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TEMMUZ · 
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T ON FUNK 
Radrolarb le, mcmleketın h"r 
yerinden Undüı her ...... t İs 
tıınbul, İz:mır Rı:d) o 1 ta ron· 
Jannı pürüz.süz dinlers"nıı. 

Abdülkadir Meml otlu ı 
t •latı: ıs 'uruş Adrc : İstanbul Katırcıo~lu ha!l 

----~~~~~------------~------------~--~~~~~~~~~~===============-:..--------------------------------------------~- ~ 

YIL : 12 - ,\ \'I : tooı İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

Milli Eğitim lirası, son 
baharda toplanacak 

İlk ve ortaokullarla liselerdeki tahsil müddeti. müfredat 
ve terbiye sistemi hakkında kati bir karara varılacak 
İlk ve ortaokıdlaruı birleştirilınesi teınayölü ------, var 
Prensipten 
Şaşamayız 

Ankara, 4 - Mılli Eğilim Dakanlığı, ilk, neticeye \arıtırsa ewelA öğretmen kadroları 
orta ''e li eterdeki öğretim ''c eğitim meto- ,.e diğer hususlar tcsblt edilerek bir tasarı 
dunu memleketimize uyan bir şekilde hazır· hazırlanarak Meclise se\ kolu nacaktır. Bılin
lamak için çalısmalarına ba lamı~tır. Bakan- diği gibi, memleketimizdeki ilk ve oı·ta eği
lık, biltün tahsil meselelerini tetkik etmek tim müddeti halen 12 senedir. Bu itibarla ilk 
,.e hir karara \•armak için önümüzdeki ısonba· tahsil mllddctinin, altı yıla çıkarılmn~ı kabul 

\'azan: harda Milli Eğitim Şurasını toplamağa karar edildiği takdirde orta \e liselcrın kaçar sene· 
Ahmet Emin YALMAN vermiştir. İlk, orta, lise öğretmenleriyle üni- lik tahsil milddctlcrinc tabi tutulacağı bazı 

,·crsite profe örlcri bu toplantıya l tirak ede- münakaşalara \c.,,ile olacaktır. 
İnsan, geıi)or, görülor. nice ccktir. İçtimada ilkokul tahsil müddetinin al· Bazı mütehassıslar. ortaokulların gene üç, 

•••••....•..••... ..••..••...•.... 

l j ~~NEL~U~MA ~DA j ~ DUN MUHIM BiR ~ . . 
~ TOPLANTI YAPILDH . . . . . . 

Türkiye Güzellik Kraliçesi Gelen gül Ta)furoğlu dün gece Ha u alanında kendi~ini 
br ılayanlar arasında 

Gelengül dün gece 
Amerika'dan döndü 

memleket mc elesi hakkında ı tı seneye çıkarılıp çıkanlmaınası dn bir karara fakat liselerin şimrli olduğu gibi döı t yıl 
~:~an:~ latrl~. görü fiyor, da~ı· bağlanacaktır. Eğer bu hususta milsbct bir !De\'amı Sa: 5: Sil: '7 deı 
• 'a·a a~nmbirtan~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mutlaka dünyanın hali ll . 

~ Amerikan ve İngi- i 
i /iz ti/olan yakında i 
~ İstanbul'a gelecek ~ Hava meydanında kalabahk bir halk kütlesi tarafından 
• Rt11ttll Jlu/,l&bll"l"•::.dıll • 

"11 oluyor. c meı· 

Kend! kendimlr.e ne kadar i a· 
betli bır ~ol tutarsak tut.al kaderi · • ım, 

• . mız. ba~ka milleUcrin ka-
derı ıle sıkı ıkıya bağlı ..• Mos
ko\11dan gelen kızıl tehdit, hcr-
e)i altüst ediyor, ayni safta to . 
lanın milletlerin '"'-ka dl • P 
•"rif b" '""' \asını ., ı t ır hale koyuyor, Ortalıfın 

Güreşçilerin çıkanlması 
üzüntü ile kar landı 

i Ankara. 4 - oun ,.e bu·~ kar~ılanan Kraliçe, hôtıralanm gazetemizde yazacak 
: gıin Genel Kurmay Başkan· : . . _ 
: lığında NATO ile alakalı : Dü~ya. guz.ellık musabaka.~ın-
: mühim bir toplantı yapıl· : da rı:u~kıye~ı temsı.ı etme~ ll:ı:e
: mı tıı·. : re Kalıfornıyaya ı:ıden Türkıye 
: Genel Kurmay lkinci Bas· : güzeli GelengUI Tayfuroğlu, dün 
: kanı Orgeneral Şahap Gür- : ak~m gece ,Ya.rı~.~ndan sonra U· 
: Ier'in rJyasetindcki bu içti- : at 1.1? de \ c~ılkoy hava meyda· 
: maa Korgeneral Fevzi Uça- : nına men 4 numaralı Pan Ame
: ner. Dısi teri, Maliye Ba· : rika!l .uçağıylc 1stanbula avdet 

amele yapılmamakla beraber 
halkın Tiirklere kar~ı derin bir 
sempati beslediğinı ıfııdc etmiş 
tir. Gelengül ~ine sorulan bir ı;u 
ale cevap vererek. Ameı·lkadaki 
mağaı:a ,.e ticarethanelerin çok 
alaka çekici olduklarını söyle· 
miştir. 

müddet kalınamamıs ,.e otomo· 
bili erle eh re dönUl mü~tilr. 

Gclennüt, çok rahat geçtı~i
ni söylediği seyahatinin. alnı 
ıamanda son derece enteresan 
safhalar arzettiğlnl de ifade cy
lemlsllr. Derece almamıs olmak 
la beraber mernlekclinı \ e mil· 
le tini temsil 'azifesinı şerefle 
basardığını .sö)lcycn kı.ılıçe, 15 

dunılmasına, diiıelmesine mi . 
olmak itin ele losko\ .. ellııd: 
ne gelirse ) npıyor, 

Demokrasiye mahsus ı:en[s \'e 

~Ur nlhun, neticede l\loskounın 
lir istibdadını alt edeceğine ve 

oyunlannı hükümsüz bırakacağı. 
ha gi1Hnebllirtz. Tarihteki nice 

Dün herkes bu çıkarma mevzuunu konuşuyordu - Federas
yon, güreşçilere verilen paraların, onların amatörlüğünü 

bozduğunu idd ia ediyor 

! kanlığı mensupları ile Amc : ctmıştır. •. 
: rikan askert yardım heyeti : Gece yan ı olmadan once, ha· 
: mensuplarından General : \·a ınc~?anı~ı kalabalık bir mc
: Cannon da iştirak etmiştir. : raklı kut~esı doldurmu~ bulunu
: l\lüıaker<? tiç saat kadar : yordu. ~arşıtayıcılar arasın~a 
: sürmü~. fı!kat hiçbir haber • müteaddıt gazetelerin muhabır 
: sıunamıştır. : Ye !otografçıları da ':a~dı. 

tecrübe ~unu bize ünıit ettirecek SADtiı' TANJU 
hlr mahıyet taşı)or. fo"akıt kısa Tcııt:A re=- ll•11•Urıün 
'"!deli gellsme-lerde diktatörıfi. Dört i\lreşçimlı.in \'e aUetiml-
iiun dl'mokn.."bc mU\'akb t bi tin dün sabah Federasyonun l· 
ll tünluğü \'llrdır: Mua -en bk ni bir kararı ile Olımplyat kam
P>eye dogru bütün klll'Vetiyle pındın çı.kanlmı olm ı bütün 

riiyor. Dcmo t ntemJtk elcrd 
be, kendi it menfaatleri) le ~ c~ ~~T e. d · lcr u~andır 
tel't'k ga)c ırasında bir asarla OlımpiyaUara 13 ~n kala Ve· 
nıa •:ııpmakta -re berabere ..ı • ·ı 
"ekleri ;>olu tayin etme~-e;•de· nen ve llireKilerc evvelki ak
luklara uğruyorlar r· ... zor. §8JD kampta )'emek esnasında 
cik ı • ummsırr. gc- tebliğ edilen bu kararın dayan· 

me ere meydan \'cri.YOrlar. dığı nokta gilregi Yaşar Do~u, 

Buı.ıin l\lo ko,anın ba lıcı ""••. Gazanfer Bi1'e, Nasuh Akar, Ha 
d q.._. m Kaya ve aUet Ruhi Sanalpın 

ı, Almanya ile hilr dli 
arasındaki lsbirlifinl bo: (Devamı Sa: 5; Sil: 3 de> 
k'ndi aleyhine lnkqır halin~ "t • 
hulunın tcsanlidll önleınek B: 
:nıak atla ort.alığı boyuna "j.' lw;ıt 
tınyor, notalar \"ererek oral:! il' ederasyoıa 
!:r:~b~lcri Yapıyor, kundaklar 
:nınıetıcr yor, tabii olarak büyük Adına Vera·• -ıı 
f ansınıtı mevcut :ıneıı a.c 
aat ,., Cilrii5 lhtiliflanndan v~ .. 
:~ıl~~~!tidhıtlırı~dan lstUade et r:ahat 
J 

1
' e.r ko eye oktutu 

ıı anlan da nikaph ekllde mel· 
anct~.crfnl yapıyorlar. 

Hur düny ld anın mukadderatını 

... nalo!u .ıl.f11ruı 

ne etmek mes'uli)etinl mu 
dııurette Üzerlerine alan üç bfi..ıa. 

C\'let kaJllt d I'"" iJll' 
taıJ ı1tİnı d ann akl tehdidin r 
1arda glttikuyuyorlar, ana diva. 
fakat kendfe. azihatA yapıyorlar, 

Ankara, 4 - 1948 Londra O. 
llmpiyaUarından sonra amatör 

<Denını Sa: 5; ll: ' de) -, 
ıç htlliflın bakı 

mından renksiı ,.e l tik . 
uM•a . rıınıız. bir ... ma ııhniyeti ·ı h 
mecbur kaldıktan ı e arekete 
nratınnda da ııt ~lb.1, kendi 
sında ka11ılıkİ1 fed!:ı~:;r an-

amat s,uretı> le uzıaatıncı bir n).:l· 
nyor ar. 

'elice ura)a \'in•· • A'"l 
icabını sellmette Jor. • ın 
ınek imkiaı b - Yerine geUr
tur. Tarihi :gun ortalıkta Yok· 
hltt . . ~ er de\ rinde ıtbn 

ınlJ etını haltal•n-an ....... d » ru \"e dü .. • ..., ... Oa· 
tulm.a run bır ıırenslp )'olu tu. 
gün d~n~ mlnl olan Amiller, bu· 
ril 1 arekct iz bir hale indj. 

m ş sa.rılaınaı. 

Tet~Ubcl~r~en ders almış, millı 
• ) asetını Mili' M' sıplerine •. ı ısak pru. 

IPL olaıı ~re ayarlamı bir mit. 
run bu tok rk milletine, dünya. 
rüst b" naztk devrinde du-

ır Pren i ı ' · 
lu \'e admu :ı ı H etinin ıuur-
tı) le mühim r temstıd.I sıfa. 
Tü k" b \lılreler düsüyol'. 

r 1.) e u Vll:dfderlnl k • 
1 tikrar yaratıcı bir ısmen 
«ctlıi)or. Atlantlk P~~lı lerinc 
&I içinde bile bile 1 çerceye. 
·ı •radığı mes'u 
• Yf!t P3.) ı. l'unanistanıı cirlştığİ 
lşbl~liğl, Ortaşarkta takip etti 1' 
.ıtenı görü lii ah·asct bunun d g 
lllleridlr. Fakat 

0

lktldar ı .. ı 1 e. 
d d • ~ e~ 

e, ar hl lerln \e ihtira Jann 
iistüne tıkmağı bil e, Türkiye, 
bu kadarla da kalmıı, cidden Ön· 
~ b~r ~t oyna)ablllr. 1ı1o ko\'a· 
d~~ rrdı ne olduğunu blıim ka· 

bilen, anlayan ) oktur. Asır· 
:rdanberl iUo koftu un yürüt. 
i eğe çalıştılı ayıncı \'e niralttı 

n a elin tnihln en büyük mi. 
nf\ ıh 'eba ~lgınını teıkll eUiğt. 

• 11 dl'rd ı n denstnın da hür 
dün> ada ki birlik \•e tesanüt ol
duğunu biılm kadar hlc klııue 
k8\'nımanııştır. 

1'urkh e Bqbakan.ı \'e Dı Is· 
fDeramı Sa: 5: Sil: 6 da> 

KAPATMA. 
(Back Street) 

YAZA1'": 
FANNY HURST 

ÇEYİREN: 
REZZAN A. E. Y Al MAN 

Me,hur Amerikan kadın 
yazarlarından Fann)' Hur t' 
un (Bark Strer.t) adlı roma· 
nının iki defa mmi çevril· 
ıniıtlr. Tiyatro piye i olarak 
da Pariste bu anda O.)nan ı· 
)'Or. 
Romanın m C\7.UU, e\•lillk 

d13ındaki evgi fü.erined ir. 
<Kapatma) tipi dalma al· 

lelr:ri felakete üriikle} en 
korkunç \'C ahlaksız. bir 
kadın olarak gözöniine ge· 
lir. E\"lilik dı~ındakl twgi. 
!erde umumiyetle U \ cc mığ 
dur '\e :ıa\-allıdır, kapatma 
i e refah 'e en et içinde 
debdebeli bir hayat ilrer. 

Fanny Rur t bu romanın· 
da, kapatmaların da baıan 
fedakar " \"efalı olabile· 
tl'klerint belirtmiıtlr. Dal· 
ma 6aklanmağa. e\·gisinl 
ilernln göıilnden glılemcje 
mecbur olan bir kadının 
bDtün <imrünü lr.ragat \"e 
fedakarlıkla bir tek erkeğe 
nasıl bağlamış olduğunu nn· 
latan bu kitap herke~i ali· 
kadar edecektir. 

Sevgi, hiçbir uman moda· 
sı geçmeyen bir me\'ZU ol· 
duğu içln Fanny Hun;t'un 
kitabı her zaman, herkes 
tarafından merak \e ılika 
ile okunacaktır. 

Yakında neşre 
başlıyoruz 

: <De\"amı Sa: 5 Sü: g de) : t..:çak hava alanına ınınce, Ge· 
: ....... •••• ••••••••••••••••••••: lengül mütebessim çehresiyle 

Delsiııki 

'Olinıpiyatlaruıda 
Gazetemiz, a· 
yın 19 unda 
Finlandiyanın 
ba:ışehri Hcl
sinkide ba:ıh
yacak olan 15 
ıncı Olimpi
yat oyunları· 
nın bUtün sa. 
fahaunı yaıı 
\"C resim ola· 

rak okuyucu
] arına ulaş
tırmak üzere 
~eni5 bir 
tertibat almış 
ve hazırhkia· 
rını ikmal et· 
mlatir. 

Olimpiyat 
müsaba·ibı......,,.l!!l>"'lil'f'. 
katarının tnf· 
siliıt ,.e haber 
ll'rini gunu 
;unünc sazc· 
temize bildi· 
recek olan ar 
kadı§ımız Se
dat Taylan 
dün Tarsus 

·-

vapuru He h:ı 

rekd etmiş
tır. Sedat Taylan, haber, rö- 'c kUltunı sayesinde Finl:ın
portaj ve tenkidlerini sür'atle dı~a muhltı~le temaslarda bu 
gazetemize ulaştıracaktJr. Junacak bızc, değerli yaı:ılar 

Ayrıca füıd i Ileğdeş amn· sondercccktır. 
tor gözilylc Oliınpiyntları ta- Bu suretle \'ATAN. on be-

Kore' de komünist 
Taarrudan 

Püskürtüldü 
r.&ııoelııltl. l'ruı 

Scul <Kore), 4 - Zırhlı ceket· 
ter giyen ?ılilttefik askerleri bu· 
gün, komünir.Uerin ·Kel Tepe• 
\'C batı cephesinde diğer tepele· 
ı·c yapmış olduktan i.iç hUcumu 
piiskürtmüslerd ir. 

Hücuma ı:eten 750 Çinliden 
IOO U ölmü~ ve 200 il de yaralaıı
mıştır. 

l\Iüttcliklcrin zayiatı hafiftir. 
Zırhlı ceketler, l\lilltC'fik asker
lerini clbombası ve ufak sil!ıh 
mermilerine kar§ı müessir bir şe
kilde korumu§tur. 

.Kel Tepe• ismi. tepcdel..i bü
tiin yecilliğin topçu atclji ile or· 
tadan kalkma ı üz.erine \'erilmiş. 
tir. 

göründü. Uçağın merdiveninin 
etrafı gazeteci ve fotografçılar 
tarafından kuşatıldı. 

Gelengül, kendi ine .ııo ael· 
din• diyenlerin ayrı a)n elleri· 
oi sıktıktan sonra gıimruğe 
doğru ilerledi. Kendisinden be· 
yanıt ricn eden gazetecilerin 
suallerini cevaplandıracağım 
söyliyerek gümrük salonunda o
turdu. 

Amerikadaki müsabakalann 
nasıl cereyan ctti~i sualine kar· 
şı Gelengül: 

Neticelerde birincilik ,.e 
bc~incilik alan Finlandiya ve 
Almanya gliıellerinln bu netice
lere liyık olduklarını, ancak di· 
ğer derece alınlann seçilmeslo
de siyasi mülahazalar bulunabi· 
leceğini tevatürcn duyduğunu 
beyan etmi~tlr. 

GelengUl, Amerikada Tıirkle· 
re karsı büyük bir sevgi duyul
duğunu 'e kendisine. diğer g!i
zellcrden ayrı ve husu i bir mu-

Y alçııı'ııa 
'.f1(?ıtlıiifl~ı·i 

Amerikanın istiklal günü mil· 
ııasebetiylc, her eyaleti tems.ile~ 
48 lıataı)a, düsman mevnlen 1 
üzerine iiç sal\'O yapmış ve g\l· Huı;uı Jk.lcııb{ri~,,. 
ııii tu şekilde Jmtlamı5tır. 1 Ankara. 4 - llüseyln Cahit 
Komiinistlrl'.in gizli celse teklifi Yalçın, bugUnkU makalesinde, 

kabul edildi Demokrat Parti iktidarının ikin
. A ) _ Esir- ci ytldönümilnde demokrasi yo-

PanmunJo.m, 4 <!'· · tunda ne yaptığını tahlil etmek· 
lcr mcselesındc bı.r anlısmay~ te •150 senelik bir hürriyet 
,·anlmasın.a tcfe~bils etmek mak mÜcabedesi artık nihayete cris
sadıylc Bırlcş~ış MilleU~r m~- tl diye sevindiğimiz bir dakika· 
tareke tcmsilcılcri komünistlcnn • . . 

ıı:Ji 1 •-klifi • k bul ctmlı:. da uğradığımız ha;>al kırıklığı· 
s . ce se "' nı 8 ....., nıo anlatmakta, bUtUn hürriyet 
lcrdir. ve demokrasi mefhumunun p:ı-

• ..- ramparta edildiğini, lcte hum· 

B 1 'd b•r run, dışta ftibanmııın sarsılma. os ancı a 1 ğa başladığım, bu vaziyetten ha-

Genç ~alasıni 
Öldürdü 

kikl demokratların da müteessir 
olduğunu yazmakta, ·Bir Adnan 
Menderes saltanatı fn 1ı başlı
yor, bunları görmek için mi ya
şadık• diye yazısını bitirmek· 
tedir. kip edecek, geniş dil bilgileri ı De\'amı Sa: 5; Sii: B 'de) 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~· Dün ak~am" üzeri Bostancıda = yeni bir cinayet işlenmi \'e bir 

Avam Kamarasında Türk tütünü 
meselesi görüşüldü 

işçi Partisinden R. Stokes, Türkiye'den idhal 
edilen tütünün azaldığmı buna mukabil Ameri

kan tütününün idhalinin artt ığım söyledi. 
.1. nuolu .1.ıao• . 

Londnı. 4 - ,\\nın Kamara· 
sııırta cere!·an eden son miiza· 
kereler sırasında lsı;i ;partisinden 
Richard Stokcs Tilrkiyeden ithal 
edilen tütünün neden 1950 de 
5.800.000 kilo iken 1951 de 
1.400.000 kiloya dü~tUğilnO sor
muştur. 

•Board of Trade, başkanı (Ti· 
carct Bakanı) Petter Tbomey
croft bunun belki de lmalllttı ve 
tnccarlann ktıfi derecede 6tok 
yaptıklan kanaatinde olmalann
dan ileri geldiği cevabını vermiş 

ve dem tir ki: 
•- İlhaliıt lisansı serhcstı:c 

verildiğine göre, tüccarlar 'für
kiycde.n istedikleri kadar tütün 
alabilirler.• 
•- Niçin belki de diyorsunuz? 

Sebebini nitin tahkik etmiyorsu
nuz'! Arni devre içinde Ameri· 
kan tlitlinü ithalatının yüzde 50 
arttığını biliyor musunuz? Bu 
çok ciddi bir mevzudur, muhak· 
kak ki tutulacak yol bunun aksi 
t'lmatıdır.• yolunda Stokes'un 

(De\•amı Sa: 5: Sil: 1 de) 

genç halasını öldürmü~tür. HA
dise ~öyle oimuştur: 

Bo tancı. İçere.nköy Fırın so· 
kak 15 numaralı evde oturan 
Marangoz Ali Kervan dün Bos
tancı cadde i 136 sayılı c\de 
oturan halası GO!lzar Kurişin 
e\'ine gitmi~fü. Evde iki saat 
kac!:ır eski bir para meselesini 
görüııınü3ler ''c saat 18 de be
raberce çıkmı~lardır. Biraz. iler
ledikten sonra tekrar münakaşa
ya başlamışlar \'C bu arada Ali 
Kernn tabancasını çekerek ha· 
tasının üzerine ate,; etmiştir. Ta· 
bancadan tıkan kıır~unlar 40 • 45 
yaşlarında bulunan kadının bey
nini parçalamış \'C derhal ölme· 
sine sebep olmuştur. Cinayetten 
sonra kaçan katil, polise muka· 
vemct ctmi3se de yaltılanmıstır 
llfidiseye Kadıköy Sa\'cısı derhal 
clkoymuş ve tahkikata b~la:-.ı~ 
tir. Katil Ali Ker\'an, iradcsind" . 
bir şey söylememiş, baygınlıklar 
geçirmiş ve yalnız tabancasının 
kendine ait olduğunu ka';Jul et,. 
mistir. 

Güzellik kraliçesi. ~UmrUk 
muayenesi tamamlandıktan son· 
ra kendi ini bekleyen meraklıla· 
ı·ı elamlamı~ ve ailesi efradı) le 
ayn ayrı kucakla~mıstır. Hav:ı 
meydanında l.-raliçeye çiçekler 
\"erilmt~. bu arada gazetemiz a· 
dına da Yazı 1~1eri Mlidıiru Me
lih Yener tarafından bir buket 
takdim cdilmi~tir. 

Vaktin epeyce "CÇ olması yü· 
zündcn hua. meydanında uıun 

lin süren seyahat ıntıbalannı 
gazetemiz için bir r<iportaj e
rlsi halinde hazırlamayı da vaad 
etmi~tır. 

Tlirki>c güzeli hakkında, gı.. 
rek Amerika, gerek:ıe di~r dev· 
Jetler basınında ~ok ~ıta) i kara
ne nesri3at ~apıldı, ı. kralçenin 
oeraberlnde ~etırdığı gaıı:ctt>ler
den ımla~ılmaktadır. 

Eskişehir' de, Atatürk 
büstü parçalandı 

Büst İşçi Sendikaları binasmda duruyordu. Pen· 
cereden atılan taşlarla ktrtldı 

Rvftlll lltı1ıallC"' l:ı!tn 

Esklşchir, 4 - Şehtimizde O· tesklllltı tahkikata başlamıstır. 
dunpaı:arı me\•kilnde t çi Sendi· Bu menfur hareketi yapan şa· 
kalan Federasyonu merkez bi· hı henıiz tcsbıt edilememiştir. 
nasında bir masıt üzerinde du· Dört büyUk sendıka işçileri 
ran Atatürk'ün büyilk bir bü • bu hareketi prote to etmek üz:e. 
fü, dı~naıın pencereden ta lar 
atJlmak suretiyle pa~alanmış- re toplanb yapmağa karar 'er· 
tır. Durumu haber alan emniyet mi~tlr. 

