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ikaza !Görünme.:: 

Devam 
Yazan: 

Ahmet Emin YALMAN 
Bundan )Üz )irml )11 evvel 

Turkiyedc Takvimi ''eka>i 
adil~ ilk ıazete çıkmış, ilk ba1-
makalc yazılmı tı. Bu başyım· 
rıın muharriri, Sultan 1kincl 

ka%a ••• Sovyetler, Güvenlik Konseyinde 
kırkdokuzuncu vetoyu kullandı 

:\Iahmutlu, Mikrop harbi hakkında tahkikat yapılması teklifinin 

durdurulması üzerine, Amerika, • 
yenı bir takrir verdi 

T.akvlml Yekayiin ilk ayısın· 
da ıle!l sürdüğü fikir de till idi: 
•Hükumetin yaptıkları, balk 8 • 

ra ~da yanlı5 ınla5ılır, fena le· 
vılurlcr olur. isin do rusunu 
blr~r birer herkese anlatmak 
iınk nı yoktur. Bunun için ki· 
lap ha mak üzere kullanılan 
baskı ınakinelcrinden istifade 
r.tmck surctllc, bir gazete çı· 
~nrınak ,.e lıaklkatl devamlı n 
ntiz mit bir ekflde halka ak· . 

settlrmck mutlaka l' d 

Türk delegesi, Rırsyaııuı lıareket• iıı 
arası da endişeleler dogurd ı~nnu, 

1nilletler 
söyledi 

l'ü . aıım ır.• 
z ) ırm 1 ) ıl dan beri TürJd. 

) ede gazeteler çogaldı, baskı •· 
~ellrrl .. >ilz binlere \"llrdı. Fakat 
oyle gorutilyor ki yüz yirmi yıl 
~~"\·et Sultan ikinci Mahmudu 
h ~kg:ıızetc çıkarmaıta scvkeden 
ti~l~l t~~v:~ ihtiyacı, mcmleke· Dün sabah LAieiide itti bir kaza otmu~tur. Saat 9;30 da biı.ikM. 
rafından ~ ·!:, 1dare edenler ta· le lil~iden r.cyıwda gitmekte olan ~ar Lisesi müzik iiğrf't· 

G 
"bl ·•f- duyulmanuc:t.ır meni l'llelut Can'a arkadan ~elen oför l\lehmet Sa~ırka•·anıo 

•arı &u ııl b " • "d • ,, bir t asınla del'lmlı ı aresindcki 2310 plikah taksi ~ıırpmı tır. Sademenin !)iddctin· 
Jcr !~as:a1'ı kaçan ılyasi lider· den tcli:erlelder altında kıllan Ne\'Zat Can kaldırıldıfı hastanede 
de;cced~n ~ tırsbdlrllğinden azami ölmil , orör ) akalanmı~tır 

ıs a c etmnk u t• 

~oeialeıl l'rıu ı-
• Nev)or~. 3 - Rusya bugün. lnnmak suretiyle durrlurmus ol· 

Korcoe mıkrop harbı yapıldığına masının komüni t iddialarının 
dair komünist irldiıılıırının taraf· herhangi hır hakikate dayanma· 
!i1l bir şckılde tahkikıni derpiş dığını kesin olarak isbat etmi:ı 
eden bir Amerikan teklifini \'Cto bulunduğunu söylemi~tir. 
ile durdurmuştur. Rusya, bununla, <liivenlik Kon· 

Güvenlik Konseyi mczkür tek· seyinin kunılusundan ,·eya 1946 
lifi bire kıırEı onla kabul etmiş· danheri 49 defa veto hakkını kul· 
tir. Amerikan teklifinde bir Kı· lanmı"l olmaktadır. 
z.ılhııç heyetinin komünist Çin ve Malik vetosunu kullanır kul-

le ın-ı. "' re ı· 
u cm mel neticeler alan ve B • J • • 

~t~=~ ~au~D~]~~s~°!!~]·P:arak « ır esınış Milletler 
N -~~~ ~ 

• l~uzey Korcde tahkikat yapması lanmaz Amerikan delegesi Gro s, 
dcrpış edilmekteydi. Sovyct de· Gü\'enlik Konseyini ~krop har· 
!egesi J:ıkob Malik, Gfü·enlik bi iddialnnnın esassız olduğunu 
Konseyinin Çinli ve Kuzey Ko- ilana davet eden bir takrir sun· 
reli komünistleri mikrop harbi· muatur. Amf'.rikan takrirlnde, bu 
ne dair müzakerelere davetten gibi yalan iddiaları :rayınlamak • c çare ki iktidara gelir l R d d d 

