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Tifo, Türkiye ve f unanisfan'la 
iıbirliği yapmalıyız, dedi 

YUGOSLAVYA DEVLET BAS KANI DİYOR I{İ: 
;::ı 

«Muahedeler nıilletleri B)'trınaktadır. ittifaklar 
ıııilletleruı ı•ulıuııda olıııalıdır. Sözi· ıııüz resnıi 

anlaşınalardaıı daha ın ·· ı ·nıdiı•. » 

1 art, seçim muudel . d C h . . • . 
c ın e um urı}Çjçı l'artının remli olan bir )'R\ru mı okliuyor. 

Cumhuriyetçiler, bugün 
kongrelerini yapıyorlar 

---, 
Goebbels'e IC11111Ju ... haşkam adayı '"' 

T kk.. koııgı·ede fJeUi olacaJ~ 
eşe ur .. 

Taft, Cumhurbaşkanı Yardımcılıgını 
l'aıan: 

A mıc'4!.tt Prıu 

Belgrad, 6 - Ba bakan Jıiaro
şal Tito bugUn, müşterek men· 
faatler bahsinde Yugoslavyanın 
A \'U tul') a. Yunanistan ve Tür
kiye ile i~birliğl yapması Jhım 
geldiğini söylemi~ fakat mcm· 
lcketinln resmen bir sa\ unma 
paktına girmiycce ini iline et
miştir. 
Mareşal Tito, Brioni adasında. 

ki yazlık vllliisını terkederek Bul 
~ar hududuna takriben 40 mil 
mesafede bulunan r\i~'te. resmen 
bildirildiğıne ı;:örc. 150.000 ı...;,ı • 
lik bir kalabalık önünde konuş· 
ma yapmıştır. 

Yugosla\'l'a İkinci Dünl a Har· 
binde Mih,·cr istilacılanna kar· 
~ı atılan ilk partizan kurşununun 
11 nci yıldönümünü yarın kutla· 
)"acakt.ır. 
Mareşal Tito bugünkü konuş· 

masında •Anla maların lüzumlu 
olduğu hususunda Batı ile aynı 
fikirde değiliz• demiştir. Mareşat 
Tito sozlerinc öyle devam et· 
miştir: 

•- ittifaklar milletlerin ı·u· 
lıunda olmalıdır. Türkiye, Yu· 
nanlstan \'c Arnstur)•anın iç i · 
lerinc kan mıyonız \'e onların d:ı Ahmet Emin y ALMAN 
bizım iç iıılcrimize kan~maları----------

na milsaade etmlyceetiı. Fakat G • • •' k t 
Mc Arthur'un reddetmiyeceğini söyledi 

lı'ızftll J.ftıMI 

nenıokrat l'artl bünyesi i ı d 
bir Goebbel h ç n e 

partinin olçüsıi~ hul~nrd~ğu \'C 
ıunr~ ha ın 51 c e ız, çıl· 
r ttıı.. l netini onun ida· 

Şıkago 6 - Cumhuriyetçi Par bu memleketlerle aramızda müs u ref ÇI er a mp an 
U konı:rcsl yarın burada toplana terek büyük meseleler 'ar, bu J 
caktır. BDtün delegeler Şikagoya ebeplc, bu memleketlerle i bir· 
gelmişler ve heyecan son haddi- lij:?i yapmalıyız. Sözümüz resmt d · k ld 
ni bulmu5tur. Muhabirlerin be· anlasmalardan daha mühimdir.} ne en çı arı. . 1 
lirttiklerine s6rc, bu seferki Barı zamanında muahedeler mil 
Cumhuriyetçi parti kongre i 40 teUeri ayırmakta ,. blo'klar me 

r e <&I \akit k"t . 
Hltlerin çılgın \a ı SO)lıHi)or. 
fıni . Propaganda c-l 
hi dn rolunc benı:iH'n ibir rol 

nı~ kı!Wpı:' n Politika attaın • 
fak )OklurO DU U hakkınd itti• 

· aı.an u b isim orta) a at 1 • aı:nn bu 
ıncçhul Polltlk;c~l ~r. ~~kat bu 
u olsun, benim er ~ı!" oloı·· 
tc ekkür b . kendı ınc bir 

oıcum \3rd . 
borcu aleni ıı · Bu 
lstiyorum. ırnrcttc eda etmek 

il' b" ıç ır zaınan taraf t t 
tarpışma hallnd k. u ınıyan, 
\•etıeriıı her bl ; ı &lyasi kuv. 

rıne hakkını ren, baı:an b. 1 1 ve. 
teııkld eden ı r n .. ' bııı:tn diğerini 
i ntiı~ııdeto' mustakıl bir r;iya. 

hiç bl gıızetesi, dünyanın 
atıq ~ıı~~~l~~c~::c h.~Yilk bir 

sııntıırdan çoğ · Çuok{] in· 
rafı hissi u ııu 'eya bu la· 

nf'dcnberi -'oriiltncdik kilde dana ;ctinnektedi,.. Jfa ~r .... 
gergin \c münaka h bir ac)ir ~ephesindc Hr almak istemiso· ı 
takip edecektir. ruz. Yugoslavya tccavürl veya 

Parti kongresinin yapaca~ı iki önleyici bir harb için s.ilfthlan· 
mühim vazife §Unlar olacaktır: mak fil,,.indc dcğıldir, memleketi 

1 - Kasım ırcncl seçimlerine miz yalnız avunma için silfih· 
partinin re:smi adayı olarak 8C- lanacak-tır. Hiç bir zaman müte· 
natör Taft'ın mı yoksa General cavlı.in yanında yer alacak deği
Eiscnhower'in mi ileri sürülece- tiz. Yugoslavya ba~ sever mil· 

<Dr.;amı Sa: 5; Sü: f de) <Devamı Sa: 5: Sfi: 1 ~e> 
-

Hudut hoyoınuzda 
Bulgarlar tahkimat 

tarafsız. ın~~~:~~ ~~ttuJdarı içlu 
enle ınUstnkil hl ı~ gıı~ete, nn- • 
••hıp oıau1arı , rt ıdtak otçüsüne Var na Jimamnda Sovyet donanması için büyük 

yapıyorlar 

!:r;,:ı~~~: ~: ~c~ ~:~1!~~:1 bir deniz üssü kurulduğu, Sovyetlerin Romanya-
Biı, \akıt ,~~~tın:~ .. Mu addık da tahşidat yaptık/art bildiriliyor 

lara ka, u5tuk F k tuluk satı5. A .. oı:iatıd l'tt.ıı 
rı, kendi a . a a bunun sır· M dd k k 
keyfi kUH~tfc~tlnılzden ıiyade, usa 1 le rar Be~rad 6 - ·Borba• ~azcte- Anna Pauker'ı·n 
bllliyetf bo .. uk n !l~ne \'e cl· sinin bugün bildirdiğine göre 

1 - • ecıvesl k ı B b k 1 Bulgaristan Türkiye hududu bo-
or f'r.ln tn.:kın hu"~u-ınl z ·a em· aş a an ıg""a k . y t ki " ' yundaki istihktımlarını ta mye ap 1 arı 

ruz kalıııarnızdadır Marına ma- etmeyi süratlendirmis ve hudut 
nıokra i uğnına ' u e el~ de 'ld • bölgesinde 3 kilometre derinli. •''alm J.lıznıı tnlı:ln neticesi d ın cat1 2Jelcrl. eçı 1 
orasında tek n e 1910 ile 1915 ğindc bir mayin tarlası vücuda Londra 6 - Buraya gelen ra· 
rnr d Parti lılikünıer t getirmiştir. porlar, Romanyada Anna Pau· 
ta~~n an her tatile ıığradıj~m:~ Ameıctıd l'mı Ayni haberde, Varna limanın· ker'in azlinde diğer bir komU· 
'•tanıı' gııretr.mlze do ı kesilen Tahran 6 - Dr. M. Musaddık da calı~an Rus YC Bulgar mil· nlst kadın oltın Liuba Kişinc\'S· 

B. Felek, bu sporcular amatördür diye Türk milleti 
namma yalan yere imza koyamazdık, diyor 

Karara muhalif olanlar, futbol milli takımı için 1948 de 
koyduğu imzayı halulahyorlar. 

Dört kıymetli J;ilre cımizin l Bu dört gilrcşci neden \'e 
kamptan \'C Helsinki'ye gidecek ııasıl takımdan çıkanlmı~tır? ~ 
güre~cller kadrosundan ı;ıkarıı. Evvela bunu tetkik edelim. An· 
ması gUnUıı mc elesi halini al· !aşıldığına göre Millcllcrarası 
mıştır. Her tarafta bundan hah· Olimpiyat komitesi, OlimJ>iyat· 
scdiliyor: ttBu dört gUrcşcinin lar tarihinin yaklasması ve muh. 
kendi kilolarında ~ampiyon ol. tclıf memleketler sporcularının 
maları hemen yüzdcyilz mahtc- harekete hazırlanmalan münasc 
meldi. Bunların takımdan ı;ıka- betiyle sporcular arasında pro
nlmalan Serbest güreşte şam- fcsyoncl bulunmaması lçın dik· 
piyonlu~umuzu tehlikeye düsü· kati çckml~liı:. B.B.C. (Londra) 
recektir.• Deniliyor. <Devamı Saı 5: ü: ı dcı 

jA; vrupada sıcaktan 
· ölenler ~o~abyor 

İta/yada sıcak tahammül edilmez bir hal 
aldı. Orta Avrupada sıcaktan bir haftada 

ha ... a tarın a ·ı ı bir kat d bugün büyük bır oy farkı ile hcndis ve teknisyenlerinin bil· ki'nin esas rolü oynadığını teyid 
ııınla~~ eldi. 1945 ile 1950 ar:: Mc~Hs!c. Yeniden Başbakanlığa yük bir denizaltı üssü lmrmak- etmektedir. Olimpiyat Türkiye milli komite· ..ı arioııı A ı&Mı 
l>artısinı:ıilbcrıatdüelemizde Halk seçGı!~.ııtırl. d l ta oldukları ileri silrfilmckledir. Gizli polis fie!İnin karuı olan i umumi kiitlbl nurh:ı.n Felek Roma, 6 - itall'a )arımıiıta. rino makamları sun'l yağmur 

ölenler 300 ü buldu 

)"aları .~ n lıücum batar. ı ... ı ce ::e e yapı an seçimde Bu üssün Sovyet donanması ta· Liuba, Rumen komünist partisi· ----------- sının mıihtelif yerlerinde tcrmo yağdırmağa teşebbüs cdeccklcr-
tııc i nı blzıın üzerimize çe\·i Musaddık 52, e kı Başbakanlar· rafından kullanılacağı muhak· nin bir toplantısında Anna Pau· • • • metrenin kaydeUiği rakamlara dir. 
halk 'c ha'si>etimfzi kırm:ı.ı r· d_an Ga\am 2 le hanın eski Va· kaktır. ker'i ilham ederken EU husus- IS'""'RbUJ Sergısınde bakılacak olursa İtalya hiılen Av Buna mümasil bir ~eşcbbfise 
ınııı :u.arındaki ikna knd~t~: şıngton bil.> ük elçisi Nasrullah Romanyada ları da açıklamıştır: Al nıpanın en fazla sıcaktan buna· de Roma m·annda geçılecck \'e 

Jısın .ı şııpheli gö tcı·meğe bu !ardan 10 tanesi eçimde larda Bükreş hükumeti tarafın· lllerl, ıaristok,.alo zümreye men azı e I e lf Torinoda hareret 40 derece· !erini tcbdid eden kuraklığın ö-

Ortadoğu 

Müdafaası 
Amerika, Mıstr işti
rôk etmeden Orta 
Doğu Müdafaa Pak
tı kurulamıyacağmı 

bildirmiş 
Aı kıra A•cı ıı 

Kahire, 6 - Bugün bir Hu· 
kumet sozctistı son günlerde, 

1 Amcrlka·nın Orta Doli'u Sa\ un· 
ma Paktının Mısır'm ıştlraki ol .. 
madan kurulmasını anu cttiğı. 
ne daır çıkan şa~iaları yalanla. 
mış ve demiştir ki; •Amerika, 
Mısır i&Urak etmeden Orta Do
ğu Sa~'llnma Paktının kurulıunı· 
vacağını bildirml~ \ e bunun i· 
çln de Mısır İnglliz ihtilafının 
hslledilıne inin zaroıi olduğunu 
n~·ıklamıştır.11 ------

tiın1z· 1!~alnmağ:ı \e samimiye. Enteuım 1 oy almışlardır. Me· Roma 6 (A.P.) - Son zaman: •Aıma Pauker'in blitün ı;;cvsi· V ., 
1
. s h• lan memleketidir. orııdakı mey\8 ,.e sebze bahçe· 

11~.> :sı; ;hlnl~rcc ~ataııfl .... ın ça: mtistenkif kalmışlardır. GlıJi ccl dan Romanyadan ihraç edilen f. sup •hainlerdir•. Eski kocası •• ye yükselmiştir. Ortalığa biraz nüne gcçilmeğe çalışılacaktır. 
\c t~ı:lcnı~ bWm~nn~ ~~ı_n_~_'B_m-ı_s_:ı_:_s_:_·_u·_·~S~d~P~)----'D~~~a_m_ı_s_a_:~5~:~S~ü:~6-d_a_>~~-'~D~e~v=am~ı~S=a:_a~:~S~il~:~3-d_e_>_ Mecıı·s·ı Uyeler·ı fcrahl~ \'Um~ ma~~~b To (~~~sa:5;Sü:l de) 1 
tulJrrine \C ınksız rolilik.t U• 

nı bu k:ır , olnıı .lkslııtilerl· Kırkl U , d h I tichlr l\lcclisl iıycsi olup da 
brıı ol d~~:etıe hellrtmelerJııe e· are e U onan 161anbul sergisinde \'azife alim· 

Tallal, yeniden 
Muayene 
Edilecek 
"'n•ı ı 5 lnrl s:ı' fıunı1dadır.) 

lar hakkında, Meclise bir taı.,.ir 

Bııgun a)ni hü • 1 hlll d•t• verilerek izahat istenm~ti. Bu 
1>. P, kat ~m 11Sllllerınc şıse er ta e 1 • v . or takrire ce\'8P verilmesi Şehir 

dan IJıl , uruı cm orleri tardın· _ -V • Mccli ınln ~clccck devresine bı 
u~ or. il p ı·· "il kıl t uı t . ı· t tının hiınıctı d : • .. tı a· ra mış 1r. u u " gaze esı s an 

lerl, rc&nıi il? r. vazıfc görd ii k· K k 1 ı · y I" b k bul sergisinde vnzifc alan Şehir 
ettıklcrı geli~~td~: inde el~e ır are 1 a i Sİ ir tamim yayınlayarak, şüpheli yiyece Meclisi üyeleri mevı.uundıi 6U 
takıın ı;azet ı belli hır haberi '\ermcktccıır: 
\e ha~a. ak~~~ ~~\ka~ı eılep ve maddelerin Emniyete haber verilmesini bildirdi ıSergide \'azlfell kılınan \'C 
3ı bıılunmı)nıı bl li ile tılal;a. • <Devamı Sa: 5; Siı: t de) 
ate ler açmı 1 r anla a' hm ,____________ Babaeskinin Alpullu ''e Mandı lınarak, mahi}eli meçhul olan -----------
insaf , b ş ardır. Halkımızın G .. 

1 
• ıra köyleri civarında demir \'e •lşclcr toplatt.ınlmıc \'e tahlil i· 

1 c a lrctı çok .. kü D •• 1 " " 
r ndc buluniluğ I . 1! r e· unya UZe en karayollar.ı kc.narmda, kuvvet ç!n lAboratuarlara sevkedilmiş-
tisl zanıaııındnk~ çın llıılk Par- §Urubu etıketlı, ağızlan kapalı tır. 
~"hin çok dun 

1 
en_ a ağı seli· d 20 kadar §İ e bulunduğunu bil· Dün bu hususta telefonla gö· 

hucuınlur d uııa duşcn bu nc\I rasın a ı şJi.k. Durum, kaymakamlık rü tüğümüı Kırklareli Vali Mua 
~aratl\or ıı, arnl llC\'İ llt.lice.lcr 1 • • . . . 1 • l .. 
nıücııdcl .' r. gazetemizin ııh·asi l>itn)anın en gıh:cl in~~· 'll ~ - ~ırklareli Valılığıne \'ını sun arı soy eınıst~~: 
lll'nlilr.nı~~lı:~rıırıbndakl .al akanın l~r!Jle .. beraber, 0~ • hes ·•,. . bı1 i11119Ş 'e derhal tertibat •· <De,·amı Sa. 3 u 6 dı\ 

D. J• ,- sc ep oluyor. gunünu ·ew 1'or)! '" Kıı • • • 
her ki . tf~kllAtındakl Goc!>bels Jifomlyada gcçifin 'rıir· Oııı•t:t11ıeııler Tııtaı11ı ve yapı 
tertip ~ın 5~, bu nevi hücu mlar kiye Güzeli t:elf Dgul Toy • • 
dafaa uı" suretııc blıc \'C mü- ruroğlu, hitıralirmı bir S .. ·d.ı 
itibarile ğlınlı da\"alara netice riipoTtaj eruı. halinde au. •ii" Kaııuııu Tasaı·ısı 
e!di or enaıanıi derecede hizmet hazırlamı tır. - . • • 
abıını~a u~da!1 dolavı kendi he· • ·ew Yort•da i~lr ... -------------

eibctır t ~çnuı •GoebbeJs. c demoı.."l'll ı <le 'ıı • Haıırlanan ta,tarıya göre arıu eden bütün öğretmen· 
l"~e ·küre borçluyu1 > 7.l)ı bugün d u / d 1 b'I kle mc,·aını Sa: 5; Sü: 6 .da) 1)1ada bulacak ını ~ • er. apı San ılına aıa o a 1 ece r 

,,, .;''9 · C ...... _ . n·uısı 3 üncü sayfamızda) 

Eski Muharipler 
Sulhu Koruma 
Komitesi kuruldu 
Dtin)a Eski Muharipler l<"ede· 

rasyonunun umumi konseyinin 
~chrimiıde akte Uği dünkü top
lantı esnasında, on dört milletin 
mümessili tarafından bir cSulhu 
Korumu komi.5yonu intihap edil 
miştir. 

Dokuz üyeden matcsekkil olan 
bu komisyonun gayesi: cHakltl 

(Denmı Sa: 5; Sü: 3 del 

c 

Denizlere gömUlmU~ scr\'eUcr çıkarılıyor .. 
ÇIKARILAMA l' Al'\" SER\'IITJ,ER •••• 
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IGüNüN YAzısıj 

Şeker ihra catcısı 
olmamız mümkündür 

rur:Cly• Se· Yazaft : -._ Her tfi·1ü dedı 
ker f•btı · l dodud.ın irı, 

ı.- .. ını n ı.- ı p f Dr. K. o·. ıııer "· agw lar 1 ıemız bir ç•Iıı aü etleri hak ro . v m:tnın Şeker 
k.ında . ıımdi· '·--------~--------------~---! Şirkttı m.-mur 
)e kadar !lluh Jarı tarafın· 
t !f vesılelerle. kil!me aldı· antomoloji llboratuvarlarını dan 5iar edinlldilıni _gorn1,kle 
ğımız 3 aııl arrla bu mılll mUesFıt ıııı.•Prken hiZ! ıı . n a · rı plin- ne dtrecf" mutPh~sis olduğumu 
ıt}ı ve ıç ı nde vazıf~ al.ınlan ları nı ınlattılar, bugtine kadar ıu be.lırtmeye elbet tuzum yok· 
d ıımı tıkdırle andık. çı,nkiı elde ettıklerı n•tıc•leri gostor tur. 
Şeher Su'kf!'l en buyüğundcn diler vr çalqmılırının inkı54f 
en k1leıJgilne kadar, kellmenın ihtimııl•rı ıl• bunhrın şekercı 
bütun manas\le hPp fi tÇMP, de• lı:tmlZf" \"t memlrket Zİflltine 
ğerlP.ri biln ·esınde topl~mast- !a~lıyacakları faydalırı iıah 
nı ılen bı.r mueneı:.•miulır etiler 
Şır etin seker 19tihnl ııınde Bu ıdealıst ı:•nçlerım11in bu 
Eeneden ı~neve hepım iıın dik· tun anlattıkl.trını burada ııa
k.ıtınJ Uzerıne toplamasının ıe- ha ımkln s:-örmu}·orum. Yalnı.ı 
bo~ı budur ıu kadarını ıoylQebilırim kı 

Bu Mfı E•kı;ehır• yap ığım bu rocuklır ı ılerıne bu tempo 
hır ııyaret eına.sı nd-l, E ~ ki·e~ ıle de\.·ım ımkinını kıyb,.tmez-
hır Şeker Fabr,.kas ının bazı ele· ler e, kurulduJu i\indtnberi 
manluıle tan1ımak ve bu zat. aksamadan proıramına bagh 
lırın faalı~:e t 1.-rıni yıkından kılın Seker Sirk•tinin )'lkın 
iörm•k fır •ltn• ni!l oldum. bır ıstıkhalde, bu hı11ustaki ı:e-
Zıvır,.. .-.. nasında; zırıi ır15tıx- reklı kanuni vP. m'lli eksiklıkltr 
m• ll:tınra!:µvarlınnda vırPn tırnamlınmaic; ıartile. \'akın Do 
&ün m!şgul olduk Şirketin ju memleketlf'rıne bu~iık ç"pta 
t..İ"aat erkAnıhırbıyf" i!lı te$kı l b.ır ıeker ihracat muPUesesi 
edtn bu m11..,5f,•~~de go.ıumu. hılıne ı•Imemesi içın hıç bır 
ıe çirpan fa,Jh ·et ,,.. !'ılmllzu eıbtp kalmıyıcaktır. 
rl hula kohuhc>k bll" ınki· 
ııf yolunda 1J11rl,.rn11ktedır. 1u u.vıffakı~·eUn 
e*"esedf'kı elemanların hır kıt- Sım 
mı mııımı .. ket ırfın mutı: e.s"'· Ş"ker Sırkıtının ıırı.at &aha-
l•ıınd•. bır k1.1mı da AITupı 
m•kt,.plerınde yehşmıstır. {j'. ıında ele aldı&ı i~lerın. 
Jfl'P)trtne aldıkları vaııf,nın hı!pıunın yuzrlP. yuz: bir hasırı 

lle n-tır,.J,.nme~ının acıbı ıe· 
rnta'ulıyetıni takdır eden , y11p- b~hi nPdır; 
tıtını ı )i hılrn, '°"""' llt•d l· 
t ı ı~yeyı nnr•df':n kf"\tirf'rek Bundı1 bılıJ kadar meslekdaş 
cını a:ore emnıvtth arlrm!Rrla lar arısında kurulan ,.e dr· 
yürü ·en. bu Ttirk gen~ı-.rının. vam eden samımiyetin de pEk 
brT\de \ıfl 1'..,nLmlt hırlıkte mu· blJyuk tf!sırı olduıtunu şırket 
e!!PS~ ı '!tf!1 arlcııiışlırırn U· tesisJrrınde yıptıtım mutead-
%f'tınd~ Çl'k mıJsbf':t t,.sır 'h•r.ık dıt tıyar~tler P.Snaunda daıma 
tıklmnt bur•dı bır vaııf• O· te hıt etmııınırlır. Bu defa da 
lırık )'l.mıak mf'charıyetınde· aynı ıeyi ıordum. Şekf'r ele· 
yım . mantarı ayrıcı kendilf'rınd~n 
ftJr:~r lhrır~ff't5l olma.mıı esırıenmıyen ıatahı ·eti, bu ıa· 
1\Jıimkiindur:.. 1ihıyetın mf' ·utıyetıni mlidrık 

Q•nel•Ttml• Ştk•r Şırk•tı 
mudurluk bı'1!~ın!n ılt lrı. 

tını 1111! edto Toprak, Zırıl 
kimya, Den,.m11. li'oıııtoloji, 

Arazi yüzünden 
Baba ı:e oğul 

Öldürüldü 

olarak kııllanmasını bıldiklerı 

~ibi , ca115maları"ı birbrrlerinın 
ek!ıklE"rıni tımımlıvae1k ~kil 
dt" or 1nı!e etmesmı de ıhmı.l 
etmıyorlar. 