Münasebet düştükçe 

İntakı Hak = Allah söyletti 
G eçen gün, Ankarıda çıkın Zafer gazete inde nalıadır Uül· 

ger imı.a ıyle bir rıkn \ıırdı. l.oıan l.onferansı hakkında 

bitaraf yuılmtŞ bir ~er olmadığından bahsederken. şimdiye 
kıdar Lozan hakkında nesrolunan iki eserden birinin profe· 
ör Cemli Bil el, dljerinin i e ı:aıc~cl ı-\ 11 ?\ad Kııraren ta· 
rafından yaz.ıtmı olduğunu söylü.)or \c di)or ki: 0 n11 iki ut· 
tan biri lnönünün kapı komşuS11 \e liıtufdide i bir profesör
dür. Diğeri ise lnönü 1.amanında ,·erilen caizeler ile :ra· 
ulmı tır.• 

Halbuki bu il.inci zat bugtin I> ınokrat Parti in miidafil 
olan bir i tanbul ı:a:ıcteslnln ba5ll1uharrlridir. ,\caba gunün 
birinde de bir diler muhnrlr, Demokrat Partinin m•ınffalsi· 
)etleri için o gazetede yanlan medlhlcr. ita3i.ler i~in ny:nl 
ı;uretle mütalea beyan edecek mi dersiniz? 

iste intakı Hak, yani ·Allah o) lclti• buna derler. 

** 

~Mağlup sayılır .... • 
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Batı Tra·kya;da 
maarif işleri 
( 

\' A T A N ---,---------------------------------- 5.' . 1592 -

Sehir hatlarına zam meselesi 
~ 

tedkik ediliyor 
( HAVAC-~ 
VA'ZIY•TI 

Florya yolunda 
Bir tecavüz 
Hadisesi oldu 

~ .. ~ ·- ~,. 

ı is·l i' iıir,n 
Milyonlar avı 
A nkarada çıkan Kudret 

gaıetrt.I, Raşhı.kan. Aıt• 

nan ft-lendtre~·1n Halk Pır· 
thl mufettııı iken ~ı.ood' 11· 
rayı ılmmf'ttne geçirdit;Jnl 
)llmı,, 

Bı$h.ıkan hu· ııretr~·e 'Da~ Trakya 
~fo~luman 

J1:ı:ıı.ın bü~ 

) ?J'.!t d!rt1e

r:ııd•n biri 
de l!'!lırif me 
&!'ie•idir. Se
lıır1e:'de , . ., 

Bu meselenin halli için esaslı ted
birler alınmasına, Türkiye'den 

muallim gitmesine ihtiyaç vardır. 

'l tut.?:ı p.ır'ının 
lıltuf ı·e ltıfe. 

t ne kal;ııış bır 

işdır. ÇaMari. 
s:n Baıbakan 
buluoduıu Pl6· 
4~ senelerinde 
m!ktırl•re he· 

mPn hıçhir )·ar 
dım yapılma· 

S•htr Hatları \·1pı1r bılPt i.IC"Ptt .. rine ZAm yırıılıı:ı y,ıırıılm..ı
mama.ı;ı nı,.~Pl11$.i flrıniırilık B11nka~1n1 mt'~gul triPn mühim bir 
mfll\'ı;ıı halınrf11 riıa\;nn f'tmf'kff"rhr. Bilet ürrııotlerin"' z~m yı:tpıl· 
mad~n \·prgilPrin inrJırılmPt.ı !'UrPtiyl~ m,..vcut a('1t;ın hir kı~mı· 
nın kap=tf11ma~ı aeklı ~tali) e P.al<anhğınca müs11it karşılandı~ı 
tRkıiirrfp S,.hir Hafl:ırının zıırı:trı yarı yarı\·~ tP1tfi rdıle<'fl'li gihi 
ıl!'ri k;.J~n arık da rlıitPr trdhırJf!ırl• kıpatılabil,.cektir. 

Df'nİY<'thk fCAnka,.rıı, .Am"rık.ılı mııtPhAS!U1t.lAnn trklif ettiği 

1·e~i1kn~· ''Ptenrnlojt ı,. 

tas~ onunun tahminlerin!" go. 
re hugun Şf"hrlmi,.de hil\Ta 
§ahahı,., Jn tf'lk buhıtlıı, de· 
niz ·u1u pu~ııı. !iOTir::tla.rı az 
bulııtın g,.ı;errk, ru7.g.lrlar 
k11Yr · \.'e ku1j'oy do ıı yıınfp. 
rıor1Pn ku\\·etli P~ff"Pkflr, 

lfava 11ıcıklık dPrf'rl"Findt bir 
artış olmav;.r;ııkfır. 

Durı ıehrim111lp gunun tn 
rluıu\ ıırıL.htı p;olgpıde 17.7, 
en nk rk 26.3; Klınr&te 14.2 
ıantigraı olarak ır.a,.·dPdi1miı 
tır. 

Flnn·• !'Oltınd::ı. "''""''cl\i ,cOn bir 
l<ıırlın k;ırırma lıAriiıte1t.i olmu~· 
tur 

rleryr,ı v,. Pive'"o IslrnlPrlnd~ 

iki İtalyan heraherindP- ishııYert
"i hılm,.dıklıı>r• ikJ karfın oldııtu 

hald•. otomnNtle t'lo a•a ~it 
ml"k ıı:tf'mi,lrrrlır , ntomnhil Çn. 
h;ınçe~rnr y11k1nın:1 grlrli J ıır::ırla 
rolrrılar hir l(ğ~ı: ı:tltınrl:ıı ntıır· 
rnııı:;l:ıırrfır. Bu e nadıı ?nların-.ı 

ı?Pl,.n ririrt C'ohan J...adınl.1ra hii~ 
rıım plmictir. it<'lY.1n erkf'kl,.rl,. 
ı:nh~nlar ?r~'ınrira ka,·ga ohırken 
k.:ıırfınl~r nr dan ,,.,.,." b~sk11 bir 

ı:ttndrrtfıjı !ö""r'- hlr tl!l'ktlp 
mektubunda şoyle diyor: 

, Ben cPbime para in<li
rPf'ek d~niiPrden değ 'ı.m. 

ZimmrtimdP olduğu i5bat 
eıL!rcek Halk Partisinin her 
llruını yUz mi ,lf ile iadeye 
h:1ıırım. • 

k";,vt!rd~ m•k "-------
\Ep d•nUea 
bu ar bınaı b•ı· 
lunmık•ıdır 

Yazan: ~---,.--.J 
yb,rlP l .~R z.:tmrm kııtıul etm,.mi~tir. i,lrtnıPnin fikri, i1t.rııf mahi· 
~·,.tınrlP tPliıkki erlilPn b.:t!I Sflfı?r ,., u~rakJarın kıldırılmasırle, 
umumi mun,.kale ıh.te-mi'1i bf'r.madan muhim tasarruflar temin 
f'tmPktır, 

8athııkan ·~·ü, mlc:H ile 1· 
t1dP)e hi171flM• dJ>dlğinf" Vf' 

Irtdia edilrn miktar 6t.Onl) 
lira olduj:un:ı gorr ke..>·fiyet 
hhat •rllldl~i lakrllrde Bat· 
h::ık;..,ın \f"rP"f"~İ para re
~ulmal ifp hirlikt,. fl.161.000 
lira hıfıı•rak d•mPktir. 

!lunlardaıı bır kısmı beledbe· 
le?"•n vırdımlırlvle vapılmış 
~ -!'11! ınıl•rdır. Yakıt bır kıs
mı da ı.•ımos eıı farksıtd·r. Bu 
ınek\oplorln blrçotuada n• o· 
lrutaıı olrut~ıCunu. ne de oku· 
)'lll o!rudutıınu bılır 
Buıun Balı Trakyada otrel· 

menl'k izni ılmıs 300 den fn· 
lı klm•e vudır. Bunların ıçuı. 
d• r•lnıı bır ııı muıllım 
m•kt•bınd•n dıplnm•lıdır 4~ 
kışı bırt'c 1en~ or " tıhsıl gor 
mıiştur. 60. 70 1 de •lkmektep 
mnunudur Ek •rıı •tı teıkll 
eden dııu kısım he ya noksan 
aınıfü kor ılkokullarmdı oku 
mu$lur; ·;1hut. dol bunların ne· 
rede tah!ll ıordilkt .. ı meçhul· 
dür. J!u gru~tın mlıhim bır 
kı•ını yeni htrflorl bılmeı. Bil 
dıkl•rı CAmm• ve Tebır•ke) 
cüıl~rlni, kıraeti okutmak ve 
namaı dullarını ezborletmek· 
t•n ibarettir. llO> ve knntrol· 
tUı kılmış ,.h•da y.r doldur· 
mık v& dıha omniyetli bir ge. 
çim vtsıtuı bulmak içın bu 
meı!•fe ıımiılordlr. 

Ölr•U.•n T•sikası atmak 
me;~le•i euılı bir kaideye 
bıClı d•lildır, umumi nlılık· 
teki Milstiımın mekt•pl"t mU
fılüfinin arıuıuna bıukılmış 
bır lfdir. Taliplor. hııhır imli· 
hanı t1bl tutulmazlar. Ehil o
lup ~lrnal'Jıklırı p~k ırıntn'tı. 
lhıunıı·&ı altrııılar ıcıM• p•k 
çok lı:ara cahil d•n•bıl•c•k 
lı:inutler bulunmuı, ~la&lilm•n 
hılk ıuıuı<iı (Sır kim•e ne 
ki4ar cahıls• o kadar kohy· 
lıkll muı11ımlık itnl allbillr) 
lanutınl tevllt etmiıtir. 

hınlırı ka,ınıı> Turlı:iye ·e tıh 
ı 11!' ıe'ealerın mı1dırı art· 
mııktıdır, Fakat ~·rrk bu ı•nç 
lorln feuı• le vo ı•;ntle ça. 
lısmalırı, t•rpk~e hııır flııne 
20 - 30 oCrPnrının Iilrkı,·11ye 
tah!ıl ıı;ın gfl'lmt1lııır1 katıy@ln 
t~tm·n Pdleı bır \·azi3et dfılıl· 
dır Buı;ün l!atı Trakyıda oku· 
ma catındı ın bıne yakın ta· 
!•be vardır. Bunların yınd•n 
f.ı 1.ı.sı mııktehın yLizlın!l hile 
gorll'•mııti• l!k tahs:lı t•m o· 
!arak yapabilenler de pek aı
dır. 

(Pl!lJJt 

H• rtl .. rJ 
yunanı~t~ndı da ilk tahıil 

mecbııridıt. Faiat . Iu!lü· 
mın m@kteplfrındr tahaılın uc 
retli olm• ı bu me<hurıyetın 
tC1fbık edılPmeme~ine E~btp o-
luyor. 'fektr.pler şthırl,rde 
cemuı h• ·•tl.ri, ko}lorde de 
m .. ktpp enC'llmenlf'ti tarafın· 
dan idare edı11r. Cemaat he· 

yef!erl iki '""• tYveie kıdar 
bilkumet tarafından byin •dı· 
lırdi. Hukıimet hanıi p~rtin.in 
elınde be o partının m•n:tup
lırı cemaati ele alırlardı .• lu· 
hnebed•n evvelki cemaat he· 
yetıf'rıttin reisleri mıaflı idi
ler. Muh*robeden onra iae 
bunların fahri olarak hizmet 
etmeleri hır ad--t olmu~: ('~
mıat intıhaplarından sonra dı 
kan<ınl bir mecburiyet biline 
ıetmiitir. 

~nıştır 49 da 
Snfıılis'ın B.ıs 

vrkillıfı sırı~·'1ı1a tsktl;!le :ıo. 
Gümüleıne'e 25 milvf'ln verıı 
mı&tır. SnntA"kı 5P!1ftlrrde dr 
yırdım ~riyle olmu;tur 

Gılmtilrl11P t kl!Ç! 

12 non nno ı o ooo nno 
60.000 ooo 4n.nııo.rıno 
4n noo.ooo 30.000.000 

Bıııunün 

lhtiyıçları 

Memlek~lte türkçe hiçbir or-
tao ul bulnıı.m:tm.:tktıdır. 

Sımrlı ,·una.n Kral -ve Krallce· 
sının, GumülC'ınecie bır Iı·e 
ıçhracaklırı mf'mnunl)'f'tle 
haber alınmı;tır. Fakat bıı 
mPkt~plerin masrafları hi.ıkU
mPt:Pr f11r.:tfınd;:ın deruhd13 e~ 

dılme.ı de 'ftis1Um:4n ahali t-1-
nfından t•mia ed lmete kal
kıfılırs;ı ö .. rl!tnci bulun~ca~ı 
şi1rhel1'1ir lıkeçeden Gümiıl· 
cineı·p Ö#rrnci eitmıııı,ı de miım 
kün olmıyac~k bır !şdir. Çnru
funıı krndi ma&rı1fıyle okuta
bllerek ku~rrtte olan b;r kim· 
'e lıkeçeden Gümülcineye 
önrlermekh~n·e aynı m11:;rıfla 

Turkıyr ·e yC1tıh mektrbe yol
lamayı tercıh ed11cektir ... 

Bu seh•ple it;ılacai me-k.tep. 
terin bütün m,ı.-r.ıfl:trının ve 
muallim maaşların1n hUkO· 
metlf!r tarafından ödenmesi, 

Gi.lmülcinf". e ı-ı;ılan bir Hı:.e 
yanında hk•çede de bir ortao· 
kul açılma;ı elzf'mdir. Batı 
Traky:td;e ma.ırit işlrrinin ve· 
rımtı hir ynlı gırmesi için, ba. 
tün \illslüman halkının bu hu. 
susta cemaat hE"yet1Pri etrafın
da EPfPrlter olm.ıısı, m:ı:lt taka
te ıore fpdaklrlık •n c•kinme
me~i. mıııhıı ların da ihtiyacla· 
rı tam bir anlayısla kA\Taya
rak ah~liye rPhber olmaları i· 

Bıınıınl.ı beraber zam m•~•le..~inde kaf'1 bir netir,. ha~ıl ol· 
muş dPtılrlır. V•rı::ıı,.rın indırilme~i teklifini, :\lali) enin nasıl 
k:ıırş11ııyar~t.ı hılinmP.mekt,.dir. KUCUK HABERLER 

Bir dövme 
İddiası tahkik 
Ediliyor 

Mersin ve 
Adana' dan 
Sebıe geldi 

Dtr, J\01\lf~YONU ntnmnhilh~ karmı l::ırıiır 
:hiılli Eğıtnn B;ık;ınlı~ı Tlirki· Jliırlı<::rrirn az nnı·a Oı:m~n. fı. 

~P fu::ıllımlrr Rirlıgının 5nn t11.- h~r'I. S::ıhrl \'P t1m:1ıl iı:imlflrin 
rım dE"#ı.şıJ..lıklerı hakkınrl11ki riPJd rohıııf r ,. "k~t;ın"-rak t•v 1 
fıL.rinı rııılı GrkılrtP iı:terlı ınrtPn 1 klf rrlılmi l11rdir R"'litınltırın ıııran 1 
Dıl F.nrıımrni y1rın Sekip Tun- masına başlinmıitır. 1 
çun ~aık>nlıgınrl• tophn><•ktır E .. t b. J Jd 
H11r.ırlınan rP.\abın 7 temmuzd~ yup e ır yara ama o "' 

Bırkaı; ıt.ın Otıt'e Huıe)i)n C!~- Dün şıııhrlmi 1 .., Adana vı m11r. Anh.arrı:da toplanarak. l..omıayona D\ln E\'Üf1tP bır 'ıtr::tl:una h!· 
Vıyan ı~mındr hir tram\A)C'I iki ınd~ıı 3~. Tstanhu1 Ci\'arındtt'1 aondıı>rılm•si rnııhf('mflrtır. dn::,.,:;j olmııştıır, E\'UP r-;;ttTI:ttgAh 
arl..arlaşı ile Jı:kl ıç~rkfn arılı- ~R motor vf! 3 kam~·onla hol mik· KIRRJS O~RET'lf.:\I f:Rt ıoJ..ııık 10 numaralı evd11 oturan 
rındııı ka,ıa tıkmıı Vf! ark11ı111- tarrla r.11h7."' Yf' m11vva gPlmı":.fir. GET.İlOR .1r~hac1 Ar;tn KA 11m '.'-'anınıit ı:11-
l.1rınrtııın ~ırı yı:trıtlanmıştır . Fııli nun şrhrin mııhtelıf Pr]Prinı1p Kıbrı1t.f:tn elli rı,..retnıt:ınlik hir lışan ,·asar Kf\ f'lı~·I. k~ruını kıs
bulm.1 " çalışan polL1t.f11rın, iıç 's"tıl.:1n 1oeh?P ve mıı.,,, . .1ların or· &rup 9"hr1 mıH!' gclecrk \"fi ıonrJ kilnrlı~ı ıçin tıııh;ınra il~ ilci l·e· 
giınd.-nh,.ri FnvlPtmPk icın l{ı.i- tı1.1m3. fıyatl.ıtn fliyl~rlir: da Rıırsa ve İlmir,. E;:irlf'C'r>klf"rdır rinrlPn yar:tl:tmııtır ~.1nık Yılkll· 
llP\·ını ha~·ıltınraya karl8r dOv- Tlom'Ites ı.c;. :>n. 2.~. dolmalık Ttirkıy, fıır1llıml~r RırH~ı l\ıb- l;:ınnıış , tahkil\11ta h.ıtfl.:tnmı tır. 
dükll"rı iddı::t ol11nmuştıır. H.lrJu;e hihrr fiO - 7~. pr:ıtlıratJ 41'l _ 7rı 'rı·Jı mt1slekrl11~litrı kı:ırşılilnı;:ı ha· Florya'da dinlenmn evle .. 
etrahnda tahkık.ıttR h::ışlanm1ıtır. fasnlya 41) • en. kıhak 10 • 2rı. zırlıtına a:ırh:m~hftıdır Bunhıırın 

B' f 'dd' pıtatrs 1~ . 30, ıeftalı 6:i .. 130 bir kısmı Goztepe ,.tuallımler 
ır c nayet 1 ıası kuruş. kr1mııın;ı )"f'r)f'>Şfinl~r,.~lir. 

Ka~ımpı:1$ıda Süruri }'Okuşun
da, Çatm.:ılımP;cit iokak 78 nu
m;trad.ıt oturan T~yrıhe i mindl! 
bir kıdın Satcılığ.a mtiraraat 
ederek, ayni mahallrd~ oturın 
64 ya$larınd.ı CPmılp Giil'On dBi· 
yını ile k:ırısı tarafınrlan Oldürül 
dll~unU id~ia etmiştir 

İddıa etrafında tahkikata baş. 
lanmıştır. 

Cankurtarma Te,killıtı 

'11 \l.J lm.FR l"Rl.l(;j 
Onivarsil da dekan seçim- I.OKl\t.I Hı\71RI ıiiı 

leri d~vam ediyor E,kıf İdare· i.vle i l>nb•ıl Be· 
!Prlr\'eSinın ·aptı,C!ı yırriımlar sa· 

t~tanbut trnivııar it•~ine b-lf,:h ye~indt> tamiratı ıkmıtl edıl'n 
fıkult,.lerın dekt1n secimlf'ri rlP-· ÇPmbrrlıtaşta"-i l\tu<1J11mltır Bir· 
Y'ttıı efmPkttrlir. Dün Orm<111 Fa. 1ıı-1 lokali yakırırla biitun O~ret. 
kt.ıltı:>!=:i profesorlPr m'!clilinrle mrnlerin klühü halıne ıokul-lrak 
yapılan E•çımi Prnf. Dr Fehim ·e bır açış meraılmı ile lokal 
Fırat kazanmı"', rrı~""tinı: kıırııln· açılmış olacal\tır. 
no da Prof. Şpr<f • 'urı Jtkmen, H/\I K 1TR!\l'I FRt 
Prof. FıkrPt ~ •• ı~ıo~lu. Prof pı,AKI \RI T.\S1'1F 
Mazh.ıır Dıker seçilml51Prdır. EniJ.Ff"FJ\ 

rinin ikinci k11mı inıa 

ediliyor 
Flor -.1da te~is ec1Jlpn pl.lj v• 

dınlı:>nme e\lrrinin 24 dalrelık 
lkinrı h1ok jns11atı ieirı ann hızır 
lıldar t.1mıemlarunı tır 

1n at.ı loilkında b~rlana,..;ı,1ttır 

Sa9lıkbl'rnundald katar 

çalttmrıija bo$ladı 
Dınizcılık BC1n1ı:-1s1 t::.r fınti;ın 

G(l:)rtlltf' S Jtlık Rıırn•ınıi.:ı ınşıı 

pfiılen fenf'r ç lı$m3~'"' başlamış.. 
tor 

Genel Sekreterinin 

tedkikleri 
Muallimler Birlıgi Göztepe Ko"·crv•lııar ar ıvlorinrle m•v ••••••••--

C"Ut 3flfll'l karlar \e~ika ile halk 

E\·,·elki ııın Os1o'd.ın fl!hrimi
ıe gell!n, 1\li1ltttlerarı;;ı Can Kur
tarma T•şkiUtı &•n•I ••'neleri 
Hauı JToltes dun Denızcilık Ban. 
kısı KT)'l Emnh et TeskU.itında 
tetkikl-r yıpmııtır. 

Genel ••kreter buıiln de diğer 
tesisleri ıeuc:ektlr. 

kampı iki ay devam turkUl.,iaden dctl'Dmit pllkla. 
edecek rın tetkık ,.e tasnıfi kararla~mı; 

ve bunun &dr'~tle Jkm.ııll itin 
Türkiye ~luallimler Birliti ta· Kon-:er''ftlııar tasnif kurulu, mü. 

rafından, Gciztepe yatılı ilkoku· ı:isYPn SRrli "\·a,·er At!man'ın dıt 
!unda acıl~n muallimltr kampı ta~lni suretJy1e tak\·h·e edilmfl'" 
iki ay d'vam edPeektir. tir. » 
Kamptı her ö~retmen lstedill Bİ IKI.F.T YARl~l,ARI 

kadar kalabilecektir. PA7\R Gll'il 1,\Pll CAK 

Tutum Sank.ası'nın 
Beb•kte Yalı flo.ı unda Muhte· 

cem Koruluk jçinde 

APARTMAN 
• • 

R.161.non lira, hir mHJPt· 
,·elıH t;ır::ıfından tıavrlan::tn 

\e Halk Partisinden lstirda· 
dı bi\hi mevzuu olan yrdt 
milvon llraya yakın bir mtb 
ıa~dır. 

n::ı~hakan, haberi ff'k7Jp 
erlfrkon Halk Paı ti sine bir 
fırsat da ,·11rtv,,r drnı ._\tir, 
llalk Parti l hiç durnlaı:;ın 

Jdrtla,·ı hb~t pfıı;in. Runu JI· 
p:u·.-.a, eHnrlPn kaçırmamak 
icin mt:ıajlı g11\'er<'intrrf' 
h=1<.\ urduğu milvonlarına 
tekrar ka\ 11 ar.aJı.hr. 

Fakat hlr nıe~tte var: ıCr 
hin.- para indirrcrk dPnilfr· 
d•n• otmıyan Raib-tkan. İli· 
bJ1ıt1 mumkun nlabllecf'k btr 
hlrtia'r·a karsı bu kadar katt 
bir trkrff' mf'ktııbu yoll11·a· 
C'itk budalalardan da değil· 

dlr 
Su halde hem bu •dm· 

mııııtı lı!ilonu ıonffıiı htm 
IT'lll ·oo1Ar .,, ak.im ka1dı 

demf'ktlr. 
TICAPF.T 
AI.EMiNDE 

lnglltore l\raliçt1lnln taç 
giyme tr>renJ gfl'1trek f.Pne 
Lonrlrarl~ r;:ıpı1;:ırıktır. Bu
nu ıimdldtn Hibare alan 
Alman vr J:tpon "an:ııyfrile· ı 
rf, Jn~illPrede satılmak u1t-· 

re t;u: gtvmr gunu hAtırılı· 

!u vazıyet. belki dılıı oku· 
muıarm mevrut ol'hamasm· 
din verı muaUim!ık lç'n mil· 
rıcıat etmem!Siııdeıı nr.~et et· 
1lltk ed.lr, in llıılı artık iiu 
hUlcC e ırumda ı .. sil• •· 
deıı Jyt 'l!l uelıe erden son· 
ra bu l:ter yeniden ele alınır: 
lntiıama ıolrul~r , .• muallim· 
ilk ·apıcık olanların ehli etli 
kıııu•lerd n ıyrılmısı ttmin 

Kov encilmenlorl hlikOmet 
laufınd•n !Ayın e~ılir '° fah· 
rl olarak nz1fe gorürlor. S•· 
hırlerde mektep m .. ~rıfl.iırı 

evkaftan, mektebe devam eden 
hl•benin Yerdı~i ü~etlerle, 
hukOmetln ve beledıyelerin 
J-Aptıfı yırdı.mlarlı karitlınır 
~·e ma.aılar nakd,.n ödenir. Köy 
!erde 1'-• retmen t tün ve eap etmektedır. t tanbul Böl P.'ii bf:dklet y.ıı"ı~ 

l~tı p r ı;llıı~ .uat 8 de Toıı 
kapıda. uııiıtaktır 

DAiRESi 
ve 

rı imal t-lmf'•e hııınrl3nmıı· 
lar. Bunu haher al.an Jnıil· 
tere hukUmttl de tn.glltPre 
sanayiri1f>rlnln menfaAtleri· 
nl }lorumak mak 11dıyle Al· 
mıtnJar \'e Japonlar tarafın. 
dan lm~l edtlrcrk h.i~:ııla· 
rın İngilterf'rle 1.:1tılımıya
c:aJını ılmdiden tıan rtmil. 

