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Cwnlıurbaşkanı, Garanti Bankasının İstanbul suhesinin .., 

ı--;;ARİS MEKTUPLAR! 

1 ,_____ - ------

1 Y ıld 1Zlar 
1 

kermesi 
Yazan : NEBiL SARPEL 
Bugün ikinci sayfamızda 1 __ _:__ _____________________ ~~ 

lacakların 

açılış töreninde dedi ki : « Bugün bir sermaye terakümü 

vardır. Ve bu bizi memnun edecek dereceye yükselıniştir » 

Çapraşık 
Garnnti Bankasının İstanbul 

şubesi dün yapılan bir merasim· 
le yeni bınnsmda faaliyete geç
miştir. Bankanın nçılıs merasi· 
mindc Cumhurbaskaru Celal Ba· 
yar, \'ali Gökay, banka müdür· 
lcri. ış ndamları \'C ba~ın men
supları hazır bulunmuştur. 

Generallerden . 
H. Tulgaytürk, 

T. Yazıcı, 
K. Kalkan, 

M. Ulusoy, 
ve 

Bir muamma 
Ao Saygın emekliye ayrılanlar arasında. 

l'aıan: 

Ahmet Emin YALMAN 
Amerikan Cunıhuri.}et parti ı. 
b nln kongre l dün ikago'da 

İdare meclisi ikint'ı başkanı 
Il:ılil Nnt'i Mıhçıoglu'nun banka· 
nın f:ıali~clinc dair yaptığı ko
nu nıayı mlıtcakıp Cumhurbaşka· 
nı Celiıl Rnyar. ba~an dileğiyle 
kordeliıyı kesmişbr. 

Yargıtaydaıı F. Bozer, K. Berker ,r,e 
ayrılıyoı~ 

asl~nııştır. Runun netice inıle 
Jıartınln kaı.ını Nl'!Çimlerinc ait 
nanızl'di hf-lli olaı·ıık , 1 
hla d . • a.}n ta· 

n a Jıartınin ne gibi b. 
raınta • ır prog. 
r.ılilerck~~ınırc ııirece~i de tesblt 
s d ır. uınhurıyet~flerden o;ra emokratıar da gene Sika. 
go a 'c a_rni binada to•'nna. 
caklar, a) nı "'' i safhalardan ge. 
çccekler ve kat'i kararı 
caklardır. ara vııra. 

t :::udillk umumi alikalar Pf'k 
a olarak ~mhurl t il ri kongresi ··ı:er1 )e ç e n 

t• n u ne tek lf edihni . 
ır. u. nlikıılır, merikanın i 

'i.u ctıne ait hudutıan çok a ~ 
• or. çUnkü Amerikanın bür dUn. 
yanın hayatınıla üzerine aldılJ 
ro_l le kabul dtiU mes'uli.retıer, 
blitun hDr milletlerin iç '3rhğın. 
d.a .hlrincl derecede bir linıll ha· 
lını ı:ılınıştır. Anıcrlkıın dııı sivı 
setinde belirerek en ı.·· k b •. 
ıl ı;· "klik llÇU ır c~ı~ı • derhal lıütün millet-
l~nn mukadderatı fherinde de· 
rın akisler )nntabillr 

. Tart • tac Arthur. gnıpıınun 
hut~n dun) adıı foflrattı, Uzak: 

rkta. mac.erncı bir siya t taL.ip 
e:ınl' ı ibtınıalinln !.'•raUığı en· 
d ell'n, Cuinliurb et Parti inin 
cçiın be annanıcsine dair eri 
::~ilınalüma~ bir dtrece)e bda; 
ki et?1~lır. Ru beyannamede· 

~ı sı)a et e n lannın Sta en 
ı;l~ı olgun bir §ah helin kale. 
nıındtn rıktıfı, gerek Elsen. 
hower 'e J:l'rck Tart t -" d boc .. _,, .. auuın an 

v ı;onıldıığü SÖ)leni)or Nlt 
klın Ruz,·rıt v_e Truman ida.rel: 
rinln hartct sıya etteki hat:ıJ 

Açılıs ınerasiminrlen ewcl ban
k:ı uınıım mürliir muavini l\Iu· 
zaf!er Epirdcm, lılr ha~ın toplan
tısı :>:ıparak Garanti Bankasının 
kıınıluş 'e f:ıalıyetlerine dair 
iz.:ıhat \crmi tir. 

Garanti Bankası 1946 ~ ılında, 
12 tüccarın gavretiyle, tamamıy
le hususi ti' ebbüs eseri -0larak 
2.5 milyon lira sermaye ile An
karada kurulmuş, 1947 de İstan· 
bul • Galata şul>e~ini ve mütea· 
kıben de 1948 yılında şube ve 
ajan adedini yediye çıkarmıştır. 
1949 dan bu ~ana, ube ve ajans
ların miktarı 17 yi bulmu tur. 
Yurdun bcllıbaslı iktısadi bölge
lerinde şubeleri bulunan Garanti 
Bankası 6 yıllık kısa bir devre
de 40 milyon liraya yakın <;esitli 
mevduat temin ederek halkın \e 
tüccarın ilimııclını kazanmı§lır. 

Banka sermayesi 1951 martın· 
da 5 milyon liraya iblağ edilmiş
tir . 

Garanti Bankası, Ege, Cenup 
'e Orta Anadoluda iktı adi mer· 
kczlerde yeni şubeler aı:mak ka· 
rannı \ermiş ve ziraat mıntak:ı· 

<Dcumı a: 5: Su: 4 «le) 

Kadın huku çular 
mühim kararlar verdi 

nı tenkld etnıekte de E~n· ' 