Komünizmle 
Mücadele 
Mevzuunda 

Sofu! 6 C ~ . "K\l Bugıl" V ., I 
flttll'.ı•1e h•r bıhı ıle otlunun a ız veri di 
öldür1Jlm•·ı1·l• n~tıcelenen bır 
t 1nf •t ıflenm•-tir. Om•r Gu,.,r ı . .\nkara, 6 (Hıuu.sl) - Buıun 
ile 1tırıhırn KuTı;a aıiınd:ı ıkl ıa Hae\hayram camiınde Dı; an~t 
hı.! bır ar .. tı m~ td11sınde m~h· t ler ba1kanlıt1 rnuf,.tfii \•li1le· 
kf"mrlik rılmıı .. Jır ve ınrulrl) dl rındl"rt ~frhmrt trsadl tarafındın 
'"' fltııtlr11 lnd" İbı-ahım Kurça ake>munizmle mücadı-le• m•vzu 
h•k'ı ı:ıkrnııtır. Pıuna gintr1Pnıtn unda bir \•aıı rerilmı$tir. Va11Jn 
Ömer dıva ·ı kayh11tmiş nlm•sı ml"vzuu komiJnırmlE' mücadE>le 
nt rıımen İhr.ahımin tırlasını olduııı itıo bUJ-'Uk al.\ka ul·andır 
tec•vi.ı7to dfl:vıım etmış "e hu sa· mıs tiç binr yakın bır dı~IPyici 
bah çıkan hır kavıa ,,,.tice.sınt'!P. kutlr i hazır hu1unmuıtur. Va'za 
İhr,alum Kurcıyı bıçatı. ilP dP i:~tı~ak ~d,.nlP.r aıra.~ında bilhasa;a 
lı lc d .. ~ı\t erf,ıırpk olrturdııkf Pn t nJ\'Prsıte iPnçlıti büyük hır 
ba l<a bıba!ını kurtarmrya i~ klitle teakıl etmiştir, 
l•n ~üt.,·m•n Kurç:j)iı d• atır 1 • 
sur••f• yaralamıştır suıeym•n O rma n arı ka ste n tahrıp 
Kurç• da çok E•tm•rlen kıl<lırıl e d e nle r a rtıyor 
dıtı hHlane<I• ölmüı. katıl O. 
mır Gl.i('ll'r yakal.anmııtır. 

l u sen e ko za re koltesi 

1 m ilyon 200 b in ki la 

tahmin e d iliyor 
Buru 6 iT » ı - Ko• P'" 

!'l!~!tnın ıı:-ıldı , l l ha1ırın tari 
hı,,"•n bııcijn• ka~a,. muaoıf!le 
~6"'" VI$ \::n.,.1 mikta1 ı~g hın 
~A'\ lıc :rıdur Kn.,~ların p\·ıuıfını 

gör• d@'ğl,e'1 flat' '"I n~zaran 
)11 .11.t knı.anın kıln<;u va!all o 
lırık 2Q~ kuruı etmekt•rlır. 
G~çen \'tlkl kn1a bu yılkinP 

nıı~r~n yii1rle 1~ ni~bPtinrf"' faz 
ı~s.ın:ı sııtılnııt.tı. Rıı yıl kcınpe · 
ratıfın pıvasa a hararP.tli şekıl· 
d• .. ırmeyi f fııt !extlP!lnin yük 
s~llTH'~~inr mAnı nlrnaktarlır. Su
nunla bPrahPr fiatların nnrmat 
oldutu ileri 1Dri.ılm11kte, ge~en 
.)11 fazla z:.rar ett 1 kJ,.rınr!,.n bah
t•<l•n tarırlor t htıyatıı harekete 

nkara 8 (ANKA) - Bir tn-
&ım vatandı:ısların tapuda kayıt· 

lı tarlahırının hudutlarını eski 
,.,ya ötedf'nheri faydalanmaktı 

oldukları tapu•uz tarla &ahasını 
&e11i~letmPk maksarlıyle veya ye 
nirlen tartı kazanmak ıai·esfyle 
ormanları yakm:ıık . ıOkmek \'e 
bn mak g ıbi yollara :ittikleri 
anl.::ışılmı~tır. 

Orman ı:en•I milrlürlüğü or· ! 
nı.ın kanununun ba1.1 maddele· 
rini defiştiren kanuna ı~tin.ıden 
bu kabıl yerlere dn~rudan do~· 
rura elknnulma ını tPşkıl!hnil 
biltiırmistir. Ayrıca tahribi ya
p;ınlar mahkem~ye de verilecek· 
!erdir. 

Emirglı n muhta r seçim in i 

C.H.P. kazandı 

mecbur kaldıklarını beyan et· EmircAn mahıllesi muhtar ~,. 
ınektt1ıiirler 'çimi dtın yapılmı5tır . Pazar olma 

Bu v1l koıa rekoıtPıinin 200 sına ra~mrn lMHl e,menin 1·;u 
\ıin L· ·1n ,.,.,.J:;o -r ı ıo 1 n11 h0

""' ?nrı de 52 si ı~çime lştirAk etm.-mış
bın kıla olacağı kuvvetle tahmin tir. CHP. adayları etimı kazan 
edilmeKtı-rJır mışlardır. 

M aliye Bakan lı ğı yeni Dr. Fahri A rel O rd inaryüs 1 

tayinler y apacak Profesör old u 
Ankır• 6 ( \'.llKAl - M•liY• 

!ıkanlıfı . hı1>r ııın biraz da.hı 

artın. vazıfPler;n ıörülme .. ini te
min makı::ırlıylr \terliıctfl'n yeni 
40 lcıdro da.ha almı tır. hnUmü1 
d•kl günl•rde bUtç• Mali, Kon· 

Tıb Fakültesi ilı:incl cerrahi 
klınıtı prnlosörıl doktor Fahri 
Arel'in ordınaryiJ! profe Orlüj!e 
terfi ettiiini memnunıyetle ha· 
ber aldık . 

trol, Gelirl•r. Hazine Genel Mil· Doktor Fahri Arol en ciddi 
dürlükleri fP5kıl.tıtınrl.1 bu karlr~ tıb Alımlı!!rimııdf"n biridir. İl· 
]ar drılayı!ıyle dflğişiklik1er ya- min ilerlemı!!IP-rint c'eırin bir me 
ptl"r.ıktır. rık Vfl al.ika ıle takıp ede-r. pro· 
Ayrı~ı Kıızıtv Atlantik paktı fesor Burhınettin"in tefıtından 

kontıf'lyi nPniınr:lf'ki daimi d~le· tonra 2 nri cerrahi klinitini za.· 
ıelitımitıifl hır mali müşavirlik h~n mü~takil surette idırr ~dt· 
ibda~ rdıl•ce'ıc. hıınun t.a1ini d.- vordu . Şımdi de bu mevkie ait 
yıkırıdt ·~pıhıcıktır. .. ün\•anı almıs hulunuy.,r. 

EMIRGA N MERAKULARINA 
B"tazın en kibar re en sı:üzel yeri 

E MIR G ANDA 
dtl!iı ıörUr. lsktleye y.ık:ın, ilk ve orta okull;r ırastnda 
çok ı JZf'l arıılır satılıktır. 

Aluracaot mıh ıtlerl: Emlrıhda bıkbl Alımet, e1kl 
muhtar !lfuhld~tn, berbPr Huan , .• lbrahlm Efendi kah· 

lf'~indr ('rli1 Brylrre 

Llbtıralu' ar 
Çah,mılırı 

E kı~l'!'h , rd~k ı zırıatçi eleman· 
!arla lihoratu\·&r ptr&one. 

lırun Şırketln ç:ılıiffiı mf'vzun, 
pancarın en iyi ev&afta ve en 
bol mıktarda l 'tıfm,.sını sat· 
lama ·a ga.,vrf't t>ı1erkrn aynı za 

ma"rta ılmi nf'tıt'eler f'lrle et
mek ıcin d"' ı,wrıcı kPnrlilerını 
ne kadar tıhıcıs mıimkürue. bu 
na olçunun a zamı ıle gayret et 
tıklı-rını d, eOrdlım. 

L.lboratu»arlar mıldtiru Ba\· 
Afif Gfldtzltt . had hır rom~tu;. 

madan muztınp old11~11 ıçın 

m.ıı11]P'l.1"f \.azıff"<;İ b::ıfır1da ıt'O!'Ü 

ı~m•riık. Fakat l~bnratuvarları 
ıdarrdP gostr1'dıgı \ıa$an~ ı ~r 
kadıtl~rından dınledık. Belkı 
kendı5ı ol&ttydı Turk Ilım ve 
ml"ıcltk adamlarına has olan te 
'azu &"'hfl'bılııı: yartıklaiını et

raflırıı anhıtmJJkt;ıın kacınıı~::ık· 

tı. Falı;at kfl'rırfı~1n1t r.anrfan bat 
lı ark•rl•ı!arı bl7• Alı! Be)'I 
dıhı l"i tınıttılar. on kti"ıır yıl' 
danb!'ri P:skı~ehır havalı\ındtıın 
toplam::ıyil muv.-f{:;ık; olô.u~u 

700-800 neh:ıta 11t hPrharynmıJ· 

nu ~o!CötPrriılPr, 'phatlannın teş 

hı!iı tamamlanmı~ olan bu ko· 
l•k•Jynn hakkınd•kı marnmat 
ile hun:ı. karsı yabanrı ilim t~ 
nderıntn al.ikasını r.andın bir 
hayanlıkla di"1•rlık. 

Zırat kimva fUh" ınril!' Dok
tor Ali Çorlu 11• LOtfi Ymı· 
ıun. toprak llbıfratumn<la Ah 
m•t Ac:.rla'nııı fıtnr:ııtolojj kı~ 
mınıi! A1ı1 T:ıı11rı~,.\' .. rin, df'ne 
m• l:ırılıimııniı ıd~re Pdıtn F.mın 
Akkoı:-un isltrı ve flpnı-melen 
hıkkındı v•rd•kl~rı ız;ııhatı . h..,r 
bırindtıın ayrı a~TI fayda1''1'rı1\. 
nnt e+tık. Bu ;ıırada E&kıt.•hir 
Şeker Fahrika!l ılrıat rııüduru 
Te\·fik Alb~~ın "'k•rrılıg:ımb: 
ve- bunun uraıatım ı zle ohın mu. 
naı•b,tlı=orl uze-rındf'ki tetkıke 
m\J tf'nıt iz~h.ıtının da Uz~rI· 
mirıie ayr-ıca hır intıh.ı uvan· 
dLrmı; oı~uıunu kaydetmeli· 
;>· ı m . 

''anmt tarn,mlarkl"rt E.;klş-e. 
hı~ Sttkf'r Fabr,kaıa tiraal ve 
llhnrahı\·ar elem.anlarına tı">ş•k 

kür f'dıtr. i,.tıkh.ıldıtlı'i cılıima· 
ları ıcin b3"';:ırılar dilPTlm 

Parls'ln s u k u t u 
137 yll t"V\.'tl buıiln, 7 ttm· 

mut 1815 de mutlefık or· 
duları Parlıce ı1rml~1Prdl. 
Sapoll·nn Ro"apart mrnlısı 
Elbe adasınd:ıın kaçarak ıl· 
k~slar ır~ısında Pırlse ılr· 
mts, orftu~unu tnJ'lım•ıta 

b:.~lımııtı. Fakat Napnl\'O· 
nun A l-·rupa ıulhu için bir 
!Phlikr olftıı(una karar \.'e· 
ren muttrflkler, onlfı1' ev· 
,·rı davrınmış1ardı. Ha1lran 

ı .. ,. .. ,ııt ıutn mr,·dan mu· 
• . .. ,.,.ı. ..... ı"ı ,.,.tf'n ""nnb·""· 
rnııı.«JOp f!lmu,, Pırl~t dOn· 
rtu~tr11 111nr:ıı tı1htf1'11 ff'ra· 
K•l etml ti. heri yuruyuııe. 
rint d"'\'lm rden Pru1vı ,.e 
fnı;:iliz orduları 7 ı,m~vzda 
Pırfse &irmt$1ertll . 

Tı-1,R~l'T<"t 

güneş dnt:acaktı , ve o güneşin 
altında, ı;ekın"t>nlik, t.ırkekHk 
kalmayacaktı. İlerı do#ru )'Ü· 

rurken. go.ıünde bu &Prçelıc 
bU1ıbiJtUn aydınlandı. O kadar 
•$ık2r bir şeye bu kadır uzun 
zaman kor kaldıgını düılındük. 
ı;e ıüldü . Kollarını sevinçli 
bir ıükranla göl!• kaldırıp YÜ· 
rüdü, yürürken de haykll"dı: 
•Aydınlığıyla, karanlığıyla, bil· 
tün hayata şükür!• 

Bu coşkunluk , ıitgide , dur. 
run bir yorgunluk h3lıne ıel· 
di. Loş tapına~• girdi~inde. 
rahibi, mihrabın öniJnde uyur 
gtırdü, Rahip. bir an için gOı
lerini açtı. ve kıvrılmış kolu· 
nun u~tünden, delikanlının 
mermer döşemeye üstlü~ünil 
~erip ·atışına l'e uykuya dalı· 
eına baktı. ,,T, 

Gün do~madan az önre Si 
mo, dış avludan "elen tiz ses-
1,.r acavip patırdılarla ııy::ınrlı. 

Oraya varın~a . gürültlıt'il bir 
yışlı kadının bahtf' kapısından 
gırmis olrtugıı~u. ve ijôlf'l,.rin· 
d .. n hır kaçının onu rusturma· 
ya, dışarı ıiJrmPYP ('ab::ılıııtlıkJıı, 

rını gdrdu. Ko:1dının • tizi~ nl · 
1ı.funu fıtrkPtti. Bir el harttke. 
tıll' 1td:ıımlara, onır serbest bı· 
rıkmalarını emretti. 

• ~e olmui~,. Diri!' ,:nrdu. 
Pımfılu~·u a:örPttı-C:irn .. 

• Burada '.\Ok Pamfılus.• 
~esı hırtı;etıi bır inatla vük 

• 

işçi Sendikaları Birliğinin 

kongresi 
İstanbul İ$ı:i ~ıt11dıkal1trı Birlilinın olağıtnil~tU kongre~I dUn 

s:ıbah 3a'lt 11 de Fminonü Hall<f'\'ınd,. y1p1lmıştır. XongredP 
670 oondıka d•I•&•"· Mill•tvekıllerı, İzmir Sendıkalar Bırfüi 
Genel Sıtkret,.ri hatır bulunmus1ırdır. 

Tnphntıyı Bırlık Başkını Mehmet tnhanlı acmıı ve kon~eri 
Atatürk'iln mıntvl huzurunda tıc dakika saygı duruşuna dAl·et 
etmiştır 

Bunu mtitll'al.::ıp gündem okunmuş, ve birlık ana lüzü~nde 
tadıllt \·e konfederasyon ttiıUğtlnun mOr:tkl"~~iyle konfederaıı;yo
na katılma ve dl!'lPge ~t"çimi me~eılf'lerl üzıar1ndt11 durulmuş· 
tur. 

Bundan sonra kongre bıtşkanlık rlıvanı ~etimi E,.rt tartışma
l:ııraı ıeb,.bıyPt \Prmıetır. Söz ıl:ın J.foamrnf'r ÖrPrkın, Blrlik 
Başkflıılık Dıvınının KontrP B:ıışkanlıl( Div::ınını trmsıl etmi ·e· 
rtıığini ı;:oylı:omi&tir Bunun U2,.rine adayların tesbıtine geçilmiş 
,.e dPlegeler ıınırlı hır h::ı,·~ ic;ınde aday J'i'i$tPrm11ı~P haşh,mıı-
1.:ırriır. İleri Ellrülen isimlf'r bircok ıtirazları Sll"bf'p olmuştur. 

Ru ar.llria bA11 delPgtıılPr • Şahıslar zorla kabul ethrılıyor, OY· 
l.11r ı:vı ~ayılmıyor. • diye ha~1rnııtl"rrlır , fl.fıı.ı:tmtT'tPr Ö1Prkan ile 
,·unıı s '\'akarın en eok oy alrlıtı ~ortilmue ,.e Kon'{re Baş
kanlık Dl\·anı kAtıplerınin se("imıne iPfilmiştir Bu &ecım icın 
hP5 ;ııriav ıı:nı>tPrilmiş ,., hepM k.::ıbul !"dilmiştir. NetiC'ede Yu· 
nus 'Yakarın baskanlı~ı \'e :)fuımmf"r Özerkanın başkan vekilli· 
Ai altında cundtımP- ırçilmiştir. 

Fakat uyf'lPr, gündeme ~·pni ~·on"lim kurulu stçiminin df' 
rarılma~ınt ı5tPmişll'rdir. NPtirf'tle, l&ti ·srndıkalır Bırli~ı ana 
nl7.:ıımnam .. si tAdil tdılmie ve konfederasyona katılma kararı 
atınm11 ve bu konfederasyona katılacak dele2elerin intihabı ya
pılmıştır. 

H AVAÇ, 
V A'ZIY•TI ' 

1 

Ye tıı."'~· \fPtl'nroloji İ•t~ro· 
·onunun tahminlt'rinP göre 
bu~un ff'hrtmh: \·e rh·ırınd~ 
ha\·ı umumi)·tth~ huluflıı ıı:o 

(trek, ha\a ~1raklığı ıH.aşPrtk. 
rdıgArlar ktı7f'Y lstikamttln · 
dt>n esertktir. 

Dun şehrlmi·utr hava az 
bulutlu &ttmiıtir. Gtinıın tn 
du1tik 1;1rakhıtt 17. tn yıık· 
ırk ıııraklı~ı ıtıl(f'rlf' 28 ııan· 
tı~rat ohıır..ak. ka:~ıdrdilmiı;ttr. 

KUCUK HABERLER 
~ıtıı.I Ph"ANGO lıt:GtN 
ÇF.1\11 hOR 

I•lll f'ıyangonun 7 T!mmuz 
cekılı•i htHtiin saat 13.30 da An
karada yı:tpılac;ıktır. 

İkramn·p k.:ı1ıınıın numııırılar: 
Ankara Rad )·oı-ıyle hu gece ı.a:;ıt 
2a rlP vayınlanaraktır 
İSKF',nF.R1:1' YAl'l:RU 
Gf.f,OI 

İı:~endPrun ,·aruıru ;,7n ton vU\ı: 
\•e 4ı:ıo yolcıı ile dun. ı;.::ı'1ah nn 
~ıı f;Unt:ı: Akdeni7. ı;rfeıinden 
donmuştur. 

KlRRf<T.I OGRF.nTF:M.ER 
GEı TYOR 

Sehiflik Abidesi 
İnşasına Yardım 
Komitesi kuruldu 

Yı11arıiıınbflrl JıPrcl'kle!tirilemi 

1 

r en Çanakkale Şf'hitl~ri Ahıd_esi· 
nı kurma yolunrta ,ieniş olçude 
hır tPşehbüı-P gec;ildı~i maHlm· 

1 

rlur. Ru mı ili hnrcun l'ıflTine gf!. 
tirilmesi ve PSPrin rtikilme~l lc;ın: 
yurdun CPiilli btılgPltrınde bulu· 
nan vıtanrl~şlar ,.P. mUPSf'f""eler. 
kPnrh imk~nları nishetinde yar· 
dıml::ırd-' hıılıın;ırakl;:ırrlır. 

Davayı, Uyık olduğu şeklide 
pJAnlam:tk gayesiyle- • Çanakkııle 
SehJtlPri Ab!df'si İnşasına ·yar· 
dım Komitıtsi • re!m"n tefekkül 
etmiştir. 

Komit• .aşa~ırtıı 11r!ları bulunan 
ztııvattan mürekkPptir'. 

FahrPftin Kıtrim Gök:ıy ('Vaıli 

r 0 BP!Pdh·e R.:15kaıı1) . Prof. KA· 
ıım <iiirkan (lstanbul Cni\·Prı;i. 
tı~!ii 'RPktıirıi), Orrt. Prof F.m n 
nnat (!Pknik t·niv1?rsittı Rıtlı;tn
rü), TumR;PnPral ~ıı::ıt Ku\'A9 
<1 . Or. Kurmıt\' Baş\::ını). Prof. 
Rttfıi Şilkriı su,·1a ( tktuat F'a· 
külte.si nPkanı), Rıırhan FP1Pk 
(r;;ızf'ttıırılPr Cemh-Pti "Ra5kanı) 

H:ıkkı Tarık Us CTurk Bııı~ın Rir
lı~ı Rac:kanl) , s~ıt ihrahim V.~i 

Gu"mru"k kanunu Kadın Kıhr"t"" b"~''"'"rl• •ili "~ <Tiror•t od•" R•ı<ıı. Proı. or. 
rPtnıt\ndttn miıltıı · ekJ.11 hır ırıırı han SPfa <lttım:ırl!J< FakiJllpıı.ı 

U
.. . d k' H k k 1 f"'hrım11·p 5:f'll"("Pk, bu ;ırarl:t Rıır nekanı) , Kurrnav '\'arhay C•mal 
zerın e 1 U U ÇUrarın " '° lzmıri d• 7iy•r.t ed•c•k· Yılrlırım il Or. T•m<ıl Ruro'1! 

tir Raşk::ıııı). {~lvi \'rnal (DenizC'iHk 

Calltmalar z· fi • Tıırki'.''P ~fu::ıllımlPr Rırli ~ i Kıh B;ınk11r;:1 lf ınıım fl.fiidıir fl.tna\'İ • 
"f ıya re erı rıı:.Tı n11>s ltıı~ta~lt1rını h:111rl:ıımak ni ), F.mın ~ih;ıt S01,. r i (F.s ki Di 

Gıimr1ık Kanıınunria ·afn1ar.'a'k ~fılletlerara!=ı Kadın Hukulıı::,., u lvtır~ h"'ıırlı~;ı kıirı <:: rnııı.tır . v arhl\kır V;ıti • ı). Sah;ıh.::ıtıin Gü 
d"titıklik Vfl! ıumrıık tarıf .. J~ri- Bunların hır ısmı Gnıt.erıııı ' 1u '·en~ır!n Ct ş RAnk~'-1 Ajanslar 

tar Tre;kil.\tı Konar .. si mü11.::ısebe $1Jlımlflr k;ımpına ytrlf'::firtlec~k ilt 
nin kıympt e$;ıır.1na cort t,sbıti tiyle •hrımizde huJun.::ın yaban- f' Mndurıi), Hayri r.n .. "" (Türk Ti 1 
hu~ııp.l;,rınrl.a ttııma.,l;ır '.':;ıpm:ıık C:f!' df'Jegelf':r dun ~ab;ıh muhfPlıf _ ır(;. i l"l carPt R;ınkfl~l 7'-Jıidurli). Cih;ıt 
Ürprp An'·or•dan ••hrımız• ,._ n .ıır:nm:-;ı.r:R il RI. u Ah• •t ın tl f h t ~na 

" v • kiliıı;pJPrdekı rlıni AyınlPrP. i$tırAk T,01\,\J,f O.:; u oçf'n • " me "ı,. · 
1e:n hakAnlık heveti, tPmaslan· tt ki t 1 b ld .

