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iran 'da, bürük 
galeyan başladı 
Kefen giyenler 

•• • 
ııumayış ve 

Basbakaıı aleylıinde 

yapıyorlar 

., 

grev 
Sllôhlı ku.,.,eıleı• Tahrana •• •• y11r11yor 

Kôşani, damarlar1mızda kan akhkça 1ngiltere ve uşak
• lar1na karşı mücadele edeceğiz, dedi 

Tahran 20 - E·ki Başbak:ııı 
Musaddık'ın taraftarları, b ı 
gün baş~ehrin muhtelir yu!~ 
rinde karışıklıklar çıkarmış 
lar ve nümayişçllerden 12 ki;• 
ağır surette yaralanmışı ır. !'. ü 
mayişçiler polis kaıııyonl~,·ıııı 
taşlamışlar, polisler, mJtr~k. 
dipçik \ e kırbaçlarla hılcuın 
edince de kaçmı~lardır. 

Dört Sherman tankı ile tııic· 
\'iye edilen muhafız kıtalaı·ı 
Meclis meydanında nöbet b~I: 

lemektedır. Askere, muk3vc 
met halinde ateş etmek cm:ı 
verilmiştir. 

göre, çarpışmalarda süniülenip 
ağır surette yaralanan nüma 
rlşçller hastanelere kaldırılmış 
tır. 

Haber verildiğine göre, pet 
rol merkezlel'inden Kermen· 
şah'da, Musaddık taraftarları· 
nın kefenlere biirünüp c){tt 

saddık için canımızı vereceğız 
amma hainleri öldilreceğiz• ii· 
·e nümayiş yapmalarından so:ı· 

ra, bu ehirde sıkıyonetim ili'l 
cdilmiştır. 

Kaz\•lnde de uziyet ·iddldir. 
Polis nümayisçıleri dağıtnıı~tır. 
Ba bakan Ahmet Kıvam, karı 

Oliıııpl)"atlara iııtirik eclcn Tüı·k sporculan cumartesi günü yapılan geçit resminde ıeref tribününün önünden geçerken balkın CO§kun tezahüratile karşıtım· 

Demiryolu işçilerinin sr2\·e 
kalkıştıktan ,.e seferleri :ılı: 
sattıkları bildirilmektedir. 

Pazardaki silahlı polis ı.ı t.ı· 
ları tarafından bildirildi 

ıklıklar hatkında malumat 'e 
bu bölgede gü\•enlik tedbirleri 
almak üzere Abadan askeri ko 
mutanını merkeze çağırmı~tır. 

mevamı Sr.: 7; Sil: 4 del mııtır. Türk bayrağını baske&bol takımının kaptanı Mustaf.ı \'alım taşımaktadır. <Tclc!oto A.P.) 

N;eye-~s!_r~~t__J~~~~!fa~!!i •••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Zafer ~ . . 

G~dir?!.~! t Dün yapılan sekiz karşılaşmadan 
hrrıet Emin YALMAN de • d ı • ld • k 

. . . . 
~ Düzeltiyor ~ . . . . . . . . 
! Yunan elçisinin be- E 

~~.~~ .. !!!.:::.:; ye ısın e ga· ıp ge ı 
.... orını toptan tahrip edbor· • 

: yanatı yanlış tercü- : . . 
: me edilmic : . ., . 
: Ankara 20 - Yunan el · : 

ıı. .~ınanıık •abaları u 'e)a Ba .. raııı Şit Ceı11il SarıfJacak, lrfaıı Ataıı t11sla, Hasaıı 
tı•ıat 11'1, tarla.) a çe\ iriyor 'e· U '· _ 

i çı ı Alexandı· Contumas'ın : 
: son beyanatı üzerine milna· : 
: knlıjalnr devam etınektediı-. i 
: Bu"ıinkli .uıus• bu beya. : 
! nalın dc,~ıctıer hukukuna : 

lıe,.1rlkat~tları kereste haline • ' 
1eı:ı .. 1 boyıcce zahmetsiz bir Ge 111ic i, Te.,fik Yiiee, Ha .. daı• Zafer, M. A . lslioğlıı sayı 

11,111 11lıkanı arıyordu. U 

~~r r:~::i~~e:1:111~;::U1 f!~~e~:~: ile galip geldileı•. Adil Ataıı sayı ile yeııildi 1
: 3.) kırı olduğunu, bir elçinin ! 

'•tının 1
• Amerikanın baıı taraf· 

dltı11 ll'lahsuı vermez hale g'el· 
ll.4ııt~~ bazı Yerlerde nehirlerin 
llta.liııa, ele avuca sığmadıgma, 
llıııtıaıaı IDuhtao-_.lduğu rutubet 
"'111111 a edilecek )erde azgın 
1-rı.1 t~Prağın miinbit tab:ıka· 
l~llla •l~p süpürdülüne, bir 
lııııı..t koyfülerin tarlalar·ndan 
lıııraı1~1bsuıü alamadıkları için 
~ildi 1

8 
terkettiklerine dikkat 

: lla; '190: baslretlllerin ba· 
llaa11 1' de Cumhurreisl bu· 
il, din heoc:ıore Roosevelt ge(' 
•ı)'etın~llllk ve çok ı;evilmi · şah· 
llı'lıar~ ortaya koydu. Orman 
•'de biıa davasını birinci dere· 
lllııe r Amerikan milli davası 

"e baıt!'tirdi. Bütün ormanlar 
~ltııı41 ~klar, <milli park) adı 
~ddtı lrdenbil'e adeta nıu· 
ıı.ıııetın bir nıanzara aldı. blltün 
'llıaııet ba~lretli muhafazasın:ı 

t.. tdildl. 
\' .. er bu . 
e biitun g~n Amerika, kendini 

dtııaıl'»e dunu:n besllyecek ,., 
lııetı.., ::enin şirret '' meli· 
~lllltk rşı koyabilecek üir 
~ -'llıee~ Dlevkilnde bulunuyor· 

1•t bıa r kalılar 'e diğer in an· 

4•rırt ~11 • R~o e\elt gibi adam· 
r ttiJ) :on bıldlllmiz Roo evelt 
~ •it ••lrem ormanları nıuhn· 

•aetıne borçludurlaı·. 

?lirkır 
111.,ffle de orman tahıibi 

~IJıı>'l •ıı Vahim denilecek bir 

1 tl1erı111 Varınııtır. Tehlike. işa· 

11
tlrt 11Gt'l/n hepsi, gören göller 
~"• 1ı11f11ttur. Bu işi milli bir 
~ ~k n.~e kökünden ele ala· 
te~lık ~Urkiyenin istikbalini 
lıı' lltaiU ir hale koymuş, gele· 

tııı. erin hakkını yemiş o· 

~'-•I 1 
.. ~lllilftketıhtiyaçlar bakımından 
S ~tnlıln yüzde otuz, hiç 
~ bi:~de Yirmi bes derece· 
~ 1iıı •ınının ormanlık ol· 
~ 1-tı na ltllrken. ihtisas a· 
.... l\ı,.~ lllevcudumuıun vlizde 
&._ '1._/ndıtını. bunun lıüyuk 
~ baı •ı koruların deJll, ım· 

9'tlli lalıkların teljkil ettiği· 
L.~Orlar. 
~ laııı davasını kuru )'asak· 
~ tee ttnıete imün yoktur. 
~ ~lr ::be göstermiıtlr. E· 
lı\ ~- f111 ve iskin ,ıyaseti 
tr..)trle lıaa. dallık ve ormın· 
ıı...~a ~:e. Yaııyan köylülf!r, 
lı~'llld rıp etmde fideta 
~ '-rı_ 1lrlar. Bunun bir ~ek· 
\ıt lllaır ~eınak için ormaaı bal· 
•t -lrll tya Yakmaktır. Ul,lrr 
~ lıtt~rnıandan kaçak ol:h:a~ 

ti~ ''-111 ek ve satmaktır. 
ttıe ~ı Yttlıtıren arazi, f'k"e 

(be~lle müsait değlhlir. 
1b.ı Sa: '7; SU: 3 de) 

Olimpiyat merasiminin yapıldılı sırada sahaya fırlıyarak sulh nümayi i yapmıya kalkışan gcnt" 
kız, polis tarafındın Rha dııın:ı ·çıkartılıyor. Bir talebe olan nümayiMi, ilk ı.orgusu sonunda 

te,·kif edilmiştir. <Telef oto .\ . P.) 

FUTBOL MAÇLARINDA 
~ 

Yugoslav takınıı 
Sovyetlerle S • S 
berabere kaldı 

2 - 1 · 
' 

Brezilya, Lüksemburg'u 
Almanya da Mısır'ı 3 - 1 yendi 
-0-

Atletizm 
Neticeleri 

Futbol maçlarında \'ugoshw· 
ya ile Rusya 5-5 berabere kat. 
dalar. 

Brezilya, Ltiksemburgu 2-1, 
Almanya da Mısırı 3-1 yendi· 
ler. 

Helsinki: 20 (A.P.) - Olim· 
piyat futbol müsabakalarında Yu 
goslavya ve Rusya 5-5 bernbere 

101000 metre finalini, kalmışlardır. Oyun uzatılmışsa 
da netice değişmemiştır. 

Çekoslovakyalı meŞ- Bu maç salı günü tekrar cdi 

hur Zatopek kazandı lecektir. 
Helslnkl, 20 - (Hususr suret Helsinki, 20 (A.P.) - Kotk:ı 

le gönderdiğimiz arkadaşımız Se da oynanan Brezilra - Lüksem. 
burg futbol maçını 2-1 Breıll 

dat Taylan bildiriyor). ya t.ıkımı kazanmıştır. 
Bugün burada yapılan 10.000 

: Trlik hükumeti ile onun •. . . 

1
: muhalefeti arasındaki mu· : 
: ıoevamı Sa: 7: Sü: 8 de) : 

~···················-······· General Collins Anna Rosenberg 

Helsinki, 20 - ( Huı.ıısi SU· 
rette gönderdiğimiz Iuhalıiri· 
mız Sedat Taylan telsizle bil. 
dirbor). 

Serbest Glire~ miisabakal&rı 
bugun Bel inki Spor 'c Sergi 
Salonunda bınlcıcc seyircinin 
huzurunda a~·ıldı. 

Kısa suren seremoniden son. 
ra güreşlere geçıldi. 

Geııeral Collins ve Aıına 
Rosenberg ge tiyor 

Bızimkılerin tafsılatını bildi· 
rı~onım'. 

52 KİLO: - Ha an Genıiri 
('fül'k) - İlmonenlc 11-'in). 

01impı) atlarda ilk giırc~imiz j 

Amerika Savunma Bakan Y ardımcısıyle Kara Kuvvetleri 
Kurmay Başkam Türkiyede askeri temaslarda buluna-

Hasan Geınıcı ile i''inli arasınrta 1 Caklar Ve ihtiyarlarımız hakkında İzahat alacaklar. 
oldu. Go;ıkla beraber hasmının ~ 
ii~tünc hücum eden llasıın, Fin Bunuı ııu•.abı~ı,..ı:ch" ,--
li rakibin~. altına al~ı; _sal'~ayı 1 Ankara 20 _ Ağustosun il:C -/..~ 

ilk defa böyle. ~ır beynelmileli kurmay baskanı General collins l ~ \ OK\~~lSU ı\ı)AN iLK takarak kopruye getırdı. F akııt haftasında Amerika ku\'ntleri ~//Jf• ' , ı , .., · • • 

temas yaptığı ıçııı çok hcycc:ın ile .l.\Iilli Savunma Bakan yar !. T u RK lfıOTR ;\SJ 
lı)dı . Bu ~üzden t~m. tuş ya· ldımcısı Bayan Anna Rosenberg ~--iwıı.>. ft fl 
paca~ı sırada bu muhım fırsa. hususi bir uçakla Amerlkadan ,*!_- :;,;-~.~ --~ ,, r tW" YAhM ..AN 
tı clındcn kaçırdı . Dcue Hasa· -ehrimize gelecektir. ~ " 
ııın galibiyetiyle sona erdi. • Bakan yardımcısı Anna Ro 

İkınci dcHcclc Ha an ı-·ınli· senbcrg ve General Collins şeh cc Rüyam » dan notlar : 1 O 
<Devamı Sa: 5: Sü: 3 de) rimizde birkaç giln kalacak, bu 

~ müddet zarfında devlet \'e hü· 
kümet erkanı tarafından kabu ı 
edilecek ve genel kurmay ile 

mevamı Sa: 7: Sil: 7 de) 

Yargıtay Başkanı 
Buaünlerde 
Belli olacak 

l1uıukl vuı .. ~ırı,,.i:dın 

Ankara 20 - Yargıtay birin 
ci başkanı Fevzi Bozer l aş had· 
dıni doldurması ebebile 13 
lemıııuzda emekli.) e ayrıl mı tı 
Bu suretle inhllil eden yargıla\' 
birinci başkanlığına kimin getl 
rlleceği adliye mensupları \'e bu· 
kukçular tarafından alaka ile 
beklenmektedir. 

Başkanlığa yargıtay daire bııl) 
kanlarından en kldemlilerı nam 
zet gösterilecek ve bunlar ara· 
sından biri seçilecektir. 

Bu nıüna ebetle başkanl ık n 
dayı için Adalet Bakanlığı öte· 
denberi takip edilen usule U\S 

rak en kıoı:mli daire ba~lıanla. 
101'\amı Sa: 7: Sil: 1 de) 

Şaka yapalım derken 

metrelik muka\'emct yarısını Çc m~lsinki, 20 (A.P.) - Bugün 
koslo\'akyalı meshur Zatopek ka. Turku'da yapılan Olimpıyat fut ,,,,,,. 
ıanmı tır. Bilindiği gibi Z:ıtope" 

1 
bol karşılaşmalarında Almanya, Eı1lt Olhıpi' ·t sampi~onlarından Nurml, on 1 t'~ gln ıllnnıcıll' 

Ankar~ya dolu 
Yağdı ··ıotun nnünde. bastonun 

Bekdik ıtioleni~ orlar. 
üıerlndc Haıim Mardin ile Xihat 

(Y•w~ı 4 n~u a~famızdadıı'.) (Dnamı Sa: 7; Sil; 6 da) 'Mısın 3-1 mağlüp etmı~tiı. yanacak olar. Oli•npiJ.ıt nı('511ır .. iııi ateşl erken (Telefoto A.l'.) ı \'amıı l nrl Sayf•d:ı ı 
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IGüNON YAZlSlf 

ının yeni ilacı 
-------""" Eh bir hekim 1 Dünya ril· r Yazan i ı 

zun:I"' mı1 r bu ~atı} ı okur 

1 1 
da bu ılAcı tec-

yoı:ılarca ın· Dı·. Keınal Saı•aeog""' lu rutıe)e kalkar 
un mide ya· mı~ DU~Unun 

Mide yar 
Tiyatrosunda 

başlıyor 

Sehiı 
-> 

alı malar 
ruıodan kıv. L------=-=---_,,=-_.,,.,. _________ "-' hır kere: 

ranır. Hele Hast ,a mıdeslni teda~i icın İstanbul Şehir Tiyatrolarında yeni mevsimin ilk temsille. 
ilk ve son baharda onların a~- Cumhurba~anı namzedi mes-- J ı_ k b nnln pro\'alarına ı Ağustostan ıtıbaren başlanılacaktır. 30 Ha· 
rıları tutar. Perhize gırerler, bur Eısenho\\tır ın hep mldele- ille verec"'"'• hasta kütü gı ı zirandanbcrı \'azifesine ba&lamıı; olan Avu;.turyalı baş Rejltor 
hckımlere ko§arlar. rınden muztanp olduğunu bı· şı;ecek, nefesı daralacak, bası r.ıax Meinecke, bır taraftan sanatkArlarla teker teker tanıGarak 
Mıde ~ara ı ba&ka ihtUAtla- Jıyor muydunuz" Mıde hasta. ağrıyııcak. Ve hemen doktoru. tne\'cut kadronun lmkAnlarını öğrenmeğe calıeırken, diğer ta

n yoksa uman zam n gelen ları daıma koll!nrer dü9Un· na koşacak: raftan yenı meuım repertU\ arının ilk eserleri üzerınde de 
ağrılarla kendını bellı eder. On cclı, ortalığı karanlık goren - Hey Doktor Bey, sen beni Tıyatro mudürltlğil ıle tema· , e fıkir teatilerinde bulunmakta. 
beş yı.rmı gün ağırır, sonra ge- kım·eıer olduğundan bir Ame- zehlrledın! Bana bir se~ler o- dır. SanatkArlar ara•ından Ercument Behzat Lav, Refık Kemal 
çer. Aylarca bir eey yoktur. rikan mecmuası <Dunya~ı has- !uyar. Benı o1dürecek mi ın7 Arduman ve suavı Tedıı de yenı ba5 rejisoriln faaliyetıne asi&· 
Sonra yıne başlar. ta adamların idare etm ·ınden Derse doktorun durumu ne tan sıfatı ile ıstırak etmektedir. 