K:tr çıkarak yeri bir !llrne 
tıf'ceııen dtt 1ine:n • ln•:aın Te 
Japonların Urarl ı:ek~&tnı 
ha}ran olmamak na.5ıl mum· 
kun del;HM! vatanda larırt 
mtnfa.aUnt bir sene evvrl 
du,un~n ,.e r11kip firmaları 

7i\-·ana n~mımak i('ln key· 
fi~·etı hır ~ene evvrl il.\n e· 
drn Jnı:ilter~ hukltmPtinln 
ttrııı"i trrlhirini takdir etme· 
mek de kabil dollldir. 

diCer !ral mıh•ullt ile tutu. ı.:::---·-------
hır. il l 

edilir. 
Öfrtlmen 
İhtly•rı 

Şu muhakkaktır ki Batı Trak 
Y•Y• Tllrkıyedon o~rot· 

m~n ıitml"dıkce mıtr.if me~e· 
le•uıin halli hıçbır ıaman 
mümkün ol•mıyırıktır. Türk 
}ıükOmeti, TıirkJyeyo Yunanlı 
ötro'm•n 11•lmeoine çoktanbe· 
rJ miJıa.:tde etm11kteıiir. \·una· 
nfıbnı Türk o#retm•n c•lbl 
hımaund• Yunan hUkOmet n· 
don hiçbir taler•• bulu~ıılmı· 
ıııııur. Buna b•lki ılmdlye ka 
dır remin ve zaman müsait 
dıtıldı. llu çok kU\"Vetli ihfl· 
yıeı Yunan hukOmet nin tak· 
dir ~ri,..re-ğ~ ve bu ıenP Batı 
Trokyaya ıidecek 2S • 30 ô:· 
retm,.ne mı'.l!aade \·erece i mu 
hıkkak uyılıynr 
Trıkvadı m,.v,..ut muaı'ı'XI 

!er arasında m"Slek tah'111 
ıocmt~lkl~ri haM• çok tyf 
rınd.ım~n ver~n v! takdıre ~a 
~ ın. Ti" fi tıit g,.ntlıar fi..., l"ırd-'". 
Bunlu ç• itli 1nrlu1<hu kot· 
!anarak utrıımaktadırhr. Y•· 
tııtirdıkleri tıl@b!-ler ıır.ıısında 
her ıene paruıı J•tılı imtl· 

Senede 12 .. 
Do!iJlll Para IU111lyelıın 

ıs Aouıtoı 

J Kaıım 

29 Arolık 

Knllt"rde 
la11rif 

K'yhilerın maarlt husu:;un· 
dı k,.;ab.ılılar.ı naUr&/1 

daha fazla mırldl fedakArlı'k 
töstertne1erl ı;oze bıtın bir 
keyfıyettir. Gerrk İ!ktcl"rlP, 
ıerek!e Gümtik ned• ılkmek· 
tepler anrak hükıi.,,ı:ıt yardı· 
mıyle ayıkta du abild kleri 
halde köy m•ktepleri hükQ j 
met yardımı görmeden idare 
edı imekterlır. Kacabalarda ı 
mektep masrafları yatnı& ı;o
cuğıı ol•nlara yükletilmekte, 
çocutu olmıyanlar bu cerruyet 
ve r11maat işlerine bigA.ne bı· 
rakılmıktad<r. Bıı ıobeple, talı 
~ıl ürr~ti f,,,,. olduğııııd11n, 

pek çok çocuk baba•ı PvlArlını 
pata ödem~mek m.tkıadıyle 
mP. tPbe yollamamakt:ıd1r. 

:\f~ktPp \·e cami m.ısraflan· 
na bilhln eı:o"ıir halkının i~fi· 
rakleruıi tP.mln \'e bunu res· 
mih~ştirmet hususıµıda rema
at he e•ler!nın glrlştiklor! 
muhtelıf te'-Phhiı;lrr semerP· 
ılz kılıyor. F.vhfın varld•tın· 
dın a.rtan mehlA.I ma..1rif ,., 
dın artamlarının msı ıaı-ının 
ınr..11k bir ~PyrP 'ini kııırııtaya. 
bil•cek !radardır. Hukümet 
yardımı müstakar ve mu11y ·en 
değıldır '• Jıükıim(Ji elınd• 

14 metro urualutu~da 11<1 direkli Kotra 5'1ılıktır. 6 
yıtak yer', M K 'il. Motoru, y<'.kenleri ve sair bütün tec
hiıatı ile t•ilim •4ilir 

G5rmek •• giiı üım•k için 
44998 ya Tde!on edilmui. 

CECMIŞTE 
: .. ·BUGÜN. 

TÜRKİYE . 
GARANT i BANKASI 

1Urk ordusu 
Hataya giriyor 

lıtanbul Şubesi 

U yıl evlfl bugun. 5 Tem· 
muı 1938 de Hatay TUrk or
dU\UDI kavuımuıtu. Antak· 
yadı imzalanan ı1t.kert an· 
la5mııılırlı •• Ankarada ık· 
teflılen Turk . Fran~ıı doıt· 
lulr. muahtdf~i He Ttirk or• 
du!.unun Hıtayda va1ife ıl· 
maı;ı esı ı kabul edllmtıtl. 

5 Trmmuıda şafakla beta· 
ber Tilrk birllklorl Hatayı 
1tlrmi~lerdl. Halk ),llırdır 

hıuetint t•kti~t ordu•unu 
ıevinç ttıahurlerl ile kartı· 
lamıı. alay •ınr1A1nı tipmek 
isteyrn nnbln1erre Jlataylı 
blrh1rltr1)'1e yarıt etmlıler· 
di. Ta,ını ve tnpratına kı· 
dar Ttirk olın Hatay, P!larrt 
yıllırındı çotu•u. çocuğu, 

genC'I lfl lhtıyarıyle bu mut· 
lu ıünlfl'rl ıörmrk. için miı• 
cadele fltmf, ve bu uıurdı 
ntce ıehltler vormlıtı. 

Yeni Postahane caddesindeki 
yeni binasında 

7 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 
Sayın halkımızın hizmetine girecektir. 

, 
TELEFON: 

Santral 24890 
24896 
24897 
24898 
24899 

İstanbul Şube· 
si Müdürlüğü : 25088 

Tl'r.BENTÇİ 

Simo, yl'r yer kabukların 
parıldadı:ı bir yolda hır aıağı 
hır yukarı yUrUyor. arada bir 
gizlice karısına bakıyordu. 
Vaktiyle annesinin en sevdili 
ko e olan oymalı. i•k•li m•r· 
merden bir sıraya şimdi karı· 
11 oturmu~tu. Bu sıra oraya, 
ef anevl bir fırtınada de\Tilen 
hir incir a~acının altına, ne· 
&i1ler önce konnıuıtu. Bahçe
nin ta ucunda~ dP.nize doğru 
uçurumlaıan bir ka ·anın }·anı 
başında duruyordu: insan bu 
ıırıya ohırunca aş.1tıria ılça· 
tıp vilkselrn dılıaların uıun 
bı$1Ttısını hiç faiılasn: duyır· 

dı. O tırava oturarak annE'.sl, 

be çocuaunun ıetııtlritm .. ıne dertleri •ilrUp gidıyor. Alt· 
nezaret etmis, onların ıoz Y•i- mıı yıldır yaşadıQ.ım bu türlü 
]arını silmiş, başını ıallıya halatın lratar111lığına hail alı· 
salla\a, ıkide hir deıliıen he- şamadım. Hail gerçek hayat 
veslerinin saçma ıapan hikAye- hanglı.idır diye ktndi J.;endıme 
terini dinlernLsti. Simo. kendi soruyorum: ııotnutsuzluk1ı ıe· 
kondıne düıündU· ct!zaktan çen hAI mi. yokla tahassüs do· 
bakılınca h:yat, öyl~ ahenkli ıu hatıralar nu<t• Gene be11ı 
ve ıUzel kı ... Ann~~ın &u sırı- etmerirn So trata ya haktı: O· 
~· oturup gul~edıfı rıl.lar da, turmuf, U;tlüğtintin kn•rımlarıy 
Sllr>hl'Siı. btııı?ünkU gıbı çatı> la o)·nu ·ordu; halinden husu 
malar. 'kır~ınlıklarla dolurd~ met ve isvan okunuyordu. sı. 
fakat i-Jmd~ hatırla_rken o yı · mo. duşünme~·e devam ptti: 
lar nasıl güzel gelıyordu in~- •kabahııt bende. Biraz daha 
na'. akıllı olsaydım. bu isin altın 

Ölülfl'r a~kla sırıhdır; ya· dan kalkabilirdim Aıle rei'i 
hut briki erapla rorıratın al- olarak daha k~.sin da\•ranac:ak· 
tına ıöctüler mi, yavaı yava~ tım. F.vet yahut hayır dP:re 
tlı•rlr:rine bu milt.fık a dınlık krstırıp atacık, Pamfilus'un 
dt1i'mrye tıa 1.ar. F'akat hll de- kızca~ııı eve f"tırmraine izin 
tısmi,·nr J;u ufak tefek aıle verecııoktim. Bu tf'redrlüt1erJ 

kaldıraciktım ortadan. Şimdi 
bıle SC'lttrıta. kflndi hesabın~ 
benim karar \·ermemi bekli· 

yordur~ bir kat'I konuştıbil 

sem i.;teme~e bıle. fa7.1<t a:ay· 
ret sarfclmE'den J.:enriini bu 
fıkre atıştır;ıC'akhr. Kız da e 
nınde ıonunda aramııa karı· 
flp girlec:ek, her sey yoluna gt

rerektir.• Hır ara, yUzi.1 le\' 
giyle gülerek karısına koşup, 
artık altmışına tE'lrliktP.n ~nnra 
P.V yıkıl(a bilf' hıır.urJarını ka 
~ırmamaya hak kaı::ınrlıklarını 
sö,·Iemek istedi. fakat k.\rısı · 

nın böylr: hir tP•·f'kkillU guru 
runı yedıremf' ·erıı>~ıni bikhı:ı 
i('in va1 t't:ti. f'Pne baheecif) 
bır ae.atı bir )""Ukarı dolasma 
,.a koyuldu. 

G.rç•klon de S°'trata. ko· 
ea"ı kendine hiç l~f etmt'sin 
J(tiyordu. F.rkt1klerin budal::ılı 

tı kar&ıı.ındı bir u\anc doldur 
mu1tu kafasını. Bu .. t.:1rzda hir 
e\·lenmed~n ne zararlar do~a· 
caıını, an~ak bir kadın kafası 
tincl!"den gör,.bilirdi. O Andros· 

Yır•ştar. 100 ve 60 hilomttre 
olmak li'ere ki kate.?oridir. 
BiR \RKEOI.OJI 
)J("TFH.\sı;ı<,r Gf'.l,DI 

Sultanıhmr.•te arkeolnjik 'böl 
if!d•ki Araır;tı mozaiklerini tıkar 
mlJk Uzrre taı1nm1$ fnt:ili1 Alimi 
F. Talbot RPi~P iehrimiıP gelmiş 
\'P hafriyat için haz.ırlıklara baş. 
lam hr 

Milletlararası kadın 

hukukçuların kongresi 
~lillPtlprara:ı k;ıriın hukukru

ların senıııılık kontre~i bu sah;ııh 
Trknik Cni\·pr·itrnin ~fimArl 
FakilltPslnıie arılacaktır Toplan
tıyı Ad:ılpt Ilak1n1 Riıl<nf'ttin 
Vaıaıhio tıı ıracak \'e ıırası~·lp 
Vali Vf' Reledive rti i Prof, Fah
rettin K~rim Gnlı:ay ve Raro h-1$· 
kanı rrof. A bdülh•k l\pmai Yo· 
r(lk hirPr konıışmil varAraklar· 
dır. Konferanı::tara 28 mPmlP.ke· 
tin kırk karlar dE>l"ıe~i \'f' ayrı

ca hir o kad3r d::t Türk kadın 

hııloJkcıı t tlrak ert,,rrJ.::tir 

FiKRİYE ŞEKERCi 

ıle 

DDllR ~ \ nt.\N 
evlendiler. 

• 
~ 

~GIN PARA 
• • 

RAM iYELERi . "' 
31 TEl!MO: KEŞIDESI 

Jçl~ 

5 TEMMUZ 
Öğleye kadar 

• 

00 LIRALIK 
Bir Re.sap açtırınız. 

He1t.abınıı '·ar:;a 
Çoğaltınız. 

flnl~p ~6.6 ••3 ..................................... 

•1 
lu kadınla beraber ne teıhlike
ler geldığini sezen de zaten 
adanın kadınları olmuıtu, tim 
di ondan, Brinos karlınlarının 
en b.1şta gPlenındrn. o yıkıl · 
mı! p\·in ı:octn kalıntı-.ını kenctı 

ocağına alınaıtnı l tem,,k, nl ı r 
şey mi idi' .. Bütün Onııünre 
bir kaynana, hır bilviık1na ol 
manın zevkıni Oll('mı&tl ama, 
onun istediği, hi(' hiikn1 ii ge~. 
meyrı:ek bir grlın<li. Rılı ·or
du ki o, bir Yunan e\·i. şarklı 
zihn İl etlerıne, mali kırarıız
Jığa, .:;i;,1si k:ırışıklıta kı:ırı::ı 
da.\·anabilt'crk ) Pl:a'ne 'ôelti. 
H.ıır:tttan b~klenetıilf'cek fl'n 
bü ük nimet, bir arl'11ı ailE'ye 
~irflbilnı~k: aYnı çıftlik ü1,.rin· 
de itibarlı, tPmkinli, hrlli et 
mrksızın sf'r\'et ahibl bir o 
mür fiiirUp ölmPk: ypsun tut· 
mus kfJl k11,·11nrı7.larının ı;öyli 
~:ebıJ,.celi J.:arlar m~zJ,e. \·e 
hayAJin eri !'hilf'rE"t1 k~rl"r 
\·ani tnrunlar.1 k.ırfar i lkhill" 
uz'I.nan l'ılr ailenin lh·P~ı ola 
bilmPktJ. Ctı'n·yet dpım•k. b"'n 

zerlik d"m•kti. 1·tp lcindPn 

bunları tekrarl.ıyıp duru ·or, 
ve . daha çok kocuıyia o~lu· 
nun korku:ıuna kapılmakla be· 
ra.brr ~ arasırıt ü~tüne j!:elen 
hıddet \:e kf'ndıne acınma hnh· 
ranl11rı i('indc, hiıtUn zarif ta· 
raflm ııltnı. or. üç gt!ndD' 
kendi krndinf' vaptı,Aı bu ko· 
nutmııının doRurduf"u kızgın 
IÖJ:)adarı~·Ja parlalıc.la~mtli ıU 
ı,.J g6ı1Prine bir ıertlık ıeli· 
yordu 

Bö' lrre bir ha Ji vi'kit gec· 
tikten &onra. nihayet Simo. Ü· 
rümr,·i kesip, CnkinPr('k ktırt• 

ıın.ıt ·akl::'I tıvsa da o. !Prtce 
kalJ.;ıp yfırücHi aerti, .tt.olura· 
rJk. heveC"tından titre1•E·rek e
te ~irdi. • 

Pamfılug yataC!'ınrian kllk· 
Jı.• kiırklen a.~tarlı Ü.$.tlil~ilnU 
omuzuna. ;ıldı , ıi!ır atır VP dü· 
&ünct>li. avlunun ufak bahı:~· 
ıindP.n vlırtiyrrrk çiftliğin dış 

kapıt.ınrlan dışarı çıktı .\ı:lık 

te ~ıkınfırian hası bıraz ser 
,,.mrii Bır an durııp kırsısın 

da ,-uk&Pltın IE'penin ·amac:ırıa 

,.P ~flnıii; ırıf'rtıilmiq: '!'f'\tin a 

Sadun G. SAVCI 
O~ KEl.h!F'.\°l.F, 

Rtı",)a kırk dokuTuncu 
\'ttn1t.unu kuH::tnmış ... 

Kabahat, Ruı:_,·aya l"tto 
hakkı tanıl'anlarda! .. 

. T\TLl~F.RT 

,--TAK V 1 M -, 
5 TE"'ll'l 19~2 
Cl1'1.\RTE~l 

AY 7 - GI ~ 31 - HIZIR 61 
Rntl 1368 - llı\7.IRAN 2~ 
HiCRi 1371 - ŞEYYAL n 

SAB~H 
OGLE 
İKİNDİ 
.\K$.U1 
YATSI 
İMSAK 

Ya~ıtl Eıaa1 
01.33 0843 
12.18 0~34 
16.19 08.34 
19.44 12.00 
214~ 02.01 
02.17 06.33 

C•11''"''u ,.,,.,.,,nıı" ıı•ı• 11• r• 
ri"'lff ..... , ... "· •a.111"'~"' f•IÜ ., . 

laçlarına baktı. 

Btı ataçların. devamlı kf!Sa· 
fet dalgalarıyla nabzı atarmış 
2ihiydt: .;anki bütün yrr ... ~ 
gnk tntusm1ıf. alır, sol~un ve 
gdmilştE'n bir ale\'le yanı\'or, 
sayı .. ız rhller ~ibi uzanan alev
lrri, hiitiin yrr \'e ,gök. kendı 
'°"nıp kül olmadın, bite\·l)'e 
bP.~liyordu. Bu duru yen~ını 
bıkarken Pamfilus. fia4ında. 
derin karanlığın il;inde, baht;P 
duvarının ıiitununa ·a$lanmış. 

b@lli belirsiz iki in an ıördi.1. 
Gliservum ,.an.ıt~ını taşa ra~ 

l.ımış. içerdeki e"f@ drığ~u dua 

r;ını fı ıldıyor. ı:arf'tdz \'e peri· 
şan 1-fizi&, yanıno1a riıırmıı~. 
hanımını e\·e r!önme:ve, z:ecP.· 
nin 11~11rsu1 hııtutıınd~n. ayın 
kıı:kanc atııı'ldan ı;ekilmP.ye 

7.orluyon.lu. 

Dl 7Cl.T Jr.: 

3 T mmıız Rilnu rık.1n lR 
sa) ılı - ·\ndrntJıı Kadın• tC'f· 
rikasırırla. iir:-iinl'li "ütıınun ilk 
ciıml,. .. indeki bir tel'.'tih hatası 

man!:rı an1::.sılmaz Pkle sok· 

ttı'ıı itin, asa.tıda rilmlenin 
d(l#ru ~ekliııi veri .. ·oruz: 

• fı;imiıin iyi1ilindcn İ$ledi 
t:ımız tıatAlar 'ıtiıatk&"lıı tan 

eldp ettitimiz ka7anclar kadar 
ft('i ô,.tıJrtir • 
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Toplantısı, 
Yazan: E. T. 

~nüNYA 
~ 

Atina ve Pirede l(ıbrıs 

Jrapıldı • • 
ıcın .,, grev 

lngiltere'nin, Kıbrts'm istikbali ile ilgili müza
kerelere yiri_şmemesi protesto edildi 

6EHlR HATLARINA 
ZAM OLAMAZ 

B.Felek Sehlr Hatların 
dil üne ı ... a um 

~ Al!'Jlsında dJ~or ld: 
a: Yapılacak iş bu Ucreu 

~f:k~~n~n v1ergılerden vazg:~: . oy ece halk gene a 
~ para ile 6eyabat eder; fak:~ 
ıe~~ e giden paralar İdare e 
Yoktu~.Bunun ba&ka hal şekli 

Siz Kadık· 'Ü 
Pur UcreU . o{' sküdar va-
llisbeuı . ~rın n ucuıluğunu, L 
eden tlıtını ne kadar ıddia 
bir z eniz cdıniz, halka ye i Yankesicılik )apan careafh kadınlar türedi. 
Bôyı'lll daha ~Ukle\emezsın~ - İŞTE I'ARA'MI ÇARPAS KADIN: .. 

d 
e olunca da İdare•. b · ı r1::-.·1 tsTA.NBCJ1" 

an ve zara d ,ı orc. ---------------------
çiıı, blltUert an kurtarmak i· kavramış \•atandaşlarımııın. 
bırııkmaktane~ alınan \ergllert kısır dcdıkodulara kareı 6ırası 
tur. aeka care )Ok· " gelınce cephe aldıklarını gör-

Mısır' da 
Fevkalade hal 
• 

ilan edildi 

ALETE iLK 

İthaf.Bf ve 
İhracatımız 
Artıyor 

J!'U.tll•I lluWln...w!*'l 

Ankara, 4 - Dört aylık dıs ti
cıretımızln mukayesesiyle Mayıs 
ayındaki ithıllt ,.e ihracatımızı 
gösteren rakamlar İstatistik Ge
nel MUdUrlüğıi tarafından tes· 
bit edilmiştir. Buna göre 1951 
Mayıs ayında 48.200.000 liralık 
ihracatımız, 1952 Mayısında 
93.900.000 liraya yükselmiştir. 

İthalAtımıza gelince; 1951 Ma· 
yıs ayında 92.000.000 lira olan 
ithalUımız 1952 Mayısında 139 
milyon 600 bin lirayı bulmu8tur. 
Mayıs ayı içinde en fazla ih· 

racatta bulunduğumuz memle
ket 23 milyon lira ile Amerika 
Birle ık Devletleri, 22.300.000 
lira ile Fransa gelmektedir. 

En fazla lthaUtta bulunduğu· 
muz mr.mlekel i e 36 900.000 11· 
ra ile Bııtı Almanya, 27.500.000 
lira ile 1ngitterııdlr. 
Mayıs ayı içinde ihraç ettiği

miz malların basında 29.5 mil· 
yon liralık hububat. 26.100.000 
liralık tütün. 10.600.000 liralık 
pamuk vardır. 1051 Mayısında 
ihraç ıttiğimlz hububat 2 mil· 
yon 400 bin. tiltün 13.300.000, 
pamuk 6.100.000 tondur. Geçen 
seneye nisbetle bu ene Mayıs 
ayında hublıbıt 12 misli, tütün 
lki misli, pamuk da tahminen 
bir buçuk misli ihracat fazlalığı 
ıo~termi8Ur. 

İthal ettiğimiz malların başın· 
da 40.900 000 lira ile makine 
relmektedir ki geçen sene Ma.· 
)"IS ayına nisbetle yilrdumuza iki 
misli makine ithal edilmiştir. 

Başbakan, Amerikan 
Elçisi ile 
Görüştü 

Ankara. 4 - Başbakan Adnan 
Mendere bugiln oğleden evvel 
Amerika Btiyıik Elçisi Mc Ghee
yi kabul etmiştir. 

Başbakanın yarın seyahate cı· 
karağı. htanbula veya Aydına 
ı:ldeceği ısrarla sövlenmektedir. 
Bu ''azıyete gbre kabinenin Ba· 
kanlıkların durumu seyahat dö· 
nüsUnde bellı olacaktır. 

Kemyon kazasında 
Dört yolcu öldü, on 
Dört yolcu yaralandr 

Ankara, 4 - Buglin Keskin 
yolunda feci bir kamyon kazası 
olmuştur. Bir yilk kamyonu de\'· 
rllmı~. yolculardan dordU öl· 
mUş, dordU ağır surette, onu da 
hafif olarak yaralanmıştır. 

, 

On dört mlllefln l~lrak edecrği l\hlletlerarası Pskl muharipler fcderas'.)onunun ilk toplaıı.tısı 
bugun Tophanedeki i\Jalölgazller yurdu salonunda yapılaraktır. idare heyeti kongrenin gündemi· 
ni hazırlamak itin bir toplantı y ııpmıstır. Resim bu toplantıda lıulıınanlanı göstermektedir. 

