çc .. mek· dan Kralı olarak tanımış bulu- Kongresi bes haftalık çalııma- bakmadan, komtinistlerln, Kore 

Konır~i g nan hilkümetkre teessüflerimi l lardan sonra dlin sona ermiştir. de mikrop harbi yapıldığı yo-
hur ıçıuktı :~erat l\lac ~- bıldırmek isterını. Fakat mem· Çalışmalar 200 Watt ve 500 !undaki iddialarının tarafsız bir 
denb"rl Elı'~nİıo8: ~thur öte. nunbetle kaydedeyim ki, bazı kılovatlık postaların tesisini ka· komisyon tarafından tahkikıne 
Bu itibarla o e Sl!\'llteı. huk<ımetler bu tanıma keyfıye. ı"ıırla~tıran bir anlasma ile ne· karar vermiştir. 
rlft l

•hlnd nu
1
n açı nutkunun tının sıyasi mlna ifade etmedı. Pakistan müstenkif kalmış. 

,._ e o mu b ki tıcelenmıştir. Bu postalar uç · k 
Diler taraftan T ftı .. e enhor. ğlni blldırmıslerdir. noktaları kutup dairesi, İz.landa, Rusya aleyhte rey vermış ve a· 
k ~ ıırrkese bol 1 ·ı d 60 b' rar 9 mUsbet rey ile ittihaz e· 

e•eden 'aadlerde bulunarak ta· ı ngı tere e ın Tunmr \'e Türkiyede bulunan dılmi~tir. 
rlftar klunmıla ı:ahımaktadır. hayvan imha edildi hır murabbaın içinde kurulacak- Rusya, e\'\'cll komünist Cin 
rıln A:erfkada Demokrat Parti. 

1 
Londra 2 (D.H A.) _ İngıl· tır.. ile kuzey Karenin de müzakere· 

U mil• Cu~hurlyetçt Partinin tere Tarım Bakanlığı tiftlik bay Anla§ma ayni zamanda A\TU· !ere i~tirake dA\-et olunmalarını 
tec _ ~on •d_sı 'ardır. Rey '"'· I vanl rında gorülen fevkaUde pa ve Kuzey Afrika'nın bUttin istemiştir. cut:!r 15s:flnıbon. da tarabız :mev. J sarı \e oldilrücU bir hastalıkla memleketlerini kaplayan böl· Rus delegesi Malik'ln bu ka· 
alr • t uıerlnde asıl te. mücadeleye girlşmlştlr. Hasta· gede 2000 den fazla verıcl is- rarı \'eto etmesi beklenmekte· 

ıpacak tırafmlardır. !ık &imdiye kadar 461 bolgede tasyonun kurulmasını derpiş et· dir. 
Balk, laraf111tlar Taft'ı tuı. J tesbıt edılmiş ve hUk\lmet has· mektedir. Tunuıta bir miting 

~ok te\Uilor. Bu ltlbarla Elı;en. ta bulunan sağlam hayvanları yapıldı 
ınu}orla... Elsenhower bilAlds 1 ta hayvanları ve bunlarla temas· Filipinler' de büyük bir 

hn"er n.ımıet gösterilirse seçil s~rayeti tinlemek için öldilrmü,. kasırga hüküm sürüyor '!'ıınus , 2 (T.11.A.) - Fransız 
~l ihtımAli kU\'\'etlldlr. Taft tür. Şımdlye kadar imha edilen k ı f d t k"f 
goıtertllne kar.anması lhtlmlll çiftlik havanlarının miktarı 60 Manilla 2 • <AP) - Bugün i :ı~e:~:ı;;.1~8:: ;~h:i~eti~~n

1 ta~: 
azdır, 

1 
bini geçmiştir. Fılipin takım . adalarının glln.ey ı dye·ı !çın bugtin Safa kes şeb. 

Demokrat Partinin bennı Hususi te ebbüse devre- rn merkez kesımlerınd~ çok şıd- rinde Tunus milliyetçileri bü· 
bı "etli namıedl Y kt ı . detll bır kasırga tahrıbat yap· vttk bir miting yapmıslardır. 
datılmıktıdır. C~u:ı~e;~~!:r dılecek tuzlalar mı&tır. RilzgA~arın hı~ı uatte • Bu münasebetle, Safakes 
Tatt'ı nımıet IÖ!t rl ı ' Ankara 2 (Aı'\"'KA) - Güm· muhtemelen lıO km. ~ı aşmak- şehrinin bütün ıŞl·erleri bugün 
ınokratlan e r Pf5e f>e· I rilk \'e Tekel Bannlığı ~abancı tadır. Ta)fun kuzey doğu Mın· tamamen kapatılmıı bulunuyor· 
h n ona karrı kU\Telll memleketlere ihraç edılmek şar. danoa ı;abillerini de ~·atamıştır. du 
lr r~p tıkaracaklan, hatta +ı~le hususi teşebbüs tarafından Leyte'nin gı.ine,>i se)Tilsefer ba- 'Fransızlar, 18 ki§lyi para ce-

Tnunan ın tekrar ıeçllmek ist Tuzla İ~letmeslne milsaade e- lcımından hemen hemen tama. zalarını ödemedikleri için tev· 
memesine rat:men namzetllğ; dilme fartlarını tesbit eden bir mıyle felce uğramıştır. klf etmışlcrdır. 
knyacatı tahmin e.diU 1 tuzuk. hazırlamıştır. Genls bir Almanya güreşte Bu 18 kııiinln durusması 

B .>or. husu ı tc~ebbtis çe\Te ıni aHıka. bugün askeri mahkemede yapı-
k u ~Y içinde toplanacak lkl dar eden bu ttiıUk hAlen Danış Danimarkayı yendi lacaktı. Miting dolayısıle, mah. 
k tı~ırenın karan gerek Amert. ta~·a gönderilmiştir. Bir iki gıı. keme ba§ka gilne bırakılmıştır. 

1 da, ıerek butUn dıln) ada m ne kadar DanıştaYda ıncelenme· Berlin 2 (A.P.) - Alman 
rak ve alika ile b kl e-ı si bitecek ola ntuzUğtın alak_a· milli gUres takımı bu ak&am, 
dlr. e enmekte. lılar lehine hüktımleri lhtivA et· nıınimarka takımını 8 • O mağ· 
ı-----~~--·---... ---~t~iğ:!.,ı ı.ıg.ıl•ll•emremc,...b.ıld•l•rı.lm-ek•t•e•d•ır •.• ı.up ... e•t•m•iş•t•ir• ................... ... 

SÜTUNLAR ~~m~~oro@~ 
AKŞAM 

TA11NLERE 
DAiıt , 

h :· Adnan Adınr istifa, azil 1 
d • erlerinin baıka memleketler -,, ---

VEFAT 

htanbul Teknik 'Üniversite 
Rektörlliğiinden: 
Üniverı;itemlz Doçentlerinden 

Fahri Utku, 2 temmuz 1952 çar· 
pmba gUnU vefat etml~tir. Ce· 
nazesi 3 temmuz 1952 perşembe 
gilnU oğle namazını müteakip 

1 Şi~li camiinden kaldırılarak zın. 
cirlıkuyudaki Asri l\leı.arlığa def 
nedilecektir. 

Üniversitemiz mensuplarlie 
kendl~inl tanı) anların merasime 
ietlrAkleri rica olunur. 

(10484) 

MEVLÜT e, bir ı;kandal eklini alml· 
dıkça, haı &ablfelerde Yer hu· 
lamıdığından bahsediyor " " ,, 

.... . ~ -•• Babam Ömer Yurttas ile an· 
nem Havva Yurttaşın ruhlarına 
ithaf olunmak Uzere 4.7.52 gil· 
nü cuma namaı:ını müteakip Ci· 
hangir camiınde mevlıdi şerif 
kıraat olunacağından arzu eden· 
lcrln te~rifleri rica olunur. 

diyor ki: 

c .Blz~e ise hele ~imdi bir 
~e~ılln utıfası (acaba ıstifa tA· 
lrı burada Yerınde midir? 

# " 

" ' " , 
" 

,,, ,, 
~, 

~~ 
~ 

Kıı.ı 

Mü1•eddet 1ncekara 

der? 
Hem sonra koca İstanbul· 

da ıaptedecek l er kala ka· 
la hlr LAnı;ıa mı kaldı? 

Ha) dl Şiell. lecldiyeköy 
\e havallsl ıılneklerln fega: 
11 altında .•• 

\'a hllikR taraCJar'l' 
Şu pireler mademki !harp 

taktiğini bilmiyorlar ne dl· 
le ılneklerle aDık atmaya 
kalkarlar anlamıyorum. 

ECVET GÜRESİN 

Geliboludaki 
Heykel hadisesi 

llunul .ilıtlıal>IP!f't~ 

İzmir, 2 - YUksek Ekonomi 
ve T1caret ohıılu Talebe Derneği 
Basbakana \'e Gelibolu Belediye 
ba!ikanına birer telgraf çekerek, 
Gcliboludaki İnönü heykelinin 
idam gehpası ımrmak suretiyle 
yıkılmaınnı protesto etmiş \'e 
mes'ullerinin tecziyesini istemi~· 
tir. 

Dernek a:,Tıca, Sa\ uruna Ba· 
kanlığına da bır me..1-tup gonde
rerek yabancı basın ve gazeteler 
vasıtasıyle du~·ulabılen Kore bir· 
liğimlz.in kahramanlıklarından 
daha çabuk \'e etrıfiı bir şekil· 
de haber alabilmek' için Bakan· 
tıkça bir gaıetectlcr ekibinin teş· 
kil edilerek Koreye gonderilme
ıinl talep etmiştir. 

İstanbul 
Hemşerileri 
Derneğinin 

Kongresi 
İstanbul Hemşerileri Derneğı 

yıllık kongresi dün saat 17,30 da 
Galatasaray Lisesinde yapılmış
tır. 

Kongre riya~etlne muharrır 
Enis Tahsln Tıl getırıldıkten 'e 
riyaset dı\'anı seçımi yapıldıkian 
,sonra gl!ndeme geçılmistir. 

İdare heyclı raporu 'e mura· 
kıplar raporunun okunmasını 
müteakip. her iki rapor da kon. 
gre he~ etince kabul edilmi~tır. 
Derneğin nizamnamesınde ya. 

pılması dü iınUlen değıEikllğin 

tahr1ri olarak teklıf edilmesini! 
ve ayrı bır kongrede müzakere
sine karar verilmiş \'e geç vakit 
topl~ntı nihayete ermiştir. 

iki mühendisimiz 
Londraya gidiyor 

Kütahya, 2 (Hususi) - Tunt· 
bılek Garp Lin) itleri h~tmesi 
mUdıiru Hamza Batuk'la Ereğli 
Kömur İşletmesinde yüksek mil· 
hendıs Rahmi Akıncı İngıltereye 
Yedinci Maden Emniyeti kon· 
srcsine gideceklerdir. 

DÜZELTME 

DünkU gaıetemiıln ilçüncü 
sayfasının 5 inci !iUtununda, o.Lü· 
leburgaz Bel edile ba~kanı aley
hine açılan dlvn . ba~lıklı yaıı· 
nın avukat Durhan Apa} dına alt 
son etim lesi §oyle olacaktır: 

·EfkArı umumlyenln hakkın· 
daki fikrinden emin~e. Belediye 
reisi hiç çekınmcdıın ve alnı açık 
olarak, hepimizin KAbe gibi gir· 
dlğtmiı bu yerde, gelir \'e hesap 
verir.• 

Dilzeltir ,.e özUr dileriz. 

Yoksa vekillerın aıli Anaya a· 
Ya mugayir olduğu için kulla 
nılan bir tAblr mi?) Ne mü: 
him ha\'adistir ... Hele e.,babı 
:• hbillnmlyecek olursa bundan 
~ a mUhım ne olur" Hem bir 

tlbırle, esrarengiz bir havadıs 
Yahut bir bllmece. Elbette ı:a: UANCI SAR.BOŞ, YOLCU SARHOŞ,. 