Bu ağrı yemeklerle aUıkalı· dola;ı; ı i5'eTın kotu gıttığıni) kadar milskulleşır. Artık o cı- Diğer taraftan bu yıl Dram Tiyatrosu temsıl plAnı üzerinde 
dır. A~ıl midede olan ~araların ileri slitii.> or. urdan pılıyı pırtl,} ı topla ın de baz.ı değısıkllklcr ) apılacak \e şımdı) e kadarki sistem ter· 
ağrıları yeme ten bir ç-eyrek İşte bu kadar mfihım olan gitsın. (İyısi mi defet bo~le kedılerek, repertuvar usulü tatbik erlıl"cektır. Yeni u;ule gore, 
sonradan blr saat sonra;ı;a ka· ve çok defa illçların kAr tml· ıl!cı ... Neyıme gerek? Bıışıma m"' im başı icln tıç piyesın biroen provasına ba;lanılacaktır. 1 

dar deği· n bir zaman zarfında yerek amelbata baŞ\urulmak iş ml çıkaracağını). der \e 1 ekimde Dram Tısatrosu blrbır P"ilne verilecek fiç ayrı prö
ba~ gosterır .ııdcd n onraki zorunda kalın n mide yarası· koy hekinunin bahsetUğı koca- mı} erle yeni mevsimi ııcacak 'e eserler, mua) ·en günlerde 
on ıkı parmak barsa~ında olan· nın yeni bır ilAcmın daha bu- kan il cında mıde yarasıpı şi- tekrarlatılacaktır. Dram Tlyatrosunun üc ilk e<erinin isimleri 
lar ise yemekten 2-5 saat son· lunmus olma ı herkesi ve bıl- falandırma k rametine d'udak yakında katı surette belll olacaktır. Bunlardan ıki·inin modern 
ra gelir Bazan geceleyin tu· hassa mide yarası olanları ne bUker, omuz sılker ve sırtını Dünya edebiyatının en yeni orneklerınden, bırının de genç &ahne 
tar. Uykudan uyandırır. Hasta· kadar çok S!'vındirir'! çevirır. nzarlarımızdan bir şalrimlzın ~on e•erınln olması ihtimali var-
lar ya bıraz bır py )lyerek Eskid.,nb rl mide yarasına İki ilim adamının dır. Komedi kısmına \erilecek veni veçhe ve halkevl sahn

1
ele-

veya karbonat alarak ağrıyı ilAç aranmıs ve hep·ı bır müd- rinde oynatılacak eserler üzerinde de bugunlerde katı karar ara 
dindırırler. det muvaffakı~et tahtına otur- Alakası varılacaktır. 

Aln nasıl 
BaslarZ 

• mu9}ar, fakat s:Unı.ın bınnde 
hastalığın nliksettH;ı öğtenllın
ce bunların sıra ile itıbardan 
dUstüklerl gorillmü~tür. 

Ağrı birdenbire değil, ekse-

tste uvallı Doktor Revers'in 
yazdığı makale 1ie bö~le kar 

ıılanmıstır. Fakat bôyle zarar· 
ları olan bır maddede baz.ı tesır 
ler alınası da pek yabana atı· 
lacak bir şey değıl .. İşte bu ba. 
kımdan iki ıllm adamı, biri 
Amsterdamda Profesor Berst, 
dığerl de Almıınyanın Gıcssen 
Tıp Fakultesinde Doçent Dok. 
tor Schulze bu madde ile alA· 
kadar oluyorlar. Schulze teda· 
rık ettiği meyan koktinU havan
da do' fi) or. toz haline g tırıp 
suda erltıyor. mıde hastalarına 
saatte bir yudum bundan içlri· 
yor. Bo~ lelikle gunde 40 gram 
me~an kokU yutturu~or. İlk 
hastasını yatakta \"e rnutad uı. 

ser dıyetile '<e bu ılAçla tedad 
Mıyor. Fakat ı;onrakıleri B)lk· 
ta ve serbest diyetle teda\ i etli· 
yor. Hastaların hepsi iyı olu
yorlar. 

rb a yavaş ya\ali baslar. 
gitill:ce iddetini arttırır. •'o
betin onlarına doğru yine git
tikçe hafifliyerek biter. Ağrı
nın yerı gobcğln Ustundedir. 
Bıraz üst ve sağ tarafında olur. 
Bel kemlğıne doğru vurur. 
Muayenıode ekseri,>a parmak 
ucu kad~r bır noktanın çok 
hassas olduğu gorUlür. A rı 
cekici, burkucu. hazan da ka
pancı vasıftadır. Ağrıdan baş. k' mıde yaralarında kusmalar 
da olur. Bu kusmalar o kadar 
sık değıldir, Bazıın } emekten 
soı:ı.ra •olur. Yenilen )emekler 
çıkar. Baun da sadece ek&i su 
lar gelir. Kusma esnasında kan 
gelmesi de milmkilndilr. Bu 
kan cüz'i olabıleceğı glbı has· 
tfYl öldürecek derece~i de bu
labılır. 

Jıtide yaralarının kôtü ihti· 
Utları da vardır: Kanama, de
linme, yalnnındaki pankreas, 
safra kesesi, karacıger gıbı u. 
zuvların içine kadar derinleşip 
girmesi, mideyi salyangoz, kum 
ıaati. heybe gıbi acaip &ekılle
re sokması, yapısıklıklar, yara
nın nasırlaşıp kuyu ağzı gıbi 
bir hal alışı \"e nıhayet kanser 
ile lhtıHıt gibi her biri derece 

derece •ahim olabilen a!etlerı 
vardır. Bu bık dan mide ya. 
rası edilmemelidir. 

Ülser kimlerde 
Faıladır. 

Mide yarasının kafa ile çalı· 
pn insanlarda daha çok 

görillduğ!i dıkkati çekmekte· 
dir. Diplomat, Doktor, Hukuk
çu, Muhenllis, Muallım gıbi ka. 
fasile çalış.o insanlarda pek 
fazla görüluyor. Dun) anın i· 
slml rıni çok iyi bildiği bir çok 
dıplomatlar bu hastalıktan 
muztarıptır Mesell: Amerika· 
da Haricıye , ·azın At"heson, 
:Rus Haricıye Nazırı Vısinski, 

eskı İngılız Ba§' ekıli Attlee, 
Fransız Hariciye Nazın Sebu· 
man, hattA yeni Amerikan ................ 

23/7/952 

Tarihinde 
HİZMETE GİflECEK 

Bir kocakarı 
i!Acı 

Benlm bahsetmek istedığim 
yeni ilAç, hır çok defa ol

duğu gibi bir kocakarı ilAcının 
hekimler tarafındın yeni far· 
kına varılması suretile meyda
na çıkmıştır. 

Bu ilAcın hıkAyesi &udur: 
Holl!ndanın küçük bir kasa. 

basında Doktor Revers adındı 
bir hekim vardır. Onun mıde 
hastaları kendısıne ganp bir 
teda'i usulü ö~etıyorlar. Onun 
mıdesinde yara bulunan b:r 
hastası nrdı. Aylarca perhize 
sokmuştu. Fakat hır türlü iyi 
olmadıgından hekım hastasına 

ameliyat tavsi e etmek zorunda 
kalıyor. Nihayet amelı)at günu 
tesbıt edilil or fakat o gününü Genç bir hasta 
beklerken hastanın ıştıhası dil· Üzerindeki tec:riıbe 
zellyor, yanakları tekrar pem- GUnUn birınde hastahaneye 
beleşıyor, hasta da kendini cok genç hır :ıdam geliyor ki 
ıyi hıssediyor \'e bütün bu du· onda mide kanseri §ilphe edıl· 
rumdan onun hastası hiç bir miştlr. 
şey anlamıyor. • (Denmı Sa: 6 Sil: 1 de) 
Hastanın midesinde Ulcus 

Callosum denilen nasırla&mı&, rr= 
ağzı kuyu bılezıği şeklini al-1 1 _ 
ınış bir ülser vardı. Buna ilAc 
klr etmez. Nihayet hasta dok· 
toruna dıyor ki: 

- Ben ameliyat olmam, tlra 
ben arUk ı ı oldum' 

. 
C.ECM.1$TE . 

BUC.UN . · 
- bı mı oldun? İmkAnsız ... 

Senin midendeki yara iyi ol· 
mu! 

Prut zaferi ''e 
Güzel Katerlnu 

- Doktor bey sizin iyi ede. 
mediğınlzi, aktarın eczahanesi 
i)i etti. Onda bir harika ilAc 
ur. 
Nıhayet doktor, aktardan te 

darık edılen bu kocakarı ilAcı
nın terkibıni ögrenlyor: 

Anason, cüz'l demir tozu ve 
do\'ultnUs meyan kokunun to-
zu' ... 

Bir gece 
.... 

Aleminin 
Bilançosu 
Evvelkı gece saat 3.30 da 

rarlabaşında bir hAdise olmuş· 
tur. Unkapanında Yeşil Tulumba 
mahallesınde oturan Ali Topçu, 
Hacıkadın mahallesinde oturan 
Ali Dıkmen \'C Salıh Canvar i· 
sımlerınde Uç arkadaş, Tarlaba
şında dolaşan uygunsuz kadınlar· 
dan Mlıbeccel'i arzusu hılAfını 
bir otomobıle koyup, Unkapanı 
Gençlık KIUbti bınasına gô· 
ıürmUşlcrdir. Bır müddet eğlen. 
dikten ı;onra Ali Dikmen kadını 
d!hmeğe başlamış ,.e iddıa edil· 
diğlne gore .Milbcocel'ın 4 lira 
parası, saat Ye bıleı.iği zorla a
lınmıstır. Uc sanık yakalanarak 
tahkıkata başlanmıştır. 

Deri ve kösele tüccarları 
Derneği kuruldu 

Şehrimizdeki Deri ve Kösele 
tUccarları Istanbul kösele, deri 
ntanlar, ve mcı;ln, sahtıyan bo· 
ya cıları esnafı derneği ismi ile 
bır dernek kurmuşlardır. Baş. 
kanlığa deri 'c koscle tuccarı 
Reşat Alp seçılmlşlır. Dernek, 
e~nafı ıktısaden kalkındırmak 
mak&adı ile kurulmu$tur. 

Mc. Ghoe dün Medrano 
Sirk'ine gitti 

Bir mtiddettenberi şehrimizde 
i tıra)lat etmekte olan Amerıkan 
bilyUk elçisi Mr. l\Ic Ghee dün 
aılesi ile birlikte llledrano sirkı· 
ne gidıp temsllleri takip ctmis
tır. 

Pakistan Emniyet Genel 
Müdürü geldi 

Pakistan Emniyet Genel mil· 
'ı dürü Aıtizazuddın Ahmed Han, 
ettin bir Pan Amerikan uçağı ile 

, Karasıden 5ehrimlze gelmiştir. 
Ahmed Han 23 temmuza ka

dar şehrimizde kalacaktır. 

Türkiye 

Dairelerde yeni 
Çahşma saati 
Başlıyor 
Şehrimizde sıcakların artması 

dolayısı He memurların vazife 
uatierinde değişiklik yapılmış. 
tır. Bugünden lübaren mesai 
saatleri, saat 8 de başlı~acak 
l4.30 da sona erecektir. Memur· 
lrrın oğle uzerl, halkın işlerini 
sekteye uğratmamak üzere kah
' altı etmelerine müsaade olun. 
mu&tur. 

Sayfiyelerdoki ekmek 
sıkıntısı önlenecek 

Pazar günleri sayfiye yerleri· 
ne \8 plAJlara gıdenler çoğaldığı 
iı;;in, bu semtlerde bü~ ilk bir ek
mek sıkıntısı başgostermcktedir. 
Bu hal~ gozonilnde tutan Vali 
\e Beledıye reıslığı kaymakam
lıklara tAmım göndererek, sayfi. 
ye yerlerinde pazar günleri faz. 
la mıktarda ekmek hazırlatılma
sını bıldirmistir. 

Düğün evinde kordeı 
kavgası 

Ev\ el ki gece Be) lerbe) inde 
bir düğ!in e\ inde kanlı bir hA· 
dıse olmuştur. Beylerbeyinde 
Bur hani) e sokağında oturan su. 
l rman D rmanlı ile kardeşi Ali 
a)nf semtde oturan a~abe' led 
Aziı'in düğunilne gitmişlerdir. 
İki kardeş, diığtln evinrll' içip, 
eğlcndıkten \ e saz heyetine ls
tedıkleri parçaları çaldırdıktan 
sonra onlara verılecek para me· 
6elr.slnclP mlınakaşa) a tutusmuş. 
ıardır. Bir aralık bıçagını çeken 
Stile)man, kardeşi Ali l muhte
lif yrrle.rınden )aralamı~tır. Ya
ralı Haydarpaşa Numune hasta. 
haneslMP kaldırılmış carlh yaka· 
lanmı§tır. 

Yunan Devlet Bakanı qitti 
Bir milddettenberi Eehrlmlz. 

de bulunan Yunan Devlet Baka· 
nı Varvutis dUn sabah uçak ile 
Atlnava Eitmistır. 

• 
Is Bankası 

.> 

Dr. Re' ers kendi kendıne: 
(Gillilnç sey! .. ) diye sliylendi 
ve bıyık altından gtildil. Ana
sonda böyle bir kerıımet yok· 
tur. Hele demlt tozunda hıç'. 
Ya me)an kokü? Alman ·anın 
bir cok yerlerinde Barendreck 
dedikleri bu meyan ki:lkilnil ço
cuklar ağızlarında ciğnerler, 
yahut da onunla pipo içerek eğ
lenırler. Eskıden de meyan ko 
kill'lil oksürüğe karşı kocakıırı 1 
ilAcı olarak kullanırlardı. Şım
di de eczahanelerce hap yap· 
mık !Cin bunu kullanı}'orlar. 
Fakat bunun (Mide Ulserıni) 
iyi eden bir ilAc olması, Hollan 
dalı doktorun havsalasına sız-

241 yıl eHel bugfin, Z1 
temmur. 1711 de Pnıt ta· 

ferini kaıanmı tık. \rezlri· ı 
Atam Baltacı l\lehmet ra a· 
nın kumandasındaki ordu· 
!arımız Prut nehri bataklık· 
larında Rus ordusunu ~Akil· 
lıyarak ku atmıştı. 1 op~u a· 
te5l ile de periean ediyordu. 
Artık Dus) iı;in her ıey 
bilmişti. il il Petro buhran· 
lar ge.Çlriyor, Transihan~a· 
ya kaı:mak çarelerin! :ırı~ nr· 
du. Oldiığıi 'e ·a Türklere e· 
slr olduğu takdirde lhıs) a· 
nın istikbali mah\·olar.aktı. 
Bereket versin gti1el Kate· 
:rina ile !'ılare5al Şirmelcv 
imdada ~etl&tıl r. Turklere 
&ulh teklıfi için Deli retro· 
dan müsaade aldılar. Bazı 
tarihlere göre Çariı:e Kale· 
rina Baltacı J\lehmet raş11· 
n ın çadırına girerek bir 
muddet ba başa kalmışlar· 
dı. Osmanlı imparatorluğu 

ŞEHZADEBAŞI 
DIYARBAKIR 

Şubemiz için 

UMUMf İKRAMİYE PLA1'1· 

'.nIIZDAN AYRI 

ISO Altunluk 

mı}Or! .. 