1 

hi CAnt::tl'.\·fil ŞırkE"ti ~~Jıınler i n· 
h e ı en stınra op u a e şehrı F. kal . lri-lre ~f,• 1e . f~tanhnl R"' nın ilk ln~mını ıtırmiı VP ~l\ · 1 d . ıif'n ), Zıya Gnktilrk fŞofnrJPr c .. 

na~i Oda!ı nıPslPk ırnplarının gf'zmı~ er ır. 1 ""rlı v r.qnııı ~· ;ırh~ı Yarrlıml~r &:l · mıyrti B;ışk;:ını). Akif S;ıdıko~ht 
hPr bırini 11'.\·rı l)TI dınl,.miftir. DelegPlf'r Topk:ııpı ~.::ıra,·ını ve ı YP!liınrlço tAnııratı lkmAl tıdılf'n , CArmator) , AhnH!t J\;ılka,·an (Ar 
Htıır mll~lıtlc httyf'ti krndi bakı· 'RJttıne Dıurettini alAkB iftıı (P!- 1 rrmhttrlitaı.t::ıkı fıı:ılHrnlııır BirlJ matnr) , !\.fuhtı:orrm Knlay (\'Ph· 
mını1:1n Gurrrriık Kı1nunıınrla ya dıktPn Fnnra Sıırları, 'f:)·tibti de ı Ci lok alı ,. ~kınrl:ı. ;:ıçıl::ırı:ık ,., hıı· hı J\nı; lııtııı;.,,ı:.Pı.P.sİ tıırhlrl,.rin· 
pılm"ırı.ı irRhedt1n dPğı~iklikleri ziyırf't f'frni~lerriır. ıtıın n~r .. tmr~ı;rın J.;utiJhU h.llı · rl,.n), Nurı <;Orpııı;ır ~Fıta~ Şir· 
iıah etmiştır. 1\nf1I?Te bıı GRbı:ı~ t.ııt g rla tek OP R"Pftrllprpktır lc'pti s :1hiplrnnrirrı), KRzım ''ur· 

Önumuzr:l('\..İ hafta ı,.indr he· rır T~\ı:nik tt nh·,.,r~iferi• tnrıl:nıa l\m. r;r:- , ·c Kr. ·nf!\i rlı~ııl ( htanhnl Ser~ı Komilf'rı} , 
ye~ mes1Pk komiteltnnin ıştıra . rıık komıttııl•r hı:ı1ı'1dP talışma-ı nF;;t7F. .Arn Hılrrn Naılı S.:ırlo CTlırrar). 1-tuh 
kiyle umumi hır toplilnh yapa· l.ı1rını dP\·am ed,.coktır. 'efa T.ı o:: r ~ ı snıı s ırııf nt rpn.ri lıs FrtJ,.rı11r CTucr;.r). Hasan Dı:ıor 

k 1 · mu ı k.ld • ltıırın'1F'n ta ya ·ınd.ı ~ PCm i \ ıl F . k ra m-se f'Yl u m ffl ı e 60- Deleıı:ılPr oEl,.rJı-n gonrı &aı:ıl Uk saat 20 ıs n mAn ( rz~rılıtr C"ol'lmı,·etı Faş .1 

riJşet'ttktir. . . ı~a7 P''e '.g'"'" fll ",'· lıthat 01ıi,.ş <l; B-ltılt.:ıı:ı 
Çalı~maların daha bir ay k• 16 da toplu ~alde Flo~a~a i• · J\onrtı ~ '"l .atova ıefıtrinı yarı eşrı ·at Iudürii), Teviik De 

dir ı.t.ırece,tı ,., Glimri.ık Kanıı der,lc, FPhrımude bulunan Cum· ıııaltta olan f\ıır:-ılkE>n '·ıpurunrt~n l mırcıgıl ('\futP;ıhhid ı\fuhtndis) . 
nunun mech~ın kış devresınde hurba~kını C~ltıt Ba,•ar tarafın · hf"!hnı riP"'"' atnııdır . 
muıakere •dılececı anlaıılnlakta dan d•niz koıkilnde !tabu! edıle İntıhor• t•«hhu s •tti•ı •n'•· Yeıilköyd'! dün bir 
dır. ceklerdır. ı.ıl1n ı::rnç 1'nı!ıılrn:ık u:rPrp ilr"n 

TÜRKİYE 

GARANTİ BANKASI 
litanbul Şubesi 

Yeni Posfahane raddtsindekl 
yeni binasında 

Sayın halkımızın hizmetine ııinniştir. 

TELEFONı 

Santral 

İstanbul Şube· 
ıi Müdürlüğü : 

24890 
24896 
24897 
24898 
24899 

25088 

kurt .. rılmıs ,.e h.ı1!·gln hır h.ıtlrle vagon yandı 

k-11riır•Jrnı ~ tır. Dün l~i't 12. o d• ~irkPt!d,.ıı 
B~ ·nthı P.ol .. dl ·e Hutanesıne 1 

T.1 n' \ "i ELÇU!İZ 
1 
harek<tle Florı.,ra 5ıden banlıy() 

GEi .ot treni, YeiılkOy ile Florya ıra 
t,uhnı:ın F. lı; imız C"Plll n~m:;n Mnda bir yangın tehlıkesi attaı· 

~baC'ıntlu. dun İ <; kfnri.,.run 
purıı ıı~ 5elırınıi!"f:" ,,.ımı·tır 

' "a· mıştır Lol.;omatiflPrın haca~ın · 
rian çıkan kıvıl<'ımlar ıll< yolru Selırımi1ilP hirl<rt" J:lln kı:ılriık · 

tan ınnra ; k"ndıı;i An'karıya h1 \J!!g('lnunıın iısfuf1riPki mufilmha· 
rPlrf"t Pfi,.("ektir tarı tutuşturmuş ve \•aıon kısa 

Tir• RT.T nn ~sı ~rnrı.tslsis m•n<la at•ı almışt•r. 
TOi'! A!liTl~I 

Ticar"t Oda~ı umumi m,,rli~i Atrş Flnt"'.'-;ı iı;tas~·onunda on -
nııi.imıiniPki rı"'r~ rmt>"' 5:iınü tnrı durulmu~. tPl~s.a rlUiflM )Olcular· 
lanacRktır Tnnl~ntıriı:ı ofl:ıv.11 ;:ıit rlı.n hiç birine birSPY olmamıı

rnnhfPlıf m"f"l"'IPr ~iiriıciilPrtıık · tır. 
ti.r Ru ararl:ı rtı 9 t_ir<trf"t rPiınıi · Vaç-nn h:ıı:sar;ı uğramı$ ve tl · 
nın tathıkınri!I rrıruTPn aksa~lıl;: . · mır için Sırkf!lci ·e gıttirilmistir. 
lar Ytıı b:ıı:lı:ı:ınJıklal";ı,r;ııcı komı .. ,·n 
nıın fı:.tanhulrlıtki tPt'k1~1 .. fi l<orııı 
!arının d' mfi»k•re mevzuu ola. ,- - T A K V 1 M -ı 
caeı anl:ısılmıtkt~dır . 
H \ RR l K,\ OF.MİSi 
st:fl \ ,.l.ARl~l!li EfKIŞEHIR 
GF.71~1 

1. Or. Temsil Bürosundan bil 
dirilmi~tir ~ 

7 TE,1'11 '7. M52 
P \ 7.A RTF.SI 

AY 7 - GCN 31 - lll7.IR 63 
ın "1 11fi8 - TH711< \N ~i 
HiCRi 1371 - ŞF.~' AL 14 

' '''t1 F11 ııtl 
l\:.ra H-ırh Ak;uiPmlı:.i O~renC"İ ı;ı..\.R.\H oı 34 oa.öa 

!lubaylarından miıre'kkPp yliı on 
ki$ilik brr kafıle bıı ıab::ıh altı 
askPrl n::ıkli~·e ucaRı ile E:o.kleehi 
re hır("k'!"t edt-rPklPrriir. 

Sub:1ylar: hu ı;rrı=o . i F.a1dş{'hir 
de ,2Pçırip hara hırlik te~ısterı , 
mizde tetkıkler y~ptıktan r.on· 
rı yarın akşam iıtanbuJa dcine· 
celı.IPrdır . 

1 1 
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iKi. ·nl 
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l\!S\K 
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selerek, •onu 2örmeden bir 
ypre idtmem,• deriı. •Bir ha. 
yat ba~lı buna. Bana ne olur· 
sa oJ,;un, ıımnrumdı deıil. fa. 
kat Pamfilııs.'un, bizr neler et· 
tikltrini bilmesi IA11m.• 

Sımo, sakin bir sesle, •E 
ğer bu gürültüyü kesmezsen 
gtni kırhat>lıtırım. üç gün bır 
oda ·a kapattırırım. Hele sabah 
oJoı;un . o vakıt konuıursun 
Pamfılus'la .~ 

~li1i~. hir an su~tuktan ıon
ra a-örltrıni kaldırdı. ve keder
li bir ifad•yl• dedi lı:i: cSab•h 
oldııktan ıonra cok ıeç olur, 
o zaman;t kadat is jıcten ıeeer 
Yıl,·anrım ıana , şimdi ,ore. 
yım onu. Krndısi de dınlemek 
i.Ehı ·ecektir. Reni şimdi ıırı 
çevırirten affetmf!ıt ıeni.• 

« Bana söyle nedir mesele, 
ben yardım ederim • 

c Olmaz, bu kötü lü~ü eden 
~l!!nsin; bızi &ncak o kurlarabi
Jır .• 

Sımo. köleleri ltf'ndı daire
lerıne &:Orııierer('k tf'krar ~fi~ 
zis'e dOndLI. •Siıe ne gibi bir 
kotiJlük rtmişim?• 

• Se.n bize l ardım etmPk is
tpmıyorsıın. T~no'nun ıemısı 
adaya e~ldi ve hanımım Glıcıır. 
yum'la, Krizisın P\·inrle kim 
varsa hPp i. onıı köle diye sa· 
tıldılar. KOy habercisi ,a'Pt'e ya. 
rı~ı bııi uyandırdı, e~~·ımıll 
tapla~·ıp lim:ıına inmf'mi1i s;ijv. 
IPr:li. Gli tııryum'un sıhh~ti i ·i 
dPğıl ~ımdi · höyle f!i.ırüldtnmP· 

mesi !Azım_ Ben baıın i('ınden 
kaçıp PamCılıı~·u hulmR"'ı. ~el · 

rlım . Bunu yapan $1:'n"in. borç. 
l 1r1mıı-ın odenmfl~i için k6le 
n1;:ırık !!;atı l mamızı Adanın ih. 
'iyarları emr"tmiş. • 

Burıt~ı dotruydu. Hatırlı· 
rordu cimdı · Bu mt$flle goril· 
o:Ulürken ilıi~izt'e dinltmı~ . ka 
r.ir verini" ıetırilincPye kadar 

na.t.ıl olsa ppev \'akit eçecegi. 
ni , \'e Glı.serş.unfu o! eki bi('a. 
relPrden ayırmanın hır yolu 
bulunacağını :Ju;i.ınn1UştU Le 
no 'nun S!t'mJ\İ o kadar tnrler 
u,-.r;ırdı ki Brınn s 'a, Ada İhti · 
yarl:ırı, alıcı s:eılınceve kadar 
daha a\·larca e\'rlPkılere bak· 

Tnak ro~ıınria kalacııklarını he. 
sapl a mı şlardı . 

BirdPn A:lızis'in ba~ı~a bir 
şim~ek çaktı. • P::ımfılus tarıı 
nakta Naııl unuturum oru('· 
lu~du'. iimdı muhakk;ık tapı· 
naktadır' • \'e doniip R:"ri~ın 
geriye yola doğru ko maya baş
ladı. 

Simo. ıE'rt bir .se11 le. ao)m;n:. 
tapınakta gôrem1?ıı:.in onu.~ rlP.. 
di. • Ben de, şımdi .sınınlP li
m~na inip Leno'dan satın ala· 
catım • 

E.-e ~irıp ü&tlügunil aldı , 
, .f! re~ indf'n •elismr> ·~ r·~lıı;~n 

~fiııo;'lı:o b:rtiktf' kasahaya dot· 
ru rtirÜdİI flonPmecli OlPTdı. 

vrnlerdl"n m~\'detna in"rke:ı 
şafak ttrikuvordu Kız:ııra n ufka 
karş ı Lpnn' nıın gPnı i inın dı· 

reğlni gordil. Leno ~adece esir 
hıccarı dPgıldi , geza:ınci hır pa· 
zar gıbi~ dı, yabancı m~mleket. 
ltrdıtn gP.tırdı~i yi ·flcPk \·e ~İ· 

Yf'Cf'ti, ınrlk boncu:?u da ~atar· 
dı. Et:er u~rarlıı:tı arla hüyilk 
cPsf', sahilf' çıl\ıp sirk te ku· 
rardı , İste şin1di de, gahahın 
ilk ı.erin aydınlı~ında Simo, 
gilvPrtenin yi.ıKt;rkçe bir kts
nıında. f('ng ren bir kafr~. 

zlncirr haAh bir ayı, bir may. 
mun, ik i papa:_;ın. ,.e. arala· 
rında f\rlzi~'in ev halkı dı bu· 
Jun:ın d;ı'ıa hır alı:av ı ir~ri 

mal grırilvordıt , fıln~lf!ıı; 5ah•I· 
de kaln1ı $h İki ıaıııttır, rıhtı. 
mın ü.-tunritn nrkt1d.ı~Lırın1 
do~ru . kı·a. ka ık bır tRkım 
şe\'lı:ar haskırı,orıJu. Yunan va. 
tand;t$1 nldutu 1çır1 ronu kôle 
otarı:ık a•amamışla.rrlı. sonra· 
dan Anrlro-·a gOndPrılerP>kti. 

Sımo , ?ıl ııı 'le btrahPr rıh
tımın ha~ maklarınrtan indi ve 
bir und.,lla at1mıye ge~ti . Si· 
yah dı:ırıh. ıniıtt:brı;sim Ltno 
ile ;:ı1ı' \·trisini ,·ap:ıırken. ~Ii
zis t;licf''"''llm·ıın nnündP. dıı -
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1 !fi' il iti ·'ı 
Asıl deccal işi 
ric·ınihkten sanık olarak 

Çubuk Asliye mahlieme· 
sinde muhakeme edilmtkte 
olan jkJ kisi. salona ıirer 
girmez Ani olarak zabıt ki.ti· 
binin yan maklnrıc.tne ıarıJa. 
ra1' maldnPyi kiitlhin kafa• 
sına atmışlar. Bf'rt'ket ,·er
in, tutturamamı lar. Snnra 

yrre (8rpıp par(alanan ma. 
Jdn,.~·l i Ru df'r<'a1 i~idir ıı diye 
ayıklaril' çiğne ip bü!bühin 
dagıtmı&a çalışmışlar. 

Hf'~ kell"rl ,., biistlerf par· 
ç11lamata kalkan, ~\t1ıturk in· 
kı1Aplarının aJeyhtndr bulu· 
nAın, rad\·o VP ya11 makinesi 
gihl ,,,.l,ri Jf\1an 1ti 'a'.'·ın.. 
k1saC'aıc.ı her türhı t11raJ.kl ve 
tııP tl Pn i}'et hareı. .. tltrinin 
(tıtsmanı olduklarını her fır

aatta btlli efi.Pn T1cıtnllı=ortn 

aı>ıt l'f" krıvu l:tfr ıdecral l$hı 
olt1uklanna artık ıüphe var 
mı? 

KAYIP t'STli!liE KAHP 

1·•nl kunıLln Koylu Parti· 
•inin umumi katıhl Tahnn 
Demirav bir •rkıda,ımııa 

parti•! '" ~ortll•r hakkında 
\·erdt&j beyanatta Cumhuri-
3·et Halk Parti ınt muhılif 
parti dahi uyma~ıtını iOY· 
ı ... ı,. 

Rena kalına Tahsin D"'· 
mıray h ı ra:z raJirnre da\·ran· 
mıı. İktıd.:ı:rı kıyhf'rlPn ,.e bu· 
nuıı acı!liını hir turltı unuta· 
mıyan Ha lk rarti~j"p bir de 
muhııı1t>f Pf{ 1.;aybettirmPk tt· 
va mıdır'! 

AF 
Gııre~ıl""r k~mpıntfa m'ı 

'sısıf hır h.1dlse olmuş. Ken
dı irıP. t:ıılıımda er y .. r1l!TU!· 

dtft icin kamntan ç ı kanl-ln 
ı•ır ,:.ıkl,.t hır ~ııre çı, FtrlP· 
raıcvon Raskant ~afhı11ah Çift 
çio(lıı~-u iki ı~at ba,·gın bt· 
rak:ıırak bir ttkıldf' ~"tlmrn\. 
l;ımıı. sonra da bir t8kt1ıh·e 

atlırıııra~ kamptan uzakla3. 
mı§. 

7'.ahıta'.\·ı if;uie lfrf'Tt Sa· 
dull•h ( •fl;tıoaıu hend1'lnl 
o h:1!f ıııokan .curP&(lrltn dl· 
yar' nlm=-dıfını \·e onu affet
tiğini an)lemls. 

SöJtfull:1h ("ıftçJtıtlu 11por 
arkada~lıınrnıT arac:ıntf.ı e-
depll, tPrhiyelt, f'ftndi bir in.· 
Ailtt olır;ık tanı nmıftır. K .. n. 
dfıcfnJ lUmruk111y11n ,., bıt)'· 

gın hı" hale ırtırll'tt pr"tt;i· 
den d1\'ıcı nlnıadıtınt ve o· 
nu affettltınl 50v1Pmt.sl de 
hu tftrıtlıli~nlıı bir nlşanl'!sf 
oha ~err'ktir. Fakat bu -:fr~. 
rhJik ~·aptıgı çirkin trrı,·ıir 

h~rfio;!':~l11df'n ıonra h~d1 " 
'.\ Prlııtfe kalmak cff:ıretinl 
ılahl J;:"tfıtPrf'tnlyen gure-sçl. 
nfn kacııllp bir ff'1at t~ıkil 

t'h'lektrdir. 
S•duli>h Çırtçlo~lu. ken~I· 

dnt> karşı bu tarıda h:.rekt1t 
Prlrn bir giırr!:çtyl, ,;t'rlını. 
nın asalrthıe uyarak afftt· 
mPkte bf' lkl h::ıklıdır. F:1\.at 
imrru1 r fk~rın ı n l'f Jmm! 
''i<'d::tn ı nın o .srürt$Ch·i ko. 
ı.,. kola · a!lerl•hllece&lnl 
hlr ıannrtmb nruz. 

Sadun G. SAVCI 

ON KELİMEYT.E 
So\')·FtlPr Rtrlitf Romın· 

yayı rutmata haıt1rlatt1 }'0f· 

m ıı~-

Gılnı niı toprak dol·urmn 

1 mu demeli~! .• 
TATLISERT 

Biyoloji kongresi bugün 

toplanıyor 

Türk Biyoloji D~rnf'ğtnin 

tortip •ttıQi ikinci Türk Bıyolnjl 
Kon2re!'ı bu.1?11n saat 10 da İS" 
tanbul Ünh·pr~itesı Biyoloji En• 
tıtüsılnde acılacahtır. 

çOkmUs. ona. 11e kadar talihli 
oldtt~unu anlafı)·ordu. 

Fakat Glı<eryum bu haber
den Fe\•inç duyamamıştı. Ap
raksın 'le Ttabeş kızının orta.· 
sında. esvap çıkınları ara!';ındı 
oturu~·or, yorgunlukt::ın n~ J!Ot· 
l~rini kald1rabih)•or "" dutiık· 
tarını kırırdat11hilirordu. •Ha· 
yır ,• dedi, ~ h,.n de burada ıe

ninle k11lara~ım. Bir yere s:ıt· 
mek ifıtrmiyorum. 

Simo vanlarına yaklaştı. 
Gliseryum·a. t Yavrumıı df'rli, 

« ftaydi , ael enınle b.-raber 
gidiynruz.11 

• Ha}'di , bir taneım. • dire 
fi.fiti' dP kulatına tekrarladı, 
•haydi, git rınunla brrabrr. 
Bak hl'r SPY n~ ;:;UzE"I olacak 
~Pni 5ahile, P.ıımfılu~·a ,eOtu 
rü)•nr • 

Gli!iPryıım halA. bası Onu
ne f':gık. dorU)'Ordu . Yıtnm· 
df'n k;alkmak istrmiyorıım. Bit 
\'ere 2itmflk i~temiyorum.• de· 
di . 

11 RJ'n Pamfı]ıııı;'nn ba\'ıa~ı· 

yım Gtl benimle, sana ('ok iyi 
bak~r:u~ız" 

Nih•r•t bü ·ük gilctükle a 
ra~a kalktı. ~1i1is. j?f'minin ke· 
narına kadar onıt yardım ttti, 
ve orada \·e<l:ıılasırken. kulağı· 
na huldarh· ı f"' l.i legüll". he11ırıı 

bir t11nPriğim. T~nrılar stnı 
rnrs'url etoı:in Stni bir dah• 
&ört1meyecc!im ama, ne otur 

(0f'\'&mı \'3TI 
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'apaııazmı?I ~ 
Yazan: E. T. 

Amerikada Cumhur! et. 
cı tıart{ konıresl bu1:un 
toplanacaktır. 