14 Mayıstan bu yana 

~~~~1': ~u havadısı lstedıklerl 
:ınıu u anacakl•r ,.e biltUn 

. eUe bcrabrr b•ı bılmcce. 
i~ halle uğrasacaklardır. Tür. 
hal~fsirlerden k•ırtulmanın ve 

ın ın efkArını da ıae•rtıp "or 
anın önün " • 

i!tifaYı ~ grçeı:ek tek çare 
fiyeti bmucıp olan Mi \'e key. 
Relsinlnertafsıl ya Huk\lmet 
u_tın iuhveyahut ıstifa eden 
tir., etme·indım ibaret. 

Adnan Adn ar makalesi 
ıuntle son Hri~or: ne su 

e: Gerek böyle hır takım Ve
kAletlere, hattA en mühiml . 
ne bile (ne derseniz delie~~ 
Allah kelAmında bile derece 
ve mllsavat farkı olduktan 
EOnra VekAletler arasında de
rece farkını inkftr rdemyiz) 
hır mesul ''ekil t!yın etmeüen 
veyahut bir Yıl, ~ahut daha' 
u~un zaman memleketin bir 
böylesini ve o bolge:le sakin 
halkı Mıllet Meclıı;lnde mU 
messlhız tir~ktıktan ve Ana· 
Yuanın &arahıttne değtlse bl. 
le ruhuna muhahf olan hı 
harekete hiçbır taraftan mtın~ 
olurıamadıktan sonra artık is
t~falua. tl~ U.lerr eımdıki gl. 
bı lüzumundan fazla el\emmı· 
~·t \e!'l"lel{•p bır trlnı kal· 

KİM DEMiŞ İŞllE. __ T_1·_A_S_A_K_!_.,, ____ ,_o_u_Jt_11_u_R_tr_ı_,,_, 

maz. cNe kadar değişse o ka. 
dar aynı ıey .• 

YENi ISTANBUL 

BULAMADI~IMIZ 
DEMOKRASİ YOLU 

M. Nermi Millet olmak an· 
cık irade hayatı yaıamalda 
mümlııhı olduğunu, demokrut 
ideolojisinin hiç bir ıuretle 
dünün kulluk de\ letlnln ide. 
oloJlsiJe deıteJdenemlyecell· 
ni ıoylıiyor ve diyor ki: 

c. Her devlet \e idare siste
mi ) alnız kendi fikirlerini, 
kcndı ideallerini ve kendi i
nançlarını ilk plAna almak zo· 
nındadır. Tanıdığımız bütUn 
de\let tipleri bö} le hareket 
etmişlerdir. Demokrasi ı;lste· 
mını nasıl olur da bir istisna 
sayabılıriz bıı." Demokrasimiz. 
bu noktada da, henüz yolunu 
bulamamı&tır. Çünkü; bir çok 
ıç.politikacılanmıı.. demokra· 
sıyi, yalnız oy yığınları sağla· 
mak mücadelesi sayma)Sta \'e 
bunun bir fıkır ve ideal dA\ a· 
sı oldU:unu unutmakta dire. 
nıyorlar. Böyle dUıunUldilğü 
it nda ki, tasfiye ederek kur· 
tulduğumuz dünkü bütüncü 

devletin hayat hukuk mirası· 
na, daha doğrusu, ideolojisine, 
sık sık kayılmakta ve demok
rasiye uygun bir yol tutuldu· 
lu &anılmaktadır.ı 

YENi SABAH 

EBEDh'EN, 
EBEDİYEN 

Yeni Sabah, Sabah Sabah 
sütununda yazı~ nr: 

• Tanını;nıs ilim adamı ve 
lçtlmaıyatçı, merhum prens 
Sabahattinln dostları Marma. 
ra Lokalinde toplanarak onun 
h!tırasını anmı§lar .• 

Toplantıda bulunmadık. a· 
ma Adettir: Merhumun ılmi, 
ırfanı, hayatı ve ecl!rlerl uzun 
uzun anlatılmış, ademi mer· 
kez.iyet taraftan oluşu lyiee 
medhedilmiştir. Ve tabll !O· 
nunda, sen ölmede:ı, hAtıran 
kalblerimlzrte ebediyen yası· 
yacııktır ... Gibi sBzlcr. 

Fakat, merhumun refikası. 
le kızı daha getenlerde ev ki. 
ralannı tideyemiyecek vaziyet· 
te olduklarını. bir gazete va· 
sıtasile bütün memlekete bll
dirıyorlardı. Bundan ne ha· 
ber'ı 

Karikatürcünün Şakaları 
Raf ip Tahir Burak 

Baıtan sona kadar dört renkli karikatür albümü. 

lstanbulda satı§a çıktı. Müvezzilerinizden 

• isteyiniz. Fiyatı 3 liradır 

HOŞ MEMO. iki gönül bir olunca ... 

okulunun yUıfincU senesi diln merasimle kutllnmııtır. Merıalmden 
nanuetleriııe rozetleri de 'erllml~Ur. Resim mezunları bir arada 

glistennektedlr .. --

' 
nirleılk Amerlkada Kentııcky eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyan muhıfıılar tarafından 
bastınlınıı n mahpusların herhangi bir sllAh ta&ımuına mAnl olmak için hepsi çınlçıplık '°" 
yunduktan sonra hıı_!11shınenln yemekhant'slne götilrülmilıtilr. Resimde mahpuslın çıplak olarak 
muhafıılann neıaretlnde haplshhane müdürıinun nrdlll lıahatı dlnlerlerkeu ıörilynnunu. l\lalı· 

puslar bir taraftan da yemeklerini )emektedlrler, 

K. Gülek'in 
Açtığı bir d,3va 
Bursa, 2 - Bursa Adliyesinde 

enteresan bir siyası dlva acılmı& 
ve Kasım GUlck Hfıkimiyet Ga. 
zetesi Bawazarı hmct Boz.dağın 
kendisi hakkında yazdığı bir ya
zıdan dolayı hakarete utradıtını 
ıddia elmi§tir. 

Dlva mm'Zuu olan yazı, Ka· 
sım Gtlleğin, milli ıelir rakam· 
!arının sıhhat ifade etmediği be. 
yanı üzerine kaleme ahnmıı hu· 
lunmakta ve ıİkı tane Kasım Gü· 
lek yoktur. ba~lıtını ta51makta 
dır. 

ismet Bozdat bu yazıda Gllle
ğin, hUkfımet Reisinin beyanına 
niçin inanmadığını sormaktı \'e 

muhtelif sebepleri tahlil eder
ken, aksini iddıa edecek bir delil 
\'e emare bulunmadı~ı mUddet
çe bir parti ıenel sekreterinin 
bir hükiımet başkanının sozleri· 
ne inıınmaq icap etUğinJ kay
detmektedir. 

DAvada Kasım Glllell. ubık 
1946 Bursa Milletvekillerinden 
bir a\'ukat temsil edecek, HAkl
mlyet sahibi Hayri Tenioğlu ile 
yazı sahibi İsmet BozdaR mlldı· 
faalarını sahsen yapacaklardır. 

Kasım Gülek urnn bir aeyahıte 
çıkıyor 

Ankara 2 (ANKA) - C. H. 
P. Genel Sekreteri Kasım Gü· 
tek, yarın sabah 15 gün süre· 
cek bir ıeziye çıkacaktır. Ka· 
sım Gtilek, bu seyahatinde A· 
dana, Hatay, Maraş, Antep, Ur· 
fa, Mardin, Diyarbakır, Elbıt. 

Malatya, Sivas, ve Çoruma ut· 
rayacak, 18 temmuzda Ankara· 
ya dönecektir. 

Kabhıe hakkında 
tahnıinler 

lçiıleri ve i_şletmelere yeni tayinler yapılacağı 
ve bazı Bakanların değişeceği söyleniyor 

Ankara 2- Kabinedeki 
münhallere yapılacak tlyinlerı 
ve huı Bakanlar arasında ya· 
pılması dilşilnUlen değl&iklık· 
leri r;iyasi mahhller ubırsız. 
!ıkla beklemekte, bu işin niha· 
'et Londra seyahatinden evvel, 
yani r;u 3-4 ~un ltınde belli O· 
lıcağını ummakta idiler. 

Fakat Edenın hastalığı dola· 
yısiyle Londra geyahatlnln geri 
kalması ilıerine bu iıin bir 
müddet daha uzaması ihtimalin· 
den bahsedenler de vardır. Ev
veU vekUeUe idare edılmekte 
olan İçiıleri ve İ$letmeler Ba. 
kanlıklarına tlylnler yapılacalı, 
Demokrat Parti Meclis Grubu· 
nun ve umumi efkArın detişme· 
sini uzun zamandır bekledilı 
bir kac bakanın bir mllddet r;on· 
ra tebdıl edilecdini söyllyen. 

ler de vardır. 
Ancak, kabineye girecek Y• 

ni dimalar hakkındaki tahmin· 
\er deği5memeh1.e, het> ayni i
simler tekrarlanmaktadır. Bu 
arada on günlerde bilhassa Et. 
h"'m Mendereıı'in ismi Uıerindı 
ısrarla durulmaktadır .• 

Avusturya ile 5 milyon 
dolarlık pamuk anlat

ması yapılclı 

Vıyana, 2 CA.P.) - A\'\11-
turya hilk\lmeti ile buradaki 
Tıirk temsilcllerl. Avusturya'nın 
Türkiyeden ~.000,000 dolarlık 
pamuk mUbayaaaı için,bir anlat' 
mı imzalıımıslardır. 

Pamuk bedeli Awsturyı 
malzemesi ile tidenecektir. 

Artvin Akpm Kıı San'at Okulunun ıçtıtı 1erp kalabalık btr 
halk tarafından ıeıtlerek takdir olu1tmuıtur. Serıtde ötrenel Vf 

öjretmuler ıörikınektedlr. 
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' 30 ınllktin guıeli, 39 e)alel gu1.eli)le bc;abcr nıa)olu olarak jürinin k:ıl'Şl ında alacaktan durumu prou ederlerken, lilm ,-e resimleri çeldli}or. cTürld~e 
güzeli Gelengül, alttaki ırada soldan ekbincidlr.) 

gii7A'line he) aı mı~ olar 'eril mi 
re imleri çeLdlml:ilir. 

., .. 

Guıeller ı.onıc :ea(·h'e urdıktan ııonra ı.iyafetler ~e egle•ttlule günlerini geçirmişlerdir. \'ulı:a· 
nld resimde :uzelleri bir motör dlenceslnde ıörüyorsunuL (S)ldan dördüncü, 

Türk ile güzeli Gdenıilldilr) 

Dunu Güzellik M&ıahakasına kahlmak füere 'e')'•rk'ta toplanan ı:; milletin guıeli. Pan 
Am~rikan Han\ollarının tahsis ettijl ( ' lipper uçatı)le New · \ 'ork'tan Long Beach'e gelmi5lcr 
•e uçaktan, millı kı)afetlerlnl glyıniş olaralıi. lnmlıjlerdir. \ 'ukanki re imde güze.ileri, halkı 
sellmlarbn ıörü)or unuz. <Sa t dan itibaren Güney Afrika. TÜrkiye, italya. Belçika, inıiitere, 
Finlindl)a, ı~\eç, Alustuna. Danimarka. Soneç, israil, Hindistan, l 'unaniltan. Urugvı) , 

Fransa gıiıellerl) 

,-A-M-ER-IK-A-'D_A_N_V_A_T A-N-, A-f 

long Beach 'de 
şenlikler 

Yazan: SARA ERTUGRUL 

L ong Bcac.h (Californla) -
Yıı nıi yirmi beş sene ewel 

ka ;aba denecek kadar ufak bır 
~ehirken iiç ~üz bin nüfuslu 
blı)'ük bir ehir haline gelen 
\e giın geçtıkçc büyüyen Lon~ 
llcach, bugtinlerde büyük hır 
senlik ve neş'c içeri inde .. 
Sokaklar haştanbaca bayrakl:ır 
la donatılmı . ctraftn bir ba\'· 
ram hn\•ası ''ar. Bütün bunla~. 
birer güzellik clrisi olarak bıı
racla toplanmış güzellik kr:ılı· 
~elerinin seı·efinc. VitrinlPr, 
S!lizcllerın boy resımleriyle siis· 
Jü. Long Beach'in en iyi otel· 
terinden biri olan Lafayette'in 
ünil, burada kalmakta olan gü· 
zelleri görmek için birikmi 
ahali ile dolup taşıyor. Otelin 
kapısında, günün her saatinde, 
motosikletli \eya moto iklelc;iz 
polisler bekliyor ve güzellere 
her gittikleri yerde refakat cdi· 
)'Orlar. Bütlin bu tedbirler bi· 
rer h•i aile kızı olan güzeJlerin 
rahatsız olmaması \'e hakiki 
kıııliçe.lere layık bir şekilde 
ağırlannııısı için. 

Plij şehirlerinin 
en güzeli Long Bcach 

Büyük müsabakanın yapılaca· 
ğı bina da ba~Taklarla, 

ı~ıklarla donatılmış. Müsabaka 
bu binada, içerisine rahat ra· 
hat bes bin kişinin sığabileec· 
ği bir salonda yapılacak. 

Long Beaeh şehri tamamıyle 
denizin kıyısında uzanıp giden 
bir şehir. Kilometrelerce uza. 
nan kumsalda, binbir çeşit pliij, 
klilp. otel ve bu kumsala nazır 
birbirinden güzel sayfiye evle· 
ı-i var. Sokaklarda herkes ma
yolu, şortlu, pantalonlu dolası· 