Kor.akan ilacının 

neticeleri 

F akat ne olur ne olmaz diye 
Hollandalı doktor bu koca· 

karı ilAcını bır başka mide ya
rası olan hastasına \'erıyor ve 
hayret'~. O da iyi oluyor. 

lle Ru sya arasında bir sulh 
muahedesi imzalanarak bar· 
be son 'erllmlştlr. 

TÜLBENTt,,1 1 

r 

Bürosu 

- Ben ise size daha başka ,~~~ 
~eyler de teklif edecektim. Be ~ ,."" ... -.;·~ ... ~ 
nimle gelip ıkı günü beraber 
geçırmenlz.ı istiyecekt~m hıç de ~ 
fena bir fikir değıldı. ...... 

- Bunu ancak gelecek se-~ 
ne bugün yaNbılirim. ~ 

Bugün Açıldı 

HAVA.....,. 
VAZIY•TI f 
1 e llkoy lcteoınloji htu· 
>onunun tahminlerini' gore 
buı;un ıehrımlı dnrında 
h u sabahleyin çok bulut
lu, denlı yuzu puslu, sonra· 
dan açıı.. grçecektfr. Ruıglr· 
tar lmte) den kU\ ,.elli e e. 
cl'ktlr. StC'.aklı durumunda 
hu k bir değielklik olma)&· 
caktır. 

Dun ~ehrlmır.de sabah le> in 
dımıı yuzil puslu 'e çok bu· 
ltıt ııı geçmls. rüzı.tlrlar do. 
ııdan ku\'letli esmhtir. Gfi· 

nun en duııık uhunetl gol· 
ged,. 20.0, en yubek 29.6, 
gurııoşteı.:ı 59.3 unllgrat o. 
larab. kıı dedllmi~tlr. fev· 
zll bir lhtlm ile gece )arı· 
ına dnğru pek aı bir >•ile 

beklenebilir .• 

KUCUK HABERLER , 
D. BAXKASISlN 
BAN "ACILIK l\IUAlUELAtl 
BAŞLIYOR 

Denizcılık Bankası ?ıterkez 
Müdürlüğü onbeş giıne kad2r 
faalı~ete geçecektir. Bankacılık 
muamelel .. ri de yapacak olan 
Merkez MudUrlüğilnün çalışacağı 
Hki Vııgon-11 ve D H.Y. ar.ente· 
lerl burosunda tadilat \'e inşaat 
yapılmaktadır. 

t 'Giı.tz şh.ırnt 
RE~ÜZ KURTt!l.A1ılADI 

Dört gtin önce Zeytinburnu 
ı:çıklarında karaya oturan İngi. 
hı bandıralı bir şilep, Denlzci 
lık Bankası tahlmye \asıtalıın. 

nın butün ia,ı;retıne rağmen kur. 
tarılamamı&tır. Kurtarma ameli· 
yesine eUn de\•am edılmel..1edir. 

KASJMPAŞADA BİR 
\ARAi.AMA HADİSESİ 

Ewelki 2ece saat 2 de, Kasım 
paşada Jplıkcl feneri caddesinde 
13 numaralı e\'de oturan Musta· 
fa Çamkıran ile komşusu İbra. 
hlm Kaplanoğlu aile\'İ bir sebep. 
ten kavga etmışlerdir. İbrahim 
Kaplanoğlu bfçağı ile Mustafayı 
~ırtından ~aralamıştır. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmış, hAdiseyi 
müteakıp kaçan İbrahimln aran
masına başlanmıştır. 

G Z PARLA J i\SINDAN 
TUTUŞAS KADIN OLDÜ 

Kuledıblnd Kabakçıce l O· 

kak 6 No. da oturan \'e mucamba 
cılası ~ aparkcn gazyağının par
laması ıle \'iıcuclunun muhtelif 
) erlerinden dırca yaralanan 
!Jonna Bahar dun kaldırıldığı 
Beyoğlu ılk ~ardım hastahane
sınde ölmiiGtilr. 

AKBABA'YT GIİZELJ,F,ŞTiRME 
DERNEGİ .KO~GRESİ YAPii.Di 

Eoğazicinln tanınmış mesire 
yerlerinden Be koz Akbaba k(I. 
sünU güzelleştırme dernPğının 
s ıllık kongresi d!in ,·apılmıştır. 

Ttl fGENER (, E\'A~S 
ATİNA'\'A GİTTİ 

Shape Teskilltı başkanı n 
Camey karargAhı eğitim sahası 
başkanı Tilmgeneral Evans dün 
sabah 8.30 da bir ucak ile AU
naya mfiteveccıhen şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Pakiıtanlı bir matematik· 

çi Franıaya gidiyor 

Karapi 19 - Pakistanın tanın 
mıs riyaziye Alımlerınden Peşa
ver üniversitesi profesorlerinden 
Dr. Ziyauddın, Fransız ilmi araş 
tırma Enstıtusu tarafından Fran 
sada ilmi konferanslar vermeğe 
davet edılmıstlr. 

Fı,ratla 
Artıyor 

.l nkızra "-ftı111t 

Ankara, 20 - Ekonomi ve Tı· 
caret Bakanlığı mayıs ayı .sonu 
llıbarlyle memleketin toptan eş 
ya fıyatlarıle geçim endekslerini 
tesbıt etmııtır. 

1951 )·ılının ma) ıs ayı sonun 
da 487 olan toptan eşya fiyatları 
bu }il 495 e yfikselmışUr. Yilkse 
lı& yüzde l 6 dır. Geçen seneye 
nazaran baklıyat yuzde 16,4; hay 
vanlar yıiıde 26,l nlsbetinde; 
hayvan mahsulleri yuz.de 18, ya 
kacaklar yüzde 17,5; kAğıtlar yüz 
de 28,3, yükselmi§, buna muka 
bil nebatı gıda maddelerinde "lı 
a.2. dokuma maddeleri yüıde 
21,5, derilıo.r yüzde 23,R; vapı mal 
zemesı yüzde 6.3 nlsbetlnde bir 
alçalış vardır. 

Ankarada geı;im endeksi bir 
ay önc~ye gore bir miktar artmış 
,.e yükselıG geçen &enenın a)nı 
a:nna gore yüzde 4,4 il bulmuş 
tur. İ&tanbulda ise artıs ~ilzde 
7,7 dır. 

Gıda masraflarının yıjkselişı 
de devam l!tmektedır. Memleket 
te geçen yılın B)'llı ayına nazaran 
yüzde 10,1 bir artı~ kaydedılmie 
tır. Artıs Ankarada R,1: Antal
yada 7,2; Denizllde 13,3: Dıyar
bakırda 8,i': Edırnede 10,:'i; EIA
zığda 10,2; Erzunımda 17,6; Es
kişehirde 7,9; Giresunda 8,!I, Sey 
handa 16.3; Samsunda 10,3; İz. 
mirde 13,5 İstanbulda 13; Zon
guldakt.ı 12,7, diğer ş .. hirlerlmız 
de ise 2,!I • 10 arasında yüksel
mletir. 

Baıbakan Yardımcısı 

geldi 
Ankara, 20 (A.A.) - Devlet 

Bakanı Ba~bakan Yardımcısı SA 
met Ağaoğlu, bu sabah saat 8 
de uç.akla Istanbula iıtmi~tir. 

-o-
lngiltere Başkonsoloslu-

ğunun Çanakkale 
hakkında bir mektubu 
Birinci Ordu Temsil Bürosun

dan: 
c10 Ağustosta Çanakkale mu· 

harebe meydanlarına yapılacak 
geziye İngilizler de btiyı.ik bır ala 
ka gostermektedirler. Bu yolda 
İngıltere Baskonsolosundan ı. 
Or. Temsıl Bılrosuna gonderi
len hır yazıda ezcumle eo)le den 
mektedır: TUrk \e İngılız uker 
lerıuın bu gıbı vesılelerle bulu; 
malarının buyuk bir memnuniyet 
uyandıracağını her zaman tııkdır 
edenlerdenim. Avustralya, Yeni ı 
ZelAnda ve Birleşik krallık hal. 
kından ı;eckın hır parti 9 Ağus
tos lfl53 (bin dokuz yüz elli tlç) 
tarıhinde yarımadaya gelerek 
bu kudsi topraklarda uerefle o· 
len kahraman Turk ve İngılız 
a kerlerınin hatıralarını tazız 
ve bugün olduğu gibi yarın icin 
de sonmez bir azımle Çanakka
lenin ebediyen Turk kalacağını 
beraberce tebarüz ettirecekler
dir.• 

Avukat Oıman Yümnü 
Altınel vefat etti 

Yargıtay eski raportörlerin· 
den A\Ukat Osman YtimnU Altın 
elin dün hayata gozlerınl kapa
dığını teessürle haber aldık. Ce. 
nazesi bugün Nı&antaşında Şair 
NıgAr So. da 29 numaradan alınıp 
ciğle namazını müteakip Te;vi. 
kiye camıinde namazı kılındık· 
tan sonra Ferıköy kabrlstıınında 
ki medfenlne tevdi edılecektır. 

Merhumun refıkıı ve çocukla· 
rına, kayın blrııderleri Osman 
Tevfik, İsmail \'e İbrahim Besim 
Akgün, \'e dıter aılesi erkAnına 
taziyelerimW sunarız. 

BususJ bir keşide tertip 

edilmlstlr. 

Elde ettiğı netıceyi hekim 
tıp mecmualarında n~&redı)or
sa da dıkkatl ı;ekmb or. Zira 
tanınmamı& hır koy hekimine 
kim kıymet 'erir" ..• Esasen mi 
de ülserinın her şeklinin bu 
ıllcla iyi olduğunu yazmakla 
Doktor Revers'in uçmaladığı. 
na veya sarlatanlık yaptığına 
hükmetmek de !Azım gellyor
du. 

- Siz de ne tuhaf bir kız. 
sınız. İçinizden geçenleri an 
lama a imkAn )Ok. Ne olur san ~~~~ 
ki benımle beraber gelsenır.. li! 
Haydi sizi lstas~ona kadar ara- .. 
ba ile gotUre~im. Bakın bi.~ 

YAZAN:; 'FANN., NUltST ÇEVİREN-:. 'REZZAN A.E. YALMAN 

• 
Bu keşideye iştirAk !cin 

Diyarbakır subemlzde en 

az 100 lıralık bir he-
sap actırmak Uzımdır. Her 

100 liraya bir lstirlk 
numarası. 

Yeni ,.o,tahtute Cad.- •~ · •7 

-----·-

Zira meseU bahsettiğimiz na
sırlaşmış şekildeki Ulcus Cal
losum cınslnden mide yaraları
nın llAcla iyi olabllmesınl ııkıl 
kabul etmezdi. Zaten Dr. Re· 
vers bu yazısında bir sey daha 
belirtmişti: Hastalar mide ya. 
rasından kurtulu} or, ıstırııpları 
gilneste kalmı5 kar ilbl eriyor 
ama bu llAcın bazı zararları da 
vardır: Baş ağrısı, önce ) ilzde, 
sonra bacaklarda ~lsllk, nefes 
darlığı da yapıyor! ... 

cMIRGAN MERAKLILARINA 
- " BC'ğazın en kibar ve en ~Uzel yeri 

EMIRGANDA 
d nlz görUr, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasında 
çok güzel arsalrr saulıktır. 

nlilracaat mnhallerl: Emlrglnda bakkal Ahmet. eski 
muhtar l'ıluhlddln, berber Hasan ve İbrahim Efendi kah 

VP~inrlP rPlil Re\'ll'rP. 
imııiıiiiİİİİİlliıiıiiiıiilııiiil .............. ... 

,. 

boş araba gcçı)or. 
Ray )ine her zıımankl gibi 

~ine cha~ ır. diyemedi. lcinl 
cekcrek fakat gozkrlnln içi 
gillum~i) erek razı oldu. ı::urtun 
tek ba51na oturup piposunu J. 
çeceğlni dilşundilkçl'l üzulüyor· 
du. Araba )ilrild!lkçe hava sa:ı
kl bıraz serlnlrmiıı gibi oluyor· 
ıfu. Pek muntazam olmwan 
yollarda favton sallanıyor, ha
zan onları bırbirlerlne vaklas
tırıyor, hazan da uzaklaştırı
) ordu. 

İçtiği Ren şarabının tc~irile 
Bakeless birdenbire co§lu \'e 
kendini Acık sandı. 

- Eğer evlı o:masa)·dım. Di· 
ye soze başladı. Hepsi de hu 
sozleri tekrar ederlerdi. Sonra 
soyle de\ am etti: 

- Ama sizin ve benim gibi 
insanlar, bu husı•sta çok geniş 
dilşUncelidirler. Ben l~i urdu. 
rurum. Sizin gibi hir kadın için 
dünyanın en gOzel bir apartma· 
nı bile dıoi!'prsiz Mvılır Buııa ne 

dersiniz? 
Eğer Tagenhorst olsaydı bu 

sözlere ceup olarak adpmın 
tra~lı suratına bir tokat atar· 
dı. Fakat Ray boyle yapmadı . 
Bır taraftan dıılni tutıırak bir 
taraftan kendisine böyle bir tek· 
IUte bulunan adamı ıışağılık \"e 
kotü bir d!lnyada )a~ıyan bir 
çok insanlara U) gun buldu. Yal 
nız lçınden ona şoyle ccsleneee 
ğl geli) ordu: 

- Neden benden başka bir 
kadına lıu tarzda bir teklıfte bu 
lunmağa cesaret edemlyorsu. 
nuz? ?°'leden ~alnız dokuzuncu 
so' akta oturan orospulara öy· 
lenehılecek sozleri bana da söy 
lcmcyi re,·a gbrilyorsunuz? Aca 
ha neden biitün erkekler benim 
onların metresi olabıleceğıml 
tasavvur edebiliyorlar? Bunun 
sebebini öğrenmek bu kBtU 
kaderimin neden ileri geldi!:lni 
bılmek iti) orum. 

Bu sözleri söylemedi, sadece 

13 
adamın elını hafifçe iterek ie· 
rlye doğru çeklldi \e: 

- Bunu şimdi bliyle dUŞil· 
nliyorsunuz. Ya sonra.. Dedi. 
Adam iki parmağiyle Ra) 'ııı ya. 
nağını s:karak §U ce\'abı 'er· 
dl: 

- Sanki sizi terketmişim gi· 
bl oyle mahzun durmayın. Terk 
etmeğe hlc niyetim yok. Bu de
fa da elimden kacacak olursa. 
nız gazeteye 5öyle ilan \erece
ğim. •Renim le beraber pazar 
ıık§amı :Meklen herg lokantasın· 
da akşam yeme~i yiyen siyah 
şapkalı zarıf genç kızın hakkım 
dakl dtişfincelerir:i bildirmesini 
rica edf'rim .. 

Rııy kendi kendine: 
- Acaba bu düşüncelerim ne 

olabilir? Dıyerek daldı. 
- Haydi Ray ~u tekilli yaba

na atmayı.,. Üç ay sonra bura. 
ya tekrar geleceğim. O zamana 
kadar Nev;, orkta bir apartman 
tutmu olurum Orası çnk bliyiik 

bir sehırdlr. Kimse kimse ile 
meşgul değildir. Rahatça yaşa
rız. 