;nez. bu.nıarın _ba ırener1 ::ı: osyayı ur ur O» 
aıımı5tıı. Jlilrrı•·et mu n· . ti ,, essesesJ. 
ı ın zamlı bir ımrett - -

~~~~:hc~.hurmcm1e:etfc1~~ Başkan Truman, Birleşik Ameriko'nm Birleşmiş 
g . 1 mucerrep )olu Yadır· M '// t/ t k ., .. f '/ .. b / • ' ılor ~r 'e bundan kaçıyorlar ı e er eş ı a ı ı e munase et erme aıt ver-
iler lıur memlekett b • d' .. • d lh .. / b 
ranslnn, intizamı e i aııın konfe· ıgı rapor a, su u ya mz aşımıza 

a 5 sen ve -~ukemmeı nctlceleı· ,·errn bir kazanamayız, dedi 
\il ıta oldu"u b ld h-

imUna etme-ini sebep göstererek usulilniin Uıkbihi de talep edil
dünkü celsede esasen Amerikan mektcdir. 
teklifini ,·eto edeceğini haber Emcst Gross, Sovyct Rusyanın 
\'ermiştir. Bu durum karşısında kin ve nefret yaratmaya matuf 
Amerikan delegesi Ernest Gross, bir kampanynyn giri tlğini, Ko
M:ıılik'in iltihıız ettiği hareket rede mürettep tecavüzü himnye 
hattının 'IC mahallinde yapılması ettiğini \'e bugünkü \·etonun Sov 
derpiş edilen tahkikatı veto kul· <Dt,·amı Sa: 5; Sü: 7 de) 

relı;i Adna~ llJ a e ukumctl .oıocıaltıi: Pruı r-;;·--------
dır, mlikerrtr ~d;rc. iki nl· Va.ınıton 3 - Cumhurba~ka· ı f l~ 
men, bir tek b aa erıne rağ. nı Truman bugün Birle~ik A· , 
npınamı tır B: ı~ konferansı mc~kanın Birle mis Milletler 

hakkında ~ ;n a i birliği J te kılAtı ile münasebetlerini et· 
kon:rcsi '•~ ", emokrat Parti raflı hır ekilde gozden geçi 

wıra uıdan bu.>iil: b. [r k ~ anla:rııla ,e kahir b ır ~ \"C ·ongreye sundu u ~ıllık 
eti~ bukumete , e . r ek ri· bır raporda, irle i · Amcril-a 

de hlc-e Sa)ılmı nlen d1!'eldlf l~in infiratçılığı mılli siyaset o
l.:almı tır. 'e lıilkümsiiz larak tavaiye edenlerin 3. cü 

dü~a harbini da\•et etmekte ol 

Dört Güreşçin .. iz dün 
kamptan __ çıka_ lldı 

Bn ınla cmaslan k 
iki neti i açmanın 

!jU ki gıızete~~rl;~rdırİ Birinci i 
cdllnıemcsı yUzün;n\ r ve ikna 
çurum ·hiikıl e.n açılan U· 
gbll tah' • t meli, resmi ilin Te 

duklannı beran ctmistir. Bas· 
kan sunlan ~azmıstır: 

•Birle miş Milletler teşkillb· 
nın mevcudiyeti, Rusyanın dur· 
durulmasını mümkün kılmıştır. 
Kremlinin filluhat siyaseti Bir· 

Yaşar Doğu, Gazanfer Bilge, Nasuh Akar, Halil Koya 948 
olimpiyatlarından sonra, kendilerine hibe edilen paraları 

aldıktar1 için profesyonel sayıldılar 
ısa YollyJe d .. ı. <Devaııu Sa: 5: Sü: 3 dr.> 

' İ.) ede bir üereuı b uı un Be· 
:ınağa sfirük. 1 • a ın Yarat- -----------
k emı \'e bum 
arşısınd dil anzara G f • R B k fında Tü~klye::~n~:z ~~~ tara

1
• aze ecı ı f Q( r 

ne arka çe, lrdn :ret • 
mı6~1r. g k•naau belir- Du .. nya harbı· 

ikinci netice l 
ha;urlı \C la)d 1 c, hük1lmetin M 
ka hakklle du:-u' i~raatının hal· ukadderdir diyor 
bu ) üzdcn me d': maması ve ' 
ka,cmetıcrln ~ük'na ı:eıe.n mu. Uzun müddet İstanbulda \C 
\c banr1ı b :metın CeJUr Ankarada çılışuktan sonra bır 
hızı k~ me 

1 
azı amlclerindeki müddet için memlekete giden 

Jcre ortalığı ~e 
1 
muhalif :parti· Amerikalı gazeteci Ray Brock 

atını Hrmes'd·u andırmak fır. evvelki gün schrimize gelmi -re 
Yunanlstanı'a ır. daha evvel lstanbula gelen e~i-

lasmnlırı nılsal ~~pılan son an· le birlikte dün akşamki eks-
lukadderatı miı •Ye ele alalım: Pre le Ankaraya :1tmı5tır. 

gelen iki koın &terek bir hale Ortııdoıtu ve Balkanlar hak
ıunda geniş bf~ ;nc.mıe~et ara· kında siyasi yazılar yazacak o
nıak ,., ı;ok k &bırllğı Yarat· lan Ray Brock, memleketimize 
nın Yunanist~n~~tı içinde bulu· ;elmeden önce Fas, Tunus \'e 
rnasına hlzmr.t t ll)'ltk!a dur· ltalyaya uğramıştır. 
l'lin lı bir gnye~rme~ bızlm için DUn kendi ile :örüen bir mu· 
çökme i , , lıc h · 1 ~nanistanın harririmize Ray Brock şö) le de· 
leketın PeJkl r ang bir mem. misUr: 
ne dli5mc ı bi'f o~uncağı hali- •- Türkiye)'·c \C dosUıınma 
bliyfik bir ıara: m tin o kadar tekrar kavuştuğum için mem· 
halıkçılık saba ~e lr.hllkedlr ki nun olduğumu Uıhmln edersi· 
bu ahada sın : 'eya !iti -reya niz. Ankarada kalarak aiya 1 ya 
Yapacağımız :'en aaUrrimlıden zılarıma devam edeceğim.• 
buna karıı hiç•:• 1 fedaklrlıklar Türkiye, Yunanistan \e Yu· 

llükCımct, Yun~ ır, go lavya arasında yapılması muh 
llğl zaruretini n ~:istanla lşblr- temel anlaşma hakkında Ray 
de kıı\rıımış \'e ıu cınmel ekil· Brock fikrini şöyle hUlisa et· 
kata geçml t• cesareUe tatbl· mlsUr: 
tcn,lr \e lk~r. Fakat. ortalıtı <Devamı Sa: 5; Sü: 3 de) 
IPtidadan h a dmej;ı, zemini 
.,ı, .. i "1td• aı.ırıamaıı. gaze. s· A . 
:~:!1~~:~~~~:n ·~~!~: ı~~r:ı:!~ ır men kah hakim 
kal"lılaımı e mukavemetlerle M h il I" 
talığı barı:ı::a~Ptıı _ teslle Of• ars a p an 1n1 
çrn Pİ>adenln :n. hucuma Ce· 
tür.. alıne dfipnn5" Tenk·ıd edı·yor 

l apıl n tenkidi 
da hükumet Yilk crn kar§lsııı. 
Jarı Ö)ll)eblllrd~ se le ıun. 
takım menfaaUerd. •Evet, bir 
edllınl~tir ,·e daha e;n~~dakirlı~ 
nıenfaatıer hesabına dl ek n:ıuıı 
eden ledaklrhklar da ier icap 
ti D Ylpılacak· 

r. emlrperdeye karıı hil 
nıcmtekctlerl ayaktıı tutmak ı 1 r 
~nıerlka tarafından göze alı:a: 
hc;_~ak rlıkları clilıünfinlit. Bu d: ~:d:ı:tİukaddcrat birliği fı;in· 
hine blziı un~z l'unanlııtanın le· 
karlık- c.m g~ze aldılımıı feda· 
Yanus~ ııi':etı~yabsl edilirse, Ok· 
lır... r damlı BU ka· 

Zenılnl haz.ırlanıa i 1 
edildiği itin h"kı· ihmal 

J.naıfo!u uıın~· 

Ne\")·ork, 3 (A.A.) - ı'liksek 
Mahkeme hAkiml William Doug. 
lu, -News Week• mecmua ında 
çıkan yaz.ısında Ma.rshall plAnına 
temasla &Öyle demektedir: 
?ılarshall pUnı Avrupada kartel 

lcri takviyeye Ye esasen serveti 
olanlunn daha fula zenginliğine 
:raramı&tır. 

d Bu IUbarla Asyada da aynı yol 
a hareket edilmesi IAzımdır. 

:s
1
kerl gayeler lçln mllronlarca 

0 ar sarfedilml&tir ve dünyanın 
ıstırabını ~ktlği llletlerin de\•a 
sına pek ehemmiyetsiz bir miktar 
tahsis olunnıu&tur. 

Ankara Atatürk Kız EnstitüsıiniJe, köy kadınları gezici ü retmen kursu açılmı:; \'C 180 öğret
men kurı;a 1 tırak elmi tir. Re imde, uğretınenlcrtlen bir kısmı görülmektedir. 

Polis Müdürü, öldürme 
suçları artıyor, dedi 

Ahmet T ekelioğlu aiti ayda 22 cinayet olduğunu, 1356 
bıçak ve 114 tabanca toplandığını,, eroinciler muhitinde 

sükun mü~ahede edildiğini söyledi 

İstanbul Emni)'et lUiidürli diin ilahat \Crirlien 

«Rüyanı» liotrasuıa 
Aınerikadaıı nıesaj 

İ tanbul Emniyet Müdilrü 
Ahmet Tekelioğlu dün bir Ba· 
sın toplantısı yaparak, çalısma· 
!arı etrafında genl:ı izahat ver· 
mlstir. Önce asayiş me desine 
temas eden Emniyet. Müdürıl 
deml~tlr ki: 

• - Bu senenin ilk altı ayınd:ı 
Hırsızlık, Rol::ındırıcılık, Yanke
sicilik. Hakaret. Dövıne, 1'chdit 

<Devamı Sa: 5; Sıi: 1 de• 

1 i~ı11i;. litllfllll 

A lsaııcıık'ıı' 
'l' 11pılıyoı• 

lll!ı ıı ll•ıl a!otP(11ıi.ı!r11 

Bunda, kotradakiler tebrik ediliyor ve İş Banka-

Ncz.lh n~Nım 
Ya'an fuı Ocııctınrltn 

Helsiuki Olimpiyatlarına ha· 
zırlan:ın güre~ilerden dördü diln 
kamptan çıkarılmı6tır. Bu çıka· 
rılmağa kendilerinin artık pro
fesyonel oldukları sebep olarak 
göstcrilmi~ir. Yaptı~tm tahkika 
ta göre hidisc şöyle cereyan et· 
mistir. 

1948 Londra olimpiyatlarında 
Gampiyon olan güre,.~lerimlze, 
Tilrkiycde hibe edilen paralar 
güreşçilere dağıtılnıı~tı. 052 
Olimpiyat komitesi para alan sil· 
resçllcrl profes;,o.nel saymıs ve 
kendilerine bu hal dün akşam 
üzeri tebliğ edilerek kamptan 
çıkarılmıslardır. Bu hober hak· 
kında tafsilat edinmek için Emir 
sandaki milU t:ilrcs kampını a. 
ı-adım. Konuştuğum antrenör 

·ecati haberi tcyid ederek de
di ki: •Akşam bölt:edcn bir k.i. 
ğıt geldi. Yaşar Doğu, Gazanfer 
Bilge, Nasuh Akar, \C Halil K:ı
ya 1948 Londra ohmpbatların. 
dan sonra parıı aldıklanndun, 
kendilerinin profesyonel sayıla· 
ca.;ı bildirilmekte idi. Ben de 
bu \ sziycti onlara blldirdim. 
Çocuklar bil) tik bir ~ cis içinde 
kamptan a) rıldılar. Hep i de ıı • 
lıyorduıı 

Kamptan ayrıhın 
aramaya başladım. Kendilerim 
Beyoğlunda bir lokantada ,·emek 

<Devamı S:ı: 5: -.n: 4 d,. ı 

1 u umet hunu ö 
emek cc aretlnl göst Y· 
gerllemıs \'e m ercmcmle, 
en ki.ı'.:iih enraatlerimizdcn 

Marshall p)lnı ile Avrupada 
ziraat ve ticaret sahasında mil· 
him neticeler elde cdilmi~ \'C bu Si mensup/arma selam gönderiliyor 
311zden harpten evvelki seviyeye The Chase National &nk'ın, 

İzmir, 3 - Alsancak mevkiin
dc in~a edilecek olan yeni liman 
için gerekli sondajlar yapılmış 
ve banrhklnrı tamamlanmıştır 
!.imanın yapılan projesine göre. 
halen mevcut olan çelik iskele 
40 metre genişletilecek rn 140 
metre uzatılncııklır. Bu inşaat 
tamamlandıktan sonra rapılaca1' 
ikir.ci bir ihale He liman bilUir 
Alsancnk koyunu kaplayacaktır 
insaat tamamlandıktan sonra tal 
mil tahliye buradan )apJ!acak ,., 
§imdiki liman yalnız yolcu ,.a 
purları için kullanılacaktır. Üç 

lbadı bir redakirlık )'apıl· 
gönderilmistir: ni limandan bir yılda bir mil· 

Garanrer Bilge 19.SS l.ondrı 
Olimııiratıarındıı ıımpı~ on 

olılıığu ~ıradıt 

~-ÜZ-ELL-İK --
. 

KRALÇEMIZ BU . 
GECE GELiYOR 

o Rttı•u :ıtuhab r 

ARA ERTU(;m;L 

Rı d ~ °" 
. 'c\')ork. 3 (Telsizle)-
' Türkiye Giizcllik Krali· 

ı,:e i Gclc.nJ!ül Ta furo~· 
hı hugün bir P. A. A. 
uçai!ı~ le Türkh'('\'C dön· 
mek iizere hareket etti. 
J\cndisl hava alanında 
tPzahüratla u_ğ'urlandı. 

Tiirki, c Gfrı('lli.k 1-\ra· 
li(esi cuma ıık 1'''11 23 tc 
tstanhulda olar.aktır. 

Amerika Muhabirimiz 

• ara Ertu~rul'un J..ong 
Bcach'tcki Uün'a Güzeli 

l'Cmel('rinc ait 'azM 
hııl!iin dördüncü sal fa. 

! dadır. ____ ........................ .. 

ğı \e )apılmıyacatı hıkı.,n. 
mcumı Sa: 5: SD: 6 da> 

~l aıılmı~. Ancak vaut derece halen Amerikada bulunan Orta· 
hayat !Üren insana Marshall doğu mümesdli Bay Sadi tara· 

<Devamı Sa: S: Sil: 6 da) fından, ·Rüyam• kotrası kapta· 

nına a~ağıdaki tebrik mesajı yıl içinde uımamlıınaeak olan ye-, 

Atlantiği amatör Türk yatı ile )'On tona kadar tahmil \'e tabll)'e 
<Devamı Sa: 5; Sü: 3 de) :rapmak mümklin olacnktır. MiKROP ............ HARBi!! 
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GÜ ili·) il \fi!,) 1 

Istanbul' u yükseltmek 
ı•unbul Htrn· r "\ şeıller kaıan· 

ı•rle•i comı· H' b' • h / rnak kabil ola· 

Şişli Gecekonducular 1 i.t AvAc:?I Bir eroinci hakime 
-YA%IY•~~ H" tt' 

D "" • • t t Ytşilk"&y M•l•oroloji Is· 1 ucum e 1 . 

Dalga 
Verllf'n habe-rlere bakılırsa 

mtmlf'kttimize mnthlş 

bir sıcak dalıa~ı gE"liyormuı. 
hattl btr ar ıtla6tmız •Bil· 
kOm•t, Btledb·e ve bıilün 
vıtand11:tlar h;111rhkh ola· 
hm! • diye iJ,,111 l"di~·or. 

erneqının pro es OSU tmonunun tahmınlnlnt IÖ· Dıln, İ!hnbul Btııncl A>Uve 
re hu~un ~ehrimi1d, vıe rl · Ceza ma.hkt!>mf"sınde hır_ ha.dıse 

l·••ı ••nelik top· ıç ır sıyasi edeli olmıyan stanbul hıtır 
lan''""' çtrıam Hem<<>rileri Cemiyetinde idealist insanlar 3 - Şehre 
hl tünü Gı'a· rr aıt kıymetU fi· 
ıasarıy Iı'"" bu gaye için ,.afışıyorlar lmlorl ol " şa-

kon! nn• U· 3 bı lar datınık 
i"nu•d• ••P· \..... ------ Yazan : ------- .J bir ıekılde kıl· 
tı ldne h••.. dıklan ltın im 
ı. ve mura- Eııis Tahsiıı Til k11m•tıı rıkır 
k.ıp'•r rap'.l· le ınden i ti· 
ru Oiru'1dulc- fade eden1e· 

tar. bau miJnık..a tarı milteı- Beledivenin himmE>ti aı oı~a mek dunımu11rtı:t. olmamız.. 
kıp kabu' ed'"d k••n ıonra nı· bl1e hı\k, hareket tam I•, blr· 4 -- Bel•dıye ile halk el le 
za'nntl!!•de detı ıklık .)"ıpılma "'Ok fenalıkların öniın• ecebl· verip çah~m.ık yerinıo Afi.rtı bir· 
sı \"e ıeç m h;ın trıplan ı 'lışka : .,., 'hrin yukselmeıinı yar· blrıne zıt kutup halindedirler. 
bir ı;il~• bıu;ııd <llmda lıulunobilu: s - Ş•lıril!1i'e ait yazı,.. dl· 

Kongrt~ınrfe bulu~dutu111 ce-- 'lahılh h•ıf"kku11~r lek)('rekseri ·a dağınık ve tPstr. 
~iYPtin (o 11 s::ı=ıııı:lPr olmak: ~L" d siz bir ""'kild" kalmald;ırlır. 

EAAI a ı Aya!tE'fanos olan v 
üzer,., ll"'P ıdealıst insanlardan s R,.lcdi't'I'! niraml.ır1nı tat· 

•ımrliki Ytıilkoy'do bir ıa-
mur~kkt'p o1dıı~unu memnun· manlar. tesml mahiyette olma· bike mı::ırnur hulıınanlarrfan ha· 
luktı ıördüm. Ru idfl!ıl evvPlce z:ıla ının m11lp·ef vaıiftltJrinl 

mıJJa berı.heT, kiıylin ytilcı:;~l-
n-~r,.,fiılPn br~·annanıP inrfe bil· 1% kıylP. ifa etmPrtiklPri gorili· . me:n i~in çalışarı hir tıııı kkül 
d:ri1dı.C?:ın,. gore ·I~tanbıılu ıa. mf'kff'dir. 

\ardı. Bu t~,şf'k~ü1, R"'lP.diye. 
yık alrlu:ıı mrvkıe ytık-eltnıek dtıın hımmP.t hf'klPmfldPn, bir· 7 Nıhayct hemşf'riler ~e· 
\"e tam mtna:ı:ıyte r'nnet hırıll· çok iıf,.Ii halletmPtA muvaff:ık hlr1rrın~ kAfi d'reccde bilme· 
TI!! grtirmek• tir_ Cemı'ı·et •Bu mrkterlir!Pr. 

olm·ord•ı. Şimdi rle Ad•lm. 
herltııf P varmak için I;:tanbulu CrmiyPt İrtanhıılu s.r\·t"nlr'"İ 

Ç'amlıta~ ı Gti1rllr1tinne CPmi· 
P\imi.ı •ıhi evmrmiz;, on• f'\ • yetl•rının fa dsah bir surette Plırin hı.vatf mf"nfaatlerini ko· 
mlz Jibt bakm•mız klliıllr• d~ 1 ru~r.ak tedbirleri elblrli lyle ça ııtıklarıoı ıııt.lyoruı, Bunlar ,_ 
yor \"fi' ıl!\'e erlh.·or: •\et ile k alm~k lr.in, krnrti 1:'3.ft!;l altında ta dır edıl•oek şoylerrlır: fakat 
ftıraf ed4!1ım ki hem~'rih1rımf.ı iki bab."ttndın noksandır: 1 _ ~irleemPte dı...-et C'diynt" •lfıUn 
J~d~ cvınin d11ını kendinden Sıhrfn .,nC'ak bir ko~ııo~.irı~ mtin tlılE'rfm\ ıııı katıı~n h,.m;~rilerl· 
ıayma:,·an, ona karsı hic bir h.a·ır kalması, 2 ._ '\talnız mad· mizin C'lnbinle"i hıılrhı unu rok 
lııorcu, ılAkı ve vanfesi olma- dt i lerle mfllşful olması. t tan· iyi bili}or•ıı. Fakıt bi.itan hu 
dıtı kanaatinde bulunanlar az l nri nf1etlile-r avrı avrı kölla-bu un muhtelif IPmtl,rinrfP: ca· '·.! 

d•tildır • lıpn te••kkullerin yanınd• bü- rak teıkıtmanmadıkça maal· 
İıtınbul R@!m~rHeri <'tımla P."'ef mUsb~t bir nrticf! vermi· tUn phrı itine al•n hü ilk bir 

Yttinln bu grıriışı.i çok rlotru- cr.mıwte ıhtıyaı; vardır. fstan· yor ve verPmflz • rlivor. 
dur Bir ı•hri madd~ m~nevl 1 ç di•i bu program, politika l:>u Hel!1ıerıleri C mlyetı bu • 
lt•kımdan ytik••ltmek hakikı- ıhtıYa<'n m•hsulurliir. ile hıç bir allka« olmayan, ce-
tın or.1da yaşaYtt'11arın elinde- mıy· etin nP. ~~dar iyi m::tk at· Y.-ilknyd<kl • ki t.ıekkiil 
dır. Htikfl:met, Beledn·e bft ka- . larla kuruldu"•Jnu ı:ô!trrhor 

tıbl ılmdikl Adaları, Çamlıcıyı 
dır hlmm"t etse halk icınde Hf'rlPfine \'arma ı irin , hemıuı. 

GOıelleştırm• Cemi)etlerı yıl· •· 
yısıd1C;ı ielıre ıt~ka &:ögter- nr-,. madrH itlerle uJrası nr nlerin ~ııı.ivrte aza v:ı1ılma ı 
meue hunu arıu t'dtlen Eevl- ,.e ~lindtın .. C'le!1 .. :1,•retl ıatfPt· 

JT•lbukı bunun yanında, lıt1ki "' .-. 

G"crnlerde Tak,ımde \'Jpa:cakları, ıruti11ı mentdılen Sı&li 
Gf"ceknııdııcular Del"nPtı 'Aaşk;.nııtı ,,ali '"'" Rtlt'diye Başkanı 
Profe or Gokay·a hı brn a~ı.k hır prottsto neşret-mi$hr. Bu 
prote .... toda ezrlin1le ıöyle drnılm~ktPdır: 

Şunu habtr verelun kı mltingd'n \'1.Zl"ttmiş dEtfilfı. ht!U"· 
lıkların11zı ·kmal etttğımizde rııht.atı cebimi?"' korufl işi g;ığlama 
h1 !arJıktan sonra miUnaı daha muıuzam bir ~kılrle yarı11rağız.. 

Diller, gırflağımııa k;ı.dJr dolduran, bir Htrlil .ı:riylenPmiyen acı
larımıı: oı·,aya dOkecdıı. Siı rlt bu arada phsımıu b~r11tJ".1f e· 
dtp c miyell kap;ıtm:ık için var kuvvetinizi ıarfedecPk, akla ge. 
len h,.r imk'rı ve fırsattan faydalanac-1ksınız. ~'\nrak biz h.lkim
lPrimize gLivC'nıvoruı:. 7.all?n onların ıayesi~dr crmlyet halinde 
yap:m k nrf almak h;ı. kını kull:-.n bilmııııkt"')·ız. 

Cemi.~ elını11.•n kanuna 2) kırı oldui?u yo1unr1a beyanat ver
diri ·onunuz. Cenıiyetimib ne mtlnasebetlP kanuna aykırırlır" Ve 
ş;:.yet a,·kırı i:-e hoyle bir remlvelin kurulmauna nPden müsa· 
ade d.LimutirZ 'Yok'a hukuk iileti müdürünliz; u)'U)·or da c.anı. 
nıı J.anınra mı uyanmasını mılıaad,. hn ·ııru.lorsunıız~ 

Ce\·ijlp verinıı de gPC'ekonrlu sakinlf>ri haklkatı kavrasınlar 

Limandaki 
Tıkanıklığı önleyici 
Yeni tedbirler 
Lim:ın işletmesinin durumunu 

kısmen ferahlatmak 'e tıkanık
lıtı önli)-·ecck olan JJatkt>y ıa

hı1:ıındaki ıılahat ilerlf'mektf"dır. 
.1.\ usto başında 4800 metrP. mu
rabbaı kapalı saha ile 5000 met 
re murabbaı aı;ık ıaha işlt-lmeye 
açılacaktır. Sarayburnnnrtaki as
kerıye e aıt Uhalar henüı tahli
ye e<lılmedıtindjllln bu ıah.alırdan 
ııti!ade t:dilm,,.mcktedir. Bu an
trepoların hır an evvP.l tahliyesi 
ıçin t!~rbbllıler yapılmıştır. 

Tekelin lsvitee ortaklı§ı 

Milletlerarası 
Kültür haftası 
~~ızı rlı kları 
lıtanbul Muallimhır Birliğinin 

orıanize ettıfı !\lılletlerara~ı 

kultU.r haflaı:;ının hazırlıkları i· 
lerlPmE"ktedır. 

Muhtflh( mılletlere mensup 