hower'ıe 'l'nrı beraberdir. on!: Cumhurbac:kanı ile hukukru lor arasında samimi hasbı-~· konulan Programa lin ::1 ~ 
bu, esaı; itlba · 1 ge ce, h il ld B T k• d k d h k k"' . k I" b 
mahflet taşım:~~: ~~~ bir o er o u. oyar, ür ıye e, a ın u u 1 ın 1 a 1 

~~~·~n~~,~~~~l~:dın~~e;;:: safhasımn tamamlandığını söyledi. 
ınühim nokta milli ç· 

l ardım IDf'Sele ıaır' c h • ıne ldilletlerarası Kadın Hukukcu· 
Partisi, cslddenbcrt. h um r:nyet lar konferansı, dün de saat o da 
luııun le fayda 1 iiz~n~ ınıın Teknik Üniversite salonlannda 
~ustur. llalbu\;i bfüle ble ~~· toplanarak komiteler halinde ça-

amet tutulursa, Ameri~ • lışmalarına devam etmiştir. Dün 
f nıUtere ara ında -t ile :Nihal Erden er' in baskanlığında 
ıı ü .... en nte\'cut to 

9 Yeier de eıııe 
Hv• .ıl JJ•ı ıh "" Jın 

Ankara, 7 - 13 temmuzda ~aş 
hadlerini doldurmuş ol:ın de\ lct 
memurlarının emekli muamele· 
teri tamamlanmak Uzcredir. Her 
Bakanlık, emekliye ayrılacak 
memurların isim ve kadrolannı 
ha\'i cet \'elleri Ba bakanlığa bil· 
dirmiş bulunmaktadır. 

· Başbakanlık, emekliye ayrıla· 
eak memurlardan atılacak yer
lere tayinlerin azami tasarrufla 
yapılmasını alakalı makamlara 
bildirmiştir. 

Bu arada Milli Savunma Ba· 
kanlığı da yaş haddini doldur
muş general \'e diğer subayların 
listesini haıırlamış ve Başbakan· 
lığa göndermiştir. Bakanlık, or· 
dumumn gençleştirilmesini göz. 
önüne alarak yüzden f'azla albay 
ve yarbayı emekliye scvkctmiş 

- bulunmaktadır. 
Fenl Doıer <Devamı Sa: 5: Sü: l dci 

S. (jift~ioilu keııdhıi 
döveni affetıuiyor 

Güreş Federasyonu Başkanı, Sabri Demiray'ın 
hala yakalanamamış olmasından dolayı 

teessürüm artıyor, dedi 
lJırkac ~iındenberl günün mev yonu Ba&kanı Sadullah Çiftti· 

zuu haline gelmi~ bulunan dört oğlu ile görüstUk. Sabri Demiray 
milll ~üreşçlnin kamptan çık:ı· isımli bir güreşçinin teca\'i.1züne 
rılması Mdisesıniıı akisleri de· tığramaktan pek mütee sir oldu
vam etmektedir. ğunu ifade eden ba~kan, 1130 se· 

Bu hadiseye, Güreş Fcdcras· nelik gayretlerimin böyle elim 
.}Onu Ba,knnı Sadullah Çütcioı,:- bir nPtlcP. rnrrr:n·j beni nl'rican 
Juna bir güre~çi tarafından viıki cljio eledikten sonra özlerine 
tecavuzün de inzimam etmis ol- şO le devam ctmi tir: 
mnsı, alilkayı büsbütün arttınnıs «- Maruz kaldığım hareketle 
bulunmaktadır. olimpiyat komite inin karan hak 

11 diselcri bitaraf bir gözle kında nıüna ebet bulundugunu 
tetkik edchilcn kim clt'r, kara- sananlar yanılnorlnr. Sabri De. 
rın doğrulu{ıunGa ittifak etmek· miray, muvaffak olamamıs bir 
le ber ber, zanıanının iyi tayin güre~çi olmasına rai?men. yan 
olunmamı~ bulunrnasına i:ıarct ağır gürr~lerin Mınan edebil· 
etmekle; uzun b'r znman evvel me i itin kampta nlıkonulınu tu. 
verilme i lfızıın !:'elen bu kararın ~e o, ne de l\lurat Uersckli Türi: 
gccikıne~inde rol oynayanlann 

<Devamı Sa: 5: !\fi: 5 del 

1 Tifo' nun Türkiye'ye 
Davet edileceği 

~öyleniyor 
1/ıwuı Ct:l.a ri nzı! n 

Ankara, 7 - Yugoslav1 anm 
BüyUk Millet ?ıleclWndt'n bir he· 
yeti da\ et edişi siyasi mahfiller· 
de memnuniyetle kar&ılanmıştır. 
Heyet bugünlerde seçilecektir., 

Siya t mahfiller. bugiinlerde 
Yugoslavyadan memleketimize 
bir parlamento be) etınin mütc
kabilen tağınl:ıcağını ijylemek· 

1 

tc \e hnttlı Mareşal Tıto'nun da· 
'et olunacağını dahi tabmın et
mektedirler. 

Genel Kurmay na kam Orgeneral l'\uıi Yanıut, Kmev Atlantik 
Paktı Güney Bölge 1 Deniz Km•,·etleri Komutanı Aınir:ıl Camey 
tnrafından ·apollde karşılandıi!ı sırada. Ortada gilnınen mba,y, 

Orgcncnıl l'iuıi l'nmut'uu ya\l'ri Hı tercümanı Ü!ıteı;men 
r.agıp Uluğba;)'dır. or S ba kılıkları daha h·a bir Planan •Tablbct ve !Juhace-

saOıaya ı:irebtılr. a ret. komitesi öğleye kadar ça-
kabahatlı addcdılmcleri gerekti· 
ği mlltalaasını ılcn sürmektedir· ----~------------------~------------------- ----------------

cunıburh et . Iısmalannı b!Urcrck ~u husus-
dıs 1 Partı 1 konıttest, larda karara vannıştır. 

f'ısaslır il ~n~ete dair hanrlannn Evl~tlık edinilen çocuklar der· 
hile, buııı:::1;111r !ttlfııluı varsa h_aı ke?.dil~inc evlat edi~cnle
ı.ılınaz lılr ce Jlnrtı namına ar. rm tnbııyetınc geteccklerdır. 
tini \c rı :he haline ıclece. Yabancı bir erkekle C\'lcnen 
fından 1;.n;n ~wrr '' ·rart tara. kadın, kocasının tabiiyetini sct· 
ilnl unnetın:' la t.atblk cdilece. mekte serbest olmalıdır. 
&ıı ki Tart k hata olur. Brthas- Yabancı bir kadınla C\lcnen 
ine Artbu'r• mukadderatını Gen, erk~k i~ersc derhal kansının 

ralin başka ~ ba~lanwıtır Gene. labuyetini iktisap edebilmelidir. 
ihtimali 01; Hrdımcı ı olması Diğer taraftan. Porto Rieo de
nanızedln t Ufu gibi. iki an.a !egesi Dr. ~!aria Loulsa Capo. 
den fedaki n;ğrtarlan fikirlerin. nun başkanlığında toplannn •A· 
irap eden ~ 1 1 nızı olmazlar, ile Münasebetleri• komite ı de 
tc-ının edem 0~, re.}lik ekseriyeti baslıca eu hususları karar albna 
naınzl't rz erse ve Yl'nl bir almıstır: 
lııc ı\rtb~;~ak lazım Kcllrsc, Nesebi gayri sahih çocuklar 

l1Uecelı d ~ hu role ı:cçlrile. nesebi sahih çocuklarla ayni mi· 
llalbukı "r. ılcrl ı.ürülınU tür ras haklarına sahip olmalıdırlar. 

••r.n 1\1 • rem bir ıah · ac Arthur, kua. Yanlanna besleme alan aileler 

ler. 
Gürcsçiledıı son durumhırmı 

yakından takip l'tmiş olanlar, ha· 
len kamptan uzaklnşmış bnltı· 
nan güreşçilerin ~·alnız bir tane. 
sinin takıma girebilecek dunıın· 

Kırklareli'de bulunan 
fİfelerde mikrop çıktı 

da bulunduğunu , onun yerini tu
tabllccek ı:üreşçlnin de hazır Bu 
olduğunu sö)lcmcktcdirlcr. şişelerin Bulgaristandan 

ohlmı~ olduğu ihtimali 
gelen ajanlar tarafından 
üzerinde duruluyor. 

Güreş l''edcrnsyonundan sala· 
hiyeUi bir zat: bu ikararın bir za.. 
ruretten doğduğunu söylemiş ve 
sözlerini G(iylc biUrmiştir: 
ı- Karar haklı, fakat zaman

sız verilmistir. Banu itiraf et
mek Ulum.ıı 

Dün, gerek bu hldiscler ve 
gerekse ~sına kar&ı yapılan te
cavüz dolayısıylc Güreş Federas-

'.lllUud JlcıcMriml=dtıı 

Kırklareli, '1 - Babaeskınm\ 
Alpullu ve Mandıra köyleri el· 
varında yol üzerinde bulunnn şi-1 
şelcrin kimler tarafından atıldı· 
~I arastınlmal1a ve tnh'!;"' ta 

<Devamı Sa: 5: Sü: 6 dal 

·------------ ---------- --

Yurd ilaveleriıniz 

hcrabl'r be ıi\ et sııhlbl olmakla hususi bir murakabeye tabi tu· 
f1P h i bir t'1k iddia 1 ve Kore. tulmalıdırlar. Cuuıhıırb:ı~kanı Cclıil nayar \il kadın lmkuktulnr 
ke (' mllhanılan " Ticaret Bakanı istihsal 

Vatan ekibi yakında Karadeniz 
bölgesin harek t edi or 

l\lemlekette derin bir alAka uyandıran Y.ı\ AN'ın • trm· 
1eket tıavelrrit lıakkmda okuyuculanmızdan birçok mektup. 
lar alıyonı1~ 

) ı C\ k , e 11 ,.eçıul'yen Kadının birer ticaret veya san· ı 
cesfnde Amertk 

1 
•re nıl'l li . neu. atla meşgul olması için kocanın AldaJet 

lıa~ına bü>ük •nın \e dün,·anın iznine lilzum olm:ımnlıdır .t1 
Jir ıalleler 1 .. ,. b. K . • Bakaııı, adli artmaktadır, dedi · ... ıre ı· oca ısterse kansının soyadı· 

Ru fllba:-Ja Cunıh nı alabilmeli. kadın isterse c ki 
inin namzettıtı turllet Parti. soyadım mubafnzn cdebllmelıdlr. 

iki gün içinde ceı! rafında bir, IDeıamı Sa: li: , O· l de> 
he)erantı raroışma b~n edecek ,- - z -
tnııırındnn derin lıl tan dünya 

endi " ile takip cd~,:~~ıtı: ''e YENi TEFRIKAMIZ 

A 
r. 

~~krikal nf parti kongrelerinde 
f e a re.) ı 

:ranıan del 1 c ııı 'unılduğu 
J.:ı~tııı 'nııh:~~ erdl'n mülıhn bir 
,.. .. , ini kı.ıll namzPtlcr lehin,. 
llk anır, rry te•· 

' l'I' sırf ıtiinüı ""r edil· 
lapılan bıı i • ho.~ etmek lı;tn 
\azge,.•ı· ı: hı nıımııyi~lerden 

,ı ır. t\n~ 
de tf'\ !erin it namzetler. gltgf. 
Nlhıı rt " •rlık merkeıt olur. 
ti ı \ a btınlarclıın hlrt Q 
lr~'ın" ı.:ıııır kılınır veyn hiç b;:· 

''"n bir h • hlr Ull şı h·et üzerinde 
dr.ınol;~ı~a) ıı vıınlır. :Site kim 
Wo,d ann 1912 kon(restııde 
olnıad:o"'w WUson hic besapda 

nanızet dh·e kabul tdD· 
<De,•amı Sa: S: Sü: 6 dal 

KAPATMA 
( Back Street ) 

\'AZA!'\: 

Fanny Hurst 
ÇE\'iRI:N: 

Rezzan A. E. Yalman 

Yartn neşre 
başlıyoruz 

• • 
ıslahatı izalı ettı 

Usul kanunla" Meclise verildi - İstanbulda 
yeni bir cezaevi yapılacak ve suçlu çocuklar 

Bakan, bu yıl birbuçuk milyon ton hububat ihraç 
edileceğinin umulduğunu söyledi. 

.tnııdoht .t/ısıı.n 

için bir ev açılacak izmir, 7 - Ekonomi 'e Tica- ması hususunda konu~amıynca· 
Şehrimızdc bulunan Adalet, knnlıkc;a hazırlanmıştır. Alıikalı r~t Bakanı Enver Güreli bugün ğım:. 

Bakanı Rtikn.?ltın Nasuiıioğlu. ı Hakanlıkların matalaaıarı alın. bır bas.ın ~oplantısı. y~pmış ve Turk • İ~alyan pamuk nnlaş
diln adliyede tetkiklerde bulun· mııkladır. Ka ınıdan önccı Mecli- cnzete<:ılenn suallc.rını cevaplan· ~asında ~uJ..-O~cUn aUntıldığı 
mu;tur. Bu arada nazctecllı•rin sc runulncak-ıır. Bu kanunla ad· dırmıştır. rıvayetlerı knt'ıyyen )·anlıstır. 
muhtelif surılleriııl., cevap! ndı· li~e haycıtınııı.da \eni hır adım Baka~ cz~Gmlc demiştir ki: İstihsal mütemadi bir . artış 
Jan Adfılcl Bakanı ~u l>c;,ıııı:ıtı atmış o\uyoruz. Suçlu çocukların •- Uzerınde en çok d.ura~a- kaydet~ektedlr. Bu sene bı~ ~u· 
'ermiştir: ıslahını ga~c edinmiş bulunuyo. ğım nokta ve ynpneağım ılk ııı, çuk mılyon ton hububat ılııaç 

l\Iecllı;e evkedilen kanunlar ı uz. Bu kanuna merbut olarak me,•sim icabı blJha sa dış ticaret edeceğimizi umuyoruz. 
. çocuk ıslah e\•lcri de programa rejimi üzerinde çalışmak ''C ih· Dlğer taraftan maden ihraca· 

IU ll Uksukl Ukan1~.nl~r1ı c1~czadysAu· alınmıştır. Mc,cutlarını da tak· raç kolnyhklarını sağlamak ola· tımız da mühim mikyasta art· 
. u u su u) ., cc ıste ır • k 1. t b ld k' ktır mırlır 

dilet cneilmeninde tetkikler ller· vı.}r etme le) ı_z. - an u a ·ı ca • ,.. . . • . 
!emektedir. Bu iki kannnla bcra. suçlu ~cuklar ıçın boyle bir IS· Benim Bakanlığımdan ewel Şeker ıstihlaki geıııs m!kyasta 
ber .l Urümesi lazım gelen umu- lah C\'l açacağız. alınmı:ı kararların mahiyell hak· artmıs ve bu hususta yeni tesis. 
mi 4Jdlfit kanunu da l\fcclise bu- Hfıkimler kanunu Kasım de\'. kında henüz etraflı bir 5ckilde ler kurulmak Ozcrcdlr. Bu sene 
günlt'rde arzolunacat.tır. Çocuk rcsinıle Mcdi:se se\'kedilcct'J tir. malumatım olmadığından şim· çok gen~ bir rekolteye intizar 
mahkemeleri teşkili kanunu Ba· (Dc\·nmı Sa: 5; Sil: 7 de) dilik Turk • Yunan balık anlaş- ediyoruz.• 

Denfiıı: llArn 1 çıkmamı olan 'ilfiyetlcrimi1dcn «elen 
ml'ktuplnnn çoğu böyle bir ilih'enin l<endi 'iliı~ :h<'ri için 
de Jıaı.ırlanması anusunu tasımaktadır. 

VATAN'ın 51rf bir lıb.met ka dile :ıtıldığı bu tc cbbıisc 
okuyucuların gö tl'rdlkleri rağbete tr ekkür ederken u mü· 
hlm noktayı da açıklamayı faydalı bulduk: 

\'ATAN'ın teşebbfiıoü rnrmleketin muayyen tıöl .. clerine 
ait ihh·e haz.ırlamak gibi dar Olçlllü bir maksat ta ımnmakta· 
dır. nütün l"İlih"ctlcrlmh: lıcr hakırndan tetkike nı tanıtı). 
mağa değer bi; kıymettedir \r, nıabadımn: dn memleket 
kii clerini birbirinr. tnnıtmakhr. nu Hibarla her ,·ilayctin bir 
ilansi h:ızırlanncaktır. 

YATA~'ın nırı'I llıi,•elcrini bll7.ırlajıın ekibi )Ul'Clu bölge 
biilgc dolasnıııl~aclır. nasmuharrlrimiz. birkRç muharririmlı: 

1 
\'r foto nıuhabirtmiıden mütc5t'kkll ekip çok yakında Sinop, 
Samsun. Ordu. Giresun, 'l'rnbzon, Riıc ve Coruh ,·i!A\'et llA· 
nleri11i h:ııırlam:ık ih:ere Karadeniz blilgt ine hareket c
tlccektir. 

l\tütcakilıcn ekibimiz bu mevsim içinde şark \ illiyeUerl· 
mizl dola at'ak ,.c 'urdun çok nUıka çcldcl bölgesinin lla· 
\'elerini lıa7Jrlı~arakhr. 

Ekibimizin diğer ;\ ıırd kö el erine :> apacagı :ı:i:> arctlerin 
nr"#'"""""' P'lirıra bildirere iz. 
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T kel, İktısadi D vlet 
Teş kkülü olacak. 

Ankara 
Vapuru 
Dün geldi 

'nar..s 1 Temm:ız - Parıs b.r 
r haftadır da~anılmaz bu 

nı t cı sıcak dalgası iç nde ya. 
nl.}Or. 

Sen n h"1nın kpnarları, 
Y zme h vuzları E\fel k•ılP~i 
g bı b parça s rı.n r ı ~r il· 
~ 11 olan yerı~r mar•r ı an
dtr!'"!lt kadar kal balık. Ge
t•n sene a l'!1 tarıh c e\leri
mude soba akm·ştık. Kıştan 
kalan komurlerımizı a\ ıklaya. 
rak ı ınma a çalışmışt k. O 
zam:ın ha retıni çekt ğım z sı· 
ca ı bu ~ene felek alev dalga. 
u ı; bl bac:ımıza yağdırıyor. 
Y1ne de memnun drğılız. Gali· 
ha o da, hız de n yapacağımı· 
z.ı, ne 1ste eceğlmızi şaşırdık. 

Yazın \e turı~t mrvsıminın 
gelmrsıle butün Avrupa &Phır. 
lennde, !I rf yrlerlrde, ban~o
larında enlıklf'r, Fe •naller 
Kcrnıeslpr bırbırıni kovalama 
ğa başlı\·or. İç ve dış turıs
ti m ml kPt gomıP{: ~rlm ş 
adamı kendi hal ne bırakTr'ı· 
yorlar. Gaze1el rdc, ı tat 'ık
lercle gorduğuntiı Fran~a dan, 
İtal)ia'dan geçen b ş mllvon 
turıst çantasını elınP alıp gozll 
kapalı yola çıkm19 iı'!'ian dl'ğıl· 
dır. Turıı endu tmı, daha kıs
tan bunları rekllimları, bro ur
leri lle kendi e'il,.rınde laka· 
layor. Hint'te, Mek ıka'da, Ka· 
nar'la'da iUnl rmı onlerıne ·c. 
rıyor Gıdrcekleri ynlerde 
kendılerını bekley n enlıkle· 

go 
ıy • v 

Yaı:an : 

ehil Sarpel 
çarlar. Artıs~ler buralarda o
turur, halkın önunde durur. 
Fotoğraf lm•a eder. El ı;ıkar. 
Şakalaşır Ve bınlerce intan 
ha)ran havran bakar. Önunden 
geçer. SelAmlar. 

* Bol le bir sıcak gecede • ker· 
mesın o toz 'e lr$an 

mah~l'rı ıçıne karışma~a hıç 
nt}eUm :,oktu. Pl\ade kaldı· 
r•mlarındıtkı kah\ eterden bıri· 
nın ha•ır koltuğuna o•urup ge. 
cenın srrinlığıni beklemPğe 
ha•ı"lan1l ordum Şanzelize 
cadde~ı kı~a e'ekl kll l koç' a' 
lılar, renk renk (sarı) Hınt 
lı'ler, cakell kolunda, yakası 
arık Şımal memJP etlılerı ıle 
dıılu idı. Umumt e\lerln ka· 
panma ı yüz mden ı;ok8klarda 
tezg~h kuran bovalı a,slfteler 
gpJen gcçrn f'rk kkre [yalnız, 
canınu sıkılmıyor mu~] Dıye 
sorulO'"lıırdı Gorünüee göre bu 
cehern"m ı;ıcağ nda }alnızlık
tan ıkılac k pek az [meraklı] 
çıknordu. 

Kolumdan bırisi çekti On· 
!ardan bıri sandım: ['Madam, 
Kanm evdı> bekliyorl [kay
nanam kc•1tba3ında duruyorl 
} ah ut nazıkAne defedecek bır 
~oz ararkPn .bir de baktım çok 
e kı bir ahbabım. Amerfka'lı 
b r FUm Şırketı sahlbı Üç e. 
nedır gorrnemıetım, sellmlas
tık. 

ıı ı o ru • 
e "' le11 ·1 oı· 

Genç \e meşhur art •tl"r l· Gtirr.ıiık ve TekPl Bakanı Sıtkı Yırcalı diln sabah ehrimizP 
tin alkı•layınıı tavsı~es ne hıç gPlmlştir. Bakan kı>ndıeıyle görüşen bır muhabirımıze kibrit, 
lilzum yok. naha uıaktan sah. gumruk kanunu \'e mamul satışları mevzularında su be~ anatta 
neyP gelırken alkış yolda bas· bulunmu~tur: 
lıyor. Yer :"erinden oynuyor. •- Halen ithal edılmekte olan kibrıtler bWm kibrıUerimize 
El çırpmadan, ah vaMan, ne 
oparlör du) ulu or ne müzıka. naıaran en aşağı Oç mi~lı pahalı olmakla beraber, dijer mem-
En çok helecaq U)'andıran Jan leketlerde de revaç bulmuş ne\ iden dPğıldir. Kıbrıt iı~uıJ ve sa· 
Mar,., olıfo. Bu orta ~ aeh genç tısında, hu•ust tesebbli~ün faalıs etme mAni olma~ cak tarzda 
çocu~ n ohretı kadınlara p11k ,.e mPmlekehn her ~erinde, fiyat arttırmadan satıtı yapabilm"k 
ümıd \er cı cınsten olmadı~ı için mali W! iktısadi tedbirler almaktayız. Önümüzdeki gunlerde 
halde \ ıre her penbe a~ııdan de kibrit tizerind ticari fırmaların reklftmlarını yapmak yoluna 
hır <ah H' vah' suz:ulihor. t:ldecl'ğıı:. Bunları yaparken, bazı şehirlerde oldulu gıbl barue· 

B r aralık (tılıstinguettel rfn. ml'\'cııt olmasına ra~m"n idaremlzın klbntleriol utnıaktan 
i de Fahne~e çıkardılar. Bil· ımtlna etmPSi karşısında mali ve idari tedbirler alacağız. Şim· 
yuk babam rıek ~t'\ erdı bu ka. 
dını. Maşallah hala yürü~ or. lılık bu gıbı bayıl eri tcsbıtle lkti(a ediyoruz. 
Ve din~ dP Onu da alkışladık Gümrük kanununda gerek tanfe gnrek \•erginin tarhedıle· 
hem sahiden. ceğl kıymPt esası Uzrrındrn yapılacak tAdıllcr üzerınde Hakan· * lıkalararası bır kom ıs~ onla llgıh tt>şekkUU r çalışmaktadırlar. 
A merıka'lı, do~tumun gctır· Çok mUhim bir reform olan ve mamJeketın gi.lmrOk resimlerini, 

dı~i yıldılların :@tandını ı'!...-tısadl ha)'atın inki&ahna bağlavecak olen pren~ipl rın hez:ır· 
aramah b ladık. Kulubeler, lanmasında itınalı \e tedbirli olmamızın 1Uttımunu takdır eder· 
sergıler, barlar ,.e ınsan ~ ı ın· sınız. 

tarı ara•ımh olum uzu bula. Barı sı"at a \ e mamullerımızden &il<~~ ~tler 'uku bulmakta· 
m1rnnız Her standın onO ~ttnç dır SPndık imalAt mtktarı mılyonları aşan hattA son ~ılda 1.5 
kızlar. o ta ' 3"1ı kadrnl r, ve mıhon kılo fazla satışı yapılan sıgaralarda \e diğer maddelerde 
h"r 'asta erkçklrrl,, tıklım tık· 
lım dolu. Ku,ruk yarmı$ brk· ı baıı hatalar bulundu~ınu kabul etmek zarurıdır. Bellıba-lı mUş: 
tıvorlar Aralarında dol asmak j kUlAtımıı, kf!ğıt, kutu, cam. tPneke kap gibi iptidai maı:ldelerı 
fmkAns;z Bl'rPk"t Amerıkıılı teminde karsılastı.ıtımız zorluktur. 
do tumun ıki ml'treyl' yakla· Cıbali fabrıkasının yeniden otomatik olarak tAdil \e ı~lahı 
&an bo~u açık renk Amerika mıticelenınce bu sıkAyetler bnlenmıs olaraktır. 
ceketi ıle ıığaçlera e-.ılmııı Hazırlanan son lşci bareminın tathıJ...,yle odedığlmız ticret 
renk renk fpnerlrnn ı~ı~ınrl:ı 2 2~0 000 lira artmıstır. Bilbııssa aı !icretlılcrin ba$1anfıJÇ ücret· 
gozdrn kıwbole ... ak h"deflerden lı>rı 40 kuruşa kadar yiikr;elmıştir. Vasati um yuıde 8 • 10 ara· 
değıl . BPn de onun pr&ınden ı;ındaıiır. 
gtdıBvorum. 

1 
k ü 

1 
. 

1 
Ücretlı hafta tatıli kenunımun tatbıkine geçılmesi' le Ucret 

ır ara ı ı;ıım ş en ı rn. . . . 
mış ı.:ıbı harelı bır balo elbise· tedh emıı marttanberı 9 5 mılvondan 23 mılyon lıraya yUksel· 
sı ı:ı\'Till~ melP!df'r ~adar l!İi· mı~ır. 

l\leteoroloji i@tas· 
onunun lnhmlnlerıne gôre 

buglin "hrimlzde hu a bğ· 
le3 e kadar çok bulutlu, de. 
nlı ~uzu puslu, onnıl11n Dl 

bulutlu geçecek: rtlzg rlar 
Kurey istik metindr.n e•e· 
rrk, sıcaklık biraz artacak, 
Kerndrnlz, larmara 'e Ege 
drnirlnde Ku1e · fırtınası 
deum f'decektlr. 

Dun şPhrlmizrl11 ha' a bu· 
lutlu ı:eçmlş, ruu::Arlar Ku· 
zey l:rtikanı,,tinden kttne~ 

lı e mlş, biinıin en dil~uk 
sıcaklığı 17.9, en yüksek 
z:;.2 ~·"'tiı::rat olnrak kaydf'!· 
rdilnıl~tlr. 

KUCUK HABERLER 
\"l'l\llrRTA 
iHRACA Ti 
Dl'RDP 

Ankara vapuru diln akşam 417 
yoku ,.e 201) ton yül\ ile Batı 
Akdenizden lımanunıza donmth 
tur. Ankara ilk dPfa olarak b ı 
ceferınde yarım saat rötar yap 
mış!ır. Gemi, Mataban burnu ile 
Çanakkale arasında çok şıddetli 
bır ruzdra maruz kalmış. bu 
yüzden normal sUratinı yapa· 
mamıştır. Gemi süvaricl Şf'fik 
Goyen, şlmdıye kadar bu denıı· 
de böyle şiddetlı bir rilzgAra 
rastlamadığını sôylemlştlr. 

Ankara ile gelen yolcular a· 
rasında, Afgan prenslerinden 
Übeyı1ullah Hnn ve aılesf, Çalı$· 
ma Bakanlığı hukuk mUşavirl 
~faril Azak. gümrtlk mufettışle· 
rınden Ca\it GUrocak bulunmak 
tadır. 

Mevı;ım dola) ı•ıyla ·ehrimiıe 
her gun soo. •oo nndık yumur. Bı!r mektup 
ta ~Plmektetlır Iri nıııllar 

95 100, kuçlık mallar 85-90 !ıra Şehir ınedısı tlyelertnden AlA· 
era•ında mııamPlP gımnektedır 1 eddın Nasuhıo~lundan aşağıdaki 

Hazıran a' ı içinde ihracat mektubu aldık. Aynen yayınlı· 
aurumu çok l\'I gıtn ıstır. Ancak ı yoruz: 
&on gUnlerdP AHupayı kaplı"an •Vatan gazetesinin 22 haziran 
sıcıık da1$:a~ı ~ unmrtR ıhracatını 952 tarıhli nüshasının ikinci say. 
blrdenhlrı> durdurmu~tur. ftal· fa~ında •Şehir mec1lsınden dört 
\'an ve Avusttm alı fırmahırla llye ihraç olundu. serlevhası al· 
\'!!pıl n anlacmalar netıcr~inde. tındaki yazıyı okudum. Parti da· 
yerlı firmalar ellerındeki YU· hilA muıımf'lAtınn taallQk eden 
murtııları kırarak buzhanelerde! bu gıbi hucu~atın tt'bliğ &Pklin· 
saklamaktadırlar. de matbuata aksettirilmesinin 

Tırar"t MurJ lrltl 6lınun Hazl· ı bir maksadı mııhsusa mlıstenit 
rım ayı raporları"a ı:orr, bu av bulunduğu ~azı hı tarı:_mdan an· 
ıarhnd11 121~9 ~andık ~umurta· la&ılmaktadır. 
nm Ihrııç knntrolU l apılmı~tır. Bu necrfratın alAk d ı 
'~RF.l\1 ı::A y ş " a ar arca 
!\lERl:F.ZtNOE tekl!p \e~a t.as,tp edılereğl tlmi 
KONSt l TAı:;'ı O~ dı~I ~ekledım, matbuatta buna 

· dair hır yarı s;öremt>yınce haki· 

rı, eğlenceleri. meraklı şe) leri 
anla fi or. lüşterı ini 'akala. 
yor V bu ı lere urfed im 
mıbo,,lar, memlekete milyar· 
lar getirıyor. 

* - Pana ıra mal 
Hayriı gidıp gorellm 
turdu. 

zf'l hır genç kmn bır al:ac dl. Tekeli ıktısadl de\let te;ekkilliı haline ~etirecek kanun ta· 
btndP tozlar ve topraklar ara· sarı ı hazırlanmaktadır. Bu hazırlıkların ağustosta bıteceğınl 