Artık tokatı atmanın sırası 
gelmişti. Adam gıtgide daha cok 
sırnaşıyordu: 

- Haydi gilzelim. Şoyle beni 
bir kııca\la bakayım. Benım cok 
param da var. Ne guzel sevisi· 
riz. 

- Arabayı hemen durduru
nuz Bakeless ben ıneceı?im Ken 
di kendıme donerim. Zaten is. 
tasyona da geldik. Buradan tre· 
ne binerim. 

Bu sozleri soylerken Ray ara 
hadan indi. Orada tam istasyo· 
nun cintinde ilk defa olarak Wal 
ter Sabc~eı ıle karşılaştı. Wal· 
ter'in elındc b;r ba\'ul \•ardı . 

- Meıhtıba Bakeless İndiğı 
niz arabaya hinPbil!r miyım? 
Dedi. 

- Memnuniyetle Saksel. Yal 
nız size şirin dnstum Rty Sch
midt'i takdim edeyim Hic tanı 

mıyordunuz değil ml'.' Kendisini 
gideceği >ere kadar dotilrürsu. 
nliz. 

Bakeles bu sözleri sliylerken 
trene yetişmek iızere yanların· 
dan ayrıldı. 

Saksel Ray'a donerek: 
- Emredersınız. Sızın yolu. 

nuz benim sayılır dedi. 
Bunrlan sonraki seneler z:ır. 

fında Ray bu sôzleri çok defa 
lar hatırladı. Watıer'in ilk sbylc 
dığı sozler Ray'ın hayat boyun. 
ca dustur tc!Akkı ettiği sozlcr 
oldu. • Benım ~olun seninkidir 
Walter• dı duşünmeğe o gı. 
cak may1s ak amı başladı ve hep 
ôyle de\'am ettı· Cıncinatti lstas 
)Onunda bırdenhire karşısına 
çıkan e~mer ''!! kıılın kaşlı deli
kanlıya o anda bağlandı. 

tKtsrt h.,sm 
\'ili 

Ne tarafa gidece5ni sorduk. 
ar 

Heyecanı 
1952 Olimpl.)adının açıtıf 

torenile ılgıl\ haberlerdtlln 
urul• birinde ııstad da uç son 

, e ~ulhıı temsıl eden S 11 
g , erdnln heyecan çe uııı 
U'nndm:lığı. bıldiri\i) or. 

• hl' 
Giiverdnll'rln uçu&ıı• 11rı kik! sulhe su amış otan 

ı aıı· bf'Jecana du51Jrınesin dJ 
ladık; fakat nasıl olu) or .. 

. te on" umlt uya11dırı"or, ış 
50

0 
anla amadık. Yoksa 3 rııl· 
gÜ\ercin uçurulur uçu ,,. 
m ı SO\'YCtlPr DirllğtnJn r 1 
lunu tultnlar da bu bal h• 
rem )oruldu? 

k~YİF KAUR!Ul Ki? .•• 

Yali " Belediye Bas!i:a:: 
mız Ord. Prcf. !>'ahret • 
Goka , blr gaz.etenin ya~!\ 
ğına gore, yağ fiatıart~jf 
yu~s .. kliğl arsısında b p 
ııda tu"&I esinde bulunu 
&o,>le demi~: 

cKarpuz ekmek ye, kt'f" 
flııe bak:• t 

G!lk • h r halde ııure e , ıııe-
mlı olacak, zira, allab ek 

0 
j!n ek&lklığlnl gostenne~. 
ama, ekmeğe her gun 'e tıl' 
bah akııam rpuzu k• 
etmek ln&nnd keyif bıtak• 
maz kl keyf bakılabllsin! 
HAYIRI.T OLSUN 

ıı•· Elime geı;cn Ana nirJJill • 
meclnden m"mnuni~etle 0~. 
rendlğımlze gore J.."Unıc.U 
rı üı; fi m reJisoru ile ga~: 
ted '' muharrir arkadat ıtı 
rımııdan Burhan Arpat. f ~ 
ret Ant, Rusamettln JlO~!t 
, .e Hıfn Topuı olan 
o:Tfirk Film Dostları Derne
ği• kunılmuı. 

gr•· D rııeğln faali et pro ı; 
mının 11tıa hatlarında Tüf~ 
ftlmdlığlne yararlı 01ııc•11 
5e,>ler var. Bunlardan ~r 
eh.,mmh etlısl: derneğin hli' 
;\il bir cTılrk Film Fe th"8 t 
tertlpl~·erek en başanb btı; 
Turk filmini tespit edcc

1
C 

o a• ,.e bıt fp thalde df'rere ı-

rak Turk fılmlerinin li_Jl~t 
leraracı Fılm fe t~ule~ııı te 
gösterilmesini temın tçın 

111
• 

mas \e tr ehhUslerde bU 
nacak olmasırlır. 

Son hir iki &ene için~ 
Turk fl\Jt1riliği eskisine n t 
petle hılhassa fotoğraf 1ı 
Ses bakımından çok, re 
behımındıın da ha) h ileri~ 
miş olmakla beraber sena~1. 
te reji balomını'lan gfdf'~r· 
mest gereken birçok kU~lP 
\arı , ardır. Dern ğin tc tıı 
edeceği festhallerin bu t;e 
r narın da ıslahını teŞ~it 
:\ardım f'd,.relı &lip~e~iı 111 nıornegin, Turk t"ilrrı cıhlillli· 
daha kusursuz 'e hatla ıtl 1 ~emmel bir hole getlrilınrsı . ııı 
hu~ıı~unıta ha)ırlı 01mas 

ıtilerlı. cı 
Sadun G. SA" 

o~· KF.T.i 1E 11,E !Jdil 
General Ridg\\ay te dil 

geımlg... Gi>kıy'ın teb 
geııtiğini ne tabuk oıreıı· 
mis!... n1 

TATLISB 

==~~~~~ 
ı .... -TAK \.7İM _.-1 

1 
21 TE f IUZ l95Z 

P \ZARTESİ .. -
AY 7 - GÜN 31 - HIZIR'~ 
Rmıl 1368 - TEM 1l Z ıs 
HİCRİ 1371 - ŞEYYAL 1 

\'asati Eı.111 

SABAH 04 H 09.0S 
ÖGLE 12.20 O 144 

1K1NDİ 16.18 0ö 4~ 
AKSAM 19.36 12 ~I 
YATSI 21.30 t'1 l 
iMSAK 02.38 01.0 
Gazt!ıınıu o 11derı!en uıı 
•imler &ıutllın, &uılntcnn 

~dCmu. 

tan sonra Walter şöyle de~i:ıı 
- , re diye e\e dönecel>iJl 

Daha çok vaktiniz var. 
Ray bir kahkaha attı daha so; 

raları da \Valter'in bir çok sö p 
lerine boyle gül erekten ce\ •, 
verecekti. Kurt'u: artık dliŞU 
müyordu. 

- O halde telefon etmeli)~~, 
Röşedeki bakkalda telefon ~J' 
dır. Çırak bizim e\·e bir h~ eti 
ulastırabilir. Evde beni bekli) ıı• 
birisi var. Gelemlyeceğiml 0 

haber \"ermeliyim. .. it 
- Köşe başı bakkalları bO) 

islere yarar işte... 
8 

- Siz her istediğinizi bet ~t 
man bu kadar kolaylıkla el 
eder misiniz? ·r 

Ray bu suali kendisinden b;r 
ııel ler istiyenlere çok def& 5

0
1. 

muştu. Walter'in ce,•abı şu 

du: b!I 
- Omrümde hir bir seri uıı 

kadar çok istememistlm. Oll 
1~111 bllemem. g 

Sesinin çok tatlı bir {ıhC~' 
\ardı. Bu kola~ kolay unutU 
cak bir ses değıldi. 

6 
- Ne yapacağımm size 5 'e 

liyeyim mi? Ben de bir yetıl~dt-
davetli idim fakat oraya gı dl 
ml)eceğiml haber verip öıilf 

11 
leyeceğim. Sonra Burnel Jol:

9
it 

tasına gidip yemek yiyecd 

Karnınız aç mı? 

( nP.\·amı '~ 

r 
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Ce'lair' deki 
Ravnasma r ,, ... 

'<azan: E. T 
'fııııus ın 

111 eseıe 1 henüz halledil· 
ltde de ~kten uzalc iken Ceza. 
1ıııultır :zı kımıldamalar ba • 
~ll1Jıııı1 • f u kıtayı ziyaret eden 
dtıı a!rt 'rıınsız muharrirlerin· 
~rııı Iİizör:!!- de Joım~ueı bun 
t~riıt . Unde tutulma ını \e 
lıkıtr y 1daresiııde ban deiisik· 

F apıJnıasını tnsiyc ediyor. 
"· ıs '' T """>esi alt unus Fransanın hi· 
1ktıı <',eza· lnda birer hükümet 
tası St ır Pran a'nın bir par 
lıf.tre ~~~a.ktadır. Bu itibari; 
'ıt 0111111 nın rransadan fark· 
1~da b:~skı lazımdır. Halbuki 
5 ı ıııub Yu fark varılır J."ran· 
d arrı • • ırıııııag1 /' bunun ortadan kal. 
dadır. azını geldiği kanaatın· 

Ctıai 
Ilı tere;de ~erli halk arasında 
~tyaıııııltı mevcuttur. Bilinci 
-q lıtaJ başında Ferhan Ab· 
ler, Fra~blllor. Bunlar mutedil
"ltye,1 s~arla do t geçinmek 
'•r L•. trdır. l"erlıan Abbas di· 
D ili. •Ceuı· 
ar~ ır }'ransa'nın bir 

it lıe b SlHJır. lfQkikaten bör· 
•tıı bir lltıda bir umumi Valiye, 
tı bir ldhankala, J."ran a'dan ay. 
1lttlır? ~re tanına ne liizunı 
~rtıııan oca Ceı.airde üç De· 
lltlı ltdı (İl) bulunmaktadır. Bu 
~!bttıı~" Departmanların adedı 

ı, leti •lı, halk, Fransıılıır gi. 
dır, c,:

1 
hakkına malik olmalı. 

~ .\llp .~ halkının onda doku· 
tti3, ~·en huraııa bir tek be· 
traıııııı ısı 'ardır. Araplarla 
ta llıfisa ar arasında her husu"-

1\· 'at olnıalıdır .. o 

~tılır:'~ cereyanda müfritler 
tıtıi )fil eereyaııın ba ında 

~c: diy ac ~ulunuyor. l\tcsali 
111.1 "llbor kı: rıBiı Fransız de· 
tılı. t&t ~z, ~rap kalmak i tlyo. 
1~ıı bir un &1ına1ı Afrikayı iı;ine 
~lı eııı A

11
tap cumhuı iycti 'k\ır· 

\,. ' nde;) iz.» 
h '11'Sa1· ı,. lıısın ı 'e taraftarlarından 

* lranıta büyük kırıa1a· 
lıklar olması muhte· 
meldir. Yeni Ba5bak.ln 
aleyhine galeyan nr· 
dır. * Korede komünistler 
şiddetli topçu ıte~lne 
ba lamışlardır. * Truman kongreye yeni 
bir rapor 'ermi5tir, 

Kore' de düşman 

Şiddetli topçu 
Ateşine başladı 

Seoul 20 . (AP) - ?ılütte!ık 
piyadeleri Batı cephesinde Chor 
\\On cı\•arındaki Kel Tepede 
diısmamn ağır topçu ve havan 
ı;tcşine rağmen Komünist mev
zilerine hücuma de\'am etmişler
dir. Cepheden alınan haberlerde 
dü5manın Kore harbinin başın· 
danberi en şiddetli topçu ateşine 
girismiş olduğu ve müttefik hal· 
larmdaki :;aralıların sayısının 
artmış bulunduğu bildirilmeı.
lcdir. 

Amiral Fecht eler 
Formoza'da 

A ıııulolu Ala it 

Taipch: 20 - Bırle ik Ameri
ka Deniz Harekat Baı:kanı Anıi
:-al Willianı 1'"echteler bcrabc
nnde yüksek rütbeli altı subay 
olduğu halde Uzakdoğu guvenli
ği hususunda l\lılliyetci Çin ile 
.lirlikte Amerikanın ne surette 
~ iirdımda bulunacağını tetkik et· 
mek üzere bugün hususi bir de
niz ucağı ile buraya selmiştir. 

T ruman, çelik sanayicilerini 
ilham ediyor 

Amerika Cumhurbaşkanı, devam eden an
laşmazlıktan . sanayicileri mesul t utuyor 

.ol r.dolu A fa 111t 

Vasin::ton 20 - Kongreye gönderdi i 6 aylık iktısadi me· 
sajda Ba kan Truman, çelik grevine son Yermek için acele bir 
anlaşmaya varılmasını istemekte ve anlaşmazlığın sürüp gi~ 
mesinde yegane mes'ul olarak çelik sanayicilerini gö~term<?k· 
tedir. 

Kongrenin tatilde bulunduğunu, bundan dolayı, çelik !ab 
rika ve tesislel"ine tam mana~İ} le bir elkoyma projesinin kJl! 
greye sunulmasının bahis menuu olmadığını belirten ba.-kan 
Truman, şunları söylemi5tir: 

•- Anla~mazlığı hal için en isabetli yol, iki taraf arasın 
da görüşmelerde bulunmaktır. 

Her iki tarafın anlaşmazlığı derhal gidermell'ri \'e çelik is
tihsalinin yeniden başlaması katiyeUe elzemdir.• 

Başkan Truman, çelik sanayiinin durma. ı yüzünden ortaya 
çıkan zayiatın milli müdafaa ve sivil ekonomide çok fazla tesir 
icra ettiğini belirtmiş Ye me~leketin umumi iktısadi vaziyeti· 
nin bir tablosunu çizmiş~ir. 

Baskan Truman, mesajında aşağıdaki noktalar iizerindc dur 
muştur: 

ı - Hilen senede 340 milyar dolar olan milli istihsallit. 
1960 senesine kadar 100 milyar dolar artabilir. 

Hilen çalışmakta olan G::!.300.000 insandan maada 4 mil 
yon insan da iş bulabilir. 

2 - Silah istihsali dur.::ı bile iktisadi çökiinlü önlenebilir. 
3 - Halkın bayat standardı iyileşmiştir. Kore harbi bida 

yetindenberi, bankalardaki m~rduat artnııstır. 
4 - Müstakar fiat se\·iycsıne yakında varılabilecektir. 
:'i - Devletin açığı korku!rluğundan, az olacaktır. bıı aç.k, 

tasarlanan H milyar 50 milyon dolar yerine 10 milyar dolardır. 

İngilferede· 
Manevralar 
Yapıhyor 

Amerikanın 
Ortadoğu 

Siyaseti 
~a:t11 J lt: n .ol ıt.l.arac .ol ıac1111 

Londra, 20 - İngilterenin ku Ne\'}ork, 20 - Arap memle· 
ıey bölgelerinde 48 saatten beri kctlerinde bir tetkik seyahati ya 
gizli tutulmakta olan askeri ma- pan •Amerikan Orta Şark Dost 
ncvralar yapılmaktadır. Jarı Cemiyetio azası Mr. Hopkins 

Bu manevraların esas hedefi bugün radyocla yaptığı bır ko· 
hariçten gelecek gel'illalar ile ııuşmada, Amerika Orta Şark si. 
memleket içindeki sabotajcılara yasetinin tadilini talep ederek 
karsı her tlirlil tedbirleri tecrü- demiştir Ri: 

.olııorlaltd rrtn 

Helsinkl, 20 - Olimpiyatların 
açılıs merasiminde ımlh pro
pagandası yapmaya kalkışan sa· 
rı saçlı Alman kadın atleti bu· 
,un buı·adan Batı Almanynya ge 
ri gönderilmiştir. 