250 prcfesrir \·e muallim u;in da 
vetiyeler gnnderilmis olup; Dün· 
)a mualJımlt>r Birlıa:i frd11ra.s. 
yonu. ıstırak edtc~kleri 1 Aıus· 
to.;a kaditr hıldirecektır. 

Tekel Kıbrııta bir sigara 

ortaklı!lı kuracak 

)'" ·e cıkarmak mümklin d•ğıl de bundan d•ha fazla, mlne•I m.-l Ihımdır Beledi-. d•. k•n 
dir. Aksın• olara_k_h_ll_k_O;:>•tin, aahadı çal~matı lhtlyıç var- di ın• hu ilk vorrlımrı olan <•· temsilcileri ,ehrimi~de 

dır. miyite :mtımkün olrlufu kadar Tekelin İsvlçrerJrı ı sigarı or· 

T•kel G~nel Mudür!U~u Kıh. 
rı·t?; yrni hır siıara ortıktııı 
kurmak uıere teşrbbıl~e gP,(mıt
tir. Bu hususta Kıbrıstaki siııra 
fabrıka~ııe mü1akereler yapıl· 
maktadır. Burarlan ı:ônderilıııırek 
Türk ti.ıtlinu Kıbruta mamul hı· 
la .e:etırJlf>cek ,., ıla:ıralar Türk 
ıı.ııtr:u;ı olitrak ~ıttılarttktır 
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İhmal rdilen ıe"İS müzilhPrctt"" bulunmalı· t~L-.Jı.:ırtırun iki mlimee.sifi, ıenel 
dır Buırıın altı yüze akın oian • 

bir n1J'kta aza ıır:IPrli artar ve BPle~lye tle m0rlur1ükle tf'n-ıaı; etmek tı7.f're 

ıstanbulu Yilk<eltmok için ya· l•tınb•ıldaki rllt.r t•ştkkU!ler ıehrimize &•lmışlir. 
1 k [11 1 k 1 · CorhR: "e Rin os isimli mıımes pı aca : ; anun ilra. rıı· yitrdım ederlerse, Hern eriler 

zamlara riayet et,.,,,.ktir. coau· Cemt ·e•inln t f1nhulu lAyık rıl- •illf"r İ! ·iı;ı·erlP gatışı Jrzt-ChlPn 
muz bunu ihm~l ediyor11z. Her· du,ğu m~vktf' yükseltmek husu . Turk stıaraları111n 'kalitet.inın 
türlU rh:titi şok-l:a cirikf"nlf'r. ıundaki hPdefine ,arması trln yıık ('ltilmrt.i ve fiyatlarının bir 
hinbir ıuçJukle vücuda i"tirl- hUyilk bir adım atılmıı olacak miktar indirllmetı;i mP\iZUU ü1ııııı· 
J@n tP.ıi T!fi tahrip ed•nler, kC>- tır. rinde gOrüşmeler yapacaklardır. 
nu komıunun hu ur, .• rahatını ı:;:-:;;;:;;;;;;;;;:;;,,;;;;;:;;;;.;;;;.;;;;;.;;;....., Limanımıza gelen Yunan 
bozmaktfln tııııkinmıoyenler pek/ ( 
çoktur Cenuı·et bunlarla mü· bahriyelileri 

Tutum Rankası·nın 
Bebtkte \'alı Bo unda Muhte· 

ıem Koruluk içinde 

APARTMAN 
DAİRE -Sİ 

\'arındı ha\·a; 5ab:lh1t)"ln de· o~mıı$tur,. Ç•tın Baırık ı!mındP 
niz l-·uııi puısulu. lionral;.rı 1. bır eroınrı sınığı dııru;ını t.~na

P.ınrta h1kime hakıret etmeğe 
çık ~Ptrrtk, nu:ıArlar ıtmal başliımı$ ve tir,.rıne hUcum tt-
~" 1 1 ~~: tırk Jı;t~kam~tln~f'n miştır. rtraftan yeti~ıııınler tAra-

ur-vP rr ft.ftcr • ar.- e. tından tutulan Çetın Başak h.l· 
nJ 7f'l.e mııttl'lil 1lmı1l rırhna· kımt hakarPt Ptııı.Pktrn sanık O· 

ıı b:ı 1ıvırall, ııııc.ıııldık ırt· larak 3 ün~U A~live ç,ıa mıh· 
makt::t drvam rriPrrktlr. krmP.Ainfl! me~hudP'n verllmıştır. 

I•ün tthtimbde- hava açık, Dün. akıam Ü"f'rt ~onı rren du. 
o&JPrlP.n ıonra hafif rth·gartı rusmıda ıanık 312 lıra para Vt 

ırtmff; ırılııhk ıoıırıie llft 4.~ ıy hapıs cezasına mıhkQm 
d111ul.. 16,1, Pn l'Okapk 21,1 cılmu$tur. 

ıun•ft• ı • . 7,1 11ntlırat • · Deniz adamları kanunu 
!anık kndodllmlıtır. 

KUCUK HABERLER 
•AD\NA• VAPl"llU 
KARAD1':1"17 ~ÜRAT 
POSTASINA GİTTİ 

Adana vapuru bir defı ·a mah 
~U3 ol m~k UlPre Kıırrld,.nız ~ur.§t 

po tas111.ı tahııs Pdılmif "' dıln 
gerf'! hareket etmıatir. 

Denizctltk Bankaıı, blrı;ok i!· 
minın tamırde buhınm~sı \"! bır 
kıısmrnın da muayene miJr:!rif'!U 
gelmesi dolayıııle iç h;1tlarda 
remi ~ıkınltsı tekmPktPdir. 
Ki "RŞl".'lil.A OY.'lllYAN 
çoruK \ 'ARALANDI 

Emirgfoda oturan Salıh C•lık· 
:ı.·ürek i'mindP bir çocuk yırde 
bır t~banca kurşunu bıılıırak o· 
nunla oynam;:4ya baslamııtır. 
Patlayan kurşundan yarılanan 
c:oruk: ttriavi altına alınmıştır, 
n. llANK sı PROrAGANDA
YA 1117, VERF.CF.h. 

Deni1rillk Banka11 nP.şriyat ve 
propaganda !iervi.~ı şrfligıne za· 
7.Pterı arkadaşl.ırımızdan Halı1k 
nuruk:ıl tıyın erlılmiı \'P dtin· 
riPn ıl•baren \'Cl7.iff'JUıe b.:ışlamış. 
tır. A nı Fıervıste neşri.yat vr 
matbuatltt t"'m11s i~lFrile rle SıılA 
hattın Gün~ör vazıfelendirilmiıt
tır. 

Dflnit~ik B;ınk.a1oı, bilh.ırı,ıa 
hariçte rekl.lm ve prnpaganda 
işine bli ·Uk bir ehemmıy!t ver
n1ektedır. BiT ticari müesst181!· 
nin muht~~ olduğu &ekılde Plf' 
alınan rtklam ve propagında 
i.$intn butunün ıcaplarına UY· 
gun tarzda yurütlılme~ine talı· 
şılaraktır. HalOk Durukal bu 
me\'Eltda 1:enls bir rapor ve ca· 

henüz tamamlanmadı 
Gemi adamları:·lp, mf'murıarın 

ttrfHıl iı;ın D,.nıJl"r-ılik Bankasın
ca. .,.ııidfln hazırlanmaktı olan 
maa5 E"Sa!ları \'f' pPrsonel tali· 
mı:ıtı hflnUz ikmJtl pdı1PmPmişttr . 
Bu aratiı:ı terfi müddeti i'PlPn 
bırc;ok drni" adımı \'P m,.mıır 

Hni boronıin tathikiM intiıaron 
t4"rfi f'ttirilmPm4"ktt1dırlflr. 

İzmir'i heyecana 
Veren haber 
İzmir. 3 - Bu1ı?ıın blJl"I ııa~,.te· 

lPrrifl! biivuk manşetle"1P İımırdı 
bır homha dtrıo~unun m,.yri.ıına 

cıl\arıldı~ı ·olnnrta çık:tn habtr 
hlr an hi.ıtün Şf'hre ytt:vılmı~. fa. 
kı:ıt h~disıııınin m:ıhiy,.ti ö~rrni· 

linre hıınuTI , bir gıtzetttrinin hı
lııııır yarafm~ h"\"t"!ınden ileri ,,.,_ 
rlı~ı anlaıı:ılmıştır. 

Bnıııh~ rt"posu hikA ·esinın e~a 
~ı ırıyledır~ 

Arkada5ımııın hıkkı da 
yok deAil, 1ira bahlı mt"\'tUll 
olın t:ırak dıl(:un Avrupıda 
ormanlan yıkıyormu~. uç 
me-mlP"Pff,. itf'rtı.. 1/iU bırak· 
mamıs. Rh·im ftp ,ımdlyr k•· 
dıır ıoormın• tlan Vfl! •IU• dan 
çt'kmpdfıthnf7 kılmımı,hr. 

~ırak dılıı\I yurdumn:r:ı 

g•lln• . inşallah ı•flren ~e· 
minin dtJmtnl ktnhr d8 yol· 
da kılır • lst11nb11Ju eı l"te· 
<•< d•lll y•, elh•tt• ıehrl· 
mire dt1 ujrayacaktı,.. 

İ•l•nhulumu•dı dalıı mı 
e"k,,lk?... Ne tırıfı bıkılu 
ti.ımrn. tumen datıı! .. Bun· 
Jara, bjr df' ıırak d•1ıa~ı rk
lenfrıt hallmlı dumandır. 

Rtr kpre bııtı f'roln ve 
t1rolncl dı1ıııı vır. Bir ~ıkı 
t:.rımadı çaıtınya vurmu 
bılık gibi Uç ytıı •lliıl bir
den yalıııhınıyo1'. 

Sonra ılnrnı'lda fllm lf'Y· 
r.rif'rkPtt, pl'ıid11 hın,-o )'I· 
pıhrktn lf'ı;llen dılı;111ır bir 
t11rıfta durıııun. bıçaklı tıbwn· 
<'ah rrflı dalJılmndan da 
bah,Ptm1yr1tm, dalgı lf'Ç· 

mtktf' kıt1 kırmııı ohı11 en 
küc;U1ıtle-rlndrn btr örnek ve· 
relim : 

ıFıtlhtıe oturan 13 yatın
da ~ff'hn'le ayni ,-ı~ta Gdl
danP, 1' yı~andı Rıshnle 13 
yaşınf\a \"ıltiıı lit\·fşml'"\tf'
dlrlor. Küçuk l5ıkl•r ıpmt· 
1trfnrt!' fırla dPdikndu 'fa· 
pıldıQınd•n tlk~y•t td'1'11k 
Edlrnr~·e &itmf'tt kırar vrr· 
mlıterdlr. 

37 ,5 lira para t•darik •dip 
maN"rayı tıkın ıevda!rdeler 
Ruyukçf'k1"tırf'dP. yakılınmıt 
lar ,., ktınrli1,.rinl ıramıktı. 

olan aHeltrlne teıllm fıdil· 
mlılerdlr-. 

Kendini böyle 
s ı k ı rı t ı y o sok m o, 

c:ı.dele etmek, bir ~ııı;yal ayıp 
ıuuru yarıtıuk istiyor ki (ok 
yerınr!e. bir harr.kettir Batı 
mrmlekttln•nde sırf bu i;le 
ıilr• ltlilk iti" t•s•kkill •imiş 
c ~etl•r pek toktur. Jllzde ı 
buna mukabil • dam ıen d! ... 
Bana ne'! ... • Adtıta bir dilst•ır 
halirJ" Eelrıılıtir. Bu yanlıs dü
Un•enin önllne geçmek !hım· 

GECMISTE 
BUGÜN 
Barbaros 

Rayreddin 
Paşanın ölümü 

Yunanl:;tın bahrh·esine ml'n· 
JUP Armatnlos okul gemisi ile 
L. S. T. çıkarma gemi·i rlün Si· 
bah limanımıza g,lmlştir. 

Gemi komııt;uıhsrı s~at g 80 da 
karaya çıkarak '\'unan B!l~kon
olo-unu ve \tali ·i ziyaret etmiı;

lerdlr. Bu ılyaret e na ında mi· 
salirlPr, 'l\irk deniz CtlfPncileri
ni '\'unanistana davet etmt..sler, 
Vıli Gokav da misafir do•t Yu· 
nan gPmi 1 komutanlarını 1!ıtan· 
hulda i6rmekle bahtlyarlık duy. 
du~ıınu 6ovlrmJ tir. 

l lışma pro.-ramı hııırlıyarık ge· 
nel müdurıtıte verpr.ek vı der· 

,.. 'ı hal faalb-•le ı•çllrr•ktlr. 
ı · Ha!Uk Durukal'a yeni vaıth· 

7ENGIN PARA sindec buarılar dilem. 

~on ıünlerd"' hılha · a İt;h·a . 
ya hıırrta rtf'mir ihrarının artma· 
•ı tlzPrirıP bir ok fırm~lı!ır yur. 
d11n lıPr tttrafınri:ıı" rl!nıir topl11· 
m~ga h::ı;F.lıtmışJarrlır HAffi~~ıif! 

ar'1arı ıecrn Ythrni ,.~ J,{lffi Bı· 

earan adlı:trındaki ııhı~lıra ıit 

knllPktif şirkrt rie An?rlohıdan 

hurda. rlPmir •i{'ı1riş ~trni' ,., ""· 
conla.rlıt gplrn dpmir r~rçalarını 
\'nl kııınıırıncia ptrafı tellf'ı le ~rv
rili atıkh!l\'i ı:uırkını yıa:mıftır, 

\ftıkflr fırma lhraC'ıt için rif!mir· 
IPri tPkrar ar11hılara yü\ı:l,.rkPn 
hnnlırın ara!'ındAtt bir miktır 
tap~sız tlhomb11!'1, bot tnp mer
mı-.i , hattt a1tı1rian rlolr"1a eıııki 
tnp}jrl aJt ilill•l•rln mP\"('llt nl · 
du~ınu ~nrerpk tılr kena.ra ~·ı~· 

m1şt1r Bıı mermiltrtn bizıları
nın icindt1 banıt klrıntılırı da 
RnrUI mtl ıttir. 

Fonrı ,·uı bJ1,..,.rn kıı;-ıneı 

defı bı"lan randr,·u ıp.vlPri 
dahtaıı: bilmtm kaç ıfmı, 
kaç tıbanrı ve bıc:alır, kıc 

d"to kftıl ,., bonhot lıep 
bir ırada yıkılıtnın kıınıır· 
bıtılıtr d111ııı~ı: ı•hrfn dır ve 
drinrmPtli yo11ınnda her 
lfıJıııı blr rnRf'lt tırp•l' du· 
rak1ıtyın •t'.\TU"efrr tfal~ı,ı: 
alçalma 1'11mıp.\·ip dalmı ııhı 
kılkan flyıt1ar dılı,.~•~ 1'11!1· 

krn huhrının1 bfr türlu h.ıl· 
led•lllJ!\"~ mtıt .. ırı•ıll fn.1•11.t 
dalJ.1•1: Sfsll)'P mJutr,,11 olın 
~tnf'k d~lr;:ı 1oj Llnıarı bı,an 
plrıe dals:a~ı. .. 

'lUitigal 
B 

bı.ıhi~ ~ot ntılardoı, e.tı.eeı:; 
E 
Q 

Z AY 1 1 
hta.,bul 6 n•ı ıubrrlrn al'Tllf 

olduıum 3:160 num•ralı !ram on 
p!~ltamı kayb,ttı.m. Y-nı'llıni cı· 
karar"ıımdın e kıılnın hukma 
yokhır 

rtr.--5: E)ııp '\tııhh paıa flıp 1 
çJ1'. J.e)..ak nu'Dıra. 2. Ahmf't 
Turku<ti . tı•ı. 

T Ü R K 
. 

dır. 

rrınlyefln kurulus 
makı;atları 

c~ıniyet. bunu ,. dı~er kuru 
ltı; maksatlarını ıu suretle 

hulha edırnr: 
• t ---- H!!mf'n botun mernle

k-tten:!• hem-eri t•rblye te o 1 

eanız.a yonları He baıı k1iltlirel 
mt1\z11h•r Bt:1,,.divelere ait ot· 
m.1vıp husu 1 teşekkU11Pre btrA -1 

kılmı tı.r t tanbul •lediye.d· 
nın i~e imklnları ha.kımınrlan 
rlo ı.lamadıgı bu ~lbl m•v:rular 
daha. faz1ıdı1". Bılhassa tPrbıye· 

\•I m~vzular a:aıehı ''" remiyet· 
ı rP- hırı:tkılmıı \aziyPttedir. ı 

2 - F.k rrıyı re1al polıs mU
e vtdelerınde11 daha te irJi o 
tan bir " al ı ıp suuru ·ıra
tılması 1,. Bet~dl\,,. ııızamla"ına 
rı11 ·..-t temın ,.t1t1•k , . ., ıvi he.nı · 

y E 

GARANTi BANKASI 
lstonbul Şubesi 

Yeni Postane caddesindekı }eni b·na ında 

7 Temmuz Paı.;ır1esi 5'.Uniinden itıbaren 

savın halkımızın hızmetıne ı:ırecektir. 

TELfTO. ": 

Santral' 2i8Rfl il> 21~~0 

htanbul ~ııh•~i ~ludurhı!u 

2ii088 

MEDRANO 
KARDEŞLER SiRKiNiN 

lstınbul St's;·indrlcı bılyük mnvaffak!yttl 
Hergün ıaa 17 den 20 ye kadar MATiNE, 21 den 

24 e kadar SUARE 
Coı:ukbnll!Zl ıevln , •m•k i ın n ~•tine-ine ııMUrUnUı 
Çadır. .rini•' '<' hı a teıf-atıvle mücehh•zdlr. 
Bıiııııtı,r· t.i"'''Elt .Linemaiının 20 ve :''2 numarıh el•Pl,.rindfl! 

rtıııııaktıdır. 

40& .)-11 enet huJ:ıın. 4 ll'm• 
mıu l 6 d;ı huvuk 

Tlirk ..-\miral Rarharo' Jlö'V• 
reddtn Pa)a Olmıı ıu. J\a<lf'· 
rın \1'dPtt1l"" knrırın olarak 
attığı hıı kahraman Turk f'V• 

l~flı. yıllar ,.e '·ıtJırca ~\k· 
df'ni1 ıahlll•rinft drh~('t 
\rrdıktPn srınra ,. ... ,_hr,-i O· 
ruç Rf'I in f'hadPtl ibrri
nf'! Cr1alr $111f<1n1 olrntt ~ 

15:\~ dt" itıf~nhuta gP1rrrk 
,ı,.,·J,.t hbmf"fine ~lrml , 
K::ııptanı 0Prvı. olmıııtn. 

tS:tR df! tarıhin fiil huıuk 
dPnl.,. ıavaı.ını Prevrı•'de 

n~rlıtar don~111na ını peri· 
ıt~ n '"'"rrk kılanmı$, er a· 
rPt, m,.harff ve kahraman· 
lık numunıtlrrlnden ert par
laj:ını vermiliti· 

Komnt;ınlar daha •onra htan· 
bul ~lerkez ve Deniz komutanla
rını ılyaret etınlılerdir. 

lımir vapurunda bir 

doğum aldu 

DenılC'ılik Bankasının 1zmir 
\'apuru ıon İ3kend,.run seferini 
yaparkrn ı;cmide hır dP um vak. 
;ısı olmuş, fakir ir ail~nin blr 
kız toculu dilny~ya c:ı:-lnli~tir. 
!Udi<• gemide bOylik bir olaka 
uyandırmı, ve iklnri kaptan Nu· 
ri Yılnıazın tc~!'hbilsll ilP yolclt'
Jar ,.e ıcml J'l"r 1Jnf"Unrirn tnp. 
la.nan 100 lırı fakJr ııl• ·e veril· 

rre,·e1fll tilrrrinl t;1ldp e
""" ıtf'1f'lt'r ,\luirnl..,.d~ t~m 
hir Tıırk h~l.jmh·rfl h ıkfım 
11ürm11 • Kırıt;1r11 0f'r ·a Bar· 
h~r.,, ır1vrrffriin Paıa. 0-
lunrl"',. lıar'ilr muhl'"''m 
Tıırk donantn.ltını 1:1ferden 
ıaftre ko turmu tur. 

1 

mis ve İ~"'rlrri temi11 rrtilıni:tir. 
no~m Feth yr. liqıanınıia vıı"k.u 

1 bıılrlu u"dan yavruya Cf•lhire) 
nni verllm1$tlr. 

Ti J.llENT('I 

.Bır bildıkleri ıey var ki onla· 
rın, bizl"r a:ıhi, adım ba~ınrta 
bir yanlışlık ydpmalarına en· 
gel olujor. ~it ~orlagını uza
tarak il.ile etti: eF.vet, burada 
k'ndl kPndimi budala yerine 
ko ·makta" baık~ hir i,e yarı· 
mıyorum. Y:ınJıı:;hklar yapıp 

dııru.ı·or. hıç bilmedi im bahis
lf'rde lı~üt vermeye kalkıyo· 
run1. eUvuyan n hına uzun u~ 
tun h-11 tı.• .Pam{ihı 'da da 
hu sırdan bir rarc:a \':tr- O An· 
dtos dan g 1 n kadınd• da 
\lrdL Kremeıı köti\ niyetle 
zo ledl ama. haklıyfr Pamfi· 
lu§'un gerçtklrn bir rahiı:> ta· 
ralı var. içinde krndtne \·ol 

ı ı "' 11tn \ sF.r.r;t 
JllSINO \ il.\ S.\l 11. \f,\K 

TPkrl idaresi, ımdılik 1·alnız. 
ı;@ı gıd,.. satılıın llıkı hır~nın §Pr

hirdrki bayilerrle rie satılmasına 
kıırar \ı"rrnıioı:tir. 

açma,·a talışan bır rahiı:> ta- . 
[ Dal·a fazla k.onuımıd:1n geee)l tapınakta grcırmekten 

ra ... ' h t t • 
kalkıp ıidey1m bari.• ya u a orucun so~ı erece6 ı 

KJlktı, ve kendini bırl':ı databah şafak &~kmedcn once nı ~~ 
ı hıssederek. sahadan cık· ı:-clmPkten ıbar~ttı. Bunda os 

~ç u le aihırli bir taraf oldu~u dü 

vı 

Pamf-h.ı:s kararını yermış

ti. am;ı, tth n karı ıklığını. 
Vicdan rabmı hala üı;tiinden 

atam dı ı lcin, eski hıivllk caı?· 
da Yunanlıların sık ıılc bıı 
vurdukları Cak;.t ıtrtık re\•aç 
tan dtl mıi hır Adctı d'ene
mPk mu~k. 1 ini daha j~i cöze. 
cek bır ı tfı tnancının on bir 
~mınatını .o yoldan arı:ımak 

ı ••dl Bu Ad•t güneı do~duk 

tan erte i ubh rtıneı do~un 
caya kadar hl~ tonu ~ilmak . 
ı:zına bir sev kovm mak, ve 

• 

şünülmeı<li: ıadrC'e, ıihni, vil 
clı~un buharından t<'mizler 
aılnün lşinrlcn türt.indcn ayı 
rır, '"e belki de man~lı bir rü 

yaya hazırlardı. Oruçlu kimsf" 
ıaln11 pelıriıe ,.e konuşm~ma 
n dıkkat ederdi: bıına dahP 
fazla bir takım m:ıhn.ımireı 

!P:r eklııııyerrk terri.ihPnin dr 
rlnle tirHmesını Yunan kar,_ 
ıı dotnı bulmazdı. F.·rde hel" 

unkü gibi dfllil:1ıl.ahılir. pales 
f'!';ıda ıı:lm:"n yapılahilir, doku 
ma te1\'l'Ahında r.ılı:sılıhiJirdi· 
urunahılirdi de F'.ler bilme. 

\f, Alı \Si r NKIRTARAS 
~ GF.NFI , ~EKRETERI r.F.U>I 

'KRAMİYELERİ 
•• 

31 Tl!:~tnıt;Z KEŞlDESl • 
İÇiN 

5 TEMMUZ 
ÖZl•Y• kadar 

100 LİRALIK 
Bir H~sap açtırınız. 

Hesabınız yarıı 

Çolallmıı. 

TUTUM 
BANKASI 

·en birili kendulyle konus. 
mık js~e)'ecek olursı . oruçlu 
kim~@ parmııını dudafını gO· 
turerek )·eminli olduAunu ın· 
latırriı. Yarıştan bir kat 'ün 
öncfl' atletler, dtiğunlPrınin a· 
rifC?Sınrte .gf!lınlPr, kaybohtn 
bır yUıiıCıl bulmak ,-,1hut unu· 
tuln1ak U1ere olan bir askı bir 
tiı\adı venıdrn du ·ahilmtk 
için yaıı:lı kR:dınlar. ve blr arfe. 
re tılracıkları ıırada tmınlı 
askf!rler, halA bu orucu tutar 
ardı. Hayatın tabı! akısı itin 

rle sıhhatli bir a-encin de bu 
ıldPte uyması doı;rusu hirat 
~ari p saşılabllirdl ama, adalı 
!ar hPniil. yüksek in~anlar o 
lan drdPlerinln mane\"f ha ·a 
•·nı ak.~t'ttirtn ArittlPre ıa,·~ı 

o.•terece-k kadar dinrtarrlılar 
1nun itin ~es çıkarmazlardı. 

Ö~lrn U~tüne doğru ~ Pam 
lus, a~lık dııvma\·ıt haşlamı ~ 

~e ııkıııtısı Llisbiıtun artmı 
ı. Han&i yolu aetıı:e birilpr· 
hf'dbaht ttlacalo.tı. Bu k;.rars11 
Jıtın ,-ukli altında. Gllseryum' 
un hatırası hile hir ara içinde 

Oslodakı Mıll•ll'1lra'1 Tahtı· 
ı.lye ve C;.nkurt.ıırm;ı trlareıi : 
nin ~enPl sekreteri Hana Holt· 
ler r!:ün akşa.m ucakla eehrimiz~ 
ı;elmlıtır. 

n. RANKMI lnAlll!: 
m;rı,l<I "iN nt·sKtl 
TOPl,ANTISI 

Deniıcıtık Bankası idartı m!e
lısi dUnkU toplıntııında, Banka· 
nın muhtP.Ii.f i~letml!! ,., ıubele~ 
rinde tatbık edilerek çalışma 
proiramlarile, lşlPtmel@re veri· 
len vazife ve ı•!Ahiy•tlor h•k· 
kında ı:onel mürll1rlükçe ha'1r· 
tınan eıa!ları müzakere ıtnıiı· 
tır. 

• 

ıa 

bir his uyandıramaz oldu. Dal· 
Eln dalgın denu;e bakarak, ı

rada bir oturdutu kayaların 
üstünden ot krtparırak, ada 
nın kenar koşPlf'rlne dotru 
tırmanmilı.\-'a koyuldu. Gtiser 
yum'la Jlk rastıaıııaı noktova 
S:E"linre, bir an etrafınd;ıkı 
tAşlar kadar se!!ıiz:, dıırriu, h:ıı 

~·attaki rahıtahltımıı acaha t•· 
•ı1düfl kar~ılaemalRrdan mı 
yokıı dPrin veı ıızli bir zaru 
reıtten mi doCr.rlar dile kendı 
k•noine düşundü. cırııı~· dnn 
ôüO:il vakıt, Ann,.sıle kız kar. 
de~j onun ne kadar a1ah icin. 
de nldutunu his~Pttller, \'e hiç 
!es çıkarmarlan dolaşmaya h;:ıs

ladılar, Kolel•r bıle pırmak 
l:ırının urun=t h11 arık lslprini 
l!ördliler, vp F.E'!~:!İ7 sad; 1ı . it 