İD.J:iltere'de, bir çok m 1'Jıl· 
terde, Amerika' n kar ı hu U· 

met değil, f kat bir çeke.ınrınez, * :Unreşal Tıto, Turkh e 'e 
ilk hl•sl Hr. Bun~ il b bl bir l unani tanla i blrligi lu. 
~nunlıır er ) Umndc en çok zumundan baluetmiştlr. 
~t g~en memleket İn!lilterc * ~usadclık tekrar Ba$ha· 
re;nnln~ dl Amcrtka'nın lngılt • kan olmu~tur. 

~erini alma ıdır. Garibi v 
rudur ki r•kt ko u tuh r .... "":,;;~!!'!!!l!I!!!! .... ....;,.!!!!!!!~~-==.: 
u.rıarden ti ·ad .. t ı Paru!ı a~~ «Un ı'fed SfafeS>> 
~I be lı or; bılha a mlifrlt· 
er hu fıklrdrdır. K ,. 

du Bunlar, Kore • llJançurf budu· ordelayr 
lek~dı, 1 lu n'hri ıuerındekt E· 

rlk untrallannın bom bardı· Al IYOr 
rıun edllme&i münı ebcti 1 
ten haft A e ge. A 

1 
a 'am K mnra ınd:ı .tuocla•c4 Pruı 

la~er ~ki alr hinde 'aziyrt aldı· • t:nıted States• gemisinden 
ıe.rİ ~1 e mq l'Iıllrtler Kın" t't· 6 - A \TUpaya yapmakta oldu· 
b unandıını biz ıonn dan gu ılk seferın uı;Uncu ıuntinli 
~nu na5ıl 'aııabllir?ıı nıser k "eçıren luks • United Sta es• 
~ı detll ozlrr O} 1 dılrr. O ka. Transatlantığı hareketinden şim· 
{ ki Churrhllı fşr. mudahrll' dile kadar kateUığı 814 deniz 

e. ~rek Anıt'rlka hnkkındakl acı mılını \atası rılarak 36 mıl sil· 
io ~rl tenkıd rtll •Bu be,ıınat ratle geçmlEtir. 
r :~ !ı - Amerlk n munaı;rbet. Muazzam yolcu gemlsı stirat 
Pnd tıurinde tesir 'arabilt>re· rekorunu kırmak Uzrredır. Bun. 

en ba~ka mrrlka'da İnfl dan sonra ancak makınelerde 
~atı:ılara \;ıra, ncak mııhh rttr \1Jbbularak b r Arıza gemıyı 
h lr. Curnlıurhıı ' anı eçlml itin maH ko,.deliyı kazanmaktan a· 
~aretıı bir faallvet Sjlrfedll il la kol abılır. 

ftır s:~a.da hö~le bir hareket t~h: ı Şımtli artık hrmen hemen 
t:.ıdırn dedi. kat'i olarak anlasıldığına göre 
Diğer taraftan Iuh r kA 1 •l:nited States• ıQueen Mary. 

Dally Trlr;raph a nuı r 1 nın rekorunu 11 ili 12 saat :fark 
t ıatetC'sl dikkn· la kıracaktır 
e ıal an iki tnekt G 

ftlekupl d up ne~rettl emının elde ettiği 36 millik 
ra :ır an biri llleb'us gene· 'a~att sUratle Mrıka naıarile ba 

1 Clarke tarafındın gondc il kılmaktadır. Bır ~oku gemlsl 
nıl~tir. Bunda denllly kl· r • I dünyada ilk defa olarak bu 

.ı~ore'de lı or . 1 sUrate erışmcktedır. 
ten eneı ııı rı~ a·keıi hareket. L d 
de bulunmak 'ıaı~:: ('~:iği' 1:ıare. on rada tramvay 
netnıek l anlı tır. no, le b;~ ::n· T • 
~Uı:tset Ol!a, orada vaskerl k:~:ı anhe karışh 
Etı. bulun n Turkfyl''nln y 

nanıstan'ın, diğer tutt{"fikl ~· Londra, 6 (Nafen) - Dün ge
de re lerinl almak la rnn ce, kalabalı bir halk ktitlesınin 
Cephedeki bir kumandan r~tn~ır. şarkıları arasında Londranın son 
karar 'ermek v zh ettnded' er al tramvayı da depoya girmiştir 
~:k hlıkOm tlerle. isti nr~r, blr no~lellkle 99 senedenberi Lon: 
kit bulımız. Elektrik 6 sa~te ;t" 1 drada kullanılmakta olan tram· 
rının boınb rdımanı hıı ra 8 ' \'aylar tamamlyle ortadan kaldı· 

t
nln do ru cldutunu lstlkb;el keti. rı1ım•ş bunların l erini otobüsler 
eretektir. ı:os. a nuştır. 

Lord Westbourne t r j USkon tram,ayın depoya girişi b!i 
Y•nlınn 1 ııra ından ı l gösterilere yol açmıştır Bu 

... o an iktnd mekt tramvay Lo d · ala •lı bir il 
1 

up da, ıd . • n ra taııt ser\'isleri 
müdal .5 fıpla, ayni gorilşü d 6esı ın!ı~ur muavini tarafın· 

aa edıJ or. 
6 

a hızzat ıdare edilmiştir. Esa· 
lecUııtekl mun k en bu &ahıs da eo,..,elden \at-

Y.nlar İngt)i aşa ve bu I ınan tdı. 
bü "k ı urnumı efkArınd Halk 

YU bir kısmının ı an • • son tram, aya atlamaya 
~ :ıtıüfrlUert taraf ıçl Parti. çalı~mış, bırer hatıra koparma)a 
5Utiilen mut lh) 1 t~ndnn ileri gayret etmıetir. Muhabirlerin kay 
ditinl gösternıektedlr rak etnıc. I dettiklerıne gore, tramvay depo· 
fUı gelecekte bu gibi· • lllaama. I ya \'arıncala kadar içinde bir 
rne dan \ermemek 1 l hadiselere tek ampul kalmamıştır. 
blr alınmıı. lltak n: n bir ted· Btittin tarm\a~lar, hurda ola 
1"5nıis lllllletler l\u,~udakı Bir. rak kullanılacaktır. Yalnız bun· 
nıutanına nıua, in etleri lıo. lardan iki!i a)Tılacak 'c bunlar 
ltk nıtbeli bir tn 

11
?llrak ~uk. da mUze~e gönderilecektir. 

t~1n <ıdll g ıı &uba,1nın M'll 
tır Bu rnesl karnrlaştır;lmıs ı ctlerarası atıcılık 

. stıretJp, mıitnrek .. . .. 

dnıelerinln llerleınl'dl~ı c Jıorlis· musabakası açıldı 
e harbin b 'e Kore' o 1 6 lllİlınkli "nlden kızı& ')• ı; o, CA P.) - llılletlerarası 

i!tf bU ~k roruldutU bir r;ı':a~sı ~ ncı atıcılık mOsabakaları bu 
ha r.ıkı b' mUtt flk arasında da gun Kral Haakon tarafından res 
lec, ır l3birllği t<'rnln a. men a~ılmıştır. 
znua k~~n;~Uı 'ururıı da ko~dl. 

1 
t füsabakalara 28 muhtellf mil 

ca tır. n. e e mensup 500 kadar nişancı 

-
BiRAZ ~A 
IIALK1N 
ZE\'Kt 
Akıam pa 
fakat hr~)a hattı olınayan 
nıetıı:r oldufuiizelleştlren hlnı: 
dlror ki: nu Yatıyor" 

b • Su manzaralı ıı 
ır kıınape k abaç altına 

kıl d onulma ı ş 
U\ ara bl "" u sa. 

dırılrnası . Sur sarmaşık sar. 
leıtıizJcnme ı moloz ~ığınının 
lar dlkllrneste l erine ağaç. 
lıyan \e <F .. Su gözü tırma. 
levhasını eklere mahsus) 
demır rıa~a~yan glr.ntının 
lik haline a lık!ı bir çiçek. 
kın •tıkta ~~tırilme i .. Haı. 
Yat edın~lği nıze girmeğı iti· 
miz bir hale tu kum alın te. 

B 1 d sokulma 

ıstırAk edecektir 

• 
sıya tiııi ısıı•, 

.. zd il 

lngilterenin 
/ 

metni 
yaptığı tekliflerin 

dün açıklandı 
~ndo!u .l.Jc~.n 

Kahire 6 - Ba9bakan Hüseyın Sırrı Pa~a ile kabine arka· 
da~ları hukflmetin yakında karşılasacağı davaları teker teker 
tetkik etmekle mes.;uldilrler. 

Mısır ıle Sudan arasında ı:ereyan eden müzakerelerin son 
safhası, İngıliz • Mısır ihtilafının durumu, niemleketin umumi 
iktısadi \'aziyeU ve bir ewelki kabtne tarafından tanzim edılen 
bütçe projesi yeni hUkfımet tarafından ele alınan mevzulardan 
ba~Jıcalarını teşkil etmektedir. 

Önumiızdeld hafta Ba bakan :'-Iısır tahtı nezdindekl yabancı 
de\let temsılcilerini kabul edP.cck Ye biıyuk elçi ve elçilerle si· 
yut durumu gözden geçirecektir. 

İç &iyaset mevıuunda ise ) eni hukumet. Hilı;ey!n Sıtrı 
Pişıının krala hitaben yazd,ğı mt!ktupta temas ettiği mevzular· 
dan olan ikınci meclis usulüne avdet edilip edılmiyeeeği busu· 
sundakl noktai nazarını henliz ::çıkl·mamı5tır. 

Sudan mesele~ı 
hkenderiye 6 <T H.A.) - Hilili Pa~a zamanında İngiltere· 

nin Sudan ve Silveyıı anlaşmazlıklarının halli hususunda :Mı· 
sır hükumetine sunmus bulundu:U tekli:flerin metni bugün a· 
çıkh.nmıştır. 

İngilizler, Sudanı tablıve elrneğ.l pren~ip ilib riyl'! kabule 
şa~·an bulmakla bera'l"!t' bu tahl!Jenin tedricen yapılm3cın1 ve 
fa;ıliz kuwetleri Slh e~·ı;ten çek!'meden cince Mısırın, Ortaae>· 
ğu Sı>\-Unma paktına g'rmeği taahhüt etmesini istemiştir. 

Sudan me'Selesinde <1:?, İnglliıler yine pren~lp i•ibariyle 
Kral Faruk'u Sudan Kr2lı ol:ırak tanımaktıı bir beis ı;i)rmemek· 
le beraber. bu tanıma keyfiyetinP. re mi hir mahiyet atfedi'bil· 
mek iı;in. Sudan halkının llhfk kararına bir plebisitle muva!a· 
katini bildlrme~i !azını "'eldiği şartı ile muallAk bulunm.,kt::ıdır 

Verilen malOmata nazara'l HilAli Paca, f ngilizlerİ"l bu !ek· 
liflerine \erdiği revap• ;ı k:ıçamaklı bir lisan kullanmış ve nır 
red, ne de tasvip şıkt:ııınd:ı1 hiç birini iltizam etmemiştir. 

Bununla beraber, Hi:tıll Paşa fngilizlerln tekliflerin" mut· 
tali olduktan sonra, Sudan parti liderleriyle bir takım mti7akP· 
relere glrışmisti. Bu müzakereler mlls\let, menfi bir netice 
\'ermeden Hilall Paşa iş b~şından uzaklaşmıştır. 

Siyasi mehafiün kanaatine göre, yeni Başbakan Huseyin 
Sırrı Pa~a da HilAli Paşanın yaptü:ı gıbi, gerek İngiltere ile ve 
ı;erekse Sudanla l eniden müzakerelere girişecektir. 

• 
Bir lngiliz Generali 
Muhakeme 
Edilecek 

. 
lrak'ta bir 
Komünist şebekesi 
Meydana çıkarıldı 

.tnhm .tJıı1111 

Gaulle'ün 
1> a rtisinde 
1 

~svan çıkfl 
Faris, 6 - Gentral De Ga 

ulle'un p.ırtısindıı is)·an çık· 
tığı bildirılmektedır. Dün 
partinin senelik kongresi so 
na erdiği zaman, bütün mil· 
leh ekili eri ile senatörlerin 
parti dlsiplınine tamamiyle 
uymalarını ı~teyl'n bir kıırar 
sureti r.kseriyet tarafından 
kabul edilince, bu kararı an 
tidemokratik addedenler par 
tiden çekilmlflerdlr. 

General De Gaulle partisi· 
nin boylelikle, meclis ~pu 
mevcudunun dcirtte birini 
kaybettiği tasrıh edilmektP.· 
dir. ·Fransız halk toplulu· 
tu• ııdını taşıyan bu parti· 
<\en 30 milletvekili ile ıo ka 
dar senalOr çekilmi5Jerdir. 

Geç,.nlerde, General rıe Ga 
ulle Pınay kabinrsini devir· 
mP.k makl;adi)•le, partl ine 
mensup milletv"killerine hO· 
kOmet aleyhinde oy verilme 
sün istemişti. Fakat blzı mil 
lel\'ekilleri, sebepsiz yere 
buhran çıkarmanın memJeket 
aleyhinde olacağını kaydede· 
rek lehte oylarını kullanmış· 
!ardır. O zamandanberi bu 
grupu, disiplin yoluna fiok· 
mak için sarfedilen gayret. 
ler netice vermemi& ve ni· 
hayet buhran dOn kat'I gaf. 
hayı girmiştir. 

istifa edenlerden 
Bıllotıe, General De Gaulle 
partisinden ayrılanlar hak· 
kında yarın geni& tafsilAt ve 
rileceğini bildirmi5tir. 

Yarın, Fransız meclisinde 
ba5bakanın istediği itimat o
yu etrafında reye başvurula· 
cağından. dllnkil hAdiseler 
büyük bir bnem ta5ımakta· 
dır. General De Gaulle parti 
sinden a)Tılanlar, Pinay ka· 
binesinin desteklenmesi ta. 
raftan olanlardır. 

Muhabirlerin kaydettlkle· 
rine 11öre. İkinci Cihan Har· 
bini mUteakıp kunılmuıı o
lan •Fransn: Halk Toplulu· 
ğu• partisi en ciddi buhranı· 
nı geçirmektedir . 

Berlin, 6 - İnglliı harp kah· Bağdat 6 - Irak siyasi polisi Mısır lzmir fuarına 
rımanlanndan Tugıene.ral Jı. uzun zamandınberi yapılan takip 
mes lltıchael Calvert'tn yarın ndiresinde bir komünist yuva· iştirak tmiyor 
Hanover~de \Üksek asker! mah· sını suç UstUnde yakalama{:a mu Kahire 6 CT.H.A.) - Mısır 
keme tarafından muhakeme e· vaffak olmuştur. Yuvadan ko- hükumeti 20 temmuzda eçıla· 
dıfmesi muhtemeldir. muni!~tlerin korninformadan ta. cak olan M lll'tlerara~ı İzmir 

Burada büyük muvaf(akıyet· limat aldıklarını isbat eden mil· Fuarına bu yıl i~tırlık etnıemeğe 
!er kazanmış olan Ye iki cÜstlın him \esaık ele geçirilmiş, 12 ko· karar \•ermıştlr. 
Hıımeb madalyası almış olan münlst te,·kir edılmiştir. Te\·kıf Mısır hukQmetinin bu kararı 
General Cal\'ert Alman shillerl edilenler kom!inl t teskılltının t~tanbul kon~oıo~una da tebliğ 
ne karşı tecavüzde bulunmak ı;u. me\cudiyetini itiraf etmişlerdir.! edilerek fuarın açıhs torentnde 
çundan ıki aydır Hanoverde ha· Tevkıf edill'nlerden Adnan El hatır bulunmaması hususunda 
piste bulunmaktadır. Hariri, teşkl!Atın kolları ve fa· I tallmat \'erilmiştir. 

Meksiko'da seçimler aliyetlE'ri hakkında kayda değer 
marnmat vermiştir. Buna s:öre ı. Ö L O M 

.Meksiko 6 <Nafen) - BugUn rak komünistleri geçim kargaşa. 
5 milyon Meksikalı, reylerin! kul lıklarından istifade ederek bir 
lıınmışlardır. IBu seçim, yeni bir hükOmet darbesi yapma~a hazır 
cumhurbaşkanı ve senato ile lanıyorlıırdı. Tahkikata devam e· 
meclisi tesbit maksadlle yapıl· dilmekte olup yakında yeni tev. 
mıştır. Nılial neticelerin on gil· klflerin yapılması beklenmekte
ne kadar belli olacağı zannedil· dlr. 

mektedir. l •••••••111!1•••• Seçimlerde hadise çıkmasını 
önlemek için çok ciddi tedbir· 
ler alınmış ve 60.000 kadar si· 
!Ahlı polis seferber bir hale ge· 
tirilmlştir. 

YARIN AKŞAMA KADAR 

Bankam ızda 

ıctıracağınız.. 

EN AZ 100 LIRALIK 

bir hesapla 

29 AGUSTOS 
Keşidesine girebilirsiniz. • cıbedeli» 

Eğinli merhum ?tlacarzade 
Hacı Mehmet Efendinin büylik 
kızı Ve Tal8t Başsipablnin esi, 
doktor Ertuğrul Başslpahl, Tilr· 
kin Eremsoyun annesi, Rahime 
Yaşaroğlunun kardeşi. LOtfi A· 
car, Sıddık Acar, Hakkı Acar. 
Rüştü Acarın amcazadesi, dok· 
tor Muzaffer Başsipahl ,.c mer· 
hum EyOp kaymakamı Rasıt E
remsoyun kayınvaldesi. Hlise· 

yin Yaşarot!lunun baldm 
BAYAN' CE ttı;g RAŞSİPAHİ 
6 temmuz gece i Hakkın rahme· 
tine kavuşmuştur. Cenazesi 7 
temmuz 1952 pazartesi gUnü 
(bugün) ikindi namaıını miltea. 
kip Beyaııt camiindcn kaldırıla· 
rak Erllrnekapı ŞeblUiğlndeki 
ebedi makbereslne tevdi edile
cektir. MevlA rahmet eyll~·e. 

Not: Çelenk gönderilmemesi 
rira olunur. 

bulunan IHller 

Öğret111e11ler Ttıtııın ve Yapı 

Sandığı Kaıııı11u Tasaı•ısı 

Hazırlanan tasarıya göre arzu eden bütün öğretmen· 

1 r Yapı Sandığına 6za olabilecekler 

Ankara 6 - 4357 sayılı kanu· ı ettirecektir. 

lsPoal 
Fenerbahçe 
Genç f ulbolculan 
Çahşlıracak nun 1~. nci maddesine göre ·İlk Ayrıca bu yardımla. hAlen 8 

okul Oğretmenleri Yapı Sandı· mıl)·on lira olarak hesaplanan 
ğı• adı altında kurulmuı; olan sermaye de yıld!n yıla genif ~eMrbahce Spor Klubll Umumi 
tefekkUl hakkında Milli Eğitim çapta bil rurecektir. J\ııntanlığından tebliğ oluıım~· 
Bakanlığınca bir kanun tasarısı Sandığın bir üyeye ıkrazda 1 tur: 
hazırlandığını bıldirmlştık. bulunabılmesi için üyenin, ta· 1 - S refll klubümUtün ma· 

Hazırlanan yeni tasarıya gö· ahhüt ettiği miktarın yüzde 20 zlde olduğ~ gibi bugün de rene 
re; •Öğretmenin Tutum \'e Ya· sıni ödeme~i tıart olacaktır. ta~ımlara ıhtıyacı ~·ardır, 
pı Sandığı• adıyJe üyeliği lhti· Bu ta!iarı Mecliste kabul edil· Ilc~de Sarı • U.cıvert renkleri· 
yari bir sandık kurulacak, san· dıği taktirde halen mevc\lt o- ne hıımet etmek isteyen gen~ 
dık, ev ikraıhrl'•ıian başka sey lan •İlk okul öğretmenleri yapı futbolcuların .der~al klu~ idare 
!Ap ve zelzele gıhi tıfetlere u~· sandığı• büti.ın hukuki vecıbe· memuru Sabrı Kıraza muracaat· 
rayan, kendisi \'eya ailesinden !eri ile yeni sandığa devredıte. ları. 
biri hastalanan veya ölenlere, yı cek, bu suretle yalnız ilk okul . 2 - Bu arkarla~larla haf~da 
hancı ~emleketlere ihtisas için öğretmenleri için lmrulmuf o- hır gUn F~ner~ahçe . antre.noril 
gidecek Öğretmenlere ikrazda lan aandıta bütün ötretmenler Her. z:kelı. dı~er bır giln de 
bulunacaktır. Yeni ı;andığa Uye tstcdıkleri takdirde üye olabıle· Sabrı Kiraz. me~gul olup antnne 
kaydolanlar maaşlarından yUzde ceklerdir. Ancak bu uyeliğin \'Ü· edeceklPrdır. . 
3 nlsbetinde kesilen parayı aldat cut bulabilmesi için bu kanunun 3 - • Fenerbahçeyı se' en \"e 
olarak sandığa yatıracaklardır. neşri tarihinden üç 8,, içinde tive renklerıne hizmet etmek isteyen 
Sandığa üye olduktan sonra olmak isteyen oğretmenın s;n bu gençlerden haşan gos~erecek 

emeklıye ayrılanlar, isterlerse dık Baskanlığına yazı ile mara· olanlara ~por ~alz:emelerı. klilp 
~andıkla ilı~iklerıni ke ebilecek caat etmc~ı şart olacaktır. Mun tarafından temın edilecektir. 
ler, yahut de\'am ettirecekler· fe ih sandıkta üye olup da yeni 4 -. Fene,rbahçe klabil, t~kil 
dlr. sandığa girmek istemiyenler 3 edeceğı genç takımları yetiştfr. 
Sandığa hilkQmet paracı ~·ar· 'Y icinde tekrar müracaat etme mek isterken ilerki takımlar için 

dımda bulu~~cak, bu ~ret~e an diklrri veya Uye olmıyacakları 1 tekirde~ vaıifesinl gormelerinl 
c~k. sandık. uyelerlne odedıklerl nı bıldirdikleri takdirde evvelki 1 temennı eder. 
aıdattan fazla para~a ihtiyacı o· sımdıkta birikmiş olan paraları • 
lan in;aat projelerınl tahakkuk kendilerine iade edilecektir. Vımblf!don tenis ıampİ• 

yonluğunu Avustralyah 

tenisçi kazandı Kırklarelide bulunan şişeler tahlil ediliyor 
EV 
OTOMOBİL 

< Bııı ı incide) 6eylerin kullanılmadan ewel em Wimbledon, 4 CA.P.) - Avus 
SE,1L ODABAŞI •- HAdise doğrudur. Muhtelif niyet makamlarına bildirilmesini turalyalı tenisçi Frank Sedgman, 

yerlerde müteaddit 5işeler bulun tamim etmistir. bugün, aslen Çek ve hUen Mısır 

,_ 
<bedeli> 

BUZ DOLABI 

ÇEŞiTLi PARA 

iKRAMiYELERi 
bulunan bu keşlrleyi kııçırmama· 

nızı tavsiye ederiz. 