Deneme koşularında seyircile
ri hayrette bırakan neticeler el 
de etmiş olan bu kadın atlete 
ha\ a alanına kadar Fin polisleri 
refakat etmi5lerdir. 

Barbara Rotraut ismindeki bu 
kadının Berlinde oturduğu ,.e 
Stuttgart ch·arındaki Tuebing Ü 
nivcrsitesinde öğrenci olduğu an 
laşılmıstır. 

Kendisini mualcnc eden 'Fin 
landlyalı ruh doktorları kadının 
~Jd i muvazenesinde hııfiC bir bo. 
wkluk oldugunu lıildirmi~lerdir. 

Filistin 
Müftüsünün 
Bir mesaj ı 

A11ocualrd Prtll 

Şam 20 - Gazeteler bugün 
J."füstin müftüsünUn mühim bir 
mesajını yayınlamıslnrdır . 

'MüftU bu mesajında bütün 
l\lüslüman Arap devletlerine hi
tabedcrek bunların herhangi bir 
ısrail istilasına karşı koymaya 
)ardım etmeleri için eski Kudüs 
ı,ı~lasına asker göndermcelrini is 
!emektedir. Aynı mesajında l\llif 
tü şehrin müdafaa ı için Filistin 
Araplarına dağıtılmak üzeı·e 
silah da talep etmektedir. 

:'ıle.>ajda, eski Kudüste şimdi 
yalnız Arap lejyonuna mensup 
a~kcrler bulunduğu ve bu lcjyo. 
mı kontrolu altında tutan Glubb 
pa:ıanın İsrail tarafları olduğu 
kaydedilmektedir. 

Pakista n iki camii 
tamir ettiriyor 

Amman, 20 (:\'afcn) - Pakis· 
tan hUki'ınıeti Kudüste Harem-<'! 
Şerif ve Akaba camilerinin tamir 
nıasraUarını deruhte edeceğini 
bildirmiştir. ll•lıteı1·ı 1 tevkif 'e •·ran a~ a 

Gt llıa~lıınl~tir. Rir kısmı Cezair 
•ıt llıllba~~eye \erilmiştir. •·ran. 
i'Pılıııa tırı muhalremrnin gizli 
• ll)aıı~ııa ragnıen büyük ala· 
~er ırdığını yazıyor. 

f:tıııird~te. olarak diyebiliriz ki 
~r. ta. ~1lli bir ka) naşma 'ar· 

r 11111 ~ 
1 tedbirler ahnmusa 

ltler •Iııı lltada da mühim hadi-

lla\'a meydanında, yazılı be
•anatım okuyan Amiral Fechte

lcr şöyle demi§tir: 
Uzakdoğu, umumi olarak, 

Birlcsik Amerika, ve bilhassa 
Birle ik Amerika bahriyesi için 
hayati ehemmiyeti halz olan bil' 
bölgedir. Hur Çin ile Birlesik 
Amerika, Uzakdoğunun güvenli· 
~ini teminde karşılıklı mesuli
~·eU pro !aşmakta ve her birimiz 
~u mesuli:;et yiıkünü ta&ımakta 
climızdcn geleni yaparak, mU\'al
fak olmamız muhakkaktır. 

be etmektir. ·Orta Şark Devletlerinin dost· 
Son 48 saat zarfında uçaklar- luk \'e itimadını kazanmak için ~ 

dan atlamış olan binden fazla Amerikanın küçük devlcllerlc, 
•casusu, sabotajcı ,.e gerilla is· büyük devletler arasında tefrik 
!erinde idmanlı• birlikler inııil yapmıyarak hepsine adil olarak 
terenin kuzey mıntakalarındaki muamele l'tmesi zanıridir. Dış 
askeri 'e sınai hedefleri tahrip siyasetimizin tensiki bir zaruret. 
etmek üzere harekete geçmiş bu tir. Bilhassa Arap de,•letlerinin 
lunmaktadırlar. itimadını kazanmak için Amcri· 

~ 
ISRAİLDE kanın, sulhu koruyan bir devlet 

Tel-A\İV, 20 (Anka) - Re:. olduğunu ispat etme i için Bir 
mi bir sözcUnün beyanatına gö- leşmiş Milletlerin almış olduğu 
re İsrail ordusu salı gününden kararların tcnfizini temin etme. 
itibaren İsraile hudut Mısır - si elzemdir.• 

Si"e ' rna • Televizyon 

lf rekabeti 
1 oııl'W Picard, Merih' e 

Çıkacağmı söylüyor 

Ürdün - Suriye hududunda ıo Mısır'a gidecek olan 
hafta devam edecek yazlık mı· 

"'Ood· 0od, 20 (N'afen) - Hol 
DaııYal un en bUyuk l-'ılm kum· 
• lııayearından Metro • Goldwyn 

nevralara başlıyacaktır. Sudan'lı lar 

llııı ol~ ekonomi kampanyası aç 
~ınııı a~fundan, esas memurla-
11ldıtnıi$t~klarının indirileceğini 
4evııy0 ır. Buna sebep bilhassa 

bettir nun Yapmıs olduğu rc-

Sıııen;aı 
'kte Old ar her seansta goster

"-ıı :terin Ukları iki filmden biri. 
"'l'ler1 e lele\ ızyonla spor ha

r. gosııerıneyl kararhıstır-

l\lanevraları yalnız Amerikan, 
Fransız \'e İngiltere ata~emiliter 
!eri takip edecektir. · 

Brüksel, 20 (:N'afen) - Belçl· lngilterede pul satııı 
kalı alim Dr. Jean Picard 954 ıe 
nesınde seyahat masrafı olan a· mevsimi kapandı 
dam başına 89,000 İngiliz lirası. Londra. 20 (.N'afen) - Lon-
nı vcrebilenin l\Ierih ~ ıldııına drııdla arttırma suretiyle posta 
seyahat etmesi imkanının elde e- pulu satısı mevsimi bu hafLa ka. 
dileceğini bildırmektcdir. panmıştır. Bu ı:atış mevsiminde 

Dr. Picard bu seyahatin husu. 250,000 lnı,:iliz liralık pul satışı 
si olarak insa halinde olan bir yapılmıştır. En yüksek fiyat, bir 
balon ile yapılacağını bildirmek- koleksi)ona \'erilmiş olan 10,000 
tedir. J İngiliz lirasıdır. 

~ÜTUNLAR ~m~~uro@~ 
~ ISTANBUL 
.. " .. -;---___ 
it .\lltlK 

)' •bip 'Ed· 
•t hah • ıp - Törehan ha· 

>or ~i: •lılığından bahisle dl· 

• l!iz· 
~nlt düırn kanaatimizce, iki bü-
o~dı.ıt~Ya h~~binin meydana 

~ılıJ.tlt iUçluklcr, istihsal ile 
Grıu karasındaki nhcngin bır 
llıoltras· llrtılamamasından, de
~ •• ~ dcvıctıcrinin birçok 
~iıtıe11 tr. Yapmış olmalarına 
·~ 5tıhsa1 -.e miıbadeleyi 
lltıı )ol~den Para jşlerinin hc
'!1ılia.n ,.na konulmamış olma
:~dik· e nihayet A vrupanın 
tqliye~ R~rı:ekliğe uygun bir 
1 ı:eıllı ioste_rmemesinden ilc-

Son günlerde kaçırılan kızlar çoğalınca: 

- ı aaua ~tıı fse ektedır. Böyle bir du- l 
l~dbileeeıturkak hlidiselerle sarsı- Baba kızını, ıeımeie ıötürüyor!.. cn~·ı ~.tııA n ı 

tr, adar nazik sayılma- '-------------·--------------
\'~. rak, Yunanistanın Türkiye 

Ilı~. 1 
arazimiz, artan nüfusu- nezdindeki sefiri, Türkiye mu-

~lltiıııu tnuhtelü ıklimlerimız halefet partisinin hareket Mt-
~ı.ıst ne alınacak olursa bu tını takbih etmiş hatta mat· 

Kahire, 20 (Anka) - Sudan 
Ümme partisi lideri Abdurrah
man Mihdi Pasa, P"rşembc günü 
Ümme ve müstakil partilere 
mensup 30 kişilik bir heyetle ~lı 
sırı gelecektir. Abdurrahman 
Mihdi Paşa, :Mısırda bir hafta 
kalacak, Hüseyin Sırrı Paşa ile 
Sudan • l'ılısır birle~mc i mevzu. 
unda görüsmelerde bulunacak. 
tır. 

Amerikanın muazzam 
gemi in, aah 

\'aElngton 20 (A.A ) - Bahri 
~ e Bakanlığından buglln bildiri! 
diğine göre, Amerika 1952 senesi 
kinde ikinci atom denizaltısı ve 
yine ikinci süper uc;ak gemisı 
dahil 390 yeni gemi inşa t'decek 
lir. 

İkinci ucak gemisi, 209,700,000 
dolara malolacaktır. 

-- YEŞILKÖY ---. 
OTEL DENİZ PARK 

Restoranda 
LEDERRER ,.e Orkestrası 

. Meşhur İ panyol Şantör 
RAPHAEL de LUNA 

Sevimli Frnnsız Yıldızı 
CLARA RICHARD 

DENiZ 
KöŞKONDE 

Sabırsızlıkla beklenen 
D UO JOHNNY 
HİGHSMİTH 

Parisin meşhur Radyo 
Fantazisti 

LILIANE MERIT -

• Çamaıırı 
yıpratmaz. 

e Ele ktr i kl i h ususi 
botaltma tert iba
tını h a izdir. 

• Za ma ndan, sabun
d an v e e lektrik sar. ~ 
fiyatından a ıamij 

, tasarruf sağlar. ; 

~ • S sene g arantilid ir. ~ 

~~ıe 
ÇAMAŞIR MAKiNESi 

25 LİRA PEŞİN 
AYDA 25 L İRA TAKSİTLE 

• 
KOÇ TiCARET T. A. Ş. 

( Beyoğlu Şubesi ) 

Beyoğlu, istiklal Cad. 347 
Tel.: 45207 • 49201 

Kore'de Tugayımıza mensup olup değiııtirilecek olan erlerimizden bir grup 

Eisenhower'in ordudan 

iıtifasa kabul edildi 

Etilere ait höyükler j Cumhurbaş' ın ın 

bulundu . 1 kabulü 

Washington: 20. CA.A.) - Malat~ a, 20 (T.H.A.) - Tarıh 1 htanbul: 20. (,\ A - Cum· 
Ordu Bakanı Frank Pace Jr., profe~örlerlnden Bobsert, yanı~ huı başkanı Ceıaı Bayar, bugün 
general Eiı;enhower'in ordu ge. da asıstanı olduğu halele :ıehn· flurya köşkiınde Korgencı al ;:-.;e 
neralliğinden istifasını bugün ınlze &elmiş ve Aslan Tepe ha! cali Tacan 'ın ba~kanlığında Yu
resmen ve ederin bir tee sürleı riyat yerini gördükten sonra He. rıanislandan a\•clet eden askeri 
kabul etmiştir. kimhanın bazı tarihi istas~ onla hcyetimizı kabul etmislerdir • 

rında araştırmalar yapmıstır. Bu kabulde Ba~akan Adna11 
Romanya yeni bir Profesor, Etıler 'e bunlarla '\lenderes ve Genel Kurmay Bas 

hemzaman olan kavimlere ait ye kı.nı Orgeneral ~uri Yamut h•· 
Anayasa yapıyor ni Höyüklere te:.adüf ettiğini bil zır bulunmuşlardır. 

dirmiştir. 
Londra, 20 (Nafen) - Roman U ' b. h 1 f t' Bu kö)lerde arkeolojik araş. ruguay ı n ır mu a • e ı 

yanın yeni bir •Ana Yasa• pro· 
jesiııin hazırlanmakta olduğu ge tırmalara başlanacağı anlaşılmak .Ncvyork, <Birleşmiş Milletler) 
çen hafta bildirilmiş ve bunun tjldır. 20 (A.A.) - Uruguay, Tunus 
da önümüzdeki· birkaç ay içinde lıkenderunda bir kadın hakkında Birlc~ıniş Milletlerin 
tatbik sahasına gireceği öğrenil- b · k ğ' b ki d fevkalade toplantı yapmasına 

ır er e ı ı ça a ı muhalif bulundunu bildirilmiştir. miştir. i !! 
skenderun, 20 (T.H.A.) llabe~istan \:ekimser kaldığını 

l\lüşahitlerin dikkatle üzerin· Çay mahallesinde oturan Hayri- bildirmiştir. 
de durdukları kısım, yeni •Ana )e isimli bir kadın, sokakta gi· Bu suretle, Arap \'e Asyalı dev 
Yasa• projesinde mevcut olan d k · 

er en kendısine baktığı ıı;ın !etlerin, genel kurulun Tunuı 
şu maddedir: Abdurr::hman isimli bir şahsı bı meselesi hakkında fevkalade bir 

•Romanyanın dış politikasının caklamı~tır. toplantı yapmasına dair olan is-

~eueri~ 5arfedcceğjmiz gay- buata da dil uzatmıştır. En iP· 
he YaJnı boşa gilmiyeceğini tidai mllletlerarası nezaket, 

yon mevzuu olan meseli bu 
domates gibi ıeylerden mils
tehlik yüz çevirmesini bilw 
mi, muhtekirler de apışır ka. 
lır. 

Domates mi? Eksile olsun! 

ve dinamik Yunanlİ Dans'>z 
CECILE SIMON 

- Tel: 18 • 215 • 216 esas umdesi So\·yetler Birliğiyle Hayriye yakalanarak Adliyeye tekleri 23 muvafık, 27 muhalif, 
~----do_s_u_u_k_ve_it_t_ü_ak_t_ır_._. -----\'erilmiştir. 2 çekimserle karşılanmıştır. 

HOŞ MEMO - 44998 (Bu numarayı telefon rehberinizde bulacaksınız f) d ııı~ det mem!eketimiz rcfa- bir dıplomatın, nezdinde me-
llıttıııe d ıl biltun dünya saa- mur olduğu memleketin iç iş-
)' ıt l!di~ e hfıtnet edeceğini ii· terine imi tarikile de olsa 
itcıını1 or \ e Hi!klımetten de mütaleada bulunmasına mü-

'ft~I ar bcklı)oruz.ı. saade edemez. Türklerin iç 
........._ SABAH mücadelelerinden Yunan se-
\'t.:-.. fırine ne? ... • 

~~"NuLA-.. soN PosT 
~l'llrl\ "I!\" 

'<'\tısı 
ti l'eıı· 
tı°'lt11h..8ahah Ti.ırk • Yunan 
a.' ~l'dıtııdan bahisle uziye. \' ı, annıası 'e dumlma· 
~''' t &el~iiini • söylü~or, 
~~ 1ı:::ı1 şahsiyetlerinin 
~tilt lndakı sözlerinden 

~~ lliteren sonra diyor ki: 
llı.ııc taraftan bu sarip 

ı:osterıleri eseri ola· 

DOMATES 
Ercümtnt Ekrem Talu Y•· 

zıyor: 

« Ben, ötedenberi bu mem
lekette pahalılığı biraz da 
müsteblikin yarattığı kanaa
tındeyim. Ve benimle ayni ka
naatte bulunanlar da eksik de. 
fildir. Birinci derecede zaruri 
olmıyan maddelerin dışında, 
muhtekirler elinde spekülas-

Bol dereoUu hiyar salatamı 
ben onsuz da yerim. Yemek
lerimi onsuz da pişiririm; pe
kAIA olur! 

İste bunu diyebilmeliyiz. 
Bakalım, o zaman kabzımal 
efendi, elinde kalacak olan 
sandık sandık malı hangi kı. 
yıdan denize döktürür? 