zında hır lie ter aradığını gor· ümlt ediyoruı.. • 

etlrdlm. duk. 

1 İskenderun 
Vapurund~ 
Bir hadise 

Her per 11nıbP 'e cumadesi k 
ı:abahı saat 11 dt-. Taks m Verem atı açıklamak mecburiyetınde 

kaldım. paris )az gelınce daimi bir dı)e tut- Arkada~tm: Vekil Sa\•as Mer!leıınde hastalar füt>· 
tufrt Pana~ ıri. bir Fes 

t.inl şehrı halınr gırıyor. Yaz 
aylarının bUtun gtlnlerl ve ge
celeri daha kıştan bu ~enlıkler 
içın paylasılu or Her taraf 
binlerce turi t ıle dcıludur. 

Herkesın rnaddı, 'e mant'vl 
lmkAnına Gl:ıre gıdıp görebıle. 
(.tığı bır 'eya btr kaç sergı, ge· 
ce ğlencesı, daıma hazırdır. 

Şehrın hazırlad• ı bu een
likler arası11da bentm en çok 
tuhafıma gıden l ıldız:lar ker· 
muıd r. 

Resim s•rgisl At }anşı, 

:MU%1k 'e Fe U\al ~ıbt yerl r· 
de siıe bı.r an at es,,rı. b!r el 
eme ı go •erttler. Yıldızlar 

Bır akşam eV1'el, uçak ile 
Am"rıka'dan gelmış KE'ndı 
sırke•ınde çah5an Uç artısti 
Yıldızlar Kerme~ınde teşhır et. 
metle getlrmls. Hatırını kıra· 
madım. Çare·ız kerme·ın lOlu· 
nu tuttuk. 

Bahçenin içi mahser gibi, 
Göklere uzanan projektörlerin 
ı ı ından \apur bacası glhi toz 
bulu•u yuk~eh or. Bu gece 
kerme ın lkı!'cl $JPCesı. Üçyilz 
bınıncı mil terıyıı biz. 

Bahçenin ort ına btMlk 
bir ahne kurmuşlar Tıım bU. 
uk ra' ıı un kenarırda Burada 

çe lı Halk o unları, dan ları 
o nanl\or. RPnk renk elbı·eler, 
proırktor ıcıkları altında hnıı 

- Glorı. t:ranyum madeni 
mi buldun orada? Diye baltır. 
dı. 

Sonra· 
- İ;te artlstlerlmden biri 

bu. dı,·e bana takdim etti. 
G"nç kız: sahnrnln tahta 

.. 
Oğrefmenler 

Ha kmda tamim 
merdl\enlerınden ınerken is· Mılli El!ıtinı Bakanlığı vahlık· 
karpinırıin tekıni düşllrmü&. O· lere, muhtelıf sebenlerle miln· 
nu arıvordu. hal bulunan vazifeİere 'ek~let 

Bız de aradık. Bulamadık. edecek oğret.menlerin alacakları 
Belkı de hatır meraklısı bırl· maaş mık arını gosteren bir ta· 
sı alm•ş gotünnus•U. mim gondermıstır. 

G"nç kıza ' nıiaki Tu- Bu tamimo gore, herhanbl bir 
nus pıl\ ı~ onundan kırmızı sır· ebcple münhal buhnan bır oğ· 
ma ı•temelı bir tıit p puç el· retmrnln ,yerıne YekAJet edecek 
aık Açık kayın gfil ren indeki öı?retmene. "ekalet ettı~ı kadro 
na• ton çoraplarının U tun ı;e. maaşının üçte ikfal nısbetinde 
çm:lık, standına sıötürüp hay· maaş bağlanacaktır. 

rındo teşhıs 'e t"d!!\ i munaka· Tek partiyi mUrııkabe ve mem· 
~aları 'liaoılarııktır leket umurunu bu suretle• mille· 

MılletlPrarıı~ı "vE'rPm ~avaşı \azın hır şekıldl' vOrtitmek an•· 

l 
•ekAmul mrrkrzl dırcık•oru Prof 611 la Demokrat Partıye ılk te· 
Dr. Tevf k !'a~lı.ım"ın ldarf' ınde 5ekkUJUnde dahil olmus ve parti 
• aoıl rak olıın hu knn llltıı~\on. ı kademelerinde uhdeme dilşen 
!ara her arru eden hekım işti· \lızıfevi yapmış bir vatanda ım. 

İskendsrıın vapurunu.n son ~e· r:>~ eıirhilecektır. 1 Bınarnal,,yh, partililer aracında 
ferınde İskendertye lımanında Fh l\I , h•ızurı;uzluk çıkarttığım hakkın 
bır hAdıse olmuştur. Mahalli şef KlTTI~t· daki isnat hi!Afı hakikat olup bu 
pııvantor HaralAmbo. gemi zabı· Mılll E~ıtım Bakanhıtı fılm ı' tınette bır insan olmadığım br 
tanı ıle J Uk mpselesını gôrUşur- m.,rkP7.ıne h~l!lı T•tanbııl ub~M. nı yakinPn bilenlerlt' ve harekA· 
ken, am~ar memuru R~5ı~. İs- ınuallımlFre mahsus ilk kursunu 

1 
tı sabıkamla &ahittir. 

kendem e polmne ,-~kı ıh bar diln. SirkE'rldekl tbrahım Müte LA kin, her siyasi partide oJı 
Uzerıne cebınde faz.'a para oldu· ıerrıka okulund atmı tır dugu gıbi Demokıat Partlnın 

erme·ınöe boyle hır ev ~ok· 
tur Orada ııtze, 51nemada, Tı. 
yatroda, Rads o ves a Tele\'tz. 
Jondı gıırdaRunUz. dınl dığı· 
nıı ganatkarları canlı olarak 
kar&mızda gostt'rırler. Ellerını 
Eıkanınız fotoğraflarını imz:a 
ettirirsınız. konusu unuz: Kı· 
mın aklına gelmış bılm"m bu 
i&i yapmak. Ama dehşetlı mu 
vaffak oluyor Üç gun üç ge· 
ce, sabahtan ısafağa kadar içe
risi h cahınç doludur. 

ranlarının onune bıraktık. Şayet. tayin yapılan kadroda 

~u lçın yakalanmıştır Gemi kap Onbpı.Pr gunlük de\Telrr ha safları ara-;ı~a he:- na tlsa sokul· 
tanı, paranırı mtirpttebata aıt ol imde tat ı cınuna kadar devam mak fırsatını bulmuş olan mlin 
duğunu ~oyh l'rek muıfahale et C'dPC"k olan b·ı kur~tıı ~orerek I hani tabiatli bazı mıdfl'tilerin r;on 
miş ve \azıvet anlaşılarak Rasih ieı•errk tPdr·~ mP.vzuundan ba"' I zamenlarda buıurlerını kaçırdı· 
cerbest bırakılmıştır. ka: elektrıkle ve rıetrol Umha· ğım doğrudur. 

zun sularına \'1.ITU\ or. Solda Biz dP çnk soğuk ve çok \'eya ders grupunda hiçbir oğ· 
<Orangerıe) ·arayının arka~ın· burl 1 bir (Koka · Kola) içme. retmen mc\cut değılse, maaş de tamamen aranacaktır. 

sıle çalıean fılm rıroJek tvon ma. 
1 Vatandaşların bana tevdi etti· 

klnelE'r n•n kullanılması da öğ· ği \'aıifel ı ifa ederken kimsenin 
retılecektır. hatır ve gönlline bakmadan hak· da gece balo u var. Binlerce f!P g-ıt•ik kanununun B maddesıne göre 

tan b~ka hiç bir kuv,eıtrn 
genç kız 'e erkek ku)Tllk ha.

1 

;;;;;::;;;;;;;;;;;;::;;==:;;;;;;::;:;::=::- Tamım, bu gibi tayinlerde vıı 
1 nde, balo~a girmek !çın bilet r '130 !ıra asli maaş uzerinden ta· kua gelen ııksaklıklan önl ye· 
alma Mbeıı beklı\•or. Artistler ~ın yapılacak ve asil ogretmen· 

lerdco aranmakta olan bütUn ka cek tedbirleri de ihtl'\"a etmek· 1 

muhtelif standlııra da~ılmıs. rıuni evsaf , .. kil o~retmenden tedtr. ı 

Komüni~tlik propagan· korkmadan hareketi &ıar edin
mışınıdir. Mercan hf!dıse~ı dola· 

tinlE'ri mıthşPr, İkı saatte hır ll'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I 
ı;tandların ortasına kurulmu$ 

Her sene Hazıran a ·ının 
tonunda, Lu\T uravının onlin· 
deh büyük bahçdPr bu ıse 
tahsis edılır, burada hır ne\ ı 
[Artist pane)ırll kurulur. Bu 
yuk ticl!ret fırmaları bahçtnın 
her tarafına küçuk tandlar, 
kultibec.ıklı>r kurarlar Bır ma 
d"n suyu fırına ı, h r are ıtıf 
markası, tirajı çok bu~uk geze. 
teler her bırısı bırer stand a. 

btr buyUk kur Uden geçivorlar 
Burada ;ıparförUn baeında genç 
b r ç~ron. artıstl umuma tak· 
dım edı or· 

I tP D:ıriele Df'lorme Fran· 
co s PPrrltr, Jean Mara b•ı 
abah Romadan husul uçak ile 1 

ı;etırd k Or da fılm çl'nrı~or. 
larr'lı Silin kar&ınızda gorUn· 
rrek !(in liç gun tell'rlnl bırak
tılar. Parfq'e geldıll'r Alkışla. 
\'1nız" J Dıve ha\ kırıyor. i rrıl 
SB\ ılan artı tler eh nede gorıı 
nUvor, tnplanmış binl!'rce kişi 

1 

'e $PlAmlar dafiıtıyorlar. Bır 
Ticar t Oda ına gelen kaç krlımr sov!Uyorlar. Sonra 

kl 'fl 

1 

sıne teıgAhlarının başına d6 
tcı 1 er nGvorlar Standlarındıı fcıto~-

Dün TıcarPt oda ına ge'en raf imzalamajla, el ııkmağa ko 
te lıf mektuplarırıa ore: b r yul ı\orlıır 
H nt fırma ı m•ıhfPl f r. n· yun Çaçaron de,am edıvor. 
jut, dert, nebati ya"'la", manga· riste George Rofl. ClaudPtte 
nez, mıka ' ıı g•bı maddeler: bır Colbert. Douı:las Fairbank~. 

mertkan fırma ı ııaz ohacı, sı Bunlar da mahsus Amerika' 
cık cu ka1anları. hır Alman fır· dan geldılC'r. Alkı !ayınız] .. 
mısı da trakto .. ııır ıhraç etmek Ve boylace durmadan geçit 
l;;;s.;.;te;..;d;;.;ık;;.;l;.;.e.;.;rl;..;n~i _b_;,;;,;M.;.;i~rm~lr~le.;.;r;..;d;;;;.r;..;. __ ...;..re=unt de am ediyor :...• __ _ 

Kanuni Sultan 
Süleyman 

R odosa çıkıyor 
4so yıl enel buı:un. 8 tem· 

muz 1522 de Kanuni 
Sultan Suleyman Rodos •· 
dasına çıkmıştı, naha C\'\cJ 

deniz aliyle gidrn vnlr Ço· 
ban luctafa Pa5a, karaya 
lhrnç yapmış ve adıının mu· 
hanra ınn bn,ıarnıtlt. Ci· 
han padişahı Kanuni Sultan 
SıılPyman rl;ı kaıııkııtu ns· 
kıırlPrl VP eyaletlerin Umar· 
lı ı;lpnhllerl ile brrııber ka· 
rodan hıırekrt Plml~, Ktitah· 
a ''"' Avdın )oliyl11 l\1arma· 

rls sabillrrine grlnılıtl. Ka· 
ra Mahmut RPidn kadirga· 
Eile \e yü1den falla mnha· 
s re topunun srlanılıın ora· 
ııında da •a vak basmıs ve 
kumandayı el almııtır. 

TÜI.IJE"ITÇI 

TÜRKİYE iş BANKASI 

Hi-ıııete Giı•ecek 

Yeııi Aıa11 ı.aı• 

10 Temmuzda HEYBELIADA 
14 Temmuzda SAMATYA 
17 Temmuzda ŞEH REMi N 1 

21 Temmuzda ŞEHZADEBAŞI 

dem ihbarları yısıyıe Istanbul eehrinln yüksek 
Son birkaç gUn ıçınde ı;avrı menfaatini korııvayım derken 

lığa iki ayrı şektlde komunlstlık huıurlerını kaçırdığım ve hakla· I 
propagandası ıh barı l apılmıs· rında Vı!Ayet idaıe Kurulunca 
tır lüzumu muhakeme karan vrrilen 

1 Oter!enberl bllındı~ı ı;ıbi. bil· ve Danışta ca bu baptaki itiraz. 
j tun dunva dl'\'lrtll'rının bavrak· ları r.eddolunan ~ahısların ha~sl· 
!arı numaralı (llarak karamern yet dıvanı erkAnı ıııfatıyle bızi 
kAğıtlarına konulmaktadır. Bun murafaaya çe~ırmaları ıarnnı 
ların ara~ında orak ve çekıçlı ha ret bir cür'et olduğundan 
Ruı: bayrakla ı rla görulerrk, ka kendilerini ı;a!Ahi ·et noktasın· 
ramelA fabrikacı ı:ahıpleri hak dan ve ayni ıamenda hem ımçlu 
kında savcılıkça takibata başlan ve hem de h~klm mevklinde bu· 
mıştır. lunama\ aceklarından reddetmiş. 

1 Şehremininde oturan b r tram tik. Huzurlarında hrıdi enin esa· 
1 vaycı, hrınrla11 aldığı ekm11kle sına dair a~z:ımm açmadıRımız 
rın orak ve çl'kiç ışareli oldııı\u hnlde gıyabımızdıı partiden lhrar: 
nu lddıa edrrek, fırıncıyı kara kararı verPn hıı ~ahıshır hakkın· 
kola ihbar etnııştir Yapılan tet da efkArı 1ım1ınııyenJn ftdllAneı 

lkat netıcr~ınde bunların ka~ kararını çoktan verdlıtinc eUP· 
1 den yapılmadığı kanaati hAsıl ol·' hf'm olmamakla heraber, gazete· 
muştur. lerdr okuduğum bu kararı tebel· 

Bir So yalist Partisi üyesi lCıl! ettit:im zaman ait olduğu 
, • • makamda da itlrıız hakkımı mu· 

tcıvkıf edıldı halaza ediyorum. cfnı;ana ııııda· 
Türk1\ e So~' alıst Part si ku ket ~akışır gol"5e de ikrah, doğ 

nıcular ndan cı1an ve mernlrket rulann vardımcıındır Haırt'ti Al· 
menfaatlerın al ırı hareketler lahl diısturundan hiç bir uman 
de bulunrnaktan aanık tehmet ayrılmn erağımı muhterem va· 
Yuıcı dun yakalanarak te\'kıf tanda~ıarıma bir krre daha 
edilml••ır. a~c~ lcrim.• 

Zaruri açıklama 
oun ·a· refikimizin dilll· 

« kü sımsında 1952 is· 
tanbul Sergisinden sergi 
ne5rlyat mtidür munini ~ı· 
fatlle 350 lira aylık aldığı· 
mın ·aııldığını gördüm, Dl· 
ğ r bazı gazetelerde de av· 
ni haberin \ erıldlğinl dost· 
larım bildirdiler. ·Dıı"' a• 
gu,.teslne hlr tavzih mek· 
tubu gond rml& olmakla be· 
rab"r zaruri gordüğum açık· 
lam11yı burada da tekrarlı· 
yorum. / 

1952 htanhul Sergisinden 
ne > ozılan s•fatla 'e Dl' de 
ba,k bir sıfatla n lık de 
ğil, bir kuru" dahi almı$ de· 
ğilimdlr. Kaldı ki. şahsi ya· 
zı lilerimhı vakit b•rakma· 
ması 195Z htanbul S!'rgld· 
ııi gazeteri sıfatile dnhi an· 
cık hlr rlefn ıivarete imk6n 
\'ermiştir. Curnlenln bôl lr· 
ce malômu ola! 

ALA JF.T 
Bulgarlar Tiırkiyt . Bul· 

garlstnn hududunun kendi 
kı~ımlarında iiç kilometre 
dl'rinliğinde bir mayn bol· 
g115! meydana getlrmicler. 
Boy!" hir hareket. bir ~ a· 
\UJ ihtimaline karşı bir ted· 
birdir. Bizim is biç bir ta· 
rafa tern\iir emeli be~ırme· 
dıılm17i butiın dun,·a , ... 
halta bu arada Bul arlar da 
pek iyi hllfrler. Bil blr de· 
fa •) urttıı ~ulh, cihanda 
sulh· demlşil ,.e sozlirnil· 
1ün erh iz. Dôyle clduğU 
holde Bulgarların hudutta 
mayn bölgr i me} dıına ıw 
tirmeleri kenı!l fena ni~ et· 
lerlne alAmettir. Hoş, Krem· 
lln kuklalarınd;n hl niyet 
de beklenmez ya! 

•ELDE TUTMAK• 
Bir gazeteden: 
•·" 1938 senesindenberi 

Atlantikte Quern tan Lıı· 
gillz transatlanti inin elinde 
tutmakta olduğu sürat re
konı ... 

Dlllmlzde •elinde tutmak• 
Ubirf insanlar hakkında 
kullanılır. Blrbırlr:ıl.ze hoca· 
lık edecek değiliz amma 
··~ 1938 ı;enesindenheri At· 
lantlktr <ıuerıt larv İngiliz 
traıısatlanliğlne alt bulunan 
~ıırat rekoru ... • diye •azsak. 
güzel dllımlze biraı daha aı 
kasdetml5 oluruz. 

nA:r.tKA GE'Iİ 
Ameırlkanın yeni ·l·nıted 

!'itates• transatlantiğinin sal· 
lamığa muvaffak olduğa 

sürat saatte ortalama 36 'mil 
imi. 

36 mil bır otomobilin son 
~uratl olmamakla beraher 
)auş U)ılmı,·acak normal 
gidişidir. Elli kusur bin ton· 
lıık bir trkne ·le denizde bir 
(lfomobil hı1i) le gllmt'k de 
hoş bir şey olsa ı;erek! 

Sadun G. SAVC1 
ON ırnLI IEYLE 

• zadi• ııdındakl fillmlı 
yakınıla ıfoJ;urncakmı: ... 
~e 416: J,oğuca serbcti I· 

ı;eceğlı! ... 
TATI.IS Rf 

Et fiyatlarındaki artış 

me elesi görüşülecek 
Bu"'lln ·aat 15 dı iktısat ır.!1 

dDrlu~ünde. tnpıancı kasapl•1 

ve celepler bir toplantı yapa
caklardır 

Bu toplantıda et fıatlarınd•· 
kı artı$ mevz ıu gör~5ulec~ 
, ... -TAK \'il\ -ı 

s TE.mn•z 1952 
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TtlRKlYE 

GARANTİ BAHKASI 
lstanbul Şubesi 

Yeni Postahane caddesindeki 
) eni binasında 

Sayın halkımızın hizmetine gırmıştir 

TELEFON: 
Santral 248 O 

24896 
24897 
2d898 
24899 

İstenbul Şube-
si 1\Iudurluğil : 25088 

unutma beni, ı;enl o kadar sev· 
mi&tim ıl·ı! Ve nerede olursak 
olalım, &CV$:ıll Kriıls'ımız iki· 
mız:in de hatrından ı;ıkmasın.11 

İki ,kadın sessizce bırbirlne 
sarıldılar, Glıseryum'un gozlrri 
kapalı) dı. En sonunda dr<ii ki: 
•Keskc olevdlm, füis. J<e~ke 
Krizısl~. ı;cvgllı ablamla bera
ber ben de ölrydım.• 

S mo, lıııs'c, ft en de bl
zımle gPlt\orrun,,, dcdı, ve ha· 
yatta bundan daha beklenme· 
dık ~e~lere dC' alışık olan MI· 
n . başını et:ıp, peşlcrı ur 
gfl{tı t'çu bir sandalda. eutı. 
ce uhılr doğru gemiden utak· 
laştJlar. Leno'nun kürrkçılf'rl 
suvu dovdulflr, parlak rf'nklı 
~elkt>nll'r çekıldl, ve içındekl 
mallarla gemı, baıka r;crveller 
toplamak iizere, d~nlz:l' açıldı. 

* Pamfıluıı hnfif ve ferah a· 
dımlarla ev" dönduğil &ıradn 
ı;unPş dll~muştu Evdr, anne i. 
nın ıhtımamı altında sııkln &R· 

kın u' uvan Glıseryum'u bul· 
da Ortalıkta çıt yoktu: bu b1· 
çare kızı korumak, ona bak· 
mak vazıfe~lle ht'raber lizerı. 
ne veni bir vekıu da gPlt'n en. 1 nr·ı h '= "lırult ı vaııılmaması· 

nı emretmişti. Argo, kendıne 
bu yenı arkadaşın gelmPsı kar· 
ennda gozlttri ,aşkını ık \'e 5e· 
vinçten bilyümuı;. bahçp kapı 
sında otıırııvordu. Babacı ôük 
ltfına gıtmietı: c\e dondlıl!U 
zaman, kındPki bOtün saadete 
rıığml'n, gölleri önune e&ik do 
la5tı, nefs.ne hAklm olma me 
rakı ylizfindrn, sankı hiç bir 
şry olmarnıs gıbi davrandı. 

Ondsn r;onraki ıkı glin, hep 
ınin aklı fdrrl kızın yattığı 

od da toplanmıs. Glısenum un 

rikkat \ ericı gılzellıği, mab. 
Cıpluğu, hepsının kalbine bır 

ıaıelık katmı·tı. Pamfılas dan 
onra, onun kapalılığını en b ı 

anlann \e kendisının de en i 
) ı anladığı ınsan Sımo ol 'lU • 

aralarında &ozle anlatılamaya 
cak bir dostluk dnğmustu A 
ma, yekne~aklığa ve zamana 
no kadar dayanablleceıtinl sıor 

mek, pişmanlıkla ce~ıırctın 
devri dııınılnl de va~emak. hu 
hır çiçek gihl açan ı\ ıliğl'.' n:ı 
ıb drğılmı,: (ıçtincü ıtUnün ak 
camında Glı5Cr) um'un sancı la 
rı baelamıe. s::ünttş batarkl'n 
anne de çocuk da ölmüstil. 

O gl'ce, aylar &Dren bir ku 
raklıktan sonra. ağmur bas 
!adı. Ör.re va\8 dan. sonra bu 
tUn şıddetile bu \'a~mur. bü 
tün Yun2nlı;tan'a ya dı Ou. 

' •9 
lar usıune kocaman perdeler 
gıbı ırdl. d ~!ara kar olup 
dustü: denıze. da"ılıp ıııde:•ı 
paralar 5ılbı dokutdü in~anla 
rın ço u u~kud:ı\dı fakat blJ 
ne zamandır bl'klenPn \•aı:mu 
run frrahlığı, U\ kuda bıle içle 
rincı sindı. Karanlıkta yanyanıı 
duran kul ka\•anodarı ıslandı· 
uyanık o)tınlar, ha talar, ohlm 
dö$l'~ınıit'kıll'r, basları flıcrırı 
de, ılk bııytık <lanılıılaıın caıı 

va değıı;ini duvdulıır, Pıımfı 
!us uyanık, ç11n,,sı dınl' tiap 
lı. ~uıuko)ıın yalı)ordu. tik 
bih Uk rt •n ııl.mn. ba~ı lı 
11>rındf' çatıya dr~ı<:ml du\•du 
Bıll\ordıı ki az btttcındP ı.ınne 
sıla baba ı da a\nl ııe·ı dııy 
mu5lartlı Kendı kt'ndıne Krı 
zıs'ın o udunu tekrarlı\ or. Gli 
~PT\ ıım'un ron ı.:,,~ık silılıtrını 

1 

.... . .. ~. 

. . 
.. . 

' . 
. 

-~ -- -

de buna ekli)ordu· cÜzUlme· 
~ estn.. Korkmayasın .. • G lıser· 
yum'un, go lerını belll belır. 
sız: yana çevlrdığıni. ve çocu~u 
kastederek, nerede olursak o. 
lalım, enir.iz-. detllğınl hatır-

ladı Btr kaç ~ectı :.- 4 c inın 
e\ ıııcı ıafı>ri neredeydı. \•ar 
olmanın l!melllğınP na ıl o ka 
dar inanabtlmi~ıı Krızi~'in hır 
ııoıü aklına ııelr\ 1. Rlr zıımıındır 
aralarınrla r,örOnmp\ en. kız: 

karrle~ini kavhııtmıs hir ı.:rnc 

nıisııfiriıı elinı> d1ıkunm11s \'l' 
ııevdiğınl kav'1dmenın ne ol 
du~unu bllme:1>l'n di~er ml~ıı 
hrl"r sıkılmıı~ınlar dıye esinı 
alçaltarak, chıı; euphe etme.• 
ril'mişti. •o ıamanki saadPtınr 
ınancın ne ador ll"rçek Mı t~e. 
buı::unkiı k:ederıne ınancın dn 
O\ le·ırıP l!Prçektlr." 

Pamfıh:s bılıyordu ki. sıt 
bir uç gecP zarfında bu par(S 
parça dilşuncelerden. yelnıı 
kem\ si ıçln d-!.'. dığPrlE>rı i 
cin de km"·ot toplaması !Azım· 
dı: o diğerlerinin bulun bakW 
ları &imdi onun Uıerınde top 
lanmıs. yüziınde. ~a·am'-lk ıçırı 
son b r ce~arct. bir iımit kB 
lıntı•ının haberini okıımınıı 
çalışı.}orlerd• Şa•!nn bir hAl· 
de. ve can çPkis,.n bır cesaret· 
le t!'krariadı: •Avdınlıtıı la. 

u nlı~ı~la. biltcın hıı}ata sil 
klır' 

Denızdeki d!.ımenci sağana 
ğa tuıull'ı ı.tıı, yülı.st>k çııHt 
dah çnban gocuğuna sarındı 
TepC'l"rde, kurumuş çay yat ıc 
tarı )'eniden dolmaya, ı;ettPll 
~cto dlı•t>n, volunda ta larl• 
kapış n 5l un siırillti.ı ll 

çitleri doldıırma\ a başladı Fa· 
kat, k lın bulut yığınları ar 
dında ay. pırıl pırıl ~ilk eli 
~or, u·dınl t.ı, Italya':ıa Vl' til 
l('n dıığ}arına vııru;·ordu no 
~uda ise, şlmdidrn es ir.. me\" 
\'l!~trıı hı17.•rlq Pn o ' lcırıi 
ll'ukadık'~ d"necek Ulkrnlt1 
ı;:öğtlntlc> 'ıldılhr sakın s.ık ıı 
ı ıldıvordu 

sos 
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Tü 
Yu aı ısta ı, 

T ugos av)ra 
Yazan: E. T. 

son haftnlıı.nn. Yakın Şarkı · 
sulh 'e sukiı.nu bakımın· 

dan, . en ~uhlm hlidı esi Tuı ki· 
) e' 1 unıı.nı tan 'e \'ugo la'" a a 
ruınd başlamıı alan 1 ı.inla~:: 
ini hareketidir, Da harrk t tah 
z:tWn ü tündC' bir sur'atıe ge: 
lifl.>or. ~ç hük<ımetln birbirlc· 
rlne sıkı b lilarla bağlanat'akları 
guniln uzak olmadı ı SO\ lcnebl 
lir. • • 

* Kore tuga "tmııda )edl 
kahramana m raslmle 
madnl.>.ı H'rilml~tir. * tngıltere 8abrcyn adal . 
rı hakkınd:ı lrana >eni 
bir nota 'ermiştir. * Blrle!.ik merlkada cum 
hur~etçl parti milli kon· 
gre~ı cumhurba5kanhğı 

, ada ını 5eçmck üzer 
toplanmı tır. * irlr6ik Amerikanın Bon 
) aptığı • t nlted State!• 
3 oku g misi tlanll~ı 

ı;eçm ıtırat rrkorunu kır· 
ınıştır. 

Ürdün Kraliçesi Zeyn 
Amman'a gidiyor 

Cumhurıy tçi 
o gresi açıldı 

arti 

Kongrede, Cumhuriyetçiler Cumhurbaş
kanlığı için adaylarım seçecekler. 

.t u n•t ıl Pruı 

Chıca;:o, 7 - Cumhumetçt partının 25 inci milli kongr cf 
b•titin aı;ılmtş 'e ılk toplantı l.reenwich saat ayarı ile 17.30 da 
(Turkıvc saatı 19 3(1) baslamıstır. 

Toplantı, ılan rdıldığı saatlrn 63 dakıka geç baslamıştır. 

AçıJ.ıctıın en el korıdorlarda, dckgelcrin salAhı~eti mcsele•ini 
1 hal ı,.ln Taft ve Eısenho~ er taraftarları arasında bir uzlasma 
ımkanları arastırılmıs \e bunun için hummalı faalbetler sarfe· 
dılmıctı. Açılıs bu sC'beple gecıkmıstir. 
j Bu konıırede, yıllard;mberi iktidardan uz.ak ·aeamış cumhu· 
riyetdler, C'umhurba~kanlığı adavlarını ı;eçeceklerdir. 

1 
To'llantı açıldığı zamın, :rııetropolıtan Operasının yıldızla· 

rında11 soprano Rose Bampton'un idaresinde \'e koro halinde 

Yalçın, hürriyet 
D raldı, diyor 

Ankara. 7 - Huseyin Ca. 
hıt Yalçın bugunkü baş
makal •ınde •Dıktatôrlukler 

nasıl ba~lar, nasıl gclı~ır• baş. 
lıklı yazısında, Abdülhamıt, 1t
tıhat 'e Tf'rakki de\ irlerıni an· 
tatmakta, Mılli l\IUradtleden son 
ra doğan hllrm el havasının na· 
sıl kapandırtını, İstıklfil mahke 

mC'lerılc na ıl kC'yfi kararlar ve 
rıldığınl izah C'tmcktc \"e şöyle 
denılmekledır: 

•'Matbuat htirriyetınl temın 
\"aad•\ lP ıktıdara ı;elen Adnan 
Ml'ndC're~ın Pl•nde htirnyetın ne 
kadar daraldığını burada bir 
kere daha ızaha lüzum yoktur. 
Adnan lendere~ın • makı;adı 
mahsu,. arama ılleti Abdlilha· 
mıl devrı zıhn•yctının tekrar ran 
!anması demektir Adnan fen· 
deres hUr ve tarafsız gazetelere, 
ne kadar dostluk gö~termiş O· 

Titrkhe, Yunnnbtıın " Yu 
ı;oal ''Ya arasıııd ki l akınlaısma 
'e do tluk tt'l't'' ~nı hAdl elrrln 
~tıkl nrlice Mır. t~ç hukfı. 
ın;t de bugım a nl tehdit kar· 
llruıdadır; tiçıı de bu tehdide 
~~~u durmaktan 'e kcndı hu· 
1 ~ lırı d hlllnde, sulh 'e ııukCın 
çınt.~e gelic eğe ç lı maktan 
~ .. a e bir emel b" lemi tir. &o\'. 