Ankarada Çocuk Esirgeme Kur umu Hemşire kursu mcıunları na diplomalan verilmiştir. Yıı· 
karı dakl resimde, mezun olanlar görülüyor 

HAdise şehrimizde duyulur 
duyulmaz beş sıhhi imdat ara· 
bası ı;önderilmlş \•e yaralılar • 
hastanrye naklolunmu~tur. 

EMZiK SODO 

1 
B{rkaç giin ev\el Yhanaya giden nirleşlk Amerika Dıilşlerl 6akenı Delan AcheMın \'lyaımlal:l 
So'\'yet l'ükıek Komiseri General S~inldo' ile göriışıirken. R im Amerikan Elçilltinin bah~ıln· 

de \erilen bir :rlyafette tekllmlşli r. 

Esaien su ilb' 
lektrık, naklıl ~b iBZ ~ıh~. c
rece ihtiyaç ~a ı bırıncı de 
'ugi alm k h ddrlerınden 

mekle ytırektcn sevındiğimiıı 
Sb)lı)ebilırız TUık ı:elccek· 
lerının kudretli yapısını ha
zırlamak bu nt'sle diısfiyor. 
A)nı kutsal heyecanla tutuş. 
mu& Turk gonullerini ıneıt· 
me) t' hakkımız yoktur. Anla· 
malıyız ve ot;renmeliyız ar
tık. Bil tün fikir 'e politika 
volları nesılleri aıan ölilmsüz 
bir konağa çıkar: Tilrkı)eye, 

sili etmiş rical var&a el altın· 
dan Hi!All Pa:anın kuyusunu 
kazmağa \'e onun iktldannı 
mahvetmeğe çalı6lılar. Saray· 
da, hükümdarın etrafına ka· 
dar nüfuz ederek Başbakan a· 
ll'yhlnde binbir türlü telkin· 
ll'r ) aydılar ve bütün bu tez· 
virler nihayet iz bıraktığı itin 
HilAli Pa~a günün birinde, 
çekilme mevkıinc dilşllrüldu. 

Yeniden ,elmb n Eczanelere dıılıtıhnııtır. 

Getenlerde Parlste konıünlı;ile.rin yaptığı bir nüma~·ı~ neticesin de 1-'ran ız mcb'uslarından n 
konıunist partisi bışkanlarmdanJac'lues Duclos fuğda> tevkif edildiğini fakat &onradan jüri kı· 
rarlle serbest bırakıldılını blldlrml tik. Resimde Jacques nuloıı hususi doktoru Dr. Mıx Levy ile 
hapishaneden tıktıktan sonra otomobille r.' ine .giderken görulü yor. Dr ıax Le\')" (solda) aynı 

ı a~atı doğrud 
doıruya tazyık etmektir Han 
ee!~en ev,eı. bir halk İıuı.~~
m~kı için bu Eistemi reddet
~ bir zarurettir .• 

YENi !STANBUL 

TÜltK •lLLETt 
DEDİKODUDAN 
BEZ1\1İST1R 

l!. Nennı ı 
lltlkı h ' Mı unıanl rdı po. 
lıu ı atında d dlkoduya 
dtrını hı rrette bırak ı:ak \a. 
lu)o:enl p:ıy aynldığını söy. 

• sonra dl~or ki: 

l 
• Bıı. Pırtilerımwn kongre-

erınde d nı k . 
bac:ı • o crası ıdeallerine 

ll 1 ~uçekten olgun \'e iç
po tlka gıl'elertrıl çok iyi 

vatana ... > 

YENi SABAH 

lJILAL:t PAŞANIN 
ALDI~J DERS 

Yeni S bıh, l\l!Slr'da Hlllll 
Pasa kabinesinin istifasıdnan 
bahlıle diyor ki: 

• Mısır'da 1:ecen idare za. 
manında ne kadar btiyük ıer· 
\et birıktirmı ve binbir tür· 
lU fesat ve yolsuzluğa te\'es-

Yeni Ba~bakan Sım Paşa, 
HilAlı ôrneğinl gördükten son· 
ra, tablatilc yolsuzluklarla 
mUcadeleye cesaret edemez. 
Kabine eefi, umumi seçimleri 
son baharda yapnıağı n bu 
intihabatı zaten yilrürllikte o
lan kanun ile tahakkuk ettir· 
meti vadetme ~edlr. Böylece 
Veftın, bnümuzdeki ceçimlerl 
kazanması ihtimali çogalacak 
demektir. Beliti Vdtçıler, &a· 
rayla m~yi karıştırmamak 

bahsinde ittifak etmieler~ ir. 
Ah bu politıkanın kirli taraf· 
ları ve girdi cıktıları' .ıı 

:ıamanda Duelos'un bindiği bu otomobilin ıofor luğiinü l apmıktadır 
---------------------~~----