iP.rinde endi~•li hir htihfanı. 
hir kPnara çt1kildiler. Akşam 
\'PmP~i sırasında Pamfiluıı: . 
ö1lf'ri kapalı. kapının )-anınd~ 

oturmustu. istf'n dônrn f'rk,.k 
k.ardPşı, t;eklne-rek a~·atının 
u~tlinden atladı (bir kıe il\' 
nnce n da nru(' tutmııstıı ım.ı , 

/ 

!erml kıc•kcılıtı ı•arıldıtı 
ihh11rı Uzrrın"' ılAkılı ma.kanıl11r 
harfllcfltl" ~-tmi91 m,.rmt hurdala
rının lı"'rhangi hlr Ji11i lt1 tbhıı.._ 
le allkaıı:ı olm:ııdı~ı ını~~ılmı~tır. 

Giril bnmba d•ro•oınun hlkl· 
Y"'l bundan ibartttir. 

Ka:ada iiç 
Kisi öldti 

J 

Adıpa1::ırı , 3 - Rıı s~hıh ttr· 
ken aaıtl•rd" irindf' ytdl ~·!\lr11· 
ı;u h11hnı=tn \f! An'ca.rıdAn 1tdı" · 
bııla pıtmPkt,. olın 1ıtanbul 
llP7.5 r!Ak• •""lı hır t•k•i ~. 
"'"nrı • f7mit ;1r11~1nrt.ı k;1rşı i!ti· 
ka.mf'tttn ,,ıen dPmir yiiklu hır 
k.ııım)•ona ç;.rp~rık hıt~arı uırı · 
nl1$, hu k111!irt~ ırıthads. hulutıan 
vnlrulır dt1mirh•r ııtındR kıl· 
mııl.ııı"thr . "Rır kırlın C'Or'llO:ll ilr 
,.,. rtıttJr bir \·olru riPrhal ölmlıt
lttrrlir. Tiı)tr drirt ~·olru dı Vtl · 

Rl"n bı1e ''' yazı\1 yaur· 
ken dal(a ırçlyo.rum .•• 

Bir, hu •mlithlı oıettk dıt. 
Jııı• ekıtktt!. .. 

Sadun G. SAVCI 

OS KELİMEYLE 
korfl'IPkl mutırıp.k, çıkm.ı· 

ıını tırı ıranı\·ormuı ..• 
I!1tirmt1 CITf', kınl1ın fyt. 

ce t•pel•mokllr. 
TATUSl!:RT 

ı--TAKVIM-1 
6 TEM'\ll11: 1952 

CUMA 
AY 7 - GÜN 31- RIZJR 6A 
R!'MI 1368 - HAZiRAN %1 
HiCRi 1371 - 5EVVAL 11 

~AB\H 
OGLI!: 
iKİNDi 
AKSAM 
YAT~! 

iMSAK 

Ytlltl EıHI 

04.32 OR •8 
12.18 04.34 
1619 OU4 
19 i• 12.no 
21.48 02.01 
02.28 08 32 

ruflarının muhtPlif ~-prlprinrltn 11·------------1 
G•r~luttlıı ''"'"'•}#" "°en •I f'I 11~1r 11urette ~arA1anmıılqrrhr. n .. ı,. .,.,,,,, .. , •• ,.,,"'."'" ,,.,. 

).~ar~hl11r ~frmltkıp.t hastaneııne .. , , • 
'""' ırı lm ı sl~rrl ır. 

onunki dehdebe içindeydi, o· 
niki arkadtt'!ıyla bırlıkte. Ce. 
mıyrte kaı•dolm~ları ıerefıne 
oruç tutnıuaıardı·, ve vanını 
:ııokulamadı, irı bır atletle bu 
karlar ciddıyet onu rıhatıuı 
etmişti. Arıo kenrlıliğinden, 
ramfılus'ı hır ta• ili getirdı; 
Pantilus, onun ciddi a:özleri· 
n11 fiakıp randan .-uıom~e ·ereiı; 
ııı~1J lçtı: sonra Arrtt. çok mü· 
him hir ıı yıpmıs gibi, hllın
de hııylik hır ••kar lçlnde giz. 

1ı bir hflyecan, ma• .. rlaki ·eri
ne dnnoü. Vakıt gelip Simo. 
karrlP.~ile kendi"!"' yıtmaları
nı ısöylt ·ince, 1\rjto. hahı~ının 
yanına sokuldu, dudaklarını 
kulatına yakl85tırarak. •ne 
olmus baba?,, Diye hsılrlartı, 
.oım11, ıoyHrec"k!in hına, 
nedir mts,le?• Simo, kızının 
Pllerini ıvucunı alıp nkfadı; 
~onra. ciddiyetle kaslarını kal
dırarak, vıtatını ıidip ıtiıf'l 
ıilıel uyumaıını ıi'iyledı. Ar. 
ıo. karınlıkta , ~;ıfaQ'ından dot· 
ru. •vd•kilerin bUtlın hortktl· 
l•rini ıe-z.i ·nrl'tu Ann11ıi. ~ırtı· 

"\ 
na btr ı•y alıp bah>•ye, kaya . 
nın bulunduQ;u tarafa gitmiş, 

arkadan da babası tıkmııtı. 
Areo, ıozleri acık, kutaııını 
dıkmiş. hu ıcayip ıece ıtıııin
tilorini lakib •diyordu. lcını 
tatlı bır h•yeoan doldurdu: be
b•ği"i bir kac defa hırsla iıp. 
tu ,.e a~lamı'.''a haslıdı. Bır 
an, küçük kard•şinin, •lltri 
vı diılt'rf liıthnde. avhırlan ıe
çıp ay ııı~ına çıkmayı calıt
tıtını farkttti : o da Cf'!SJTet bu
lup dı$arı cıktı, birbırlerıne 
bakıştılar: f11 at <11nsızın gnl
iPlPr içind,.n Pımfllus belırdi, 
,JivJt1 yatıklarına gitmelPrini 
i,a:rpt E'tl i. 

Pamfılııııı dış a\·luıia dola· 
,1yordu. Ayın onrtnrdtlydü: ıy 

ışıtı. ·olun btflsinrle tep,.ve 
tırm~n:ın ııra Aırı ze~·tin atat· 
la:rı UıııtO"e rlnnıık mıııvt bir 
rııııı:, vr c:ırtllk binaları ıraı;ınııı 
kırA ş:-Ol~Pl•r ıı:triyordu. A,-ın 
konrli •tlki\nptl ile, d•frlı2i in. 
!!anlar ar11sınriı YArııttıRı e rır· 
lı lıf' ·pran ııırin hir t111at tf'f· 
kil rd1'·nrdıı. Pamfi111~. annt· 
~ilP: baha~ının b~htf' ., c:fktık

larını ınrmUştU ama artık hlç 

duyJlıılanmıdan, ırımadın ha· 
kıbiliyorr:lu onlara. Eve dönüp. 

vatatının U:ııtüne u1andı. Kafa· 
ı:ının ici hic bu kadar kırın· 
!ıkla kolmamı;tı. Y~1ükoyun 
vıtmış. pırmatı ·lı )'!re sekil 
ler eiıi~·ordu. 

<Orvımı ~•r) 
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1 
İngiliz 

Snflşa çıkanlan 
Harp gemilerinin 
Fi allan teknisyenleri Turk ırat-416 "cıouı 
Ankara 3 - Donanmamızda 

uzun seneler hizmet etmış olup 

Yazan: E. T. d 1 k da kadro dı~ına çıkarılan harp aça ışam.ı yaca gemilerinin satılmasına bükü· * GuHnllk ronse\lndekl metçe karar \'erilmlşti. 
lr 

ffi11ıli Paşanın ı tlfa~ı tlzerir.e So\1et Rus)a delegesi Bu' kararın tatbikine ay so· 
ll1tm'da ba gosırren 1;a. l\lalık dun ımk doı.-u. Güvenlik Konseyindeki Iran delegesi lngiltere- nunda başlanacak ve gemiler 

b!ne buhranı nlbınct halledıJ. zuncu \ctosunu kullan· • 1 ran iktısadİ durUmUMU arkadan 29 temmuı gUnti bulundukları 
di; Sım pap )eni kabine ·ı kur- mııtır. MiM, yerlerde satılacaktır. 
mağa mU\ affak oldu. Kabine * Birleşik Amerika tüfeği VU rd Uğ Un U söyled j l\lal!) ı:ı Bakanlığı, satılacak 
buhranı ballrdildi, fakat l\lmr cılmı)an \e )alnız roketle gemileri gruplara ayırmış -.e 
buhranı elan olduğu &lbl duru. mucehhez bir a' cı uı;a ı "ııado?u Alaım bu gruplara gore, gemilere tah· 

or. Bunu hallrtmek itin elbir-1 ~ apmı§hr. ·evyork (Birleşmiş 'Mtlletler), 3 - Guvenlik Kon.se:ı-i mU· mini fıaUar koymuştur. Buna 
lığhle bulük bir ga)rrt sarfet- * VrdUn Kralı Tallal dün zakerelerınde İran, İlll:illz teknis)rnlertnin bundan 6onra hiç göre, Muini Zafer muhribi, Or· 
ınek Ibımdır. 1 Ammana urmış. tezahü· bir zam·n topraklarında calıştırılmıyacağını bıldırmletir. Dr. Ali haniye vapuru. Hmr Reis gam 

lmr'da be111 bıılı ikl m e· ratla kar~ılanmı~tır. GAli Ardalan, bundan hb~le İran hül.."iımetinin, İnı;ılizlerin İran botu, Kavak, lzmir, Nusret. \'C 
Jo , ~ d ı s * Ba kan Truman Birle~ Haliç molorlerıyle Çatal ve De· ..r ır. • U\C'I Kanalında· . . w· ıç islerine ı;ıUhlı mildahalcsini icap P.threcek hiç bir vaziyete 
U Jngiliz kU\'l ctll'rinio çekil· m15 Mıllf'tler tc&kılAtının 1 

1 
il h . 

11
. . b t . tir j!irmendrre romorkörleri 209 

mesl \e SUdan'ın l\lmr'la bir· Sol' et Rusya) ı durdur· as a m "'ama a etmıyece ını PVan c mış • bin 050 lira)•a; Turgut Reis zırh 
Je ı 

2 1 du unu ı;b\lf'ml&tlr. Dr. Ardalan, İran iktisadiyatını arkadan \Utmak m.aksadıyle lısı ı mılyon 850 bin liraya; 
şmes • - ktı adı buhranla t d ~ı ı h ' · 
U d 

- ngilterenln iktısadl ablukaya bafvurmakta evam e tı!i n a· Adatepe ve Kocatepe muhrıp· 
kı•inde ileri doğru hlt bir adım Q et i ir tırlatmıs ve nlllzeme ve teçhızat mevzuunda yapılan linntratla· !eri ile Dumlupınar denizaltm 11: ca rle ... Bu iki ınrselrden ı. R k 1 b 1 
atılamamııtır. mmı paıa Su· rın feshedıldil!ıni ,.e semi hnmulclcrlne de elkonduğunu ilA\•e 1 milyon 274 bin 740 liraya, 

t · GUr, Sakarya. Birinci ve 1kincı 
'e'ı kanalındaki kunellrrın y uçagw ya 'dı le mı§tır. !nonil denizaltı gemileri 1 mil· tek~lmesi ıçln tnı:lllılcrlr, Mı 1 p '~ Dr. Musaddık ealı gfinu istifa eıtccek z h r 
danın l\lı ır'ln blrlecmesl ı..ı 0 .tu cıt ı1 ,,,.,. Tahran. 3 <Anka) - İran hUkQm"tme m•nsııp bir EötcUnUn yon liraya: Burak Reis, u a 
d SCıd w "' ı gemileri ile Peyk ve Berk muh· 

e an'ın b~ılıca ııartl lldrr· va~ ngron 2 _ Btrleşık Ame. bugün ~oyledıtine göre, Dr. :Mu ad~ık'ın salı gUnil toplanacak riplerl, Aydın Reis garııbotu, Re 
!erile gorıifmell're ha~ıamııtı. rıka ıraktne'ı tufetı olmı~an parlametoda istifa edeceğini, parlamentcı yeni kabineyi tekrar şit Pasa, Marmara. Giresun ve 
F kıt bu gorlişmelrr bir adım "e )alnıı roketle teçhiı edılmış ı.tusaddık'ın kurmasını ister6e, 1ılr. Musadd*'ın buna razı olaca· Şam \'apurları 765 bin 670 liraya 
Heri gld medl. İngiltere 1\Jısır' bulunan b r avcı uçağı )'aptığını tını acıklamıstır. satılacaklardır. 
dakl iç lhtilAJa bakarak ~ğır ba. acıklamıstır. Gemiler, bir mUddeltenberl 
~or, her dakika bir lian ıkl k Jet motorıl ile teç iz edilen bu •• alıcılar tıırafından geıilmekte ve 
tıkmuı ihtimalinden korkarak uçak. otomatik bir SUr<'tte dılşma Jr ün rahna Chloromycetin tetkık olunabılmektedıt. 
1; uvHtlerlnl derhal cekmcğe ) a· rı çok uzaktan • radar usıtasl· Satışa bazı yabancı firmaların 
na,mı ·ordu. le - tesbıt etmekte ,.e ateşe ba~ 'd ·ı ı A dı htlrtık edecekleri haber ve· 

l\lısır'da fılhakıka derln bir lamaktadır. man a acma rilmektedlr. 
iç lhUm 'ardır. mı il pasa u Pılot Ye radarcı. uçağı kaldır· Bursa' da bir blcdiye 
trafında toplınanıarı. \'aft makta ve hedef ha\alislne gt• r- T h"' t ldı Gu"venı'lem'ıyor ~~r~~~l b~1:blrlertne tlddeUe duş· mcktedır. Bundan sonra ıelektro eza ura yapı . otobüsü yandı 

tiln t•rd.bl 0

1
1t Pnrtl 1, alınan bit. ı ııık milrettcbah harekete geçırll Bursa, 3 <Hususi) - Sehir 

' r err rağmen, kabine mekt .. d.r .tnkıı'° .tJaıu• .t.Mcl"h• 4fcı.n1t d l 52 ltık 
a!elhlnde çalı makt hl · h W h' t 3 B b hatların a ça ışan P a n11-
ka uzgeçrn mi . an r dakt. 1 Lockheed F-94 C Star Fire ti· Amman, 3 - Kral Tallal U·, as ıns,: on: .- ugun U· maralı Beledıye otoblısti Yıldız 
çok durü•t bir t:r· lhllll pas:ı p.ndeki bu uçatın ımalUı devaı-ı su;t bır uçakla ı;tlmıti \•e hava rıı<la atAkalı eah~t)eti.erln açık· kahve mevklinde içinde yolcular 
f.•na geçergr mc n and.ır. iı ha· etmektedir: "ılr kısım uçaklar h alınında Nıyabet heyeti, Bakan-

1 
la<iı~ına ~öre, ~tihretı d~nyay.ı la geçerken, eksoı borusunun il· 

halkı d çh ı suıı tlmallcr u kuV\ etlerine ' rı mı•t r Fab-1 ıa~ ~)an parlamento ordu ileri la) ılan Cbloromycetın ıUcına ıerlne benzin damlamasmdan 
ha~lı~ı a rk ki kat ) nptınnağa ,J;a uçak iı;ın tek motörlU U· geleni en'\ e kordi;>lo~:ıtık tara· 1 pek gUvenılcmi>eceğıne dair 1 tıirdı>nbire lştıal etmiş, oto!ıli~il 
dar bü\~k ath ~unlara o im- ~akların en kudre ·, ı dem!"ktir. fınrl •n karşılanmıştır. Kral me· 1 ortada emare~cr vardır. Gıda \'<l az umanda alevler ı;armıstır Kı 
tığın H ~etlrrln k n · Robort Schumon'a hukuk ra•ım kıt· ını tcftiftcn sonra kıır ılfıçlar datre!ı bu hussuta bUtlln ca bir zamanda otobüs tamamen 
t:lde~e~r~~ tt~~ ki fa la Uert • • • şıl~yanların ellerini ayrı ayrı sı memlt'kete şamıl bir tahkıkat ; anmı~sa da otobüste bul•ınan 
t 

· Jitınku uadle. doktorlulju payosı v rıldı k·rak erkAnı ıle vatlık snra~ına açtırmış bulunmaktadır. .,·olcular umanında bo~altıldığın 
e u 'Ula n bu hareket u ı · B d · ud·1 uavi 1erin • dklr uıerinde frn mum Londra, 3 <AA) - Fransız miltevecclh"n hareket etmı.tir. u aıre m '!r m n · dan ın~anca zayiat olmamıştır. 

nu tır. a tc lr yap. Dıs .t lm Bakanı Robert Schu· Krala 'altı kilometrelık yol bo- den .Georg? L~ırıck, buglin ~~-
İktl dl mana bugi.in Edımburg Cnh er· yunca halk ),ğınları tarafından ıetecılere \ erdıği be) anatta ~O)'· 

sa 'azh~tt kl kôtlı t · 1 d mtctır· Hık, ho\nt p•halılı 
1 

• ı e 1 fahri hukuk doktorluğu, alin . raşa ve sağol nidalarıyle e e ~ • . 
6J kabi l nın artma Pa:ı-e ı tevcih edılm •tir. coflr..ın tez·hürat ;;apıtmı~tır. •- Tahkıkatı baGladığımız 

ne 2 P}hlndl:'kl crre)anı geçen cumadanberi Chloromy· 
~un etlrndirmiştlr. Hillli pa a, cetln ile tedavi edılmlıı bulunan 

u \aıi)et kar11sında i tlfa et \"e kan bozukluklarından 6ikA· 
nıi5tlr. • 

1 
yet edr.n 207 vak'a ile daha kar· 

Ba~bakanlığa getirtl('n ı; 1m ! •ılaştık Bu hastalığa Apalistic 
raşa kabine ini kurmuş \e Kra. A c E L E E D 1 N 1 z ! 1 Anemi. adını \'eriyoruz. Bunun· 
8 tt (lım ctml kf'n blrgun son· la beraber Chloroimycetin tedA 
rtn stlfn ını \f'nn('ğ(' mecbur vlslnln fıllen bu gibi tesirler )·a· 

~ u;ıtıu;. Bunun sebebi kabine· lstanbul SrJrgisinde tec.hir edilmekte olan lüks 1 rattığına dair elimizde kat't de-
:art ~ bsa,unmıı Rııkanlığına )/ !iller yoktur. Çunkil hastalann 

:ı~ {. it ;'ın g tlrlbne ı lizerı. çoğu t"~itli Sülfamit ve Antibl· 

10000 
Lİ A 

• 

ile 
YAPABİLİRSİNİZ t ~'l!dy ~ 1 artlsiııln nle3hlndc M rcury Otomobı'lı' yolic ilAçlarla tedavi görmü§ler· 

e • rne"1dır. l\I ıieıa be" dır .. 
çok z ki, tok ulmkfır bir fahsl· . 100 QOO Lira fle on kallı 
Yetttr. HllAll po\anın sağ kolu fti.dnıca•• • bir apartıman, 
\e ••ki kablnrde İçi lerl Bakanı 7-Tcımmuz-1952 Akıamına Kadar U fi 
idi. Ordunun bu kadar ktn'Vetli 100.000 Lira ile bir fab· 

b~ ~ah~hetln eline \erllnıelj BEYO~LU AJANSIMIZDA Aııkaı·a11a rlka, 
'lft rıların infialine sebep 01. Lira ile beş bin 
nıu~tur. A lf"i l 'W,., 100 000 dönUmlUk bir çift Sırn p anın kurduğu y nt Çtıracağınız: 150 liralık bir hesapla sizin olabilir. ue eCefi. ı hk, 

ls:ıhlnrde l\lurteı:ı bey oktur l\Illıt ~anınma HakanJı><ını bl-~ Son günlerden istifade ediniz. N~ı. lla114ıli1 .tıann Lira ile on aded 
zat E ı; .,.. 100 000 lüks Amerikan o· 

ırn pasn deruhte ctınl!;tir Parıs, 3 (T.H.A.) - Paris At· • tomoblli, 
Bu 'ad' et karıuında vart p · lan tik orduları başkomutanı Ge· 
tisi k bi ı ar. 4 G·u·n kaldı. bildi ~ n(') destrkll)eceğlnt neral Ridgway, bu ayın 27 sinde 

rnıı$tlr. 1 Ankarayı ilk ziyaretini yapaca· 
l\lısır'da ıiaıdf dahili bir bir. ğ1nı a~ıklamıstir. General bu ayın 

:~ıe~lanzarası urdır. BU, tngf. I Sergide de para kabul edilmektedir. 21 inde Atlnaya gelecek \'e res· 
racakt~ ı;uıakkrre)l kola:'rla&lı· mi ziyareti beş gün silrecektlr. 
I r. ı at nnla~ma ihtimali 1'rakyının mfidafıası 

~.ne <'sklslnd,.0 ku\\etll değıl· s U" M E R B A N K görü~Ulecek ır. Dlğrr taraftan lkti fıtl buh Atina, 3 (T.H.A.) - Bu ayın 
ranu ac le a b . i hnkA t re ulunrnası da 21 ndc Atlantik orduları baeko-
dola,>~~ leglb~~lr. nu uıhetlcr mutanı General Ridgway ile 
güçluklerle ka~ıla paı;;ı bu) lik l Kurmay baıkanı ve Güney kesi· 
-- -~ ~ııcalrlır. mi komutanı Amiral Carney Ati· 

nada Yunan askeri &eflerinin de 
i&tirakiyle rapılacak toplantıda 
Trakyanın müdafaası meselesini 
ve muhtemelen Ortadoğu savun· 

•• 

YALU'DAN 
NEREYE DOÖRC 

~ ~ef~i, l'nlu nehri üzerinde 
dil es erin bombardıman C• 
ter mesindcn \e hunun İngıı. 
dl 

edekl akislerinden bahisle 
Yor ki: 

masını görtlşeceklerdir. 
Toplantıda bir Türk askerl he· 

y<'ti de hazır bulunacaktır. 
Orgeneral Yamut 11\Üzakerelerlne 

devam ediyor 
Napoli, 3 (T.H.A.) - TUrkiye 

Genel Kurmay ba~kanı Orgene· 
ral Nuri Yamut ''e beraberinde
·i askeri heyet bugün mUzake· 
rt'lere Amiral Carney'in karar
gAhında devam etmi& ve öğle ye
meğini Napollde Amiral Car· 
ney'tn karnrg~hında remi&Ur. 
Türk askeri heyetinin nnn ak· 
5am Romaya dönmesi beklen· 
mektcdir. 

100.000 

100.000 

Lira ile 
traktör, 

Lira ile bir Uca· 
rethane temin e· 
debiUrsiniı! 

100 000 Lira ile mesleğı· 
• nize, ailenize. ~ah 

sınıza ald bırçok 
gUtel tasawuru· 
nutu tahakkuk et 
tireblllrdnlz! 

Talihinizi denemek için derhal 

GARANTİ BAN KAS 1 
Şube ve ajanslarına kosunuz 

ve bir hesab açtırınız! 

• 

GAR~~NTI 

BA rı\ASI 
Emniyet, sürat, kolaylık 

demekUr. 

İstanbul Şehir Tbatroları Bae Rejisörü l\laıı: l\lelnerke CSoldan ikinci), \e Tiyatro Hidfini Or· 
hıın Hançerlloğlu, dıin Yali \'C Deledi)e Ba§kanı Profesor Gokay'ı makamında ziyaret etmf • 
tir. Yeni Dış rejlsor, Profesör Göka~'a ç lısma p!Anları hakkında ltahat \Crıni~. Vali \e Beledl
}e Ba$kanı dn, meslek haralının \'e eserlerinin İstanbul Sehl\ Tb11trosu itin çok ee)ler iımlt 

ett'rıilğlnl sö)lemiştir 

l\lünlh Onh·ersftesi Turklyat Enstitü il müdürü Prof. Bablnger'lr tanı ına maks ili}le Tıirkl~e 
Har6i Araştınııalar Derncğlnin tertip ettiği toplantı dtin saat 17,ZO da Çcmberlitastaki :llual· 
thnler Rlrllğl lokalinde '!Pllnıı~tır. Pror. Orhan Tuna kısa bir konu5ma )llparak, bilhassa Fa
tih dcHi tarihi tetklklerilc tanınmı!l olen profesörü da\etllJere takdim dnıls, müteakiben S3· 

mimi hul?,ıhallerde bulunmuş ıur. 

Ü&kudnr l\llthat Pasa Kıı San'at ı:n tltll·Onde diploma torent ynııılmı ''e bu münasebetle 
df'file tertip edilmirtir. Yukarıdnki reslmıle dlplom:ı töreni gönılmekledlr 

Eski Muharipler 
Kongresi için 
Gelenler 
On dort memlekete mPnsup 

Dı.inya Eski l\luharipJer mUmes· 

1 
sılleri peyderpey 5chrimıze gel· 
mıye ba~lam11lardır. Eski Mu 
haripler Federasyonuun umumi 
Heyet toplantısı 5 ve 6 Temmuz 
gilnlerl Tophane MaHil Gaziler 
Yurdunda yapılacaktır. Konfe· 
ransa Belçika, Kanad : Dantmar 
ka Fransa, Yunanistan, Hollan· 
da, İsrail, İtalya, Luxsenburg, 
NorHç, Filipın, Amerıka Tilrki· 
ye \'e Yugosla\'YI delegeleri ka· 
tılmaktadırlar. 

ga• Kızıl Cln'ln henuı saldır
lu~ aayı.lmadığını ve dcnız ab
Yıı~:: yapılmadığını hıll} oruz. 
ve ko~a 6Urcn danısmalardan 
bir du~~malardan sonra böy1e 