1 

Amerikan rni1li marı;ı ı;o,·Jenılmi~, bunu takiben bir rahibin 
ıdaresınde dııa okunmu~tur. ı.utherian l;ılıse i ruhani meclisi 

Be)TUt, 7 <ANKA) _ Bir m"nsup1arından rahip Jo eph Sımonson, dunvanın her tarafında 
mUddettenberı Isıçre'de bulunan sulhu ve bırlı.l;ı gelıstirıp gerçekleştınnek bahsınde Amenkanın 
nan l:rd!.ln kralıçE' ı Zevn bugun l gırıştıjh onderlik tçın Allahın ~ardımını niyaz etmış ve Amerı· 
uçakla Bt:vrut a gelrrıok hava ala kada •Kuçuk adamın• yani hıılkın, soz hakkına sahip olduğu için 
~ında. re men 1 •ı bal r<lılmiş. Cenabı Hakka tesC'kkilr ctmıstlr. 
ır. Kralıçe ma ve~ı ıle ha\a a· Kongre.>e 12'J6 delege ı~tirak ctme1..1C'dir. 

lurlarsa o'sun, tahammül ede
mez halde b•ılıınduıtunu me •da· 
na vurmu5 \e Ttırk matbuatına 
en acı bir darbe olarak bir ~· 
tılık gazeteler devrı kurmuştur. ı 
Serbe~t dU.,Unme ce'>aretınl 605· 
termektıı ~ımdılik devam edebi· 
tenler uçurum kenannda bulun· 
duğumuzdan bahsediyorlar. Bu 
bir hakikattir. Demokrat Partı 
mütefekkirleri, munev.,,·erleri. 
vatanse\•erlerı vazifelerini yap· 
matlar da Adnan Menderes ta· 
}ıakkilmil bu şekilde devam e· 
derse Ttirkl.) ede htirrıyetten ve 
demokrasiden bahsetmenin bir 
clna' et sayılacağı devrenin hu· 
ıoıu gecıkmiyerekhr.• 

Birkaç enrdcnbrri Lib~a dr' le tinin Sıhhat, llahlllye \'e laarif Yrzlrlilılrriyle füış\ddllik nzl· 
fderini mmaffakiyetle iln etml5 alan eski nlilerlmizden Sadullah Koloğlu bir lialb lıirl neti• 
resinde Binı;azide hayata göılerinl kıpamıı bulunmaktadır. Tilrkl ede muhtelif \'ııliUklPrde bu· 
lunan \'e 71 yı:~ında ol n merhum Sadullah Koloğlu ailesi 'e çocuklarıy le birlikte Blngazide 
oturmakta idi. l\lerhumun crnıızesi Biııgazlde ·apılan resmi \e buJıık bir torcnle kaldırılmış· 

tır. Resim, Koloğlunun cenaze merasimini gostcrmcktedir. 