( .,:AwKA~ !f }- 6EN 
6VN<.AlllPA 

8/Ut'ILIRIN.' f 
vrv- CGc-c--1.111P ~ 
ç.111#'v- vt1tr:•cer '' 
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AMERIKADAN .. , ıl 
'l'"A.TANA-~ 

~~~ SA~A 'EftTIJ~r/111. ~ 

Türk •Yunan 
dostlııgu 

Yunan Milli Eğitim Bakanlığı Üniversi
telere ve okul idarelerine bir 

tômim gönderdi 

' . ~ 
:GENERWLI FUAT CEBESOY"" r!' .,,, ... "',; 

Peri masallarına benziyen 
Güzeller resmigeçidi 

pıT:n1('.ı-cic görü-:, de ha~: an 
kaldı~ımız, kitaplarclıı oku· 

up da gözUmüzu., ontinde C30· 
landırmaya <:alıştığımız gü:zrl· 
lik re~migeçitlerludcn birinr 
burada. Long Beach'tc ~ahit ut 
chun. İnsanın 1çini açan, kısa 
bır zaman için olsa bile dertle
rini dağıtan, göz zevkini tatınin 
tdcn bu manzarayı bakkı}-!e 
anlatmak prk zor. Di.ınyanın 
dört hır tarafından ı:elmiş gii
tellik ~iç-ilerini halka tanıtmak 
maı..s :tı~ le rapı lan bu re mt· 
ı:eçil o k;dar şahane bır 'eydi 
ki l4on; li<."aM halkı bu;:linc 
kad .. : bu d('rece ho~ bir man
ıaraya şahıl olduklarını söylll· 
ıor 

Güıeller Il r.snligeçidl 
na hyor 

R e:1migeçit,. sabah saat onda, 
.coast Club isımli mC't" 

har bir denı:.ı: kluhüniln Onün· 
den ba lı)·acak, bir hayli •ohk 
dota .. tıktan sonra ~erer tribü .. 
nUni.ın onünden geçip müsaba~ 
kanın yapılacağı büyük binanın 
kap ında Eona erecekti. llcr 
fliıclc ayrı bir araba tahs.is 
edilnliş ve le111 il etti i rnem
lekctln veya eyaletin isıni bü
ltk harflerle üzerine yazılmı:s· 

tı Bu \CSılc:.·Ie halk. muht<.'li( 
milletleri temsil eden güzelleri 
ve Amerikanın otuz dokuz eya· 
letindcn ı.cçilmiş genç kızları 
yakından ormC'k fır.satını elde 
cdecokti 

RPl.mi~rçitte poli' 
:-ık.ı ttdbirlt>r aldı 

Cenup cephesi 
Ankara da Türk - Yunan bi~·e usullerinın a~·ni ideallerle 

~luhlelit Komisyonunun iki ta· ı· mcsbu ve aralıcı1rında amımi 
rat HeyeU!ri arasında vukubu- do~tluk ve tesanüt rahıtalarıylc 

j lan ve Bay Cemal Hüsnü Ta- bağlı bulunması 13.zım gelen 
ı ray ile Bay A. Bakalbaşı tara-1 millctlerın yuksck insaniyet e· 

Cenup vilôyetlerimizde lngiliz ve Fransız 

Ermeni komiteleri ve oralarda bulunan 
memurları ile 

Ermeni unsurlar ı 

alenen tecavüz ed iyorlardı . dan sonra Yunan Eğitim Bakan- saade etmemelisiniz. Türk ve 

1 

fından parafe edilen Anlaşm4l· saslarından inhirafına asla mü-

lığı Yunani•tan'ın bütiin ~lek- 'Yunan milletleri gibi hayati 1 
müslüman halkın hukukuna 

teb idarecilerine .\ tina V<' Sc· zaruretlerin ,.c müşterek tarihı 
13nik tniversitelerine, Eğitim talihlerin kendilerini birbirne 1 
Akademe1erine akağıdaki ti.mi- bağlayan iki milletin nazarları 
ıni göndermistir. kendilerini mazide ~yırmış ih-

Bu timim alınır alınmaz ~e· liliflara değil, buglın kendıl · 

-125-

Cenu11 \İl.lyctlerimizdeki 
ErnH•ni Ç'ctt lerin in faali~ eli 

rek n1uhteli[ dcr:-.lerin. bilha~- rini birle ·tiren mü'}terek hiirri· c enup \il ~·clle:rı.mizin kur! U-

sa tarih. coğrafya ve yeni Yu· yet ve sulh divasına ıni.ileveccih hı:-; n1ücadele~ıııc dair ha-
nanca lisanın, tedrisatında. ge- olmalıdır, zırladı.~1n1 ,.e he.reti temsili)"e i-
rekese öğrencilerin toplantı ,.e Her derece rnekteplerindeki le kun1andanlar tarafından ka-
saır törenlerinde talebelerin 1 Ö;Zretmenlerin milletimizin mu· bul edilen raporum a!';agıdaki ~e 
ruhlarLnda dost \·e müttefik ı kadderatına n1üteallık siyasi ,.e kilde alclkrıdar kumandanl~ra 

1 

Türkiye milletine karşı aleyh· tarihi mes'uliyetlcri deruhte e- \·e )ludataaı hukuk cen1iyrtlc-
darlık ve kin hblel'i yal'atabi· decck ol ~~ Öğren~ilerini bu_ e· rıne leblı~ oıunmu~tu. 
Jecek her türlü tav.-.ıt, te[ı,ir· saslara gore ledrıs ve terb·~·e .\llitarekeyi nıüteakip lıükU. 

l 
lerden azami dikkatla içtinap etn:ıeterini İ'iteriz. ".e, müfettiş· nıetimizin Adana \·ila~·cti ile 
etmeleri hususunda çevreniıde- lerın Yunan meklf'bının bu hu- Antep. 1\1aras ve Urfa Jh·aları-
ki mekteplerin müdiir ve öğrrl· .;.;ustaki t<>rbiyr taaliyetilP ya- nı tahliye arzinde bulunma:-.ı 
menlerine kat'i emirlerin ver \ 1.-ından al3k::ıdar olrnaları Pheın· bu havalide Fransız ve İn~iltı 
mesi rica olunur. mi):ctle rica olunur. İ~bu tA· himayesi altında Ermeni İ"ga-

Türk \'e Yunan milletleri gi- nlime harfi harfin<> tevfiki ha· !ini ve te.-.İ:tini intaç etmi:) \C 

bi iki mütl'meddın \'~ rlcmo~· rf'ket <'dilmr"iııdrn müfrtti~lcr ı hunlar, meıktir vili~·et ,.e Ji\'a-
rasi l''.'.'ia~larının tahakkuku u~· ~ahsen mr~·,ıı t111tılaeakl3rdıı-. tarı f':rmenilcı::tirmtk maks~cli. 
runda sava .. an komşu nıilletin 21Jektrp h'it;lnları mtietliflel'i- le bir sene~·t. ya1ı<ın bır mi.idılct 

1 

mazide kendıJerini birbirindcın nin beh('mehal i':'btı emrin ruhu fa141iyct ~östermi.,. \"(!' maatıe<''i· 
a~·ırmı~ bulunan husu_sat~ unut- i~~ te~·Ciki har.rketlerinin teı:r'i~i süf ek!'eri~t i k:ıhirP kenc'.'.lf'-
maları \·e g:errk kendı1Prıne Jtf'· 1ın1mındt" f':mır. bu bahta !<Pll· l'indc oldu..:u h~ldc r"mdı\'e \~a-

1 rrkse bütün rlün\·ava hilrri\·et hi~·rtli ~I~k:ıml<ıra tebli~ Priil\'· dar bir cemaat l"'"!{::i: .. ~~n 

1 

\"e sulh \"e refah' · nimetle;·ini ""ktir YrnirlC'n hasıJ-ıc:ıt;: ilk mahruın bı1t~n:-r·1 7"i"kk:,~ın 
teınin u~rnncla ı;;~minıı -ttlt ve trrlri..;.;ıt mrktP)')lrrinin rlde bu-' ınün~eridcn ·uku "'r~an feda. 
kalben teıı.riki me.,f'i ıı-tmelrri· lıııı:ın o•,11nı:ı kit~nl;:ırilr Tarih k~rlıkları nlü.,.ın:r ol3rı1smı1 \·e 
nin tanıreti hrf' fır~attan i!'.tifa· rn~raf~·Ol, \.,. ·eni Yııntın li.;anı 1 her ~ün mü:rca\'iZ bulunan Er-
\•P edilerek ö~rcncılcrc tcbarliz kit:ıpları nıfi,,·pddelPrini miiellif ınenilcr n1;ı.k-;atlarına do"'ı·tı 

ı ettirilmelidir. lrd tarafınct-ın h:u!<"n ~P"ki l t· c::ıhcmakta berde\·an1 bulun-
Sovini~tlik, taa~3up ve ~- rfilerrk ,.I": ı-.h11 dirrktifiC'rin muşlardır. 

hancı milletlere kar!;l nrfret tah'!lkknk ,.ı'irilnH":ilr n1u\·J11.ısf .'\nadolu \'e Rum<!li )ltidit~ 
ve garaz her türlü insani ettitinı olacak Komiı::~·on~ bPrayi trtkik faai Hukuk Cemiyeti İ~tikliH 
ıe gayri kahili telif. bir _halcıti ı~nn_uı.mao:;ını ten1.ınr11 hu bapt.a vatan \"e ınillet ve makamı hi-
rııhiye olduğu ;ıbi nctıp ,.e ı.;plahıyrttar ~takanı.:\ da trblığ ı 

Y apılan tec:a\ ü·,cr 

B u nıaksalla l.Ju. hususta aıa .. 
ktldar acidedılcn ma:..a:ııat 

,.,. :c ... ldJ~tııı nza:nıl n1ua\·enelı· 

ni millet naınıne1 rica cderi7 

1 - Sin1diyc kadar ,·ukubu· 
lan lc('a\·üı...•ın tarzı berrcch• 
zir lelh:s edilir \ l Pransıı 

'e ln;::iliz nlemurini ilf" Eııneni 
komitelerınin ve orJl.:ırda bu
lunan Ermeni unsurunun ale
ni >uretle llü;lümanların huku
kuna teca\'UZ etmesi. BJ '.'\fcma
liki O:;ınani\'enin sair verlcrin
de mukin1 Ernıeni uı;surunun 
burc.lara hicretinin teshil \'~ 
nüfusunun teksif edilme:.i, C> 
Ecn"bi üniforması ile Ermeni 
kıtaatının buralara gönderilmc
!'İ \·e mahalliıı.dekiler ile tak,·i· 
ye edilme~i. Dl .\z 1aman zar
fında ahalii t~ıanıiyenin ikti..-.-:. 
deu Ye hPr ne\'i ta:cyikat l.ie 
mahv ,.e ifnası ve hicrete icba· 
rı. E) Ahali-i fs13miye arasına 
tedric~n nifak ı,okarak ecnehı ı 
himaye-:ini kabulde mıutar b~· 
rakılması. 

1 -ga l ınıntaka l al'1 

ınek ve muhalif oI3nJarın rU· 
c:-.asını ortadan sessizce kaldır· 
rnaktır. Bu iki nlesele} i tenun 
it:in fcdjkfir adamlar hazırlan· 
malı \'(' bunlara bakılmalıdır. 

7 - Teşkilatı millıycnin idil 
re;;i behemehal ordu zabıtan 

\·e küçük zabitanının ve bUyütc 
hiznıct hakkında tecrübeli sair 
erbabı hamiyetin \'Ücudüne mil 
tcvakkıf olup Kolorduiar mınA 
lakalarında bu vasıfta olanl=.rı 

intih•p \'e tayin odecoklordlr 

.\nadolu ,.4.' Rumeli :\IÜ• 
rl:ır:ıui Hukuk Cemiyeti 

he)·eti temsiliyesj 

23 .\ralıkla Sis . Feke • ııa· 
t;·in • Tun1arta hat ının garbuı• 
daki ınıntakanın yırn11ncf KoJ· 

orduya daha ıiyade mün:.::;ebetı 
~oıiilcrek burası 3 üncıi ko:or· 
dudan a.lınmış \'e 20 inci koıor· 
du)·a ıJilvc eciilnlişti. 

CDe\'amı varl 

Yeni neşr iyat 

Türk S03)"al Gin·enlik Dergi 1 
Arık.lır•da )1 lanmıfa ta •• 2 - Ha,·alıı ın;:oz~Uredeki i~- rl alnın blr'nd ıı•:ı-uında 

gal nun~~kası uçe tak~ııu lf.,.1' 1ın •hl n• Y•tllmell • r.- .,.. 

sın. İskenderun, Osrnanıye, l'f'll Dr. : • ık Co.di"k Jl a1auaı .. d•" 
o~unur: Birinci mıntaka ~~er·ı ı..-tı.e •af: r : a at fı 1ıtıl•·" ttbı: - 11 J.. 

Bahçecik. Develi. Bu mıntaka ao L D Kt ıl Brkata al cu 

~·irminci Kolordu ile bura:·a Cİ· lik aıı..:ı· -.arrı.nde ıt ~ 3 \:.ıa. ao<ı ı' 
\·ar llüdafaai Hukuk Cemıyet .... rüTtli ı.: 1 ıunlırı uzuıı4r c ,·i.ik.,.ek rııhlu millctımiıin lıibi- rdılrrcktır. 13.fet muhafaza emeli karisi 

S1bahley a erkenden l\alkar;ık 3tın;:ı rfa aykırıdır. n~kaı1_ ıle ınemlekrtiıniı üzerinde bu-
olonıobillere binip kh.ibe \"unan mrkteJllerindeki ter· j i._~l{.'\ 11 . lunan tekınıl İ:,lfıımlaı-ı bir mak· 

!eri te kilitına. it ı "!: lı:lıdıl.:1111 1011.ra b r•\: bm Ilı!" 
İkinci mıntaka: De\·eJi, • Sis . mobııık eualara .,.ıınaıı b r ıı;~ı .ı 

tr, mute•rmk ıpl .. r ıı 1 jll t ır r 

kıin ıtmbeıi: lhr~ .-a ı:uuı;nını fa<!' 
tlli2llll, blnıı.,.11dr7h Dlf: nııt • bır 

gıttık. Bütfia güzeller ma)·ola- ~at etrafında toplamış ve mü-

rını gıynm. Üzerlerinde ın•ın- Terf 
1
• eden il koku I luekonin imzalandığı gün iı· 

İ..;kencir·run (Bu üç me\·al;:j h3-
riç) · Kili:' - . .\nttp (Bu iki 
ıne\·ki dahil) - Birecik • San1-
san Al ancak (Bu üç mevki 
hadç) üçüncü Kolordu i!e bıı
raya ci\'ar ınüdaiaai Huk"tık 
Cemiyeti teşkilatına ait olacak· 

Jeketlerinin ı:a:mi yazılı rozetle- tıalirniz altında kalan hudutlar 
rı gö Uslerıne takmı.şhırdı. Gil· dahilinde biç bir kısmı vata· 
zeller, arab3lar1a3 binmeye ha- nın düşnıana verilmemesine 
zır!anırlarken ben de şehirdeki 1 aznıPlmİ!'ô olduğundan ecnebi 

ı:ııfı himarr pahasını d:fr:- ~ni uur· 
dide f'd~rk ırlı..ılcl• d ı bill .. b 

bayr :n havası1ı .}akından gor •• v tm en e rı· i .. gc.li altında duçarı mezalim 
mC"k \"C ı csmıgcçidi adım aılım ...,., o g re Olan .\dana vil[ı~·eti ile :\taraş, 
t.ı. ıp rtmek uı:cıf' suka~a tık- 'fr' ı .~ntep ve Urfa livalarının nıa· 

tır. 

[çüncil mıntaka: Birc<-ik 

ai t.thf edt~rk 'ekildi! t,fr d1U11'l 'il 

t• ılmuı &t ' ı ı bata ~alı ;.ık" 
ı.Jır 

Jı,_ \\r d• n i 

tı•11 Jlcr 1 ·a( bayraklarla do· K~dro-;uzluk ~i.iLündcn sene- Tiryaki "\.hat Oncıt. 1 met .\ ,·ı, ruı. kaldığı ahvale big3ne ka· 
oan·nı tı <.ienç kı1lara daıına len.lir tern ('drnıi~ en İlk Okul n.-,.at Otırıo hı. ~. 1 uhittin \ 'ol· lamıyrtağı d~rkardıl'. Binarn. 

San1san, Adıyaman CBu ile me\' .\ırqıı 
ki dahil J F'rat nrhrinin şarkı dala.._ aıı ıneı.aıta ı.un •et 
( Suric, l.Jrta ,.e: HanHı dı:ı:hil) nczan.:~ eı:len \c yardımlarını Ögretnıf'nlPri niha~·rt, ,ı;974 !iiayı· f!R. Hlisni.ı Başaran, J-ladi)·e PoJ- "llryh ~imdl~·c kadar vukubulan 

hıc bıı surtc psirgı:mi)·cn polı G 1 ~· 1 r . ı · · ı ı · ı · •ı L il h 'I lıi ' d 1ı kanunla lrrfı" rtıniclrrdir. Ay· v~n. CenliJr Tercan. Bedia Tan· f'rnrbJ vr ah:ılil Hristiyanı.'·e te 
ıoı a. n Ar l,J l:l ı.ıro 

13 üncü KnlordL•:a ait ol:ıC'ak- aoa•·ııl ıııorta naurı1rırr .ıl t. 

l ""kılatı. sok.''laı·d• t•ı·tı'lı•t r r n,,u ' ra n ~ız guıe ı ı e u r ı .. t ong t at e, p J a j k 1 'I'" i~ z h ravuzatını 5iİratle tevkif \' ... .. .-... " .. "' .. lıkları !)!re::- r1ar"r" rıikcrJ• ı.-•1 rı u u, ·' une\·ver '-'n~a(', e ra " 
.imi k ·•l'ırımları kordonlarla .. d ki ı· t · • ·ı 'd · K 11.- • • nn-ıl\lır havalide blılunan , .• 

tır. ıl.1 ık hU!lat ıı tr da eı:.ea .,... ,., 
3 - .\lış \eri~ :\füslümanlar fitdill aafhalır •rdıı 'atnu.lttadı oı• 

.. \,j. • r,1 unun <' ue 111010 ı · rl ı '> JJZ s:ıntmızı ı ·itınce hemen o tara- ö~rl'tmcnlcrin adlarını ,-eriyo- ,f!\'l, ·" vıye ocaman, nesımı "' 
8}1rn11ştt. llu'."~da kalclı~ın1ıı polı.s, döne döne dairrl~r çi ·i· fa do~ru dündüm. Bu tıözl rri ruz: Doğan. rksc-l'iyetf kahire~·i te~ki1 ecl .. n ara.,ınd~ ~·arıılacaktır. ıı JJı ır ı '• 1_ mim c ia a ır 

müddet ıa1:ında otelde, mUsa )·or, h:.ılk.1 rt' mİ"ec:idin ha la söyleyen orta yaslı. giizlükHi ! Şahap llanhan, llil.,nU Tıın :"-Jr('ali Arsan. Feride Poıan. )lüslümanların ana\·atandan her 
baka 13aJonu~1da \'C,\"1 otomobil· dt"tnı go··sııerı'"o,ıl,ı. ll•r .. ,., nı bı"r karlındı . l l araı·rtlı' haı·aı·ct- .. \' r· \k S · D nırdeni nlillet J?ibi tard ve def 

4 - ) l illi Birlik if:in bt•hc- )3ması ı\ , n t 11t1an b.l" }, 

n1ehal birle.:ıileeektir. Bu n1ak. dür , n, g_ z,ı.ı fıoekot:ı un ('I 
!ada hj~·anrl cdtnlrr derhal l•rır.ı.sı ı:ah a tı'• ı • 1 ,., 

"' - • " car, H~!iC'r rtıınen. S:uclr ,\h.:ır-ı !l .. ıye . ın. aıme uruman. 
dC' ,ıd,,rken daim.ıı gilzcllcre ;ırabada bjr, ·ir ~>and 1J ·:ır·1ı. ıı aP.:ıslı.yor, yanındaki bir d i~ Uahşan pnlüilii. J.rmrın \l<'rlc: 'HinirC' RiJ·ıer, ~lel:ihat Gör('n, edPbilmek İ\'İn 20, 13. 3. \'e 12 
refakat eden poli terle bir hay- llanıiol-ırın 6nürd~ j;')lrfı;:lı, .. r karlına biı· şeylr:r anl:ıtıyor· ''.\Iür\'<!t A.lptr. Rrıiia Kıran. '\•ı- P.t>ınzi Tercan. Saime Onur. Ve- inci kolordul:ırla nıiic:ıvir bulu- cr1al-.n:Jırılacak~ır. Dofıı hb n lı.oı 'l'ıansı) na ait ... 

li ahbap olnnı$tııın. Bu nıühnn rengArc !~ Uniforr:l'·F~r1111 gi~· tl", Yanlarına yaklaştım \'C ri 'l'ürk<'r. Naci Cıntır ..\\·nı dia Öı.rn. Semıha l'r. Sanıye nan teşkil3tı milliyrnin azanıi 
gunde d .. polis ımdadım:ıı yetış.. rnfs gC'r.; l..1zlar, t'!llcrınd"':i ,.,,.!1rlimi tanı'fı:n. 1 Kurtr:ı. Rııa Ö1dPn. )lrdıhn t n'i:ılar, :\üzhct Duyan. Güzin müzaheretir.c istinaden mC'ı-

5 - Jandanna polis gibi ıa- A. ~Tlhıı jn Ri t:auı ı So al ai~ 
hıta hidcmatına. kö\' \'e orman talarda en-ç arı. konusu) u :ır nd• 

ti 'c hiç; hır ga1.ctecı~c nasip değneldrri f1Uvuk bır mf'h31'tf. Türk Gü1tlin in Tan-;el, Sr\'ki iİzya7~3 n. \ l ihri· ı-:men, \lüıev\'en Tavsano~lu. kür vil3~·et \'e li\'Pların r~aıolı 
oln1a1·an hır şekilde resmıgeı;ı· oynafnor d~ıs cdi)ordu. .\merikaya 'öt;irdii ğü ha\·a ban _\ taınan. ~rzihr Ar,ı::un, E· '.'Jeb3hat Yaz~~n. Fahire Erman. hir surette teşki!Btını ~lir'allc 

bekçilitinr n1ümküO mertebe ıeı nıhrır. nı lhıh·• rtın • edı_ 
cok 'tüslüman iştirak rdccek. Oer•ı ı:.t aı,-'a olu" rı7atı .. o L.f 
hükiımetin ıc;·~ ku\·reti elde lu r "'lur, 'Çfl llı.ı arda ·il' nt4roJunmalr. • 
tuJn1a~a l":ıtlı ıiacaktır. r '3.ahaanıa tı ,,., br .,p ••' dı takıp c:thm. Pnlıs: t.:omi!ıerl"· .".eı··r ıı· ,. ı••'ll K d , b · 1 k . K 1 F h' L' Zı'ba l'ıt•ba•· Sıdıka \'•!kın ·, d 1· · ı·· rınden bir tane t beni otomo- ,'.

71
:r, ' ' • cı ınl'at-ız en ı n1 e ·onıı$· mıne ızı t;ın. C' ıme c .. 'iPn ~ -ı, " . • .., · \-u ... u e ,c:e ırmrge \'e c uı;;man. 

" mıktan ('ok mrmnun ol · kurt. Z<'~·nC'p Kınlkaya, rııcrsiyr ~.<'ıi.he Tt>k\·ar, ~lele Al:ı~güvendi Jan n tecavüıatını me nctme~e 
bılıne Jldı \C sokak.lan ral1at(1l ~ o K ı T !'. 

So'"ak okak clolaşırkcn, ~·a ınuştu. ı:rnıeni olduğunu ve Kıvı1cım, Bedriye Pınar. Rr!ika. · .~rı . zn1an, _ema uncay, azmetn1iştiı. 
6 - ) JesPl<' tc.şkil:ita lınil I •r>' it ıfo<ıMıırdıı"'' ıı..oıh.ı.1.;d,; <>t.n ıtr 

dola m:ıını, her eyi i t~diQ;ı. • ~ ıvazı \rdel F·aıma \llanı·a 
eekilde gormemı temın etti. nı.11rlaki po1i c bu müsaha- yirmi hf"S sene ev\"PI ai lr:;iyle ı J>\.afalı, Sabiha T iregün, Aliye · - · S • .h · (T • , 1. • 

olan rüe;;ayı ıJ i muhafaza el· ı1 1.1.- 1• , • 

JIJlk, gf"t"İt ala~·ın ı 

abır .. 11hL.la btJ,;lh·or 

B]ndılım araba. alıcı \·erı(·i 
radyo u, nıakin<"lıtlifrği. b<'· 

li t.3bancalı \"e üniforınalı pnli
sı~·Je, tam teçhizat bir polis oto
mobılıydi. Sokaklarda yıldH·ım 
sür'atiyle giderken: 

- a J-Iah. şu köşeden blr gan. 
gster çıkac:ık'· \'t~a !;iındi ta .. 
hancalar patıı,arak • diye dfi... 
şünüyordun1. Kendımi gangster 
filınlerindc fanctmiştim 

,\rasıra okak başlarında du
ruyor, nöb<'I hekle)·en polislere 
talimat Yerıyorduk. Bütlin kel
dırımlar alabildi ine insanla 
doluydu. Kimi ayakta duruyor, 
kimi yere çökmuş otıını.'or. kı 
m~ ise hemen orııtıktaki diık· 
kanlardan çıkardıkları iskcm· 
lelenne ~·erlesmi. rc.cımıgcçıdın 
başlama ını bekli)"ordu. 

Prri nıa:1oallarını 

f'ndıran bir manıara 

ka hakkında ne dü.;:ündfi~Jnu beorabrı· bıu·aya JtPldiiini ıııöyte.. ı 'Yasar Berika Berkman, ;'\:acı lele ''UZ, • rmı a mzan, ·"' ıye 
~ordum. Oldukça ·s-;lı \"e ga:yet clikırn $onra belli bir ı;ekildc o. nat. İ\enı:ıl F.:-tekin .. .\htrr Ciiin ı Di_kmenli, ~azmiy~, Tacan, Se-
bl'\·imli bir arlam ol~n konıiser i("İ titreyerek şu sözleri i13.ve cin, Şehime Kutay, llaticr Ulaş, mıha Tunagıray, z~.leyha Cankaf. 
&tilcrrk şun lan sorledi: rtti: 1 Sükran Karlı ov~~ \ti,yr E:nen. f Adalet \IrraI. ~Iukerrcm ~ra-

- 5imdiye karlar b11.e \·ed· -- •Kızımız c:ok gü:zet. O bi· Süleyman Nuri O'L'ı:i. Sırrı Sun:ıı·, gay, L~man Subarla . ~ahrıye 
len en şerefli ve Z('\.·kli va1.ife ze meınleketimi1in havasını, Nariye Tekinalp, F.mine Baykal, Erk~ ~Jıd~ye~ Encer. Senıh.a Ay· 
hudur. Bu iş bir hayli yorucu kokusunu getirdi. İnşallah ka· ! t\fesrure ~.innan. Feriha Seı.in. I tlenız, l ~ usn.ıyf' Ural, Jhdayet 1 
olnıasına r:ıtınen \'eril!n her 1anır dJ Türk ismini bir kere Jfamdi\'e 01 .. Kamile Kökıı.ümrr. Kandrmır, Saffet Tarman, !\Iu·, 
vazilenin bö)-·le ha)·ırlı olma t· daha SC'refll' dünyaya duyurur.• ~Iakbııİe Kı11l,,üncr. Semiha A- kaddcs Tunador. Xaciye Sümer. 
n• ısterdım. GC'nç kızların hep· Kendilerine Kraliçemizi otel· hıskal ı . ='l"uri 'Erberk, ~luazlez '.'leriman Güç, Sabahat Niron , B ir tecrübe yapmak istedik. sıran bu derdin izalc::d '·oJuıt' 
s birer ınelek. İyi ki jürı\.'e <11 de görebileceklerini söyledim Yej:iner, Faik Özdilek. Süheyla 'füıeyyen Relen. )Jüri~·e Öner, Umunıun arzusunu ila- da kahul ettik leri ma.zbat•· 
hıl değilim. Bunca a:üzelin ara- \f' yanlarından ayrıldım. Ö7-mt"n, Srmiha Tunakan. Süeda Kemnl Akça, iffet Oktemer. ' f ih de eden bir işin halli için, sa- nın n1uhte\'iyatı ile, takrir ,. 
sından en güzelini bir türlü ı;e- ("içekle yapıl mı , Besen, Faik üstün, llünire Bay· ı riye Kurc:eren, ' 1iiryyet Birm1n, de bir vatandali teşebbüsü.nün, RESA J KAYNAR rasında derin bir bosluk vat'" 
tcmezclını.. san F ran)isko köprüsi.i sun Bfdia Candan, Leman Gc- Vas[iye Vuranak. Ayş(' Akalın. bugünkü Belediye cihazların· ' mış ... Derhal, mest lenin hll 

Tür k Gürrll ~e('erJ,;, en sıra tıra bütün milletlerin ıey,' Rtfika Candaş. Naci Abalı- Hürriyet Güven i ~:· ,\ tiye Ta~öz, da ne derecede mu\·aflakivet .ı\, LK:\T ol~!nduğunu bize tebşir cde!1 
Kopan a lkı tt tufant güzelf Pri geçiyordu. Hepsi oğlu, :-.."edim Taşcıoğlu, Zeliha !~rnlan ·~.ıı;la~. ~l unevver B~tuk. kazanacağını, blt;me~e he\'es- İınir müdürünü aradık_ ?ıtat· 

b ·ıı b' h ı· d ı k b ı · · Onur llaı·rh.·e Somay, Sad.ık ı ırret Gondur. ll ıkmct K ı rlı , lendik.. balanın tekı·•r t•tkı'kı' gere~· 
Otomo ı c ır ay ı o a.ş- aya ·ta duruyor. ara a arı ızcı ı .. ' 

tıktan sonra ahbabını 'PO· ('ocuklal'I itiyordu. Bu büyük Targul, ,.\liye Öner .. 'ıhat Ök· .\fuhterP~ Say~ın., ~~zmiye Gök- Şikityet ve sı1lann1a ların memrk irin t<"lefonla mura· •iğini, bu it içtn IPkrar koıı1i~' 