Bu türlü ihtikar oyunları· 
na artık alışmalı ,.e bunlara 
istiğna ile mukabele etmeli· 
yiz. Her alışverisin arz n ta. 
leb kaidesine tabi bulunduğu. 
nu nazarıdikkate alarak du
rup dururken pahahlanmak 
istidadını gösteren her mala 
karsı talebi azaltmakla bir ne
vi mukabil taarruza ıeçmeli· 
ylz.• 
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Oh'YAN su AŞAN İLK 
TÜRK KOTRASI 
~ 'Pl!Nf YA.liMAN 

ROYAM » DAN NOTLAR: 10 

ALBAY EDI P ÇiÇEKLI DiYOR Ki : 

Atatürk'ün hayranıyım 
Suriyede yakmda · serbest seçim 

mento hayatı teessüs 

yapılacak, 

edecek 
Parlô-

Kahlred ı çıkan İma,eg i•· 
ıeteıinlıı bir mu!n!'rlri, 

Ortado~nun en ku\"\"etli hü· 
kfimet adamlarından birı olan 
Albay Edıp Cıçeklı ile ııı f.ş· 
mUştur. Albay Edip Ç çekli 
muharrırln ımallerıne ıu cc 
vapları 'ermiştir: 

- Yeni Surı) e hliktimetinin 
hedefi nedir? 

- SlikQn \8 itimat tefüt, iç 
ümal adaletı temın. lktı&adı 
Y•tı kuV\etlendirmektir. 

- Son zamanlarda çıkıın ka· 
rırnımelerin hedefı nedir? 

- Yeni reJım hutalık, ce
halet ve açlıkla mUcadelP.\ ı li 
eduımışUr. Kanunlarımızın e
usı budur. Ko1 lü~ e top-;ı tev 
ııi kanunu umumi tas\ıbe maz 
har olmuştur. 

- Yabancı gazeteler s!• len 
•Surl~enln Ataturkti• d ı)e 
bahsedıyorlar. Bu ~ıfat ue uy. 
un ıellyor mu? Di#er hır U.· 

birle AtııtUrk{in lzını takıp et 
tıtıniz doğru mudur? 

- ButUn ıslıhatçılar ilbl A 
t4tUrkUn de ha)rann·ım. Ben 
hrç kımsenln izini takip et:nl· 
yorum, yalnız memlekctımın 
menfaatini dil Unü) or, m llı 
ve lçtımal emellerimizi .. erçel( 
le$ürmeğe çalı~ı orum Tııttu 

um yolun AtatUrkün yoıu ile 
birle me 1 mumkllndUr. hiltt~ 
buı:ıun ba ka suretle olm:as nın 
önüne 'eç lem z Sebebi Suri· 
ye tle TOrkı enin birblrıne çok 
benz yen, allkadar oldu':>Lm 
:meuleler bırb rine çok yakın 
bulunan iki memleket 

0

olmuı 
dı.. Bllirsinlz ki Suriye am· 

Alhny ı;d ip Çiçekli 

larca Osmanlı hakimiyeti al 
tında bulunmuştur. 

- Demokratik rejim hakkın 
da ne düşilnürsUnuı? 

- Belki hayret cdeceicı;'nlr~ 
fak:ıt ben ıtcmokratık c:ımhu 
rbet rejiminin hararetli taraf 
tamım. Fakat h"kikl demtık· 
1"1$1 ile ı:crl memlek tlerde 
tatb k edilen demııkra i ~ras·n 
da fark \lrdır ParlAmPntonun 
eşraf.in elinde bulundu~ • e 
ya p.ır1Ame'1todııkl re> l"n an 
tın aldı~ı l" 1erı1Pki reilmP 
~emokra+lk dıyebılir mi~inlı? 
Bu tamamen sahte bır demok 

ra idir. Biı hcmüı ktın l rece 
de tekcınmiil etmemiş, cınpe.r 
yal'zm tarafından del'ln yara· 
lır bır•kılmış memlek~ l"'l'doi! 

~a,ıyoruz. Kaybedilen zamıını 
kaıanmak için ce~ur narekel 
etmek, öııUmllte dlkll't'ek bt& 
nen mAnlalara kulaı. asm1n1dk 
lAz:ımd ır. 

- Yeni kabinenin kunıımıı 
eı par!Amento hayatının tek· 
rar teeaaüs edece~ıne oir ali 
met •) ılıbillr mi? 

- Evet. Yakındı ıerbıut ıe 
çimler yapılaca ını ümit edı 
yorum. 

r 
Okuyucu Fikir 

\ie ŞlkA~ ·etleri 

Bebek lileruı lk .. 
ıstırabı 

ca 
Ermeni lejyonları başlamış oldukları mezalimi bitirdik' 
ten sonra Elbistan üzerinden Sivas'a, Urfa üzerinden de 

Diyarıbekir'e yürüyeceklerd i. 
ft 

cak ,.e .yeni bir Fransıı ~eıl' 
gıllz lhtıUfına ıebeP ol 

·Unltr.ıl Slat~ı · ilk sererlnl bitirirken 

den telefonla dllnyanın her vapur birçok bakımdaıı ~imdi l::ı•mıştır. Yapı lan tecrılbeler, 
~eri lle ı:ôrUımek mlimkUn· cien modası ı:ccml &:ı) ılı~ or. uıuit edıldiği ~lbı, i) ı neuce 
dür. \'ıı purun in~asına IY50 de baş lf'r verirse \ apurda cs1 .. lı de 

!anmakla beraber böyle bir ı;e ,flklik )apmak lhım elerek 
Jlloıla ı 1:etml5 mi inırnna lkıncl dU~n a harbi tir 
Bir vapur b·ter bitmez, yani 19U de ka Diğer taraftan A 'lııntl~ı S?"ec 

r•r verilmiş ve ollnla r haı.r ır.e.k için en kAdı h11reketlrı 

United State1 78 mllyoıı do 
ıara malolmuıtur QJten ıanmışlı. O ıamanJıınberı ma 20 30 bin toıı haı:m.nde 2:-ı 

Mary ve Queen Eliıa b1.1t 1''ten kine ve motfülerde ol>ük de 24 mil sUratle hareket edecek 
on:-a dün)anın UçüncU hUyilk ~. !klik urdır. Atom ıı 1 l!yen vapurlar ln~uı oldu~ıı tııluıl 

tık. arP . 
Hl ocaktan ecnra Fr '\ni 

Ermeni müfrezeleri >.d•ll,;~ 
relen bir alaylı takviy• 0

; , , .. 

rak Is!Ahiye ile MarU 4 ıitbl 
dıki koylerde eakl!indell ~l' 
çok zulüm yaptıktan sonrt~t 
raş üzerine yürümek il rıc 
lerdl. 20 ocaktı MarU lıJ;n • 
de Mara~ ve Pazarcıklılar ı't 
zun ,.e §iddetli muka,·e~:,ıı 
ri ne kar ıla•mı~lar, ne 
mı lQp olmu~lardı. 
Araplarla 
t birli 1 ,-ı« 
Kllikyanın ban mıntık•11.1r, 

da Ani bir surette ıuh bl' 
den bu hAdbeler, Killk~ırd'' 
reketıne her taraftan rord 
ba§lanmasını icap ettirl~t! ·' 
Bu gıralarda Suriyede '1)1 
rap mim teşkilAtının k~6er•1 
unu 'e bizimle muka 1 )l 

birliği yapmak btedlklerlJleV 
ber almı§tık. Galiplerin ı'-" 
temlekecl ılyı •etleri kf'h-!ı 
da TUrk ve Arap mil e J' 
nln lstlklAllerinl beraber{'~ 
rumaları kadar tabii b r f:t 
olamazdı. Yeni hAdiseıer t•t 
lllcya kıyam hıreketlnitı d 
rar ele alınmasını ,.e y~· t~ 
bir takım tedbirlerin ' 9 
edllme~inl gerektirmişti· ~ <1 
mak atla tarafımdan uın ııı 
tebliğler haıırlanınıı. te11~ t 
heyetinin mu\'afakati •\1 rı1 
t n sonra Mustaf :Kema 3,ıt 
ile benim mü~terek i!!'ıd~r~ 
mızla icap edenlere go:ı ı~' 
misti. Bu iki milhirn ves 
yarın ne~redeeeğlm. #rl 

<De\'ıUıtl ./ _____.. 

!ita\ 1 kordell 
Yarııı j 

Unlted States mavi kord~e J 
ele ıeçirmistir. !{ot ,~ 

Sırlus adlı vapur 1833 d• ~v 
Jantı~! 18 ıünde iectif:i. ı.a 1ıı' 
bu vapura \'erilmlşti. Yır~,~ı 
asrın lptiduındanberi "~ııt 
çok arttı. 1929 da 'r' 
Norddeutcher Llo) d ı:u~,1 
~ası EHopa \'e Bremen D 111 
ikı \•apur inıa ettırdı G, ! 
mavı kordeihı Mauretatı j!ll 
,ır: ,·apurundan aldılar· ,,~ 
!iz \ apuru 27,22, Alınan 
ru 2B.151 mıl suratlı idi· ~ 

1933 de İtalvanların ı 
vapuru 28.92 mıl ne d·\ 51 

titı 4 gün ıs saat, 58 1 ı 
da ıı~arak nıa\'i korde!A>" 
dı. ~~· 

2rı mayıs ıg35 te Nornı'ıt• 
30,31 mille yol alara" r·~· 
kordeiAyı ele geçirdi. ıı' 
çok geçmeden Queen ııı ıırr11~ ı 
~a {teçtl. 1037 de Norfll15ı•~ 
31,20 suratle ve 3 gün zı ·ıt' 
7 dakikada Atlantiğı •·12,•, 
kordelAVl aldı 1932 d_e te~ 
Mary 32 oa mıl suratı ııe l 
etmek uretlle ma,•l kot ... ~ 

ı• "' 1 tekrar ele geçirdi. O e 
danberl bunu muhafaıs 
vrırdu \•anurutiur. Fabt b•ı eT1venl rr.otorler tecrUbe ed ı •mef,. ba ır.ıstır. Su vapıırla,. rıl•l><•+"" 

-=ı==s:3.aa::11-=ııı:..-====:ı:mııİ:ı:ıı::ı:ll .... ı------=ı::ll.-:I----------------
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HEtSINKI MEKTUPLAR! 

Antil ·Türk 
kaı_•şılaşınası 
~ ··-----·-~ıı~ıı ıntrtnörü diyor ki: Türk takımı hakkında faı· 
11111

1r bilgi ·e 111hlp değilim. Yalnız: İspanya mllll ta· 
iti le berabere kaldıtınw cııetede ckumustum. Za· 
~ınıı: hahkında iyi ıe:>ler ~ 

Yazan: SEDAT TAYLAN 
ıa~~sııı\:ı 19 - Futbolda 15 
da .\ arasında ı;ekılen kur'a• 
ttıı~ı ntıl'e dtlşmemız, bize i· 
daıı tura kalmak bakımın· 
l'tır ~r umit vermis bulun:ı· 
d• ' 11nku 16 takım arasın· 
• en · Turk· zayıf manzara aruıden 
Anı~e ile Antıl'dlr. 

ıııa tıı zay1ftır, diyorum am· 
ıııa11feYretti im hafif bir ld· 
bu ~~ını ıöıöntinde tutarak 
tııın 1•lhyı ileri sUrU)'O· 
tını;· 21 temmuzda oynıyacı· 
cuıa~ Antil takımının futbol· 
sJra · orta boylu, oldukca 
lııanUı'. Yerden oynamağa ta 
ııı.n hır takım ... Antll takımı· 
fırsa antrenorU ile .:orüşmek 
ie~k tını buldum .. Kırk yaşını 
t?eıı ın bil' Beltıkalı olan an· 
e~a ~r, takımını .CÜ\ enen bir 

e §Unları &Ô' ledi: 
·- T ~ bir b 

1 
.urk takımı hakkında 

\'aı 1 lıye sahip değlllm .. 
le :ız hııanya milli takımı 
de 0~abere kaldıCınm gaıete 
~ın uı:nustum .. Zamou da ta 
ıo:vııtııı hakkında iyi ıeyler 
bura~l?l!ıti .. Fakat biraz evvel 
bera~aitl takımın İspanya ile 
tıııı ere kalan takım olmadı· 

P' 0~rendım .. 
dtt~~la ku"' etli bir takım 
ııaıı 1~· Fakat sisteme day.:ı. 
Neti lr futbol oynu,oruz. 
Yflruce hakkında bir mlltalla 
Zan teıniyeceğlm .. Yalnız ka· 
Yeb~ıata talı~acatımm liÖYli· 

rırn .• 

fakat ben Antll takımının 
antrenorunun tarııamen aksını 
dU5UnU~orum . bi bir O)'un 
tutturabılırsek Antill yener 
'e ıkınc.ı. tura kalabllırıı .. 

924 Parıs Olımpb adında U 
ruguay da küçUmsenml~tl . 
Fakat kimsenin aldırıs etme 
dıği bu tıkım, karşısına çıkan 
takımların üzerinden sıllndır 
~ıbi geçerek şınıplyon oldu. 

AntU de 924 de Uruguayın 
yaptığı sıirprızi tekrarlıyabl 
lır mi bilmiyorum. Fakat bu 
gün bUtun de,letlerln futboliı 
hakkında bir bil i mevcuttur 
ve artık futbolda stirprızle 
karıılaşacak bir de\irde d~ 
tlUı:. 

Hüllsa Antıl takımı, 16 ta· 
kım arasında her bakımdan 
aşa ı yukarı bıze denk bir 
kU\'l"ettlr. Bu suretle şans fut 
bolde bır kere daha yliztinu 
bize dönmüş bulunuyor .. Sim 
di bitim takımı d!ısen iş bu 
şanstan faydalanmatı bılmek· 
tir. 
Otrendıiime göre, Antll ta. 

kımındı bir iki goz dolduru 
cu o~"Uncu varmış.. Santrfor· 
ları ile sagiı;leri ve santrha( 
lan iyi imiş. Fakat milli ve 
dış temasları hemen hemen 
yok denecek kadar azmış . W 
oynuyorlarmıs. Yalnız ndes· 
li \"e enerjik oldukları 5oyle· 
nlyor. 

--~ 1\1. AI.i isı.io(iLU (73 Kilo) 

\' elkeıı yaı·ışlflı•ı 

bGıı il 
01aıdı yelken ) ırıılan yapılım tır. 

........ ~ 

-

Ki YE' ruır;rr tülliYE 
) ,. 

•• 
CEM iL SARinACAK (57 Kilo) BAYRAM ŞİT (62 Kllo) TE\'FİK l ·UcE (61 Kilo) .. 

Dünkü sekiz karşılaşmadan 
yedisinde galiD geldik 

Bayram Şit, 
Zafer, 
CBaşt 1. elde) 

yf ayda kaldırtmadı 'e netice
de; giire~i ittifıkla kazandı. 

62 Kİi.O: - Ba)Tam Sit 
(Turk> - Roger Bielle <Frın· 
i l l). 

Günlln ikinci karşılaşması 
Bayram Şit ile Fransız: Eoger BI 
elle arasında yapıldı. 

ilk iki dakika a} akta getll. 
İkinci dakikadan sonra Bn>·ram 
Şit; çift dalarak hasmını al. 
tına aldı ve de\ re Ba}Tamın Us· 
tunlüfü ile sona erdi. 

İkinci devrede üstte güreşen 
Bayram hasmına bir iki künde 
attı ise de köprüsu kuv'\etll o· 
lan Fren ız, bunlardan kurtul· 
masını hildl. Nihayet B inci da· 
kıkada taktığı burgu ile Fran. 
sızı tuşa getirdi. 

Bu ılk tuşlu galibiyetlmiı: 
halk tarafından çılgınca alkıs
lanıiı. 