; mu terek E'meı 'e hrdef ta. 

l 
P eden fiç huk<ım tin dele ça. 

ı~a•ınıl n dah ı bl 

lanın<la kısa hır ı tırahattcn son· ------·--------
ra uçakla Amman'a hareket et. 1 

11s r Başbakam 
ngiliz ve Amer'karı 
Elçileriy e görüştü 

. 
lran Şahı bilir' a a 1 ne ala. 

r•;':tı't!şal Tıto'nun dunkıı ı;_:a. 
L.-d rde çıkan bl'' an atı bu ha· 
"C!l an dikkate ıa d 
Adrl atik k l van ır, Tıto, 
dnden B"ll!Hd~rındakl &a}fl\e. 
de 150 bl gra a donerken Nış' 
ği n ki•! nrasında SO\'ledl· 

n~tukta drınışttr ki: •Tilrkl· 
1 ' unanl tan \e Avu tut:) 1 
d~ nı~er~k mr•C'l lerlmiz ~ar: 
le İsblrU;. eplc bu menılcl etlrr. 
rı ı ııpnıalnıı. Fakat bu. 
ruu:ı I~~ v zSılı nnla$m:ıtara hı· 

ur. oz, rrtmi anla" 
ltrdan daha mtıhlnıdlr T ınıı.· 
lçin Uhl • l'Cll\ uz 

sı annıak 1 lemi} 
~"d:flmlı mlıdafaadı_r •• l\1:;11~ 
~n an sonra bu bç mrmlek ti 
~ ugo•Je,·n'nın hukfınıl't ıe~I~ 
t ~rinln f tklı oldu~unu hatırla. 
•rnk ~hirblrimltin 1 bltrinc 
hrı marn lı ıı. deml~tır. 

Tito hu sozlerile buluk bir 
~.akik~!~ i!ade ctmlıtir. Turlihe 
,,WlAuutan, l'ugrı ıa,ı a sulhu 

~7m.a!ı: 1 ın l&blrlığl )&pm ıı. 
1 
tr. Bunun itin ) azılı nnıa~ 

~!!-:':'dan b th "-rlc uç ııırml~lict 
J.:a nın u blrlli!ın ll!zumuna 
kı=t getirnıe,ı ı · •ımdır. Bu 
tun tin bı ıl olmakta bulıınııu. 
-'·~ u ogtetPn alfimPtl"r 'ar. 
~. Bir una bu 
ıuetecı he) Pti n nıe , 'e 
go!la, 'da ru &ırada 1 u. 
he e.te bulu"ulor, Ru 
\' gn terilen hl abuı 

ugo1ııa, &'lln g t 'e 1 
hlel"Pi y aıe elerlnln ma. 
tan ll • ug .. tJ 'lıınn 1 unanls 
tlrm e sıkı hır do tluk de\am e~ ı 

e lst!'dlğinl .ı;ustcrh or 
1'ıkında lılr Türk , 1 

ınzl.'teci he' eti t! nıebu~ 'e 
tivaret "dr~ ktl e • ugosJa\'ya ı 
b .. rt Tur:ı,; _ ··/' Kırk ıırnr.dcn-

tıertnı ugosla" ınuna~t'-
lı!r b.id' glol;;elen,dlı-erek hiç 

'!e o ınamıpı B 
le Tiirk h"'ctı 1 r. u seb P· 
dı, belki de da'Jı n de an11 tarı.. 
l!!.lıııI eu a hın uk bir ı;a. 
dtd!r. n: karatlarıııcağı ~\Jphr· 
t k ti ııret~er ~unları tııktp ede. 
~da ilin bl ç nıemlekrt ııra· ı 
lu.nrıılacaktı~ lşb~rllğl ıemlnlnl 
1'ılktnlar ı ' unun ulnıı 
gulhll bakını;~~ dr il, ılun,ıı 
etler \erC'ceAt ıın tok hi neti. 

6 IUPh izdir, 

SÜ 
CUMHURiYET 

D '"LETt 
T Ltn 
Doğan Nadi hl 
lllllld1 lll?Jl'or: r dakika routu. 

• KJr asınd '· 
bın lıra ' a ... ranana ıoo 
kanıız ılA:rr~ek olan bır ban. 
ra ile nele c ı~or: 100 bın ıı. 

v r l apahilır· nız" 
b e aa~ıyor F b 
ıllraınız a rlka kura. 

hUıra111ız' apartmah ~aptıra. 
lirsinıı, u;~~llık ahıbı olabi. 
vesaire " ethane. 'esaıre 

llaibuki 
bir Para •ahıb 'aiandıı.ıı. bo>le 
lını bulur , 1 0 unca bır eh
kend•sını AIAe ~az te tıkartıp 
de ethebııı;" i~:ı~ ıle me'iıh 
hun (!) ı•ı u~ut nda bu mü. 
YENi SABAH ın.:ıelar .... 

Et'.iLE~CEL~ 
1.'eni Sabah ~azıyor: 

11 Sıflı ile Edı 
tında tünel rnekapı ara. 
niden ortav~Çma me ele i l-C
btr ı•rket çıktı· Yabancı 
ıtıe·ı:uımu pr~Je hazırlamakla 
rlnde eheş .... K

1
ac yıldır üze. 

d •L 111 ~Eti d 1 ı tUneı şl d uru sav-
lırdı \e bı ~ IH kadar yapı. 
dık.. z er de fal dala nır-

Şın:ıd' 
konu utaı Ylttl' birkac zaman 
~c zanıa:akİ sonra, kimblllr 
bır k e e alınmak lizerc 

u enara b rakılacaktır 
nanı ayıp de~ 1 . 

ka tlirlu va hız has
mı~ in arııtuncl gecme::e alış. 

arız• 

mı ttr. 

00 
Lİ A 

Yapabilirsiniz ? 
100.000 
100.000 
100.000 

Lira ile on katlı 
bir apartıman, 

Lira ile bir fab· 
rıka, 

Lıra llP! beş b n 
donumlUk bir ı;ıft 
lık, 

100 000 L ra ile on aded 
' !Uks Amerıkan o· 

100.000 
100.000 

tomoblli, 
Lira ile on iki 
traktor, 

Lira ile bır tica· 
rethane temin e· 
debilırsiniz! 

1.00.0 O Lfra ile mesleği· 
nlze. ailenize, ph 
smıza ald bırçok 
guzel tasavvuru· 
nuru tahakkuk et 
Urebıhrsinız' 

Talihlntz:i denemek için derhal 

GARANTİ BankaSI 
Şube ve aJanslarına komnuz 

'e hır hesap açtırınız! 

Emniyet, ıınrat. kola)lık 

demektır. 

BİRLEŞiK DEVLETLER 
VE n U1'"1. A SA\ l'Nl\IASI 

lll. Nermi Amerika DıcMeri 
Bnkıınının BrC'zllya'dakt bf') a. 
natından bahcrderek bu ben· 
natıu çok m~nalı olduğunu 
o ıu, or Hl dil' or ki: 
« DUnya olçUstinde her teh· 

ltke mutlaka. dun3 a ölı;UsUn 
de tedbırler ıster. Ba ka mem· 
lekeUerden bır çoğu 1 e, dun 
\a olçU~linde hır tehlıke ıle 
kar6ı karşıya kaldığımtta > a 
ınanmıvorlar VC\a bu tehlike· 
nın alnıı m!U!'t olrü Undl' ted 
blrll'rle avusturulacağını 61• 

l'•~ıırhr Ra lt1 b r iht•mal de 

.4 uoelal•d T'ruı / 

İ•kenderiye, 7 - Yeni Baş 

1 
bakan Huseyin Sırrı Pa a bugun 
ıık defa olarak İngllterenln Ka· 
hlre orta elçı•i Mıchael J. Cres· 
\Hll'ı kabul etmıetir. Elemin, 

ti yem Başbakana yaptığı bir nez:n 
ket ziJareti olarak tarif edılen 
millAkat 40 dakıka slırmuştur. 
Bununla berabC'r ıki dt\ let ada 
mının Jngıliz • Mısır anlaşmaz:lı· 
ğının son gelişmrlerini mtizake· 
re ettıklerı ı;b~ lrnilmcktcdır. 

Sırrı Paca, Bıışhakanlı~ı der· 
uhte eltH!ı zaman hükiımctınln, 
her Şeyden ewel Mı~'rın mılli 
emellcrinın tııhakkukumı çalışa· 
cağını söylrnııştir. 

Hti~F!3 ın Sırrı Pa&a d~ha sonrn 
Ame>:ıkan buyilk elçı ı Jcf!erson 
Caffery ile de g'>ru~müştur Bu 
ırıUlakatta da İngılız • nısır me 
selesinin bahıs me' zuu edildığı 
anla51lmaktadır. 

Başb kanı 
Kabul etti 

Türl: litıecli• JJn".1t 

Tahran, 7 - İran Şahı bu. 
gUn ogledrn sonra doktor l\!u. 
raddıkı kabul ederek, yeni hil· 
kOmeli kurması için Parlftmen· 
tonun kararını tas'1p ettlı\ınl 
''ildirmış ., e hükumeti kurmağa 
kcnd•sını memur ctmıştır. 

Diğer taraftan, İran Srnator 
nırclısi de doktor Musaddıkın 
hükOmet başına gelmesı lehinde. 
kı kararı ta~dık etmiştir. 

nılindiği gibi, doktor l\lusad
d ık İran anıl\ e•ası mucibince 48 
sn at C'VHl istifa etmış kı ·a bır 
ınucMet sonra tekrar iktıdara 
rclmlş•lr. 
l\lu~ıulıhk'ın yeni 
\'Ozıre,ı kııhul 
clnl('(liğl blhllrıll ·or 

Medrano sirki socuk 
hastahanesinde 

Medrano• sirki dün saat 10 
th Şış l Çocuk Hastanrsınde bir 
gosterı yapmıstır. Sirk-ten uzun· 
ra hır alııy ha.imde avrılan he· 
re• h;>şta 4 5 tonluk fılleri oldu· 
~u halde .Mımarlık Fakillle~ı. 
Taksım me' danı, Harbıye yol uy. 
le ha~•an"VP gelmıs ''e yollarda 
b!.11,0k teıahUrata ''e•ıle olmuş. 
tıır 

BUGON AKŞAMA KADAR: 

Bankamızda 

açtıracağınız. 

EN AZ 100 LIRALIK 

bir hesapla 

29 AGUSTOS 
Keşıdesine girebilirsiniz. 

l\luharipler Birliği umumi heyet toplantısını Ankaradıı Kızılay ı;en!'I merkezinde 
\'ukandaki resimde konusan üyeler gonılu~or. 

Balıkesir C. H. P. 
~aşkanı bQskı 1 

iddiasında bulundu ı 
R'llN61 Jltl~~·· "tıdffl 

Balıt:esır, 7 - Merkez üte C. 

1 
ynpm1$hr. 

Finlandiyanın ltcındi 

olimpiyat meş'alesi 
yakıldı 

Tahran: 7. (A.A.) - Şah la· 
rafından l enı kabineyi kurmaya 
memur ed len doktor Musaddık, 
b•ı uzıfe, i kabul etmemıctır. 
.\Iaamafıh bu kararın kal'i olma· 
d•ğı sanılmaktadır. 

1 
in iltcre 1ran'a 
rrnl bir V abedeliı> 

H.P. başkanı avukat N'eJat Sarı.

1 ca bugun hır beyanat \crmı; ve 
teşkııata mensup koy, ~ak, bu· 
cak başkanlarının men up olduk 
ları bucak mudurlerı eaır~le 
Jandarma tarafından hün~et 'e 

Plalla·tunture <Fın: Lapon
) ası): (A.A ) Fınlandıya 

kendı olımp~vad me•a\ıı·ıni, bu 
gece yarısı ~ehre Uklm bir tc· 
pcde, ,gC'ce 'arısı gtıne inden• 
tutuşturmuştur. 

Fınlandıya 1952 olimpl3 ad 
l:omıt" 1 ba~kanı Ak di Ka ka· 
la, btiyllk bır pertavsm gtinqc 

ı tu•arak olımpiyad ıneş'aleslni 
r :yakmı§tır. 

Bir tayfun neticesinde 
200 kişi boğuldu 

Hong Kong 7 • (AP) - Ma. 
cao menseli haberlere ı;orc. bil· ı 
yiik bır Tayfun'un yakla•tı~ını 
h2ber \•eren çok eıddctlı ı;ağa
naklar yuziınden Macao açıkla. 
rında 20 kadar balıkçı gC'mısl 
\e )elkrnlı alabora olmus ı:e 
200 den fazla Qinlı boğulmuştur. 

olabılir: Amerıka Bırleşık 
Devletlrrinı \'e ınsanlık bur. 
M)eline ınaıım15 mılletkri, 
Sovyetlcrin demokra ılcre yap 
tığı gıbi, o~ ala~ arak. yııpa:Jal· 
nız bırakmak \e, yıpranma\a. 
rına sel lrci kalmak, bfiylik bir 
de'ilet kudreh haline gelmeye 
çalışmak .. Bırcok tanınmış bU· 
'1ik polıtikarılar, Batılı de· 
mokra ılerdc bö~le bir maksat 
ezdıklC'rinl söylemcktrdırler. 

Bu gorüs doğru olduğu ka
dar yanlıs da olabılır. ~aman· 
la bu da anlaşılmış olacaktır. 
Şımdı bızlm blldiğımız şC'y, 
tehlıkryc karsı alınma~ı cc
reken tedbırlcr konusunda 
bırçok demokra ılerde. bllyuk 
hk•r a rılıkları alrna~ ııiır ıı 

uota 'trdl 
Tahran, 7 (ANKA) - İngll. 

tHe'nın TJıbran Elçısi bugun f. 
ran HukOmetıne yeni bir nota 
teldi etmıelir Notada; 2 Tem· 
muz D52 tarihli İran notasına 
cevap verılmekte \"e 1820 anla&· 
ması muCJhınce Bahreyn ema. 
retlerinın İngıl•erc'nln himal e., 
sınde olduğu, İraıı'la ıılAka~ı ol· 
ır ad ığı bclırlılerrk mezkur İran 
notası rrdd,,dılmekledır, 

Iran Notasında. İngiltere 

1 

OTOMOBiL 
«bedeli> 

BUZ DOLABI 

ÇEŞiTLi PARA 

iKRAMiYELERi 

1 

isımlerının tesbit edıldıgır.ı cOY· 
lemı~ ve funları ilhe etnıi&tir. 

«- Iktıdar p2rtisinin h ıhrimet 
j kuv\ etlerını Alet ederek C.H.P. 
ba;kanlarının huvı etlennı tes
bıte kalkmasındaki makı;nt, 3 enı 
bır baskı nümunesıdı • 

Bir genç ağabeysini 
öldürdü 

Balıkesır. 7 (Husuci) - Biga. 
dıçın Gcirücekler köyünde'Şıban 
Sıvrikaya adında bir g nç, tarla D şışlrrı Bakanlı~ı ıtüs+C'şannın 

Bahreyn'ı zıyaret etmesı prote:;. 
to edılmı il. 

Ankaradaki kaıada 

bulunan bu keıideyi kaçırmama· ı yuziınden aralarında çıkan kav. 
nm ta\'51) e cd.,rız. ga sonunda ağabeysi İsmail Sı\'• 

rıkayanın taşla ba~nı ezerek ol-

(A) iri ~(Al~ IK ~:a~:~~~~~~ıi~~~~~'.sunu mil• iki ki1i öldü 
Ankara, 7 (Husust) - Buglirı 

Çubuk yolunda hır kam"-on ka· ı 
za ·I olmuc, 1k1 k şı olmue, dort 
ki i ~aralanmıştır. 

lıtti@tftı!.UfiftW tWll Ö L O M 
Necmıye Koken'ın eci, Bedia 

Ergenenın babası, Beyhan 
z3c1basının dedesi, Ereğh kö· 

Amerikaya Gideceklere Büyük Fırsat 
Hawıı l\fardin -· Armator ?ıhlesseiPSI 

Lüks Kamara ve Salonları olan 

S. S. DA AN'uı 
Çok mUsait fiatlarla Amerika) a ~ ap~cat:ı seferi bıldırmekle 

şeref duv1r. 
BIIQmuın izahat \"e bılet ııle,rİ için 

t.:muml Satış Acentesi 

Tfirk Ekspres Havacıllk ve Turizm A.O. 
lil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~r,;ı tııtaı;aray Yeniçar~ı No. 14 15~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~1!1 

Telefon: 49389. 4 l1''l 431!14 I!!! 

Turk ekibi~ le beraber Ollmpiyadlara gıtmek lste~enlere 

ISTANBUL- HELSINKI - ISTANBUL 

UÇAK SEF RLERI 
Bilet \e malumat için 

TORK EKSPRES HAVACILIK VG TURiZM A. O. 
Tel: '31!H - 4938:J - 41825 

K RVAN SEYAHAT ACENTESi 

mlirleri ı~letmesı umum müdutıi 
Vehbi Ergene ve Dr. Kim. Ne· 
jat Ecuıcıba5ının kayınpcderı. 
eski hınır mıllet\'ekıllennden 

RAHMf KÔKEN 
Hakkın rahmetıne ka\'l.ışmuştur. 
Bugun oğleytn namazı Şışll ca· 
mıınde kılındıktan sonra Zıncir
likuyu Asrt mezarlıktaki aile 
kabrine defnedilecektır. 

VEFAT 
SelAnık e~r!fından merhum 

Banker tu t Efendlnın o~lu. 
Razıye fuetın e~i, Lüt!u Şe er 
,.e Kamer Akevın karde teri İz. 
ıet ve Veli Şekerin amcaları. 
Azıı "e İzzet Balkanlının da ·ı· 
ları, Şevki Fıgenle Nefıs Erm • 
nın enıstelerı §ehrimiıin maruf 
tütun tüccarlarından 

EDiB İZZET 

Bu Evlerden Biri Sizin Olabilir 
10 TEMMUZ 1952 

Akıamına kadar 150 lıralık bır Ta~nruf hesabı attırmak 
suretiyle talıhınızı dcneyıniz: 

vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü 
salı günü, Te~vikıye camıinde 
oğle namazı eda edildikten son· 
ra Asri kabristandaki hususi 
aile kabrine defnedilr.cektır. 
Merhum için Cenabı Haktan 

Telefon· 40758 _ _!!la~fıret dılerız. -~ l irııll!IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!l!!!•lll!l!!~!lll!!!!ll!!llll!!!!!'l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ll!!l!!!l!!l!!i 
MEMO · Hcpt.İ gökten zombillo inmez a, kiminin çocuğu da özel uJak'lı gelir 



V A T A S ~~--------------------------------------~~---------------~~-
8 • 7 • 1952 ---

' KÖYDEN HABERLER f 

Köylerde büyük bir ilerleme 
• 

GENERAL Ali FUAT CEBESOYtue 
~~ hamlesi var -------

Köyler, yol, su, okul dôvalarına 
dört elle sarılmıştır 

Kars eri' den A k r aya 

t\meri\.;a muhabirimiz Sara ı:rtuğrul, Long Rench'teki biı inci pr0 , ııda 
re mini çekmeğe çalı ı~or ' 