lise teşekkür etlinl \'e arabadan müsabakayı tertiplemi~ olan tem, ~adire Akbullıt, Bcdrb·e ı çen, Latı[ Dc~.ıreı. Ne7ahat Tez- son haddini bulduğu bir dii· caat ettik. '.\luhatabınıız ncza· yon kurulduğunu, bir ay kadif 
ınerek halkın arasında dola,. Pan Am<.'rikan Jlavayolları, Ca- Saner, Pakize Tanaydın, Perihan' can, S~~iye .~n~en, Sel~hlttin \·anın hallini elt aldık ki. u- ket gö3terdi. \'atand3şl:ırın bu çalışıldıktan ~onra hazırlan' 
nıa)·a başJadım. Uzakta, Krali· talina mayo şirketi. tnh·ersat Aru;, Mediha Gümü50ğlu, Nebil İnal. ffmıne Oıdıkmen, Furuh- mumi hatları c:-as itibarile çatı katlarından ~·pktikleri <.·ak raporun Bal·ındırlık Bı' 
çemızin arabası gözilkmüşhi. film stüdyosu \·e Long Beaeh Öısöz. Sabiha Seydik, Ptlürvet 1 şah .Aykut9 lfel3hat Doğu, Sabi· şunJ:ıröır: zahmeti \·e bunların kapatıl- kanlı~ına arzcdilccrğini bıl-
Süylencnlere kulak misafiri o- Belediyr si de birer araba ha· ı Olgaç. Ferdane Eremcan, Hay· ıha Iren, il ilmi Oral. Selim lstanbulda kat adetlerinin ması yolunda gereken rehb<'r- dirdi. Bir ıt. komisyoaıar• 
Juyor, Krali(emizin beğenilip zırlamı Jarrlı. Gayrt büyük olan ri ·e Tekin. Cemileo Gökce. Kad- Trükoğl u. N~ıime 'fnzcuoğl~. kifayetsb:liği yolunda şikiy·et- ligin ifasını diledik. raporlara Yft nıazbatalara h' 
brtenilmedi~ini anlamaya çalı· bu arabalar da ~içeklerl e si.i~- ri)'e Tay, Fitnat fdemen. Aynı·. Fal~a San. Fıtnat Ö7 ~ııl Se!a· ler çotalınea. çatı icinde (müş- !11cğer. imar müdürü bu ış- vale olunursa, ondan alına;rt11 
,.ıyordum. Kraliçemizin arabası lenmiş, birbirinden güze l genç 1 havat Akso\' Zeki\'e Narnıan. Ce hattı n Erd C' ner, Se \·kıye Sezın, temilılt) adı altında bir kat te bizden de dertli imiş, Bu neticeler erbabınca ınalüm ,-t 

1 SERBEST KORSü j 1 
fapı işlerimiz 

Yazan: 

:vaklaşınca müthiş bir alkış tu- kızlar üıerlerinde yer alnustı. ıal Erbil, fh
1

§an Teoman, Sıdıka \ dnan Çivaş, Emine A1kan, :Sr· in~asına iıin verilmişti. FA kat. husustaki şikisetlerin un1umi ınarurtur. 
Resmt:C'çıt ba l:ınıışt, en ön· fanı koptu. Kimi saçını beğeni- Long Beach Belediyesi. araba- Senyuva. Ganime Kınltuğ, F ik-, ı1ime Seden, Yıldıı Ayra!: l: l catının ön ve arka tarafları- olduğunu. biıı temamen haklı Şintdi ne olarak"' ... Bu kO 

de altnuş kışllık ıehır ban· yor, kin1i göı.lerini methediyor, sının üıerine meşhur San Fran- 1 ret Su, ~azım Can, Sükriye O-~ ker .Eryüksf'I, Sükriye Oz:-es. nın teras olarak açık bırakıl· bulduğunu \'C Şehir ~lt>clisinin misyonların, raporların ~ 
dosu gidıyor, bunu giızellerin kimi ise: sisko köprüsünün bir modelini zan, Nig:3.r Denizçrlebi, Yusu r ~adiye s.~ıer. Bedriye Serim. ma ı şarttı. J.laıiran toplantısında bu işin m-azbataların tanıımile ıığrıı~ 
rcnga:renk <;t~·cklerlc süslü ara· - , i te .rrcfli ve azin1k~r. ko~·muştu. Bilgi~. "'.\fediha Ergun. Nuri 'Omriye .Ozgen, ~feJiha Gerçek. Bir iki yıl geçmeden bu- tekrar göıden geçirileceği n i lırkcn kıs gelip çatacak. ~I' 
baları birer birer takip edıror. bUyilk bir mıHetin ktZl 1 • diyor.. Pzerlerine film makineleri ı Göktürk, 'leliha Söz. Zafer .\~·- \~aşar, tnal, Saime I.rvcnt, te. nun zararları a(•ıkca belirmış. söy1edl. sahibi mülkünü kurtarmak '" 
du. Jler arabanın ü.c.tünde arka.. du. )"erlestirilmi.ş kamyonlar, fotoğ- men. Düriye Altınok, Fe\'ıi tiı- lıha .~u. ~Tukadd<-s .. Arı soy, ş a. teraslardan sızan sular. yapı· - Şehir )leclhii lzasınc:.ın kiracısının sıhhatıni koru:rn•' 
da insan bo)·uncla muaı:zam bır Bir aralık kulaj,una: rafc:ılar bu tarihi hadiseyi adım kü, Hamit Rodop. Şehime Ba .. ar, ziye Ozen, \'e23.ne Oıkan. S .di· ı da rütubetin doğmasına sebep bir zatın takrir \'Crrrek mes'- yolunda. e~er çatı katını };I" 

yapma i tirıdye vardı. Buna da- --- •Biziınkı gtliyor'• diyen adım teı;bit ettHer. l.ı\li Som. Ziyaddin öıergün, Nu· ye ~fullu. Sel:ihattin Yen<'r. Naz· ol muştu. Bu hal. s;lkinlerinin elenin karara bağlanması rla- patnıa~a trı:;ebbüs eden;c, btl 
yanmış duran ve ahaliye el sal· turiçe bir elimle geldi_ Lon:; Resmigeçit. bir bu('uk !l;aat man Özerol. Remzi Barantel •. miy<' Şenkaya, Nedinıe Isıl, sıhhatlerini ihlal etmekle be· ha doğru olma'Z mı dedik, hareketi 1.orla önlenecek. 1(1" 
Jayan guıeller birer deniz kızı· Ileach'te bir ha,·li \·atandasınıız ~onra sona ermilii'. Long Bcach 1 Nimet Doğaner, Bahri)'e Bay-I 'liya?.i Keskin. Te\'fik \fed<'t&il rabcr, binanın da harabiyeti· Bu husu~taki mütcıliı.amıza da ç~k in~ast yaptı di~e cezJt' 
nı andınyordu. Resmlgeçidic. oltlu:;unu du}'~uştum. Tatlı li- luılkı güzelleri tanımıştı. raktar. ~Iuauez Güvenli, Sıtk ı -~ ta Onar. Nermin ~nat. B~h .. i.ve ne ıernin ha1 ırlaını~lı'. Bu çe- iştirak etti. ~arptırılac:ak ... 

:..------------------------·----------·------ Yeğin baş, :"Jedime ,\ykut, Xezih 1 \ urday. Fatma Dınler, Sabıte şit bina sahiplen He kiral'ılar Şc-hir ~leclisincle kaı.amıll imar müdiir1ütilniin ihtir" 
B. Ersan, Remziye Özdemir. '\'"a- 4\ lpcr. ~ecati Stıııkman. Gıııiı1 1 arasında ihtiJiflar baş ~o.:;ter trın ... il eden bir rnuhtC"rem a- savrtı:ı ,.e çnlı k~tlarının .~f 
ım Sermet. \~ahit Kınay, Nihal Boğatır, Haydar Hıı"('r, fbra miş ye vatandaşlar araı:.ında zava. meseleyi a('arak hir tak- panmasında bir Jnahzur şili 
ftil, A af Erem, Sildi Demir, \ la him Ataman. Eminp Karapınar. hır huzur~uzJuk ba,Janııştı. rir hazırlan1asını j<;tedık. Çatı dur.;; un faydaları dola) :sile ~et 
cide Sakarya. ~iınet Önürme. Bahtiyar Köıı:e. A flua E~iin. ~tal sahipleri, acık tera .. Jardan katlarının kapatılnıası yolunda \afık huldu""u, ~rlıir :!\Tt'cl 1 

Feridr Orringör, :\l. Ekrenı Tür, S. Şakir Pehli,·an. Sıdıka Sa\"aş. ~elen zararları <inlemek mak· kU\'\'etli mucib .!-.eheblerle ha· nin iri1dcsini il.har cttıgi ı.',,. 
ihsan F:rtöl. :\dil Tuncer. Se\·k\· mnn. Fethiye TJn\·eı:rlL Ke,·.,er sadiyle. her türlü tedbirlere nrlanan takrir Ş{'hir J\tcıcli· mescleclr. vatanda~ın bu nıU~ 
ye Öıalp. \Iacide Nurbi~e. Ul 'Tümerdem,, 'adire Özkes. Seıaı ,.e her cr~it tC'crid maddrleri· ~indr ittifakla kabul edildi. rem ilıtıyııl'ına scd ç<'kmc ll' 
\"iye Terim. isnıet Ürgüplü, E· Gökmendere~. Fahriye Günt>y. ne bas \'tırn1u5ıar"a da, netice· fmAr müdi.irüne tr~rkkiir n1efhumilC' tcılıf olunabilir 111 
min ,\ kar. Sa[i)·e Lalaşahin. fia. yi dr~işliremenıi !erdir Bil· icin lf'lefonu açtı~ın111<1a· Komi yonlar, raporlar ,.c n1 f 

bia Boıhora. \lakbule Bilse!, :ı.ıus Yalova'da çiftçiye dağıtı· ha3sa son hir ~·ıl i~·ınde .;:ık;ı - Gözüııii1 3\'dın H_alloltın· hatalar :lr ıaman grçerı.r1 tara Cın,ı:Jr G:ınimc S;ırp. Hu· \"etler Şehir \lacli~ine ak-;ct rfu drdi. Biz rle ci<lden ~e,·i11- İıhıri nıakamlar.n \"E" Il·; 
riye Kanlo~lu. Beşir Demir De- ı lacok toprak ı miş ve ('atı katlarındaki tC"raı;::- elik. l1muma ait hir riert. ~('< \le<.'lislt>r•nın ff't\"İt ettıei t:ı 
,ıtre. Sabiha Bil:-.eL \Inhasin Ca\' tarın örtüln1e!'ıi ıçin orada da rek Imiır ınürlilrıli~ünıi n. ~~· harekC'tirı il'tı~:na. ihthacı ~~ 
Jı. :\le rurc Tanyel. Burhan To· ı Yalo\ ada çıftc;ilcre daqıtılac.lk ~ir ırma\ ül belir~isti rek. P $ehir "'.\Jrcli!'inın nnba· ~·ıı~mı~ an h;r" t~ılın1atnamtl1 

1 lunay. Hakkı Tunga Lcınan Kö· toprau:ın tr,·zi şekli i('in diin sa. İ~tr. bir cok niza'lara se maha \'e dirayPtılr ı;:ifJ hırl· kuru hır r 1 1·T'a~ıtıa cia\•an~r• 
nüman. '.\l_e1iha Sez"in Kadriye b~h \'ı~3yettP il~ililerın iştıra· 1 be-O olan hörJr b~r dı'.&\·anın ınu~!u r:ıkat hu E'\ inclıniz k;ıı·ak n .. rlemrk rl'.'Vll j1'\ 

1 l\anio;_. .'\lı~P .&.~·to l u Rasim Ya l~ıyle hır toplantı yap ı lını. tır. nailin!. kf'ndinıize dert rdine maalr;;cf pek kı.~a iir<lU ılır" .. 
daJı. 1 1'·,ı, .\ knıtın. Seliımı Ti.ırk Uu toplantıda Yaloranın :;::ele· rek, harekete ~ec:tik Relrdi\·~ ~l e~er Şehir :\frrlisindC'n Ye"iin(' un11ı1, Oa\ 111rlıll 1, 
ınen. S;uniye Gükı:e. '1e\"hibe <.·ekıcki ,geli~me duruınu .a:öıönü 1 imar i"lerinin baı;::ında vazife ~atı katlarının k:ıpanm:ısı Ba.l\anlıltnın \erel'eği kar:J 
Kanol:. Hamide f"l,::en \d~let ne alınınak sureliylc-. muht~ç .:ören zat ile tanı-;ıklı~ımıı ol mJksadi le ~e<:ti~ini \'e ~chır dadır Selim <lii~Uncenin 
.'\ydın, Ha~riye Tü,rr llali~e 1 Yalo,alılara yapılacak İC\'Zİ e'as- nıadıj:ınd::n. zamanını israf rt· \lecli i i1alarının da ınünh;ı ıaffer olmısını di ·jz 

Yakıt l lehmet r.ökalp. Sekine lan tc,bil odi l miıtır. \ ~----------------------··-----·-------...., .\ nli.arada a lıi.erı \"eleriner okıılundcan n1cıun olan \ tegnı c nl t"r 
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çoğumuz &nbahlc)in go1ümuzu açınca hemen gazete~! cllmi· 
ze alını, ~erytltfinde neler olduğunu anlamnlt için acele 

göz gezrllrlriz. Bundan 6onrıı tramvayda, vapurd okum ğa 
devam ed!'riı. Fakat rter derecede t"akft bul madıcımız için: 
• lttnrahnı nk5am elde okurum. deriı. JlalbtLki ak$nm1an 
'orgunluk, mlsafır grlmrsl, vahut bir ere gftmrk luzumıı 
huna imkan bırakmnz, t'kı;erlra gazetryi 'linmvamalak oktı· 
~us ı_alınz. • o le bir hnber, vahut ~o\le blr yarı vardı· de>· 
dıklrrı uman •:\"asıl olııp da görmedim?• dl)erek eaımr du· 
ruruz. 

Gazete okumak bir sannttır, gazett"drn fn dnlanmnk için 
bu sanatı bilm,.k Uzımdır. nir zamanlar elıme •l iklir f çmrk 
Sanatı• ndlı hlr kltnp geçm~ti. l lkorfo hiç bir mtınn~ebrtim 
ol~~dıftı halde kitnba goı ı:t"nHrınl tim. Likor lçmrk mrğcr 
m m bir sanatını~ .• Aklımda kaldıjiına gore kitapta u rm· 
tırlar 'ardı: •l ıkor kadehini birclen bo altanlnr içtiklerinin 
lezıetınden bir snv 1 1 Ü " an ıımo1 nr, !!lelik n ıdnn bunınlan \"il• 
nnr. J ikorıın lr1zrt1° . k ı ı ' : . ne 'arm;ı r n bunu yudum vııdum, sın· 
dırc sindire Jrmek l" r1 '-' 1 • _ ' dltm ır.• nl ııp bunılan ıı;onra lıkorlrr 
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Amerikan . 
istiklalinin 

' Yıldönümü 
Anadc'u AJann 

Ankara: 4 - Amerıka ishk· 
Hılinın 176'ıncı yıldonıimü mti· 
nasebrtiyle Amenka Biıyük El· 
çM Ek6el:ıns l\Ic Ghee. Çanka· 
sa'daki ıkametgiıhın<'la. bu ilk· 
sam saat 17.30 dan 19.30'a ka· 
dar drvam eden b r kokteyl'par· 
tı tcrtıbetmiştır. 

Kotr)I partıde Baı;bakaıı d· 
nan 1\fenderes, Başbakan Yar
dımcı ı De\let Bakanı Samet 
Ağaoğlu, Dışı,lerı Bakanı Pro· 
fe or Fuat Kopnılu. di er :B:ı· 

1 
kanlar. Mı il eh ekıllerı. Grnel 
Kurmay astba~knnı. grnrraller, 
tımlraller. Sıyasi Parti başkan· 
latı, Buyuk Elçilt'r, rlçıler, Ti· 
caret \'e Sanayi erbabı ıle Ba· 
sın mensuplıın hazır bulunmu~ 

Güreşçilerin çıkarılması 
ile karşılandı 

üzüntü BAŞMAKALEDEN 

Pr nsipten 
Şaşamayll 

DEVAM 

< Bns-ı l lndde> karılmak bir şerefslz:likmiş gıbi 
amatör sporcu SB)ılamıyacaklan çocukları yemi' kemJrmış. Ga· 
ıdı. Bınaenale)h adları ııkredi· zanfer hazan ağla,acakmış gıbi cnası 1 incide) 

Amerika Savunma Bakan Yardımcısı, Yolu bom
bardımanıyle '!Orilğımızı ispat ettik, dedi 

len bu sporcuların kampı terkl!t- oluyor. •Hasta oldum, dıyor, Ü· lerf Bakıınının J, dro}n yapma· 
melen i&teni) ordu. Bu karar mldım 1) ı olmak, tekrar yaba;ı. ğıı hazırladıklan se} ahatin, ln· 
haJrelle karşılandı. Boyle son cı ülkelerde milli forma ınrtımd~ glliz llaridye Nn7..tnnın r;nnlık 
anclıı, gider ayak vcırılrn bu ka· olarak ~ürnş tutımakh.. Sen ° hastalığına tutulmn~ı ),iziindcn Üç glindenberl memteketlmlz. yardımcısı gaztecılere Yalu'dakf. 
rerı herkes J<endi gorilşUnün süı ümıdı tıım tnhnkkuk ı>tltrir gıbi geri kalmasına teessür etmemek de bulunan Amerika Savunma hiclroelektrik santrallewın bom 
gcrındrn geçırdı. Diin şehrin cıl, içın &e\lnçten fıdpta uçsun, (']de değildir. Tam bu sıralarda Bakan yardımcısı C. Nnsh dün balanması keyfi)etı hakkında 
her kcişe~inde, kahvede lokanta· çalış, çııbala, dinin .. Ve &onra .•. > fngilterr, )eni bir )ol aramak saat 17 de hususi uçağı ile Ati· sorduklan bir suale şu şekilde 
da, Tramvllyda, otobıiste; ,·elha- * ihtiyarını du~ muı; bir haldedir. naya gitmiştir. cevap vermiştir: 
sıl her yerde ve herkes tarafın· \"e sonra . Y.

0 \C!t. işin sonra ı- ı; ki hu lnrı \C ıtl atlan dohm· 
dan 'orüşülen bu mevzu ıle il· nı alftk:ılılarrlıın rlınlh rllm. ın) il', fngilillrr: Ortaşark, As. a Nuh kendisiyle ı;ôrlışen gaze· •- Bu çok isak!Ui bir hare-
gılenmemek milmkun de~ıldı. Kanın mu'furıi K,,mal T11rel: ı ,e Afrikada takı·rıt"n ~a"•P.rcımn- tecil re l!Zcilmle demlftir ki: kettir. Biz bu harrketle varlığı· 

1 
" • ..,. ~ ... - mıı.ı ishal etmıs buhınuyonız. 

Herkese kulak \'erdım, bır çok •- Karar ııal. h '-etlı bir ma· dikleri nufuz \e tahnklıiım siya. •- Birçok memleketlere ve Emnı)et bakımından bu hiıdıse. 
şe~ler du)dum ve alAkalılarla go 1 kam tarafından vrrılmlştir. Bu· ı;etine bizi fılel <'imek, bizi ye· bu meyanda Turkiyeye yapıl n yl Birlcşmıs Mılletlcrin seliıme
rüştiım. nunla hrrnbe>r takını k•ıvvetindeon deklerinc alarak kendi ha,·at &a· yardımlarla Amerikanın Turki e ti add~dıvorum Kuzey Korclilc· 

Sıze şımdı bu intıbalanmı kısa b r ~rv kn brtmeml~ır • rlnor. 1halan°diye telftkkl ettikleri )er· Yardım Kurulu ba~kanı GPnrral re \'t' Çin komUnis1l,,rine boyle 
notlar halinde vereceğim. Yıne bazı gilreş idarecileri de lt'rdr.ki nufuzlıınnı ktı\'vcllen· Arnold un )aptığı i~leri \'e ayni bir ~ozdağı vermek lazımdı. * bu !tıretle 'üreş Aporunun mah· j dırml'k bakımından bir deneme zamanda buraya Amerlkadıın Jngılır.ler bu hususta biraı 

Tramva) dayım. Matbaaya ge. dut bir kaç lsmirı •haklmivelın· d:ıha yapmak he\·e indedirler. gönderilen malzemelerin ne ş"- miışkülpesent dnTanmaktadırlar. 
lıyorum. Bıletçi uBılet~. diyor. den. kurtıırılmış olmocına sevin· Huna karşı blı:.e dil r.n ml, kilde lmllanıld!ğını tetkike gel· Geçen hafta Dış İşleri Bakanı 
ye btivlece hu\'iyetımi öğreniyor. dllderıni üadr edivorlRr. Ioskovanın tchdiı\i altındaki ye· dim. Yardım mucibince Türkiye. Edcn"le yaptığım konu5malarda 

Amcıikada Oğrenınce rie sual hazır: 1vi ama gurrş b•ı Hodri mev ni ve hür hir durıyada oo~·Je bir ye yollanan malzeme çok i)I kul· bu mesııleye temas etti. fngilte· 
New York 4 • <AP) _ Birle· - Br)endln mi olanları be- dan' İsim lıAklmh eti de ne de- ı;i)asrte )er kalmadığını inı;lllz· !anılmaktadır. TUrk ordusuna tı"· re htik<ımetl Birleşmi& :r.tılletler 

lardır. 

~ık Amerıka bu,ı:un ingiltere"rlen yim? mek" Var~a. ~uç yıne ldarccile· l re anlatmak, Orla nrk, Afrika linci:', dünyanın en iyi orthıların ordularının Yalu'daki santralle-hakkındn maliımııt '"rhor Vf' llkorün ('n mlııtn~lp leme tor· 
zını anlah}ordu. Kitabı okuılııgııın 'laman krndl krndlme S<İY· 
it düsfinmü tum: •Likor menıkhlan irin fa dalı bir t5er 
Fal: t b d ' ... 

kazandıttı ictıklAlıni trs'ıt et· ı - N.e olmuş kı? rln ıieğıl mıydi" le As)a)a itimat .~~ikin edecek dan biri olduğu şüphe göturmct ri hombalamava salAhiyetleri ol· 
, mektedir. 4 Trmmuz Bayramı - Gureı;çllerı söylUyorum. Çı * H A';nıpada k~anut kuracak bir bir hakikattir. Tiırkiye dünya Ai· madıklarını ileriye sürmektedir. 

hafta sonuna tesndiif ettigı cı· karacak ıamanı da tam bulmu~ Ruhi Sarıalp, a•lctlzmde bize ıırenı;ı~ ı;lyasctıne ~ a~!a mal arı· yasetınde çok mühim bir yer Is· Fakat yapılan bu hlıcum fev-un ıın hlı, ım ltenlrr de ilerıı alabllirir~ Yn11n sırnk 
gunlrrlndl! bir bardak ofuk sudan tatlı nr. olabilir? ... Bu u· 
i~ın tadına urmak 1ttn de ağır dır, ır;1ndire sindire itml!k 
zım ddil midir'! Blrdrnbire '"" rlanan bir bardak suyun 

lezutlnl anlomatn lmkin ur mıdır?• 
dlkk Gt~ı:ete okumak d su ltmeı;:,. brnzer. Her habt'r, her )an 

8 e okunarak, okurken kendi kendine mutaleolar )ilril· 
tulrrek turkre , ı 1 • ' • • an ti ıın, ıfade bozuklııklan • bunlııra be on 
~ı;.ne:rnberl mnattre!I lıf ık sık rastlanıyor • hakkıniln h . 
"~l~ er \erilerrk, ı:ar.ete katlandığı uıman münderecatından 
.., nmPm{s hiç blr &ev kaim yacnk. 

llp'lı~~c~a~mıı:. hunu hııkkl\ le yııpannı • ı: ktden s:ıır.ete •Fi· 
sinin eı;ıı:n.~r;d~kunurmus. Fıllp l'fendi mr"hur Tıırlk f! 1ete· 
llp'"ın .. d 'e lmrıı ını ııızetrnln en sonıınn atardı .• ı·ı. 

c "a er okumak. .. t d 
ge-rdlnnrk drm ' ':81

" " e nr v:ır ne )oksa hrp~lnc ~nz 
tür- ha• t k' !ekti.·· Şımdl J: 1rtrl rlıı b:ırlmlrrl büvllnıil,. 

' ' f'S ı, ndeıı [ozla ":ıl " 1 1 gıızrtrlerl J.""ll ,
1 

.. 1 ma,,.ı cap eti rivor. nu ltlbnrla 
bellib ,

1 
• 1 

P n,. kadıır okuma • mfimktın drğildir. F kat 
ksl tn~d~ a;ı 'c haber lhınlannı ihmal etmcınek lfımndır. 

lormu ·r//• 
1 
•1\Teml"k"timl e blıyiık bir ıacak dal n~ı gcll· 

nız?· dİ\e a 1~
0 ~ haber Hrditl hald bunu nP.drn azınadt· 

!indiği gibi bu\~ b den OkU\l!t'tımmun \llılvetı e d erir. Bi· 

d k 
a er gnzetelerlnılıln hem de birinci sn fıliı· 

hC'tfo re~mı tatıl Cumartesi .,.... lar. SP.rtfll bir fictıncUIUk kazandır· na limıl olmaktır. İngılızlr!rle Is· gal etmeğe ve Birleşmiş ?ılıllet· kalAd rnul!s~ir olmu tur • 
raımr de,am c<iecektır. 1stıklAI - Neye? mıstı 1948 Olımplyarlında .. O 23• birli.ti ronımıza mlnn t .•. Fakat !erin ideal memleketlerınden bi· Naslı dun Karadenız Boğann-
Davrarnının ılk gtlnü tahminen - Nı!ye~ı \'ar mı beyim; bu mankl şamphon tnlomlR bera- hölle prensip ı;iya eti etrafın· ri olmağa başlamıştır.• daki mU tahkem mevkileri riya· 
ıJO mılyon insan çe ıtli tacıt \a. defa Ruslarla karşılaşmak da ber o da afııroz edılml$. Çok llı- rla. .. Amerıka Milli Sa,'Unma Bakan rd etmistir. 
gıtaları ne \Ollara dokf41muş. sa· \•arrlı. Bö)le en 'iyi elemanları· gLin. DucimU~or. DllsUnfüor da Yrniden &ahlıınan Britarıya H --------

hıl ve plAJl~ra. sa~fı)c berlerıne !'11Zdan mahrum bır takımli bu tıım 13 gün varkrn bôvle tepe. Ftaıısa rmpenaHzml lehine Tu· .,,.. 'ıtım 
akın etmektedir ıs tor olacak, zor!. Çok acıdım: den inme bir karara maruz kal n ve fısır mrselelerlnd yap. u" t':ası · * manın s,.b,.bıni bulamıvor. tığımız fedakArlık. d hilde de, l l 

Bıletçinln samimi ilzuntü~ii. r- ranıın Ruhi, n"dıl"l' h ç hariçte de fena bir tesir bırak· Türk heyeti fçımd btr l!Zlkllk bıraktı. Gerçı bır bep bul:ım•vor an. 13 T!İ· mıştır. Umumiyetle harici me· sonbaharda to c k 
- O hldl&e)İ tamamen kendi ZD\ J. kamının ll~U'l'SUZlU~Una da nll 1 ııefeJerı\c bııvük bir isabetle YO· 

Yugoflavya'da . esinden görUyordu, ama . ., nanmıyorsun'• ltınıı tayfrı cdPn D. P. iktidarının 
.1 * * bu gibi hatalardan uzak durma· 

- f Prhaba berberi Onu bunu bllnırm ııma. bu dıı ı \'e prensiplere dört elle ıınnl· <BaSJ l lnddel tahsil birleşecek ve çocuk umu· 

Beklenl•yor - )lerhaba! fa Bıırhan ı-eırk ın diıt U"ıl gr.. ması temrııni)e ı )ıktır. Rlzlm yapılmasını, bir kısım rntit,,hr· mi bılgislnl bu tahsil çağında 
- Ne var ne yok? re gere ;>•emin erlrhilPc"ğinr f fçln selamet huradndır. Bir dda sıs1ar da ıiünyanın her tarafında alacak. tahsil müddeti de sekiz 

Anaı!<>lu A ıa ., - Sonna be birader, gUregf. na~ıım var Bana kalının lı tid prensiplrrl ı::evşctrı"t'k 1111a5ma <ılduğu gıhi tahsil müddetinin 12 s ne olacaktır. Bu okuldan me-
n lgrad. _ ButUn Yugoslav teri kamptan çıkarmışlar. hu drfıı di~er erıPlPrın kefırrr ve pa7arlık yoluna dUer.rı;ek, ne· nede kalmasını, orta ve llscle· ı:un olan çnruklar nihayet dnba 