~or. Long Beach, New \'ork'un 
:tksine t..ım bir sayfiye şehri. 
Fakat i<:el'ilerc doğru gittikc:e 
Calirornia'nın incisi denen bıı 
şehrin ayni zamanda da bir iıs 
mcrke2i olduğunu anlamak 
mümkUn. Oteldeki odamızın 
penceresinden tA uzaklarda 
gökyüzüne doğnı uzanan petrol 
kuyuları gözUküyor. Senelerce 
<'Wel bu civarda petrol ke fc· 
dilmiş \ 'C burası bilyiık bir i 
merkezi haline gelmiş Buna 
rağmen kumsalın UkOnetini V<' 
1 lirahale ihtiyacı olanların ra 
halını hiç bir şey bozmamış. 

Güullerin 
kayıtlan ~ apılı~ or 

o tele ilk indiı,;imiz gün. bıra7 
dııılendiktcn sonra öglr 

~ emcğıni, güzellerin refakatle 
rindeki bayanlar \ e mü~abakıı 
komite i ile beraber otelin sa 
lcnunda yedık. Yemekten ı;on 
t·a, güzellere burada bulun 
dukları bir hafta için bilhassa 
tah is edilm•li \'e üzerlerinde 
koca harflerle Mı Ünh·erse 

Dünya Knıliccsı • i mi yanlı 
otomobillere taksim olduk ve 
musabakanın 'apılaeağı bi.ı• uk 

blna)a glttık. Burası ayni 7.a· 
manda da müsabaka komitesi· 
nın merkeziydi. Ba ına, fotoğ· 
rafçılara odalar a~ rılmış, gcnı; 
kızlara gıyim yerleıi tahsis 
edilmişti. Glizelleri doğruca, 
mlısab:ıkaya giri kaydının ya. 
pıldığı bir odaya götürdüler. 
HUhin kraliçeler birer birer 
deftere jmzalarını attılar ve 
hangi memleketten gdd ikleri· 
ııi k:ı ·dettiler. Bu arada bcr· 
mutat rcsinılrr çekiliyordu. 
Kraliçe Gelengiil uzun tayyare 
yokuluğumlan sonra bir havlı 
) orgun olduğu için fotoğraİçı· 
!arın istediği gibi gülümseye
miyordu. 

Bir gazetecinin Türk 
güzeline sorduiu ıual 

B u. ':a~yct, foto~afçılardan 
bırının ııazaı1 dıkkatini cel· 

betti ve Kraliçemize: 
- •Tfirkiyede genç kızların 

gülmemesi mi adettir?• diye 
ordu. Bu suale Kralir:e. Gelen· 

gül, tatlı gülüşüyle şu cenbı 
\'erdi: 

- •Gülmek bizde yasak de· 
ğilclir. Fakat tayyare ~·orgunlu· 
ğıı hala lizerimdc, Merak etme· 
yin bundan sonra i tediğiniz 
gibi gülnıeğe çalışacağım.• 

Bu cevap, fotoğı·arçının ho· 
şuna gitml tl. O andan sonra 
bir dakika bile kraliçemh:in pe. 
ini bırakmadı \'e bol bol res

mini çekti. 

Her güzele renk renk 
mayolar nriliyor 

Kayıt muamelesi bittikten 1 
sonra genç kızlara müsaba· 

kada giyecekleri mayolar , e 
kısa yün raketler dağıtıldı. 
layoların Ye caketlerin hiçim· 

leri eş. renkleıi ise mavi, pem· 
be, sarı, yesil ,-e bcyaıdı, Kra· 
liçemi1., kendi ine ııek \'akısan 
ye il bir mııyo ve cake.t se~ti. I 
Bu işler de. bitti~ten .onra CÜ· 
zellerc talı ıs edılc.n bır motôr· 
le l.ong Beach konında bir de· 
niz gczinfüıne çıkıldı Biıtün 1 
ı;ahll boy·unca ı ıklar pırıl pırıl 
yanıyor. ı,;:ıktan bır ,el'it uza
nıp gidiyordu. 

l'\lotörlerle ~·apılaıı 
denir gulntisl 

B u bır saatlık gezinU esna ın· 
da, limanda demirli duran 

haı p gemilerinin etrafında do
laşıldı. Rtizellcre Long Bcaeh 1 
~e Amerıkan harn l!t-mıleri hak· 
kında izahat verildi. 

Oldukca yorucu bir günden 
~onra otele dönmenin zamanı 
ceJınic:ti Önümüzde binbir tlir· 
Hi i<;I<' dolu gilnler, heyecanlı 
anlar. mühim hadiselerin <'el'e· 
\'an cd<'c.epi 'rıı.m bir hafta \'ar 
dı. Krahçemlzin ertesi sabah 
dınlenrn.i olarak kalkması il· 
7.ımdı Bunun için de erkenden 
yatuk. 

Sara F.rtulrul 

3 • '7 • 195! ---

. ~ 
ı'ENER~LI FUAT CEBESOY((H r~ -~ 
1 -'fT4 

Sıvas içtimaı 
ile irtibatı keserek Umumi kongreden sonra İstanbul 

Ankarada Milli bir hükumetin kurulması ve 
Paşanın geticilmesi 

aklındc;ın geçmemişti. 

bunun 
fikri hiç başına Mustafa Kemal 

kimsenin 
- 123 

. \ 111~,, a mülakatı '.., 
'l<'••li"i .)lilli 

S 1\ a tıı kıınıaudaıılann da is· 
ti nıkiyle y<ıpılan nıuzakcre 

\e \"arılan neticelere sebep o· 
lan hadi eleri ele kısa<'a gözdt'ıı 
geçirmek istiyorum. An:.ıdolu i· 
le anlaş:ıı·ak iktidara gelen Ali 
Rıza Paşa hllklimeti, teferruat 
lizerinde de bir mutabakat hıı· 
sıl edebilmek için Bahriye Na· 
zırı ~alıh Paşayı Amasyaya gön 
dermişti. Ama yada Salih Paşa 
ıle heyeti temsiliye arasındaki 
müzakereler 20 • 22 Ekimde \ 'U· 

ku bulmuştu. Bu müzakerelerin 
en mühim kısmı l\lccli i l\lıl· 
lı'ııin nerede toplanacağına da· 
frdi. Meclisı Millı'nin her şey· 
den C\ \'<'I tanı bir emniyet j. 

{:inde \'e serbest olarak teşrii 
vazıfe.s.inı yapması şarttı. Kara· 
<lan ı" denizden ecnebi i gali 
altında bulunan istanbulda l\Iec 
li i Mcbu anııı teşriı \"azifele· 
l'ini hakkıyle ~·apacağına ihti· 
mal \erilcnıezdı. 1870 de Fı·an· 
ızların Bordo'da \C sonra Al· 

manlaıın Vaymar'da yaptıkları 
gibi sulhün akdine kadar mu· 
,·akkaten hükumeti seniycııin 
tensibi ile Anadoluda emin bir 
mahalde içtimaı zaruri \'C mu· 
\"afık görillmüştü. Bahriye Na· 
zırı Salih Paşa, bu muvafaka· 
tin ancak şah.sına ait olduğu· 
nu. bütün hiikOmet namına ka· 
ti söz \'eremiyeceğini ileri süı .. 
mü tU. Salih Pa a bilahare aı. 
kadaşlarını iknaa muvaffak O· 

lamadığını hildirınisti . Demek 
ki Meclisi Milli istanbulda top. 
lanacaktı. 

Bir 
Endi~e 

M eclisi Mebu anın İstanbıılda 
toplanması halinde. Sultan 

Vahidettin ıle tarafdarlarından 
terexküp etmis olan A~ an Mec
lisinin tesıri ,.c fogiliz 15gal 
kııv,·etıerinin tehdidi altında ka 
lacağından mebu !arın ekseri· 
rctinin hamiyet \e fedakirlığl· 
na güvenimiz olmasına rağmen 

Meclisin. milli arzuları tamamıy 
le tahakkuk ettiremiyeccği en· 
dişcsi uyanmıştı. Sonra o ıa· 
m:ınki ~leşruti)et kanunu esa· 
sisi millet h~klml\'ctini 'e iı a· 
<lesini mutlak ol~rak Meclisi 

Mcbusanda mahfuz tutamıyor· 
du 

ll ıılıin bıı mahzuı lara ra.ıtnıen 
l\l<'clı<in ııarlolııdn rmin bir 
nıahafclc toplanmasında daha 
la1la ı-rar edemiyorduk Eğer 
etmi olsaydık. İstanbul ile ır· 
tibatıınız kesilecekti. Mt'buslıır 
ısrar ederek Anadoluda toplan· 
mağa kalkı~mııı olsa~dı. ne Pa· 
disah, \'e ne de ban azaları me
busların içtima eyledikleri ma· 
halle gelmiyeceklcrdi. Kanunu 
esasi mucibince Meclisi Milli· 
nın arzu edilen bir mahalde top 
!anması keyfiyeti ) alnız mebus 
!arın elinde değildi. Böyle bir 
karara Padişah :ile hükumetin 
ve ayan meclisinin katılmaları 
lazımdı. 

Zaman ht'nüz. 
:uüsait değildi 

İstanbul ıle münasebetimizi ve 
irtibatımızı keserek Anado

hıda milli bir hükumet tesisine 
kalkışmağa ne efitarı umumi· 
ye \'C ne de bizler henüz kafi 
derecede hazır değildik. 

Bu \'aziyet karşısında yapıla· 
cak şey, dü manlarımızı serbest 
bırakalım, istedikleri gibi Mec· 
Jisi Mebusanı da istanbulda top 
lıyarak tesirleri altına alsınlaı', 
biz de Anadoluda her şeyi ha· 
:zırlayalım, Padişah \C hükf!· 
met menfi bir sulh kararını ka· 
bul eder ve onu tazyik ile Mec.· 
lisi Milliye de kabul ettirirse, 
biz de Anadoluda haklı olarak 
ieı·ai ,.e teşrii kuvveUcri ken· 
dlsinde cemedecek, milletin 
mukadderatına lıAkim olabile· 
cek bir müessisan meclisini top 
lar, kanunu esasiyi yeni siyası-· 
tlmize göre değiştiı'ir Ye milli 
davayı kuıtarac.ağıınız güne ka· 
dar milletin bütün maddi \ 'C 

mane,·i kuvvetlerini kullanarak 
mın affak olmağa çalısırız. 

işte Sıvas karannın bırlncl 
'e ikinci maddeleri bu gayeyi 
temin edebilecek olan haz.ırlık· 
ları 'e üçüncü madde i e yeni 
milli idarenin kurulmasını is· 
tihdaf etmi ti. 

Kıb.ım Karabekir 
Pa anın görüşu 

S l\'as içtimaında rahmetli ve 
pek aziz arkadaşım KAzım 

Karabekir Pa'a heyeti temsili· 
yenin Amasyada Salih Paşaya 

kabul ettirdikleri Meclısi Mıllt· 
nin Anadoluda toplanması fık· 
riııi, İstanbul ile irtibatımızı 
keserek Anadoluda milli bir hü 
kfımet kuracağımız şeklinde an· 
lamıştı. Halbuki heyeti temsili· 
~·enin noktai nazan milletin mu 
kaddel'atını Uzerine alacak olan 
l\lcclisi ~lillinin her ne'i tazyık 
\'e tesirden bade bir mahalde 
içtimaını teminden ibaretti. 
Belki de Karabekir Paşa Mecli· 
si Milliyi başka bir manada an· 
lamıştı. O zamanki kanunu esa· 
si hükümlerine göre, Padişah, 
l\lcclisi Ayan ,.e l\tec.li i :Mebu· 
san \"e hUkOmetin bir araya top 
)anmasından teşekkül edecek 
he,•etc llleclisi Milli deniyordu. 

He) eti temsiliyenin Sınstan 
daha garba gitme i liizumu da 
bu i~timadan sonra hatıra gel· 
mlşti. Sıvasın münakale bakı· 
mından şimendıfer yollarından 
c;ok uzakta bulunması istanbul 
ile olan muvasalasını geciktiri· 
)·ordu . .Mebuslar İstanbula git· 
mezden evvel heyeti temsilive 
ile tema a geleceklerdı. l\lebus· 
!arın Sıvasa kadar gelmeleri 
hem uzun sürecek "e hem de 
külfetli olacaktı. Umumi kon· 
grcden sonra Ankara milli bir 
merkez halini almış, her tara· 
fa kar~ı emniyeti temin edil· 
mi ti. Eski~ehir ise daimi bir 
merkez olamazdı. Yalnız iki şi· 
mendifer hattının ıltisak nokta· 
sında bulunduğu için lüzum gô· 
ıuldüğü takdirde burada da mu 
'akkaleu kalınacaktı. 

ı\nkaraıla milli bir 
Jlükıimetin kurulması fikri 

umuınt kongreden sonra is· 
tanbul ile irtibat kesilerek 

Ankarada milli bir hükumetin 
kurulması \e bunun başına da 
l\lustafa Kemal Paşanın geçece· 
ti gibi bir fikir o zamanlar hıç 
kimsenin aklından geçmemişti. 
Bi.ıtün emelimiz :111cclisi Milli· 
nin Anadoluda emniyetli \c 

münasip hır mahalde toplana· 
bilmesini hiıkfımet ve padisaha 
kabul ettirmekten ibaretti. Bu 
teklif kabul edilme) ince Sı,·as