Gelcngul'iin 

1 DüNY A GÜZELLERi 

New • Y r 
tekerle 

ARASINDA f 

Lokantalarda raylı tepsileri yürütmek, İstanbul 

kadar zor larmda şoförlük etmek 
Bu ak .ım, ) ,ıni haziranın y 

21 ıncı gunu, Calıfornıa 'a azan : 
hareket edeeeğız. Ama )~la 
~~~nı~d~~r0~f.~· )apılacnk 0 ka- Gelengül Tayf uroğlu 

Ilkin ma~azalaı a uğra~ıp bir 
cort almak lazım . Calıfornıa • 
da gıy mek lçın . Ben lstanbul· de çesit çc ıt ) cmcklerfo dolu 
dan a~nlıı ken fırkete}e '<arın· Eller, çoı-b:ılar, mcyrnlar, tat· 
ea) a kadar herşe) i dilşünmUş, lılar, hepsi tabaklarda hazır du· 
hesaplamıştım da, şort bır tür- ruyor. Yemek )emek i te)cn. 
hı aklıma celmemı tı Halbuki gldıp canının ıstedi ıni scçı)or. 
Calıfornia ja gitmek içın 5ort, Kenardan hır de tep ı çckı)or. 
c~ahat bılctı kadar lüzumluy- İçine tabakları ~crlcştırıyor. 
muş. Sonra tep ıyı ızgaralı bir ray 

Ne\se, uzun etme)elım. Sara üstunc oturtup çimendıfercılık 
Haııımla beraber bır mağazaya oynar gibi yurutmcğe ba lıyoı·. 
ı:ırdık. Oranın mağauıl:ırı da Çatal tabak, b:ıroıık. hep i tcp
bır ac:ııp. Bızım i taabul ser· sının içinde ... Bır sıra)a kon· 
gı~ı bıle yanında küçük kalır. muş lC'P ıler gıdc gide turnık<'· 
Zaten doğruduriıst )ol bilme· )e gclıyorlar Orada otuıan bir 
)en bıri olursa kapı) ı bulup da baj an tepsınııı ıçıııdekı ye· 
~ı arı ı;ıkma ı adamakıllı çetm mcklcı ı sa) ıp par sını ı tiyor. 

otomobılle çıkmak için bir pro
je hnzırlı)ormu~. Orada olur .. 
H«?nce herşcy olur. Yürüyen 
mrrdı~cnlerdcn, ra}lı tepsiler· 
den sonra bir gün Nevyork'n 
dıı tekerl«?k takıp yurtittükleri· 
nı du)ar am şaşmıvacağım. 

Hint guzcli koca ı} le 
beraber 

Biz )emek :yerken Hint güzeli 
Jndrani Rchman da koca· 

Si} le beraber ayni lokantaya 
geldi. Alışmı:yan in an için 
o lokantada yenıek yemek, İs
tanbul sokaklnrında şoforlfik 
etmek kadar ıor mesele •. Çlin· 
ku orada da tepsilerin seyrüsc· 
Ccri, epeyce ustalık istiyor. 
Hint guzeli yemeğe başladığı 
zaman hız kalkıyorduk. 

Sebebi belirsiz, mııhzun bir 
he}ecan hiç bir zaman bizi ra· 
hat bırakmadı. 

1 • Hesap ı;oı duklen som ıı turnı· 
\cııip nıcıdhcnlerlc keden gcçm nlzc ızın \eriyor. İsrail güzelinin Hemleri 

seyahat Sonr da mas !ara oturup kar· o tele dondügümüz vakit, i · 

1 Yazan : Muhittin Yaman 
' . Gaı.etclerde her ;:un raı.Lı.-.dı~ rtık palık ~ol çagı ı;~çnııs 1 

ğımıı mevzular hemen he· \e ko) c motorlu 'aı.ıtaların gır· 
men muancn gibıdır. Polılıka, nı zamanı ı:clmı~tır Kliltur üz 1 
cina:yct, reklam \esaire. Ko)le- çocuk noksana.lamdır. Okur ya
nmizc aıt yazı -.c resimlere pek zar olmalı, fa~dalı hale gelmel.· 
Selrek rastlanır, ) ah ut hıç ra l· j dır. Hız l>o~uboşuna ömrümüzü 
!onmaz. ı Hikeltik. Uari çocuklarımız bizım 
NiUusumuı.un ~ uı.de sek cninı gıbı ca!ıil kalmasın . Bunl:ıı •1 gu 

1 

le kıl eden ko: lünün dl rumu, nahı bizimdi!'• hkri kö) lumin 
mesken rnzi)ell, yolları, geçin- kafa ınd:ı :ır·cr ctmı.tır. 
mi? şartları nelcı·dir'.' Bunlan b.l. .\rtık pı:. \e hirikınti u i mC' 
nıcyıı. l\latbu:ıt bu ana dilva) ı, nın zararları ımlo5ılmı~. • uııuz 
ele alacak ve ıımıımı efldir::ı, her ku\ n olaııı:ıı prcıı ıbinc ır "' ı 
ecphcsil le aksettirecek olsa, yar koylu, dcrdin.ıı de' asını :ıramı
dıma muhtaç köylUnün ~e koy- )a kornlnıu tur. 

' !~in kalkındırılması davasına 1-i:öyliı bu uc; ıın:ı da\ a) a ııı6111• 
buyilk hizmetlerde bulunur. Biı mı \C i"'i• •c:l:ırın talı · .ı 

1 
eimdi hangi köylerin ne ni bet· )Olunda her fcdakarlıga razı olur 
tc yardıma ihtıyacı olduklarını h:ı't• gelını Ur. 

1 
bllcmc)iz. _Tabıatın cömcrtliğ, . Ben ba soılcrı, ;:,ebaıı ılçcsi· 
yanında, ko)llintin 5ah ı çalış- nın, Kıbrı cık buc:ığının I\a,·aca-

1 malarınııı ne nisbette \'erimı \'ıran ko} ünıl"' gördüklerımd .... 
1 ar~tırdığını kcstir~~eyız. ilerle ı · . · . um 

1 
mı:ı olan ko~lerimızın durumunu Iler tarart 1 1 öğrcneme\'iz. 1 • a ıunımn ı 

1 . Çııh ın·ı 
Dertlerimız hakikaten çok.. ' 

\'UZ) ıllardanberi ku.cak dolusu ı B ucc{:ın. hanJı koy unc gıtse.ıız, 
p:ırıılar harcanan lstanbulumu- hepsınl d". bu davaya d5 t 
ıun bile, dertleri lıaşından aşkın. elle sarılmı:ı gorursiınlız. Köyıin 

I Üç ıniihiın !,ara ve su yollarında, kazma kit· 
ı ıesele rek se !eri, dın:ımit guriıltillerı, 

1 

duyulmakta, içten gelen bir ... , 
B ununla beraber her ~eyden zmıle ~·alışan ın anlarıı r<ı-tlıın 

. o~cc şunu belirtmek isterım maktadır. Ko)lü bu i~i, bir an-

i kı, köy le~·de ana davaların halli garya olarak de~ıl, kendi hizm"· 
)Olunda ılk adııııl:ır atılmış bu· tı olarak benım emıştır. Korucu. 
J~n.m:ı~tııdır Bunların neticele· köyun mınarcsınden köylüyü is 
rını. ı:?rmek de uzun zaman ış ı başına ı;ağırdığı \akit, herkesı 
değıldır. çabucak orada görmek mi.ımkUn 
Bcnım bulundugum koylc, cı· dur. Jkı ay önce başlanan u vo

\'u~ koylcrde bir ılcrleme hanı· lunu hır an once bılirmck ıtın 
lesı, bır hareket ı:ozc çarpmak her e\, clı kn?.ma tutan kadını 
tadır. ve erkeğı ile ıs başına koşml\kta 

Bugun, ko) un en mi.ıhım d:h a hem de bunu arzu ıle } apma'kta'. 
lnrını, )Ol, okul \'C su meselelcrı dır. 
te~kil eder. Yifzy,llardır ihnıal i !erin bö~ le bi tempo ile de-

l 
cdılmı. TU~k kbylüsii, bugün hil· vanı etme ı hayırlı nctıcclcr do
kumetın alakası sa)c:sınde bu a· ı ğuracak ve ko)IU bununku ça. 
na davıılaı :ı dört elle sarılmış· lısmn ınııı semere ını 

0 

kısa za. 
ı tıı · manda goreLeklir. 

1 Milli • 
ıya 

l düıı • 1 
Ü't k t çıkmak ı tcdık. Mer- nınııı doyUni)Or unuz_ rail guzcli. tercümanı vası· 

dnrnc bındık. Merdıvene J\ıncrikıınııı .)cnırklerinc ta ı~le bana sitem edi)ordu: '1 Temmuz 1952 çekili~i diln 250760 250761 2507b2 2507631 
bındık dC'memı belki tuhaf aşmamak kabil degil - Aşk olsun Nıyc gelme- Aıık.~rada ant 13 30 da >apılmı 2:i0764 250765 250766 250767 
bıılursıınuı :\ma ba ka turlu din?. Ne eğlendik, ne eğlen· , tır. lkramb e kazanan num.ıra· 230768 250769 2529i0 252971 I 
hır ızah !:eklı de duşuneml}'o· yemekler adamakıllı acaip. dık bil en.. tarı a ağıda bildirı)onız· : 2.i2972 252973 252074 252975 
runı Çunku 

0 
m.ı azada ın an· Orad:ıkı udctc ure ilkın - Çok mu eğlendiniz? dl:.e 200.000 LiR \ KAZM.:A:'ll 252976 252977 2:;2978 252979 

lu duru>oı. mcrdtvcnler )tını· tatlı \Cnırmı A.le:sela eftah· luzumsuz bir sual sordum. O 472084 2i3360 253361 
253362 253363 

~or .• a ıl kı bızde in anlar yU· ııın ust.ıne marmrl t sunılerck d.ı gulerek anlııttı: 50.00tı ı.lnA K \ZA~AX 253::64 253365 253866 253367 

rll.}or, tıanı\a)lar duruyor. )cni}'or. Soıııa mak rna \l'YR - İngihz kliibü kadar ciddi 076924 253368 253369 260030 260031 

.Merdıvenın hareketi oldukça bezcll'C) e sııa ı;eli>or Daha bır lokalde idik. Bir Frnnsız 20.1100 J.iltA Kı\Z \NAXI. \it 260032 260033 260034 260035 

yavaş.. Nazlı nazlı ') ukam a sonra da reçellı Jıımbon, ') hut kadar çok şarkı söyledik. Dir 08789 200602 260036 260037 2600
38 

.. 60039 

doğru suzUlmeğc başladık. Sa· da marmelatlı roı.Lo )ı\'orlar. Amerikalı kııdnr dans ettik, 10.111111 ~ı.lnJ\ K,\'l.AXA~l •• \lt 26-1450 264451 264452 ; 64453 

at akc:ımın bec buçuğu. Mc er Niha~et bir de çorba içıp a~ız· ı;üldi.ik 'e bir Alman kadar ••o- 1()!)(1284 222396 281390 385068 264454 2644"5 '.~64456 26
•
4 ... 7 ı Nc\y~rk'to m:ğazalar saat be~ farını peçclC')e ıh)orlar. Ben rulduk, dedi. ~ 450130 264458 2644Sn 214650 ;?746~1 

oldu mu kapanırmı .. onlann kaine ıle sıgara)t nıı;ın rtık bav·ullarımı hnıırlam:ı l.ooo ıJıt.\ Kı\ZJ\N.\l'ı"LAR 274652 274653 274654 274655 
l\lıığazada çalışan kızlar biıaz ~emC'ğın başında içmedıklermı \akti geldi. Bizi ha\'a meyda· 024550 024551 024552 024553 274656 2746!l7 274658 274659 

surat ettılcr. S:fra Hanım der· duşun!iyorum da, aşıp kalı\O nıııa götürecek otomobilleı ne· 024554 024555 024556 024557 276950 2769:51 276952 276953 
dimızi tatlı dılle anlattı. Kızlar rum. Anl:ı ıl n \merıkadıı, bı rede ise otelin kapısına daya· 024558 024559 044510 o.u5ıı 27695.t 276955 276956 276957 
da .Turk guzeli ıçın bu sefer· zım :ılıştı ımız ŞC) lerın ter ı nır. Her saat. daha çok büyU· 044512 044513 044514 044515 276958 276959 285850 285851 
lık hu usı muamele )apalım makbul· Duydu um:ı or<' zen· ;>en. daha çok genişleyen he· 044516 044517 044518 0445w 285852 285953 285854 285855 
dcdıler. 1 tedığımızı \erdıler gın b~r \mc~ıkalı ımıhendıs, )ec:ınlara doğru silrüklenbo- 051190 05ll!H 051192 051193 285856 285857 285858 2858591 
Çok ık bır şort, a)ni renktekı ~ n_:ı k .. ttakı 'atak odasına ruı. 051194 05119j 051196 0511971296110 296111 296112 200113 
blüzu ılc beraber 20 dolar. Bı· -----------~• 1051198 051199 051680 051681 296114 296115 296116 296117 
zım paramızla 55 !ıra hl6n tu· ı ı 051682 051683 051684 051685 296118 296119 304990 304991 
tU)Or. Bu sencnın modası olan Amerika' dan Vatan'a 1051686 051687 051688 051689 304992 304993 304994 304995 
sı~im eşyası bıraz pahalıca ımış. ı 053750 053751 053752 053753 304996 304997 304998 304999 
Geçen senenın malları, mağaza., 053754 053755 053756 053757 316440 316441 316442 316443 
nın en :ılt katında )arı fı:ya~a D • • G • • ı• • 053758 053759 074940 07494l 3l6444 310443 316446 316447 
satılıyormuş :ım:ı artık oraya nııya nze uıııı 074!!42 074943 074944 074945 3l6448 

3
16449 318180 318181 

uğramadık. 1 074946 074947 074948 074949 318182 318183 318184 318185 

Seeild 
.. .,. ~ 076280 076281 076282 076283131811l6 318187 318188 318189 

Akşam )emeğine ı;:idi~oru7. _, -el :=eee •• 076284 076285 076286 076287 319Goo :ı19501 319602 
319603 

uçağımı:ı: gece saat 23 de Ç7 076288 076289 085250 0852511319604 319605 319606 319607 
Nevyork'tan kalkacaktı. O· S 1 d ld b" 1 k" · b h 085252 085253 085254 085255 319608 319609 343400 343401 

nun ıı:ın ak amdan birşc~lcr a onu 0 uran ın erce ışı, u mu teşem 085256 085237 085258 oss259 343402 343403 343404 343405 
)emek lazımdı. Bır yandan da manzara karşısında büyülenmişti . 105020 105021 1oso22 105023 343406 343407 343408 34340D 
Israıl guzch benı bır kokle)lc Yazan •• SARA ERTU""RUL 105024 105025 105026 105027 349790 349791 349792 349793 
ı::oti.ırmek ı tnorou. Yanındakı ~ 105028 105029 122730 122731 349794 349795 349796 349797 
tercumanı <;ok ı rar ctlıgı halde Mu abak. nın " pılaca ı ta rı· kraliçe olan genç kızları sey· 122732 122733 122734 122735 3497!l8 349799 350500 350501 
gıdemedım. hl nk aın, eme ı otelde rrttıkçc jüriye dahıl olmadı ı· l2273G 122737 122738 122739 

3
50502 350503 35050-1 350505 

Ba~an \e Da\ Akanl la be ledık. Guıcllerın hep ı tualct· ma ukredbor<lum. Bu k:ıdar 136390 136391 136392 136393 350SOG 
3
50507 350508 1.><>509 

raber aksam ~emeğınc &lttık lennı gı) mı tı. hmek ~erken, glizclin içinden bir tek ki_ iyi 136394 13639:5 136396 136397 
37

3
7
90 373791 373792 373793 

Aealp bır lokanta .•• Lokantanın muhtelıf ma alara dağılmış '<' derece alacak olan diğer 136398 136399 147400 147401 3
7
3
7
94 378795 373796 373797 

bır koşcsinde 15 mctrn boyun genç kızı, ra b:ıkı)or. blrblrın· dordUnü seçmek, hakiketen çok 147402 147403 147404 14740513
73798 

373799 389960 389961 
da bır bufe \cır . .Blifenın fistü ı den g!ızcl \O her bırı bırer guç ve akıllara durgunluk \e· 147406 147407 147408 147409 3

8
9
9
62 389963 389964 389965 

recek kadar zor bir işti. 151820 151821 151822 1518231389966 389967 389968 389969 

\ cnNuclla gu rlı oria ilva ıu~erri. h:ıraretlııı 
dunnadan kÖkn . kob içhordu 

gıcırrnıcıt ı~iıı 

Gfizelimizi herkes 
nlkı lı)"Or 

y emekten sonra otomobillere 
binerek mlisalıakanın } n· 

pılac:ığı büytlk biıın)'a gittik. 
Kapının önUnü meraklı bir 
halk kfiUesi 'e güzellerin men· 
fa:ıtınc tertibat almış, polisler 
doldurmuştu. Zaten bu bir haf· 
ta içinde nereye &idersek gide· 
Hm glizclleri alkışla)an. takdir 
eden birçok insanla kar ılası· 
) onluk 

Kraliçemııi Long Beach'lc 
taııımayan hemen hemen kim· 
c ~oktu Guwlımiz hall:ın 

onündcn cçcrkcn· 
Turkiyl'! Tuı kı>c' • ses· 

lerı oı ta lığı çın çın çınlatı) or. 
mtilhış hır alkış tufanı kopu· 
l oı du. I>ı.zlcr için hundan duha 
gıl7.el bır propaganda olıımazdı. 
Kralu:rınizin ı t'smi. hakkındaki 
vnzılar. gazetelerde çıiu~ or, 
halk muhtelif ve il•ll'rle Mcm· 
lckctlmız.i tıınımak, güzrlimizl 
ormek fırsatını buluyordu. 
'"1iı ah:ıka salonu ııva ~·a\'ll 

dolmağıı ba lı}or 
Genç kızımıza refakat eden 

merikah bayan a}nl ın· 
cnrunıı a. 6 Sil. 1 de) 

151824 151825 151826 151827 419240 410241 419242 419243 
151828 151829 152480 152481 419244 419245 419246 419247 
152482 152483 152484 152'!85 419248 419249 438230 438231 
152486 152487 152488 152489 438232 438233 438234 438235 
156990 156991 1569!)2 156993 4382311 438237 438238 438239 
156994 156995 156996 156997 449660 449661 4496fl2 449663 
156998 156999 171830 171831 449664 449665 44966~ 449667 
171832 171833 171834 171835 449668 449669 455460 455461 
171836 171837 171838 171839 455462 455463 455464 455465 
178190 178191 178192 178193 455466 455467 455468 455469 
178194 178195 178196 178197 478110 478111 478112 478113 
178198 178199 179910 179911 418114 478115 478116 4781171 
179912 179913 179314 179915 478118 478119 486930 486931 
179916 179917 179918 179919 486932 486933 486934 4869351 
203340 203341 203342 203343 486936 486337 48693fl 486939 
203344 203345 203346 20334? I 5 l.iUA K \Z \~ \ XLAH 
203348 203349 20Ş370 208371 1 Son rakamı (4, 5) ıle ıııhaJ;et 
208372 208373 208374 208315 bulan 100.000 numara beşer lira 
208376 208377 208378 21!8379 1 lkrami> e kazanırlar. 
2010210 210211 210212 210213 t 400 l.ira Tescili tlikarııtı 
210214 210215 210216 210217 kımın:ınlar 
210210 210219 224970 224971 072084 172084 272084 372084 
224972 224973 224974 224975 402084 412084 422084 432084 
22ı1!l76 224977 '224978 2:.!49701442084 4~2084 46208~ 470084 
229690 229691 229692 220693• 471084 472004, 472014 472024 
220694 229693 229696 229fJJ7 472034 472044 472054 472064 
229698 229699 231900 231901 472074 472080 472081 472062 
231902 231903 231904 23190S 472183 472085 472086 472087 
231906 231007 231908 231909 472088 472089 472094 472184 
234960 234961 234962 234963 472284 472384 472484 472584 
234964 234965 234966 234967 472684 472784 47288~ 472984 
234968 234969 242540 242541 473084 474081 475ost 476re~ 
242542 242543 242544 2425451477084 478(184 479084 482084 
242540 242547 242548 242349 1492084 

Cemalettin Çelebi, «Paşam, milli birliğe ve teşki
lôta elimden gelen maddi ve manevi bütün yardımı 
yapacağım» demişti. Çelebi Efendi sözünde sonuna 
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hıı ~rhirıleki 
'frma-1 ıı ıııı 

l{n~ııcııdc Kılık)aııııı kurlu· 
lu•u lıazırııklımnı ıkmaı 

l'tlJklc.ı sonııı Kır chiı )olu i· 
le Ankaı·ıı> a hareket etmi~tim. 
nu )ulu scç.ıırmizin ıkı ebcbi 
\ardı. Iliri Si\ asla bulunan 
Tenısıl lle)clinın bu ~oldan An 
k:ıra)a gelme ini knraı la Lırdı
ğımızdon yol boyunca alınması 
ı;erckcn tedbirleri bir an evvel 
almak, lkincısi i e Ka~ :ıerı \ e 
Kırşehir ı;ibi Orta Anadolunun 
ehemmıyetlı ehırleri füı mu· 
hıtlerindeki millı te~kilatın du
rumunu mahallerinde incele· 
mekit. Kayseri, Kırşehir ve mu 
hıtlerinde gerek le kiltıttaki 
• ııki afı 'e gerekııc milli he) e· 
canı nwmnuııı)e'le görmüş 

tüm. 

kadar durmuştu. 

Cemalettin Çelebi mendi 

fırka kunı:ıııdanı E.rkıınıh.ırp 
Ka>nıakamı l\lahmut Be) ın ~ır 
minci kolordu kumandanlıı;ı 
'ckliletinı deruhte etmek sar· 
tıyle bu resmi vazifeyı Harbi}e 
Xezaretinden tebdili hava nl 
mak suretiyle muvakkntcn bı· 
ı-akmıı;tım. Harbb<1 Nezareti· 
nın, beni resmi \'adfemln b:ı. 
şında tutamıyaeak kadar icız 
bır \ azi) ete dli~mesi sebebını 
hııU anlı~amamıstım. Bununla 
bernber şııh:.ım hakkında He\c 
ti Tcmsili)e ile llarbi~e Ne~J 
ı eti arasmda hemen iki aya ) a 
kın bir ıaman suren ıınla anı .. 
mazlık bu suretle k:ıp:ınmış o 
lu~ordu. 

1lı 12 Aralık gewsını ilacı· 
bckln~la Uı ta ı c ~arki Aııado· 
luııun en t.ınınıııı~ \'C sevilmlş 
ŞCj }Jlcrinden Cemnlettın Çele· 
binin ııcı:dınde misııfır ol:mık 
gcçirnıiştını. Hacı Bektacın 

kabrini zi~arel cttiğım sırada 
ba ta Ni)azi Daha olmak uzc. 
re dığcr babaları da ı;:ormu 
tum. Birkııç ay enci Ankara 
V:.ılisi Muhittin Pasanın b:.ıra
da çe\ ırmek 1 !ediği entrikalar 
tamamen boşa çıkmış, Kır ehır 
halkı, mıllı davaya sadaka· 
tını isbat etmişti. Kırşehlrden \nkaradnki ) eni 
ayrılacağım sırcıda bizi ıe, ka· Karargahım 
l.ıdc izaz \'e ikram eden Cema· 
!ettin Çclebı bütün ~amimiye. B" hat. ıseklı, hakıkatle lııçbı~ 

' _yı l\Iilli~e Kum.mdanı sıfa· 
\ille lzmır \e Kilikya cephele
rı dııhıl \C şarktaki on be~incl 
H on uçUneU kolordular h.ırıç 
olnııık üzere buliın kolordular· 
!" mllli hareket \'C teşkilat ba· 
"ımındıın muhabere edcbili)or· 
uunı. Kumandan arkadaşlaı·ıın 
ile milli kumandanlar muhabc· 
ratımı tanıamıylc kabul \ c ic
ra cdi}orlardı. Bu suretle nu· 
fuz ve salııbiyetim azaltılma· 
mıs. bıltıkıs ço~allı!mı tı. Ue· 
.>'Cli Tem ıli~ cnın nulli tcs:.nat 
'e harekete ait otan hal \ e ıs· 
tıKb:ıl bakımından bi.ıUln ıcra· 
atını resen )apı)ordum. 1 eni· 
şehirle Cebeci arasında ir.ce,u· 
)a Mkım bir )erde bulunan 
bu} uk bır e\ ı karar.:.:h ltlilıa1' 
elmı tim. ?ıluhım karar ve tcb· 
lıglcri l\lust.1fa Kemal Pa,ıı • 
ile~ eti Temsılı) e n .. mın, ınııa· 
lı) ordu. 

Bu yeııi k .. ı.ırgahımda bana 
daımi sur~tle )ıırdını eden ar· 
kad&~larım slh nri mülazımı 

Saim (Kocaeli mi11etvekili sa· 
~ın General Saim Önhon) ,c 
Alı Rııo CB:ıyındıılık \e Ulaş· 
tu-ına Bah:ınlı0ında bulundu· 
!;Unı sıı alarda bana husuııi ka· 
lem mUdürlugıi ~apmış o an 
rahmetli Ali Rıza) Be~lerlr u· 
'cııın Pi) ade nıulazımı Idıi, 
Çorcı Bc)dı. 1 irmınci kolordu 
kurn:ından \ekili Ka) m:ıkanı 
Mahmut 'c erkanıharp reı:ıı 
l.lınbaşı Halı Beyler de sık sık 
kar:ırgabım:ı gelerek kıymetli 
~ardımlarını benden e,,ırgemr· 
mı•lerdi. U)le aynen şunları sdylcmi tı. ~~l·ı _değiştirmiş degıl,li. 

- Pasam, millı h rli.:e \'C Ben. Garbı Anadolu Umum Ku- Clleumı ur) 

teşkılfıta elimden gell'bi!en bu-ı-=1·-t===::~====~==============;i;;;;;~....:.:::.,:_ 
tun mdddi \e mnnC\•l .}'ardıını 1 =--.__o_u_· "-~a_d_a_n_e_ı_e_r_o_ı_ur_o_r_?_l= 
.)'apncağıru. 

Çel..bi so1.uıııle sonı.ına kadar 
durmuştu. J 20 1JflŞIJl(ffl bir şeylı 
Jlarbi) e ~rzareti ile llf~) eti 
Temsili ora ındakl 
İhtilafın halli 

l\lı .ır'ın c,.nubundn ,Sarki)c lrck aııneleı-ınin 1>ıhhau ~e .. ilde 
haval~ınde E.ou .~amud d~ El· dır 1a0am ~Iarton !Uannın~ •. 
tome,>lat kabılesının şehrı Na:.- dında 'e 27 ,a~ınd:ı ohm kadı· 

12 Aralık l919 da An ·ııra.}'a rullab Ahmet .120 !aşındadır. Bu nın dtırt ;>a ınaa bır otu, bırı ~ 
muvasnlat etmiştim. Sıvasa ~a rağmen elan dınç, sağlamdıı· dıı;:t ı 2 .}':ı~ıncla ikı kız cocuı.ı; 

giderken bızı selamelleycn \e: Uç sene cv\iel )eniden c\lenmlş· daha vardır. 
- Ama }adan olduğu gibi sı- tir. Bu son karısı, ~imdiye kadar Kadın 0 k t f 

'a. lan da hayırlı haberlerle evlendiği 14 kadının en gencı· r es ra şe ı 
dijnersiniz. dir. 1\ladm.ızel llcdy Salquın adıtı· 

Dı>.~n erklinıharp reisim Bm· ~e) hin 17 erkek, 13 kız çocıı. da 2:1 >:ısında İs\Jçrclı bır kıı. 
bası Omcr Halis \e ı aymokam ğu vardır. Bfilük oğlu 80 yaşın- P:ırıı; Konscrvutuarındaıı orkes· 
Mahmut neylere aldığımıı ka· dadır ve torununun torununu tı:a şefi diploması almıstır. Şıııı· 
rarlara ve Kayserldeki hıızırlık· görmü tür. Bıı suretle şr.}'h be dıyc ka~a~ orke.:ılr:ı şefi lıh;bit 
larıı d:ıır rzahat ''l?ı·mistim. Her ku~ak sonra:.ını görmüstür. ~n~ın ~öı·ülmcııııştı. nu sebeple 
ıki arkadaşım neticeden mem- Şeyh Ahmet, dun) anın değiş. IS\ ~relı genç kızın mm·affakı· 
nun olduklarını öylemi lerdi. tığinden, eski tadı kalmnc!ığın- yctı gazetelerde uzm. ne~riyatJı 
A> nı gun Vali Vekili Yahya dan, kadınların dekolte gezdik· sebep olmu5L~r . 
Galip Bey de ı.iyaretımc gelmi: !erinden ı.ikiıyet elmiş, •llır z:ı. Genç kız, ımtihanlaıını '.cııP 
, c: manlnr böyle şe) >oktue demiş. dıplom .. ını aldıktan sonra I&\ ıç 

- V:ıli Be) nasılız? lir. Şe~h. aynı zamand:ı pahıılı· rc')e, CeneHe'dcki ail«?sınin ~a· 
Suııline: hktan da 5ikiıyetçldir. Bir kuru. nına donmüştür. Şimdi is, idare 
- Mükemmel Pa~am, pek 1 şa on yumurta almak kabil ol· edecek bir orke tıa bulm:ığa k:ıl 

mukemmel. duğunu sö)lüyor. mı~tır. Bu da pek kol:ıy gorun· 
Cevabını 'ermişti. H r Dördüzler nıi.ıyor. Çunkü kadın orke,;tra c 

T T . A k eye ı fınin idare i altında çalı nıak i·· 
.~sı ıyenııı n ·araya gelme- Amerika'dıı illa saehusellll hü· teyen .ınatkar azdır. Bu· erkek· 

sdı ıçbın )':ıpacağımız hazııiıklnr· kiımetmdc genç bir kadın bir lık guı urundan 7.h ade, kadınl:ı· 
:ı u zatın çok ~ardımı doku· batındn dört çocuk doğurmuc. ıın ılk d f · d ;.1 • l klC nacaktı ~ l' a gır ıı> crı mc e · 

. . .. tur. Çocuklardan üçü erkek, bi- mm af fak olncaklarından şuphC 
13 Aralıkta, yırnıl dordünciı ıi kızdır. Gerek çocukların, ge· cdıldıği ıçiııdir. 

1 GONON PORTRESi l 

Hüseyin Sırrı af a 
lısırııı )'eni Başbakanı büvük bir mülıcndi , 

"' 

kıymetli bir . maliyecidir; 60 ya ımladır 
Mı•ır'ııı ) eni Başbakanı Hu· · 

s<'yin Sım Pa a 31 .ı\ralık 
1892 de doğmu tur. Şimdi alt
mış yaşındadır. Babası ismail 
Sırrı l' a a ?ılı ır'ın eski lla\'ın· 
dırhk Bakanıdır. ismnil Sırrı 
Paşa dun) a çapında t .. nınmı;$ 
bir miıhendlstl. Mısırda suln· 