ı:ekten c mla karçıla mak ser
de ildi esaret 'erıcı bir scy ' 

Federasyon Baskanı M. Al· 
bert, Morel ıle Genel Sekreterı 
beraberlerinde Türk muharipler 

EMIRGAN MERAKLILARINA 1\ Birliği Baekanı \'e bAları oldu· 
~u halde .dlln sabah vilAyettc 

deaııne\~ı~ıee~lş Milletler i· 
Iasılmaz Jlo; ~lleUcr, bu an. 
karsısında b~t~ a ıelı~melcri 
yıva )avaı k n ıüvcntcrini 
za 8l bedl;'rlerse 0 
t man, ne olacaktır? Bu~un l - Sıcak dalıuı gell ormuc; .. 
ari~ 1karıııındalti butun 50• - Gelshı bakalım ... Blı, dalgalara o kadar ,;ılıshk Jd ..• 

r;:m u uğu, her milletten once 1 n H liA n.rn ı 
atılı dı:mokrasllere, İnı:ılterc • ----------- ------------

ile Fransa') a dti mekted. l 11Zdıklarındın ıikAyet edi· nay memleketlmlıde derhal 
Birleşik Devletler on ı ır. )or. meşhur oluverdi. Bunun sebe· 
lık \e kulUir vaııfc ini ;a~~- Belkı doğrudur. Fakat han· bl, elbetteki hayat pahalılığly· 
r~k .bu tehlikeli gelışmeH se. gl gazeteler bunlar acaba? le mücadele etmesidir. İki gün 
Yırcı kalmamalı Hl kendisinin Herhalde memlekette seneler önceki Fransız gazeteleri. Yi· 
Yanında imanlı milletler oldu- srnesl kökl~ıniş mUeııseseler }"ecek maddelerinin yüzde on 

eunu unutmamalıdır. olmasa gerek. ile yUzde iki arasında ucuila-
COMHURIYET 1 Yrni yeni türeyen mantar· mağa yUz tuttuklarını yazıyor· 

SE,N l'Al,A°SCI 
BEN KANff 

..,Doğan NAdl yanyor: 

da• Mlımtaz Faik Fl.'nik arka. 
d şımız Zaferdeki bır }azısın. 

•. •bazı gaz tclcrın surum te. 
~:i lç.n havadis u durdukta. 
v dan, sonra da bu yalan ha

• &dıslere davanarak makalt!ll'r 

ar mı? Onları da resmt ilin ıardı. 
kanalından bizzat 18)1n Adnan 
Menderes çıkartıyor. 

Kabahat ktmde?ıı 
YENi SABAH 

NUH 
OEil! 
Yeni Sabah, •Sabah Sabah• 
6lilununda anyor: 

« Fransız Ba bakanı M. Pi· 

Bunu 6ağlamak için alınan 
tedbirler iayet basittir. Her 
)' erde tatbik edilebileceği ıi· 
bl, bir iki maddede hulAsalan· 
dırılabillr. 

Ama, geUn de bu maddele
ri makul gösterin. Mübarek· 
ler Ceza kanununun sıddet· 
lendirllmestne yarayacak mad· 
deler değil kJ ..... 

Boğaıın en kibar ve en gUzel yeri Vali ve n'clediye Başkanını ıi· 
E M 1 R G A N D A yaret etrnişlP.rdır. Federasyoıı 

denız gorilr, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasında Başkanı Ttirklyede kahraman 
ı;ok gilzel arsalar satılıktır. Maluller arasında bulunmaktan Geçenlerde Batı Alnı:ın)aya giden Dirleşik Amerika Dı i lerl 

Mııracaat mahalleri: Emlrı;Anda bakkal Ahmet, eski büyük ha~ duyduklarını ifade I· Bakanı Dean Acheson Batı ~llnde )enl kurulacak olan l mil· 
muhtar l\luhtddln. berber Hasan 'e İbrahim Efendi lrnh· le memlek~tımlzdeki kalkınma· yon dolar kıymetindeki bir kutiıphanenln temel atma mera5i· 

\e lndıı Celil Beylere yı yakından takip ettiklerini mlnde bulunmuatnr. Resimde Dcan Ach son bli)tik bir kadehle 

i~~!!!!!!!~~!!!!!!~!'ll!!~!!!!!~!'!!'~!llllll!"~!'!!~!!.~s~ö~y~le=m~i~~l~er~d~i~r~.--------_'._ içerken örülü)or --------------- ------ --------· 

(V~UHGl.E"' tY/t.I . 
,,NA C/,,P"~ ... AMA· 
.,,_.,~ ... J 8 •• ŞE'<' 

"''"' t".ıı~:: 



--- -- -----·-.z::~~"--:-···· .... -------'-~·-.. ··- -

• 

- -

~---------~------------------------------------~-------------~ V A i A N ~----------------------------·----------------------_, 4. 7. 195! ----
A.~!~!~1N .::•: laa~aı.ıı•W4 'ENERAL Ali FUAT CEBESOYeue 1~' 
~ .. SA~.4 tftTuhlt1L !'fJ Bir deııenıe ~~~ a.--ı.....,... ....... 

Yazan : FiKRi <;IÇEKOCLU 

Long Beach 'ı·n şen kızları M art ayı içinde İstanbul Bele-
1

mu.iki sevgisi aşılamak memle. Cenup ceph esı· diycsinin tertiplediği Beet· kctımlzde başvurulacak yegane 
hoven festivalinden o günlerde çaredir. Dünyanın . her ~·erinde 
ıbu sahifelerde bahsetmiştim. Bu ucuz halk konserlerı vardır. Hat· 

h 1 d senfonik koral ,e oda musikisi tl bedava konserler "eren me~: 

eye Ca n ar Peş,. n e konserleri mevsimin en dikkate le ketler de me\•cuttur ... Bu gıbı 
değer musiki hadiseleri arasında memleketlerin aldığı musbet n~-

L on, Bcach. (Califomia) -
Mektuplarım. Long Be

aih'dcn bınlerce kilometre U· 

zakta olan Turklycye varın. 
ca) '8 kadar belki de gUıcllik 
miı abaka ı sona ermiş, güzel· 
lerın <'n guzeJi, Dünya Güzel· 
lık l\ralıçc ı tacını kazanmılj 
olacaktır Buna rağmen. bura
da geçirdiğimiz heyecanlı anla. 
rı sırasıyla ~azma~ a çalışaca
~ım. Kraliçcmlzin Long Bea· 
ch'de ı:cçirdığı gtinler. haki· 
katen çok meraklı ve peri ma
sallarını andıran zamanlardır. 

Giizrller ara ındakl 
do tluk ha\ a ı 

B ıı cı I" i nı:. et \C ı;:i.ızellik el· 
çı ı olarak buraya gel· 

miş l ırmi dokuz a~ rı millete 
mensup genç kızla hemen he
men her dakika. her an be. 
raberim. Gilzcller daıma grup 
halinde gezi)orlar. Ben de 
kendı Kraliçemizin yanından 
a~nlmadığım için her biriyle 
a> rı a> rı konuşmak. ahbablık 
etmrk cm.atını buluyorum. 
Yirmi dokuz )abaneı millete 
mensup bu i>ı kalpli, melek 
gibi kızları bir :ıraya getir
mek, bu karışık dunyamızda 
atılmış en güzrl bir sulh adı
mıdır. Hep i birbirı~lc iyi ge
ç nlyor, anla ı)or, ahbablık e
dh·or Kiıh Porto Rıco gıizeli 
n~ J~pon guzelinin el ele do
la5tığını görül or, kih Kraliçc
mWe Fransmn birbirlerine 
hararetli hararetli bir şeyler 
anlattığını fark ediyorum ..• 

Ufak tt.frk 
kıskançlıklar olu3 or. 

p ek az Fransızca bılcn Uru· 

mektebe de\·am edip avukat 
olmak. Müsabakayı kazansa 
bile kendisine 'erilen film 
kontratını kabul etmemek, ar
tist olmamak ui)etinde. İkinci 
arzusu da gelecek sene ailesly· 
le beraber Avrupa·da bir e· 
) ahate çıkmak ve bllha sn 
Türkiyeyi tlyaret etmek. Sa· 
l'Ct bu arzusu yerine gelirse 
İstanbullular bu çok şirin ve 
güzel kızı görmek fll'satını el· 
de edecekkrdir. 

)Cr almıştı. BUyük bestecinin ticeleri gözönlinde. tu~rak m~ı-
125 el ölüm yıldönümünü anmak ki \'e konser ı)erımızı ona ı;:ore 
için tertip edilen bu konserlerin ı;yarlamak doğnı. ol~az mı? . 
ikisi Taksim Belediye gazino· Beetho\'en festıvalı ~~n~esın: 
runda ve ikisi Şehir Komedi Ti. den cesaret alarak onumuzdekı 
)atro:ıunda verilmişti. Her dört m~lki m7v~iml için. Va.li v~ Be. 
konser büyük bir rağbet görmü5, ledı~~ Reısı ayın F. K. Goka~
bileller günlerce evvel kapı~l- dan, lstanbul Konseryatu.~r.ı :Mu· 
mıs bir tek bos yer kalma?ıktan düa_:ü~den ve değer~ı muzısyen. 
ba kn ayakta dinleyen bır çok lrrımız orkestra seiı. Cema~ R.e. 
müzikseverler dikkati çekmi~i. şid Rey'le koro şefı ::'ıiuhıddın 

Beetho\ en festivali konscl'lc· Sadak' dan bazı ricalarımız \'ar: 
rinden biri.i oda musiki.sine ay- I. Beyoğlu semtindeki konser
nlmıştı. Oda musikisi, ancak mil- ler; bter '.fakdm ~elediye gaz.i. 
zik kültürü ileri ve olgun dinle· nosunda, ı ter Sehır Dram ve 
yicilerin iltifat edecekleri bir Komedı tiyatrosund.a .her ay 
musiki tanıdır. Böyle olduğu muntazam olarak \'erılsın: 
halde Şehir Komedi 1'iyatrosun· II. Giris ucreU bir liradan. fa~ 
da Beetho\·en'in op. 16 mi be- la olmasın. (Bectho\'en festı\'alı 
mol kentetini op. 18 Fa majör konscrlerinın hasılatıyla mutad 
yaylı sazlar k~artctıni, Kreutıer konserlerin geliri karsılastırıla
sonatını ve op. 5 Sol minör vi. cak olursa konservatuarın haıı· 
)olonsel onatını dinlemeye ko· gilerinden daha çok kAr temin 

nların ayısı tiyatrodan taşa. ettiği kolayca anlasılır. Bu ba. 
cnk kadardı. Beethoven festivali kımdan kÔn erlerin mali yanı da 
övünillecek bir netice verdi. Bu daha çekicidir sanırım.) 
yazımla bu konserleri ngördüğü III. İstanbul \'e Kadıköy taraf. 
rağbet üzeıinde durmak ve bu- larında muntazam konserler ve. 
nun sebeplerini araştırmak isti- rilsin. Tetkik ve mliş:ıhedelerime 
yorum. dayanarak iddia edebilirim ki, 

I. Da ta. Bcetho,·en'in dunya. İ tanbul yakasiyle Beyoğlu sem
y1 kucaklıyan dehası gelir. Mu· ti. bilhassa musiki i. inde, blr
ikiyle ülfeti olan herkes bu bil· birlerine tamarniyle yabancı bfr 

yük insanın e erlerini dinlemiş, musiki !!lemi içinde ya amal.."ta· 
sevmiş, \'e onun musikisine koş. dır. 1 tanbul yaka andaki okul
mak uretiyle ona karşı duydu- larda öğrencıler; dc~il orta sınıf
ğu ha~Tanlığı gö:.tcrmiştir. Av· larda, lise sınıflarında bile or
rupada konserlere dinleyici cel· ke trayı kitaptan öğrendikleri 
betmek için Beetho,·en'in senfo. bilgiyle, yahut öğretmenlerinin 
nilerini, konçertolarını progra- notlari)·le sadece 11büyük bir saz 
ma koymak yetiyor. Fakat bun· toplu1ugu11 olarak wuyorlar: bir 
dan lkliyet eden yazılara da te· konser salonunda orkestrayı 
sıdilf ediliyor. (Seetho·ven'in görmüş ve diruemiş olanların ~a
senfonilerini ezberledik artık.. ~ 131 yüzde bir bile değildir. İs
Yeni bir c~ler yok mu?) diye tanbul tarafında güzel bir kon
sızlanan mu:.lkf mllnekkidleri er salonumuı var: Eminönü 
bile var. Biz, Beethoven re · Halkevi salonu; Kadıköyünde de 
tıvalinin gördiığii rağbetin ilk Kadıköyü Halke\ i alonu. Bu 
mühim sebebini, bu ınu iki de-, salonlarda ayda bir verilecek 
basının dünya çapındaki şöhre· muntazam konserlerle musikinin 
tinde buluyot'uz. halk killcsine yarılma.ı ve ~ev. 

ır. Bu konserler için lüzumlu dirilmesi kolayca temin edilmiş 

Cenup vilôyetlerimizin kurtuluş mücadelesi için hazırlamış 
olduğum raporu Heyeti Temsiliyeye vermi~tim . Kuman· 
donların do huzuru ile yapı lan bir toplantıda rapor mü

tafôa edilmiş ve aynen kabul olunmu~tu 
1:?4 -

Cenup \'İli>etlerimiıhı 
Kurtuluıı mücadelesi 

s n·asta bulunduğumuz üç 
hafta zarfında daha bazı 

hadiseler ve meseleler üzerin· 
de de durmak icap etmi3ti. 
Bunların basında ecnebi işgali 
altına girmis olan vatan top
raklarında milli kurtuluş ha
reketinin nasıl \•e ne şekilde 
hazırlanacağı idi. 1\11.ldafaai 
Hukuk Cemiyetinin te kilit ni· 
z:ımnamesinde ve kongre ka
rarlarında buna dair sarih bir 
karar ,.e direktif yoklu. Ada· 
na, Antep, Maras ve Urfanın 
kurtuluş mücadele i için U· 
mum Kuvayl Milliye kuman· 
danı sıfaUle bazı projeler ha· 
zırlamıştım. Bunlar üzerinde 
heyeti temslllyenin de muva· 
fakatlni alarak harekele geç· 
mek zamanının geldiğine kail 
olmu<:lurn. Bu projelerin tat.
bikini daha geciktirecek olur
sak, mütarekeyi mUteakip ma· 
hallinde almıs olduğumuz ted· 
birlerin kıymeti azalacaktı. Ec 
nebi işgali ve Ermeni çete· 
lerinin faaliyeti bunda ba~hca 
amil oluyordu. 

Hatıralarıma başlarken, mil 
tarekedcn iki üç gl.ln onra 
karargahını Adanaya naklet
miş olan Yıldırım Ordulan 
Grup Kumandanı Mustafa Ke· 
mal Paşa ile yaptığım mili~· 
katı ve Kilil..·yanın kurtuluıı mü 
cadelesi için aldığımız karaı· 
!arı anlatmıstım. Pa~a ile o 
zaman tam bir fikir mütaba· 
katına \'armı§hk. 

Sh·as iı;timaında huunan Kazım Karabeklr Pa~a 

llazırlamış olduğum rapor 
Heyeti Temsiliye \·e 
Kumandanlar tarafından 
Kabul edilmi~ti 

guay güzelı, Fransızca
dan ba~ka bir lısan bilmeyen 
İtalyana ellndcn geldiği kadar 
tercümanlık etmeye çalışıyor ..• 
Hint gıizcli İsracldcn gelmiş 
genç kıza mü abakada nasıl 
)-ürüme i icap ettiğini gö te
nyor. Velhasıl hep i birbirle
rıne kardeş muamelesi yapı
)Or. Arada ufak tefek kıskanç. 
lıklar olu)Ort:.a da bunlar o b· 
dar az kı goze batmıyor. Her 
güzele tahsi edilmiş bir Ame
rıkalı Bayan, harekatından 
me 'ut oldu u genç kıza, bir 
anne 'ela abla muamelesi ya
pıyor \e bu ~nbancı memle
kette yalnızlık çekmemesini 
temine çalışı)or. 

Hakıkaten guzel, guzel ol
dugu kadar da irin bır genç 
kız olan Uruaguay Kraliçe i, 
gurubun ş:ımank çocuğu. Prog. 
rama ria)et etmek istemiyor. 
Yemek zamanında uyumak is
tiyor. uyku uımanında berbe· 
re gideceğim diye tutturu)or, 
kendisine refakat eden Ame. 
rikalı bayana bir hayli sıkıntı 
çektiriyor. Buna rağmen o ka
dar sırın ki kimse kızamıyor. 
Uruguay t:üzeli Gladys Rubio, 
buraya kadar kardeşi ile be· 
raber gelmiş. Fakat giizelle
rin, müsabaka gününe kadıır 
kimseyle tema etmelerine i: 
ıin olmadığı için kardeşiyle 
konuşamıyor. 

Her giizelin 
bir huyu var 

H er milletin kendine hfıs A-

t propaganda csirgenmcmistir. Be· olacaktır. (Konseıvatuar konser- Bizi din karde !erimiz 
ethoven festivalini halka duyur- Jeri adı nltında tertiplenecek n. Türkler kurtaraca1'tır 

Diyorlardı. Cenup komsula· 
l'ımızda bize karşı başlamış o
lan bu fikir deği5ikliği onlar· 
da da milli mukavemet merkez 
lerlnin hazırlanmasını intaç el· 
mişti. Halep milli teşklllitın
da nüfuz sahibi olduğu anla· 
şılan Şakir Nimet (Şakir Ni· 
met Osmanlı ordusunda erkanı 
harp kaymakamı olarak \•az:iCc 
::örmti tU) ~l·le 'Şam mllll teş 

c enup vilayetlerimizin kur· 
tulus mücadelesi için ha· 

ıırlamı5 olduğum projeleri 
heyeti temsillyeyc arzetmeden 
evvel bir kere de Slvasta bu· 
lunan ü üneU kolordu kuman· 
danı erkinı harp miralayı Hu· 
ses in Saliıhattin Beyle konus
mağı faydalı bulmu~tum. Mi· 
ralay Salahattin Beyle proje· 
lerim üzerinde tamamile mu· 
tabık kalmıstık. Bundan sonra 
bir rapor hazırlıyarak heyeti 
temsiliyeye vermlııtim. Heyeti 
temsiliye, Sivasa gelmiş bulu· 
nan kumandanların da lst.irA· 
kile raporumu mütalaa Ye mü· 
zakere etmiş, ayrıca benden 
şifahi izahat da alarak aynen 
kabul eylemi~ti. Rapor mün· 
dericatı aUıkadar kumandan· 
!arla müdafaai hukuk teşkilA· 
tına tebliğ olunmuştu. 

Gtlengül her yerde 
se\ gi topladı. 

Güzellerin içınde en fazla 
cvılenlerdcn bir tanesi 

de Kralıçemu Gclenglil. Bü
tun genç kızlar, Tfirk kızının 
sadeliğine, iyi kalplili~ne ve 
ruzclllğine hayran .• 

Uruguay ıuzellntn 
hal,;'lı:ı olan birincilik 
Kocasıyla beraber gelen Hınd 

Kraliçe i bile kocasını 
göremi)or. Glad)s Rubionun 
bilyük müsabaka)a katılma ı 
hır hayli patırtılı olmuş. Asıl 
Kraliçe blyle ile scçildıği içın 
Uruguay gazeteleri bu i e iS· 
yan etmiş, avukatlar faaliyete 
geçmili \e aslında ikinciliği 
kazanan Gladys. lıakkı olan 

yeri alarak Amcı·ikııya gll-
miş. Yırml bir ya ında bir 
genç kız olan Glad~ 
bir bahrıyeli ile nişan· 
lılmış ve bir sene sonra ev
lenecekmiş. En bu~·iık arzusu 

Ktı:;ey Kore heyeti 

detleri olduğu için gü
zellerin büyük bir kısmı Amo
nkan fıdctlcrine kolay kolay 
:ılı amamakta. MeselA Krall· 
çemiz GelengfiJ, Amerikan )·e
meklerini pek sevmiyor, önü
ne geleni ~emekle beraber 
Türk yemeğini daima tercih 
ettiğınl söylüyor. İsracl güzeli 
kendi dilinden ba ka hiç bir 
lisan bilmrdlği için bir hayli 
glıçlük çekiyor. Lfitin Ameri· 
ka'hlar Amerika'nın hareket
li hayatına bir tUrlü nlısamı· 
)Or. ::.'\orveç güzeli buranın sı. 
cağından milstekl. BUtün bun· 
!ara rağmen hepsi hayatların-, 
dan memnun. Zaten bilyilk 
müsabakanın heyecanı ile kim 
senin bundan baska bir şey 
düşünmeye vakti olmuyor. 

mak i~in gazetelerde çıkan ha- lan bu kon e.rlerden de az bir 
herler. ı:azete ve dergilerde inti· ücret alın3bilir.) 
6aT eden ve bu yıldönümünıin IV. Senfonik ve Koral kon
m~nasını belirten yazılar, beste- S<'rl rle odıı musikisi konserleri
einin hayat ve eserlerinden bah. ni Ünh ersitcnin kucağına kadar 
sedcn ve çalınacak cseı·ler hak- götürmcli~iz. Ayın belli lbir gU. 
kında izahat \'e maltlmat \•eren nünde Üniversitede verilecek 
lblr hro Ur, dinleyiciyi celbetmek konserlerle bu münewer ziim. 
hususunda mühim bir rol oyna· renin musiki e\·ı:isini arttırmış 
mıştır. ve musi:ti zevkinin inkisafına 

lll. Bu konserlerde her yere hi'ZITlct etmi olacağız. 
bir lira fiyat konmuştur. Bu, Musiklyı hallnıt ayağına kadar 
herkesin seve seve verebileceği götilrmek zorundayız. Bunun i· 
bir paradır; bir sinema parası... cin de her çareye baljvurmak ve 
Ucuz Konserler vermek suretiyle geçmiş musiki denemelerinden 
balkı musikiye alısbrmak, halka istifade etmek duııımundayız. 

~da neler oluyor? I== 
Mısır'da eşeği boyayıp 

saıaıılar ! 
.Mısırda son zamanlarda eşek yaı; oldukça buradan tenekelere 

hırsıılığı çoğalma~. Hırsızlar köy doldurulur. 
lerden eşekleri birer ikiser ası· Garajın sahibi olan Edouard 
rıyor, tanınmaz bir hale getire- Welcome i piı1o fabrikasındaki 
rek sahiplerinin iözü önünde sa· büyük depnlat'dan ispirto aşır
tıyormu~lar. mağı dii iinür. Depolardan birine 
Mısır gazeteleri bundan acı acı yer altından bir tünel kazar, bu

şiklyet ediyorlar. Gazetelere ha· rııya borular d1işcı· ve ispirto 
kılarsa eşeği tanınmaz hale gı-tir- hırsızlığına başlar. Hırsızlık ta
mek lc:in boya)'Ormuşlar! ... Bo- mam 15 sene sürer, garaj sahibi 
yama işi o kadar meharetle ya. ınilyonlnr kazanır. Fakat iş ni
pılı)ıırmus ki kimse bunu 'farkc- hayct meydana çıkar. 
demiyonnuş.. Bir depodan fazla miktarda is· 