ta toplanılmış, vaziyet yeniden 
görüşülınlistü. Hiçbir arkadaş 
diğerinin tesiri altıııda kal· 
ınaksızın vesıkadaki her üç mad· 
de üzerinde ittifak etmiştik. 

<Devamı var> 

İngiltereKrali('esi kendi 
profilini begenmiyor 

Yeni pulların basımına geçilirken bu mesele bir çok 
münakaşalara yol açtı. 

K ral Altıncı Jorj"un ôlilınu, 
iııerınde hükfimdarın res· 

mi bulunmakta olan posta pul· 
larınııı da değiştirilmesini icap 
ettirdiğinden İngiliz hükfımeti 
bastıracağı yeni pulları sü le· 
yecek resimler için bir mUsa· 
baka tertip etmiş bulunmakta· 
dır. ingiliz mevzuatı pullar 
üzerinde yalnız hüldlmdarııı 
resmi bulunmasını kesin bir 
~kilde Amir bulunduğundan 
milsabakaya iştirak edecek san· 
atkiırlar Kraliçenin en ivl bir 
re!'.imini meydana gctirmeğe ça· 
Jışacaklardır. 

lnı:iliı Po ta tdaresi hundan 
birkaç sene evıel hir pul serisi 
(•ıkarmak istediği zaman bir 
kısım İngiliz ressamları mem· 
lcketin en iyi manzııralanndan 
bazılarıııı canlandıran tablolar 
hazırlamı lardı. Fakat fngiltc· 
rede an'ane hAkim oldulu icirı 
Po. ta ı·e Telgraf Bakanı: • Riz 
İngiliz pullarında yalnız hii 
kümd:ııın resmi bulunabilece
ği hakkındaki csa ı teı·ketml, 
değiliz. di~ erek manzııra resmi 
bulunan projelerin hepsini mu 
nakasaqz rcddetnıi5ti. 

~aıik bir mt tle 
B u dera Kraliçe Eli7.abet'ın 

re mi bulunacak pullar ha· 
zırlanırken çok nazik bir me 
ele kar ISlnda kalınmaktadır 

ikinci Elizabet hııddizatında 
kendini heğcnıni5 hir Kı·atirc 
olmamakla beraber resimfeı·i 
bahsinde fazla titiz davranmak· 
ta ve bilha,;:sa resmi mahiyeti 
olacak \C nıil~onlarea in anın 
clınde dolasacak bu resirnlPr 
üzerinde ehemmiyetle durmak 
tadır. 

Kraliçe fklnci F.lizabt't ken 
di:;inin profilden yaoı1mı!I re· 

Kraliçe Ellzabeth 

lunmakta idi \e İngiliz tahtına 
çıkalı iki sene olmu~u. Viktor· 
~·a pullar için )'apılmıs olan res· 
mini pek beğenmis Ye bu res
min pulları basılmasına muva· 
fakat etmi ti, Yeni pullar ba· 
sılması lizerindc göıiişmeler ce· 
rcyan ederken Kraliçe Vik-tor· 
yn çok sevdiği kocası Prens 
(Albert) in resmi ile süslenen 
bir pul basılması arzusunu iz· 
har etmişti. Sachsen Koburı;ı 
hanedanından Prens Albert'in 
re mi bulunacak pulların ba· 
sılması için icap eden bütün 
hazırlıklar yapılmış a da bu 
pulların basılma ı isi tahakkuk 
dnlClniştir. Çünkü İngiliz mil· 
let i pullannııı iizerinde bir Al· 
ınaıı prensinin resmini ı;ıormek 
istemeınişt i r! 

1839 da hazırlanmış olan 
Prens Albert resimli (6) peni· 
lik bu pullar bu tarihten on 
bir !<ene sonra Kanadada bası· 
labilmiştir. Ze\'Ç prensin vefat 
ettiği 1861 senesinde (New· 
Coundland) pren in hatırasını 
Hım için prensin resmi bulu· 
nan bir seri pul bastııını sa da 
ne bu pul ne de Kanadada ha· 
ılmıŞ olan pul İngiltere Posta 
idarclerınce hiç bir zaman kul· 
!anılmamı tır. 

simlerıni hiç bcgenmemcktr· 
dir 'e işın aksiliğine bakın kı 
İngiliz an'ancsinc gore pullar 
ü1eı indeki resimlerin hllküm
darı profilden gö tcı·mc~i icap 
t-tnıcktcdır. 

Prrnı:; Albcrt'e karşı bu de· 
ı ere ha in dav;ı anmak için İn· 
gilizleri mazur gösteren bazı 

Prensin resmi esaslı selıepler me\'Cut bulun· 
yakııı İngiliz tarihinde bu de makta oldıı~ıı muhakkaktır. 

fıı Y.cni pullnr haw lanıı Kraliçe İkinci Elızabet'in ko· 
ken karşılaşılan çetrefil me-e cası Prens Fılip'in resmini de 
leye b~nzeyen garip bir ola~ bır pul ıi zcrinde görmek iste· 
daha geçmiş bulunmaktadır: diği söylenmektedir. insan geç. 

1830 senesinde ·Siyah kuru miş1eki misali hatıı !ayarak İkin 
luklar diye me hur olan pul ci Elizabet'ın böyle bir hata~ a 
lar basılacağı ıaman 1'raliçe du$ece"ıne ihtimal o,erememek· 
Vı!rton.a ~·irmı yaşlarında bu· ledlr. Celiren: B. AKSEJ, 
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H•Wrl yurdun uzak bir ko5esldlr. Gidip gormedim; 
fakat burada birçok ani tesisatın bulunmadıgını, bil· 

hassa kiı) lerde pek iptidai bir hayat geçlrildllinl soylerler. 
Buno rağmen ben Hakklrlyl severim, hem de pek çok ııe\"e• 
rlm •.• Hunun sebebi geçen ıene gaıetelerde okuduğum bir 
haberdir. Bu haberde llakkfirl haplshaneslnln ha.)11 uman· 
danberı boı durduğu, koskoca binada bir tek mevkuf veya 
mahkum buhınmndığı bildiriliyordu... 1'urdun ba~ka ~erle· 
rinde hapishaneler dolup tasarken Hakkttrl hapiııhane inin 
bombo5 durması bura halkının koliuklannı kabartacağı ka· 
dar memleket hesabına da memnun olacak, gurur dnya· 
cak bir hadisedir. 

İ6' terenin, f n•eçln birçok !5l'hlrlerinde h pi hanelerde 
hiç kim enin bulunmadığını btedenberl du ar buna imre
nirdik. Çok ısfikur meınlcketlmhdtı de boyle bir ko e var

m15. Hakkirıdc ) a$ı~ anlar, asrt tesisatın noksanı rına ralt· 
men, birbirlerinin haklnrına riayet ediyor, guç i~lemlyorlar· 
mı • Varolsunlar. 

llnkk6rl)l sevmemin lklnrl bir sebebi de orada radyo. 
nun nz olmasıdır. 1 tanlıtılda 150 bin kisinin radyosu varken 
btitun HakkArl \'il yetinde ancak 87 radyo mevcutmu5 .... Rad· 
~ 0 lyJdlr, 1103tıır, lUzumlu haber alma \'e dinlenme vasıla· 
51dır. Fakat her 1)1 !iCY gibi suiistimal edilmeme l GarUle ... 
Halbuki lstanbulda bu ıarta riayet eden hemen hemen yok 
gibidir. llcrkns radynvu krndisl için değil, bulun mahalleye 
di.nletmck lçl.n açı)or; ortalığı muthlş bir gürullu kaplıyor 
Ilılhas a ııonrcrelr.rlıı açık bulunduğu )aı günlerinde n~ 
okumak, ne )azmak, ne de rahatça konuşmak kahil oluvor 

8 
Jlakkarinln blıtun bunlardan bat a bir de ucuzJuğıı ;ar.: 

lr. gatph~nln atdıl.iına gore üç odalı bir evin n)hk klraM 
5 lıra, etin kilosu 80, tere,ağının 100 kıınıı imlı ... Beı lira 
ev kirası 60 ku t 1 
h • fU$a e • 00 kuruşa tere ağı, lnnna det 

arpten e\'"\'elkl devri · . d 1 1 )a5ı)ormuş gibi gellvor. 1'azı1anlar 
l:r,~ ~ ~akklri)c •Hr Ytnlindc rf'nnet. demrk lhım ge· 

hlkfıy;sinlo c~:e~:ğ~~~?·: 
1
°, ıaman da •&Öyle Tatar atuı:• 

nın ı .... 

«Bu binalarda da iyi tiyatro oynanabilir» 8~~~~ 
CBa$ı 1 incide) tım arkada5larlı birlikte h; is· 

toplantıda sorulan muhtelif sual· !er başaracatımm kuvvetle umu Köke hasret 
leri cevaplandıran yeni başreji· yorum. Tam repertuarı henUı ( Bası l incide> 
sör, ezcümle ~unları ı;öllemiştir: oğrenmedım. Edebi Heyete " feldlde tahdidine kar ı ~on hür· 
•- İstanbuldaki tbatrolar fıl · Tıyatro mUdlırlUğiıne ben de şah rh·et de\Timlıde pe) da olan ok· 

hakika eski binalardır. Fakat sen Alman \e Avusturya edl'bl· ti!Amr.11, geri kafalılar, )obaz. 
unutmayın ki eni tiyatro bina· yatının klAsik ve modern eser· lığı bir niıfuı -. nır.nfaat aleti 
lannda kôtu tiyatro oynanabile· terini ta\'sıye edeceğim. Getirdi· haline ko)anlıır \e hnri,teki bir 

Ankara a 
ir k myo 
az 1 

ceğf gibi eski tiyatro binaların· ğim eserler ara ınrla R. Shaw'1n takım kiıtü niyet sahlplrrt, geıılıı Hıuıuı ıruJıabirimbdm 
da da iyi tiyatro oynıınılıbilir. dunvanın henüz hiç bir ı;ahne· iilçııdc istismar etml~tcrdl. Hu Ankara, 2 - Dün Ankara • 
Biz de bu binalarda iyi tiyatro ı;inde oynanmamış olan • Dlinya. r<'rcyan kar ısında halk, iyi ile A~ aş yolu Uı:erinde feci bir kam· 
oynamağa çalışacağız. yı Düzeltecek Adam• isimli 4 kötiı)tı, sarnimi ile riynUrı, hak. von kaıası olmuş, üç kişi ölmüş 

Tıyatro &anajının biri, Eanatı perdelik bir piyesi de vardır. fa halılı, hıı) ırla eni ayırmak \"!' dort kişi ) aralanmıştır. 
mtitemadiyen gPliştirmek 'e ile· Tiyııtro müdlirü Orhan Han· imldlnını ilk hamlede bulama· Kaıa, 29 uncu kılomPtrede bir 
riye gotürmek, diğeri sanatı ha]. çcrlioğlu da, henli:ı kat'i karar mı tı. Bıitiın hasi ııaı1ilerin, \•traJı donmekte olan yolcu kam· 
ka yaymak üzere iki vazifesi '<ar· mahiveUnde olmamakla beraber, rt') avcılı"ı lır.sahına )tkıc1 geri· )onu ıle tnş yükhi blr kam onun 
dır. İyi bir tiyatro idareciliğinin Sartre: Sinekler, Prıe tley: Bir Jik mr) ntrrinl 1 ti ınnr el mele· ı:arpıı:masından ileri gelmi5tir. 
sırrı, bu iki vasfı iyi bir eekilde Şehre Vardılar, teliflerden Cc· rl, bir aralık seriliğe makbul bir Ölen ,.e yaralanan vatandaı.ılan· 
mezcctmektir. • \ot :Jo"ehmi Bnşkut'un )'azmal.1a §CY ınnntarR!.ınt \•erdinnl~l. mız şunlardır: Olenler, Ayaşlı 

Bu arada tiyatro müdıirü Or· oldu{:u ve tamamlamak ÜZl're Çnk llkur bu nr'i sisler ar. Eyup Parlak, M!'hmC't &er ve 
1
1 
han Hanı:erlioğlu da şunları ilA· yakında Adanaya gideceği Ma· tık dağılmı tar. elini alikalar I kansı Halime Eser: yaralanan. 
ve etmıştır: kine, şair Sabahattin Kudret Ak· isti mar me\"ıUU halinden çüım15, lar, Remzı Eroğlu, Durmuş Alı, 

•- Bu seneki çalışmalarımız· sal'ın Konakta Oyun, değerli hl· lmdsi mttralara 'e h k 'e farl· Hu!Usı Erenler \e Hasan Kara
da Dram Tiyatrosu \"C Komedi kAyccilerimizden Bekir Sıtkının lct istikametlerine akmai:a baş· cadır. 
Tiyatrosu diye bir tasnif yapma· Düğün adını ta51yan ilk piyesinin lnmışllr. --------------11 
yacağıı. Buna mukabil Dram Ti· de repertunra alınacağını kuvvet· inkılabı , e tcrnkkh l ) anlı5 &C· 
yatrmm binasında komedi olsun, le umduğunu ilAve etmiştir. kilde anlıyan 'e dinin tarihi H 
rlram veya piyes olsun sadece Şehir Tiyatrolım başrejisörü ktimai nıılna ını knramnan ~r.. 