mn i !eri için bi~o~ projrler 
hnzırlnmı Lı. 

Oğlu. bugUnkü Ha~b:ıkan ıla 
babasının mesleğine gırm:ş, 
mühendis olmustur. 1915 de 
Lonara ) üksek mühendts mck· 
tebinden diploma aldıktan 5on
ra Paris'de l<:eole Centrıılc'a 
giı"mlş, 1916 da buradan da dİ:>· 
loma alınıetır. 

Geııç mliheııdıs nıcnılckctiııe 
,föalinrc llayındırlık Bııkanlı· 
ğında sulama işlerı m'ticiUr nıu 
Hinliğine tayin edllmi;tir. 1920 
de bu daırcnin müdürü olmuş 
tur. 1924 de Bayındırlık Bıokan 
lı~ı umumi kfıtlbi, bir mUdılrl 
oma müsteşar muavıı:i. HIW 

ela mUstes:ır ta~ in edilmiştir. 
Bilgı i. son derece dürli:ıtlii 

u 'atanpen erlı!!l. bulundu~ıı 

'M:ılı;> e Bakanı. bir sene bu 'a· 
ıııe<lc kaldıktan ~onra Ba~ba· 
kan olmuştur. l9t2 de Başba· 
kanlıktan çekilerek serbest sa· 
hada ~alısrnıs. birçok şirketle· 
rin idare nıeclısi başkanlıkla· 
ı ında bulunmustur. Bu esnada 
gö3terdl{:i muvaffakıyet herke 
e kendini Se\ dirmiı;tir. 1943 

de Sliveyş Kanalı Kumpan) :ısı 
·oarc ır.rclı i ha kanı olmuştur. 

26 Temmuz 1949 da ikincı 
defa olarak kabine) i teskı'e 
memur edilmıs ,.e muhtclıt ka· 
bine kurmuştur. 3 Ekim 1949 
da üı:uncU kabinesini kurmu 
tur. Bu kabme tamamen taraf· 
ız kimselerden mürekkepli ve 

ırı:m seçimlerini idare etli. 
Vafd. bu seçimlerden sonra i~ 

..ı ba~ına gC'çti. 

her me\ kide ~b~ıcrdığı ıktH.laı 
o zamanlar Başbakan bulunan 
merhum Mehmet l\lahmut Paşa 
nın dıkkatini çeknıis. Pa a 1037 
le kendisini Bryındırlık Da 
,anlıgııı szetinniclir 19311 da 

Kral, Hiise~in Sım !'aşanın 
hizmetini takdir ederek ken'li 
mı 1950 Ocak ayında Kralın 
~•P ı k"bın°siııin bacına gctır 
ciı. Huı.eyiıı Sırrı Pasa 3 Nisan 
1 qju tarı hini" a ıhhi sebepler' 
ı üzünden bu \3Zifeden tstıf.ı 
'ti 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM tla11tik siiı· aı r koı•ıı 
•• g ıı·e 

ilıtiy11ç 
Halk rDd) oların gurülttisunden ttıl':er ne kodar eiU) etçi 

lmtı: .. UakkAri'dt' anrak 16 radvo lıtılundulundan, bu 
YÜzden halkın rnhattn başını dinlendir bildığlnd n bab~eden 
llln ı;-ıkor ı;-ıkmaı sağdan ıold n •aman ne 1: 17.t'I er aman 
~: nmkemmel memlr et:. dı e mektuplar getmrte ba~tadı. 
hn~sl rııı!} 0 unu sonuna kaı!ar ııı;ın Hı b ilin mah:ılle hal· 
d r<ıhntsu eden fiaYgıınzlardan şikflyetçi. llııkları da yok 
eğil .• Du$tlntin; blltıın ı;un ıııraktn terledikten ) orulduk· 

tan ıonra gerenin ıerlnlı inde bir parça btlrah;t etmek Is· 
terke11 konı$ıılan d 1 
1 ka nıı ra l o an B\ aıı ın aı baltırtırlanıa buna 
ın un bulalııtir mi iniz? 

hah! ~cbr.kte~ l\lelıha r. lmıa ile ı;rl n mrlitupt.ı bu dtrtten 
dn pi~ ~rnllı~ or ki: • l azın Ku çuksn h de 'e ı;arlno1ann· 
bl~ı j 1

• K ndilli 1 kele guinol rınd1ki rad)oların esleri 
utn Bcıbtk kı ı , t 1 i d ten) b e rpr r-r n edir. Bir cnıın (en fena cins· 

ıf ır gıııelin (en l uk~ek puded n) 'e bir E:ırlrırun lonnn 
~I atını slıe bıraktım) lıirdrn işitildiğini hiç tas:ın ur eden 

r beledi e reisi araba var mıdır'!· 
l'\luhterr.nı okıı b i d ucumuz unu mutrakip 'npur• dlidUkle· 

rd n en ılkA\et cıll 'or: •Sonrıı o vnpurl r: ... Sant 23 M 24 
e, 24,30 da· 3 30 li "O 6 3 ' 

bll d ' ' ' ' • • O da dort lıeı ı;esll (koro hallnıte 

Çapı·aşık bir 
J 

Muamma 
ı nası ı nclde) 

mi ti. 
Bir namzet hrr ne surptle 

olıırı;a ohun, ekııerh•tt rP~ ini 
kozanırsa, b nu fttlfa!da knbul 
elm<'k surctiylr. parti !cindeki 
carııısmalar nrtirrsln,,e sarsılıın 
parti lrsnnilc'liı tamir rdlllr \'e 

mııl :ılıll parti)<' J arı;ı dtrbnl fcli 
ccnhe kurulur. 

{j~ lr. s:oruntı\Or ki bu dcfo 
rıımhurh«>t pnrtlsl içinde kolay 
kolay lttifnka 'anlmavncaktır. 
r_ı:rr Taft namırt olnl"!a 'r ce
mokr:ıtlar llnrr1mnn tipinde bir 
nam1rtll' orta 11 çıkıırlarım. ırı l'n· 
bo\\tr tıırartarlanndan bir kıoı;mı 
nın onu krnr!I partilt>rlnin nam· 
~rdlnr. terrlh etmclrrl ihtimali 
km u•tliıtlr. 

Ankarada 19 l\la~ıs stad~-omıınaa 
Yukarıdaki resimde iki güresçi in 

lene e~ıı; eanhiras fer atlaı· ..• Ra memlekrttc mku din· 
ma:eı't st. rahat, hula çocuk mrfhumu lOk mudur? ~çıkla· 

s erım ki hu)ilk P t 
Rlrlr lk Aml'riknnın son yııptıl!ı 5ll.300 tonluk allnitl'd Slal<-s• fqminıfrkl yolrn grmlsi Jıatıdtın 

J:hemınh et ltlharb IC' A merl
kan ,.frasi tnrihlndr misli pek az 
olan hıı drfnld ıır.;lmler«lc dr.· 
mokrııllnnn ıı:ııfınrlıı dıı şiddetli 
"rr.kabrllcr ''nrifır. A nl wmendo 
dn. 1948 sctlmlrrlnde olduğu ı;ı. 
bi. bu defa da rrnup demokrat· 
lıınnilan hir kı mı. 1enrilrrıı mlİ· 
ı.a\ l hak ,·rrmek dA' asında par
tinin ana km"' Ptlerine karşı Is
:> an halinıfrdlrlPr. 

Amerikah bir pr fesö ün T" 
asla dltd k os 11 \apurlanmız.la ccıtebl \•apurları 
nı!t rı u 

1 
ı;altnazlıır. l'akal r.hlr hatlan \aptırlarım•tln hu· 

bir k rın arın ılrplerl, oman Allah!.- Zannedilm sin ].;l 
rıda 0~~:~ ıebep olmamak lçın otrr dururlar. Jla\1t? l' 1;1• 

tir!.... n. Atlnalan el mlarlar, ~ nhut bilmem ki ne ıtn k· 

vruııa.)a doğnı Atlantlğl J:PCrn<' rC'lrnrunu 10 sant 8 dnkika farkla kınnıştır. Seyahat 3 ıiın 10 
uat 40 dakika ıılınnU \'C ıtrmi ıtım i.ı leden sonra 12.25 de J,c HaHe limanına ginni tir. aUnl· 
ted States. saatte \a ati 65 kilonıelrp tir'atle sryrelmi5 \'e hu ıılir'atlni 4800 kilometre bo ,in· 
ta deum rttlrmlstir. Bltltşlk Anıp,rika bu ı;ul"t'tle 1!138 )ılında yapılarak 81.000 tonluk İngiliz 

İki 11n:ı fl&rtidrn htr birinin 
l.iml n:1m11•t Sl'Çl'rri!I H' me,·cııt 
şartlar içlndr hıınlar.,ıın han_glsl
nin seçimi kazıınacaitı: ,·nril"eti 
l'n ,·akından tıınwrınlar tein bile 
kolav kolııv cozulmr~l mıimkiin 
olma,an hir mıınmmadır. GPle· 
rek heft111or lçlnrle lınlleilllrrek 
ohm hlrfod ımfha dıı. dort a:r 
"onra nf'tlrP<!"i nnla ·arağımı1 
ikinci ,.nfhn dn; dii yanın her 
kı<mınlla, hııı:ıka iç \C dış dh·n 
lann hl'pclnifrn 11) nde mprak, 
RUıka \'e lıryl'can uyandıracak· 
tır. 

h • 
1 örüş·· 

.Queen lal")• transallantığinden ma,·i kordelAyı almıığıı mu\Rfrak olmu~tıır. 

bir Okuk~<ıucıınıuı ılkA\ etinıl.. erden göge kador haklıdır. 
ıu n 'e lstırahat · 1 guruıtıııl k vcrı 0 ma ı 1 ıım gelen Boğazlçinl 

ko&esind::ı lurtarmak llizımdır. Ak 1 takdıı de dun nın dort 
dil nsnnlar : • khnız ur a elin aı menimin! 

!l\ a cennetı olan n ı. 1 • d ' 
lerde bulun bil' 

1 
., 06aı çın e geçir! :. diye nasıl tauiye. 

ır l ... 
Şişliden 1-; ili 1 . 

) !ıların guruıui r n mzasıle gelen bir nırktııpta da rad· 
) or OkuJ ur stıııdeıı 'e sokak snhrılarından ılk 'et edili· 
e\ d

0

e bir ra:ınuı. divor ki: •Oturduğum sokakta hl'me.n her 
nln daha rok 

0 
' rılır. Bu radyolar, ınhiplerl ıanki hanı;lsi· 

nıu lar ibl es çıkarar.ağını .ıosternıek için bnh tutuş-
' Ronun kadar 1 

mettır ba&ln or ç 
1 

acı "or; hır güriilttı, bir kı ·ıt· 
O da n biı bııh 11 ;na~ r ler bari J ·arar clns1rn ol& . 
1 rın Hbahın k ık ... \ 8 ımkak ntırılanna :ne demem• Bun· 

rr e nntl • d gormemlı •rıle b ğ rrın en gece urılarna kadar utma 
var, kal mıklı' d~ ııbmalarının online geçilemez mi? • \·t5ne 
d ·• ı~e atırarak b' bl urmar•lar günd zJ r! ır rı arkası gıra grçrn don· 
rarn <'dl orlar ., kc" oğle, geceleri de gere mku unu ha· 

' oO " llalıc-ıJan 5tnd • ger lr-ri de h' nın gunduzJert blrlr üç ara· 
tarı uıık edil nt" •c ~lnıazsa Hat ondan sonra ba ırm ma· 

.ı ını?. 

Bu nıuhtrrem k 
tanbulda halilknt" 

0 1

11
1 ''Urunıuzun isteği de ) erlndcdir. lıı· 

8 "D g flıltil il I} u hususta l'n bü Uk e nı cadele e ihtiyaç vardır. 
hareket pçer \C 

1 
uzıre hrledi~·e)e du fiyor. Re1edhe 

meden, hilkın bit es:s 1 tedbirler ılırsa, on para masraf et· ' 
yu ıe' glslni katanacaktır. 

Enis Tahsin Til 

Emekliye aynlacakl nn listeleri 
verildi şbakanhğa 

aly d 

'oı y ı çı ~ıı 
A r.44olu Aıarın 

Roma, 7 - Bir hartadnnberl 
İtaha,., kasıp kavuran ı;ıcak dıl 
gll,'ı. hukmttnli icrııya dm em et
m ktedır. 

Son 24 saat içinde termomrt
re ~ıcılyada Syracusa bölgr~inde 
ı;olgede 4Z. Floran~a'da 29 5. Bo
logna \C' Napolıde 38 2, Holıano 
da 38 'e Romada 37 7 idi. 

1 21 saat itinde glines çarpma· 
sından 4 kıı1! olmilştl.ır. 

J,h·orna d' fonlProtonda omrn 
nı yapmaktadır. İtfah enin bu 
orman yangınını söndıirmıık için 
72 saat süren gayrrti boşa gıt· 
miştır. Yangını sondürmrk icin 
çalışanların savu;ı 1000 i geç 
mPktedır. Esmrkte olıın Uı.gAr 
atrşi kuwetlendirmektedir. 

italyanın muhtelif yerlerinde 
diğer yangınlar çıkmıştır. 

Zarar ve ziyan tahmın edile· 
mı} ecek kadar büyüktür. 

Amerikada karada olenler 
Chıc:ıgo 7 ( .P.) - Bu hafü 

so!lunda yôl kazalarından Bırle· 
ş•k Amerıklfda 273 kisi ölmil§· 
\Ur. 

EmPklı e !:ıı!~ " ını ide 1 kanlıkta dolasan bir rı .. ·ayete 
gb 'mr bunların ık~~n ~aıkırre gore Genci Kurmav lkınci baş- Yüksek hakem 

ı MU\ ıızzaf olm d ım, kanı Orgeneral Şrhııp Gürler ın 
ıen .. raldır Emekla: Uzere Yedı Kara KuHetleri komutanlığına K 'f ' B k 
-.e ekcerl 1 T ıımlacak Kara Kunctleri komutanı Orge'. omı esJ ac anı 
ba~lırır.ııı. u~~~~~;ral olan su- ncral SukrU Kanatlının da Ge- • 'f 

rtP'l rne Tl ne! Kurmay ıkinci ba5k11nlığına lstı'fa ett'ı 
~ !.k elen , e K ımr;enPraııı e getırıleceğı soylenmcıktedir. Bu 
tanlığı"ı ifa ı ore tug Y komu- htı!t\ı~taki haber henUı: teyit Rıuu.rt Uuta~fnmlıılıtt 
&enrral T h mıs. bulunan 'rtim- olunmam15tır. Ankara, 7 - Yilksek hakem 
Muhafaza 'g .. ~ııınel \ azıcı, Gümrük b k 1 S t " komut Yıır"ıta' d bl i · b k F komıtesı a~ anı o nn asış ay 
€tnııraı MU t anı Tum. zl Boz~r ~ 8 r ncı dış ::; 

1 
ev- Ba5kanı ~tıimtu Tarhan bu vazi-

n raı Hanırı~ ~ll lu oy, T!imge hatsıı buluzun zamnn an h r drai- fedrn istıfa etmiştir. Spor mah
Tunıgeneraı K gn~ turk, h!kım doldurnı• ,nmh asıbvcl )'aı adkl ın ıı fıllerindc alaka ilr karşılanan bu 
k m T emal Kalkan ha. ~ ıı~e ı~ e f'me • ıye 

.ımgene al N . • " n\nlncaktır y g j' B ıstıfa hakkında Mllmtaz Tarhan 
Tug"'f'nl'rdl AbdU acı Ilazlın K.ızım Berk.n dar ık ay daşsa,·cık~ı ! 6U br~ ıı:ıatta bulunmuştur: 
dır met Saygın ... r e a ım a emP •• 1 .. "k k h k h ti d 

G 1 ~ c: ayrıl araktır. İrrn ''e f rıtıs •:- 'ti ~e • a cm .eye n en 
"n(ll Kurm:ıy ba k daır i ha ka A 1 y 1 Rasım Ada al ıle Ba'ln Onat fc. 

nf'raı Nurı ,.. & anı Or e nı z t eğer se • 1 • • 1 n d ıamut un .., h )~ haddıni doldıırmuc hultın-I dem yona ~eçıldık eri çın ı~rı · 1 oldıırdıı u · • a addı- " k d k iti J Jlevet ha edıl ce ı hakkıçın tekaüde E<'\k maktadır, Fakat d ha kendi~in· mı a 'Zk~ruk? .a ~ h~ ar. t 1 t'. 
e üt cıtnır-ı ındakı lıal>rr le· den hır müdd t 1 t f d a·ı "n ı ı ışıye ın mır e m s ır. 

.,, ır ç k ~I e 5 ı a e c 1 ece· Runa mt k'lbil \apılnr:.ık l•ler. 
raıın 'a haddınİ dun U, ı:erıı.-- naz:ıra alınarak Bakanlar Ku- hallrdılerrk lht İtırJı birçok mr'-
da~ lkı &rne \ardır~l~ıı~ma ın3 n lunra bır srne daha kmdit ~rlelrr vardır. Geri kalon iki ft. 

K d h 
a at na cırlılrııesi k"llvvetle muhtrmeldir. za ıle hu i lrrin tcıdviri mllmldın a ın ulıukcul "'h• de~ıldir. E~asen bu iki arknda \ ar mu ım kararlar ver i kti~ınüs VUİ)l'll ilirlrr. Futbol 

JJ < llD51 ı ı i f Pdcırn~vonunun i~tişnr1 hlr or-
tı ukııkl danı maların t:·< de> 1 mişUr. ~anı olan bu hryrlın mUtıliın~ı· 
rncretrız aıle klıntkleri 1~ını fti 11 Ru e~nada Amr.rıkanın ilk ve na yCor vrrilmrmrkt<'. ollmP yad 

e ldır. a<,; cdıl- ) P iıne kııdın Temyız aznsı G l'ıhl ha' ati mr\7ıılardıı dahi m:ı 
b l\~'l'llelerln ~erml~ ld k Allen Cumhurba kanına takdım IOmat i-•PnrnPk lıi~nmu hiıııırdil 
8 
u arar urrıını ge'lr~ ku ları edılmiş 'e CelAI Ba)ar G. Al." mrmrlc1rd•r. llıı ~rhrnlr yul\~rk 
t~~leeek \e umuını h uru~n l~n·e hıtaben ounlan ısoylemiş- hakem he~rti bu şartlar allınıfa 
, ' ınden onra k" d evC'tın tır: va1ifr f.? prm'• ,.,. .. ııin hrv,.tln 
;~r n!1a erekiı tadı! ~ 1 kanun- •- Şimdi bir me ele nklıma venlden kurulma~ını !R"drn Ter
cı~t~ dcı\leUne bırer Bp~~·· '!eldi. Kadınlann 5eflıali maifun- biyesi G!'ıırl tudlirlliğ ınden ta-

~1 Rond rilecekttr. e if 1 dur. Acaba kadınlar ceza kıs- lep cıtmişUr.• 
l\ rnhurb:ışkıınını zl t mında nzifel,.rıni ila ederken ------------

16 :nF;re delegelerı d ore bu &efkatlC'rınln tesirınde kalır s Ç"f • ı 
hrı ~ C'tıınhurbaskanı ;~Al ı~at 

1 
ıar mı kalmazlar mı? Bunu Öğ· 1 1 f ÇIOğ U 

ret ı olmabar. e sarann~ . a- renmek i terdim.• 
C~ ınıstrrdır. a 7.ı~a- 1 Bu suale ce' ap veren Ameri- < il ası l "·•ile) 

rnıu~h1urbaskanı bu zh• tt kanın a 1ı Temyiz azası da &cir· giirrşini temsıl kahıll)elini gö • 
lcnıı tı ~re hitaben GUnla are e lcı demıştir: tercmıyorlardı, Dunun lçın Gre· 

r. n soy- •- Brnim tecrllbt'lerime göre ko • Romrnde bu kategorldl'l i& 

1
• •- hını fılr 

1 
kadın bfıtun mahkemelerde mu- lirıık etmrmrk kıırerını aldık 

adın h•ıkııkC'ul~/de tanınmıe \affak olmaktadır. Her ne kadar Sabri Demıra\. bu il'bırarını bana 
mızde bo, le hı ın memleketi· kadının kalbi çok ince ftıe d I ıırkad n ve bır prhllvana yıkış. 
hrırıdan tok ~ toıılantı yapma ırap E:ttıği zaman kalbinin değ!~ mıvar k ıekılde tecav{ıı:: ctmek
ederım i 'l Urk ":nunum Ümit kafa ının emırlerlne uymasını le trzahlJr !'ltirdi Krndl~mi af. 
tert'ula"ınudaı emıırelrrinızle bilır • frttı~ım yolunda çıkan haber ta· 
ıı l etmış ım dır " 1• intıb lar ha- mamrn ıml~ızdır Reni •cı• tızr.n 
niml'la Tllrkı .. d ~artın hukuku Yerli fırça imalcilorinin cıhet. hıı mlltera' İlin ııradıın llç 
tırnızı h rekeı" e 1 hem~irelC"- ı;Un g çtıi!i hılrlP, MlA vakalıına-
ııııı ıannetmekt rlir"mhc-cr~i- müracaati mamı~ olmasıdır. PolisJn höyi,. 
ha'!ımıarırnızı ~.,.hım Ç ınktı biz bır aciz l!o trr!'h•lDrri!ini hic zan 
&afha, ı trkA,:tıl r ı'nP olarak o Ycrlı fırca inıfikileri dün, nPtml ordum. Gayri lhtt:,·aı1 
karıadıf!ınl'zı e nııs çekli ile nümune il" Tıcaret MlldilrluğU- mcınfı düşüncelere kapılıyorum 
olarak ır atı-. za11nrdıyoruz. VA ki ne müracaat ederek, kendi mal- ve bu yuzden terssilrüm artıl or.• 
rıı .rınızdan h larının ithal matlarındıın daha "mleketınıız i t r d erlııılde Yarın, Emirgan kampında son 
l.r. 1 a e edecek· ın kalitcıde olma ına rağmen, mlısabakal:ır yapıhıcak ve her iki 

vabancı mallarla rPkıbet edeme-
Slı!tıri &'vakt l dıklrrıni soylenılşlrr \e himaye tııkım da kat'i olarak teshil olu. 

1 \t liı.ülU~ 8 ıı•tu~umdan do- edilrııcılrrinl ıstemı~lerdı'r. nacaktır, 
lerı 0 '"urn. Bizden e\ Ik' o::- ~~-
8018n 

1 
kalabalıktan korkt':ı 1• F'ırça imAlrilerının iddialan· unya Güzellik Kraliçesi 

otur!~'for. Yerınuı grnl3 ufa:n na gore, İlh1lc1tc:ı firmalnr. ithal Holtywood 7 (AA.) - nlinya 
l b ı:ı ~tmcrk l'erlrri cayet az in- mallarından daha fnzln kAr te- gUzrllik kraliçeliğtni kazanan 
d nlem k ı l"r. Sımdı de sizleri nıin ~ttıkleri için Yerlı ıamul- Arnıi Kau l'la'nın • Universal• 

Curnhe 1 tı\orum • lrrl b na~ ı;abotc etmeklr \"C bu fılm şirketi ile m ıkavele imzala 
urbaekn malları ~:ıttımııımaktadırlar. k il ld 11 b ldi n Iı:~dın H k k nına reHırı 'erC'n Fırç rı ar. krnrli nnmııll11rını'n me :ıcre o Uı;U r mekte 

kanı u u çular Tr kılAtı ha l d r. 
lN•ne lr lla• ıı, burada kC'rırli ~hal mallarından hem kalıte l~ 'mdakl Fın 2üzeli bu a 
tok rr~tP~ıı"rı hu nııkahıılde hem de fiat bakımından c:ok da h~lı l nıver al ~•·•ıJvolarına gl 

memnun k ldıklannı bclır~ 1 1 uc•ı'- nlrlu~nnu ''b;ıı edebıle rlnek ım•21ı1 :ır~ıı kontrat hak 
cekltrını o~ lemtslerdır. 1 kında gorJ~ecektır 

Bayar, memleketimizde büyük 
bir kalkmma vard1r, dedi 
: n IEI ı :n·'dei karıyoruz. Bu, birinci safhadır. 

tıırında zirai krrdi erklınde yar- Memlekette iş harmı ne kııdar 
damlar yaprnn~a başlamı~tır. cok artarsa o derrce refaJıa ka 
Cumhuıha~k:ınının konuşması \"Uşulur. Is hacminin gerılşlemr· 

Cıımhurbaskanı Cel~l Bayar, si hususi te rbblısun ele hıırekete 
bıı~ün s:ıat 11 de Tilrkh•e Ga· geçmesini' ba~lıdır Bun1ın ha
rııntl Bnnkn~ının Yeni Posta ha· ıonma~ında bulunu~ orııı. Bunun 
ne cnddec;ınde inşa etıirdı~H Is- için bilyük tAnhhut islerini ba• 
hnbul şubesi bınec;ını tbrenle aç şarmak ve ) enı mue~ r~eler kur. 
tıklan sonra idare merlısi oda- nıak !Azım grlmPklPdır. Banka· 
sında bankanın ılerı gelenleri hırımmn bu yolda da kP'ldıle
' I' gazrtccılrr hasbıhalde bulun rlne dtı~e'l millıım vaz•feleri var 
mus \e cızcümle ıunlan soyle· dır: Gerek rc~mi ve ıı:ert>k ha 
miştır: ı;u~t sn rette ~ ilt'mfa rlrrE'k bü 

•- Memleketımlı umumt bi.r \'\ık i lrrin hn arılması iç'n ban 
kalkınm:ı deHe"ınin başında bu· kıllarımız pn·aıııl\ a oblıgııc\on 
lunmaktadır. Bunu ileriye gll· ,., hl~~c senedı arzına dt'llılet 
tlırulmd;ınılP mlllt sermayevc f'lmrlidırll'r. Bu harckrt'c mem 
davıınıın le rbbUslerin 'e faali· lekctte u~uyan rrnıaye is saha
vr.tlrrin hUYuk mr' kii vardır. ı;ına çıkmı!: olııraktır. Bnnkaları 
Runıı Cıtedenberi inanmış bulu- mızın bu ikınri sııfhada da ayrıi 
ntı\ onıı. lh akalı J;•ı 'e~eC"rkle ine eml-

Htlkiimrt. yabancı srrmııyenin nını. hattA fazla umitliv m. çim· 
rle menılrkC'timizde kaib huıunı kli bUyük tecrübe sahıbi olmuş. 
ile talısııbilmP~i ıçin hır kanun lardır. 
çıkartmıştır. Bu kanun yerli ve Mali mlie~"e~clC'rlmlzl ıııem· 
.t:abancı sermu e' e en kuwetll IPkel mızın en ha),rlı işler nden 
t mınatı V<'rmrktedır, ne paha- bıri telAkkl etmekteyım. .Mem 
~ına olursa ııl•un muhafaza e lekele ve millete hfıdım olmak 
dilecek Ur. ÇUnkil sermayenin ı ladırlar. • 
ve sermaveve da~ anan faaliye- Bundan ı;onra Cumhıırbıışka· 
t n memlekc•lmiıin kalkınma~ın nı ı~ ad.:ımı rnııvzuuna dn trm<ıs 
da ba:-lıca fimıl olacağı öUphesiz 1 etmı~. bunu lniçilk gorl'nlcr, ten· 
dır. kıd erlenler bulunabıkrrğıni 'e 

Memleketımi-ıde 20/30 senetl\< 
1 
bu harekPtlerının hiç hır te•iri 

de,Tı gozden geçirdiğimız za- ol mı> ara~ını &o) ledıktcn sonra 
man gorU~ onn: ki mali ve ban- demiştir ki: 
kacılık uhasında muhlelıf caf- •- Turkıyenln iş adamlarına, 
balar kendini gostermiştir. Ben milnr\"\·er fen adamldrına, aldığı 
hatırlarım, ·Tllrkıyede bankıırı- taahhtidii günüıtrJe }tıparak mil· 
!ık olamaz, )'apılamau denron r~~c~cılt're ,.e vatıındaslara ihtl· 
bir devre de geçmışlir. Banka \ ıırı \'tırdır. Garanti Bankasının 
kurmak itin vaki teşebbüslrre bıı sahadaki çalışmasını memle
sciyle itiraz edilmiştir: •Para bu- kel itın çok fayrlalı görmekte
lahltirlPr. fakat elemanı nerede yim. Hııglin, bankanızın İsttın· 
bulacaklar~• bul ~ubesinln açılışında bulun· 

GörUlüyor kl t>leman da bu- maktan bUytik mrmnıınluk duy
lunmuştur. ScırmArr de Nl'ticcde maktayım. Çtinkil bu ıı) ni za
hakikl mAnasında bir bıınkacılık manda Tilrk iktısndlyatı için 
devri ııçılmış ve tekAmiıl sarhl\· kuv,etli bir hamledır, · sevin
ı;ınn girmiştir. Bunu, iftiharla dim. 
cö~ 11> cblllrim. Hatttı o kııdar ki Cıınıhurhasknnı Ceıat Bayar 
bankarıhğımıı kemal mertebe· ı haı;blhalinin bundan ı;onrakl kıs 
sine ula~mıştır. Bankacılıj?ımızın mında memlrketinıhl ziyaret e
bu mevkii hıılmaı;ı hu ııımncla den bir )abanrı devlcıt adamı· 
memleket cocuklarının $:o~tl'r· 'nın, mııli mUrs r rlerimizdcn 
ıtıklrrf htidadın hu)iık, rolii ı birinin mrmll'kctimizdr. yapıl· 
vardır. Halkımızın bıınkalııra ltı m11u kararlııştırılan bır !<'sis l· 
mnılının büyük te iri oldultunu çln cıkardı~ı hisse ııcnetlerir.i 
da kabul etmek H\zımdır. Halk teşvik ve takdir m:ıksndı ile 
llımnında yasıvan .çömlek ban. oparam olsn idi, bu his e ı;enctle
kası • artık ifl(ıs r.tmlş ve bunun rindcn brn de alırdım• dedi~i
verlnc hakıld bankalar kaim ol· mi söylemi~. ve bu suretle ya· 
muştur. Rankalarımınn \'tızire hancı rlcvlct adamının mali mli· 
ve rollerinde daha kuvvetli adım esse elerifnize karşı r.ostrrdiği 
lar ııtmalnrını memleket namlna itimnda te~ekkUr etli~lnl belırt 
kendilerinden bekliyoruz. tikten sonra verdi~ı ervahı ıu 

Yabtınrı sermayeler kanunun şekilde ifade etmiştir: 
rlan bnhsetmi~. buna &amiml ol· ·- Dir rlevlet adamının. ya· 
duğumuzu ifııdP. eylcıml5tlm. Te pılan bır iı.in rraliza§Vonunda 
yit ederim. Dünya konjonktörtl hizmet hissrsi olma~ı kcndi~ı i· 
ne bakıyoruz: Ht'r memleket çin en büyük z "k \"<' en bti)t.lk 
krndi bunyesin gıtre icap edrn mfınc\i mükiıhttır. Bıttabı bu 
mesaiyi ııarfrtml'ktedir. Kendi prrnsipte aramızda mUtab:ıkat 
memleketinde iş varken, bir hasıl olmuştur.• 
eerma •enin dl~rr bir memlekete Cumhurbaşkanı inlerini fÖY· 
gitmesi kolay de~ildir. Son harp le bitirmiştir: 
ebebile bir.;nk memleketler ya. •- Kendi he abıma, şahıs ola 
ralarını snrmayıı uğraşıyorlar. rak, hisse senedi, obllgo on, \'e 
Bunların sermayeleri Türkiyeye serın:n e ile hiç bir alAkam yok 
ı:elmek Mcdıkleri 7.aman kuca· tur. Fııkat bununln beraber her 
ğımu:ı muhııbhr.tle ııçaca~ıı. Fa· hrın ı bir \alanda~ın en mlltc 
kat, bizi, kendi va~ttalanmı7lıı \azı i~ınden memleke\ın fayda· 
çalışmtıktıın n~la mli~tıığni kıla !andığını gördtlğum zaman mil 
maı. McımlekC'tin"kalkınm1sında )'onlar vr mllvnrlar kııuınmı ça 
lhım olan mesnfcıyi kısaltmak 1 s•na r;e\ inırım. Bu sozlerlm. bil· 
için milli ı:ıcırmayemizin \e ÖY· tün bankarılııra, iklmıdıvaltıla· 
ledil!ım $[ıbı mılll rrmayC'' e dıı ra aittir. Allaha çok ştikür iyi 
yanın yrrli fnallyetlerın b r An hır '"o'rla\•ız • 
ev,el piyasaya çıkmaları Uzım· 
ılır. \ Adar?sda Sehir 

' 

Ahmet Emin YALMAN 

ni ş hit 
e rarah 

1 

Anl.ara, 7 - Amerıkan Va- hıılde. • mnika Tilr~eye ya· 
§ington l.:niversitrsi Gazrtrcılık tırdı ı pl!r8nın ikar&ılığıru alıyor 
mektPbi profe orlerınden Vrmon mu'• suaHne kısaca verilecek 
Mc Krnııcı, Amerıka,>a hılahen ce\ p EUdur: •Muhakkak ki 