Mısır gazetelerinden biri bu plrto eksildiğini gören fabrika 
münasebetle diyor ki: Türklerin sahipleri bir sızıntı olmasına ih
arasında ·Kayse.ride eseği boyar- timal vettrck tamir için usta ge
lar ve sahibine satarlar• diye bir tirtirler, deponun alt kısmını aç
söz vardır. Acaba buradaki esek tınrlar. Bu işi yapınca munta· 
hırsızları çaldıkları eşeği boya- zam bir boru döşenmiş olduğunu 
mayı onlardan mı. yok a onlar gdrilrler ,tabii poli c haber veri· 
mı bizden öğrendiler? lir. 

Rozet taşıma yasağı Garaj sahibi Belçikaya kaçmış-
sa da orada yakalanmısllr. Ya· 

Fransada son zamanlarda ca· kında muhakeme edilecektir. 
ketlerinin yakalarına rozet ta· G ı · w • 

kanlar çoğalmış. Halkın büyiik enç ıgın sırrı 

M ütarekeden sonra halaskaı· 
lık vasıflarını (!) tama

mile unutarak fatih tavrilc 
Suriye ve Jraka girmiş olan 
İngiliz ve Fran ız orduları çok 
zaman geçmeden yerli halka 
yapmadıklan zulüm ve itisaf 
kalınamı.tı. Menfaatlerini yal
nız ecnebi i galinde aramıs 

olan bazı Arap reisleri ile la· 
ı aftarları istisna edilecek o· 
lursa Arap halkının ekseriyeti 
hakiki halfiskilrın yine sima· 
le çekilmiş dinda5lar1 Türk· 
ler olacağını n yardımın da 
buradan geleceğini anlamıslar
dı. Harbin son yıllarında, ;ı. 
sırlar boyunca mukadderat bir 
liği yapmış oldukları din kar· 
deslerine karsı düşmanca 'a· 
:tiyet almalarına sebep olan· 
lar tarafından nasıl aldatıldık 
lannı görmüşlerdi. Açıkça; 

- Bizi din kardeslerimiz 
Türkler kurtaracaktır. 

ldlatının kumandanlığını de· 
ruhte etmiş bulunan Yu uf 
(Yusuf Pasa, Osmanlı ordusu· 
nun en kıymeUi erkanı harp 
binbasılarından biri idi. Sa· 
mın Fransıılara karEJ müda-
faası maksadile verilen muha· 
rebelerde kahramanca §ehil 
düşmüştür) Pasa bizimle mu
habereye girisınl~ti. Bu mü· 
racaatlarını memnuniyetle kn· 
bul ederek i gal kuvvetleri Ü· 
ıerine müştereken yilrllmeği 
kararlastırmıstık. Hatta müş. 
terek hareketimizin daha çok 
müessir olabilmesi için kendi· 
lcrine silah ve cephane YRI'· 
dımnda da bulunmuştuk. Hare
ketlerimizi koordone edebil· 
mek için onların yanına mu· 
rahhaslanmııı da yollamıştık. 
Bunlar arasında rahmetli Öz· 
demir Bey de vardı. 

Geçen harpten heyecanlı bir sayfa l 
·------~--------------

Yarın bu tebliğata ait vcsi· 
kanın bir suretini takdinı ede· 
ceğlm, ''eslkada vazlh malıi· 
mat bulunduğundan basta bir 
mütalbnın ilAvcsine lüzum 
görmüyorum. 

<Devamı var) 

/ 

Bre s l 'len Wilhelmshaven' e 
·Dokuz Alman gemisinden mürekkep btr 

filonun heyecanlı bir seyahati 
1 941 senesl iptidalarında iki oldu. Akın 22 de sona erdi. Fi· 

lo kumandanı derhal demir al· 
ma emrini \•erdi. Üç büyük ge· 
mi \'e 6 torpido muhribi haı.ır• 
lıklarını bitirdi ve yola ~ıktı. 

Kort'dekl mutarcke göni melerinde komünist hl")<'tl. Soldan sağa doğru: Albay C'hanı.t. Amiral 
.Kim \\'on Mu, Orgeneral Lee Song Jo, General Nanı.il, Orgeneral il i eiclı l'ong \C Yarba) 'l'sai 

hir kısmının yakasındaki delikte l\fısırın eski Ba:ıbakanı Nahas 
renk renk. çeşit ı;eşit rozetler Paşa 73 yaşına basmış olmasına 
varmış. Hükümct bunu mahzurlu rağmen bu yasla kıyas edilme
giirerek rozet takmağı yasak et· ~·ecek kadar genç ,.e hareketli 
mis. Muayyen bazı teşekküller göriinmektedir. Bunun sebebini 
dışında hiç kim e yakasında ro· soranlara sigara içmediğini \'e 
zet bulunduramıyacak; bunun hcrg{in ikl aat öğle uykusu yap

Alman zırhlısı Alman)·adaki 
!islerinden çıkarak Manş deni· 
zine girmiş \'C Brest limanına 
iltica etmişti. Bu zırhlılar 
26,000 tonluk Schamhorst ve 
Geni~enau fdi. Hltler bu iki 
zıl'hlının vakit vakit çıkı~lar 
yaparak müttefik harp gemile· 
rine \'e vapur kafilelerine bil· 
yük darbeler indirmesini arzu 
ediyor ,.e büyük ümitler besli· 
yordu. 

mühim hasara uğradılar. Bun· 
!ar bir derece amir edildi. Fa· 
kat Qr; harp gemisinin bir is 
göreıniyeceği, bunların daimi 
bir tehlikeye maruz bulunduğu 
anlasıhnca iiçüniin de Brest li· 
nıanından ayrılaı·ak Alman~ a
da ki üslerine dönme i kararlnş
tırıldı. Bu işin 12 ocak 1942 de 
yapılması muvafık göriildil. Fn· 
kat sonra bu tarih 11 şubat 
olarak teshil edildi. 

Ortalık ağarıncaya kadar se· 
"ahat hadisesiz geçti. Sa:ıt 7,30 
da 16 Alman avcı uçağı gelerek 
gemilerin üzerinde u('mağa baş
ladı. On bire doğru İngiliz ke· 
şil uçakları Alman gemilerini 
görerek hemen haber \'cı·diler. 
Bu esnada radar cihazları da 
beklenilen mnlümatı vennisti. 

Palı:i tan ,. ... ~nmıı ı tarafından lnglltctt.)e alüminyum ~uk ına,-naları ı~marlanrnı tır. 
l'ukarıdalı.'.i 1 esim de bu m:mıalardan biri w1 lıamc Dl'hrinde göriilll.) ıır. 

hilAfında hareket edenlerden bir tığını söyler. 
milyon franga kadar ceza alına· Nahas Pa a günün bir saatini 
cak. b:ın) oda geçirir, dişlerinin. göz-

Figaro gazete i bu münasebet· lerinin, kulaklarının temizliğine 
le yatdığı Cılcrada diyor ki: •Son eok dikkat eder. Peynir \·e sala· 
zamanlarda pek çok kimseler ta yemez, ebze ve meyvayı çok 
halka, bir tcşekkule mensup ol· se\'er. 
duklarını göstermek için rozet 850 ste rl ine bir pul 
taı..,yorlardı. Bunun türlü tUrlü 
mahzurları vardır. Bir kllibc, bir Amcriknda bir pul kolleksiyon· 
teşekküle mensup olan yalnız cıısu 1927 sene inde Terre 
klübündc, yahut mensup olduğu ~eU\ c·clc tcdavctc çıkarılan 60 
te15ckkül merkezinde rozet taşı- sentlik bir pulu 8:50 İngiliz lira· 
yabilmelidir. Bu itibarla verılen sına satın almıştır. Bu pul biı• 
karar yerindedi:.'." zarfın üzerine konınuş ve Atlan 

• • • h 1 w tiğl geçen de Plneda'nın bu ge. 
Bır ıspırto ırsıı 19 1 çi ine mahsus damga ile damga. 

Pariııin kenar mahallerinden 
birinde bir gaı'Rj, garajın 200 
metre mesafesinde bir ıspirto 
fabrikası vardır. Fabrikada istih· 

lanmı tı. 
Zarf pul ile biı likte muza~ e· 

deye çıkarılınca 850 lngıliı Jira
ına istekli bulmuştur. Pulun bır 

müddet sonra çok kı) mellenccc· 

Fakat bu ümitler tahakkuk 
etmedi. İngiliz zırhlıları Alman 
gemilerini daimt bir tarassut 
altında bulundurdular. İki Al· 
man zırhlısı yollu olmakla be
raber sililı bakımından zayıftı. 
Ağır top olar:ık her birinde 9 
tane 28 lik top vardı. nu top
larla lngilizlerin :.ıs lik topla· 
rına kaı· ı koymak mümkün de
ğildi. Bu ~ebeple Almanlar. bir 
harbe tutu Jılağa mecbur kal· 
mamak için limandan aynlmı· 
voı·laı"'ı. Halbuki İngiliz tayya. 
releri ~ık sık akınlat yaparak 
Alman zırhlılarına rahat nefes 
aldırmamağa haşlama lardı. 

Grri ıfönmelı: 

t mri 

Zırhlılara 6 torpido muhribi 
refakat edecek, 16 a\'cı tayyare 
devamlı surette gemilerin üs
tünde uçacaktı. Bunlardan baş· 
ka 176 avcı uçağı, muhtelif tip
te 300 tayyare gemileri koru· 
yacaktı. 

Şubatın on birinci günü 1n· 
giliz ke il tayyareleri Alman 
gemilerinin yol hazırlıl!ını tcs· 
bit etti. Brest'teki gizli •muka· 
\·enıct tcskillitı da esasen bunu 
bildirmişti. Fnkat ~emilerln ya 
Atlantik denizinde bir \apıır 
karnesini a\'lanıak. ~-a~ut Ce
belüttarık'ı zorlayarak Akde· 
niıdc ftalyan filosıyle birleş. 
rnek istiyecel,li tahmin edili~ or· 
dıı 

Filo denire 
a\·ıhyor 

I. ki zırhlı, bılhası.a bunlara re· 
fakat eden Prinz Eugcn kru· G ece. gemilerin yola tıkacak 

vazörü havıı akınları ~ üzilndcn ları sırada bir ha\a akını 

Alınan haberler üzerine der
hal tertibat alındı; Alman gc· 
milerini yakalayarak harbe mcc 
bur etmek için emirler verildi. 
Alman gemileri bu müddet zal'· 
fında bogaza girrni lerdi. Al· 
man donanmasının sinirleri ge· 
rilmi,li. herkes ufuklal'I aras
tınyordu. 

Saat 13.18 de Douues lstih· 
kamları Alman gemileri fizerl· 
ne ate etıneğe başladı. Atılan 
ıııermiler u1ak düşüyor ve en· 
di5e vermiyordu. Fakat donan· 
ma keşfedilmişti. daha mühi111 
hareketler hckleınek laz.ımdı. 

'fana rcl ed n 
hürum1:ııı 

B u sırada hava bozmuş, §ıddPt· 
li bir batı niz,garı csmc:e 
llle\'anıı Sa: 5: Sü: 6 da) al edilrn i nirto. e<>k büyuk kap· 

lar ir;indc muhafaza edilir, ihli· 
si tahmin cdiliyol'. 1..------------------------------------
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«Birleşmiş Millell r 
Rusya'yı 

Durdurdu 

\' A .T A N 

Amerika Savunma 
'Yardımcısı İstanbula g 1 i 

s 

BAŞMAKALEDEN 
~~ . 

DEVAM ti t su ın v ov 
ikaza dev m <Bacı 1 inctde) l Adil Dt!rln u, gözlerine de\'am 

Wnşı ı ıncfdel ) et kampanya tının" hakıkl mak· la & yl!.' demi tır: 
da ml1lete trmiııat urmek, )ani &adını acıJı:ladığını beyan etmıs· •Tilrk heyetı bu noktai naza· 

lir. rını muhafaza etmfl:tedır.• 

Samk Hasan Tibet Ankdra'da, suçunu itiraf 
etti. Kendisinin Silivri'de mulıakeme 

edilmesini istedi 

ı çok cec;ur 'e ha) ırlı bir h mle· Bununla bcrabC'r merikan de· TUrk temMlri i RuS) a tarafın 
Frank Nash burada dikkati reken sey mevcut den gerilemek r:orunda kıılmıe· kgt?si ... eni takririn deıhal oya dan Birlr ık Amerika al~yhine 

I 3' , I tır. ~ 

I · ı f / • ·· ··ı b'/ / t konulmaiındtı ısrar etmemiş, bOy tevcih edılen kindarlık tezahur-VOSlfO Ve ma zeme 1 e az O iŞ goru 1 me c e tnsan clcldC'n lı:ını:ılasına ı;ığ· kce Rusyımın bu takriri tetkik lımnin alı unU konsesde Ame 
o/masıdtr dedi dıram13or: Arıılıa bu inat ne· lcln hirkaç giın vakıt kaııınııca rikan t m ılcl 1 tarafından tama 

Gazeteci 
R. Brock 

fıcu n ndc\ u (\ lerı \ e uygunsuz 
adın! rla muradelemız de' am 

f'tm k• dır Altı ay :ı:ırfında 
93 n nd \.l l'\J b ılnu. 763 

«Rüyam» Kotrasına 
Amerika' dan 
Mesaj 

°' un ız kadın ha tahaııcye ( Baıı ı incide) 
un•'kr im lr. Y IQız Gurasını geçişiniz tarihi hldı I" i münase· 

tc b z ctt rmck ıslcrim ki bu betiyle bankamız ve ben site ve 
ha1 ki çalı malnrıınız yine arkadaşlarınıza tebrlklf'rlmld l!U• 

--;;:::~~:...:.:.:.:;:~~~ ld ı 1 k dola) iSi) 1 mUs- nnr, mm af fak \ e ı:Uz"I scyahRt· 
._ m,r ol marn k'adır. Kanunları· ler dlleriz. Bu vrsile ile de uzun 

-

to 

eı•lr "•.t r •n 11 
IJnıt!llı H 

Obtı.u1on A '1 
... ıso cı 

F.ttrlın ı d n 

S••r ~ •h ı f 

D 'ar efe\: ( 
l>o ar ok ı 
?>o ar ' Y. 
ln tra Fr -
Rıı.tt 

C- ur ti 
ı r 1 

Ct ı 

l: 1 

DH Al \ 
• 

o ınız bu mcıuuda bu ıl:ıi işleri ıam:ınıl:ınheri aramızda mli,.sses 
ıs ~0 ~ pan kim el rı bu kotU ~oldan 1 devamlı cıosUugıı tcı~·ıden Türki· 
1 alıko)ıırak !iİdd tlı cczal:ırı ıh· )C jş naıık:ısındakl dostlnrın117.a 

15 ı:ıo lna etmcmektcdır. da SC'lômlarıınızın lüUen tebliği· 
a.., oo l\uınar . . d . 
2' 85 ı 1 nı nca e crız. • 

Fr 

1110 

~o 110 

' o 

Kumar ı lct n rl ri l pit Daha sonra. gazetecilerin 
\ e b.ı ı oru.ı. nu ı ne kadar 6 ınuhldıf ımallcrini c va plandı· 
n\ :ı rfında :n kumarhane bas- rnn Ahmet Tekelioğlu: elinde 
tık bu sahadakı mucıdckmiz ktıfı mucyyıdc olduğu takdirde 
da.mı §İddetlenmrkte 'ie randı meo;at arkadnsforı ile birlikte 
nıanımız artmaktadır. bUtun istanbulu eroinden tcmıı· 

:Polı ın Halkla olan mtınasc- ıcmcnin sureti kat'lyedc mllm· 
Latında n<ızık, an'a) ı lı bır &o- kiln ol:ıraı\ını ı;oyleml~lir. 
kılde h:ırckrt "e muamelede bu- Bu arada plnjlarda anrkıntı· 
ltırın ı hu u nu d.uma arkadas· !ık )'apanlar fuhus )'npanlarla 
1 r.ı t Ikın ctnırklr)ıı l\arako- da şiddetle müradelc edildHtinı 
la Vl'~;ı polı c muı ac ~tı hlltn- blldi&en EmTiiyet l\lildUrli, Ser· 
de k ncl lrrının ruler 'Uzlc kar· ldckl poliıı ekı binin iki misli 
ıl nma t islerinin kı a bir za· km'\ cıtc çıkarılmaı.ına karar 

m?n<f1 ,oı ilime i hu ıı mu te· Hrmltitlr. 
ının ctmrk ) olunda PQlıs imir Tekrl ioğlu son olarak. kotU 
lPri Ya fcl nd rılmı tır Fa· ~nıanda5:ı, halkın lffetınc na· 
k t. Polis ba.,kasının canına. musuna &atasan tecavıa eden 
mahna, iffcttnc tcıea\ üz etmiş kim dere ııoli•in güler) ı 1. ı:os
k krle kar ıla tı ı tnkdirdc tcnnc'lp ert muamele )"apaca 
ka{~arının çatılara ını ve ciddi· Cını. muracaat sahibi olan. dil· 

c. kanundan aldı ı kuvvet· rü t \•atanda&lara centilmence 
~e (' t h:ırrkE!tte bulunacağını ı hareket etınıyen polıslerin eld· 
u ka~.l ktmselcrın b.lmesi JA. dE"tle cezalandırılacağını söyle· 

zımdır.ıı mllitir. 

1 den? llukCımrt ncdrn murnfı1', itınt belirtmiş \'e takririn bun· mı)le rrddrdılmış bulunmasın
mulınlif. mlıı.tal<ll hulun g rl'!ltı dan sonraki to~Jantıda müza ere· dan drrın bir intiba ile mütehas 
temsildlrrinl Jiarfil!Hna almı· t1lnl ıstr.mlıtır. Yeni Amı:ırikan ıs oldıı unu hcyan etmiş \'e söz 
yor, onları " 1 onlar '·asıln~ile takriri muMemelen 8 tcmmuıdı ll'rı)le ıu nol.tayı tt!~ld e~lemiş 

,,,., ..... ..-_ 
...... f ..... ~. 
' • -a' 'ıi 

•• •ı ,. • ·-~· 

Köylüler aı•as ... 'ltl'.r.1.'"' ..... a 
e -an ka 

A1apazart, Kütahya ve Kayseri'de beş kişi 
öldü, dört kişi de yaralandı 

hnlkı ten' ir r.tııırğe. >ıiı i11e sorUeUlrrrktir. tir. 
temas yolh lr. sazclf!lcrı'trkl ha· J.lallk reva ben deml&lfr ki: ıR\IS) a tarafından açılan kin-
taları 'e ifratları a1nlh11oğıı ~ •Y· ,_ Rusya, bu cin!ten bır tak· darl•k lampanvacı barı~a bağlı 
met ''er~i or? 11 atıra bir t~k rlrl tetkik için mUhlrle muhtaç mlllt'tll!r ara-ındi vahim endı~e-

lcevap gclnor: O (la hlikCımetın, dc~ıldir. Ev,elce söyledik, eim· kr do ma ını s1obep olmuştur. 
gunır ''e lnht ar rnluna !!liplılı di de ıöyhl)oruz bu me el f' Turk heyeti )elkılı uzmanlar 1 
\"C gcrrk muhalefeti ',. "erek • 

1 
• 1111 i ti ki.. 1 1 dair herhangi bir takrir Çın tarafındın yapılacak tarafsız bir 

gazel~ e1~
1 

1
m r.r;~ ~ k " : Halk Cumhuriyeti \e Kore Halk tahkıkatın h kıkatı tesbit ede

met. u 12k' 'b" 
1
111cs u >eflek:ıırdıel Cumhuriyetinin ~tirakleri ol· cek \e endi "lİ duruına son vere-

tırmı.>ara , u un oerr " · k k ı · ld 1 ._ • h t k i t dlılldlr maksııın mütalea ve muza t!re ce ~n ) ı ç,are o u u .. anaatın-
sınr. asri" ınr 5 

" " • edilemez.• dcdır Ancak bu seb~tılerledir 
Böyle hasis bir rlii~ıince tanı, Bu sozlerden, yeni Amerikan ki Türk hcı~cti Kızılhaç tarafın-

d:ır g<iıiişlıı iktldarhın dalma takriıinin oya konulmrı hal nde dan ıdarıı edılecek bir tahkikat 
Ccliıkctr siiriikl enı l 1lr. nunun Sovyct Rusyanın gene vetosunu açılması yclundaki Amerikan 
en bariz misali. Amtırlh Ctı tn· kullan <':ığı anlasılmel.;adır. teklifınl tamamıvle desteklemek· 
hur nıı.,knnı Wilson'nn l9l9 da Türk d lege inin sotlerl tC'dir.11 
Parlse ı;iılr.rkrn, nı ııh.~llf parti Nevyork, Birleşmiş Milletler 
mensupl arını ımllı muı11krr«-le· 3 (AA.) - Korede mıkrop har. Afyon fabrikası· 
rinr. kıınttırmak _lstrınrme 1 v~ bl yapıldığı hakkındaki ithamlar 1 çimento 
''eni kunılarak dun\·a nlz • ının UZ!'rınde Kızılhaç'ın tahkikatta nın inşaatı 
lıütiin şrrrfi!ıl lırndl 63hınna vr. l bulunması yoitlnda Bırleşık J\me 
kendi partlsı nı; hasrr.tmrk emr.· rıka tarafından ileri sürulen tek Ankara, 8 (A.A.) - Başbakan 
llne du mcsidır. Halbuki neti· 1 itle daır GUvenlık Kon eyinin Adnan lenderes. bugün maka
ec: Amerika kongTe lnln Ycırsay dunktl toplant!.!ında soz. alan mında, A!Yon Milletvekilleri ve 
ı>ıılhıi n li tasdik rtmf'mest. Anır.· Tü k d 1 1 Ad'l l) . • A Af)'"Ondın ı;elen mubtelü partili-

! c · ti ı r e eg"S ı erm.:.u, • . . . 
rlkanın. llllrt er tnııyr ne r, r· merikan tekhfıni desteklıyece~ı Jerden müteşekkıl bır ht'yetı ka-
menıesı \e lklnrl cihan h:arblnln . b ldirm t bul cderPk kuruluş muam,.lelerl 
önlrnemrmrsl, lıiuat wn·on'un nı l iŞ ır. llerlemf!ı olan Afyon . dmento 
tarihin f'n > lik ek bir ı:ıhlka~ın· 1 Adıl ~erınsu, Tu.rk heyet.inin fabrikas: me\'zuu üzerinde görüs 
ılan yf're vuurlıınma•a \C p rtl· ıSov)ct ı.haml?rına ılk defa sillb melerde bulunmustur. 
sinin !'Çimi ka' bctnıesl 5ck1in sızlanma konu~·onunda fahıd ol • 
de tezahür etmistl r. du~unu \e bü komis)anda Rıa Erzurumda aynı :zamanda 

il. J>. iktiıl arı, lıii r dunyıra ~cmsılcısi ~a?ık'ın diğer konsey kutlanan iki gün 
miirr rr4."P yollar dururken, an· U)Clerının ıt.raı.larına ra~men 
cak ıek partilerin ·olu olon çıl.:· bu ithamlarına devam ettığıni 
maılarda dola maktan ne z ınan lıatırlatmıftır. ~omisyonun bu 
vazgrç4."ctık, inadını ve dar gô· oturumunda Bır}e~mış Ulletler 
rüşünü ne ıaman lnrakarak'l nezdlnde'kl da.mı Türk ba~ dele· 

Erzurum: 3. (A A.) - Bu· 
gün Er:ıurum tarihi gilnlerin· 
den birini yasayarak Atatnrk'ün 
Erzurum Kongresini alctetmek 
Uzere hu ~ehre ayak. basışının 
ve 1877 Aziziye tabyası kahra· 
manlı ının yıldönümlerini bir 

rnda kut1amı5tır. 

fklldıırın lıazı meı Jrlerdrkl gesi. bJyilk e~cı Selım Sarper, 
hareket tanı akla o kadar sığ· bu ıthamlerın lıaya.11 oldut,unu 
mıyor ki bö)lr. ı.u allerin ccvabı· ve hiç bır esasa mu~te~ld bulun 
nı tahmin yolh l e bulma~a im· madığını beyan etmıştır. 