ı;anat eserleri oynayacağı:ı ve htı· l\tnx Meineck dıin Edebi Heyet nilik mlilPassmları hiç bir mu· 
nu yaparken dfinya tiyatroları· İİ) eleriylc c'lo tanışın ıştır. Tiyat· Jıilto eksik değildir. Hunlar, 
nın bugfinkil durumunu takirı ro kadrosunn dahil sanatkftrlar Kur'an kurı;lan açılma ını, hal· 
edeceğiz. Diğer 1iyatromuzda da arnsından lisan ve tercihan al· kın )enlden cami yapmak ,.e 
daha ziyade hafif ve eğlendlrici manca bilen birf~i. tercih hakkı me\·cut ramlled t<ımir fllml'k 
eserler ı;ahneyc koyacağız. kendisine ait olmak üzere, bu· hevesini duymasını yadırgayabl· 

niğrr taraftan Vali ve Beledi· gUnlr,rde Max Meinccke'ye tere il· lirler , e ~ anlı5 tefsir edebilir. 
ye başkanımızın ve çalışma arkıı· man ve asi tan olarak \'erilecek· ıer. Hakikatte hiıtun bunlar, 

Eski muharipler 
Konferansı 
Toplanıyor 
Şehrımızde toplanacak olan 

Dıin) a Muharipleri konferansın· 
da bu Federasyonun harp ma· 
liıllerının harpte kaybettikleri daşlarımızın da tasvibiyle, yeni tir. rerdin ~ah i mrnfant \ 'C duşüncc· 

mevsi~ baeındaıı itibaren Emin· !erinden ) uksck mllnc' i kıymrl· uru\'larını yenıleme ve alıştır· 
önu ve Kadıkoy Halkevlcrlnde Nuri Yamut ler hesabına fedakiırhğ\ cazip ma servısı ~efı FınlAndıyah 
haftada iki ~ecP tem fllcr vere· bulması \e daha hl olmnk. nc· ı Rurt Jan on da bulunmaktadır. 
ceğlz. Bu temsillerde tecrlıheli C Ba&ı l incide> fislc rnüradclcye girlmırk alıt. • Janson otuz altı rasınd.a olup 
anntkAr)arımııla birlıkte genç z11rlnde görüşmeler yapacağını· kı ını ı:o tcnnr i mlinasına ge. f ın • Hus harbine ıftırfık etmı. 

istidatlara da geniş olı:üdc rol da sozlerlne i!A\'e etmi§tir. lir. ~lenıll'!licttr.ki bo~Je ıılikala· \e yara almış bl.r muharıptlr. 

I V('receğl:ı ve daha ziyade fianat ORGENiffiAL nıı hr.dr.U belki hcnuı ilice ta· Janson muhtelıf memleketler 
<' erleri oynayacağız. Bu fikrimi 'l nt VAlllUT 3 ln cdll~1rıııl tir, 1'iırkh rrıln de yaptığı tetkıklerı konferansa 
Herr. Meinecke de çok mUbm· 'Al'ot,t·m~ lllıisliimıın halkı lıugiin yukı;clti. bır rapor halinde sunacaktır. 
mel buldu \'e tiyatronun ancak Nnpoli 2 CA .P) - 'l'tirkiye d lılr ıtirıi Jideı liklcn mahnım· Rapor .muh~.eHyatı ıt,ıbarile 

nis Tahıin Til kUtlenln ayağına silmekle yayı- GcnPI Kurmay Ba~kanı Orgnne. ılıır hkat i~ti~nıarcılıırın, riya. alaka çckıeı gorild lm~kte \e ~öf" 
a.~~--=--------------=:::.:::::.:.:..:.::J labileceğlni, bu ııayede iki ıına ral Nuri Yanrnt, eşi \'e T11rlt karİarın ritnrdleriıı nikahı dü~· son. bu raporun a ' arp maf • 

Mısırda Yeni• kabı"ne nı'.hayet kuruldu tiyatroya yeni yr.nl &evirciler ka· HoyetilkNaİptt?flikHavagilalanınAda'tuktrn ,:onra hö~fr. hir liderli i.n,~~I~~irh~.~~t~aer~~~m:ur:~~le :~~ 
tandırılabileceğini &Ôl ledi.• Atı ant ı a ının ney V· ı:rli meıı;fne lmkAn \'ercıct'k hır k 

11
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b. ı i B k t A · • • ca mı ı gayro en er e e 
'MudOr Hançerlioğlu, bu ııırada rupa 0 ges aş omu cını mı- nıht H m:ıncH asa) iş dc\TI baş. · k' ı b ı kt' d k 

( Bası ı lnc'"'e) ri d 1 1 k ral Rohnrt Camey ba•,nn Car· . . mum un o a ı ece ır• eme · mt•tır. m n ~ Y arşılanmıştır. orulan oTivatronun dc>knr bul· • · ~ lı · bılır 
~ V 1 ney ve l\Hittr.fik Genci KarargA· ~a • tedlr~ 
Kral yemin mera im.ini mUt efd partı"tnın sözcüsil bugun çesı ne kadardır?• ıııahnl de hının 'ılerı· "elemleri tarafından Miıhim olnn nokta, 'icdan Dı"er taraftan bugUn sa· 

.kıp' hu'·"'m .. te hitaben "U hıt"'a· \erdığı be nntta, Ve!d partı i· coyle cevaplımdınnıştır: .. 1 i b k d l t 18 d Park Otelde 
"u ' " H " karşılanmışlardır. Bayan Car. hilrr l rt a ımın an sa ım a e, • 

b!de bulunmu tur: :ıın _u·eyın Sırrı Pıea kabıne- •- 9000 lira kadar olup mil· ney, ba~an Yamut'a American bir mmazcnc)c \e muhtelif içti. Dun)a eski_ muharıpler fe· 
•- Hfisrvin Sırrı Pa&a bu na- ne ıtimat etUğınl ve bu kabl· him bir kısmı sarfedilml~tir ama Beauty-. adı \ertlE'n cinsten iri hat ,.e gôrıiş sahipleri arasında deraS} onu ba~kan'ı • 1\1. Albert 

ılk durumda hnp bnrabrr ışblr· neyı destekleyeceğıni bıldırmiş· 700 000 lıralık bUtcemı;den da'. till d müteşekkil bir buket bir kar ılıklı anlııyı \e &n)gı~a Morcl ..-e Genel Sekreter M. El· 
lığ! 'e yardımınızı ı terım. Mıl· tır. ima münakale yapmak mıimkiln· ı; er ~n doğru gidllme idir. lıolt H. Ne\\ comb tarafından 
letımlz i)la~I w ıktı adi bakım- ı llilUI I' şın1ınri btlfa dur l"e 25 000 lıraltk bir münı· ıunmu~ ur. I Hrr maıı:ısllc ihtilAI deui de. bir basın toplantısı tcrtıp edıl· 
d k ·k sebep" k ı ı kt s t Bakanlar Kuru u · an ço nazı· hır durum karşı. hkendPri)e 2 (T il A) Es. a e yapı aca ır. onra unu ma· nr.cck bir de\ ir geçirdik. nu de· mıştır. 
&ındadır. Mılletınm.ın ıstık!Alının kı Basbak 'n lAIİ P -

28 
nnı:ı ki tiyatronun elınde zengin to landı vir, biıi mndnin bir takım fe. Bu toplantı, htılen 14 milyon 

muhafazası ancak sı)asl \e ıkt h an 1 aşanın bir dekor ve gardrop da vardır.• P nıılıı.tarından a)ırmok \e kur. ıiza~ı bulunan dC'rneğın 4, 5. 6, 
&adi buhra~I:ırı onlemcklc m~: aııranda Krala sunduğu Istıfa· Muteakıben rejisör Meinecke, Ankara, 2 <Hususi) - Bakan tarmnk ı trdı fakat aldı •ı hızla temmuz tarıhlerinde ıchrimizde 
hafaıa edllcbılccektı namenin metni bugiln ncıklan· ı;ozlerın1.1 eöyle de\am elmleUr: lar Kurulu bugun saat 17 .30 dan l ııir tı.ıkım ly!İiklr.ı;nın de koku- 1

1 
yapacağı umumi konsey lçtıma· 

Hepiniz.in vazifeni:~c milletin mwııl~ll Pa•a bıı istif.. mektu· •- ?ılüdfir Orhan Br.yle \'e ha· 20 30 a kadar suren bır toplantı nli ke~li, mnzi) i toptan Jıötiı ları ıle alıikalıdır. 
ve kralıyetın hızmetinde çalışa. bunda, c:iJylev demckted.,ir·. zılarını 5imdiden tanıriığım, dl· yapmıı ve ı;lınıin meEeleleri üze· gösterdi, milletin dilini sıın'i bir 1 4 Temmuz cuma günO yapıla· 
ca~ınııa e B " ğerlerini dl' peydernry tanıyaca· rinde çalışmışttr. baskı ilo dcf(ıştimıck ,.e mul cak yonetlm kurulu toplııntısı 
te . mı~ım. a&anlı l&ler •Çok çetin bır durum içinde ı;iİIİIİmmmmliiİİİımııliııiıiiiıılıılm••ıııİllllİ•İll•••••"\ 'ıle al.'ıka'I bu ba'·ımd;ın da ge\' nı milteakip, yıne sa;ıt ıs de 
~ennı edcrım.• vazıfc) 1 teslım aldım \'e :ıannım· .111 " " 

Kabine, Mısır siyasi mahfılle· ca mılll'tımin 'e Kralın istedik· B"ırinci kalite lsve" ve Alman malı şrtnıek istedi. e kadnr b 1 şey Park Otelde tertlp edilen hır 
1 ~ ıo , arsa, bu de\ irlc lnşlar, kötu. Basın toplantıJında Baııkan Mo· 
erını climd!'n geldiği kadar yap· • liiklc dolu olan m:ıdden nefret rel ve genel &ekreter Newcomb 

ı ~a •a talıştım. Ancak, takıp etti· T E c B J T t 1 t k l t ğım siya~etin !ısır milletini ikı· ecliniıc, kına minnetle baglanı- gazC' ecı ere > one ım uru u op 
nız.11 fikı ini ileri &ıinnegc loy. lantmnın net eleri hakkında 

iN 
4 scıat oro ile günde 3 cıdeı olınabllir. 

Süraıle hazmolur 
ve derhal tesirini göst rir. 

. 
lsfanbul Genel Dokumacıhk Türk Anonin . 

Şirketi idare Meclisinden : 
Sırketımıı, Urnumt Heyetinin a~ağıdald Ruznamede mlln· 

derıç mevadı müzakere ve karara bağlamak Uzere 21 Tem· 
muz 1952 tarıhine musadıf pazarte i gunll saat ( 10) da Şirket 

merkel.lnln bulunduğu lstanbulda Aşırefendi caddesinde İs
tanbul Hanında 7 No. da fevkalAde toplantıya çağırılmas.ı 

İdare Meclisimizce kararlaştırılmış olduğundan. hissedaran 
\eya mümes.ıllerinln toplantı gunünden hır hafta e\'VCline 
kadar hisse scnetlerını ve~ a bunu musbıt vesıkalarını Şirkete 
tevdi ederek gırış kartı almaları ve toplantıda hazır bulun
maları rica Ye ilAn olunur. 

RUZ • A E 
1 - Şırket un\·anına mutedaır e a mııknrlcnamenin 2 inci 

maddesınin aşağıda yaıılı olduğu ~rkılde tAdlll 
2 - 400.000 lıradan lbarrt sırket ermayc·inin 1 000.000 

(bır mılyon) llraya iblAğı \ e bu ebrple esas mukave
lenamenın 6 ıncı maddesinın a ağıda yazılı olduğu şe
kılde tadıh: 

3 - Tcı~'u hır halde vazilelenn1e11 affıni talPp Pden İdare 
lcclısı lzalarının rerıne ~en ı nnın ıntıhabı. 

ESKİ Ş KI.I ·- YE ;t f;E LI :-
~e a~ ırmağa yüı tuttufunu mil· E M E s ı• met nrdl. bıltıı vcrcceklerdır. 
sahede etmnktc~iıii nu şartlar ..- A. L z 
altında daha faz.la iktidarda ka· l' I ı nuı;iln memleketin her tara· 
lamıyacağımdan istıfamın kabu· fında beliren gidi in manası, Kore şehit ve gazilerinin Madde 2 - Sırketın un !adde 2 - Sırketin ünvanı 

:: ı , :: o 30 lunü rica ederim.• • ımıilen i~I koklcri yeniden kur. \'anı İstanbul Genel dokuma· ( S ntr l Dıklş Sanayıi Türk A· 

.. 
1 '> Do ar 

ıoo rrauu trurı , " •.ıe K Q V A p T A Ş mak , c ihtiliil deuinln orta'. n · çocukları bedava cılık Turk Anonım Şırketi ( nonim Ştrketıdir 
Başbakan Ufiseyin Sırrı Paca. • • • ol:ıcakt r ( Madd 6 S k t may""-ıoo Lıuı "11 - u ıo " .'ıJ.dı1iı maıi enka:ıı arasında i>i okutulacak 1 • l' - 'ır ·e ser "' oo r nın Krala tevdi ettiği mektubun t- " Madde 6 - Sirkdın srrma- ( sı bPherı 250 Türk liraıa kıy· 1 

•Tıcrı tranrı "oı 6411 mPtni de bu ak!iam açıklanmı~· Tahir Han Galata Tol : 49421 ilr. knıuvu, okla .kııra)ı şuurla ( 1. Or Tem~il Bürosundan yesl beheri 20 Turk !ırası kıy. < metinde nama mubarrer 1600 
~~~ ~::,:a tra:~ 11~ :on 