ba ını, bır Yunan ParlAnıento - Çıkarırlar ;>a! Sen de nafa. tini ödPmrk tct,,nıls olmalı. Hak rrkre ,·aracağımıı belli olmal~ rin ilçer sene olmasını müdafaa ıiyade bir ihtı·as kolu olan llse4 

hrydlnın Yuı;o lavya';)ı zıyarctı kanı çıkarmıyor musun her gUn? kı da yok •de~ıl hıını ı. Edrn'in hnstalıAına teessüf edeceklerdir. tere ~eçecek, kabilıyetlerine g5-
h&d c ınl seHımlllmııkta, ve bu· - Canım IA!ıfryi bırak; iş • :ıtıun T NJU etml'kle beraber, Londra mulA· Önümüzdeki sonbaharda topla· re bu tahsil mUddetinde yeti&· 
nu ivi kom uluk sıvasetinın tc- cıddl . Çocuklara demışkr kı: atının g('ri kalmasına bir cihet· nacak şOrada ilk öğretimdeki me~e ha6layacak ve ilni\'erı;iteye 
z:ahurfi , e ıkı memleket arasın· •Sız 1948 Olımpl)atlarından ge. d d ten memnunuz. iç si) a5etfmlıd • Of d t t b i 1 U hamhklı bir eekilde gelecektir. 
dakı karşılıklı anlaşma rlhnive. lince para ht>dlyesl aldınız:. Bına- Fe r syon 1 na ki hırçın, sinirli l'e tenkide tn· m re a ,. er ıye s &tem ıe· Mılll Eğıtim Bakanlığı bütün 
tı fhtl\acının belirmesi olarak t>nale)h profc~~onel ı;ayıhrsınıı. lh mmul~uz lmıı, hnrlçt aleyhi· rinde de ehemmiyeti" durula~ak bu hususları gözonüne alarak 

nn a tı mıstar! ..• 

Enis Tahsin Til 

kabul l'tmektrdır. Ölle olunca da bu olımpıyatıa. v ·ı • L f mlze tesirlrr bırakıvor \C kudret \e bu hu~usta alınacak kararlıır her vılAyete birer tamim gönder· 
1 Yugoslav hukumetinin re mt ra ı~tlrak edemezsinız!» lAfa bıı~ en en IZBl~.a n itibanmmn esasını tc kil en kı~a btr :ıamanda tatbik edl· mistir. Bu tamimde okullardaki 
gazctesı olan e:Borba• Yugo~ıav· ~ahu, IAfa'. <Roşı 1 incide) eılen milli birlik ve i~t~krar mnn· lecektır. eğıtım ve bğretim usulleri hak· 

Avam Kamarasmd Türk ti'tünü 
< Bası l lnrldel 1 E ki 1 i k 1 sualkrine Thorne croft .. . ç nhinı:• Bakanlllrın· 

demi~tir: j SO}le dnn Phllıp NoeJbaker ıu suali 
B lı.· • r;ormu hır· 

• - e '\l dıvorum Çfinklı it· • • · . 
haUıt y pıp yapmamamız l - R ar ıla·tı •m•z bli} lık do· 
\~•mek lmaJAtçılarla tUccar~~~~ lar sıkıntısını gozônfıne alarak 
aıtttr • ATT'e,.ıknn tUtUnUnilrn 1iyndr 

ı 
Ti.lr~ \!' Yunan tıı~ilnll almanım 
tt'rrıın edrmrz mi iniz" 

Thorrr.}croft· 

-------~~;;;....,:f.:,:l ,:,:t::,1 :.!.!rt •~ l'mumlvl'~l -'ffirk. Yurııın 
H" do u karm t ttlnlt>nrıın ilha· 
IAtınd artı 'ardır • drmıştır. 

o ar İ "I Partı inden Philıp 'Prlce-
1rıo Prını ı •.@o f r ıllernf,,n Tlırkil eye ttıtün lh· 
100 ı.u11 ,, ~• _ 0 11 

rarıtının Turkı erlen :ıpılan it· 
1on tn er• ttun 114 03 , 

03 
h IAta nazaran ne kadar bir fat· 

l r r D 1a ot 41) fi Ol •O (alık gosterdl ini Sorm•ı tur. 
ıntı 11

•' h hun ı oo 6 eo Prkr ayni ·um1nda İnırıltcrc· 
1 0 

r•b'llt ı nn - 1 en ~in dcıl r salıa~ından mlıbay:ıa· 
ıoo ~ek•una• Eu. ı re - ı 60 arını azaltmak Uırrr Til,.kıyeden 
ınn r. .. o ıu. u 12 ao u 12 r.o ıthal:ıtı co nltmıık için ne yapıl· 
•• E HA 1 Te TAH\'h,lT ıtı~ını da Mrmu~tur. 
• ı f'Alzı 1 TAHvtU.ER Thorne crort: 

6ı u • Erı ııım I 10 :ıı oo •- 52 nın ilk 5 ll\ 1 içinde 
: ::• ~. F.rtıı"UI 2 7 21) ~o 1 BMı> lk Krallı ın fob im met iti· 

" n ı 22 ,o barhl .. Tiirkl e-dcn ap•ı~ı flha· 

ya'nın boyle bır işblrlığı mu\a· ı - Nrden, fena mı derniEler? \:&Sıflarını kaybeden bazı &llrc7 ıaraı;ını boıu~or. ntuhım bir si· Henüz bir fıkır olarak ortaya kında salAhivetli kimselerin ten· 
rche ındeki tezini şu ısekılde l· _ Pek i)t demısler değll mı? t çılerın, bu kere Tilrkıye Olımpı. veset merkezınde dunyıının hu· atılan bir teze göre ilk ve orta kidde bulunması istenmektedir. 
zah ve tesMt etmcıktedır. Gıt Allahını se,·rrsen. sonra ka· ~at komitesi tarafından Hels:nkı zuruna çıkmazdnn ewel btı hır· • J 

• Biz, Balkan mcmlrketlcrinln, rışmam ha! NMıl olu traşa ge· Olimpıyatlarıııa götilrüimemclerı çın \C abus stma)ı turlye e Uğ· lkı" havacımız ccVATAN» Helsı"nk"ı 
aralarına iyı ve sulhr;b komsu. lcc~ksin., hnkkıııda verdığı karar, gaıetele· rııtsak 'e ha~a~m~z1n ;sasını teş· 
tuk zıhnlyeti ıle işbirliği etme· * rJmıı:dc ve efkArı umumı.) ede de· kil eden mı Ilı bırlı~ı tazelesek 
ıcri ve herbiriııin ıt)rı B)TI is· Berberfo gaznbı gl:irUlecek şey 1 rln ak! ler )Qratmıştır. herhalde tok i)i eılerlı. <ehil oldu Olimpiyatlannda 
tıkbal ve hurrıyetlrrıni koruma dl.. Ve daha sonraları, akşama Durumu açıklamak ıçın Dedrn Ahmet Emln YALMAN ı/ 
rn kararlı olmaları ııa.)esindr, doğru, Burhnn Felek'i hıç bir 

1 
Terl.ı YC!l Genel ınudlır mua\ınl 

1 
Hımut ıtı.Aıı lnmfıdt11 

bu bolgcnin bir yabancı istılft yerdr bulamayınca, berber tek· Mehmet Ar.kan bugün saat 18 de Eskişehir, 4 - Bugün sabah-
emrllerıne daha iyı karşı koya. rıır aklıma geldi. Doğru~u. bu nC" Genel mud.ırl ık b nasında bir levln şehrimızde Sot:Utonü m V· 

btll"reklerlnl! in "maktavız > vi gazaba gelmelrrden sakınmak basın toplantısı yaparak a~ağıda· Bir genç kilnde bir askert uça~ımtz dtTA 
il rdr Turk Parrnmento .he- dcıi!ru hır hareket... ki beyanatı \'ernustır: uçusu eo;nasında bılinme"' en bır 

\rhnın de Yuı:oslaı'.)ıı')Cl ıi)atet Bır çok .şa~ iıılar dplafl)or. Bu •- Ollmpi,)llllara pürarı1atör ı • f sebepten yere dilşllp puçalıın 
dere ne t<ma~ eden •Bo.ba• tkararın çıkmıımasında Olımpiyat ı.porcular katılır. Bu bır kaıde- nnesınf US ura mış, genç havacılarımııdan JI 

i trıl, 'I ırk Yunan 'e Yugo~· komıteu Başkanı Burhan Fele· dır. ÇUnkU Olımpiyatlıırdnn ev· • lot Öğretmen Özhan Eren fle 
lav memlek,,tlerı arasında bu ğın ağır hastalığı sôylenıyor. \'el her memll'krtın Olımpt) atla· ile ö 1 d Ü rd Ü Te~men Atalay Demir &ehil Ol· 
v kın aşmanın Mo ko\•a iç n l:stad: ~tııe de demış, bu şahıs- ra kııtılac;ık her sııorcıı u amatör muşlardır. 
av a b tmı&,. olan bir dıken 

1 
Iarın Olımplyada iştirakine razı olduğuna ve Olimpiyat kaidclerı !'tlrl: llanaı!ı. A.fa,..n Genç havacılarımmn t'enau 

t tkıl rttığını ı.~ ~ et~ektedır. değılım. Orada amatorilz dıye ye nt> btlli ka} dı şart rıayet edece· leri, başta Vali olmak üzere O 
) urı;ın hl'ye ını mlıleaklben, mm edcmcmı. ğıne dair bir beyanname imzn· ·Adana, 4 - Kocavezir mahal· neraller ve askeri kıtanın lşt 

hır Tıırk Parlamrnlo grubunun nazı 111tlfeden lıo~lanan kişiler lar. Federasyon ibaşk nları bu le•ındc oturan Hatice Gezer fıı. rak ettığl bir m rasımle ~ehi~ 
da Brlgradı zı~ ret cdecrğl key. de: sporculnrın fcırı!'i iıtirıık formUl· mınde blr kadın, ılk kocasınden lığe defnedılmlştlr. 
fıyotı, hl'r fiç memleket arasın· 'Peki aına dı.,orlar, Burhan I"rinl dol<ltırarak amalur olduk- olan bir erkek çocuğundan son· 

ı ı ra 4 Uncu defa olarak kocaya 
da kareılıklı istı nrc rr yııpı a- Fclek'ı btıyle tovbekiır olmaya Iarını tasdik eder. Mı ili Olımp • varmıştır. Buna içerleyen oğlu 
ca ı ve ancak bundan sonra se\keden ebep nedir? Londra yat konııtesı de bu fişleri ayrıca Mehmet Gezer, bu dbrdüncil ko
muhllmel _hır tcca\ üze karşı Olınıpiyatlarına giden futbolcu· tasdık etııktcn sonra sporculıir ca meydana ı;ı;kınca, daha lazla 
muşterek sıyasctın lahakkukun!l lar ıçin yemin ederken ayağını Olimpiyatlara katılmağa hak ka· dayanamıyarnk Hatice Gezeri e-
ımkAn hasıl olacağı sekllnde ı. mı kaldırmı~ı?a zapırlıır. ' nde yakalamı11 ve kadına ev· 
zah olunmaktadır. * Sporcunun br~ anı, lııUfı haki lendiği hu adamdan a)Tılmasını 

Bir çocuk otomobild n 

fırlayarak öldü 

rnası l incide) 
şinci Olimpiyat O)'Unlarının 
havadis h bf'r \"e tenkld kıs
mını kıymetli blr ekıp vaSlt4-
Eı~le te bıt ve hır an evvel 
yurda ul rtırm!rını temin et· 
mlş olm:ıktadır. 

Arkncl lôrımız. Olımpıyat· 
llra i tırak eden Turk sporcu
larıle her an b"raber olacak
lar, onların gPrek müsabaka· 
larına gerek e müsabaka ha· 
rıcın"le yaea} ış. hazırlanış ve 
ınt ıbalarına daır alAka çekici 
ropartailar göndereceklerdir. 

}:n :rC'n"in re~imlf'r 
\'ATAN'da 

1 
" n -ıı,.. 11 m :ı 0 lat. 4 074 000 terlinıı bu mf'm 

u 1 ~a•u ı 22 ı lrke•p ) anlı ı lhrarnt da 17 mil I 
l• ' 1a•u n 1 

Öpı•eııııeı leı• Kararın hangi tesirlerle ve knt olduğu tc bit edıllrse spor htar etmi!itir. 
~'I klmlerın ısrariyle ..-erıldlğını bil ru. fcdl'raı;yon bllerrk bunu ım Kadın, oğlunun bfitUn ısrar· 

mıyorum. Naklettıklerım tama· zaladı ı~e mllll federa~~ on heY· tarını ııiddetle reddederek dor· 
men duyduklarımdan ibaret. Ba nrlmllel fetfern~)ondan ihraç e· duncü kocasından a)rılmak ıs-

Adapazarı, 4 (Huı;rıst) - Bu 
sabah lzmitten şehrimize gel 
mekte olan şoför Tah,ln Uyanı 
idare,indeki Bovabat on plakıı 
ı;avılı kamyon. Sapancanın Ya 
nık köyü civarında sOr'atle ıı 
derken, şoför mahallinin kapı(ı 
birdenbire açılmıştır. Şofor n 
yanında bulunan Meryani Kaya 
~d•ndakf altı yaşlanndııki bir er 
kek çocutu. acık 'kapıdan dışarı 
fırlayarak ölmüştür. 

Olımphat ekıbımizin dol· 
r,un \ e siır'atli haberlerini, 
VATA~'ın hu~u~i fotograf or
ganıu~vonu ayesındc temin 
ede-ce#i re imler 1enginleştl
rrcektır. Olimpiyatların en 
bol 'e ÇPşıtli rr•imlerinl VA· 
TAN"da bulac"ksınıı 

Gazetemız, Olimplyat resim 
lenni çekme inhısannı alan 
fotograf mUP~sese•is le anla sa
rak. en caııı:ı r"sımlerin f!a· 
ıetemiı" gönderilmesini temin 
etmhtır. 

:ı o 1 ~on 4 111 000 stertınx idi. ,, ıı 1atu ın T 
't • " -!ıha ıv :ıı 4o •k mamullerinln inı:ıllt'rede 
Z raat Banka 

1 1 
21 so &atışını t:ıhfıf eclrn ba91ıca Amil· 

'ıılova'ıla 

'.l."tJJllltJl""llftl• 
zılnrı da dı)orlar Ju: clıllr. tcmedığıni bildırmlştir. Bunun 

e:Canını, tA. 1928 Olimpi)atla· Knmptan ihraç eıtılen gür!' çl· Gzerinl' Mehmet Gezer )anında 
z mu Ra~h .. lI 2t oo ler mutat kalıt ' fıyat gıbi ti 
19~ z raa• Ra 'kuı Ut 10 .oo cari mtıı~ha1alnrdır ki Avrupa 

rından ben bız profc yonclliklc !erimize J948 Londra Olımplyat- bulunan usturayı çektiği gibi 
amatcirluğü lAubalılikle karıştır- lıırından ı;onra spoITuları koru· ıınnesınln ~ fiı:unU ve boynunu 

10~2 z raaı 8 1 ° tedıle hirlı ınd,.ki '·azlvetimbin 
- '!çtk vrrdığl ısu ıralardn Ttırklye 

. mışızdır. Kaıanan sporculara he ma drrnet:i tarafından mıktarla· 
Yalova, 4 - htanbulun blı dı• e \ermek her mılletin teamJ· rı herke~re malfıın olan pa~alar ke meğe ba lamıştır. Kadının 

l:•tr n l.on1o:ı 
fl~r il Pfelt ll 
noı .. dok t 
Dolar ttkl 1 
Dbıar ;t; v. 
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ıı~,d 
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1nr ı z 
C11 dt:ı 
1' • 

1'>2 ~o 

2~.00 

2 l'l 

2l &O 

ıc ro 
v 1 ~ l'I:> 

ıo2 20 

21 00 
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AI Aa ı 

- rlen daha çok lthal~t yapmamı7 
1

'
1rll e o nlsbrtte daha fazla do 

' ,. ödememizi mucip olacaktır .• 
Prlce: 

•- Tilrkiyeden yapılacak il· 
halAtımızın nrtm sı dolar muka· 
bili ~ aptığtmız ithııliıtın azalma· 
sını mucip olmaz mı?. 

Thorneyeroft: 
•- Haber aldı~ıma gore, &im

diden İaşe Bakanlığı TUrkiye
den bu ~,l g 000 ton kuru Uztim 
salın almıitır • 

Konya' da klakson 
Yasağı tatbik 
EdU~t:ek 

• Korı)a 4 - Kon~a Bclediye::l· 
nın karanle 7 Temmuzdan iti· 
Laren şehrımizd k111k on ) asa~ı 
tatbık <'rlılrcektlr. nu yasağa 
göre motorın ve motorsilt bıl' 
umum u ıtalar es çtkarıcı si· 
hazlarını çalma acaklardır Kon· 
\Ti Brledıyco;ı me' danlara konan 
hoparlorlrrle halka ba me\ zuda 
oğutlcr 'ermekted r. 

Zeytin sineği 
T lil si arth 

!Ü ı 1 1 d r g J ~ feryatları llzcrinc etraftan yeti· 
n 1 çe er n e v;ızı e oren ° l lüdtlr Ama blı bunun da §eklini lılzzat kl'ndılrrıne lmııılnrı muka 

retmenlcr bugün Mılll Eğltım bllmediğlmiı itin kendi başımıza hlllnde verllmistlr. Bu durum fenkr hastahanl!ye kaidırmıe
.a-!Lıdür ~ekılının ba kanlığın~a çorap örmekte gecikmedik. Hem kereısındıı bizi minderde yene- lersa da Halice az r;onra aldığı 
\ alo,·ada bir top'n.ntı yapmısl:ır, ilollandahlar .ıUçan Kadııu ları mlycm raklnlerimlz. lüzumlu ev· Jaraların te iri ile ölmUstür. 
E~lOI d.eHe~ındek.~ ~kul~.n~ın 1~· na o, denizden santim santim ka rakı mO~bilevl toplıvarak blıi O 
mıner ışlerını gorü~muş erd t' zanılmış to;ıraklarından koca· limplyatlaı dn mllşklil vıııiycte 
Toplantı dort saat devam l' • man bır çiftlık hediye debılıyor diıştirmek rnluııa gitmlşlcrdır. 
mAşt~r. At tU k ör.r tm n lar, meselcı olmuyor da, günah tılli Olimpiyat komitemiz 

Adapazarında bir dok
tor hapse mahkum oldu 

l rıca, 8 r 'e 6 e e biı.lmkilerde mı?. martın ilk hafta ı onunda yap Adapazarı, 4 Oltmıst) - Ka· 
Zı~ a llkokullanndan mezun o- * tığı toplantı akablndl' Olımpivat ram!irsel ilı;eslnde Mehmet Ak· 
lan talebelere buı:Un merasimle tara plıram;ıtor 8porculann ka· tar ismindeki bir doktor öğle 
diplomaları dağıtılmııtır. Günah kimde? Kabahat gelin tılnhılecrğini erkArı umumıyeye yemeğine giderken ~olda rastla 

l(azada bir 

ocırl~ öld1i 
Dfin akşam Uzori Fatihte feci 

bir kllza olmuştur. Sultanahmet 
Akbıyık mahalle'i 75 numaralı 
evde oturan Abdurrahiın Giril· 
yın 3 yaşındaki kızı yolda gıder· 
ken Silivri otobtisU şiddetle 
çarpmıştır. Çocuk, beyni patlı· 
yarak derhal ölmil~ttlr. Şoför 
Şaban, ~ akalanarak tahkikata 
ba J:ınmı tır. __ _ 

cıOnitod Statcsn gemisi 

ilk Atlantik seferine sıktı 
Ncw York. 3 • (AP) - Amc

rıkan Ticaret fılo unun en ~eni 
ve en nıütckamıl gemısi S/S lJ. 
nlted Statc~. bugUn, l.660 yolcu 
ile Atlantikleki ılk seferıne çık· 
mı tır. Gemi A\TUpa'ya yapaca
Aı bu )olculu:unda, muhtemelıın 
Ailr'at mUkCıfatı olan mavi kot· 
deU~ı da, Mlen elinde tutan İn· 
glliz gemisi Queen Mary'den •· 
lacaktır. 

olmuş, kimse kabul etmemi§ .. Bu d ı dı"'ı ilçenin zabıt kAtibi Burhan 
meselede de öyle oldu. arz,.tmı§ \ e ılıııll fc rasvon nra h 

da hazırlık } anılması için ıkazda Jlese'nln dort yaşındaki km fite 
Yaşar Doğuya dedim ki: bulunmuştur. lıhayı enne götilrerl!k para ve 
- Pehlhan, bu 11e hal" Tilrk sporru k rıır~lrıl oıım. ç kolata verml'k suretiyle kandı· 
- Sorma kardeı;im, dedı, Sor ıı:utınrda m 1 kili durumda hı- rarak . ırıına. tera,~lı etmek Is 

ma!. 37 yaşındayım. 30 seneye rakmamıık için bu gure~I arka· tcımıştır. Müteca..-ız, yauunun 
yakın güreşirım. 1036 Olimpiyat da 1 rın > rrıne krndılerl kadar foryadı llır.rınc etr~rt n yPotl 
lnrında ılk defa bir birincilik kıymrtlı ıürcı çılrrl arıııki F;l'Ç· şcınkr tar(lfından suçılstU yaka· 
kazanan Ya~nr Erkana memle· melrrdPn sonra ıknmt' r.d ceğlz. ıannııştır. Yarı çıplak bir vazi· 
kete donlince yllpılan tezahürat, nıırıını tııınr1 ı'l nıarrttlr 11 yctte elleri ve • yeklnrı ba~lana 
büyüklerin iltifatları, saat şu, bu - r k mrşhut uçıar mahkerne~ine 

gıbl hediyeler, bcnım gibi bir «Zafer» , Bayur'a scvkolunan Doktor lf'hmet Ak· 
koyliı çocuğunu çabucak cazibe- tdr. duruşma ını müteakip bir 
sine aldı. Ben Qe Yaı;ar Erkan ( ı; ne altı ay hap e ve a~rrıca 
gibi olmak, yedi dUvcılın pehli· evap verry" nr para ceıa ına mahkilm edllmh 
\anlnrıyla boy olçUşmek \'e mem " tır. l\fııhkum ccz:acvir.2 gönde· 
lekrtıme muzaffer olarak don· Uımuı Jluh Mri rıf•" rllmlştir. 

Ankarll, 4 - Bıı ,Onkli •Za· 
mE"yi gu •e cdlndım. Bu 15 için fer dl' başmıık1lrde "e dı~cr «<Avrupa Birliği karşısında 
köyUmdl'n heybemi mtla~ ıp An bir sütunda lhkmet Bavur~ın Türkiye» mcvıuunda 
karaya ~ollendım Sonrası rna on makalesine cevap \'crilmek· 
JCım . Zalerir.rle dondUk \'e do· ted . konferans veriloc k 

A\TU~a Birliği hakkınrla tek 
bir konfrrans 'ermek iızere çch· 
rlmiıe gelen Hobert nuron bu· 
gıın saat 15 de .cas:ı d'hRJla• 

53 000 Tonluk bu geminin 
Balıkesir 4 - Ayvalık, Ban· kaptanı Harry Manninı< kendi· 

dırma: Erdek bblgelerınde ıey· sıne sadece tarifeyi tutmak m· 
tın &ınl'ğl zuhur etmi tır Altı ti vcrildiğnl bellrttikt n sonra 
nulyon 'leytın a~acını tl!hdlt e- dakat Uçı.ıün 20 ııaat 42 d ltı):a. 
rlen ha relerlcı mlıcadele ı k 

nüşilmıiıde hediyeler verdıler, Bund;ı, zirai At t , c makınt>lcr 
dıye bizi bir şeref ~olculuğun· ıç n )Urdun muhtelif bol e e· 
d;ın nlıkoyuyorlar. Pekı, bizi nl· rınde 70 tamirhane bulundu ıı, 
çın bu hıılc ietirdiler? Olimpl bundan ba~ka Zı'l"Al Donatım Ku 
~atlara 13 ııUn kala bu emrıva· rumunun me\'rut altı büyUk ttı 
kivi tertıplc~lp bizi itham eden mırhane.ine bu sPne :venlden 
ler o zaman niçin bunu bir şcık yedı tnne tHlvC? edıldı~ı. d•ğer 
le ııokmayı dU~Unmedller? Ka trsi~'erle bunl:ırın savısınrn 
\&kit Yaear Doğu, Londraya Si· 165 i bıılduıtn anlatılmakta, ktıfı 
derken 20 bin lıra hediye alaca- mlktıırda yedrk pHça temin e· 
ğını düşünmli\•ordu. O sadece dllıtıı'!i ilhc edilmektedir· 
muzaffer olarak dönme-:ı te mıl BaşmakalrdP dl', Halk Partisi 
letlnin sevgisini gururla göğ~~·nc ıklldarının dC"Hl'tıilt• 5000 trak· 

alonlarında •A\Tupa Dirliği kar 
Gt •ndn TUrklye• mcvzuuıırlıı bir 
konfnrans \'erecektir. Ayrıca kon 
frrıınsta profeııor Tahsin BPkir 
B 11a ve Ztki Mes'ut Al~an birtır 
' onuşma yapacaklardır. 

ı Robert Buron sabık Fran· 
• z Bakanlarından.dır e hıl"'n 
rr ı 1lrt\ f'kilidir. Dite-r taraftan 
hndisi Avrupa BlrlP~ı fikrini 

la kt )'apı· ı re oru kırmaya çalışaca~ımı 
ca ır Bıl ndığl gıbl. bu haçe- dcmlştır 

bıctırma~ı llzlilvordu.> tör sat mnın bugun "3 000 e yük * ~eJdı!ıı \'C 8!)00 trııktbriin ÖP ""I· 
reler ze,tbı)ağı i~tıh alinı azal Ba k

0

en Truman'ın km 
~~kta asıti vtikselterek kalıteyl gemı ile A\TUpa'ya hareket 
u~ürmektedir. 1 mlştir. 

da Gaıanfer bitkin Han~lsi de"il mek tizrre olduJ!u, oniirrı ··-',.ki 
et. ki Ya o , ·a~uhu rentılmen Ha· r'IE: 5onı·nıiıı bunun kırk bine 

lıl Ka}ayı gorseniz'. Kamptan çı )tikseleceğı anlatılmaktadır. 

.:>~mal\ Uzrre faa'n et go:ıtrren 
rn ı::aı hi Ptll sahıs olarak kabul 
edl~"ktcdrr. 

Mer'a kavgasında iki 
kiti öldü 

Kaysed, 4 (ANKA) - Ye 
Rilhlsar hı;esine bağlı Eğri kö 
~·ünden ıurat Alkan'la aynı 
köyden Cemal Yıldınm, evvelki 
gUn mer'ada ot biçerl,rken ka\ 
gayll tutusmuelar ''e birbirlerinı 
dovmeye ba&lamıslardtr. Bir a 
ralık iki tarafın hısım ve akra 
balannın iştirakiyle kavga bUıı
bütün bil\ ümUştUr. Durum fite· 
ye bıldırllmiş ve gelen jandar 
malar tarafından her iki taraf 
ayırılmıstır. Bu kavga esnasınd:ı 
Cemal Yıldınm ile Murat Alkan 
ölmlltı. Nazım Sarıcan. Cemli 
Y aner, Hacı Ali Ati! ı I• 
mindeki köylüler de muhtelir 
yerlerinden yaralonmışlardır. 
Yaralılar J)(!\·let Hastahanesıne 
kaldırılmış. uk'ada suçlu ol 
dukları nnla&tlan be; kişi tevkil 
edlimle. tahkikata baslanmıs bu· 
!unmaktadır . 

INKILAP GENÇLIGI 

Bundan başka Basın Foto 
mUe ~ese 1 saz,.temiz için ce· 
kere~ti resim'eri gllnU gününe 
gondcrereklir. Ayrıca A.P. 
"in Olimplyatla\'ll ait hususi 
rotoJ?raf servisine gazetemiz 
nhone o1mu tur !l•ı ~lyede 
Rsdyo • F'oto ıle ı11ınpr;ık re· 
&imler de $:Unfi gürılıne s:aze. 
temızde neşredılece' 'l• 

VATAN, 15 ci Olimpiyat 
o~unlarını en canlı ckıMe O· 

kuyucularına aksetlirmPk i· 
cin hc:>r tllrltl tt dbırl almıştır. 

Olimpiyatları V ATAr-;'da 
takip edınız. 

lKURM 04 
< Bası 1 incide> 

Ankara, 4 (Hususi) - Bugiln 
qaJAhiyellı makamlardan aldı· 
f:ını hir habPre gure. A111Prika
nın \e 8UvUk Britanvanın Ak· 
deniz fıloları A~u!;tos ayı için· 
de İstanbul limanını ıiyaret e· 