ATIF f};GUR muştur. Ancak bunların içinde Bu mevzuda Yalilikçe tahklka tAbıiyetınde olan Jaroslıv Drob 
Nisanlandılar. ne olduğu belli değildir. Tahlil ta giri~llmışUr. ny'yi 4/6, 6/2. 6/3, 6/2 mallQp 

neticesinde bu husus kat1 ola· ilk t ederek, tek erkek Wimbl,.don te 

1
••••••••6•/•7/•9•5•2r rak aydınlanacak!lr Si ı · · ahmlnler, Rusların son nig 6Rmpiyonluğunu almı~!lr. d ki · oe er, ıcuı günlerde birçok yerlerde mikrop 

e mayi tahlil edilmek Uzere harbine baflamı ld kl . Bu un\•an, 1946 senesindenberl 
lAboratuara gönaerllmiştlr. Bir il 

1 
~ 0 u an ,!0

1
t 0 ilk defa olarak bir Amerikalıdan 

kısmının tahlıli de 1stanbulda ~ ne .a ınırak. bulu?an e~eti!~ ga3Tlsine gı mektedfr. 
yaptın1acaktır.• n rnı~roplu ro ihtıva et 6 1 

f 
merkeıındedir. 

D ğer taraftan: bulunan etşe· 
lerdekl fiUrtıplann nerede imAI -----------
edildiğine dair bir ka •da rast- Tunuıta tramvaya 
lanmanu6tır. Bunların kime ait 
oldu4tu ,.e bu köy yollarına ne petrol ıişeleri atıldı 

Hindistan olimpiyatlara 

ittir6k ediyor 

Calcutta, 6 (Nafen) - Olim 
plyat oyunlarına istirlk etmek U 

suretle ve ne maksatla bırakıldı· Tunus s . (AP> _ Ru sabah 
ğı henüz anlacılamamı•tır. zere Hindistanın gondereceği 

" ., Tunus caddelerinden birinden e e ırccıllği ı .. 
rında bu gıbı f n repertua. 
var.ı aaıı~eUer de 

Sİ1'1R HARBİ! 
---------·~~~~~ 

crn;/ ISTHHUI.) rA11~~~~1~ 
Valilik, civar köy \'e kasaba· geçen hır tram\•ayın pencerele. sporcular hazırlıklarını tamamla· 

lara, bu gibi hAdiseler :karşısın· rlnden içeri petrol dolu şişeler mı&tır. Bunlar yakında iki grup 

COMHORIYET 

BÜy K 
SOYLEi"llEK 
Doğan Nadi dl 
nuncı ~e dakika süt 

n 3 aıı) or: U· 

1: Eatırlat\fad 
veı Fuad K ır. Epe~ce ev. 
arasında h tlprulil (yakınları 
Yanattı hulouca) 1(1 tadımız be. 

nmus ve· 
•- ?ılrmlekrtte d . 

nln yerle~tıı!in· . cmokrasi. 
hal siyasette ı orunce der. 
rıda kalmı n CC'kılert'ğım Ya. 
!arı t § eserlt-rim var On 
U. aınamtılac #ım.'D Demiş: 

s· 
1i b~~;~İ~~~ukca ehemmiyet. 
dayız: Aeab ı mr ele karşısın· 
:YcrI,şernedı a ~ mokrası hAUı 
ntokrası 1 mı \oksa, de. 
rıııu d ~ ~ hcrahr Fuad Kop 

-= mı erle ti? 

İkıncı ihtimal doğru olsa, 
'Y\•allah, başımızın üstünde 
~~ri. var. Fakat korkarım bi· 
rıncısı hakıkattir.> 

YENi !STANBUL 

DE!llOKRASİDE 
YASADIGmızı 
SEZ!IIELhiz 
I. Nermi, bltl dotrudan doğ· 

ruya ilgilendiren blr çok &!' •• 
lerl b!Jmedlğlmitl, halbuki bil· 
r:ıek zonında oldutumuru sö~ 
1ilyor, dlsor ki: 

11 İktidar değl~mesiyle hük(l. 
nıet anla~ ı§ımuın değiştiğini 
ıııd1a edemeyiz. Dış politika 
konularında olduğu gibi, iç po 
1 tlka konularında da, aydınla. 
hlması gereken nokt • lar aı de. 
ğıldır. 

llI. Nermi dıs ve iç mcs leler 
de karınlık içinde bulunduğu. 

muzdan, An ya anın deli tiril· 
ın si hakkındı bir ıey bilme· 
dilimizden bahsediyor, l azısı. 
na 6U suretle fion \-eriyor: 

« Anayasa d~vaları çok de. 
rın ve karı~ık d.Avalardır. Biz, 
ele alınacak konulal".ı ne kadar 
erken öğrenirsek, ilerde, o ka· 
dar haıırlıklı hareket edebili· 
rız: .. Gorlihiyor ki, dün olduğu 
gibı, bugün de ö~enmek iste· 
dığımız: &eyleri. ana.çizgileriy
le bile. öğrenemiyoruz. Tam 
bir karanlık kar&ısındı kalır· 
sak, vatandaşlık sorumluluğu 
da konusunu kaybedebilir. 
Halbuki: Biz. iyi bir demokra· 
si \atand~ı olabilmek için 
millet dAvalarına uzak kalma: 
mak zorunda~ız. ÇiınkU; bu 
dAvalar, aynı zamanda birim 
de dAvalanmızdır. Demokrasi· 
de ya~a~ığımızı semıeliliz ar. 
tık .• 

Yrni Postahane Cad. •S . •7 
da uyanık bulunulmasını -.e bu atılmı&tır. halinde hareket edecektir. 
şekilde mahiyeti meçhul, bulun· Yolculardan bir kac ki~l ya- Sporcular arasında güreg.iler 

______ .__ __ m_u.;;..ş .... ~...:iy:...e_cek, içecek vesaire gıbl ralanmıstır. de bulunmaktadır. 
~~----------------_;_;....:.:.:::=::===-: ____ _ 

ne sanırmıı 
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l\'r.w·Yorl.'laki Plaı:n otelimll'! yapılan b:ı ın toplantm \I'! tanı~ma ça.)ı. < ·agdan 
Xew·Y<ırk kon olosumuz Bay , ·ecdrt Kent, Gelengfil, ara Ertuğrul, Amerikanın 

unda çalı an dlger iki Türk) 

1 DONY A GüZELLERi ARASINDA 

ıNe ork' arı 1 

emo r • r 
Dünya güzeline hediye edilecek zarif otomobili bütün 

güzeller muhabbetle okşuyorlardı 
A me. ıka) a gitt.ıkten sonra Yazan : 

oradakı hareketlı gunleıı· 
mı. oku) ucularıma mektupla 
bildı me •e balamı tım. New· Gelengu .. I Tayfurog"" lu 
York'ta mu~abakadan önce OY· · 
le ~ oruldum, o kadar bitkin 
bale düştüm kı, 1 tanbula gön· 
4ereceğlm mektupları yumak • 
lçın on dakikal:k boş -.aklim Maçtaki ma keli 
bile olmadı. Bekçiler 

Long Beach'e vardıktan son· 
ı a kısmen istirahat saatlerinde, 
kısmen uykudan vıızgcçerek ba 
zı notlar hazırladım. Şimdi bu 
notları srl'a)a koyarak; Ameri· 
kadaVi hayatı, orada seçen 
günlerimizi okuyucularıma an 
latmıya çalısacatım. 

irin, ıeakkanlı 
Bir otomobil 

L on Beach'c hareket edece· 
ğımıı gun ö.,leden önce, 

bütun guzelleri Hilman otomo. 
bıl mue seselerıne davet elti· 
.le • Dun)a "uzeline hediye e· 
dılecek zan! otomobil -.itrinde 
duru~ ordu. Beyaz, itstü açık, 

M aça çıkanlardan her birinin 
elinde kocaman bir sopa 

\'ar. Ucu genişçe. sapı da in· 
ce.. Bunlarla topa vunıluyor. 
Top da portakal bilyüklüğUn· 
de. Arka tarafta bir de çelik 
maskeli adam bekliyor. Kaçan 
topları topluyor. Bu oyun ya· 
hancılar için müthiş sıkıcı ol· 
duğu halde. Amerikalı seyirci 
için son derece zevkli \:C he· 
) ecanlı.. Ağzındaki tı.ikrükleri 
kuru) anlar mı istersınız. ba· 
ğırmaktan boynunun damarla· 
n şişenler mi i tersiniz. hepsi 
\ar. Top hazan trıbtinlerin üs 
tüne dii uyor. O zaman ikinci 
maç da triblinlerde başlıyor. 

Topun Ushinc eyırcıler hti· 
cum edı~orlar. Çünkü top. ka· 
paııın oluyormu . HAsılı. alı · 
mı)anlar için ıkıcı bır nle· 
sele .. 

Guzelleri karşılı) an 
Talebeler 

H ava epece serıncc idi. Biı az 
da üşüdük. Oradan çıkıp 

Universal City'dekl Talebe Yur 
duna "ittik. Burası. daha ziya
de yabancı memleketlerden 
gelen üniverı;itelilerin yurdu 
idi. Epeyce Türk talebesi de 
vardı. 

Geleceğimizi önceden bilclik 
leri için hazırlıklar yapmışlar. 
Bizi se\·Jnele kar~ıladılar. Her 
güzel kendi memleketli i olan 
talebelr.rl arı: ordu. 

Tilrk talebeleri de hemen be 
nim etrafımı çevırdiler. İstnn· 
buldan sualler sormaya başla· 
dılar. Hep ine a)rı ayrı cevap 
\'erdim. Köprüde yine \'llPllr· 
lar var, dedim. Tramvaylar \ı· 

mc, amı ~a. 6 Sü. l > por bir ıııaba)dı. Bütün gü· 
zellcr ellerini, otomobilin pı· 
rıl pırıl kaıo eri i Ustunde gez 
dırer,.k •inşallah bana nasip 
olur• kabilinden, arabayı de· 
rın bir muhabbetle oksu~ or· 
lardı. 

Amerika' don Voton'o 1 

Her guzel a) ı ı ayıı otomobi· 
le binerek ir;ındc, lhtı.inde. ça· 
murluğunda re imler çektirdı 

Tatsız 
Bir maç 

Long Beach' 
provalar 

e üsabaka 
yap lıyor 

Öğle )emeğinı New.\'ork ci· 
varında yapılan bir Beyz. 

bol ;Aıaçı sırasında yedik. Ye· 
diğılniz de sosisli sıınd\·içlerdı 
Amerikanın şurup gıbl bir çe 

Yazan : SARA ERTUGRUL 

ıt "azozu var. Koka • Kolıı. 
Amerikalılar uzun 13.rtan hoş 
lanmadıkları için buna da kı· 

saca Kok diyorlıır. 
Neyse, karnımız yarı aç, la· 

rı tok. tam iki buçuk s:ıat maç 
se) rettık. Büttin güzeller trı· 
bünlerın şeref mevkiınde otu 
nıyorlardı. Maç da maça ben· 
zese bari... Dir konu ma. bir 
ko\ alamaca, bır ha) hu) duı gı. 
dl~ or. o~ umın kaıdelerını de 
pek bilmiyoı uz. Dofrusu sı
kıntıdan patladık. 

y irmi sekiz Haziran, Long 
Bcach ehri için tarihi \'C 

unutulmaz bir gün oldu Bir· 
birinden güzel otuz genç kı· 
zın arasından dün)anın en gü· 
zcl kız.ı seçilecek, bahtlı bir gü 
ıclın başına devlet kuşu kon:ı 
cııktı. O gecenin güzelliğini. 
Kraliçenin halka ilanına kadar 
geçirilen heyecanlı anl'an hiç 
bir 1.aman unutamıyııcağım, 
,\ merika güzeli 
eçili)or 

L ons Be:ıch"deki harckı>tlı bır 
hafla ona cıi~oı, güzelle-

ı;) alet seçmeleı ine tııtı lan \'a•inglon ı;uzeli 
:!ale Sla~ baugh 

J.., tl'tLa Hu11u Y•ıl ııbır mil 

rin içinden beş kisinin hayatı· 
nı tamamiyle değiştirecek, on· 
tara yeni yeni ufuklar açacak 
olan taı-ihi cece ~·aklaşıyordıı. 
Yirmi yedi Haziran geceşl, A· 
merika Bİl'le ik Devletleri Gü· 
zellik Krallce i seçilmiş, Jackie 
ı..oughery,J yirmi dokuz a)Tı 
millete meıısup güzellerle ni· 
hai musabakaya girmek hakla· 
nı elde etmi ti. New York'lu 
Jaclde. on ekiz ya ında, kızıl 
açlı. \'Ücut ölçüleri kusur uz, 

gayet güzel. gi.izel olduğu kıı· 
dar da ~irin bır kızdır. Ne\v 
York'ta kaldığımız üç giın zar. 
fında Jackic, on beş ecnebi gü· 
zelinin cmpatisini kazanmı , 
yabancı diy5.rlardaıı gclmi o· 
lan bu genç lmlara ahbaplık. 
ev sahipliği ctmııltir Kilçükten· 
bcrı sinema artisti olmak eme· 
lini besleyen bu talılıli kız, A· 
mc.rika Güzellik Knıliccsi se· 
çildiği andan itibaren Ünivcr· 
sal Tiyatrosunun verdiği yedi 
enclik bir film kontratına hak 
kazanmı . muhtelif hediyeler<' 
sahip olmuştur. 
Altı dil b ilf'n 
Amerikalı Aktör 
N ihayet, herkesin bekledığl 

meşhur gün geldi çattı. Bü· 
tün gilzeller, sabahleyin ı;aat 
onda. müsabakanın yapılacağı 
binada toplandı. O gecenin pro· 
\•ası ya1>1lncak. ilk ~iindenberl 
programları idare eden mc hur 
reji or. aktiır ve şarkıcı Bob 
Russel. ı?enc kızlara ne ı;ekil 
de \'Ürlimelerinın ir.abcttiğini, 
na ıl h:.>rckct <'clcccklcrini füs 
teıcccktl Amerikanın rn tanın 
ınış s:ın att\nrlarınrfan !biri olnıı 
Eob r.usscl. bu isi altı bin do 
lar mukabilinde ''apı~ ordu. \'~ 
rulm:ı bilmeyen \C be allı li 
ı.ana birden \ftkıf olan Bob. ~et 
ın:ş kızlıı a~ • a~ rı mecı;:ul ol 
mu . kimıne ita!~ ~ııca. kimim• 
F'ran"t7ca, kıminc t panyolca: 
'cl'ıasıl ııkla hayale gelen her 
lısaı.:hı hıtap ctmi . dertlerine 
orta'• olmu , her bıı-hle ayrı 
,., rı 11/irrşnııştır. 

(l)eya nıı : Sa. 6; , ıi. l del 
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~ e.n.i verem il~cı :t~ENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/U 
Şımdıye kadar vopılan tecrubeler ""1.L 

l 
iyi netice verdi --rr 4~ ........ -

y cremi tedavi içın bulunan 'ıopirın gibi tc irdcn c!cğıl, a ı1 
Rimifon Hacının l"ı-ansa'. r.astalıgı iyi <'tmc•indt'ndir. Ve. K • ı • k k f ' 

da ~·apıl3:" tet;rübeleıi . ş:mdi~ı ı ıcm b~sill.~~. ne.srettikleri. tok· . 1 1 yan 1 n' ur u uş 
halde ·~ ı nctıcc \ermı ır. Cç ınleı le butun 'ut'l.ldu zehırlrr· _ _ ' 
a~ dan beri bu il.ı~· tntbık edilen· ıt-r. Karaı•iğeri yorarlar, i-tahı 

lcr kılo almışlar. çalı ııbilecek keserle•·. \'cremdc bilhassa bu •• d ı 8 b ı 
hale .ı;clmi lerdir. Bunlar ncza. barizdir. Yeni ilaç bu gibi te. muca e esı ac ıyor 
ret .ıııtınd~ buluııdunıl~~~rlıır. zahürlenn önüne !!eçiyor... · T 

l· raıı':ı nın baslıca ~ehır.cruı. Bazılarında i tah 5a ılacak 

1 de Rimıfon tedavisine tiıbi tu- kadar artı~·or. Pari 'd<' Larıboi· Kı· ı ,· kya n 1 n mu kod der 
.Bunlardan alınacak. neUreler ya ~ h ecek ~ efr•tirmek ııdeta ka. 

1 tulan bin kadar hasta ur<~ır. o:if-rc Hastahane inde bir hasta 1 kurtuluşu uğrunda alınacak ted· 
• 

sabırsızlıkla beklenıyor, Bazı bil olamamıştır. 
rTaıısız. profc ö~·Jerı ilacın lesi. Fran iZ doktoru R.B. de dl· 
: ı sim?ıdcn sab!.t 01.~uğu kaııaa· yor ki: «18 ~aşında bir hasta~ 1 

tınded.ır. ~rofe .. or .hıst bu~lar· Lu ilaçla teda' i eltim Sağ ri· 
Jandıı. Pı ofesor 'erem ba_ılle. serinde hü\ ük bir karha vardı 
rinc ..kar~ı . imdi~c kad .. r hu de· Blitün teda~ilere ra~men bu ka. 
~ece te"ırlı bır ıl~ç bulunm~~ı. patılamamı , ikinci bir kıır'1a a 
~~.nı ?Y~cmektedır. Prof.('Sore ı·ılmıştı nastn bir kaç hıılta I· 

ı;orc Rımıfoıı, strcptomlsın?f.n ~inde beş kilo ka\'betmi~ti. ITa· 
l~~O defa C:a.~a. . kuv' etlıoır rarell her gun ·artıyordu. Bu 
,ımc.lı)e kadar u?'ı~ın. fe\kınde hasta ~t'.'nı ıl&ç saye inde kur· 

birler teferruata kadar tesbit olunmuş ve Arkadaşlar 

orasında vazife taksimi yapılarak işe boşlanmıştı. 

netıcel~r elrlc edılmıştır. . tııldu.ıı 
f mınln açıklanma ını ıste· ,. . . 

meycn diğer tıınınmı bir r'ınıı· • I.ımıfon a~ız.daıı .alına~ .bır ı. 
sıl doktoru diyor ki: l:ıc;tır. Her hırı .. eııı m.ılıgram 

11_ !llart iptidasında, ~ani tabletlerden .. mur:kkeptır. 10 
fümlfon hakkınc;aki ilk haber. kl~o ıığırlık ıcın ghndP ,,bir kom· 
ıerın eıktığı sıralarda bu ilaçtan ~rıme alın~r. Me e!Iı 5~ ki~? a- 1 
tedarik ettim ,.e iki hasta üze- ımlığınd~kı bir h~sta)ıı. gu~~e 
rinde te<"riibeye ba larlım. Bun. 6 komprımt \'erılır.. ilaç dort 
lard:ın biri g<'nç bir kız. diğeri dt>fııcfa w ~emekten son~a alı· 
erkekti. İki ınln de 'aziyeti a· nır Ru suretle h~t~nııı dort de· 
ırdı. iki ciğerlerınıle de yar:ı fa yr.mr.k yeme ı lazımdır . 

1 
vardı 'trcptomisin ve diğr.r te· İlaç ewelii yanm komprime. 
daviler favda etmemi ti. Hara. den ba lamak, üç dört gün bu 
retleri akiamtan 36,5 oluyordu. uretlc devıım ettikten .sonra 

Teda\'lye başlac~ıktan bir kDc' bir koınprimeyr. ge~·ınr.k. 011 

gün sonra hararetleri normal gün kadar illlcı. bu suretle al· ı 
oldu, i tahlıın yerine gt'.'ldi. bir mak liızımdır. 11aç ufak tefek 
kaç harta lr.inde biri 3, diğeri 5 bazı lmzalara sebep oluyor. Bıı 
kilo aldı Sinıd sıhhatlan yerin· ı s~be~lc mutlaka doktorun .tav. I 
C:cdir. herke gibi gcziyorlıır. •ıye ıle ,·e doktorun nczaretı al· 
nanıı: .itk defa olarak temamilc, ıında arınmalıdır. 
lyileş<'ceğimızc kanaat ::etmlıkv • İs\'içre'de Rimifoıı eczahane· 
füyorlar. !erde reçete ile satılınnğa b:ış· 

1 Bu iki tecrübr bana ce arel l&mı tır. Hemiı kari bir Şc\ 
\·cıdi. o zamandanbcri bu ilacı ro~Jencmcmckle beraber ilfıçtnn 
nıuvaffakiyetle kull:ını)oruın. i~ i netırelcr alın:ıcağı limıd edi· 
ı\imifonun harareti dli Urnıe i lıyor. 

1 
f 

Ha\ al güzeli msa K. Ed man 

... 

ZiRAAT BAHISLERi f 

.. 
""' . 

<if'Df'nıl Krnıal Doğan 

-12':' -
KaJ ~rride alınıın 
Tedbirlrr 
gıvastaki lslcrimiz sona er· 

mi ti. Yanımda ~a~crim 
İdris Cora olduğu halde 30 ka· 
sıında Anknraya muteveccihen 
hareket etmi tim. Kııyserbe 
de uğra~ acaktım. Kilikyanın 
en mühim kısmını kurtarmak 
\ azife i yirminci kolorduya ve· 
rilmişti. Kayseride, kolordu 
tarafından alınması icap eden 
tedbirlerle me3gul olacak, -.a· 
zifelendiıeceğim arkadaşlarla 
görüşecektim 4 kasımd~ "'"' · 
erive muvasalat etmiştik. Bu· 

rada evvela on yedincı f k.ı 
kumandanı kaymakam ~Hım· 
taz, ahzıasker kalem reisi kay· 
makam Emrullah ve topçu bin· 
haşısı .Mehmet Kemal Beyler· 
le ve sonra miJiı teskiliit reis· 
]erinin de iltihakjle yapmıs ol
duğumuz müzakereler netice· 
sinde Kllikyanın nıukadtle.<: 

kurtuluşu uğrunda alınacak ted 
birlerin tcferrüııtına kadar 
tesbit olunmuş ve arkadaşlar 
arasında vazife taksimi yapıla· 
rıık i.e ba~lanmıstı. 

Kilikyanın kurtuluş 

Hareketi nasıl idarr. 
edilecekti. 

Aldığımız tedbirler şöyle hü· 
lilsa edılebilir: 

l - On birinci ııı·ka kuman 
daııı ile Kayseri ahzıasker reı· 
si. kendi mıntakolan dahilin 
deki milli tc kllfitın büyüme 
sine çalı C'aklardır. Milli mlif· 
rezelerin Kilikyaııın i gal mın 
takasına girmeslle kuvvetlene 
cek mahalli ınillı teşkilat ile 
icrasına başlanacak olan hare 
kete a) rıca yardımda buluna 
caklardı. Tayin olunan nıik· 
tnrdaki cilalı. cephane Ye aire· 
yi gösterilen mahallere naklet
tireceklerdi. Eğer ecnebi iş. 
gal kuv,·eUeri. te ebbüslerlmı· 
\'e tekaddüm edecek olurlarsa 
bunların ıleı ı hareketlerini 
durdurabılmek lı,:ın "ereken 

Gcnrral Osman Turan 

tedbirleri alacaklardı. 
2 - Kilikyanın kurtuluş ha· 

rcketini topçu binbaşısı Mch· 
mel Kemal Bey mai)·etile bir· 
lıkte doğrudan doğruya idaı e 
edecekti. Kemal Beyin idare 
edeceği ınıntak:ı ikiye ayrıl 
mıs, şarklakine piyade y üzba 
şısı Osman ve narptakine ,dl' 
) tizbaşı Rııtip Beyler kuman 
dan tayin edilmişlerdi. 