11 e
1
s •

11
°
0 

lır. birhlrindcn ayınnok, hayırlı bir bıldirılmlştır.) Kore'de 6C'hıt o- metınde 20.000 hısseye mun· ( hıs eye münkasem ve tamamı 
Hu e) in Sırrı Pa;:a bu mel.1u· nıu\ a 7 ı•nc) e kn\'tlŞmnk yolunda· lan ve .... ,, harp malulü olarak kasem 400.000 (dort ~·üz bın) ( hı edarlar tarafından ödttnmic 

lOO Drallllll l.871 - ı ııe b •• Al k rf l\t 1 • 1 • ı· olıın uı " .. 
unda, milletin birinci isteği A Ok il O" 1 naca ır. az 11111 ıır ('mane ı • '-"Urda donen subau, askerl me- Tiirk hrasından ibarettir. Bu ( 400000 (di5rt '-'Ü:ı bin) Türk ıtıo C•h•:oık ıı.:u. ı u - ı •o 1 s u ara grencı 1 "k k b' ' l '· t" • ~ ~ ~ 

-ı_oo h•u 1 ., h 12 58 14 
ı" :

0 
° an Sudanla birleşme işini ve 1 'e ~ 11 ·se ır 6311 a "')mr mı mur, assubay \'e erlı>l'imlıin hisseler mecmuunun istirası ( lira ı ılc t11zyll surelıle beheri 

• 
0 İngllitlcrtn Silvevşten tıknrılma· taşı)aıı l\ir rmniin tamiri için 5434 sa) ılı EmekU Sandığı Ka· füessislcr tarafından işbu ( 250 Türk !ırası kıymetinde na· 

• ESHAM " TARvtı.AT 61 arzusunu tahakkuk ettirmeğe 1952 - 1953 öğretim yılı için kendi ''arlığından feıhıkiırlık et· nununun 65. inci maddesi gere· mukııvelenameye merbut ve ( me muharrer 2 400 hısseye 
- • 

7 fo'Aİ7.l.1 1'AHVh.l.F.R ı:alı acağını ve memlekette t~k· 5802 l k mrğe harır olıın halk, bir ~ki :ııınce ilk \'e orta oktılu bitiren onun bir cuz'il mUtemmımı ( munkasem ve tamamı nak· 
6 .. Ac:a""ıda ... ·aııh astsubay sınıf okullarına sayı ı a· b """ ı lıi b" ı; ~ .. • .. rııırıım ı 21 oo rar parlamenter hayalın kunıl· w h J k b l U.)U&un ml'7.arının om • ır \Cya li~e ve orta okullarda sınıf· olan tanhhütname"de göstnrıl· ( den tedıve olunmuş fi!)0.000 
Sl•u F nun hükUmlerıne rôre b"renci alınacaktır. Kayıt ve 8 u t ki ı t h a " '' 

• rı nı.m 2·T 2ıı o ma"Sırıı temıne j!ll~Tct gôsterece • 6 or a me C'll 'e)a ıas a ane ) · ları biıtunlcmesiz geçen çocuk. mış olduğu üzere taahhut e ( (aHı ) uz hın) Turk lı· 
lhı 0

• l7C ı 22 40 ınl bUdırmektedir. müddeti 9 Haziran 952 sabahından 1 Ağustos 952 ak§amına pılma 1 için iroıı eden yardım 'e tarından biri pan"iyonu bulunan imza edılmis olup b"delı ( ra ı ki cem' n yekiın beheri 
1961 

fit nı :ı o İngıltl're mrrlkanın, Fnnık'un kadardır. alAkııyı dn csirgrmlynr. lise veya orta okullara tmUhan- mevadı Atide münderıc ş · ( 250 lıralık nama muharrer 
!! 

1 
M 

4.ru ı 22 ~8 SQdıın Krallığını tanımaS"Jnl ı. Astı;ubay sınıf okulları: Tiirki.)c, aklı ba,ında llderlr. sız ve parasız yatılı olarak alt- kıl daıresinde tesvıye oluna- ( 4000 hısııeve munkaı;em ve ta· 
'' 

1 ~ 1 daba il 20 !o 1 teml)nr Süvari Okulu Jstanbulda, İstihktım Okulu İ6tanbulda, rln ve kendi gunır. kin 'c ihti· nacaktır. , eaktır. ( mamen odenmış 1000000 (bir 
1 11 ıtada'aa lII 21 so Londra, 2 (T.H.A.) - fngihz Topçu Okulu Polatlıda, Uçaksavar Okulu Tuzlada, Ulaştırma ra lanndan ml11r.t he ahıno fc. Bu husu51a, Milli Eğitim Ba· 

1 

( mılvon) Turk !ıra ından iba· 
ll 

1 
Al dat.a. TV 21 •') nı, t.şlrn Bakan yardımcısı, btı· Okulu izmırde, Tank Okulu Ankarada, Muhabere Okulu An· dakllrlığı r.adp lıuhın ııkınr1 .. ı. ıtanlıı!ı Orta Ö~rctim Genci Mil· ( rettir. 