87 KİI,O - Adil Atan <Türk) 
Englas <Rus). 
Üçünciı gUreşimh; Adil Atan 

la, Rus Englas arasında oldu. 
Ayakta itiımeli bir şekilde ge. 
çen ilk de\Te berabere netice· 
lendi. Iklncl devrede güreş yl· 
ne tatsız ba$1ıdı, Rus güreşclsl 
biraz UstünlUk gdsterdıği itin 
iÜre~I ittifakla kazandı. Bu dn 
ilk mağlCıblyetimlz oldu. 

67 Kil.o: - TeYfik l'ilce 
<Turkl - Ra~mond l\lyland 
<İn iliz). 

Gürese bizimki başladı \'e 
meşhur ı;oğukkanlılı4ı sayesin-

! 
• 

Cemil Sarıbacak, 
M. A. lslioğlu 

irfan Atan tuşla, Hasan Gemici, 
sayı ile galip geldiler, Adil Atan 

Tevfik Yüce, Haydar 
sayı ile yenildi 

de İnillitl bacak oyunu ile al
tına aldı. Fakat çok tevik olan 
İngiliz bir turlu tufa gelmiyor. 
Te,fik de tuf ~apamadığı için 
ı;inirlenbordu. Devre Yıicenin 
üsttinliığU ile sona erdi. 

Ikincl denede Te\·fiğln bütün 
gayretine rağmen tue olmadı ve 
ı:lıreşl lltifıkla kazandı. 

57 KİLO: - Crmll Sanhat'ak 
(Ttirk) - Ueııgce (l\la('ar). 
Samphonluğa namzet olan 

Cemil Sarıbacak, hakemin dil· 
dUğü)le beraber hUcuma geç· 
ti 'ie hasmını altına aldı. Ce· 
mılın bu atılganlığı halkı coştur 
du 'e mu uzam tezahürat oldu. 
Cemil Macarı koprüden kopril. 
ye gctirbordu. De\Te)i biıimkl 
galip bitırdl. 

İkinci de\Tede yine hasmı· 
nı altına alan Cemıl Sarıhat'ak; 
ters ıınrma ile gure§i 9 dakıka 
57 saniyede tu3la kazandı. 

73 Kıl o: - l\fe hnıet A 11 İsli· 
ollu <Türk) - Basili] Rubol· 
ko CRus>. 

l\IUsabakaya her iki güreşçi· 
nln sert o)·unu ile başlandı, dev 
reyi ayakta getirdıler. Kur'ayı 
Rus kazandı fakat ?ıt .Alı İEli
oflu kapanmıısını iyi bıldi. BI· 
zlmki be; ilstte geten lit daki· 
kadı Rusu iki kere köprüye 
getirdi. Güreşin geri kalın kıs 
mı Mehmet Alinin Uı;tlinlüğü 
altında cere) an etti 'e miısa· 
bakayı İslıoğlu ek&erı) etle ka· 
zandı. 

Halbuki bu güreşin sonu it. 
tlfakla olması !Azım ielirken 
Rus hakemi kendı o uncusuna 
puvan \'erdiği iı;ln gıire6i ek. 
seriyctle Mehmet Ali kazanmı~ 
oldu. 

79 Kİi.O: - Haydar Zafer 
CTıırk> - J.oprlle <İtalyan). 

Gonkla beraber her iki gü
re~çi blrblrlerlne giri&tıler, fa. 
kat bu hareket itişme ile sooa 
erdı. İlk altı daldka berabere 
bıttl. Kur'ayı İtalyan karandı. 
Fakat hiç bir oyun tatbik ede
medi. Ha~dar iıe Ustte ıürestf. 
ği Uç dakikada 'İtalyanı üç de· 
fa arka arka a koprUye getir· 
dl. Son Uç dakika da Haydarın 
Ostlinlüğü ıle geçti \'e glireşi 
ittıfakla kazandı. 

Ağır Sıklet: - i rfan Atın 
<Turk) - Willlam Kerslake 
<Amerlkıı. 

Gunün son 1ilre51 İrfan Atan 
la, Amerikalı Kerslake ırasın· 
da oldu. Sarı burma bıyıklı lr· 
fan Atan ringe çıktı~ı zaman; 
kendisinden emin bulunıı)'ordu 
Ve gonı:la beraber humına a 
laturka güresten afıştılı elen
~cıerl atma)JI ba•ladı. HattA 
bir aralık o hdar şiddetli elen 
se çekti kı, Amerıkalı kendisi 
ni ) erde buldu. Bu fırsatı ka 
çırmayan İrfan hasmının üstü 
ne tullandı. \'e de\Te ıallbiye 
tiyle sona erdi. 

İkinci de\rrc üstte gllreıen İr 
fan hasmını kunde ile 10 dakı 
ka 11 saniyr.de tu~lı yendi. 

Diler ıureeler 
Helsi]lki 20 CA.A. ve A.P .• \ 
jansı): 

52 kilo: 
Kitano Yushu (Japon) Ralf 

Johanson (İs\eç) • uyı h~sa 
bıle galip. 

Robert Peery (B. Amerlkl) 
~fohammed <Mısır) a uyı ile 

Henrlch Weber CAlmanj':l) 
Le·ie Cheethım Cfnzlltere) a 
altı dakikada tuDla. 

Mahmut lllolla Ha•eml et 
ran) N'lranjan <Hindistan) a 
altı dakika 30 saniyede tusla. 

-· 

TUllliYt Tli iY 

. \ , 

H.\ YDAR 7.Aff:R (79 Kilo) İRFAS ATAN <Ağır> 

İbrahim Dada~ev CRus) Ab 
dlilesad (Mısır) a bir dakıka 
37 sanıyedı tuslı. l'iasır Gııı 
\'er,;l (İran) Her bert Hali ( tn 
glliz) e sayı hesabiyle, Louls 
Balse CGıiney Afrika) Rodolf.:ı 
Davila C Meksika) ya ;;ayı hP. 
sabiyle, Armand Bernard (C:ı 
nada) lgnacio Lugo CVenezue 

la) )asayı heublylP, Rlsaburo 
Torninaga <Japon) Gıron <Gııa 
temala) ya iki dakikada tuşla, 
Raunı Makinen <FinlAndlyn) 
Raif Eellerbrock CAlm.:ınya) 
ya sayı hısabile galip gelmıı· 
!erdir. 

57 kilo: 

Georıinj Sajadov <Rusya) 
Marcel Sıgı.ron'u CFransı), Gı· 
ordano Dezıoresci (İtalya ı 
Illıurıce lıle\d&'i <Belçika); Ge 
za Hoffman CMacarıstan) Jn 
seph Mewis'i (Beltıka) ; Pro~ 
pero l\fammana (Arjantin) 
John F:lllot'u <Avustnlya): İ· 
talyan ~ure~çisi Antonlo Ran 
di Amcrıkılı Josiah Henson u 
4 dakika 52 sanıyerle venmış 
tir. Alman gure~çisi Helnr•c:h 
Weber İngiliz Leslle Chee'h 
man'ı 6 dakiki 12 saniyede tu~ 
la,Per Berlıni Cİsvet) İsviçre
li Danlel Hauser'i, Villy L1r 
don Clsvtçre) Kanadalı Robert 
Steckle'i, Anton Mıckowiak 
(Almanya) İtalyalı Ar\'edo 
Cechinl'yi, Jacob Theron <GJ 
ney Afrika) Hıntli Shrlr ang 
Jadav'ı uyl)•le: Yuehu Kitano 
<Japonya) lsHçli Johnanssonu 
ısayı ile. Amerikalı Rob .. rt 
Peery Mısırlı Mohammed El 
ward'ı, Kanadalı Armand Ser 
nard Ventı:uela'lı tınado LÜ 
go'yu, Japonyalı Rlsaburo To 
minaıı Guatemılı'lı Marco ı.;l 
ron'u sayı ilı yenmiılerdtr. 
fiZ Kiloda: 

Henry Homberı <tsveç) Gon 
zalo Hanıbog CFılipin> • U)ll 

hesabıylı 

'f!! n lf !V P 
ADtL ATAN (87 Kilo> 

Şohaçi İşli (Japon~a) Tamlo 
Jaskari (Fınlındıya) yı uyı he 
ubıyle. 

Kenneth İrvin <inıil!ere) O 
mır Blobel CArjıntın> ı uyı 
hesabıyle, 

Schmitı CAlmanya) Leonar 
rlo Bı~urto CMekıikı) yı 1 d• 
kıka 22 unb•ede tuıla. 

JadO\' <Hindıstın) Adrlen 
Podicıuın CCınıdı) Y1 H dıkı 
ka 25 uniyedı tuşla 
Ra~d Mamed Büo CRuı' 

ruhammed Yakubı Cİran' yi 
:12 sanıyıdı tuıll. 

Bill ııordeu CB. Amınka > 
Paul Hanmi CI!viçu) yt uyı 
heubıyle. 

Su Sohata (Mısır) Oıvoldo 
Johorison (Guatemala) u 1 da
kıkı 18 sani~·ede tu~la. 

Eihııl Johanson (Danimır· 
ka) Ljoseph Trinlpout CB•!ı:ı· 
lı:ayı)yı sayı heubıle ~enmisler 
dir. 
n Kilo: 

Osvaldcı Lasi CArjanUn) -
Aristides Perez (Guatemala) yi 
l dokıkıı 5~ sanı)ede tuşlı, 

Richard Garrıırd CAvus 
trıl a) Jaek Ward (Irlanda) yı 
n)·ı heubı ile, 

Thomas Evans (5. Amerika) 
Muhammed Bedı <Mısır)ı sayı 
hesabı ıle. 

Takeo Şımotorı (Japonya) 

Bjorn Larsen <Non·eç) l sayı 
hesabı. ıle, 

Jın Coolı CBeltikı>. Mario 
To\'ar <Belçıkl)yı uyı hesabı 
ile. 

Cıhanbahtl Tevfik ctraa) 
Gyulı Toth CMacuiıiln)ı uyı 
hl!sabıle. 

Ketteeshelm <Almııı~·ı) Tal 
kun oh <Kore)Yi 4 dıkıka ~ 
sanbede, 

67 Kflodı İsveçli Anden. 
berg rakıbl Rus 4.rım Jıltryaa, 
t4 dakıkı 6 saniyede tuslı yen_ 
mişlerdlr. 
73 Kilo: 

73 Kiloda Abdullah MUct&
barı C İran> Aleksanteri Kaiıu 
<Finlandiya )yı uyı beu'rıila. 

Berlin <h'·~ı Deııiel Han. 
lfn eh' içre) ~·ı ıayı heaabiyle 
)·enmi&lıordir. 
79 Kilo: 

An ton la~kô\\ick <Alman· 
ya) Ar\·edo Cecchlnl (İtil)'&) 
ya •ayı hesabiyle, 

Willy Mardon ct sviçre) !o. 
bert Steokle CCanada)yı 32 aa. 
niyede tuşla, 

?\ıck CCınada) Albtrto Lon 
garela CArj~ntin)ı ll}ı ht1a. 
biyle galıp Gelmiılerdir. 

Alır 11klet 

Rus Mıımefbekov, İranlı M. 
\'akubl'}'ı 32 saniyede tuıa , .. 
tlrmiştir. 

t" eı;ll meşhur f(lretçl Aııto!l 
ton rakibi Çekos.Jovalcyalı J~stf 
Rutiôkeyı T dı~ika 26 ıarur• 
de tu6la yenmistir. 

Rus Mamefbekov İranlı ıt 
'ı'akubl'yı 32 saniyede tueı ıe
tlrmiıtlr. 

tıvıçlı meıbur ıüreşçı An· 
ten!on rıkıbı Ceko&lovıl-yalı 
Josef Ruz1okı)ı 7 ôıkiu aM 
uni)ede yennıiıUr. 
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ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 
CAMAS IRHAHELERE. BOYAHAHELERf. 
ELBiSE TEMiZLEME YERLERiNE, HAS · 
TAHANELERE, OTELLERE, OKULLARA, 
ELYERISLI CAMASIR YIKAMA. KU · 

RUJMA. SANTRiFÜJ. ÜTÜLEME 
MAKiNELERi GELMISTIR. 

O D E O S T. T. A. O. 

Riza paşa Yokuşu Milas Han No 
lstanbul Tel. : 24826 

GÜNÜN YAZISI 

Mide yarasmın 
Yeni ilacı 

<Bısı 2 inrid c> 
F'akat hastanın genç olması, 

kanserdeki gibi duşkün halde 
olmayışı, nihayet mide röntge. 
nınde çanak gibi bir ülser bulu 
nu u bunun bir kanser değil, 

/' 

e Muhtelif Çesitlerı mağazamızda gorebıhrsıniz. 

slanbul Sergif nden 
Sergimizin 31 . Temmuz Perşembe gunu 
akşamına kadar temdit edildiği ilôn olunur. 

nasırla mı~ bir ülser oldu~una 
hukmettiriyor. Niha)et Ga tros 
J;op denilen aletle de muayene 
ediliyor \'e bu hukınün doğru 
olduğuna bnaat getiriliyor. Has ... 
ta perhne konuyor: Dol \'İ· 
tamin, bol albüminli gıda veri· 
liyor. Yatağa )atırıh)or \'e ilaç 
olarak da Atropin \eriliyor. Fa 
kat günde (3000) kalori alma· 

BULMACA \ 

ı 

ına rağmt>n de zayıflamakta • 
dt>\"lm ediyor. 

' lide yaralarınııı bu şekli, ko 
la~ !ıkla kansere dönebildiği es· ., 
kıdenberi rnaliım olduğundan 
ameliyat olmıı ının Z3rurJ oldu 
l!u hasta) a anlatılı) or. Bu ha\ a
d is ha~tanın hoşuna gitmı)or. 

Hasta ,.e onun hançteki he· 
kımi bir de meyan kökünü tee
rube etmeye karar veriyorlar. 
Fakat bu durumda hasta kötüm 
serdir. Acı acı gülü)·or ve akı· 
betinin fena olacağından kor. 
kuyor. Ama, midesinin çıkarılıp 
atılmasına da karar 'eremedi· 
~inden ne olur ne olmaz diye 
bu kocakarı ilacına da baş vu· 
ru)or. Hasta 13 gün 40 gram 
'e 27 gün de 20 gram olmak Ü· 
zere bu ilacı almaya de\am C· 

dıyor. Daha bir kaç gün geçme. 
den ıstırapları kay bolu) or ve 
teda,·i sonunda tamamen iyileş. 
miş olarak hastahaneden çıkı· 
)Or. insanın inanamıyac.ıığı gell 
) or! Zira bilhas a iıl erin bu e· 
killeri teda\'i kabul etmez. Fa· 

ııak han Z - D r n ia :: - E.ı .ık 

tah a h• ı.:. 4 - ~ r• k asıl ad• 

r d n 1; rl ~ - lJ ıııa\:. e - A· 

dt 7 - il lr U)'l, B iik daTlll. 

Ilır 1 ecek; ~tfer, ~er 7 el.! 

Dünkü füılmaranın Jlalli 
Soldnn ata ı - llar\: ı. Z - Ol. 

:: - C'aı a r ' - t.t.:all; Ki. 5 -

~ınııl. & - J.nl 7 - Kamarot. S -

Sı: Yı a 
luhrıdan Aı&: a: 1 - lla.una. 

2 - Ak Ki 3 - Roman:ra. l - All 
S - San: Ar S - ~ara 7 - Or· 
klnos. 8 - Al; 1 ı. 