~~~ -~~~~~ 

Un voktur. nalına söylediğim 
gibi, ·hlrlclk ı:arrmb. bıkmadan, 
usanmadan iktidan ikaıa denm 
~tmektlr. 

Ahmet Emin Y LMAN 

Bir Amerikah 
Hakim 

(Bap 1 lnd de) 
plAnının faydaaı dokunmamıılır 

:Marshall pHını Asyada da ay
nı şrkılde tatbık edılecek olur
a netıce '°k daha vahim olaCJk 

tır. 
A keri tahsisatın yüzde onu 

nisbctındc bir mlJ..iar dünya in
sanlığının selAmeti ve mm·cut ko 
tuluklerin izalesi aye~ıne ayrıl a
cak ohırsa Asya kıtasında bulu· 
nan mılyonlarca ln•an SovyetJe. 
re ckurtarıcı. sıfati~hı bakmıya
caklır.11 

Bresi' ten 
Wilhelmshaven' e 
başlamıştı. Ayni tamonda ingi· 
liz uçakları da harekete g<'ç· 
ınişlerdi. Torpido atım bir İn· 
gıliz uçağı Scharnhont lizc.rine 
hucum etti. Gemi bıltUn dlCI 
toplarıylc ateş ediyordu. Bu ıt· 
rada kırmızı bir alev gön.lldü, 
İnı;iliz uçai'lının yanarnk denize 
duşlüğU ı;:örilldü. Zırhlı büyük 
bir tehlikeden kurtulmuftu. 

VARUGINJ TAKViYE -VE TAZELER 
/ 

~! BULMACA 
ı ı 1 ' 6 • , 1 

dört Gcnisenau zırhlm da ayni 
tipte iki İngiliz uçağını düsilr· 
dü. Bir müdt\ct sonra sUkiınet 
avdet etti. Fifo tehlikeyi atlat 
ınıştı. l~ekat hcııUz emniyette 
drğildi. Yeni bir t:ıarruz \•nhlm 
neticeler \ erebjll,rdi, 

4 Temmuz Ul5% - Cuma 
iSTAN'BUL ... 

12,t>T Acılıt u proıum, l8 1)0 Ha· 
lıerltr 13,15 Turldtlf? ( Pl ) 13,80 l':ı· N 

nıık hafıt mu lı: (Pl ) 18,45 Eorkılar w 
01n1Tan4r Rab a B'lklll. I'ulhan Xö· 
TtttC 1' 20 Dans n cu mı;;ı!Ci (Pi ) .. 