~ ruı :anı:.11 I 21 o gUn Ayıın n1l'clisınde \erdıfü bir karada, Sıhhiye Okulu Ankarada, Veterıner Okulu Ankarada. 'asct ııılamlımnın; halkı hl yn). dlirllıl!ün!' 'e fılli Et.itim MO. ~ ı 
raaı • lı:u TI ıo . IJ beyanatta, Birle ık Amerika hil fara &evkedchllereklerl \'e ko· durluklerine gereklı emri ver· 1 A c A 

ıe~2 z •uı B ın 1 ., "O kfımetının Kral Fnnık'u Mısır ve P. Okulu Çankırıda. la\t'a bü Ok işler gorfilme ine mlştir. 
105~ z mı 1B ıv ıc•o 1 Sudan Kralı olarak şartsız tanı· 2. Aranacak Nilclıkler: mu\'affak nlaraklnn bir ılc\irde· Bir çocuk kamyon "' 

.. •, 6 fl'Afıı.t TARVft.l.ER mavacnj!ını açıklamıştır. a - 'ftlrk vatandası olmak. dlr. :'.\raılfli terakki imkAnlarile it d k ld 3 Tcmnıuı rnr;:: _ rerticmbe 1 ! 1 4 5 1 , 1 uıı D~ır..,. h • _ Dı5 İşleri Bakan yardımcm b _ orta okul veya Mılli Eğitim Bakanlığından orta mAnr.n kıyınc•tlr.re saygı mf'yli a ın a a ı iSTANBUL _ 
1'a k "-'!?• ı 1 rıo •Amerika, Kral Faruk'u Sudan okul muadili kabul edılcn bir okuldan meıun olmak \'eya mmui bir ckilıfc yiirii~e. Tür· Ispa(la 2 <Husu,l iuhablrl· 12,57 Acı~ 1 Tt rrornın, 1 oo Ha 

1'allın.,,. n 10
' :ı 'e Mısır Kralı olnrak tanıyacak yilksek bir okuldan tasdlknanıeli bulunmak. kbc mıııınam lılr kalkınmn de\". ınızden) - Şehrimiz.de bir ,o. bfrlfr ıs ~ T rlı:.U.r (Pi ı u . o Danı N 

Xalic ıırııa nr ır3 110 oluna, birçok fiiyasl meseleler c _ Vücut yapısı dü:ıglın \'e her bakımdan satlam olmak. rlne kn' ıısııhllir. l\faıinlıı h 1 ve cuğun ölilnılle neticelenen bir muıJ (Pi > ı:ı .ı.s Sark nr Oku:ı-An 
14 

ıııo taı lcruı 1 
1 a 0 karşısında kıılacnktır • drml5tlr. d _ Kendisi kusursu:ı bir ahlak ve karakter sahibi olmak, hayıı lı kiiklrrini 'eniıtcn bağla· kamyon kazası olmu5tur. saı.h n.m u .20 öa•• konıerı c rı > 

19&8 11 llcruı 11 ıo3 00 Times'e gorc JIIIAll Pasanın e _ Bir veli gôstermek. mak ynlımıla lınlkım11.lb mc\"· Yaptığımız tahkıkata göre: So· 14 45 aırlnlar (Pi> ıs oo :ı:::apaııı~ • 
uu ta• han 1 ıoa oo istifa eheplcrl cut hnsrf'Iİ, bu hnkımdıın çok ii· ror Mustafa Okumuşun idare· * 

= l'l3 ":'l Londra, 2 (NafP.n) - Times f - Boy 1.60 dan aşağı olmamak. mit ,·eriri bir emare cllye kar. sindekı Borno\'a 60 plAkalı na· ı .oo Aeılıı n danı m tı ( Pi ı °' 
= -,.. 5 FAtzd TAH\lh,l.ER gaıetesinln Kahire muhabirine g - ARırlığı boyu ile miitenasip olmak. eılıımek ı. nmdır. \ ıldırım mr· haya ait kamyon şehrin rıvarın ı 20 J;onrııuıa l. so :Memlebt han il) 

;:::;' • 2 .ôö göre, mmı Paşa hOkCımeti ~u h - 16 yasını bitirmlı ve 23 yagından gün almamıs rında bir mnd(li lr.rııkkl glıll ı. dan gcçmr.kte iken G ya5larında lan 10 1)0 Ha"ber'tr 19 1 ~ p a!IO "'o 

1 2!,ıo ebeplerden dolayı fr;tlfa etmiş- bulunmak. nln mUli bfınve\e hımrh olma· Kadriye ismınde bir kız çocu· ıan 10 1~ xonna • 19 0 

11cu ,.,. ı ıı hlaa u so lir: 1 - İngiltere ile mUukere- ı _ Askeri ve &tvıl okullardan ders, ahlfık \•eya sa~Iık ısı itin nıflnr\İ kl\nır.tlf"rln bek. ğuna çarpmıstır. Ağır )aralı o Okıı.Tan Ha rtt T •es..s ::o,n Ra~ 
0 

/~•o:rı t' l> Yola ıv ıo 00 leri gclistırememis ve bu hal de ı;ebeplerile çıkarılmamı~ bulunmak. tisiz \C sahip iı kalmaması \'C larak yolun kenarına yığılan .ı • t•t 11 10 ,_, .. t•hlr haııtrı r 
hı •' ıou n T 11 • l'l1> ı kabinenin durumunu uıyınat· j _ istekli miktarı fazla olduğu takdirde seçme lm· zeminin bu bakımdan da i)i ha· yavrucak biraz sonra ôlmuştür. 20 •\ ıı lı: 

4 
,.. 

1 21 ıo 1 nınn t• 

-19~ı TdıT ı 102 20 mıştı. 2 - Mı ınn içinde bulu- tıhanını kazanmış bulunmak. ıırlanma~ı esaslı bir ihtiyaçtır. Şofôr Mustafa ynkalanmıştır. knro il ı ~\) E nler am nda 22 00 

...!• f,5 FAl7.ı.t TARVfl.l~R nan iktıı;adi buhrana ı:arc hulu· 3 - istenilen belgeler: Ahmet Emin YALMAN Sar :ar Ok:n an Can .Ak: t 22 o ııat 
ıo&o TıbTUi - naınamıs olması. Bıı buhran a _ Dilekçe 

- ftANJt nt~SELE•t1ouo \'efd partisi tarafından lıurulmuş b - Nüfus cüzdanı veya tasdikli orne~i. 
n ~e temeli de, kötü bir sirnsetle 

~--------~---- taıı..n opuHı 22,45 ltabulor ~ 00 
Kımblyo · B~'"• prcı:ra'llıaf Te danı 

·ı. "-• •~lca:.ı takviye edilmişti 3 _ HllAJI Pa· c - Oğrenim derecesini gosterlr okul diploması veya 
ı~ 8 1nkaı1 ıı. 209 :ıs şanı ·ı i 11 ı · belgesi. ?aı>ı R'.rtdı 

8 
ss so n, suı st mıı e g rıstııtl mü· 

Bahçeli evlere 
Troleybüs 

Müthiş bir 
Sıcak dalgası 
Geliyor 

m ı :ı (Pi) 2S,15 Konnrto ("P ) 

2,,00 X&PllDt< tlct. 
Ynkarı n Aufı7a: ı - Bir me•· 

T. T caroı 
8 

· ._ n oo cadcle ilerledikçe çok dııh~ .ae· d - Bir seneyi ı;eçmemi~ ası kAğıdı. 
Aı'an e menı:n~"1 e oo nls bır zümreye zarar vert'bile- e - Ailesinin, kendisinin ve velisinin iyl ahlAk ve kıt· 
earlr De.t.rın•nıtrı El' oo rrk hale geliyor \e bu sebeple rakter sahıbi olduklarını gösterir b•i huy kACıdı. 
uımuıh B 2& es de Dil~bakanın dunımu ıayıflı. f _ örneğine uygun noterce tanzim edilmls taahhüt 
Oh' fu.taıı Anı!. so oo ~ordu. Bu zümre ıımumi~etlc • 
"'• •o cl~ı r

111 
•• A 4. uı oo Vefd ile sıkı temastadır. 4 _ senedi. 