3 - Kemal, Osman \'e Ra 
tıp Beylerin maiyetlerinde te 
şekkül edecek olan kadrolar 
tamaınlanıı· tamamlanmaz ku· 
mandanlar iş:aı mınt .. kalarına 
gızlice girecekler \e oralerd .. 
ki hazırlıklannı da ıkmııl e' 
ilkten sonra harekete geçecek 
terdi. 

4 - Kurtuluş hareketınc bir 
den ve her taraftan başlıyabıl 
mek için hazırlıkların ne za 
man ikmal edileceği Ankarad:ı 
bana bildirilecekti. 

5 On ikinci kolordu mııı 
takasına ait ol:ın vaz.ife de yiı 
nıinci kolordu~ a de\·redilmi . 
ti. 

fi - Tekmil kolorduların h:ı 
zırlıyacakları ınılli te kilit \e 
harekat Kuvayi Milliye umum 
kumandanı olarak tarafımdan 
idare edilecekti. 

Kllik,> a kurtuluş 
llhicadele inin üç ima ı 

y irminci kolordunun idare 
ettiğı Kilikyanın kurtulu 

mlıcadelc inde vazife almış O· 

lan yukarıda adları yazılı üç 
kumandan arkada ıını takdim 
etmekle bahtiyarlık duyuyo· 
rum. 
Harekatı idareye memur e 

dilen topçu binbaşm Mehmet 
Kemal Bey. mücadelede •O<> 
ı::an •müstear adıle şöhret ka 
zanmış, büyük fedakfırlıklar• 
ve hizmetleri görülmüştür. Bu 
rahmetli arkada ım, kolordu 
kumandanlığına kadar ~·ilksel· 
miş \'e Korgeneral olarak e· 
meklil e ayrılmıştır. Bir mild· 
det sonra B:ılıke ir milletve· 

Sinan 'l'ekelioğlu 

kili olarak Bilyük Millet Met' 
lısine giren General Kemal D0 

ğan yakın bir zamanda \cfal 
etmiştir. 

Piyade ~ lızba~m Osnııı: 
Bey, Hü:ıe) in Rauf Be) Ie bt 
raber heveti tenı~ıli) e~ e 1'' 
tıldıkfan sonıa Erıu:-um ,e 
S;\ as kongrelerinde 'azi!c al 
mı~. Kılik) ı1nın kurlulu,;ı 11ıU 
tadelesine •Tufan mlisleır ' 
dile atılmış \e bu uğ•ırda sı· 
yısız hizmetleri \C !edak&rlı~ 
lan geçmiş bır askerdir. SQJI' 
ralaı·ı alay kumandanı oları~ 
buyuk taarruza istirAk etmi: 
fırka kumandanlığına kadaf 
) iıkselmistir. Osman Tufan >' 
fat elliği zaman Tıimgenerıl 
di. 
Yüzba~ı Ratip Bey Kılık)' 

kııı·tuluş nıiıcadelesinde S 
nan .. namı müstearı ıle \aııfe 
gormüştur. l\lucadelede sa) ısı1 
hizmetleri 'e fedakArlığı ,eç 
mis olnn bu zatın nıaıyeut' 
birçok milli muf.ezcler "irıtı1 ! 
tir. O zamıınlar halk laı·afı 
dan Sınıın adına bir de pı:• 
unvanı ilave edilmi5ti Kili~' 
nın kurtuluşundan onra S• 
karya muhareı,e~i e~nasınd1 

,.rberinde götUrdtiğil iki ır. 
il piyade 't' bir millı Ü\"3 ol 
ala) ile garp cephesinin s 
renahına yardım etmi$ti. ~t 
likyada idaıe ettiği cephenıtl 
b!r kolordu cephe.inden da?ı' 
büyük olduğu genel kurrn• 
başkanlığı tarafından tasdı; 1 

dilerek kendisine cephe ı.u, 
ntandanlan ,;::ibi tekaüt ma•' 
''erilmiştır. Sinan TekeliotıJ 
bııgiin Seyhan millctvekilid1

1 Kilikya kurtuluş sa\'aşlarınd 
büyilk hizmetleri 'e feda1'i 
lıkları ~eçmiş olan vatandaş11 
rımın sayıları yüzlere \'e b ~ 
lcıe \'ardır. Hepsinden a)TI •> 
rı bahsetme e hatıuılarııt'1 

hacmi müsait ol?r.adığından ,ı: 
cak ilç tanesinin isimlerini ıı> 
rettim. 

(Deunıı ,-ı~ 

Mısır ziraatinde bazı incelikler 
Zirai blkuınuınızda 
.Mısıra bü,ük bir ehemmi el 
\ 'ermemiz lhım 

B undan e~·velkl biı yazımızda 
mdcz mısırın hususiyetini 

tzah eoerkcn zıraı kıılkınma 
planlarımızda mı:ııra bil~ilk bir 
ehemmi~ et ,·erHmc i ic:ıp el· 
tlı;ini beUrtmiştim. Bunu göz o 
nilnde bulundurarak bu defa 
mısır urııatındc hemen ıktiba~ 
edebileceğimiz bazı incelikler
den bahsedeceğim. Ö)lc umu· 
)orum ki mı ır yeli tırilcn böl· 
gelerimiz çiftçilcrindrn bazı 
okurlar bunlardan fa1dalanma· 
nın yolunu \•e imkftnını bulacak 
!ardır. • 

lllı sı r .) eti tlrmrılc oall 
pren ip deği~lkliklcrl 

Mısır öyle bir malı ııldüı· ki, 
kendisine yapılan ihtima· 

nıa daima iyi ce\•ap \erir. Yaılı 
hemen verimini yiikseltır. 

Son seneleı·de mısır yetistır 
nıedc mühim pren ip d~ğl ik 
liklr.rl olmuıııtur. Müna,·ebcye 
eskisi kııllaı· ehcnımi)Cl H•rllm" 
mcğc oa laııııııır, mı ırın azamı 
\'erim kabiliyetine gö,c topra 
ğı ku\'Vetlendlrilfr e a~ nı ~er 

de de\ amlı olarak ~ etıştirilebi 

Topra ı.tak i potas noksanlığının mıs ı r nebatında bıraktığı h lcr 1 - lllısır goŞde ınıteJn boğınal..· 
lar lilllrelerdir. Potas nok an o lunca bunlar tıkanıyor \'e ko~ıı bir renlı: pc~ cl a ed i) orlaı. 
2 - Kemolclen e\\ r.I l&praklar burıı ıı~ or \C rlökülü~or. 3 - Potıı ı noksan olan bir toprakta 

mısırlar dik rlura ın ı~ or ~atı~ orlar. Koı;anl;ır İ) i tr. ekkül edemİ.)'OJ-. 

leccğı aııtasılmıı;, büyUk bir 
mah ul kaldırabilmek için bir 

Bı.1 saycilc bir ı;ok mıntakalar· 
da donumdcn kaldırılan Mısır 
m:ıh ulti ortalama 700 kiloru 
bulmaktadır. 

dönümde kabil olduğu kadar fte kor m:ıh ul • dönıımdcn 
Fazla nebat bulundııı ul ıııasına 1350 ı.ilo 
dikkat edilmi tir. 

!il ısır zira atinde ıklı~ın an G cçen ı:cne Amerikada mısır 
cak muhitin fakirli~i halinde ku~agındaki (İndiıına) eyalc 
1 rıır "'etiı·ecc~ı anlasılını tır tınrlc biı· yeti tiriri 20 döniimlük 

l:,\ZAl'i: 

Numan Kıraç 

• bir parça üzerinde 5lmdiye kadaı 
elde edilmiş bütün rekorları 
kırarak bir dönümden Cbln met 
re kare) 1:350 kilo gıbi mııaı 

ıam bir malıııul elde edebHmis 
lir. 

Bu rekor kıran çiftçinin ~e· 
ı tirme usulünün esasları oy 
"dir: 
Mısır ekilecek tarlaya dönil· 

ne 35 kilo üzerinden Amon· 
\um Nihat. 45 kilo yüzde 20 
"lıperfosfat, 35 kilo yüzde 60 
!'Ola kimyevi ı:iıbrcleri ser 

pilmlş \'e pullukla J;Ömutıııl:U 
tür. Ayrıca düniime 22,5 J;l~: 
ilzt'rindcn 3·12·1!! terkibinu 
mürekkep ı:;ubrc de tohumu ~ 
rcıher atan miıı<ierlc birliJ.1 

'e ekim ı;ırasında toprağa ,e
nimi tir. 

;\IJı;ır bir ınetı-e ar.ılıklı sıt6•, Iııı·a 'e beher nebat arasın 
20 santim fnsıla kalmak sure' 
le 16 mayıı;ta ckilmi lir. Ji 
suretle bir dönüm yerde ~ 
adel mısır nebatının ~eti5ntt: 
temin edilmiştir. Rekor malı 
lun ~etiştiği sene ~ağmurl• 
normal olmu~tıır. 

Eoruları tt'miz 
tutunuz 

Aınerikada mısır ziraatııı0: 
~ apılan bu değişiklikler bl 

takım yeni meseleleri me>1'' 
na rıkannıstır. Geçenlerde 
merikan Potas En litlisuııdC 
Doktor G. N. Hoffor mısır tıb 
gesi çütçilerinc hitap edere!, 
büyük bir mısır mahsulü rl11 

edebilmek için mısırın içindt~ 
boruların açık ve temiz buldr 
durulma ı icap ettiğlnı meY 
na atmıştır. ( 

Her mısır yetiştiren çif1 

bu boruların mc\'cudiyetind 
belki haberdar dt'ğlldir. Fa1'~ 
Ö\'le anla ılı•·or ki nıı~ır 11rb 

• J -tı bir takım boruların van~s 
dokunmasından meyda~a gt 
miştir. .,,A 
~ormal olarak hli) ümuŞ "t 

metre bo) undaki bir mısır il 
batı içinde iki buçuk kiloııırt 

l lltnnıı l'a: 5: l"ii·? ~ 
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... --"""tıooııo .... 
A Tapada sıcaktan 
öle ıler ~oğalı)ror Goebbels'e 

Teşekkür 
Mısır ziraafinde hali incelikler 

( Bası l inrfı'e\ ıhan .. ye nakledilmiştir. 
!llıinoda ise bu sıcak dalga. :Memleketin birçok ) erlerinde 

~ının kurbanlarının haddi heca. kendi kendine yangın çıktığına 
bı Yoktur. Sadece son iki glln dair muhtelit haberler buraya 
zarfında 19 kişl~i güneş çarpmış gelmektedır. 
ve bunlardan beşi ölmllstUr. Ce Lh·ourne vilAyelınin Montero
nol'ada itlPrinden 13 il ter6ane tondo şehri civannda, IUaiyeri· 
i§tl•i olmak ilzere 20 kişi ağır !erin. jandannaların ve orman 
\·azı~ ette hastahaneye kaldın}. teşkilAtının bUtiln s:ayretll'rine 
mıştır ra~men 48 rıaat e'"'el çıkan or· 

Brescıada bu 1Ckilde iki kiıl 1t111n yangını aynı şiddetle devam 
!ilmti5tUr. t'lmektedlr. 

Romada deniz banyosu apmak Al.MA 'YADA 
ta olan bırisi ansızın ölmUştUr. Frankfurt. e (A.A) - Bir haf 

Napolı cıvarında bir binanın tandan~ri Orta Avrupada hfi· 
cephesinde kurulan lıkel Uze. ktim 11Urm .. kte olan sıcak dalga
rınd talı6makta olan bir itti sı neUce•lnde boğulanların veya 
sıcağın tesırıyle caddeye diJş. sıcak neUce!inde ölenlerin sayı. 
J!JU§ 'e ümıtsız bir halde hasta· 11ı 300 U bulmu$tur. - - -~ -----------

Tifo. Türkiye ve Yunanistan ile 
işbirliği vaomahy12, dedi 

< Raıı 1 1ttNl\el TimeA• zetesl bugün, Yugos-letıerln Yanında yer alacaktır.. lavya ile Dolu A\TUpadıkl ko· 
Avusturya Dııtelerl B kanı milnıct aleyhtarı memleketler ara 

Carı Grubl'rin Betnadı tl · retln sındald son geliımelrıırln gayet 
d"n iki hafta &onra Mar ~aı Tlto mlhait belirtiler oldu!unu yaz. 
tarafından işbırll~i lüzumuna te· maktadır. 
mas edılın1- olma11 memnuniyet 
uyandırmııtır. Yunan-Yu~oslav yakınlığını 

İki gUn enet burıı~a g,len Ö\·en gazete, &)'tlt )akınlıjın ltal· 
bJr Yunan ;:ıarlAmento hE'Vl'ti de ya fi~ Yugoalavya arasında da te 
iki meml,.I( t arasındaki mesele· cellısınln hay.ırlı nı>tict'ler vere· 
lrır hakkında gorUşrnrle de bu. bıleceğinl be:lırtmektedır. 
lunmaktadır Pek yakında bir YCGOSLAYYAD BEŞ Kist 
Türk he3 eH de buraya J;C'lert>k iDA IA IAUKÜl\I EDil.Dl 
Yugoslav mokamlariyle temaslara 
baeltvacaktır 

( B 11ıı l :n~lde) 

Denm edrn bayaJı oeklldekl 
sataımalardan ''e sarkıntı· 

hklardan dolayı benim hHahıma 
kııan oku~ıırnlanm bulunduğunu 
ı;elen mektuplardan ınhynrum. 
:Fakat ;)1llardanbr.rl basın lıa ·a· 
tındaki bu gibi ta kınhkların 
her ne\ ini ı:liren bir gaıetecl sı· 
rame beu bunlarıı knmı •orum, 
sudr.rc satılık kalem ahlpleri· 
ne acıyorum. Hele bir partinin 
bpşarısı hesabına: bu gibi 01111 
ve vasıtalardun medr.t ummak 
yolunda bir acre l-'e guflcte dü· 
şenler he ahına çok elem duyu· 
yorum. 

k · ınünasebr.tlhı Ankarnya İstanbulrla toplanmakta olan H~ki JUuharlplP.r FP.rleruyonu ongre ı ıluruşıında bulunmu5lur. 
giden bir heyet Atatiirkün grçicl kabrine blr çtlenk koymuş \'C saygı 

J>r.morkat ParU, mcmleketr. 
bıiviık hl:ı:mrtıer etml Jılr pnr· 
tid.lr. Kendini toplarsa, bundan 
onra daha bü ıük hhımrtlrr de 

gôreblllr. lllilyonlıırca utandas. 
hAlA bfillin kalblcl'ilr. il. P. ye Eski Muharipler 

Sulhu Koruma 
Komitesi kuruldu 

\cumhuriyetçiler bugün kongrelerini ~~~ı'f~~~nre 0~~ik~:~,.~~~~1~~~~~ 
mr.nsuplarından çnğunurı; partı 

1 hesabına takip edilr.n hasın &i· yapıyor ar yasrtini ho~ sörmcdiği, son bu· 
.ı • • ) doğru olaca~nı söylemiştir. yük kongrr.de verilen knrarJa 

' Drısı 1 ınr~ae Dıı slvasct program~ sabittir. Eğr.r n. P. de şuurlu 

<Bııı 4 üncüde), 
reye yakın bır uzunlukta boru 
vardır. 

MalQm olduğu üzere nebat. 
lar gün~ ziyası altında yap
raklarile havadan hamın kar· 
bon alarak mahiyeti pek iyi an· 
laşılamı,>an bır ameliye netic: 
si bunu kbkl<'rden gelen ma~
delerle terkip ederek ni~asta, 
şeker \'e dığer nebaU gıda mad 
delerini imal ederler. 

Topraktan alınan gıda mad· 
delerinin yapraklara 1ıeya ynp
raklarda imal edilenlenn ba
fiaklara, goğdenin dığer kısım. 
!arına ''e köklere taşınması hep 
bu ince \'e uzun boruların lçın· 
den olur. Tek bir mısır nl'batı
nın bir mevsim içinde borula· 
rından geçen maddeler ve su 
yuvarlak hesapla 170 litre) 1 
bulmaktadır. 
Şımdi dıi§ünelim. Bu kaliar 

uzun l'e faal olan bu borular 
lıkanırsa acaba ne olur ve bu 
boruların tıkandığını nasıl an
lıyalım?. 

Bu suallerin cevaplannı bır 
parça sonra oğreneceğiı. Mısır 
ııebatının bunyesindeki tetkık· 
!erimizi bir parça daha ilerle

ğlnı lesblt etmek; umhu· Chicaı;o 6 CA.P.) - Cumhur!· bir liderlik ''arsa, me~cut gidi· 
( Ba&ı 1 ir.clde> 2 - Genel seçımlerde C 1 yetçi partinin bUyük kongresi 6in zararını nı mcs'ulıyetlnl ar· Bo maldar 

bır sulhun muhafaza ''e temadi· rlyetçi part~ln. programını,s~I; arife~ındc Taft • Etscnhower a· tık farketmul ve bu hallerin he· filltrelerdlr. 1 
ı;ine mAni olabilecek engellerin 1 )'Uetlnl kat I bır ıekllde te rasındnkl celin mUcadelenin d.'ş ııobını gr.trrr.k kongrede vermek MalQm olduğu üzere mısırın 

telim. 

aranıp teşhis edılmesh olacak· etmf'lk, 1 M lyasete ait olan kısmı halledıl· ldzım ı;eleceğlnl hatırı ması IA· goğdesi üzerinde bir takım 
tır. Yarın ilk olarak Gc~cra ek !~ mlş {libi görilnmektcdlr. zıDJdır. boğmak noktaları \'ardır. Bun· 

Bu komisyon geçen sC'nl'nin Arlhur bır nutuk &oylı)ec . l'Rrtlnln ~lyıısetini tayine mc· ('ılgınra harr.ketlr.rlle bize lar mısır nebatının fılıtreleri· 

nnın 700 ktlo mahsulüne kl· 
fı gelmez. Onun ıçin eğer kim· 
yevl gübre kullanmak suretiyle 
buyük bır mısır mahsulü kal
dırmak nıyetinde iseniz. potasın 
bu muhim rolünu daima hatır· 
layın. 

HattA Doktor Ho!fer diyor 
ki: rlıhsır nebalındti1 biltUn 
hastalıklann se eri fena 
tagdbe netıcesı 

Nebatl:ırda noksan 
Iadde izleri en 

na\'VetJi teşhistir. 

Toprakların noksan maddesi
ni ktmyev1 usullerle ta. 

) in etmek bır çok sebeplerle 
ekseriya mümkun olmaz. Fakat 
nebatlar lizerınde ölcfiııu"Z tak· 
'ıye n•tkesl gorulen izler ve 
tezahlırler çıftçiler için tok 
m~nalıdır. 

Son senelerde memJeketimiz 
mısır draatinde de bir geniş. 
leme görıilm('ktedır. Saha itiba 
rıle olan bu inkişaf bir döniım 
den \'erimin arttırılması sure
tınde de tahakkuk ederse bil· 
yuk bir kıymet olur. 
Hıç hır zaman unutmıyaltm 

ki mı~ır ihümamlara en iyi ce
' ap veren bır mahsuldilr. 

iUMAN KIRAÇ 

Tallal, yeniden 

Mareşal Tlt'> bug{inkO nutkun 
da Rusların ldar" etmekte <ıl· 
dukları so~uk h1tbe de t~mas e· 
der,k .hun11n muvaffıkıyetslzlik
le nfltıceltındığıni s!Mcmış ,.e 
fimdıkl SO\'YCl ~lyııs@ıı devam 
ettlkrp Yugoı.lıı"la ile Rusu a
rasında normal mUnıı ebeiıerin 
te~I!ln •mkAn olmadıtını bildir 

ka~ım avında B;lı:ratta. D.E. t.F.: eonra da ihtilAflı . me ;leler~~ mur tAll komite, • lfücnhower • hilmtıtlcr eden Goebbr.ls'in. De· dir. Dipten tepeye kadar her 
genci kurulu ikincı toplantı~ınd~ letkıkln~ ge~!lncektır. Bır ç 1 Tart dıı slya~rl Ahenkli g1irüş· mokrat Pnrllye etti 1 ltnnlığı boğmak oralardan geçen gıda 

B•l..-ad, 8 CA.A.l - Gtçen varılan bi< k8"n tatbik m••k•- oyal•tltrd•n "''~'- '"''! <•;im J '"inden• boh,.tmok!e ve de h"'"' yok"'" Adnon "'"'"" m•dd•l"lni ,.,.,. Zamh mad 
hafta Bulg" ajonlumdan bl< ;., ~oymak .,.,,, '''"' •dilmiş fü. Bunlanlon ~-"' Tail> d•~• mok"t "'"'h'"h"''"'""' Tno· h" <lhl ,.,.,, m.,·uı ha_,.·k•!lc•I del.,, mzumm m'"'"'" o" ıırup l"8hndan oldilri!len Yu- fü. de E"onhnw" • l•!mokt• '.'· m'" •e Roo""" <Cllml"I ti· lntlk•I '""""' mol•lmoı. •rnt· !anla ıuıuı.,. Bu '8yodo n•bat "'~"'" "'"' 
go<bv milll •mn1Y•l &•ll•dnd'O Sulhu Kocuma Komi•yonu "'" ll0< >kl~i do, gcld_oklo" blilg';n'" na5'nd• Y'P•lm•• olnn .haı.ı ... " '""'' edilo<0lM. ddal"l' "bh•u; kah,, Beyn>l 6 - i),dün hDktlmell 
Ynh•Y Djukıı.,..ın kal lll"lnln l.n ammd• Tü<klyed•n Komal "'mh uny"'""'"' l•m•ll eWkle d•n, h•hlslo d Uny.nm nmniY•· ı.m I• olml ıı. nu '"' oy.nln .,. Bu •ll<&•<l•nn iyi ''"'""" do& m•mlekcUHd•kl bUllln lem 
mubakom"I dün ""' ••11,,.len- GDney bulunmaklad". Sulhu ko- dnl •0Yl•mck!cfü1". Ru vaıoY.et tini "ll•m•k l<ln mU•bol g•y· dkm•~. •k•I•• ''"'' h•lakh- '"" lop'8klan ahn•n madddc- sllril"ine mU'?"'U. ""' 
mle ve san!kla.rd.an beşi idama ! nıma komisyonu idari müşavir· te kcın~r.e .evvelA h~ heycllerd<'~ retlerin snrfcdılmcsı Ilıım gel· ğın her gün hlraı dah~ ~enı~ı!. rin, nebatın ist('ğine jlore düz. Tallııl'ı tednı ıçın An:ımana ge· 
m•hlrum edolm•ıl"- hğmc "'""'~ Jaci!U'5 Piclte •~ hangllnmon kobulu IAwn gold• dlğm; blldl<mckl0d1'. m0<l, P"ll IMednln ••Wne gu. gun vo olçulü bi' torl<lpte bu- l"hl•ook uablye ~uteha5'm· 

Muayene 
Edil ek 

mıttır. 