U.H aılılar (PlJ U.00 Xı11anı1 

1_1 -
1 

( Bası ı incide) layım. aklım almıyor. . 
yerken buldum. Hepsi yeis için Bu vaz.lyet Türk glire ıne bll
de idi İlk olarak scnekrco ay yıl yiık bir darbe olacak~ır .. Buo.u 
dıılt bayrağımızı 6eref direğine goren diğer gilrcşçllerımız bır 
reklıren Yliar Doğu ile g5rüs-' :sampi)onun nuıl atıldı ı.ıı an· 
tlim: hyacaklar. nu ılli Jtln bır tchli-

c- Ne oldu böyle Yasar diye kc arzedecckUr.• 
sordum. Derin derin gözlerini Yıısıırdan M>nra Gaıanfer D.l-
blr noktaya dikti \'C akan bir iki ge söıc Rarıştı: 
damla ynşı mendilile ı;ılerek: c- Bilıvorsunuz ki, 1048 Ollm 
•-şampiyon olmanın son rnU- piyntlarındnn onra hnstalandım 

kAfath diye mırıldandı. Ye de. VefakAr halkımızın ynrdım ettiğı 
vam etli: p:ıra Ilı! tedavi oldum. nnna bu 
•- I<Mmdcn, çoluk çocuğum· par:ı~ı h:ılk v11rdl. Hen de ınhha 

dıın a) rıldım. S ı rf yine milli for timi kaınndım. JC!bcltc benden 
mayı Jliyıkiylc temsil f!tınck için bır va:ıiCc lıckliyorlardı. Dundan 
y inni yii'lllı beş gündür kamptn iki ay eV"t el :>Uz kilo gcliyor
ezki bir çalışma devresinde bu· dum. Şımdi 73 kilo;>a lndım. 
Junuyordum. J\kşam bana 1048 İki ay sıhhnlim bahnsma çalıf
Olimpiyntlarından sonra para al tım, çabaladım. :)imdi bu ntl
dı ım ıçin profesyonelsin, Hcleın yet karşısında mUthış sarsıldım. 
kı Ollmpi):ıtlarına iştirak edem~- Emin olun ki sıhhatimi kaybc· 
ycceksin, dcdılcr, Bu haberi Işı- dcccğımdı:ın korkuycnım.11 
lince brmimden ~urulmu~a don Nasuh Akar da: 
dilm. B~n cnelerce bu şerefli c- Diz 1048 senesinde dun) a 
formayı yabancı diyarlarda tem- şnmpiyonu oldu~umuz r,aman pa· 
~n ettim. Hıılk tarafından o za. ra mı i .tcdik .• Bu parayı millet 
manın fcdera~yonunun musaade 'erdi. icap cdMse millet !çın 
sile hiç hır talcptn bulunmadan aanımııı da \emt"Sn ha1.Jrdık. 
hibe edilen parayı aldım diye MınttecssUf bunu elimizden aldı· 
profrsYflncl illin edileceğim ak- Jar. Tam Ruslarla karşılaf:.ıcağı. 
Jımn dahi gelmezdi. 1048 Olım nıız zaman bu h:ıl ba;ıımıza grl 
piyatlarından sonra dört bcı)ıtel- dl. Vallahi çok talih iz insanlar 
milel 5amplyonaya ben \'C arka· ını~ı 7., Krşkc 6Rmplyoıı olma ay
üaşlarım gırdi . dık da scnrlerdlr h kll'dfğimız. 

1949 Avrupa ~ampi ·onluğu. bu ı;lh:el fırsattan mahrum kal 
1950 de İsvecte yapılan dün. mı aydık.• . 

ya §Bmplyonası. Hıılll Kaya evine iltml~. o da 
19Sl de F'in!Andiyada yapılan cok mUteeo;sfrmlş. .. 

serbest dünya eampiyonası. Ve Üç ı:llre~çi tekrar söze bas. 
bunlardan ba~ka müteaddit mil- ladı. 
il kar11la5mılar. Bunlarda ama. •- Biz kendi hakkımızı arı j 
tôr sayılayım da 1952 Helslnki yamıyoruz btlki arıo;an bulunur 
Olimpiyatlarında profes)'onel o- '<'ılh \'ENER 

Blrıknbirc yalmur boinndı. * 1~.00 Açılıs T9 T 1rii1n· ııı,ıs Pu 1 Pus gôr\Jş kabjli~elinl ııuıllı· 
sordu. Bu hal fılo lcin faydalı 
ıdi. Saat 15 de en tehlikeli -saha 
g('çilmişti. Fakat çok ge&me
den bir İngiliz uçağı bulutların 
arasından aş:ığıya indi. Fakat 
hu a\cı uçağı gemiler için teh· 
like dcğıldi. 

Jıınu uı oo Ralıu n ıo ıs R1 :!10 un 

Zırhlı ma~ ine 
çarpı~·or 

5 aat 13,31 de §ıddetli bir pat. 
lama işitildi. Gemi hiç 6tiP· 

ltc·ız lıir ma)ıne çarpmıştı. Bu· 
ııuıı trsiriylc bir rahne almış, 

buradan &U glrmc c başlnmıştı. 
Scltarnlıorst'un )•erine Gneise· 
nau geı;ll, fılo yoluna de\·am 
etti. 

Saat lG,43 le 1 ngiliz gemileri 
yeitşml.:lcr ve Prlnı~ Eugen 
kruvazoriıne şiddetli bir ateş 
açmışlardı. Gnciıenau uzakta 
idi, bu sebeple başlayan muha
rebe~ e ı;eyircl kaldı. Fakat mu
harebe İn~illz S"milcrinin hl· 
linrncycn bir ıı b R{ll e atr.~I ke· 
sC'rek çekilme lyle ;neticelendi 

nu l'snadn Sclıarnhnrı;t't a mu 
vakkal tnmlrat )'apılmıı. ıırlı lı 

'oluna de' am edecek hale gcl
ınışli. 

Akşam ol muş, ortalık karar
mırtı. Denizde hiç bir {" i 
farketmek kahil ddıldl Gnei· 
enau saa 3,50 de Hriıgoland 
adasındaki btıhUmların hima 
~esi :ıltınıı ııirmı s. kurtulmuş
tu Bunu dı,er 1;emller takip 
ettiler. 

fouı orbı ruı konıerl 20 00 Sarkl'ır -» 
OkttTID ) all& Golrt&T 20 15 Rad70 

r&ıt'U " 0 E:ısa ı!blr ha r trl 20 ~5 OD:--------
Et tın • 20 110 S•hitdtn ı•hire 21 M 
Rıar., 'k h le T rk muıılml topluh.h 
:?.l •o 6an H 'arı 22,00 Sarl.:ılar O 

6 '!lan Satı: 

h m, Bü ük a - ıc ıuınlanmıüaıı 
bıri Hoı ııııu 4 - Bır haJVaıı; CI· 

kuran Ak•le Artlln 22,20 Danı mııı 1 ııı• a ııılal a - Xalıul • tm•m• : Z.· 
(Pi) 22 80 611 eserleri U,45 Hıbtrlır anın kuımlırııuln e - B r trkü 
23 00 JCamblJ'O • Bora& l'fl)naınlor Tt ıiı T - !lir ııola, !lir hayran. 8 -

danı muzltl (Pi.) 28,80 Gece konseri lı"kbıl. 

(Pi.) 2 , ,00 Ktııııuı. Tıı.lı:arı<!uı AeattT• ı - Buruk ı• · 

ANKARA 
T 90 Açıl.ıs PMöHm Ta ll 6. A7&?1 

7 55 iCnl'"ını 1'•• -. 'f H Habfr tr 

~.oo $ırl:ılar, Tıırh l!.l' CPJ.) ~ ~ Hı· 

Ta rarıorıa. 80 ll mk ( Pı ) 9,00 G il 
ntin proJTamı ... karıanıı. 

* 12.1 ~ • 13 SO .Aılctr aut : 
l:?,1-' Ve 'eket'!!l &e'.lı:ı 12 20 llı 

h rltr ıdtn biri: B r mlbud. 2 -
Tu4 k aoııı. 8 - 6uıc.a ' - :Oaıı.e; 

İll"• 5 - Koı... 11 - Pı koloJı 7 -
Yazılı lıuk m-; Örri ltntt. 1 - Tık. 

l>UN :(J BUL~1ACA1'1.N RALl.t 
Sol~ın Sa ı 1 - 6o::ııun; El 2 -

Puı a - ' f~t, llı ' - Bu UaL 
S - .Aııııt: !"t fi - Her f • - ltı ı. 

.8 - il• ıl, :·. 
Tııkarıdın '4•1 ·ı 1 - Eoııbalıu. 

l•lı:ell u•ı . 12.10 Sarln'n Oltlıra" 2 - İaıu, 1 - lJatnır. ' - T n. 
~nln Dım rd ın a 00 ı 6 ıı arın 11 - F • 6 - .... _ '1 - Atııııa~tl&n 

IJ•b•:'u ı~ ıs Kf!llııı ı ''>ları CPI ı 

18,!0 Öfle zı otesl. 13 ' ~ ll'.111 lr (Pi) 
14 C" Ha .. a raııorıı, .Ak:ıı:ı proıra!!lı n 
k:aııaıııı. 

~ - ı ... 

SZ!\IİR 
14 5 .Arı' ı ... P' nam. U,00 Hafit * muz k Cl'I) ıs O Karııık urkılu 

18,5~ .Acılıs rıro~-ilm n M S. A1arı 111 'lO Aan::: ın m:ı :ll (Pi) 16 U 6aı 

11,00 Sar\:ılar t Pi ) l T go JM• ıu •nr ,r1 ıe 80 Ynrt t ırldilerl ıv,oo 

u ıs l!ııt.k (Pi) ıs oo ll S. A arı lJarı.ı mu ıı. CPI) 17,80 Sarlcln, ıt,tıo 
Ta h•~•trlrr, 19 U Tar h•nı bir rıpra ub~I uat I~ t.'~ X:')llttlm& 18,15 g .. 
ıg 20 Yalfür (Pi) iP '10 Ko:r n ıaat Yi .,, kil ikin (rl) 1 30 YurL tıırkli 
211, 15 Ro,ıyo ırıtttul. :o O Sololar 
21 00 AO?llll a, 21 ıs ?ıl ı\- IPI ı 
21 ~O Hof•anı'I tur ım I,; nua<noı l?t 40 
Sı?kilu Oku:rn ~ma l:ıı.ı n 2" ôO 
Filin Tıldıılan • 1 "'Ol' rı ) 22 J 5 

Dnı m ti ( P.) !!2 '~ !! S. 
.., hıber:er :ıa,oo Proıram .. , l.;apan~ 

2'),15 

:I' ~il Ta:!b! T rk mll 

Pi ) 2J 00 hted tın ı 

(Pi) :ıı,ao Proır&111 "' • 



----------------------------- V A TAN --------------------------------- 4 • '7 • 1952 ---

~Halcik! FRIGlDAIRI,. müsabaka· 
sının kur'ası 1 T•mrnuı 1952 Sah 
günü NOTER taraftndan s•kilmittir. 
Müsabaka ilanıannda ıirkreclilen 
hediyeler 01ağıcloki ıahıslara 

isabet etmiıtir 1 

adet PYEllC!fyasu i4 ıambal' 

Baran ferda IAYIK 
Sümcrbanlr1'endir ~Mü. 

TaıköpriJ· KASTAMONU -1 ad t PRINCESS yazı mokinası 

Bay Rasina...OEMIRTAŞ 
Çakmck~ar4'0kıqu No. 3' 

lsTANBUL 

Birer PARKER!:Sl:clolma kalemi 

B. Erhan A YDfNBEK 
Sağlık Eczanesi YERKÖY 

Bayan N tdeı.,ARAN 
Hatay Arlı:eoloı)ı.ıfJJizesi 

ANTAKYA 

Bay Cevat ERtAN 
Ask~rlik Şubesi lo~kanı 

NALLIHAN 

Boy Hikmet 1COPARAI. 
Erkek Sanat EDJtitinü Müd. 

KARS 

Bay•Piyer Mıgm:fiçyan 
Pangaltı Atholmkkol 
Turno:Sok..o7 ~li-ISTANBUL 

~ adet PARKER "51" takımı 

layan Miiteyyen KOKSAL 
Arayıcı baıı tokok No. 9 

Kadıköy· ISTANBUL 

1 adet RONSON masa çakmağı 

loy Zeynuffah ŞEN 
lent deresi Caddesi No. 112 

ANKARA 

Sim RONSON cep çakmağı 

layon Ayten ÇUINTOllC 
l&tnir ICıı Toleb• Yurdu. 

lôleU 0 IST AN&Ul 

lcıyan Sacide DEIELI 
Yclrgı.ç•Eıl DEMiRCİ 

loy Fikri KAIATATAI 
Orta Okul Sınıf il No."58 

·o.pşeıcl 

lay Süleiıh IULUM ' """' 4'l 

CihongiP.0bo!sokalr4 l/2 
ISTANIUL 

ley Mltunı~IN 
Mcıhm~dtsi No. 177 

GQlato. IST.iNBUL ,-
Müsabakamtpia, farklı olan resımleri~ 
mıınaratan. bilmece sırasıyla, $Unlm:blr 

Rc&m:..No ~- t. s; s; e. ıo, s. ' 

Türkiye Turizm 
Kurumu Gezileri 

BOGAZIÇI 
gezisi 5 T. L. 
5 Tem. Cumartesi 

Kiitüksu Kasrı - Anado
luhl arı - mcıuade Bii· 
eyin Pa$a Yalısı - Kan· 

lıca kahvesi. 
Knraköyden :ıat 15.30 da 

motbrle hareket edilecekilr. 

6 Tem. Pazar 
Piknik 1 O T. l. 

nirlikt«ı caz götürülecek 
Yt"mek - Kah\•nıtı -
Otobüs - Vapur ficret-

lcrl dahil 
De)koz - Karakulak -

l'üsatepe 

Koprudcn Boğaz iskeleshl· 
den 9,30 upuru ne hareket. 

J<REM 

{/Jertev 
SES rh A l'HOSUNDA 
Her ak:am uat 21 de 

ZATI SUNGUR 
TEMSİLLERi 

•İLLÜZYONLAR BE\'UsO. 

Htmleketfıı 1eılne lnıtıııee iile ıneteal 

BUGÜN 6 SAHiFE 

1ııgillıce deralerini takip ediyor musunuı.? 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Vadeli ve Preavili Cari Hesaplar 
1 Temmuz ikramiye Çekili_şinde 

Kazananlar : 

1().0 O L a: 
lstanbul'da 4277 Hesap No. lu Tahsin Teke 

5.000 Lira: 
Adapazarın'da 30.685 » Yusuf Yılmaz 

ı.ooo Lıra: 
Kilis' de 1801-4 Necati Göktürkün 

Antolya'da 18265 lbrahim Kaya 

lzmir'de 19134 Ömer Bayrak 

lstanbul'da 4220 İbrahim Sabay 

Kayseri' de 608 Mehmet Konnaç 

Salihli'de 18012 Nüzhet Aksan 

Yeniıehir'de 18096 Halime Sağlam 

Trabzon'da 18053 Müslim Temelli 

Beıiktaı'da 181.40 Hanım Kurtlutepe 

Trabzon' da 18165 Cemaliye Gedik 

t 
SIEMENS 

SİZ BANA GEJMll ~ 'İZ 
13ptaM{tdt 

BENİ SİZE GETi i ••• 
diyor 

• Boı. dit. adale, sinir oğrıla· 
rınt ıüratle teskin eder. 

• lomatlzmo, lumbago, ıancı 
"'' sızılcırıno lıorıı ıayonı 
tavsiyedir. 

... "evet, yeni batcıryolı Siemını öyle 
blr hôriko radyodur lıi, yurdun en 
ucro kÖJtsind• ••• etrafı yiikıok doğ 
ıilıileferi ile cevrill bir k a 10 b ad o 
bulun,onıı dahi düğmeyi çevirmeniz 
ve 9öıleriniıl lıcıpomanıı kôfidir 1 ••• 
llATARYALI SIEMENS. lıtonbul Rody• 

ıundo verdiğim konserleri, lıtonbul 
ve Ankara Rcıdyolcırındo s o 1 ı nan 
plCıklarımı . o kcıdcır nıt, öyle tabi 1 
bir nıle aksettirir ki ... cıdeıa kendi· 
niıi lsranbula .. hususi bir lıonscrimı 
gelmıı sanır ... musiki :ı:tvkinin ıcıhl· 
lıaıına ulaıırsınıt r •• 

• layanlorın muayyen zaman• 
lardolıi ıoncılcırındo son de· 
rece faydalıdır. 

KİNİNLİ 

Super modeli SH·S21 
1·5 14'mbalı·6 dural ı 

(ikııl voriobl) Yukıek 
frekanılı • S do 19 olı 
(3 kııa, 1orlo,1 uzun)• 
Ahın rengi caııp lıod· 
ran·a§a~ mebilyo, 
v ••• 

Türk ekibiyle beraber Olimpiyadlaıa gıtmek isteyenlere 

ISTANBUL - HELSIN Ki - IST AN BUL 

UÇAK SEFERLERi 
Bilet ve malılmat için 

TÜRK EKSPRES HAVACILIK ve TURiZM A. O. 
Tel: 43l!tt - 49389 - .18.'?5 

KERVAN SEYAHAT ACENTESi 
ill•!!!İlll•~l!!!!l!!ll!!!!l!ll Telefon: 40758 

AYDA 10 

11 Lira r aksitle 
ingıliz iplitinden dokunmu: 
Desenli ve Gabardin 
kumaılardan birinci ımıf 
ısmarlama Elbise 

11Ş LiRA 

• Molin• • Gabardin 
kumaılardan 

130 Liradır. 

• MERiNOS 
Hereke • Gabardin 

Kuma[•lardan 
150 iradır 

• Trikotln • Div;itln 
Gabardin • Kumaşlardan 
birinci sınıf ısmarlama 

Mani o - T~yyör 
120· ıqo liradır 
İPEKLt • \'tJNLU 
MANTOLUKLARI 
TA YYÖRLÜKLERI 

ELBISELIKLERI 
en müsait fartlarla ayda 

10 Lira Taksitle 
SAL1RADDl1'" 

KARAKAŞLI 
Müesse.11eslndcn alabilirsiniz 
Mahmutpa~a Kapalıçar~ı 

kapısı yanında No. 18 

OSTENDE 
Vapuru limanımııda olup 
hımulesini boşalttıktan son 
ra eşyayi ticariye alarak 

Beyrut ve Anvers'e 

hareket edecektir. 
TaCsillit için Galata Tahir 

handa 3 Uncu tat.ta 

SCANDINAVİk~ NEAR 
EAST AGENCY 

\'apur acentalığına müracaat 
Telefon: 44993 · 2 • ı 

Maksimde 
Vahi Ö;ı; ve 

MDessesemiL Memleketimizin n ıengin 

MARANGOZ TEZGAHLARI stokunu daima 

mrinize am6de tvtmak1todırl 

BURLA 
B t BADE R LE R ... $11 

GALATA. HEZAREN CAD. 61 ·63 - ISTANBUl 

YENl kataıoqumU211 
- ;~eqiniı J 

Yandaki Kuponu kesip, adresimize 
gönderdiğiniz toktird•, MARANGOZ 
MAKINALARl'na ait kataloğumuz 
bedelsiz olarak siıe gönderilecek1ir. 

" 

arkada~lan 
Operet topluluğu 6'•ıı.-•••• KIZILAY 

Afyonkarahisar tabii sodası 
Her akşam 21,15 
de, Pazar 16 da 

- Bob tiller -
3 perde müzikal operet 

Gi.e 11 de açılır. Tel: 43134 

Bol .gazli olarak piyasaya arzedilmiştir. Bayilerden lst~yinlz. 

$ERiT TESTERE 

i 'Mararıgo-; Mokinalo;K:aloğun:u:-bir nOshasın~ l 
I BEDELSiZ olamk o~ağıdaki adresime gönderiniz I 

1 isim: 1 
1 1 
I lı adresi : 1 

1 1 
1 1 
~-----------------~ 

lmtiyaı sahibi: SlNAN KOltLE 
Bo aayıdı vazı islerini fiilen tdart rde:ı mes'ul mtidür: 

MEl,ht YENER 

IVATAN> Gaıeterilik n• Matbaacılık r. A. S. - İstanbul 
V A T A N 1\1 A T B A A S 1 