n " "w H g - Tam teşekkilllU askeri hastanelerden •katılacağı 
~~~ft(i'R;~~~ıı~~..!~ı ~oo!,_ ıltıli Pa::anın kanunlara ı:ok 
PARts ftORSASI Al.TIN FiATI bağlı bir adam oluşu, lavas. sis- sınıfın• astsubay okula girer kayıtlı sağlık raporu. 

11 1ı -__, tl'mli fakııt kanun yolunda talıs· IV. Genel JHıkümler: 1 
a tı!I 0 11 ooo Fr masına '"ol b b 1 ı - istekliler doı.nıca girmek istedi leri sınıf okul ko-- O> Do!Ar 

301 
P' • J açmış \e u se !'p e & 

r. de muhalPfet bol uman bularak mutanlığına \eya bulunduktan As. Şube BaBkanhklanna mti 
SE RES1 Pi A ADA Başb kanın durumunu baltala· racaat edecekler. 

növtzı.Elt mıstır. 2 _ istenilen evrakı zamanında okullarda Yeya As. Ş 
:ııu n lo«ındoo 107 -6 • ıoos Bu y 1 O • · h f B5. lıklarında bulundurmıyanla r hiç bır hak ddla edemezler. S••rhn thkt r o o 1 nıvcrsıte a tast d 

ı ~ · ıo~o 3 - Müracaat fazla olduğu takdırde kadro nisbetin e 
Do ar t't"l:ı f 4l -420 Çanakkalodo yapılacak no•ar ctlr ll" seçme hakkı okullara aittir. 
Do ar v &ıa-aıs Bu seneki t nlversıte Hafla· 4 - Namzetlerin gıdis don Us yollukları 'e masrafları 
tsT c•• r7 ' '

27
-&23 61 Çanakkal de yapılacaktır kendilerine aittir. 

== ~A tıo-ııo lı'f Dır hafta müddetle m~hte· 5 - Askerlik Şubelerıne mlıracaat edenlere okulhırınca 
~RftAFl..a..J ... •·!!~-:.A:.:.;.:~::....- me\"'Ula il - ·~ r, N .. r r,erinde konfe- ~elmelerl için da\•etlye gönderilmedlk~e hl~ bir namzet oku· 

&tıııar ranslar vermek, mahalli ihtiyaı: la gelmiyecektir. lhut 

C har 

l ' 1 

r; 1!:l 
:r. •• -

o 1s ve meseleler füerinde hasbihal· 
ferde bulunmak mıksadıle: Rek 8 - Talip olacakların sıhht muayeneleri baş \'tlrdukları 

:~ :~ tor, G('nel Se retcr ve her Fa. ~kerlik 6Ube \·eya okul komutanlıklarına en yakın askeri 
3, ss külteden iklser temsllclnın le 1• 'astaneye se\kettirilerek \ ptır1lacaktır. 

u• 17 dl td ı • dl. 

~:;7 rak edec" ı İstanbul Ünhersl '1 - Okula iremez kayıtlı rapor alanlarla evrakını val 
te 1 he,etı ııaur ifinD Çanak- tınde tamıımlaruvanların e\Takları okullara iOnderllmiyecel.: 
kaleHı hareket edecektır. kendılerlne iade edılecel;tır. (10462) 

• 
isletilecek 
Ankara, 2 (Hususi) - Ankara 

Belediye i onllmüzıtrki sene lçın· 
de Bahcelie\lrr \'e Cebeci semt· 
lrrine trolovblts ısletınesine ka 
rar Hrml lir. Bu seb!'ple yeni· 
den 13 troleyhils ısmıırlRnmıştır. 
Bu arada muhteUf sı>mllerin ih· 

1 tiyacını knrşılamak liıerc Alman· 
)'aya 25 otobfis siparis edilmiş· 
tir. Otobüslerin beşi bnilmür.de
ki hafta içinde şehrimize gelmiş 
olacaktır. 

Emekliye aynlacak 
Olafllann listesi 

ma~ı 1 lnrh1r.) 
İsvlçrede sıcak o derece art 

mıştır ki, su sarfıyatı silratle 
vıiksdml~. stnklar azalmıştır. Is 
\'ıçre makamları, sıcak de\'am 
ettıf!ı takdırde su ıııluk olaca· 
ğından endişelenmektedirler. 

Fran ada ve İtal~ada da su 
stoklan azalmaktadır. 

Romadan elen hab rlere ö 
re, itnyada ı ı derece i sıfırın 
üstrınde 38 i bumuştur. Bu de 
rece gulgcde nlınmıştır. Fransa 
da da sıcak artmıştır. 

1nı:l1tcrede fiıcak 
Londra 2 < .P.} - ingniz htı 

kimleri bugün beya:ı perllkola· 
rını çıkarıp, mahkemeye o ~t'kil 
de rb aset etmişlerdir. 

tngıltere tıırihlnde ilk defa 
11u .. uı J' ı ~"fr•mı:ı! n olarak gôrıilon bu beklenmedik 

Ankara, 2 - Blillin Devkt karar müthiş sıcaklann tf'sırln · 
laırelerinde 13 temmuzda emek 1 de Htihaı edilmiştir. 
11\e ayrılaeıık olanların llstclerı Ffhaklka bu1?lin bütfin A\TU 

1 hazırlanmış H ' Ba bakanlığa ve- pada suhunet 110 derece Fah 
rılmi§ bulunmaktadır. renha~ t cİ\•arında idi. 

ANKAl'A 
7 80 " 6 &im 2 - l mnınl >ardım 8 - 'hlbırlL 

7.28 Acılıl vı prt:ıram "" 
A7an, 7 l Mli k IPI) 7 4 ~ Ha ' - İptlk 5 - Bir tıaYTan 6 - -··· 

~ ')0 Tn!'kiiltr IPI) 8 2S Hau rap 1'1 7 li: muuıı 6 - Alı:ıt:ı:ıl.: 
A o uat f ınu%ılı: Pi) 0,00 c inıın DCNKU BUL 1ACAN1N IHLLI 

dan Fıh 1 - Po onya 2 -
~·rorıaını n kapa t 

* 12 ı.s • 13 SO Aahr 111U: 

12 15 lle tkt '•n A 

kapanıe . 

* 1 & h Atı'ıa ıı~~ ,... 
rı 17 ro Sn lar t' ) ı ö' '10 " • 
raat 17 ~~ ~.,~in o" aof'ıp 1 
l'tnrln Ahdııllah ~ ınan ı 

Tt hahf'rln ıo 15 Taril ten b r raı>rak 

ı q " 0 Sa kılar Olm71n M..U ili Para 

ıP H Rad o il• !zır iıee 20,00 T rlc 

ı .. m. u C'enl e C"t hnn, 2 ı 00 1',.. 
nnf • 21 1 ~ o..,..ra anaları p l 

I A a ll - Yol k tn 4 - s~ a ~ -
'r• n 8 - I' lı:t 7 - Dal fl -

'l'ııl<lr dan .A • ı - Pornı. 

2 - D 8 - ı l't At 4 - Yt • ~ -
n 7 - An 1: 

ı < 00 Ze7 

21 SO Hı r revap adam :ıı '5 " ık n 
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ça 
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ta 

işte 811gii11ii!I e11 mille_ltimil ve heP lteselfe. ll'lf#" B6/çllt11 rqt/lf_,o/t1l'ı" · 
b MoOel. 907 • 80•.., 

- la4llı: 1 ...... J ,.,,. 

Turki)e l'mumi Acentalığı: 
:MATEO ALALUF l\t \HDUMLARl RAUL ve VİKTOR ALALUF 

1 1stanbul Erzurum ban 7-8 Telefon: 21204 
1zmır: Halit Zt)a Buharı 35 Tel: 2827. 
ıstanbul Satış \erleri: 
GU\ ENSPOHT. Sırked l\luradıye Cad. 39. 
ŞIRZA.T B \l .. IN, Sırkccı Hamidiye Cad. 20. 
hmirde ~atı \'erleri: 
OTOT \ Y Ml ESSESES1 
S \DiK \T \ Y Anarartalar Cad. 99 • 101. 
CEV \T \TEŞDAGLI. ismet paşa Bulvarı 48 • 3. 
NEO~ ELEKTRiK EVi, Ankara Palas sırasında. 
JtADYOFON MUESSESESİ, lkiçeşmelik No. 37 • 39. 
ADE!\1 C \MLfBEL, Kahramanlar 1423 sokak No. 20. 
NiHAT ETIKUN, lımarkcmaleddın Cad. 46 
BEKİR KAHVECi ve OGULJ,ARI, Tepecik. 
URANYUM ELEKTRİK EVİ, Kardlçall Han. 

ADANA 
ANKARA 
AYVALIK 
BURSA 
DENiZLl 
EREGLt 
ESKİŞEHİR 
EZİNE 
GAZiANTEP 
GİRESUN 

HASSA • HATAY 
KARABÜK 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
KIRKLARELİ 

• Pilli n C:.r1711b 

GÜNEŞ TiCARETHANESi: Behıat Tantckin YC M. Öz~lir 
ELEKTRİK SAHAYI, Ana!artalar 109. 
CİHAT TURGUT. Gümrük caddesi 2. 
FAHRETTİ:'i tYJGIYJM. 
HALİL BULUÇ, Delikliçınar !'i. 
İSMET ve NiHAT EMRE. 
VELİ BAŞAT \"e OGLU NİYAZI K. Ş. 
CELAL BİROL,. 
NEJAT YETKİN', Gaziler caddesi 210. 
FAHRİ BARUTÇU. 
HÜSEYİN KILIC 
YAKUP KEFEl.İOGLU ÇEHRELİ RADYO Atölye ve Satış EYi 
AI..l PEYNİRCİ 
HÜSEYİN GÜNAL. 
REŞİT ALTAY ve' CEMİL ÖZGİRGİN 
YE~i KİTABEVİ, r.:acl Gücüneyer. 
TURGUT ÇOPUR. 

IHIUlltUlr 

,,cıı., ıteıutıl : IO •lak r~·-· Çllar • 

MoGel 801 ...... 
ı •••ı• . a.w,.!' 

KA \'SEHİ TEKNİK ELEKTRİK M. Kılnamaz: • M. Germlrliğll. 

KASTAMONU BAHA ATAoeuz 
MANİSA HÜSEYiN OLÇAY 
MERSiN İSMET OKANER ve ORTAKLARI 
MERZiFON ÇENDEK KARDEŞLER 
NAZiLLİ BASRİ YÜKSEL ve ORTAKLARI 
ÖDEMiŞ 1001 ÇEŞİT .MAÔAZASI 

REYHANLI MİTHAT YILDIRIMLI 
SAMSUN ELEKTRON TiCARET EVİ • Rifat Öıçay. 
SİVAS YENER SÜHULET PAZARI • Cemal Gtincü Ye Mabdumlan 
SÖK}<; HALİL OZBAŞ 

TEKİRDAG CAViT ATALAY 
KARDEŞLER MÜESSESESİ 

'fİRE SAiM YORGAN 
VAN ENVER PERİHANOÖLU 

SÜLJWMAN UGURLU, Fevzıpaşa Bulvarı 174 • 9. 
KONYA 
KIRŞEHiR ZONGULDAK RAHMİ GÜNEY. 
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Z AY J 
İstanbul Emniyeti 4 ncil ŞU· 

be mlldilrlüğijnden almış oldu· 
ğum 3665 sayılı pasaportumu 
kaybettiğimden ve yenisini ala
cağımdan eskısinın hükmü yok· 
tur. 

Gıinay lmre 

l LAN 
Dıkış maklnelcıi satış 

sen 1 lmizde çalısmak Uze. 
re makine dıkişi ve aksa· 
mından anlayan bir bayan 
arnnmaktndır. Arzu edenle
'ın Çorluda Enver F.rgor 
Aker ortaklığına müraca· 
atları. 

-. ' 

H_enla: 
• ~ • i 

DIŞTAN TAKMA DENi 
MOTORLARIMIZ 

gelmiştir. 

SAHiBiNiN SESi 
\'J\HRAM GESAR ve 

ORTAKLARI 
Beyoğlu, lstiklil caddesi 

, ' SERMAYEDAR 
• ARANIYOR 

ithalat \iC İhracat l§le
rb le çıılı an Gala lada bÜ· 
yuk bır mile sese ortak a
rıyor. izahat içın P. K. 

146. Sişli 

Makafmde 
\'ahi Öz ve 
arkadasları 

Operet topluluğu 
Her aksam 21,15 
de, Pazar 16 da 

Maden Hurdalarının Sahşı 
Madde: 1 - Ankara, Afyon, Amasya, Bitlis, Balıke

sir, Bursa, Bolu, Diyarbakır, lstanbul, lzmir, Eskişehir, 
Erzurum, Kocaell, Kars, Ka)seri, Konya, Samsun, G. An· 
tep, Seyhan, '.Malatya, Çanakkale illeri mıntakalarındaki 

askeri birliklerle umumi müvazeneye dahil resmi daire 
ve mtiesseselerde me\·cut ve tahminen on bin dört )'Üz 
doksan ton Demir, Çelik, Saç, Pirinç, Talas Pirinç, Bakır, 
Pik, Alüminyum, Dural, Kursun, Çinko, hematit burdalan 
toptan ve şartnamesindeki esaslar dairesinde kapalı ıarf 

usulile arttırmaya konulmu tur. Bu hurdaların miktarlan 
ile nevlleri ve bulundukları yerler şartnamesinde gos
terllmlşllr. 

Muhammen bedel: 
Madde: 2 - Hemalitin beher "kilosuna 20, hurda sa

çın beher kilosuna 20, hurda demirin beher kilosuna 13, 
hurda pikin beher kilosuna 14, hurda bakırın beher kilo
suna 180, hurda ı;elliin beher kilosuna 40, hurda kursu· 

nun beher kilosuna 120, hurda pirincln beber kilosuna 
110, hurda taltş pirincin beher kilosuna 40, hurda alü· 
minyumun beher kilosuna 100, hurda düralin beher kilo
suna 50, hurda çinkonun beher kilosuna 40, kuruı tahmin 
edilmiş olup hurdaların heyeti umumiyeslnin tahmin edi· 
len bedeli 3.54-U152.ll liradan ibarettir. 

l\ladde: 3 - Muvakkat teminat 120.087 liradır. 
Madde: 4 - İhale 30/7/1932 tarihine milsadit ı;ar

~amba gUnU saat ( 15) de Maliye Bakanlılı Milli Emllk 
Gene! Müdürluğunde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Madde: 5 - Tallplerin, her cins hurdanın beher to
nuna ayn a)rı bedel teklif etmeleri ve bu ciheti 2490 sa· 
>ılı kanuııun 32 inci madde!lndeki tarfFat dairesinde ba· 
:ı:ırlıyacak!arı teklif mektubunda göstermeleri ~arttır. Tek· 
lif mektuplarının, ıarflann açılacağı saatten bir saat' ev· 
veline kadar makbuz: mukabilinde Komisyon Başkanlıiına 
tevdi edilmesi llzımdır. Postada olan gecikmelerden İdare 
mes'uliyet kabul etmez. 

Madde: S - İhaleye ıirebilmek için 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı :ıartları haiz olmak, 
yerli ve yabancı sirkeUerin 2490 sayılı kanunun 3 tıncü 
maddesinde ıösterllen belgeleri ve hurdaların harice ih· 
racı lisansa t1bl bulundufundan ihraç lisansı için Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığından \'erilmiş olan muvafakatna
meyl teklif mektupları ile birlikte Komisyona tevdi etme
leri şarttır. 

Madde: 7 - Hurdalar, bulundukları l erlerin asker! 
Komutaruıfma Te Defterdar ve Malmildürlüklerine mil· 
racaatla görülüp tetkik edilebilir. 

Madde: 8 - Şartnameler 50 lil'a mukabilinde Maliye 
Bakanlılı Milll Emlik Umum ?ılüdürlütünden, istanbul 
ve İzmir Defterdarlıklarından temin edilebilir. (10063) 
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Çok Ehven Fiyatla Acele Safıllk 
MÜSTAMEL MAKİNALAR 

Dokuma teı&lhları, Leuona masura makineleri, 2 
adet kasar yıkama malı:inesi, l adet santrifuJ, l adet tek 
silindirli 3.50 metre genişlikte çamaşır kurutma makinesi, 
1 adet Obermayer kurutma fırını, t adet Obermayer çile 
boyama makinesi, 1 adet 10 silındirli 150 cm. genişlikte 
kurutma makinesi, müstamel ,.e iıler vaziyette satılıktır. 
Görmek ve konusmalı: istefenlerin Kailıç8JJ11ede Mensucat 
Santral T. A. Şirketine müracaatıan. Te1efon: 16 • 43 • 44. 

San'alkir Ahnacak 

- Bobıtiller -
3 perde müzıkal operet 

_Qışe 11 de açılır. Tel: 4~ lfllm-• 81 R ECN EBI ŞI RKET 
lmttyu nhlbl: SİNAN t!OBU Teknik Üniversite veya Robert Colleıe meıunu, 27 -34 

Nefrlyatı fillen idare edn yaşlarında, tnıilizce bilen, 3 • 4 senelik pratik tecrübeleri 
Ym ltlert Müdiiril _... "tELbl YENEil olan, aıkerliJinl yapmış iki makine mühendisi arıyor. Ta· 

•e uçaktan, Guetecllill vr Matb Uplerln bir fotoıraf iliştirerek hal tercümelerini etraflıca 
selAnılarken. A ş. _ tstanbul bildiren bir mektupla P. K. 1296 Galataya mUracaatları. 
Finlbdi)ı. h\. MATBAASI 
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GEN~L ~MTİA 
TÜQI<' Tf CAQET ANONiM OQTAl<LfGI 

TAN /./AN. Tel{: 45230 .. ISTANBlJl 8EYOÖlU iSTİKLAL CAP .339. 