decektır. 

Amerikan fılMu ile Al"llral 
Gardner'ın yerine tayin ed 1Jrrı 

Türkiye Mıll\ Talebe Federat kdc11iı ıuV\etlPri komutıı'lt ~ 
yonu, mfimeyyiz vasfı inkılAplA <zelerektır. Amc:>rik n ve tngil!t 
rımm \"e Atatlirk sevgisini yay donanmıılarınırı hu ı vareti !T''l· 
mak \e müdafaa etmek olan a tP.akip Ak~rnlrde mLlc;terek tılr 
lık bir dergi çıkarma~& b~$11 tn~ıırvrıı vanm:ılıırı da rı"ı"te· 
mıştır. • f nkılAp Grnclıği • adın mr'dır Bılintft i c:rıhi ıt,,.t .. r•, n 
daki bu derginin ilk uyısı 1 Ik harta•mrla Tıırk vP. Yuo~n 
T mmuzda ç,ıkmıstır Baslıca vıı tıoınnmaları \ d"niılle m :~e-
r.arlan: . Univer~itesl ReJ:teı ı 1 "" h r mıınPvr:ı \ •pacaktır. 
Prof. Fkrem R. fz:mf'n Prcıf 
Hikmet Bayu•, l ·"'ıet 1nim ı 
Prof. Yavuı Ab dan, Ord P nf Bir Amcı ikan firması 

Fahrettın Kerim <:ölcıh Prnr nargi'c satın almak istiyor 
Sedat K nı;ıı Prpf r ... \:11n ıi 
eok. Nntık Po• raMl!lu. Rl'hr,.ı 
Kemal Cıı.~lıır. Halkı Atıl. Dn 
c nt !;uat S1 nıınoğlu, Ali İh~an 
C'elikkan. tu:Ah Sırrı Levent 
İffet Hııllm Oıı.ız. Sami Nıbat Ö 
zerdım, H F Alosya Halldt 
Nusret Zorlutuna, Necm,ıtın 

Halil Onan Oğuı Altan, Alb 
Tedik fnel. 

Ankara 4 <Hususi) - Ernest 
r,ınt ısımlı hır Amerikan firma· 
11, mrmtekelımızden Amerikada 
~atılmak uzere nar ıle istemle· 
lir. Fırma bu husustll İzmir Ti· 
raret 011 ına müracaat etmis, 
Ticaret Oda ı dıı nuınune g6n· 
t!Prmek için tmal!thanelerle t• 
masa &ı>~mı~ıır. 
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BULMACA 

eoı an 6•la: 1 - l ~T•, wobtly 1.. 

f ıı,.ı 't'tlbsıl ..ıa • re ••ae :....arı. ıMJ 
elana re · le s :;.ı· :! - 3 !'! .. • 
a ırı.1111den , .,,.,1 ıet 4 - Kıu t • 

rı an ( tıallıt. 5 - 'leni I' uba.ı 

ı ... '11. 6 - \:erı Lı ı • • ~ı•itn a 

\ abuk. 7 - B r teYll '" dı 8 - Bır 

• 
I"ııkand.ın .l~l'ı a 1 - };eı:ıa.a• 

1 - Haard çı\a aa. il - li ı.r • r
k ılr: a dı. .ı - K Birli . .\ - Jıı.'. ri r 
e - $ır e•m, :-- ·~•r 1 - ?;alı;I •• 
11 aD bok..,. ı. 1 - Teıı.111.il lı. .rııı r.ı!-.ı 

H.a :na t a ı. 

Dt;!liKU Bt:l.31 \C.\1\1'1; HALLİ 
So uıı Fa ı. l - İ•tattl~ 'J -

Ad~ t u. - llı.:lı; Hu. 4 - At; 

! :na. $ - li.ııl; A,. 8 - ~ a•. 7 -

r.ı A.aur. 8 - AU. 
YaUnd.ı.ıı Aıal1'a : 1 - lı.mir: Ra . 

2 - Efet. 1 - Tadat. 4. - .ldıi; E"~ 

30.6.952 Tarihinde 
1000 Al TIN 

Cekilen 

Piyangosunda 
lkromiye Kazanan Mü~terilerimizin listesi 

Şube Hesap l'io. :ıtüıterinin 
adı 

lstanbul 13342 
14739 

• 16037 
Ceyhan 10365 

• 10392 
• 

Adana 

İzmir 

H095 
2055 

10032 
10661 
10734 
12707 
13960 
10459 
10881 

Behiye 
Tilrkin 
Güzin 
ince 
Abdullah 
Recep 
~laşuka 

Nazif 
Sert-l 
Zeynep 
.\lber 
Hasan 
Ali 
Klmuran 

Kaıandıjı İkramiye 

25 adet Tek Altın 
2 • • 
2 • • 
5 • • 
2 
5 • 

23 • 
2 
2 

1000 adet Tek Altın 
2 
2 
2 
5 

Bunlardan başka Ankaı-ada bir mü~terimize 100 .ı\.ltın, 
d iğer Şubelerimizde 25 müşterimize birer ve 100 müşteri· 
mize de yarımşar altın isabet etmi~tir. 

ikramiye kazanan müşterilerimize mektupla malıimat 
\.'e rilmiştir. 

Önümüzdeki Ağu;tos Keşide•inde !azla i tırak numa 
rast alabilmek için mevcut hesaplarındaki paralarını arl· 
tırmalannı Sayın mU~terilerimize ta,·siye ve ktndilerine iyi 
şans temenni ederiz.. 

AK BANK 
~ - .ı\ 'l&D. IS - Ra.hb"ı t. '1 - 11.t.m; '~;;::::::::::::::::::::::~ Tıl 8 - ıuıak. 1 l ı 

5 Temmuz 1952 - Cumarttsl 
İ5T.\!liBUL 

ı " \T ..\ ıı1 ,.. rn.rr•ııı. 1 :ı,oo Ha· 

lı rl'r 1,ıs t>ıeı mhl:i (Pl ) 13,JO 

Earkılar o:.ıuan Mefbam Birtan. 1,,00 
J;. ıdro ıalon ortptra"ı konMrl 1,,10 
P.a• taeTler. ı t , o D &ft!I orlMtn.lan p 

< ·.il (Pi.) ıs.ao Emino.aıı mıulkt cemi· 

1et.i 19,00 Eadnlar Okuraıı ?ııl:ıu ~da 

X ırf'aıı eı 18,tQ S.n Tıi ri:iiler k iimdl 

11.no lJ:ıiıık (P•) 11,20 t'a ııl heT•U 

ı ,,,00 Cumartesi kofltn·I 1 ~.'l& Ka:rıo 

1nf'idup la n ıs ao Danı Dı ıl.ılll 19,00 
naherler 19, 15 Ş..rkı!ar O kwj lll Ekrem 

11 ıir ıı .ao ~®ırda bu halta. 19.•:> ~ar 
lılar Olru1a 11ı 8-uaa GiiTn. ~0. 15 R&d

~ •aı .. ınl 20.10 Jr19a ıeh.ir hıberlul 

:O,ı:i Diıı.ltı,tc~ istekleri :?:J ,10 $arlular 

Ok117an Zık1 )lti.rtn 'l'.? ,00 Deni• ıpor 

ları Z2, 10 K'.a.naü: hafif ınliılk (P1.) 

2"2 IO Halı.aıı ıa prorratn pçldi 22,,l 

llabctl•T !.!3,00 X&111bı10 .. Bor1.1 Pl'O~ 

:rcnJar Jıafif ıarlalır, daııs. caı mir.111 
(Pi.) t.a,OO Lpınıı. 

.\NKAR.\ 
~ :!i -' '.hl •• ıırenam, 7, iO M'. 8. 

A a r ı 7 a •·•'•" ( Pi.) '"'s Hablır1"'T 
~.0•1 ISarlola r • Turk-.;Jır (Pl.) I ,:!! 

lTa1a r • pon, l.'SO Ha fif Partalır (l'.L) 

1 oo Gll:aün 

* ,J) 1 O ku aaaıJ 

1 ı llı lekıtLm Mllm 12,20 llnııı 

l•ktt4ı HUım ı ı ıo A.ıl.ın•bt lı•ld~ ha 

••l• l J,Gö )1. S. Asarı "' habtrln 
I " J-.> R.arlular O& a ıı Berrin Frbar 
l " O oııe ıa efnl 13,,\ $arlnlar 

Oina ıt '.X~ r laJ 1'1>0 J'Um mılsı.&lari 
(P') 11.30 ltaloa orlt.eatruı mblklıri 

(Pl.l ıı 5:'i Jta p aıUtup~ ırı ıs.oo 

H.a t'& r• pona, 1'..>ph:a u~ PTOIT&ml 'Ti 

lar • ~ıı . 

* ı e $8 A.,ılı n Ti Pttl~•m. t T,00 M. 
fil . A1an T• coeuk tıatl t 8,00 LH:"-'ı:. 

ıt.oo ~1 s. A ı ın Ti 1ıa1ıe.rı.r. ıo .1s 

Tarihte::ı bır prak 10,20 'l'örkihr 

111., 5 R•ı:IJ'O ll• İcs llısr• :ıo,oo MIWlı: 

f1'1.> 2n.1 '5 RadTO ıaut••I. :o,ao @al' 

l llar Oku7aa Ekrım Gi17 r , 21 ,00 ~ 
Jl lllQl.I, !l i ,15 lI ı.lk (Pl. ) %1.30 earkı 

lar l' İ.OY•tı ll.-d:ha Deırtirkıral\ 21 .iS 
" ır" ( Pi.) 2 '.>O Kıt11111m a. '!2,lS En· 

kıla r (PJ.) :!2, i S ı . o: Ayan "• h&· 

M ar 23, )0 Dans eı11ı ı i ( Pl.) !!3,30 

1'ro1Tuo •• kıpa ''· 

IZ)llR 
1 ı .38 .A .,ıh• ... J>to;ıram, ı~oo z,.y. 

Hlı: ler .. ~ 111r, ı s JO t:Jıı mıiı ı,:i ( PL) 
1 15 O:> 6a rl11la r l , O 8•.& Hırlar! te,..:.s 
Orlr:'6:T& •Mrlırl ıt>ı) 11,00 l acnaı 

ı ,. o Ora11ı luTalan ı ~.o s XoAv.tıtDlı, 

1 8 13 Hı fıl mii'dlc ( !'J.) l !l,31) -Sarlular 
l fl,00 Haberi!!' 10, -.; ll ilıfk (Pl) 

19.:0 A•.ı t k ıaa tl 19, t .'; ~!1il111:Js ••r 

k ı.:.a r CPL ::o, o K'oa Mr ı ıı. lor.larırıda 

(Pi. ) ıo . .;J> RadJo n utesl ::0,30 Tarı 

tu:. ıılıri '! ı .oo Eı rkılar ! l.80 Kahtı· 

auı toplu prorrıuru T• lı: apa 11ıı.. 

Soyadı Tashihi 
İstanbul Asliye 6. Hukuk 

Mahkemesinin 4.7.952 tarib ve 

Muhtelif tarihlerde kara suları
mızda batmış veya denize düş

müş olup metruk bir halde bulu-. 
nan gemı ve eşyanın 

çıkarılması 
. . 
ışı. 

1 - Kara sularımızda batmış , .e}a denize düşmüş olup 
metrQk bir halde bulunan ve isim ve mevkileri ve durumları 
resmi makamlarca bilinen \'e bilinmiyen Gemi ve esyanın 
Çlkanlması işi, her gurubun ihalesi ayrı ayrı yapılmak üzt.· 
rt. şartnamesindeki esaslar dairesinde, kapalı ıar[ usulü ile 
arttırmaya konulmustur'. 

B lrincl ııunı p: 
Karadenizin Türk kara suları dahilindeki sahadır. Bo

ğazın Rumeli \ 'e Anadolu Fenerleri arasında çekilen mevhum 
hattın Karadeniz tırafında kalan kısmı bu uhaya dahil 
içeride kalan kısmı hariçtir. Muvakkat teminatı 10.000.
liradır. 

ikinci gurup: 
lst.uıbul Limanı Halici de ihtiva etmek üzere ı;imalen 

Rumeli ve Anadolu Fenerleri ırasında çekilen mevhum hat 
ile cenuben Pendikten başlayıp Adalar dahil cenuptan ı•· 
cerek Küçükçekmece man[ll:abında nihayet bulan hat arasın· 
da kalan kısımdır. Muvakkat teminatı 13.000.- liradır. 

Ccuncü ıurup: 
Marmara .dçni7.i ahı ileri ve Çanakkale Bo.tazı ve fmrnz. 

Bozcaada sahilleri ile Canakkale İtinin Kara ~ulan dahilin· 
deki gahadır. Muvakkat teminatı 40.000.- lıradır. 

Dördüncü ıurup: 

Balıkesirin Akdeniı sahilleri, İzmir, Aydın, Mutia, An· 
talyı, içe! , Seyhan ve Hatay İllerinin kara suları dahilindeki 
sahadır. Muvakkat teminatı 25.000.- liradır. 

2 - Batık Gemiler ,.e denize düsmüş şeylerin çıkarıl· 
ması isinin ihalesi, Maliye Bakanlıiıı 111illl Emliık Genel Mil· 
dürlüğünde 1 ve 2 numara altında müteıekkil iki Komiııyon 
tarafından 31/7 /1952 tarihine mü•adif Perşembe &ünü asa· 
l!ıda ıösterilen saatlerde yapılaeaktır. 

A - Birinci ıurubun ihalesi saat 10,30 da, ikinci ıunı· 
bun ihalesi saat 14,30 da (!) numaralı Komisvon taraCından; 

B - Ücüncü ıunıbun ihalesi saat 11 de ve dördüncü 
gurubun ihalesi sut ıs de (2) numaralı Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Batık gemiler ve denize düımüş aeylerin çıkan!· 
rnası isi, şartnamesinde de münderiç oldu&u veçhile, çıkı· 
rılacak tnkaz ve eşyadan Hazineye muayyen bir hisse ver. 
mek suretiyle yapılacaA;ından taliplerin teklif mektupların· 
da, şartnamedeki e~aslar dahilinde, Haıineye verecekler) 
hisse mikdannı yazı ,.e rakkamla göstermeleri ve 2490 sayılı 
kanunun 32 ncl maddesindeki tarilat dairesinde hazırlanmış 
olan teklif mektuplarını, zarfların açılacağı saatten bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
tevdi etmeleri lbımdır. Postadı olan ıı:ecikmelerden idare 
mes1ullyet lı:abul etmez. 

4 - İhaleye ıı;irebilmelı: için 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncit maddelerinde yazılı şartları haiı olmak, yerli ve ya· 
bıncı Şirketlerin 2490 1ayılı kanunun 3 üncü maddesinde 
gösterilen belıı;elerl ve çıkanlaeak ankazın harice ihracı li· 
sansa Ubl bulundutundan lhrıc lisansı için Ekonomi ve Ti· 
cıret Bakanlığından l"erilmiş olan muvalakatnameyi teklif 
mektubu ile birlikte Komihyona vermeleri sarttır. 

5 - Batık Gemiler ve denize düımUş 5eylerin şartname· 
!eri 10 lira mukabilinde Maliye Bakaolııtı Milli Emllk Ge· 
ne! MüdUrlüıttinden, İstanbul n lzmir Deftcrdarlıklarından 
alınabilir. C10061> 

9~21767 sayılı kararıyle Çoker •••••••••••••••••••••••••• 
•oyadımı SAKKAF olarak d .. 
tiıtirdiğimi ilan ederim. 

ALİ SAKKAF 

VATAN 
Nü~bası 15 Karuıtıır 

.tboaı eeraııı "°"._...,_ B-'IU 

tsıı &Ylıiı ' 60 lAra 1ıl 00 L1n 
Ot a.•Lt 12.00 1a oo • 
4lta •.• ı.t ::2 .!\0 • 16 00 

a.nıı" aıno • ıaoo • 
OfkKAf: 

CJu.tacı:ılJ.a rindırj~- ınak t'e rL 
•ı.iat aqrecftlaJD eıfll..U... ta,4e 

ıalumu trlalard- ••·11117.t ~ 
•ili .ıtıım. 

ABO'llt;U.;Kf'I/ 
DIKKA flNı.; 

Adrt!I deJ:işthınf"lı ısteaildt. 

ll tıkdlrd• 50 kuruelak P• 
ta oulo l!:Öndf"r11mest rica 

olunnr 

İmtlyu sahibi: Sl'llAN 1'.:0RLI 
lliefr1Jlh lttlen ıdar• edH 

Yazı lıler1 ~iıdüril 
lılELtıı YENER 

(VATANI Gaıete<lllk •• Mılb• 
a<1lık T. "- Ş. - lıtaabııl 

VATAN MATBAASI 

Avrupa Malı Eıya Satıfı Büyük Müzayede ile 

HARiKA SATIŞ 
6 Temmuı 952 Pazar günü saat 10 da Nişantaş Emlak 

eaddesl 29 No.lu Alid Aparbmanın 2 No.lu dairesinde, 
Tekmill. Oyma 8 Parçadan ibaret rönesans stilinde harika 
Yemek oda takımı. Bronz aplikeli ampir ~tilinde 7 Parça .. 
dan ibaret salon takımı. Tekmili ayna kaplı Karyolası Ka· 
pitone emsalsiz Yatak oda takımı. Marköteri işlemeli komod 
ve salon masaları, üstleri deri kaplı yazıhane takımı, ço
cuk odası: rönesans stilinde antre takımı, yağhboya tatr 
!olar, Yazıhane, Kütüphane, yemek sandalyeleri, avizeler, 
tül ve güneşlik, biblolar, berjer kolluklar, Kristal takım
lar. RC.A. Markalı radyo. Buz dolabı. Çamaşır maklnası. 

1 
ALMADICIMA YAlllMAM, GÖRMEDICIME 

YANARIM. 

Bl! ECN 1 Sl~KET 
T<knik Üniver. ite veya llobert College mezunu, 27 -34 

yaşlarında, lngilizce bilen, 3 • 4 senelik pratik tecrübeleri 
olan, askerli&inl yapmış iki makine mühendisi ırıyor. Ta· 
!iplerin bir fotograf iliıt;rerelı: hal tereümelerinl etraflıca 
lıildlr•n bir mektupla P. K. 1296 Galataya mOracaatları . 

Si -
Sümerbank Alım ve Satım 

Müessesesi Müdürlüğünden 
Sümerbank 1\Ialatya Pamuklu Sanayii )tı.ies~csesinde mev· 

~ut 29.863,20 metre 3 metreden uzun muhtelif cin~ hata~ıı be· 
z.in tamamı kül halinde ve kapalı zarfla tekli! alınmak sure· 
füle satılacaktır. 

TeklifJer 17.7.932 tarihi akşamına kadar Bahçekapı SÜ· 
merhan 3 üncü katında satıs tekli! kutusuna atılacaktır. 

isteklilerin şartname11· i &örmek ve teminat yatırmak uze
rc Pamuklu Satı~ l\.1üdür1üA;üne müracaatları rica olunur. 

(10584) ----·----------------\ 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından 

INSAAT EKSİLTME İLAHI 
1 - .A nkaracl a Po .. ta caddesinde yapılacak (560.000) beşyUz 

allmıs bın lıra keşif bedelli Ticaret \e Sanayi Odası bi· 
na"ı insaa tı k apalı zarf usuliyle eksiltme)·e konmuştur. 

2 - Eksiltme 14.7.1952 pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Posta caddesinde te~ekkül edecek komisyonda yapılaca· 

ğından tekliilerin o gün saat IS e kadar komisyona ve· 
rilmis oln1ası saı ttır. 

3 - Bu ise ait geçici teminat mjktarı (26150) liradır. 

4 - İsteklinin cnaz 500.000 liralık bir bina tnsaatını başarı 
ile ikmıil clti ~ini isbat edebilecek 'e isteklinin fenni 
kifayeti hususunda komisyonu tatmin edebilecek bir bel· 
gcyi ihaleden cn :ız 4 elin evvel ibrazı şarttır. 

3 - Ticaret ve Sanayi Odası ihaleyi en ucuz teklif \'erene 
yapmaya mecbur olmadığı gibi ,ihaleyi yapıp yapmamak· 
ta da tamamen serbesttir. 

6 - Proje ve şartnameyi havi dosta Ticaret Odasından temin 
olunur. 

7 - Postada v.iki olacak 'ccikmeler kabul edilmez. 

Tiırk ekibıyle beraber Ollmpiyadlara ıııtm•k isteyenlere 
ISTANBUL- HELSİNKI - İSTANBUL 

UÇAK SEFERLERi 

Bilet ve maliımat için 

TÜRK EKSPRES HAVACILIK ve TURiZM A. O. 
Ttl: 4319( - 49389 - 0823 

KERVAN SEYAHAT ACENTESi 
Telefon: 407:18 

- 6 ay zarfında parasını ödeyen Motor ~ 

.\ A \'il LERlNE 
lnıı;ılterenin en iyi elektrik 

motorları imal eden 

HOPKİNSON 
1/ 2 ~ 3/4 - 1 Beyzır ku>vetınde tam kapalı 900 de

vir Elektrik motorları ıelmiştir. Dokuma Fabrikaları J. 
çin hususi surette imal edilen bu motörler yük•ek cekiş 
kabiliyetini haiz, fazla randıman verir ve Elektrik sarfiya
tında çok istifade edilir. 

6 ay zarfında Elektrik sarfiyatından M O 1' O R be· 
delini kazanabilirsiniz. 

SATIŞ YERİ: 

IBRAHIM TAŞÇIOCLU 
Galata Xarlköy Palas Hın ka11111 No. U 

CANl"I BALIK 
Her akıam dünyaca ünlü llizyonist 

TIHANYI \C co 
· Fevkalade yeni numaralarile devam ediyor. 

Tanınmış Caı Şantözil Bayan A Y T E N 
:'>l O T ' Pazar &ünleri müzikli öğle yemekleri. 
saat 17 den 19.30 a kadar tam program iıtirakile 

DANSLI MATiNE 
LU.tfen ma ;alarınızı evvelden ayır tınız . Teleton: 3:?-101. 

Erenköy Kız Lisesini Bitirenler 
Derneğinden : 

517, 952 de •k; eri)·et olmadığı takdirde 1217/952 Cumar
tesi &ünü saat 16 da okulumuzda yıllık konı,ıre yıpılacatından 
üyelerin gelmeler i rica olunur. 

GÜNDEM: ı - Eski Yönetim Kurulunun ibrası, 
_____ 2 _-_ Yeni seçim, 3 - Dilekler. 

I' • 
1 

5 Temmuz Cumartesi 

A . • \DOLU HİSARI 
GEZİSİ: 5 T.L. 

Küçüksu Kasn • Hisar 
Amcazade Hüseyin Pş.ı 

Yalısı 

6 Temmuz Pazar 

K.\RAKULAK - YUŞA 

\'EMEKLi GEZiSi: 10 T.L. 

Bugün bilet atışının soo 
~ünüdür. Öğleye kadar bi· 
letlerinizl alınız. 

rürkiye Turizm Kurumu 
Galatasaray 

Telefon: '9842 

SERMAYEDAR 
ARANIYOR 

lılıalil ve ihracat işle 
ı iı-lc çalışan Gala tada bü 
yük bir müessese ortak a· 
rıyor. izahat için P. K. 

146. Sl;ll 

Vahi Öz ve 
arkadaştan 

Operet toplululu 

r 

• 

I 

T. C. . 
ZiRAAT BANKASI 

Vadeli, Vadesiz Tasarruf Hesapları 

30 Haziran çekill~inde ikramiye kazananlar : 

lstanbul' da Bakırköy asfaltında 
5 odalı, Bodrumlu, Garajlı, Bahçeli 

VİLLA 
ıRefahiye'de No. 45 hesap sahibi Yusuf'a çıkmıştır. 

Adana'da 1697 hesap sahibi Ziya'ya isabet etmiştir. 

ı.ooo Lirıı Kn:.a111111lnı· 
Adapazannda 3304 Ahmet, Gaziıntep'de 2918 Mehmet, 

İstaabulda 15300, llhami, 34301 Gülsüm. Taıovada, 3 Ahmet. 

a Ka::aı .c:nlar: 
Antakyı'da 2{89 Dürriy•, Adına'da 489 Mehmet, Aydın

da, 6770 Burhınettin Alaçam'da 143 Hamdi, Bartın'da 1319 
Emine, Eskiıehir'de 6482 Mehmet, lzmir'de 94 Kimli, M. Ke
matpa,ada 88 Kadriye. Nazilli'de 321 Ülkü, Tokat'da 798 Hüsnü . 

l LAN 

Önümüzdeki Çekilişte 

2 Ev, ayrıca 10.000 
• 

5.000. 1.000 ve 500 
' 

Liralık para ikramiyeleri 
vardır. 

Boıaıiçinin meıhur Sayfiı-tleri nden Sa rıyerde Kur• 
ınakta olduğumuz ?ıfodern mahallede üçte biri peşin gerisi 
taksitle villl satıılarımıı devam etmektedir. 25 kuruşlu~ 
Damga pulu aönderene broşür yollanır 

•• Gazl.n~ı:nuz müsterllerim iı,Ze a\'ıktı r .. \dres: 

ZUMRUT EVLER INSAATI SARIYf:R 
.. 

As. Okullara Oğrenci Alınacak 
1952 - 1953 öğretim yılı için 

Aıatıda yazılı ı•tsubay sınıf okullarına 5802 sayılı kr 
nun hükümlerine ıöre ölrenci alınacaktır. Kayıt ve kabul 
müddet! 9 Haziran 952 sabahından 1 Agustos 952 akıamın• 
kadardır. 

1. Astsubay sınıf okulları: 
Süvari Okulu lstanbulda, lstihklm Okulw lstanbuld•• 

Topçu Okulu Polatlıda, Uçaksavar Okulu Tuzlada, Ulaştırın• 
Okulu lzmlrde, Tank Okulu Ankarada, Muhabere Okulu An· 
karıda, Sıhhiye Okulu Ankarada, Veteriner Okulu Ankarad•· 
P. Okulu Çınkırıda. 

2. Aranacak Nitelikler: 
a - Tilrk vatandaıı olmak. 
b - Orta okul veya Milli Elitim Bakanlılından ort• 

okul muadili kabul edilen bir okuldan mezun olmak veY• 
yüksek bir okuldan tasdiknameli bulunmak. 

Dil<iş makineleri salıı 
servisimizde calışmak üze. 
re makine diki:;;i ve aksı· 
mından anlayan bir bayan 
aranmakt;.dır. Arzu edenle 
rln Çorluda Enver Ergör 
Ak.er ortaklı&ına müraca 
allan. 

c 7 Vücut yapısı dilzaUn ve her bakımdan sağlam olma~· 
d - Kendisi kusursuz bir ahlik ve karakter sahibi oımai't 
~ - Bir Yeli göstermek:. 
f - Boy 1.60 dan aıatı olmamak. 
ı - A#ırlı&ı boyu ile mütenasip olmak. 
h - 16 yaşını bilirmiş ve 23 yaşından &ün almaınıl 

bulunmak. 
i - Askeri ve sivil okullardan ders, ahlik veya sajlıJ 

sebepleriie çıkmlmamıı bulunmak. 
J - istekli miktarı fazla olduiu takdirde seçme irıt' 

tibanını kazanmış bulunmak. 
3 - istenilen belıeler: 
a - Dilek'• 
b - Nüfus cüzdanı veya tasdikli örne&i. 
c - Öğrenim derecesini ıösterir okul diploması ver• 

belıesl. 
d - Bir seneyi geçmemiı aıı kAğıdı . 

e - Ailesinin, kendisinin ve velisinin iyi ahli.lt ve ki' 
rakter sahibi olduklarını ıösterir iyi huy klğıdı. 

f - Örneline uygun noterce tanzim edilmiş taahhilf 
senedJ. 

ı - Tam teıekküttU askeri hastanelerden • kalılac•ı' 
~nnıfın • astsubay okula girer kayıtlı !liağlık raporu. 

iV. Genel Hükümler: 
1 - lste:ctiler dolruca ı;irmek istedikleri sınıf okul kO' 

·nutanlılına veya bulundukları As. Şube Başkanlıklarına nıil' 
·acaat edecekler. 

2 - istenilen evrakı ıamanında okullarda \'eya As. 5-
•ış. lıklarında bulundurmıyanla r hiç bir hak iddia edemezler. 

3 - Müracaat fazla olduğu tıkdirdt kadro nlsbetınd' 
eçme hakkı okullara aitllr. 

• - Namzetlerin gidiş dönüş yollukları ve masra!l•~ 
<endllerin• aittir. 

S - Askerlik Şubelerine müracaat edenlere okulların<• 
•relmelert için dıvetiye gönderiJmedikc:e hi~ bir namzet o~ır 
11 gelmiyecektir. 

" 

Maksimde 

Her akıam 21,15 ,, 

6 - Tıllp olacakların sıhhi muayeneleri ba$ vurdukl•~ 
·c:kerlik $Ube veya okul k:omutanhkların::ı f", v;1lnn ,_ı.:-el' 
·~!taneye sevkettirilerek vıptırılacıktır. 

de, Pazar 16 da "'"'" · moız TICUEJKUEfl 
- Bobstlller -ı ..u.ı&.,.t&MM . 1..1•1.ıı.ıs ~'"""·r:tYn.ld: 

3 perde mUz.ikal operet ı.- ..... u_. 
Gişe 11 de açılır. Tel: 4313t 

7 - Okulı giremez kayıtlı rapor alıP"' 

tinde tımamlamıyanların evrakları okullara 
kendllerine iade edilecektir. ( 10482) 

1 k 1 ,ı· 

ıönderilmıyec•" 