SO ' GÖRC lELER 
1Yi KA 61LANDJ 
~ndra, :ı (A p) 

iden" mabkftm oddenlenlen Lirilmkt"· tine d•" b" ku•.' '''"""· Bu Cumhu,lyotçl p8'tlnln müst.k ven h•ll•m•k lmkftn,.. •ulh· lunm•" IAumd", >ıuvattn•h non '"''~"'"~ tam,.de bulun lkısi Yugoslav talebeleridir. Bun Konsey mensup1arı 27 kasıma hc)etler ço~ mühın; olduğundan bel dış sbııscllnden bah!edcn ·or. llnlhukl bir sııırtl 1rtn en b' takviye olmaz.sa rne~elA a· malarını ı<:temıştır. 
lar 1948 de Yugosla,·yanın Rus- trsadüf eden Eskı lltuharıpler bu ılk nctıcc Tartın mı yoksa raporda dllnyada komünizmle muhlm kn·nıct: a@zındon çıkan z~~. fosfor ve dığer rufa ma- Kral Tallal'ın i11idarda kalıp 
"' tle ""'"'" b<nulm•oım mtl- günU itin ••m• """''" P<ol•· Eısenhower·~~ '."

1 <Çde<~ğl hu mu"deİe ode<kon Truman ldo- "" '"'° ••venm•k mOmkOn ol· deleri bol m•ktuda bulunu, r•l k•lm"na • husn~•.•do pu!Amen
teaktp Buliarl1tana kaçıp Bulgar !eri tetkik etmişlerdir usunda katı bır Iı.kır .edınıln~e resinin •trajik hatalar yaptıfı ~e 1 duğu kanaatinin un\uml efkbda nıı potas noksan olursa fılıtre- to tarafından V<'rılecek kara.rda 

•Lundnn tlbll,.Une gı,m~l•nll,, Boşkan "'"' tu•hndan o <ün oni "ğhyooakl". Şomdok• h•l. ' Ko.e h8'blnl tdola davet eU.ğh hOkum •d•m"'dl'· !enle, yani boğm•kl•nla madeni hu mDiehlB"!''" nponma ısU-
• - de l•dmsynnun 1050 de ,.,;sı. ""'"' T•ft d"•d.e bulunmok~a knvd•dllmektofü. Ah et Emin YALMAN maddoler tapla•"· Bond8'm n>l eddooekh,. Güreşçiler ka f d k ld l nin tes'it rdilcccği, butün dıin· eıır. Eı enhowe.r ıl~ ara~ı~ a Raporda, nerede \uku bulur· m - -- irtibatı kınlır. Kral Avrupada iken teşkil e-

mp an ne en ÇI arı 1 • yad• mer'5lmler yapdnoa~•. bu 100 kadu "'"' ... 
1
". "'' " bul•un '"'""" '"'' ••r· Eğ" ko<•• d•vmlnde tane ddm•ı olan 3 kli!Uk nlyobel _he-

' Ho, t 1 • 
6
uretle Nobel •ulh mh<al•hm drr. t'akal honD• durumunu "·' mok !cin mfiıterek bl' omnlyol doldnrm•m•• ıayof. Y•bk. .,h. yeli id8''le devam odeoekh,. 

}'adyo unu dınJe nr idi') ren fe rasyonun dığer ı:Oreıcı~e 1 alan Dr. Ralph Bunche tarafın· rih etmcırıış kime rl'Y \'ere~~~ı· slstrmi kurulması !hım geldlAi Hud Uf boyumuzda halsiz bir mısır nebatını alarak Ammana ı:etırtilecek asabıye 
lann bu ohlan ~'":" '.;'"",_ '

1 

d>Skohloye dilini• ki böı-I• h"ı don t8">m odllen h•yonnomode nl boldlrnmnl& hey•tl" ve uyo- ve Am.,lkamn komun;,, aleyh goğde"n' h••t•n '"R' 0<tadao ınlllehmm. Tallol V8'desi»I ifa nı. ıProfea ·onel ~~arı aı ıldı~ı· ;ey Türk mllletl tçln ıı~ır bir mua 1 ifade edılmiş olduiıiu şekilde D. ter bulunmaktadır. tarı memleketlere yardıma d:: B 1 f f hk' f yararsak gozlimüzü çekecek ye edecek durumda değildır, şek· 
yon ed.,u· lb ld mır bu il- m•le leikll ed,,dl. Blnaonoleyh EM F nun gayd"i üıcrlnd• bü. l>q """" dair ""°'' Cum- vom etm"I lc.p elliği aç>klAn· U gar flr a ıma gtno doği&>kllk boğmakludak; llnde hor""'" "'.doğ! lakdkdo 
ye hacet • ı:; ,. ı ' tavsiye- ı bu nokt da "'"'"'" "'" v"il- ıO . dÔn"n'" n•ki muh•dplod- hu,U'etol putloin ,ı, .. ı ''""'' mı"''"· Ru npo< yarm Cum- koyu renlrtrr Bu ftlfüoldrin po pn!Amonlo Talla! ' """"' m· tebliğ neş;~tı~ı: ~runda bır 1 dıği l'eya aılelerlne "erildiği nı: na:ı:a'rı dıkkati celbedi!C'blle· rınden biri olan Fo ter Dullea hurıycıcı pıırtlnln tam slya~etı· Yapıyorlar tas noksanhJ!ı yürlinden tıkan dırecektlr. 
d•n oğ>"en 1 1 .""' bu ndya. ı~l•ndak! 80tl.r moal"'l haki- ~ blldinlmlofü. larohnd'" hıml•nm•ot"· nl tayin elmokle mfikelld ko· ma" """"' ha"I olmuııu,. Bu hafla K"llçc Zeyn Avnı· 

m'" "· katl olduğu slbl görtlp •oylemek "~u "'"' l""ıı &ki ""h•dp- ""'" ""'h h•şl>vaoak olan mi"!" unulmkh,. ı naı• f ·•·•do) Şek" "'"''' ve doğ" ı:>d• oad•n dondilğu uman B•oh•kan 
P"''"""'

11

lk " '"'tinin •k •kllğtne de!Alet '" ""''"' M. ""hael Nus"'•· kon.,.ode, mml ad'f '"'lebd- Progrnmm doı ,,,.,,,,, •il • · talyanlu bugün Romınvad• ge madd;J.,; bozuk boro •l l•mo Tovl•k P•sa Abdulhüda yeniden 
Amotorlllk ed.,, FA,.en buyfik gaflet bu um do Pakı.tonm kendi momlo· mok için 604 "Y topl•m>k IA· lan ko mon> ıonıt~< Tail ve Ge- nı, öl<üde So\-yel httltklerlnin •omde oeyrini Y•P•m''"°'· •kı nauk bk m "'' de h...,ıaınuı 

Pek çok kim ''" Fnn·uı,_ P•<alm~ o oekllde. ''"""'" koli ıihl bir '"' dovletl olm" "md" ki. heofiz ne Tdt ~e de n"al Eı<.-hoA" l•lklk rdo<ek loplanmokta olduklanm aç•kl•· b•hm•k .,a..,da kkı!iy., de- olarnktrr. HukUm" lrrahçemn 
"" b" ••til&hno •ıınak "'''°'· '"'im"'°'' go<tenlnus"- , h• oblyle, ll.E. 1 F. n• katdm• E•••nhn>m hu ımkt8' reı e '" h" •kl•I de ls•vtp . otm•ıl.,dır. nuılatd"· moktfr ko"al , ı n-nl bin ad• yopmasmm <kinıın P'Ofe;yan.ı olduğunu ıı.. •O ""''"ki me<ul Beden T"· ""''"· ıem••I elllğo Demrğlu hlJ> doğill.,drr. Cumhu,J,•tcl p8'ıl kon'"' Bu lt•lı-anlanlan Cado C<>- H" !~nal>k mmuu.,ı. doğm olmu-a."ğı kamhndedır. 
>in etm•k b•ılın hak>'m"""' hl ·ı ttkino boı1e b" P"• \"e. m•hrn• bl' memounluk dum" '" Arthu, ""'"'rtnde P'Ol"m'" butUn ıombo. Emlho ı.ıiıtud •·e l.uigi k ,,, d .

1 

ri 

1

,
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,., Knl lodavl "'b' 18''1ydan b,. 
haoko hiç b" dü•Unoe ilmimi• 'lldoğ• hkd>nfe bu toCUklmn " ğm• bmn rlm•şfü. Mumadeyh V'''""""· 8 <A.P.l - Senaıo' il.Yel" tatıhndan IR•vlp rdde- coıombo ısımı.,ınde üç k•~ An· h •~• " ' ' ko "" ye<de bulu•m•ya mecbu' 
de """ olmam•hdu-. dl'°''"· matodukle<m! uy! ede0<klerlnl l'Z<umı; oBu yon; Hmlml ve nü Robort Tail buoUn. , kendmne ceğl kan5'h hüküm •O•m•klo· ., P•nk« m"'leal bnkk>nd• Du,..un hır hald• kalan "lkahr'8 '""" <myda ,..,,.,., 
Su f >k.,de olonı., mut llalmno •c»ca "''''"'' obal"d' bu hl- fu'1u üyonm. •ulh '~ hümy•t " •Gmnl Mae Arth0< un, T•.U d1'. hl< '" ııttmed okl"'n 1, laka! mbal i'kliru •lmmuı olan ' """. Alm '' d"d' lrrahçe Am ıu 'u"ııe '"" ed>,..,ı.,, fao •-nim, gelmezdi. Ollmplyod cm mOcod•l e edeo >r •ll•tlr""" , amnda Cumb.,baıb!'• m.,via P<0«•mı """ cumhuriyetçi hUIOo Rumen hm kıo vvelled- hu madde!" hlı tak•m küllc- ı m•mn en mutena mab•llele<in· 

• Bu dort gu "ıci P'of '5yonot kom!"" ve Bedon TMbiy.,inin ka...t•ıl>k hirliğomizi cl,.mmi••I h!ml reddohnU'te•.l;nm. _btldo- pa~ ı Uyelerondon bin b" >la•• nln ""' kont rnlu •ltmd• buluu- du, mnladann huou muna m• den bldnde şlmd odtn kendisine ~•!•ld". Çunkh P " mukablhn. hugunkü mrsuı "''m ,,.., gaf- il "kilde l•kvl>~ edeoeğoue ko· rllmiı olduğunu• •6ylem•.'"'· muhabl,lne '"dlR• dem CI• dulunu '' ""' kon "' "'" "" kahy0<, batla bu"'"' b•• lah '' edden bk e•de '"'~•-
' "'' "" go,., yapmam,.ı.,. l•U "'"' etm•mek için Fede- n;•m• domı,u.. Toll hu hahodn menı•m• .''.'' prng'8mda ıu ıuml" bulun· kuvvotlonnln BUkreııo bit" ka· '" ., dit" h"" ıenn hu· ,.klı,, 

'"· H•p•lnon 1'1 güclJ v"d"· "''°"''" muhtemel tehlihye _ hyam•yn,.ğ•m da k"Ydelm•ıh,. duğomu sriylcmlıfü: '"''""" mevouı olduğunu btl- eum oltlğl gd<Dluy0<, böyle b" ------------
G"" 1948 olimpo,.aua,,ndon '"" •kaı etmek '"""'"' ••~ • , Buna nğmon, T•lt, •B•ı••n ı - Blrlcımls ~hllctlc' '"ki- dl<ml•l"d". amo ı;orulünce Y•P•lacak b" Hava meydanları lıln sonra kendıl<'rlne Sp0reuları Ko. termi~leroir. Dort ay ~vel ya· Musadd 1 k maavinllğ_ı icln yelkili ?a~a pek !Atını kuwcUendlrmeye \'e sn· Romanyada bir mensucat fab· şey yoktur. ıunıa D<r••li lonfondon muay. Ptlon bu ikn• •••dnünd• tutma· çok kim" vonl"• dem•ıt"· yeslnl d•h• iyi Y>Pm•Y• malul <lk'5md• 15 ""' teknl<yen olı- Artok olan .olmuıtu,. Yaln" yeni radar icai edildi 
)en moklanlo nan •·enlmlofü. Ya•l8', bugün kompton ç•k•~ 1 Raı• 1 mrld•i Oukley adoylıl•W koydn hl' trdb;,, "k <'h&moı olan C"lo Co!om- gel,.ek oenc henbma hamlan F>kaı hu ~edlyed,,, •mek mu- mak urmllnde koldoklm bu senin sonund• ilin edolen neU· Vaşinglon, 6 <A.P.) - Cum- z - \'alto. T•htao ve Pot • bn, Rus b"llklerlnln bllh"'' mok lç•n iyi bl' ikaı yandm'f Lond'8, 8 (Nafen) - Uç•k 
'-by, vertım•o değildi<. Bmaen- tooukla" durum!"'"' bile bile rcler şimdi S•ha mcdolecektl,. hu,h•ok••• muovini Alben B8'k dom nnloımolonnm hD< mollol- \"ug.,lav hududu yakomnda To- "'- Şu holde onDmfiulekl gün

1 

m1kelyada1.n0lma~ıınearinuıç~!!:~n ed~~~ •le ·n k~ndd.,inl prolcsyonoı kampo lm•olndU". H•dl,.nln \'ann Mnd• do •izli bl' l?P· lry oski kamm• doği•timek ıof ı o "ele <rilfi,dilğü ldfü~ misom ile And .,ı.,nda top- l"de top'8ğomW> "°'" ••""•• ' 
"""'t• •mkln Yoktu,._ umnml •ll<i,da b"akı•ğo '" iri lanh Y•odmk Ba!bokan ""''· D•moknt partiden Cumbu,h•• •e bunların h•u k'5•ml8'mm ıanmokt. olduklonno, do!\U R• hğ•n• mm' tnlalannda yapa- ıomatik R•d" Aleti ie>t •dilm~ 

Bu l•Ue tu ""'"' mnkaho- "kdlı dmokle h"•ber bl' mu. <ekti<. AvJn meoh l~d• de D'- kanl•ğma adayhğm, koı~u!unu ılddelll lonkldl. m•nr•da Kal" ''"'' dmmda "ğmu b" ""'''"'" ile tayin "'· !d8'e mem.,u, '8du oloti 
le .. ,.,., '"d": •Ohmplyat •b>kon amalih- olduğunu Usdok 'h0<add>km secll•<0Gme muhak ve ı.,ı bl' ıeçlm kam,,.nı·osa" 3 - Trumon ldorndnln komfi kuwelll Ruı bldlklo<inln '""' edobllı...lnlL il• uçağ• 15 mol mesafeden lda-
"'"mlon PO«nlo•-. hodlye ,.,_ 'edeoek olan milli frdemyon vo kok namllo bokdmak"d". no glriıecoğml bugün blldlrmls nlzmle nıUeadOlcde takip etili! :Ah ku,duklınm ve Dük"ıln el ""malfb IU•U do hatrrd• re etmckto ve P>l•la """' ge-ıum .. ,nl ''"k .ımekıefü Bu~mlll• ehmp.,-.d komıı .. ı hl' gü. lng;ıı.,. ı,.., nolo vMdl "'· ., • .,, " ikU ıdl yolun tenkidi. "''"d• mU•ı.hk•m movkller vol bulundunnak llnmd>r ki bo len malömoh vermoktefü. Hm :rı·•ı'lllara gore sporculara kupa, 1 reş derececi kazanmak ıcın bli· T.ondra 6 CA.P.) - f~giltcre Alben Barklry dostlarının ıs- 4 - Demirperde geri inde cudıı getirıldığınl söylemie ve 

1 
gUn elde ettiğiniz bir dönüm- bozuk olduğu zamanlarda da U· Şd~ m~d•lye ••hl eeylerden tun dünya huzurunda Ve kondi dün ı,.n hfokömellne b" nota ml•n k8'ımnda bu kam• v" bulunon hbrrbet '"" mlllotle· ROk<eın ••• ıamonlorda Rus '" den 300 kiloluk m• " mıh••· ça '" mü•kfilll çckn,.den ılı· h~&ka hıç btr hedıye vernernez. l ''icdanları kartısında Turk mil. ''ererek frıının Bahreyn ada la· oiğıni söylemiştir. rl ccsar11tlt'ndlrmrk \ e onlara pıı;ı ucaksa\•a r topları yerleşti· lüne kUi gelen potas belki ya. na inebılmektedirler. 

"'"""'''"" 1948 Ollmplraım. leUn;,, ••musu namma yalon nnd• hUkllm'8nhğ•m lomm•~ Bu •mile llemok'8l P•rtlnln ı•nl•m• tcovik etmek fcln hl< ,ıımokle olduğunu lllve elml~ ~ 
1 

dan sonra, h<'dı~e olarak da <fl. Yere imza koyamazlardı.. niyetinde olmadı~ını "e bu se adaylarının sayısı altıya yüksel- tasan. tir. ~ B u L M A c A 
sa rıa~a Hriıtm ,1 Hnlıe bir ha· I heple nışişleri Bakanlığına. men mr.ktcdir. Demokrat Pırtı Cıım· 5 - nost memlekl'lle;ıe öğ· Yine Bükreştrn cimi~ olan 1 ' 
"'"'",.bunu olanlan Amato, 1916 d• nasd up bl' oah"n B•h"yn b51g.,1- hu.h•ıkaohğo ı,;, milcodele •· ""'' mhh•delosl ve blllüo hil<· Emili• "''""'· Rum•n hudul 
lükten Utakb&t>nn•ıhr.. imza •hldo! nl •I""' eımo"nl """"'" '''" den dl!" '''''" şunl"d": <i>el"v" memlckotle<e "hhl, muhohtl"'"'" Y"lne ,ımd• • 

1 4 

& ı 1 ı 
"'"' • "'' Ollmply•t Tfüklye Mdll Ko- 1,.n tt•b5'no dikkat nazmnn s,.,,., fül" Kefmor, Ri~ lok o lk ve ı.ı lh5'1 Hhalonnda Rue mu h•l.,lon konuld "~"·~ 7 T<mm•" 19'2 - P•urtest - ı _;......ç.--;--':""""-:--..... _,.,,~. I 
8o'C ""' ' mit.,; umumi kALlbo Bud••n Fe- nlm»·ao•im• ocokl•~•.•'"· hani Ro""'· Rd•n "" Mohon. ya<dmol" lemin od"'' bl' )I".' •ünnhşl?•· Endllo Matın" "·" ,.,!'~~~~~~ "·" "' N 

Mtll ll "k"m bu •Ö•lenne ilim eden- '"" hu ""''"''" dk P••l"· Tioh"I Kerr ve '"'''"" gü.,n P••g"m. 
1 

ı nln bllfüdlğme gö<o, m<'keıl T ., !Pil "" "' 
""''" 'b "~"" Olunpl,at nl- ltt ,.,.ıe dly.,I.,; wunu '"''""'" n!Hnda gön· l;k <eokollh bookon• Averell H" • - T"lfcl"ln. lonzllAln 1 b Rom••Y•d• B"sov ,.hnnde, ~·•;: •:·'.',,, ı"':a.:: ,,.,,'., Oh " w 
re F 

1 

u adar &arlb iken GU- dermiş ve ce\'ap alamayınca bu riman. tutulmnlıırını temın ''c bunu ya Rus a~kerlerine yer temin etmek 
, ' •d"">•nu gü<e&rll.,imi. o!DIB do Lund'8 Olimpı,.,, nu ""'" h•lt• lekm L<>ndraya ır. A<lhu,'ü• •dayhC• pukon Amrdkan lo<;sını~ ve için 20.000 kad" Y"ll b:>ik• »••" T•h• "·" ""' •• u. ••· Itır para t hedıyp edilmesine nasıl lr.rına iştirak eden milli futbol te\'dİ eJmlşti. V ş'ngton 6 (A.P.) - South Amerikan endüstrisinın milvaze böl~cl11re sOrillmU~tUr. Ban ha· ııtı (PJ > 1' 45 lltınır Nımttiıı Sel· • 

,.,:; e memoşb,. GU"ş Fed,. lak•m•m•u tookll 00.n oyunoula- Dak:ı: Cumhu,lyetçl "natô•ü ne.ınl mm•mok "'""· b k borlm •ö", Maıtu'I. B"sov'd• """'' "'""" U'> ı ,,,oo • .,,,,. ~ 
Em nunun ••ki b•ekam Vehbi nn h•p i gltlo P"'l•syoneldL ' "''""' c .. c Cumhu,betçi Par TAii komite>• mon up •ı a ·hl' yllk"k '""''"••• meydı- * c.~ure .. abr~"ı u anlat~~or. di~·or ki: Bunun gızlılilk tarafı yoktur. An na Pauker İn tinin Chicag~'da yapılilcak bfi· bir llye yukarıda ayılan b~utilntnı na getirılmekte olduğunu ıöy· ıe oo Açıl• T• uırkii?er ıs ıs ınsı 
rak ; a ar çocuklara borc ola· Herkes açıkça bllıyordu ki bu ük kon re inin nrifesinde de· noktaların hıılledllmlş oldue; lemiştir. Uı • llm u o Ea lalar Okuran Sab ıe 1
,n erilnıiftl. HattA tanl.lm edl. futbolcular klüplerinden syda k( fe elcre ihltııpla Tııft • Ei~en· ve program Truman idaresinin Vazıfesi icabı uzun )'ıllar Tur 19 oo Haber er ıo.n eaa erlerı 

""'bu bo" '"'"'"'"'" ""''•• mu•yyen "" oan ''"'"· gernk Yaptı arı h: • ., mo .. •ele<lnln <•km"• mmı,.ıçl Cin• yanhm• b•ll•b· y,..,ııvanyada hulunmuo olon .... ""' !ou .. .. .............. ._ ..... _.. ___ ~ 
:.::• Pul Yap~'"''m•ıt• • Ve<ero.,.onun, ""''" Bnrn•n < 8,~ 1 lndd• ı gi<d iğin 1 h" lk1'1nln de cu m- dol!• için dr şlddello .. "" k>_d ,;" Luigl Colombo da bUIUn Rumen ""' ma.ıfl "•• '"""' on,., "''" ,,,. , , - '"'""~· • -. "moı Ohmplndmd•n '""" »t!ok"in bunu b•lmlyonluk do- da '"''" b" T'otklttl ,., kom•l hU<b• k;nhR• sdoıh~ım •ide , 1 dllmek!o olduğunu "''""'' Gr. polb ve "'"I makamın,.nm ""''" «••• "·" """ ""'" · T•"'"" , .. ,.,..., "' "'" • - •• 