Ankara radyosundan yeptıltı bir rl<'h 
konuşmada ilk inlıbalarını anla· n· k A lk 1 "h ı ı 
tnrak ezcümle ııoy]e demi tir: 1 ırço mer a .ının n n n 

•- Kendi ıı~krri \C iktısadi 'kurC'alayan •Gerekırse Türkiye 
. 1 sa\lafacak mı'• sualıne cevaben 

problemı:rı sahasında Turkl~e bfülğim dığer bir nıiıtalea da 
ile Anırrıkanın ne kadar sıkı bır t'.l•d r· Tü k' 6 Tu· k k · b' ı ıı· 1 r d k d . . ...~ u . • r ıye on r e a· 

bı~ ır ı~ı tla ın el 'eıkln<' ·a arnlıyı dar auşııcaktır.ıt 
ır mmıç a ça ışt arını a a-

mak ıçin burada fazla kalmııı ol· TUrkıyenin bir sulh dünyasın· 
mak icap ctmcı. da l')'lla.}abıleceği rolle ilgili ola-
Amerıkanın ısbirliği yapmakta rak dı rr bir makamın, lAkln bu 

oldu~umut dedetlere } atırdı~ı efer hır Türk makamının, söı· 
paranın karşılı~ını elde edip <>t lrrını zıkrelmck isterim. Yuksek 
medıği suali birçok Ammkalı bir Tıirk şahsıyeti, bılhassa iki 
tarafından sorulmaktadır Türki- noktayı belırtmiştir. Ona göre, 
}e bahcinde, kendi fıkrimi cöy- dtin}a h len Amrrikan nüfuzu 
lemek ı;alfihiyetini hau: değılım ıle komunist nUfuzu arasında 
Ukın kat'i \"e ı;ahıh bir crvap tak im <"dilmi;tir, \<' bıtaraflığın 
\'ermek durumunda bulunan iki \Cya Fran ızların •titüncU kuv
şahsın bana vfıki hevanatlıınn- vtt• dedıklcrı ıseyın bahis mev· 
dan parçalar zikredebılirim. O zuu olması bıraz giiçtür. • 

Si 
Mılli Savunma Bakanh{:ı Tem· AıJ • 

sil Bürosundan bildırilmlştir: 
Kore sauş blrliğimizın 20 Ha 

ziran 1952 glinUnden 5 Temmuz ısı. 
1952 gününe kadar \•erdiği zayi- ( .Bası ı indde) olacak bin kı ılık hır ePzae\'i yap 
at şehıt 'e yaralı olarak aşatıya Bu kanunlardan ba~ka ceza ka mak 'e :tıugUnkti eezaevini kal-
çıkarılmıstır. nunu, ınfaz kanunu komısyonları dırmak için teşebbUse geçmiş bu. 

Şehit erler: da çalışmaktadırlar. Medeni ka· lu~U\oruı. İnşaata 1953 ı!e baş~• 
Tevfı Arpac;ı MusWa Deric, nun kom~yonu da me aısıne hız- l acıığız. 

Mehmet Erol, Mehmet Ortaç. la devam etmektefür. \ ukarıda Eroin mucadc1es1 
YaralıJar: işaret C'ttığım gıbı bır komısyon İt' mal \e ıktı· dı. a;; nı za. 
Ustgm. LOtfı Uğur, Üsçvş. İb· da infaz kanununun ana hatları m nda r •· ırn 'e reu b ... ıla· 

rahım Ata, ç,~. Ramazan Ozer. üzennde çalı~maktadır. Ccııa ka rından şlJTullil 1:-ir me :-zu olan 
Çvş. Sadık Ozba)·, Onb. 1mac Tu- nunumuzun 13 üncu ve mUlC'akip e• ın me•rle ıni ele almış bulu-
ran. maddelerinde me\cul infaz hü- n•ıvoruz Bu i~ hakkında, Anka· 

ı:rler: kümlerlnln cezanın mfirssırıyrtı. ra 1 ılgi:i Bak:ı: "ıkhrdan milte-
Rafet Alkale, Ali Rıza Tekel, 1 ni muhafaza edecek ve suçlula $ekkıl hır J< .. nı 1c,cn kunılmuş

Huseyın Pamuk, AlAettin c03• 
1
j rın ıslahında daha. z.ıyade .tesirli tur. Bu 11.nmı,von yapılacak ka

lmn Nevzat Gurkan Huse~ ın olacak, esaslara &:öre tanzım et· nunun ana ha•ı~rırıı tP•blt etmis-
Kar~koç İsmail Kızıl~mait En- 'ı mek yolundayız. tır Su nnda çalışm1larına de-
,·er Klı~ırsn, AlimuUu Konu, Ceıae\ lerl . vam C'tmek•edir Hımrlanacak 
Hasan Şafak, Mehmet Gören, İstanbul cezaevi hem te.sıst.t 1 prole' al~kalı Bakanl~r komis-
l\lahmut Özhinicl Gau Güneş bakımından, hem de mevkı ba. Jonu orrcek VE' IJecfüın Kasım 
Rerep Diızcr. isın'aıl Koplan, su'. kımından cezaevi olmaya mil altı ıçlimaındıı bu liarun Meclise ar
leyman Çelebi, Hasan Ateş, İs- değildir. İlerideki &enelere 5amil zolunar kt•r • 

maıl Dersekli, İbrahim.Bozkuş, ~· 
~alıh Durmaz, J\Iehmcl Oner, A· ı 
lı ~k~ 1 
'rrdi kııhrıımanıınıza merasimle -----------'-~...._. 

nıadal~a Hrtldl Salı - g Tf'mmuz 1952 
Tokyo, i (AP) - Bırleşik A· 

:neı ıka ::5 inci Ttlmen Komuta, ISTANBUL 
... 

nı Grnrral İra Swüt, bugıln, Ko- 12 ;7 Acılıs n prorrım 13 oo Hı '° 
redrki Tıirk ıur.ayından yedi kt· bor er ıa ı:ı Oyuıı hanları (Pi) ıs o w 
fi) e askcıri madalyalar vermiş ve Dına muz h (Pi.) ıs 45 Fer~ Ton· 
btı a kerlPr, Tur,ay Komutanı celi u l'ebıhat Ytd baı"dan tark lu ,. 
Genrral Namık Arı:Liç tarafın- u 20 öt. kons•rl (Pi) 14 4S earkı· 
dan trbnk rdilmişlerdir. !ar tl'l) ıs oo R'aııanıı. 

14 Aralık 1051 tarihinde Ko· ,,.. 
crı 

11! 00 Acı'ıı n dan• m z ti (Pi ) 1 
16 20 T rkl>td• tal~be tnrı mı. Konu ... 
un. Yaıar Yunak ıs O M ılelı: L lıa 1 

1 2 3 1 

rede Huklari ~·ıık ınların~akl mu· 
harl'h"dC fr, k .. llıdr vıırarlıl'!ı do. 
layısıvle Grrl il\lt Bııeça\ u~ Ki'· 
mal Enr.ıiıı'e gtlmliş yıldız nl~anı u arı ıu .,. uı b rl fj 10 00 llaııu 00

·--------

vrrilmiştir. 
idarr suba' ]arınılan Turgut 

Özt!uler·e bronz )'Ildız madalya
sı verilmiştir. 

Teğmen İbrahim Al .. '" nr ıcu 
~ıın:ıtl:ırına 3 üncti \"r 4 Uncu 
dallar ılA\P ,..ı,ı..,ıc ve Trıtmen 
fPhmct ~kel'e k!'Y.a hna ma 

dal~;a ının ikinrı d:ıtı 'enlmls 
lir. 

Genrrnl l'•Pr•, ha\'a madalva 
81111 üç ba\'arı Türk ııubavına de 
tC'\'di rırnı~•ır Bt•nlar, Y ı•}.• cı 
nrhen C'oc/'7liJ. Te1"ınen Asım i'ız. 
dilf'k ve Te!hnf'n R. Yıı·11•ıı"dır. 

Knkl relide 
< 81111 l incide> 

dc\·am olunmııldadır. 
Kırklareli Vallsı Kfııım Suer 

bu ht!~u~ta izahat vererek demiş· 
tır ki: 
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Memleketimizde bugUn hir ~e"" 
mnyc ter k!imil \'ardır. Ve bu 
bizi mrmnun ederek derece) e 
vUkselmi~tlr. 

T" • k 1 pullu merkezinde, 12 tane ı de 
1 'il ;ı'OSU U rll 11\HV tandıra köylı marında bulun· iZ ılffl 

En c~aslı nokta da bu serma 
~cıyı lbakııtle ış sııhe~ına ç kıır • 
c:ık yerli elenınnlann k~h adet 
te yetişmiş olnıasırlır. 
Şu halde harıçtr.n ı:elecek ser 

nuı} eye samimi ıaırrttıı rlo•t ol· 
makla beraber memleketin k1>n· 
dı kudretini lmllıınması için 
'lil<katli olacaı!ız. 

Teknik barkacılıkta da. ban
ka kurm:ıkta da, halkın itimadı· 
nı kauınmak husıısıında da m1J 

v rr~k olduk Sımdi bu cermı 
le) ı kredı ~eklınde pıyasa~ a tı 

H lırr ald•fımıta gore: Ada· muştur. Aln ı11u ff'ker fabr kıı 
ncı bclC'chyeı;i ~nat hayatımız ~anda ~artırılan tahlıMe şışcle 
ıçın tok hayırlı hlr teşnbblı~e rin lı:irıflp sari mikron l'ı•ılıındU · 
geçmı~ hııh nm ktadır. nelrdi\ e lu anla ılı>ııı:ı a da. dnha r.~a~lı 
b:ıtçe,.inden nvrı lon tnhsi~atla hlr tetkike tahi tutulmak ve tah 
bir şehir tlvatrosu lnırulnıası 111 rttl llmrk Uıcııe Sa~l•k J!nhn 
fikrl. ku\Veclen fıilc çıkarılmış lı ına f.!On'1rr1lJY11ct r R ı ı "'" 
\C dan:ıd:ıkı H lke\i qlonlıırı 1 r n kirnlPr tarafıtırhn pfıld•fiı a 
bu sanal hareketıno tahsis edıl· ra tırıımıı1<tndır Rirkaç s:unr 
tir. kadar kat'l nrtke atınara~mı 

Rejisörü de bugunlerde anga ı hmin rıhvorum • 
ja rdilrrek olıın tiyatronun cinu Difer t rııPan, bu &J PıPrin 
muzdrki mev~ mde kU\ vctlı c- '"' ·l~arı~tandıın ırl!'ıı koı•·l1 n. t 
.,.rlrrlc. ptrd" nı halka atacağ 1 .ı.,rııar tarıır ""~" atılmıs oldu 
bıldırılmekted r. ı t.ı sanılrnakt dır. 

raponı, akıam pr" ra ı ,.. kapanıı 

4 \ Caat a u ... batı-• •r 
a da r I; n ut a .. \ Pr .ra 

ı~ (10 G n 
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merika'dan Vatan'a 

Düııya Güzelinin 
seçildigi gece 

Salonu dolduran binlerce kişi, bu muhteşem 
manzara kar~ısmda büyülenmişti . 

MOTORLARIMIZ 
gelnıistir. 

(Bası 4 üncüde) 
manda Kentucky eyaletinin 
kraliçesıyle de me gul olu)or· 
du. Hep beraber sahnenin ar
kasına ,sıttık 'e genç kızları 
orada bıt aktıktan sonra salona 
donduk. 

l\lU::.;ıbaka ı;:ı t sekıı buçukta 
başlıyaca! , arada, me htır ar· 
tı tlcrfn )~ptıgı ııunıaralıır 'c 
cğlcnet'leı olacaktı. Saat hcnliz 1 
ckız olm ına rağmen aşağı 

) ukarı dort lıın kı inın rahatça 1 
otuıabılcccğı alon, dolmağa 
başlamıştı. \ akamda gazclecı 
kartı ıhşık olduğu ıçın istedı· 
ğım s;ıbi her ~ t•re gırıp çıkabi· 
llyordum Bu bir hafta içınde 
ahbap oldujiuın polıs memurla· 
rı da bnna azami kolaylığı t;os
tcrı) orlnrdı. Bır aralık sokağa 
çıktım 'e yiızlerce kişlnın ka· 
pıda bekledıginl gördum. BU· 
tün yerler dolmuş, bu mühim 
hfıdı e) ı ~akın.dan gör.mek iste
) en birçok kı,i nçık-ta knlmıştı. 

Salonu muhim ah iy~tlerle 
gaıeteciler doldıırmu tu 

zelleı· birer birer sahneyi terk SA~BININ SESi 
ettiler. Amerikalı genç kızlar 
ahalinin arasında kendiledne YAHRAM GESAlt H 
ayrılan yere geçtiler. Ynlnn: ORTAKI,ARI 

Amerika Kraliçe 1 Jaekie Lou- '::n~e=yo:ğ:l:u~, :::i:st:ik~l:A:l :c:a~d:d:es:i:! 
ghery müsabay)a ışlırak ede· -1 
cckti. 

Gecenin en he)ccanh 
dakikalarını .) a ı.)onı z 

Sıra, güzelleri teker teker 
sahneye çıkarmağa, jürinin 

ontindc birkaç kere döndürme· 
ğe, i kelenln füer111dc 'ıirtit· 
meğe gclmiştı. Güzeller: zcı-a· 
fettcn, şahsiyetten, \Ücut ve 
yuz güıı•lliğlnden notlar ala· 
caktı. İlk çıkış lualctlc, ıkincisı 
1 c mayo ile olacaktı. Cüzellcr 
jürinın önünde uakikalarca 
durmağ4 mecburdu. ı 

MU abakanın heyecanlı nnla· 
rını ve dört buçuk saat süren 
bu miıhlm hadısenin tafsilatını 
yannki yazıma bırakı~orum. 
Bugün nrtık müsabakn so:ıa 
erınis. kimin kazandığı belli 
olmuştur. Buna 'rağmen, bu ta· 
rihi hldise hakkında sayfalarca 
yazı yazılabılir. 

Sara Ertuğnıl 

Bir katilin duruımasına 

başlandı 

ÇOCUKLARIN HUYSUZ• 
LUC'iU, APIŞ ARALARININ 
TERLEYiP PIŞMESINDEN 

iLERi GELiR, 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRA 

ICl IUlllllllill OlllU 

Dört Odalı Daire 

Saat sekız 1.ıuçuğn bir iki da· 
kıkn kain snlonda. bir tek 

oturacak )Cr yoktu. ?t\üsabaka· 
) ı ayakta cyretmeğe r.ıızı olan 
) uzlcrcC' ınsan. arka tacıflarda 
duru) ordu Gazctecılerc ayni· 
mış olan ~ere gıderek otutdcım. 
Dunyıının dort bir tarafınaan Bir mUddet önce, kan da\'a ı 
t;C'lıntş gazete muhabirleri, fo. y!lzünden Fatihte Sabri isminde 
toğrafçılar, ı imleri sık sık ~a· bir kunduracıyı sokak ortasın· 
zetelere geçen meşhur şali;i- da öldüren Kamil Yıldırımın du· 
yeller orada burada göze çar· ruşınasına diln ı inci ağırceza 

ve mil~temilfıtı kalonfer, 
sıcak su \C asansör, gayet 
müsait craitle deuen ki· 
ralıktır. Nişantaş, Güngö· 
ren Apt. Şakayik sokak, 
kapıcıya mUracaut. 

pıyordu. mahkemesinde ba~lanmı tır. 
Halen San Fransisko'da, Ka· Saffet Delikanlı ismindeki po-

ra}ollarımız namına tetkikler~ lis memuru d:ı bu da\'ada sanık· 
de bulunan Salıh Hacı alihzade tır. Çok kalabalık olan duruşma 
ısminde bır 'fıirk genci sırf bu sanıkların itııdeleri alındıktan 
müsabakada bulunmak üzere .sonra talik olunmu,,tur. 

l\lakslmde 
Vahi Öz ve 
arkadaşları 

Operet topluluğu 
Her aksam 21,15 
de, Pazar 16 da 
- Bob tlller -

burala gelmiş, foloğraf maki· 
nesini de bcrnber getirmişti. 
Bay Salıhe de bir gazeteci kar· 
tı buldum. Kendisi müsabaka· 
nın 'c Kraliçemizin resimlerini 
çekecekti. Gıızetemlz namına 
lıurada bıı kaç tane fotoğrafçı 
olmakla beraber ne kadar çok 
resim çekilirse o kndar iyiydi. 

Sinema ''e telr.viz)·onlar 
tam faall~et halinde 

Beyaz peynir ve kaşerin 

fiyatları düşüyor 

Anadolu \'e Trakya hn\alısın· 
den bol miktarda beyaz peynir· 
le kaşeı· peyniri gelmekte ve bu 
yüzden fiatlardn bir dllşüklilk 

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

i LAN 
hissedilmektedir. 
HenDı peynirlerımlze dıs Dikiş makineleri satış 

teklifler yapılmış olmamasına senisıınizde çalışmak üze· 
re makine dlki5i ve aksa· 

r am sekiı: buçukta juri, sah· rağmen, toptancılar \'C buzhane Uıtndan anlayan bir bayan 
nC'nln onllndeki yerleri al· sahipleri ihracat için stok yap- aranmaktadır. Arzu c:ıenle· 

dı. On bir kişlhk jurl heyetln· mağa ba,,lamışlardır. rin Çorluda En\er Ergor 
de gUzellık mfiteha ısı tanlQ· Halen piya ada lx-) az pe) nır- Akcr ortaklığını muraca· 
mıs ahsi)etll'r, fılm rejisörleri leı:in 1encke i 28 • 30 lıradan, atları. 
\e sınema artı Ueı ınden Arlene kaşer pcynlrlerinın kılosu dıt ,••••••11!1•••••• 
Dahi. Constancc Moore Ye Gil· 245 • 255 .kunı~tan muamele gor 
bert Roland 'ardı. Jurinin otur- mektedir. ~ . ' d ı~·ı locam ı kısmın yanında 
bu~ .ık bir orkestra \'ardı. tlze
rı kırmızı kaplı uzun 'e yük· 
sek bır l kele, sahneden ahali· 
nın ortn ına doğru uıatılmışlı. 
) an balkonlarııı ıki tarafına 
muazzam projektorler konmuş, 
ı;inema 'c televizyon makine· 
leri yerleştirilmişti. Bir süril 
fotoğrafçı t'llcrinde makineleri 
oradan oraya koşuyor, muha· 
bırler. ellerinde not defterleri 
bu tarıht gecenin başlamasını 
bekliyordu. 

Gecenin programı 
başlıyor 

Nıhayet, muazzam perdenin 
bnCınde Bob Rus el belirdi. 

Butiln programı o idare ede
cek, bulun hafta beraber çalış
tı~ı suıclleri halka tanıtacak, 
numaraları yapacak olan artist· 
lerı sahneye davet edecek, şar
kı söyliyecek, \elhasıl bir hayli 
:> orulacaktı. 

.M!ls:ıbakıı hakkında birkaç 
söz SOllCjen Bob Hussel, Ame· 
rikayı temsil eden güzellerden 
itibaren genç kızları alfabe sı· 
rası~lc lıirer birer hnlka tanıt· 
mağa başladı. GUzeller teker 
teker sahne~ e çıkıyor, orkes· 
tranın refakatınde, ıskelenin 
üzerinden ıleı ıye kadar yürü· 
duk~en sonra tekrar s~hneye 
donup yerlerim alıyorlardı. 
Sıra, ınuhtelıf mllletlere men· 
sup, güzellere gelmişti. Önde 
Alaslta, arkasındn Avustralya 
ve sırayla dığcrleri, birer birer 
çıkmağa başladılar. Koca salon 
alkıştan çınlıyordu. Hepsi bir· 
1 irinden güzel, hepsinin tua
Jetleri birbirinden şaheneydi. 
BlltUıı hayatım boyunca bu de
recede guzelliğl bir arada gör· 
mcmlstım. Ahali büyülenmiş 
gıbı~di. Işıkların altında ren· 
g renk tualctler birbirinden 
ci!zrl s:on1nü}or, manzara bir 
peri ma alını nndırı}ordu. 

Tiırkh c gıitl'll halka 
takdim cdili)or 

Sıra, Kralı,.emiz GelengUle 
gelmıştı Cı~inde kendisine 

çok yakıı;an be)0 nz bir tualet 
vardı. \'Urüyiışti gayet ahenkli,• 
hali ta' n gayet sadeydi Bob 
nussel: 

Deniz: sporlarının geliş· 

mesi isin toplantı 

Memleketimizde denız sporla
rının gelismesi için mevcut de
niz spor klüplerl arasında bir 
işbirliğin in temini için önümüz 
deki cuma gUnü vilayette büyük 
bir toplantı yapılacaktır. 

Toplantıda Ünh•ersitc rektör 
lerf, ordu müfettişi, kara ve de
niz komutanları, deniz spor klüp 
lerinin salAhiyeUi temsilcileri 
bulunacak \e görüimelere vali 
ve belediye reisi Gökay ba§kan· 
lık edecektir. , 

TURKIYE TURiZM 
KURUMU GEZiLERİ 

12 Tl'mnıu ı Cumartesi 
ROGAZIC'l GEZİS i : ri 1'.f ., 
Rumelıhisart - A§lyan -
F.mirgan konısu. 
Taksimtle11 olobilsle: 15.30 
---oı---

BENTLER PIKNIGI 
13 Temnıu1. l'aıa r: 10 'l'.J,. 
Taksim'den hareket 9.30 
Tafsilat için Tel.: 49842 

Biletler Kurum merkezin
de \'e Seyahat Acentahkla· 
nnda satısa arzedilmlşlir. 

~~rKlD'10 N;~~~.0!ohlar~~~r m!!~~~!kil- 1 
lasyona uygun 500 parça bina yapmaya yeter, ayrt ayrı 
kadastro görmllş, 15 parça büyük ve ikiye kolaylıkla ka· 
bili taksim parsellerin yarım hisseleri. Şişli 40 metrelik A· 
bidei Hürriyet cacldeslndekllere 17,5 metre ve 9 metrelık 
diğer sokaklardan yiız nlanlann 11 metre yükseklikte apar
tıman inşa ına müsaadeli, yana§ık nizama tAbi, ı:ift yüzlti 
sabun kalıbı gibi arsalar. Su, gaz, elektrikli. Sirkeci yolcu 
salonunda Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk yaı-gıçlığının oı5/23 
dosyası llc Uç ayrı grup halinde 'e teker teker olarak açık 
arttırma ile 22, 24, 28 temmuz 1952 günleri saat 10 • 11 ara
sında ilk ve 4, 7, 11 ağustos 1952 günleri saat 10 • 11 ara
mda da son arttırmaları yapılacaktır. Mufassal ilan Yeni 

Sabah gazetesinin 28 6 952 tarihli ,;e 4771 sayılı nü hasının 
5 inci sahife indedir. Çaplarını, krokilerini, imar durumla· 
rım, tapu kayıtlannı, ada ve parsellerini; miktarlannı; 
hudutlarını, sokaklannı tetkik etmek i:;tiyenlerin 045/23 
ayılı do ya)a ve daha geniş bilgi edinmek arzusunda olan· 
!arın 23573 telefona veya İstanbul 628 posta kutusuna baş· 
vurmalan kabıldir. Her zaman ele geçmez fırsattır, esleri 
yoktur. 

- •Sımdı de Türklve ıilıeli· 
ni görü~orsıınuz'• dedi~i za. 
mıın, du)'duğum heyecanı tah· 
mın edersiniz. kalbim duracak 

gıbi oluyor, alkıştan kulağım~::::::::::::::::::::::::: 
~ınlıyordu. ~ 

Bütün güzeller takdiın edil 
dıkten sonra, slnemn artisti, 
Piper l..auric sahne~e çıktı 

BUHAR MAKİNESİ ARANIYOR 
Dünya guzellılfini temsil eden 150 • 200 PS kuvvetinde kondenzeli buhar maklne!.ı 
bu me hur artist, hal ıkaten 

1 
veya lokomobil alınacaktır. Eyi vaziyette kullanılmış da o. 

çok glızel, ufaktefck k11 1 saçlı labilir. Satmak isleyenlerin Galata, Ünyon Han No. 18 p 

hır gC'n~ klzdı AT!U'rikıı millt 1 mUracaatl:ırı Telrfon 44007 

marşı soylendıktcn sonıa gü-l il••••l!!!!ll!!l!!-.!!!!ll•••~•ımı•••••l!!!!llllllfiİi 

ŞAH ESEF< 
1 S V EÇ 
0ST0N EVSAF 
RADYOLARIDIR 

.. 
PorUıtıf, 4 lambalı 

hem batarya hım de 

t •hlrd• cereyanlı işler 

~1'.:S l'l VA ll:OSU.l'\Dı\ 

Her akşam saat 21 de 
ZA ri SU:\CaıR 

r 1.~ı :--iı ı ı :ı:i 

. ıı . t.t lı 0 :\1..\f< l:l> \ l ~ ı · 

AYRCA 

'•on<f'10000 
• •or• 5000 
•o' 1000 
'Er 50C 

IRALIK PARA 
IKRAr llYELERI 

10 
TEM~fUZA 
KADAR 
SiZDE VAOESIZt~ VEYı\ 
ft' AZ (iÇ AY VADELi ZO 

IRALIK BiR TASARRUF 
tiESABI ACTIR ".iZ VA. 
OESIZLERDE HER ı:ıo 
LiRA VADEL. 
LFRDE HER 2'0 
LiRA ICIN AYRI 
l\lJRA N 

PorUıUf Bataryal ı 

E 1 A Radyosu 

Turluye Umum M~meullı , 

I 
' ' ' 

RIFAT KERIBAR, ŞABAT LEYt ve ORTAGI 
Alaca Hamam Salt11ncv Han Cad . 62 . loıonbııl 

Telgraf ı DA•fEL • lotanb11I - Tel•lon ı 221 S7 

lmtaa1 -1ah:bı: Sl:ll A!'ol KOKI .!'. 

Hu ~a ·ıdı1 varı lslrrlnı fiile n idart Prlr.n mes'ul nıüdur: 

11rn1 tH \ 'F:NEll 

l \ ',\I A N I c: ım•'•"ilil ,,. · • ··ı..,n ı·•'•' 1 1\ ~ - t tanbul 

\ ı\ 1 \ ... ~· .\ J r. ' .\ s 1 

KiNiNLi 

KİNİNLİ 

GRiPiN 
• Baı, diı, adale, si· 

n ir ağrılarını teskin 
eder. 

• Bayanlarıtı muay· 
yen zamanlardaki 
sancılarına kar f ı 
ıon derece fayda· 
lıdır. 

8 • 7 • 1952 -

! Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento 
ve S~kireci Fabrikalan Anonim Sirkeli 

ikinci Davetname - İkinci İlan 
A~lan \ e Eskihisar Mlillelıit Çimen to ve Sukireci Fabrikala· 

rı Anonim ~irkeli hissedarlarının aşağıdaki ruzn:ımeyi müza· 
kere e tmek üzere birinci defn Ievka!Ade toplantıya davet olun· 
d uklan 20 Haziran 1952 tarihinde Ticaret Kanununun muaddel 
386 ıncı maddesinin lüzum gösterdiği nisabı içtima hasıl olma· 
dığından mezkiır sirket hlssedaranı aşağıda yazılı aynı ruzna· 
meyi müzakere etmek üzere 25 Temmuz 1952 tarihine müsadif 
cuma günü saat 15 te Beyoğlunda, Pcrapalas Oteli salonlannda 
ikinci bir fevkalilde içtimaa davet olunurlar. 

G Ü NDEM 

l - Şirket dahili nizamnamesinin 27 inci maddesinin ali· 
deki şekilde tfıdili: 
21 inc:i maddenin bugünkü 

§ekli: Tadilden sonra alacağı ~ekli: 

Heyeti umumiye vekaleten 
\'eya asaleten Uiakal yirmi beş 
hisse) e malik olan bissedaran 
dan mürekkep olacak tı r. Hc
~eli umumlyede 2erek as:ıle· 
ten ''e gerek \'ekfıleten hallr 
bulunan hissedaranın her yiı .. 
mi beş hisse için bir reyi ola· 
cak ve şu kadar ki her 1>!r 
hissedarın yirmi be·ten 1iyade 
<Ticaret Kanununun ~'65 inci 
maddesiyle :ralnız ondan ziya· 
de) reji olmıyaeaktır. 

Heyeti umumiye vekaleten 
veya asaleten laakal beş yüt 
hisseye malik olan hisscdaran· 
dan milrekkep olacaktır. Heye
ti uınunıiyede gerek asaleten 
\'e gerPk \'ehliletcn hıızır bu· 
l un:ın hi sednr:ının her beş yüz 
hi se i~in bir rcvi olac:ık ve 
şu karlar ki, her bir hisscdnın 
ondan zb ade re) i olamıyacak· 
tır. 

2 - Darıca fııbrikasıııın tevziatı mfivncehcsinde, şirket da· 
hıli nızamnamesinin muaddel 38 inci maddesil'ln alideki şek"lde 
j enlden tAdlli ve mllcssls hisse senetlerinin şirketı;e mübayaası 
h:ıkkında müzakere. 

l\l u aıldel :ıs inci maddenin TAdllden onra alacağı ştkil : 
bugünkü şekli : 

Sirketin temettüatı sarlyei 
sene\•iye inden eHelil bililistis 
na hisselerin cümlesine ilk le· 
mettü olarak bedeli tesviye e· 
dilmis sermayeye yüzde altı ı. 
tasına kifayet edecek meblCığ 
' e saniyen ihtiyat akçesini te · 
kil etmek üzere temettüntı 
mezburenin yüıdc onu ifraz 
olunduktan sonra baki kalan 
kısmı sureti Sdiyedc ki, 
ı - Yüzde beşi Meclisi İda· 

re lhalnrına. 
2 - Yüzde onu m!lessis his· 

eleri ashabına. 
3 - Yüzde seksen beşi his· 

se scnedatı ashabın:ı 
taksım olunur. 

Şirketin temettüatı safiyel 
seneviyesinden evvela blla Is· 
tisna hlsseleıin cümlesine ilk 

t enıetUl olarak bedeli tesviye e· 
dilmiş sermayeye yüıde altı f· 
tasına kıfayet edC'cek meblağ 
\ C s niyen ihtiyat akçesini teş· 
kıl etmek üzere temettüatı mez· 
burenin yüzde onu ifraz olun· 
dukt:ın sonra baki kabn kısmı 

sureli iidiyede ki, 
1 - \'ilzde be~i Mc,clisi lda· 

re Azasına. 
2 - Senelik lstihs:ılin 40.000 

tonuna icabet eden rnik· 
tarın % 10 u müessis 

hisseleri ashabına. 
3 - Bakiyyesi hisse seneda· 

tı ashabına tC'hsis \e 
taksim olunur. 

3 - Tezyidi sermaye münasebetiyle yeni his~c ~enetleri 
bastmlıı-ken, eski h arflerle ve muhtelif licanlarla y:ızılı bulu· 
nan 112 000 eski hisse senedinin de yl.'nilcnmesi hakkında 
müzakere. 

Tiraı·ct Kanununun 385 incı maddesi nıııclb1nce hissedarlar 
dıın. bır hissesi otan ın dahi işbu müzakereye istirak 'e rey itA 
etmiye hakkı vardır. Vr birden ziyacp hissesi olan zevatın rey· 
lerl his<eleri nisbetinile tezayüd eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak istiyen zevat. Ticaret Ka 
nunun 371 inci maddesi muelbinte. içtima tarihi~den bır haf· 
ta evvel hisselerini Sirke! ! C"rkeılne ıevcli etmelidirler. 

Rankalııra te\di edilrcPk hl se ~cr.e<fıtı n•nJtoJ.ı•!iııclr " ' ına· 
r ı.. 0 ln' tnnl ı <\'rket .Merkezine te\diat n,~ı,·, etlnde ' ı ak 
k bul etlılerektir. in \ RE ınccı .::ı l 