'' n/'"I"' ""len "'" be<;. "'''"'"' lmkin yoktu,, Bugün m•I <"•• lmkin k•lm•d•l!on• ve K•n«ede bulunmak Uıc" ' Sov,-cl kont<olu •llmd• bulun- "" "'" """ '""""' "· ' K•- •• "· • - T""" '" _,,., ,.,,. 1

, .:•••. bo<e nıudrr! Bu nok- okol do iddia ve lopat •dlleblle- •isti" ta'8f>nd•n fdam odll· bu ~.:,.,, .. ,. <Uzönfonde bulun "'"' Elsenhowe' dOn hu"': d"klann• blldfrmlş ve Rus ko· ''" "·" """' '""" "·" '" "· , _ •, ''"'" "'""' •• • -rnamı~~: acık sur,tte anla&ıla. cek bir profesyonellik isnadıd malnştio. ı:pn~~ ~~~ı~~r·~~teAiı~~~r~~ durularak General l\fac Art· gelmlftir. Kendlsı .. ~arın H~~ola· mıılanlannın şüpheli ~ahısların ıolnıa" 2ı . .ıs Spor hublUllerı 2UO I>etn ~· ı:-ır tae 7 - En f•ıla s -··d~n . karşuında, •Türk mılletl namına hur'ün Cıımhtırlvetç'ı P•rti Cutıt· Stıısscn lle bir gorü~me ) p evlerine gece baskınları tertip Sarluıar Okuyan Alia~t n Tanıcı 22 ., Tem ı " " bfit · dü h d 1 "İden birinin Bizans imparatorla " & 
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R "-li 
tur un nya u:ı:urun a Ya an .,, ,, hurba•kıını aday· ı seçilmesinin caktır. etmekte olduklarını llıı\'e etm ~ Haft.tn1J1 rirtiioıu rpı > 2 • •ı= er Tulcarı4an Aaa#1ya - ı - B r hA1 
.. dıı" y.,, imza knyom,.dok. dly•n nndan gelme hlr """s nldu.n • • • fü. Yine bu Ooiln•U ıah"n "°"'' "·" •••""" . ••~. '""' "' '"· •' '''"' ı - ... ,.. a -
<: ınrıtl? Burhan };"elek'ln, 1048 de Fut. da söylenmiştir. İkinci Aşığının - ., t b 1 Serg"ıs"ınde vaz"ıfelı Sehır Havadis .Ajan~ına \'erdiği mı· danı mllı ı (Pi) u 80 Xlla 1ı: Batı E:61ı: - Eeb•e f1'd!n biri. B r nida ' -Gtır ""tl"riınııı bol Mıllı' Takımımız irin ko'-'dU· da llllP senesinde Macaristanı S an U . lhmata «ere, Transilv,,nya \e ... O ~~ n \'a · ti 19An ,. J lstilA ederek orada komüniı1t u ., ,.. MtuJI; 

24 00 
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New - York'ta garip ir demokrasi dersi! \ 'erem \ e Dahili Hıstahk 
ları Mütehuiısı (Ba,ı 4 uncud•l 

ıır tız:ır iJliyor, dedim. Kar
puz kabuğu su>·• dü.,medi ama 
halk yine de plijlıra koşuyor, 
dedim. \"ani ne ıordularsa an· 
tattım. Bır aralık yanıma, A
ıerbaycanlı olduğunu sonradan 
öğrendiğim bir talebe geldi. 
Gö&:sümdek~ ·Tıirkiye güzeli• 
'.'-·az.ısını okumuş. Meraklı me
r.:ıkh yanıma sokuldu. Bize :ra· 
hancı ıeten bir h.irkçe ile k:o
nu$lıyordu. Gözlerini açarak 
sordu: 

t ~ yanımdan uzaklaştı. Ben Ö· 1 
teki talebelerle konuşurken 
baktım ki Azerbaycanlı dondur 
mayı getirmis. Ben, •Olmaz• 
diye ısrar e-dince, biraz hiddet 
lendi: 

1 
Raif Ferit Bir 

fılua3 enehane Beşiktaş 1 
Tramvay Cad. Emniyet San 1 

dığı yanında No. 12, Tel: 1 
84395, Muıyene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 

Burada demokrasi var! I Başaran Ap. Kat 1 Telefon: 
83684. dedi. 

Demokrasi benim don· 
durma yememi mi icap ettiri
yor? 

'OSTAD Mt!NİR NURETTİN 
LALE ve SALINCAK ŞARKiSi \ı , 

- Sen Türk~. 
- Evet, Tilı:-küm.df'dım. 
- )'ok canım, dedi. 
İsteı istemez güldüm. 

'Bir 1'1Uslümanhk 
İmtihanı 

y ine uzun dZ1tn lıenı sU1dUk
ten sonr:ı bir daha sordu: 
Ptki~ ~tilslim".' 

'tiislım .• 
- i 13.mın şartı kat'.' • 
- Be .. 
- sö,ıe .. 
- Namaz kılmak, oruc tut-

mak. zekAt vermek, hacce .git· 
mek, kelimei ~ehadet a:etir
mek .. 

- \"ailahi tamam! .. di)·erclc 
hararetle elimi ınktı .. 

Sonra bu netice. çok ho$una 
gitmiş olmalı ki. bana ikram
da bulunmak istedi: 

- .. Sana dondurma getirece 
Aim .. dedi. 

- Teşekkür ederim, dedim 
Bana kartı herkesten farklı 
muamele yaparsanız, öteki gü
ıe11er gticenefiilirler. Biraz 
ı;onra hep beraber yeriz. 
A<alp bir t 
Demokraıi dersi 

A ma o benim bu cevabıma 
pek kulak asmadı. Bir 1<0· 

Aı 

- Tabii .• Biz istiyoruz, . en 
bu dondurmayı )·iyecek. Sen 
i tiyorsun dondurma yemiye
<'ek. Biz 10 kişı. sen hır ki,i.. 
Sen llzım demokra.si ö~ren· 
mek ... 

İsler istemez dondurmayı 
aldım. O ıaman Azerbayeanlı· 
nın da yüzü güldü. ~fünakaşa
yı kazandılı ve bana dondur· 
mayı yedirdiği için, muzaffer 
bir tavır takınmıştı. 

'lemleket hasrtti 
Yaman oluyor 

Ö teki talebelerle de uzun u-
zadıya konuştuk. Hepsi ha

yalınd3n memnun .. Tek şiki
yetleri memleket hasreti .. On· 
!ara bu noktada çok hak ver
dim. tnsan gurbete gidinee, 
kendi yurdunun değerini daha 
çok anlıyor, kendi dilini ko· 
nu~anların arasında olmayı da 
ha çok arıulayor. Ne kadiİr 
parlak $artlar altında olursa 
olsun Amerikada yaşamanın 
insanın yüreğini derinden de· 
rine kemiren bir sızısı var; 
\"atan hasreti. .. 

Long Beach yoleuluğunun 
hazırlıklarını tamamlamak i
çin, acaip bir melAnkoli, alışıl 
mamı~ bir büıü.n içinde otele 
dönüyoruz. 

GELEl\GÜL TAYF'URoGLU 

V n+nn',... 

-

DOK ZOLFOMO MEYDANA GEL 

Ml1ZETYEN SENA R 
ISKIN iLE 60ND0Z 

EVLERiNiN ONO BOYILI DiREK 

llAMJYET T0CESES 
SEYRi MEHf&P EDELiM 
60NLOMO iHYA EDEN 

MtJZAFFER AKGON 
HfEBIN HR&FI GOL iLE DiKEN 

SUDA BALIK YAM GiDER 

AHMET 0STÜN 
KAÇMA SEVGiLiM BENDEN 

BU& ASKIN SHABINI 

Jln-----DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mıde ve Kagırsak hastalık 
tarı l:Jasurun amelivatsı1 

!edavısı 

ı\ işı nta&ı - Rumeli Lıtl 
Sevin Apart. No t fıl: 

Maksımde 
Vahi Öz ve 

, 

" 
arkada~ları 

Operet toplul uğu 
Her akşam 21,15 
de. Paıar 16 da 
- Bobstlller -

3 perde müzikal operet 
Gişe 11 de açılır. Tel: 43134 

SES fhAT ROSUNDA 
Her alışam saaı 21 de 

ZATI SUM: UB 
TEMSILLEKI 

•İLLtlZYONl.AR KEVtlSI'· 

As. Okullara Oğrenci Alınacak 
1952 - 1953 öğretim yılı için 

Aıaiıda yuılı astsubay sınıf okullarını 5802 saydı ka· 
nun hükümlerine göre ötrenci alınacaktır. Kayıt ve kabul 
müddeti 9 Haziran 932 sabahından 1 Ağustos 952 akşamına 
kadardır. 

long Beach' de müsabaka provaları 
yaptlıyor 

1. Astsubay sınıf okulları: 

Süvari Okulu lstanbulda, istihkam Okulu fstanbulda, 
Topçu Okulu Polatlıda, Uçaksavar Okulu Tuzlada, Ulaıtırma 
Okulu İımirde, Tant Okulu Ankarada, Muhabere Okulu An· 
karada, Sıhhiye Okulu Ankarada, Veteriner Okulu Ankarada. 

(Blfl 4 üncüde) 
Bir 10nedenberl miis.tbık.ıı 
ile utraşan adım 
B ütün dünyayı yakinen _alA· 

tadar eden '-e hayırlı bır iş 
ic-in birçok milleti bir araya a:e
tiren bu mühim hldisenin yer 
almasını aağlıyan \'e akıncılıjı· 
n1 yapan, Oscar Meinhardt itim 
li bir adamdır. Am('rikada se 
nl"lerce gUzellık müsabakaları 
tertip etmiş olan Oscar l\feın· 

hard, hAlen <.:atalina Mayo 
Şirketiyle işbirhli yapmakta· 
dır. Bundan bir sene kadar ev
\el hu büyük müsabakanın h.ı
ıırlığın:ı başlamış ve iOD daki
kaya kadar canla ba~la çalış
mıştır 

Sa(' tu\lalttltri bir glin 
önerden }"apllm1$h 

bilha,,.a, hoılanrlı~ı ve anla tı· 
ğı Uruguay Kraliçesiyle konu· 
şuyordu. l'\ihayet, Bob Russel 
pro\'aların başlıyacağını söyle
di. İkJ saat süren prova esna
sında bütün güzellere teker te
ker nasıl yilrtiyeceklerini, ne 
o;ek.ilde hareket tdeceklerlni an· 
lattı. o gece dünya szüzeJliğini 
termit edecek olan sinema ar
tisti Piper Laurie'de oradaydı. 
Halka takdim tdilecek ve mü· 
~abakı ~onunda da Kraliçenin 
başına taç giydirrcekti. Bu bir 
hafta iiçnde Pitlf'r t.aurie Ht 
epeyi ahbaplık ellım \le konuş.. 
tum. Bu konuşmalarımııı ve 
Hollywood'u başka yazılara bı
rakıyorum. 

Nihayet, prova bilmiı. güzel
ler otele dönmüştü. 

SARA ERTUGRUL Q . abah prO\'lılar yapılırken, 

herkes hevecanh olmakla~------------
beraber kims~ heyecanını belli ı 
etmemeye ('alışıyor. bir hafta
nın ·yoreunluğu ile bıtap düşen 
güzeller, provaların bir an ev
vel bitmesinl \'e müsabaka aa
atine kadar istirahat etmeyi is
tiyorlardı. Genç kızların bir kls· 
mı i~ berber eline itimat et
medikleri i\İn saçlarını firkete
Jere sarmış ve ba.,ıarına eşarp.

tar ba~Ianmıştı. 
Bütün hafta boyunca güzel· 

lerın yanından bır dakika bile 
ayrılmayan "\'e onlara ablalık, 
annehk eden Amerikalı bayan
lar, tiyatronun sıralarında otur
mu! provaların bitmesini sabır· 
la bekli)'Orlardı. Gece gündüı 
demtden. ~ orgunluk bilmeden. 
ıüzellerc rehbeı·lik ve refakat 
eden ve rahatlarını temine ça· 
lışan ı\merikalı bayanların bu 

Tekel kibriti satmıyan 

bayiler hakkında 

takibat 
Son ıamanlarda bazı Tekel ba 

yllerinin Tekel kibriti bulundur 
mıması ve kin çok olduğu için 
ithal malı kibrit satmayı tt-rcih 
etmeleri üzerine Tekel Genel l\lü 

<<VİCKS>> NEFES T[PÜ 
Yeniden piyasaya arzedilmiştir. 

Tiirldye Eczacıları Deposu 
A. Ştl, İstanbul . 

dürlüitü ve Kibrit Şubesi hare- ~::::::::-m•-:ı~~~~r~::::::::ı kete geçmiş. Başmüdürlliklerc ~ K 1 z 1 _L A y 
bir tamim gönderm.i~tir. -

tan bütün bayilerin, Tekel kil> 
sodası Tamımde Tekel maddeleri sa-ı Afyonkarahisar tabii 

riti satmaklı mükellef oldukla· Bol gatli olarak piyasaya arıedilmiıtir. Bayilerden isteyiniz. 

rı, aksi harekette bulunanların ~~~~;;;;;;;;;;~;;;;~ii;;~;iiiii;;ii;iii;~~i;;;;::: bayilik haklarının geri alınacağı • 
bildirmekte ve durumun bil· 
tün blyilere duyurulması isten
mektedir. SATILIK KOTRA 

P. Okulu Çankırıda. 
2. Aranaeak Nitelikler: 
ı - Türk vatandaşı olmak. 
b - Orta okul veya Millt Eğitim Bakanlısından orta 

okul muadili kabul edilen bir okuldan mezun olmık \eya 
> iıksek bir okuldan tasdikname il bulunmak. 

c - Vücut yapuı dilı.gUn ve her bakımdan sa&lam olmak. 
d - Kendisi kusursuz bir ıblak ve karaklcr sahibi olmak, 
e - Bir veli göstermek. 
f - Boy 1.60 dan aıağı olmamak. 
ı - AğırlıJ:ı boyu ile mütenasip olmak. 
h - 16 ;yaşını bitirmiş ve 23 yaşından ıun almamış 

bulunmak. 
t - Askeri \e •ivil okullardan ders, ahlak veya saslık 

sebeplerile çıkarılmamış bulunmak. 
j - İstekli miktarı fazla olduğu takdirde seçme im· 

tihanını kazanmış bulunmak. 
3 - İstenilen belgeler: .>'., 
a - Dilekçe 
b - Nüfus eüıdanı \tya tasdikli örneti. 
c - Öğrenim derecesini iösterir okul diploması \·eya 

belı:esi. 

d - Biı· •eneyi geçmemiş aıı kagıdı. 
e - Ailesinin, kendisinin ve vellsinin iyi ablik ve ka· 

rakler sahibi olduklarını gösterir iyi huy kAğıdı. 

! - Örneğine uygun noteree tanzim edilmiı taahhüt 
senedi. 

ı - Tam teşekküllü askeri hastanelerden •katılaeajjı 
sınıfın• a;lsubay okula girer kayıUı sağlık raporu. 

iV. Genel Hükümler: 
ı - İstekliler dofruca girmek isledikleri sınıf okul k0o 

mulanlığına veya bulundukları As. Şube Başkanlıklanna mü
racaat edecekler. 

2 - İstenilen evrakı zamanında okullarda ''eya As. Ş. 
Bı. lıklarındı bulundurmıyanlı r hiç bir hak iddia edemetler. 

3 - Müracaat fazla oldulu takdirde kadro nisbetinde 
seçme hakkı okullara aittir. 

4 - Namzetlerin gidlı dönüı yollukları ve masrafları 
kendilerine aittir. 

işte gö.stermiş oldukları gay- Ayrıca Tekel kibriti satmayan 
ret hakikaten takdire şôyandır. blyiler hakkında halkın Genel H metre uıunlulunda iki direkli Kotra satılıktır. 6 
G•lengülle ı.:ruguay güzelinin yatak yeri, 60 K. B. Motoru, yelkenleri ve sair bütün lee· 

S - Askerlik Şubelerine müracaat edenlere okullarınca 
~elmelerl için davetiye gönderilmedikçe hiç bir namzet oku· 
la gelmlyecektir. 

6 - Talip olacakların sıhhi muayeııelerl baş nırdukları 
askerlik ~ube veya okul komutanlık1arına en yakın askert 
ha•taneye sevkettirilerek yaptırılaeaktır. 

ara<ı ('Ok iyi Mildilrlilğe ve Başmildürlilte ya hizalı ile teslim edilir. 
K rali('emiz Gelengül, güze11er- pacağı şiklyetler de dikkate ı· Görmek ve gö1'üşmek için 

le ayrı ayrı ahbaplık ediyor, Jınacaktır. -~~!!~~~~~4~4~9~96~y~·a~T~e~le~f~o~n~e~dı~l~m~e::_sı~.~~~~~~~ 
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7 - Okula 'iremez kayıtlı rapor alanları~ t\"raıunı vak 
tinde tamamlamıyanların evrakları okullara gönderilmiyecek. 
kendilerine iade edileeektir. (10482) 

il -
Sümerbank Alım ve Satım 

Müessesesi Mür.lürlügünden . 
~Umerbank 1\talatya Pamuklu Sanayii 1\lües!!esesinde mev· 

:ut 29.863.20 metre 3 metreden uzun muhtelif cıns hatasız be· 
zin tamamı kü l halinde ,.e kapalı zarfla teklif alınmak sure· 
tiyle satılacaktır. 

Tekliller 17.7.932 tarıh i akşamına kadar Bahcekapı Sti· 
merhan 3 Uncil katında l!iıb~ teklif kutusuna atılacaktır. 

lsteklilerin s:ırtnameyi ıörmek ve teminat yatırmak üze
re Pamuklu Sah$ l\lüdürlilj'ilne müracaatları rica olunur_ 

(10584) 
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1allye Müfettiş 
M .. :,btıka 

Muavinliği 

İmtilıanı 
Maliye Teftit Kurulu Başkanlığından 

1 - 35 liri maaşlı ~taliye ~lüfcttiş ~luavinlı~i i('ın 17 EylUI 
1952 çar;a:-:ıb.- günü Ankara. İ~tanbul ve fımırde, ~taliye TeCtf:ı 
Kurulunda ıni.Js;baka imtihanı yapılacaktır. 

1 - t .. ranaıı sartlar şunlardır: 
ı) .Utmurin kanununun 4 ünc.:ü maddesinde yazılı e\·sa!J 

haiz olmak. 
b) InılJhanın a~ıldıgı yıhn ocak ayının başında 30 ya~ını 

doldurmamı;j bulunmak, 
e) Siyasal Bilııiler, İktısat ve Hukuk Fakülteleri ve Yüksek 

Ekonomi ve Ticaret Okullarından (Veya bunlara muadil ecnebi 
fakülte ve okullardan) mezun olmak, 

d ) Kurulumuzca yapılacak tetkikat ve tahkikat neticesinde 
karakter ve durumu itibariyle müfettiş olabilecek va5ıf1arı haiz 
olduğu anlaşılmalı, 

2 - lmtıhana talip olanlar 16 ağustos 1952 cumartesi günü 
mesai salU sonuna kadar l\Ialiye Bakanlı;ıı Teftiş Kurulu Baş· 

kanbtına bir dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Dilekeeye tali· 
bin sarih ts Vt> oturma yeri adresi yazılacak ve aşağıdaki \·esika· 
tar eklenrce'ttır 

a) Nüıu-, cüzdanın ash veya latidikli örne~i. 
b) Kendi el yazısı ile bal tercümesi <ailesinin isini. adresini 

ve ilk \'e orta tahsilini yaptığı okullarla yerlerini. adlarını. hak· 
kında sarih biliJ verebilecek iki kisinin ve iki liı:ıc veva ortaokul 
öğretmeninın adlarını, adreslerini ihtiva edecek şekftcle), 

el Askerliğin i yaptı#ını ''eya imlihan tarihinden itibaren bir 
sene t"cil edılmi~ olduğunu Rôsterir rf!sml \'esika, 

d) Yılks<"" tahsil mezuniyet diploması veya tasdiknamesi ile 
lise rliplo:nası 

el Sağlnn.: ve hcrtürlil iklim şartlarına ve yolculuk ıahmet
lerine mütehammil olduğuna dair bütün klinik muayene netice
lE"rini ayrı ayr• ııösterir Ankarada Nümune, İstanbulda Haydar· 
pa~a. tımırdf' ~JemlC'\et hastanelerinden ahnacak ı;:ıhhl he)·ct 
raporu < .\k<ij!e_r röntgen filmi bu rapora ba~lı olacaktır), 

fl 6 9 eb'adında iki adet foto~raf. 
:t - TalipJerdcn aranılan şartları haiz olanlar vazıh ve söt· 

10 otm..ık üzere iki imtihana tAbi tutulacaklardır. Yazılı imtihan 
Ankara, fstanbul ve İımirde: bunda mu\·affak olanların söılil 
imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

4 - imtihana ı:irebileceklere Başkanlıktan foto~ra!lı •im· 
tihanlara katılma• belge i verilir İmtihanlara ancak belgenirl 

1 

ibrazı surt.t ı vlf' girilebilir. 
11 - İmtihan programı a~ağıdı gösterilmistir: 

1 ı - ~l alııe: 

ı a) Bütçe 

1 

bl VC"ri.i nazariyeleri \•e tatbıkatı 
c) İstikra? 
2 - ll<tı~at· 

1 
a) Nazarj \"I!' tatbikt iktı!ıat <Zira!. ictimai ve ticar1 iktısat ı 

pard, krN'lı. banka. konjöktör \"e ııııair öze) konular dahil) 
bl fktısıdi meslekler tarihı. 
c\ İktı,,.dı co~rafya ve Türkiye ekonomisinin biln)-'P~I 
3 - l\.fa temPtik. n1al1 matematik ve ticari aritmetik. 
4 - Tic:a r! ve sı nat muhabebe usulleri ile Devlet muhasebe· 

si bı:ıkkı nd~ naıart ve tatbiki malümat. maliyet hesapları ve bl" 
llnço tahlilı 

5 - Hukuk: 
a > lrlar• hukuku, 
bl Ct"u hul:uku ve ceza muhakemeleri usulil kanun·Jnull 

l"~tl!sları \f> tahkikata nlütC'alhk hükümleri, 
c) ~trdt·o. hukuk ,.e borçlar hukuku. 
d) l\Jra vt deniz ticaret hııkuku, 
t>l fcra vr iflAs kanununun maliyeyi alAkadar eden hüklırıJ· 

1. 

rı l ı hukuku 
6 - V~baneı dil; ( AJmanca, franl!iızca. lngihzce italyınr• 

dı llerinde, hirl~ 

l:t l\fijfett ı ş muavinliğine alınacaklar Uç ~ene sonra ~·• 
pılarak e!ılıret imtihanında muvaffak nlurlarsa '\faliye ~tüfe' i~1 
lı~in,.. l!i' irı t>dilecckler ve tt>tkikat irin bir ~ene müddetle >"" 
hancı nı~ıul~~ t.tlere eönderileceklerdir ( 7040) 