24X36 BOY ?ılı\KİNALAHIN EN SON İC.\T EDİLEN 
BİR ŞAIIESERT OLUP, MERKEZİ OBTUHATÖR ÜZERİl\'· 
DE DEGİŞEBİLEN OBJEKTiFLİ. 'l~LEi\tt-;TRELf, OTO'.\l ~ 
TIKLI, ÇU'T BLOKAJl,I 1/500 S \NİYEYE KADAR 
FLAŞ ÇALIŞTJRMA TERTİB,\TLI, F.iLl\I ÇEVİRİRKEN 
OBTURATÖRÜ m; BERABER KURMA TERTİBATI, SAY· 
MAKLA BİTMEYEN EVSAFI HAiı VE BİLHASSA Bİ· 
RER l!ArtİKA OLAN: NOKTON 1:1.5 VEYA 

ULTRON 1 :2 OBJEKTİFLERİLF '.\lOcım ıa:zoiR. 

DÜNYACA MEŞHUR 

Fotoğraf Makinaları 

kat gerek röntgen kontrolü. ge. --------- ---
rckse gastro kopla kontrol bu 
neticeyi teyid ediyor. 

Bazı arıralara 
Kı111 tedbir 
G icssen kliniğinde de bu has· 

tal arın teda\ i e nasında şiş· 
tikleri görülü) or. Aynı umanda 
tansiyonları da yükseliyor. Fa· 
kat ha ta tedavi edildiği sırada 
tamamen tuzsuz bir diyete ta· 
bi tutulunca lıu arızanın da ol. 
madığı anlaşılıyor. 

Şimdi meyan kokUnde bu le· 
ııirleri haiz olan maddenin ne 
olduğu araştırılıyor. Bulunacağı 
~üphesizdir. 
Arıcak bu guzel h:ırndi i \'C· 

nrken ihtiyatı elden bırakma· 
mak da icap ediyor. Zira mide 
yarasını iyi edecek çok ilaç var 
dır. Hatta baı.an bu y:ıralar ken 
diliğinden de kapanır. Ama, gu 
nün birinde nOkscder. l\ocaka· 
rı ilaçları rafından eczahane ra. 
iında hürmetli bir mevki ala· 
bilme i için bu ilacın nUkse mft 
ni olduğunun tamamen anlaşıl· 
ması lazımdır. Yok a saltanatı 
kısa sürer. Bu münasebetle hal· 
kın (Kocakarı ilacı) adını Yer· 
diği \e tt>crübc mahsulü elde 
edilen ilaçiarı dikkatle tetkik 
etmek lazımdır. Bir zamanl:ır 
bu mevzua dalr bir yazı da ~az 
mı~tım. Esa en bu bakımdan 
memleketimiz çok zengindir 
~itekim Anadolumuzda da mi. 
de yaralan na kar ı me' an ko 
künü kaynatıp içmektedirler 
Ve bu uzun ) ıllardanbcri bir 
halk ilacı olarak kullanıldığı 
halde (Kocakarı ıllıcı) di) e is
ühfaf cdllmektedır. 

Dr. Kemal ARACOGLU 

\lahl Öz ve 
arkadaşları 

Operet topluluğu 
H~r aksam 21,15 
de, Pazar 16 da 
- Bobstill t.r -

3 perde muzikal operet 
Ci~e 11 de a~ılır. Tel: 431::1~ 
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TÜRKİYE UMUMi VEKİLİ 
Mehmed ipekçi • P. K. 251 lstanbul 
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1- 1 Me:ııle.etıeıı Se lm 1 ~ .o 

neşriyat 

15 temmuz 11rııı cılı:mııcır, llu u 
Tıda Cah t Sıtı.a, İlhan Tanı1, ö . r 
Toprak, ~vnl rı ·kmtcl, Turıı.ıı IJı>Tan 1 
Öıdemır ~utku T s. in uıı n e re 
rl nrdır 

1 
(;•n• rrd r cı an ı. \nal\ ı olu> 1 

cu arım 11. ıu ı ed 

HASTALIK MEVSİM DİNLEMEZ! 

cereyanda oturmaktan 
soğuk algınlığına 

mütevellit . 
kdrşı 

GRiPiN 
• 
e Baya n ların muay· 

yen zamanlardaki 
sancıl arı n a karşı 

so n derece fay d a 
lıdı r. 

GRiPi 
~· - 4 saat ara ile günde 

3 adet alınabilir. 

Al'l>A 

10 tira 

Mulıııc - Galıarrliıı 
Kuınaşlardan 

lsmarlama 
elbise 

130 Liradır. 
SalAhndılııı Kaı:ıkı:ı~lı 

:Muc c c~I 
illahnıutpaşa Kap:ılıçar~ı 

kapı~ı ynnınd!a.JN~'ı~ı.~1~8!:_.~~~~~~~~~~~~~~' 

Bu sa3 ıda )azı i~lerinl fiilen idare eden me 'ul müdıir. 
l\IELill \'E~ER 

.(\'.\ T.\~) Ga1ctccilik ve :uoıtbaacıhk T • .\. Ş. - fstanhul 
V ı\ 1' \ N :\J \ T R ı\ '\ S 1 

EN i Y İ LASTlGT İNTİHAP 
ETMEGE YARAYACAK 2 BİLGİ 

1 
Otomobil Fobrıkaları diğer her hangi 

• bır Morkadon foılo GOODYEAR' ı 
orobolarına takmaktadır. 

2. Otoma il sahipleri dığer her hangi 
Markadan fazla GOODYEAR miıbo· 
yoo etmektedir. 

Resimde Gördüğünüz 
Gaodyeor'ın en yeni lôstiği olan Super • 
Cuslıion'dır. Bu yeni lôstik 1unlorı temin eder. 

Rahatlık, Emniyet, Uzun ömür 

GOODJ~EAR 
Dllll)amn lıtr bir tarafmda htr bır ı•ıar· 
lcadan/a:la Good)tar Ustücltn lcullanılır. 

. . 
ÇOK NADiDE ESSiZ ARSALAR 

Her türlU in aat, bloklar,' memur mahalleleri, spetU· 
ıa ~ona uygun 500 parça bina .} apma.}a yeter, ayrı a~~ 
kadastıo görmüs. 15 parça bii)ük ~e iki)e kolaylıkla ta 
bllı taksım parsellerın yarım hisseleı i. Şişli 40 metrelik ~ 
lııc!ei Hürriyet cacldesinrlekilere 17,3 metre ve 9 nıetreltr· 
clığer !>Okaklardan .}ÜZ alanlarına 11 metre )iıksc];likte ~?~0 tıman inşasına mu aadeli, yana-ık nizama tabi, çift yuı 

0 
sabun kalıbı gibi ar atar. Su. gaz, elektrıkli. Sirkeci Y~~ 
alonunda Be) oğlu 4 üncü sulh hukuk~ :ırgıçlığının 94J it 
doS)ası ile üç a)rı ı::rup halinde \e teker teker olarak açı 
arttırma ıle 22, 24, 28 temmuz 1952 günleri saat 10 . 11 arıı· 
sında ilk ,·e 4, 7, 11 ağustos 1952 gtinleri saat 10 • 11 ar•İ 
sında da 5on arttırmaları yapılacaklır. Mufassal ilan yeıın 
Sabah gazetesinin 28 61952 tarihli ve 4771 sayılı niıshasını 
5 inci sahifesindedir. Çaplarını, krokilel'iııi, imar duruınl•~ 
rıııı, tapu ka) ı tlımnı, ada ve parsellerini; nıiktarıaı;n;~ 
hudutlarını, sokaklarını tel kik etmek i ti) enlerin 94J/-.,., 
a~ ılı do ya) a \ e daha gen ıs bılgi edinmek arzusunda olaO· 

ların 235i3 telefona \ eya f stnnbul 628 posla kutusuna baş; 
rnrmaları kabildir. Her zaman ele ~etmez tek fırsattır, c,ıer 
yoktur. 

E K t P ~l A N L A R 1 İ L E 

2 TRAKTÖR 
lADET 10000 
5ADET 1000 

LİRALIK PARA İKRAHİYESİ 

21 TEMi\IUZA KADAR SİZ DE VADESİZ l50 

EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİRALIK BİR 
HESAP AÇTJRINIZ. BU ÇEKİLİŞ 

25 EYLÜLDEDİR 

T.C. ZİRAAT BANKASI 



~ 
Yol kazaları 

neden artıyor ? 
Qt:1~0bll, otobus, kam3 on kaıalarının gun geçtikçe art· 

ll?J11 t 
1111 dikkat edh or musunuz'!.. Runda motorlil 'ası ta· 

koııtro~~lıııasının testri olmnklı beraber asıl sebep dlkkatsb.llk, 
Ot ı:lük, bir parça da alAku11lıktır. 

har,k 01110hll, kamyon lrnllnnanl1r eslıl5l kadar dikkatli 
trab et thnl•orJar. Bir oforün her ıeyden en el kullandığı 
•a ~ııııı boluk olmamasına itina etmesi lıizım gclirkPn hu· 
sıı:ıı,t ~l!ıınhet Hrllmhor. Ufak trfek kn5urlar ~ô le <hır· 
~k \ '11!.nıl etli Arıularla vola çıkan bmvonlar. otobnoı)l'r 
8• : tıır. Bunlar haddlnllen fazla vülr n in!ian ah) or. 
ta hl r,ııe ağırla$an , e ldarc~i guçleşen arabanın frt'nlerl, 
traıı/ oku~u çıkarken, ahut bir Ylrajda lşlcmb or 'e 
l'ijzd bir llturuma uurlanıp gldh·or. Kazaların çoğu bu 

'ildi llaku r. Binaenaleyh yapılan'k ilk iş. bllhasııa umumi 
ta11 :••ıtılannın ıık ıık muayene edilmesi, en kilçlı'k Art· 
.. r,k::ıııarın bile ıdtre çılımuına lı.Jn urllmemesl, nksl 

t ed,nterln ıtddetle t'eıalındırılmasıdır. 
eı•)'o •ılı •Urat 1e yırıı merakı da kazılarda bil ilk Amil 
Slirat \ Bobııçtnde dnlze uçan otomobillerin hepsi fazlı 
dt1t1z ev'Alne kurban olmuıtur. Beledlve aabll yolunun 
devaııı tarafına fasılalı mlnlalar koymuıtur. Surat ml'rakı 
t r. llıed,rıe bu mlnlalann fıvduı olmıyauJı muhakkak· 
st.e ç lılr ınlnla, çok ııuratll gid'n bir otomobUln sadme· 
f '«ı:llkıvemet edemu. Etse bile araba doner, arka tara· 
lltat de111ıe yuvarlanır. Binaenaleyh ıpılauk teY fazla 

b "' 1arıı merakının önüne ıetmektlr. 
~ikkatılıllk, kontrohilılilkten ıonra ıllkasızlığın da 
k-. ; tiıertnde büyük teıılrl nrdır. Eıkld'n kütuk bir 
lllata b'1eta11 uyandırırdı: ıimdl bu Adeta ohlan ıey 111 ·ıl· 
~ 1lllndı. Ôlenll'rln miktarı fazla isi' Tl'YI içlerinde ta· 
~ d bir ııhsı;ı;et vana: -'':ıh nh!• denilip geçlllyor. Hu 
~ 'llldir. Kaulara karıı herk!'I, bllbını mes'uller faıla 
~liltermeıı, bunların tekerrür etmeml'sl itin tl'dblr 
,

1 
ırı.r. Bu gldlı devam ederse gazetelerin büyük bir 

lı otonıobll, kamyon, otobilı kazıları kaplı araktır. 

BAŞMAKALEDEN 

Nereye gidiyoruz 
(Ba~ı 1. elde) 

Ormanı tıırla haline koyan a· 
dam, !lraat ~ oll~ le cml'ğinln 
kar ılıj;ıı:ı alamıyor. Milli \'ar· 
tığı ta hı iıı ııahasına l'lrlr t•ltigi 
malı ) üzıi iıstiinc hır:ıkn or, '..:· 
nl rnl lnı lalar ııı;n·or .. llıı ,ır ,. 
zide hiç olın;llsa kestane rıth 
gibi me) \ a ağıırı 'ctiştiriıı nr· 
m:ının hakkını başka şekilde ıa 
de rlmf'nin \'e kendi J:l'çıın'nl 
ağlama bağlamanın )olunu ıla 

u bilıııl) or \C\ a buna takati n~ 
alırı lıulunmıryor. nıı sehr11lc 

ormandan ~ olsıız "ekil de kr il· 
ği kereste 'c odunla ga)Ct dıiı· 
kun lıir gf'clm sr\ 1 c~inl mıı· 
h:ıf;ııa ctnırğe ıığr:ışıyor. 
Dağ ko)lUlt'ri, ,·asıf itiharile 

nasırlaşmış, kı) metli insanlar· 

Dün ıehrimize gelen Manisa blsiklrtcilerJ 
ı dır. Bunlar daha müsait verlere 
nıkledillr !', hem kendileri in· 
sanra geçim yolu bulur, h~m 

orman kurtulur. hem de bu &l'Ç· 1. 'd b 1 M • ı 
:.:,:::.anlar memlekete faydalı ran a üyük 1 amsa 11 
G"tll#imız yerlere bakıycırum: ' Bisikletçiler Avrupa 

buralarda ellerin üstll pı· g 1 b 1 d 
dıvra denilen tahta klremı•ıe a eyan ft6i1 a 1 
;[!6~~~ ~~:·~~~ı1~~~~1 e!~."~\~: ~ Turuna ç ı kll lar 
zım ••• Jn anların nasıl guıeJi ve (Bafl ı. dde) tız hedefımız birdir. Ve Tude· 
ııeçmeııl una, padavrı ıla .ıJŞıç Ahmet Kı\•am, eski Londıa nın biumle Jşbırliğı tl'klifını bil Manisa Beden Terbı~esı Bol. 
güaellnden " seçmeslnde:ı ah· hA!en dl' Paris büyük elçiııi olı~ tün kalbimııle kabul !'yliyorın 1 i!e müdilrluğu A\·rupa~a bır bı· 
nır. Padavra yapacak adam böy· Ali Süb!'yll'yı Tahrana davet et demiıtır.. ~.klet turnuusı tertiplemlştır. 
ı » ı ı t A • Bu turnu\•aya antronor Halıt O· 
e ı6aç an bulup dl!\lrinci e ~ ş ır. 11 Sübeylınln "eni '-a KAşlnı. Amerıkan büyük elçi· ı.üt id . d KA l o· ıküt 

k d ı ğ k 1 • hın d n · ~ ~ · H d , Ah K ır; un aresın e mı . a ar n re a aç at edıp hıra· e e ıııılerl Bakanı olması s~ en. erson un met ıvamı Hayrullah Olcay, Cıhat Oıkılgıç, 
kır. Halbuki padıvra iki, Jr sc· muhteml'ldlr. z1yaretı hakkında şunları söyle. lıh . ç dl d be Ma 
nede çıırur, boyuna yenile ır.ıe· Musaddık taraftarı bir gaze•e mıştir: •Amerlkahlar çocuktur· . amı ozer a arın a & · 
si IAzım gelir. Her taraftı ipti· buglinkü yazısında: • lar. İniıllıler onlara gudecekleri nısalı genç katılmaktadır. 
dai seklide olsun klr•mll yapa· M d politikayı daima !'mr,.der ve on. . Genı:l~r dün saat 13 30 da 
cak toprak bulunduğuna göre ' usa dık'ın U#runa kanımızı ıarı kulaklarından tutarak Yiırfi· bisıkletlerıyle beraber idareha· 
orman dvarındakl kiivlülere ki· ''ereceğız. Amma kurşunları d:. türler Amerikalılar kavam; dP.s r.emlze gelmi~ler, Avrupayı git· 
remlt yapmalı öğret~ek ve pa· Kıvama hediye edeceğiz. Ona a· tekliy~t'ek kadar hunalalık rrle· mekten duydukları sevinci, Ma. 
davravı hundan sonrası için yıı· tılacak . kurflln yoldadır ... • de· r•k olurlarsa, fran milletinin ta r.isa gençliğinin spora karii o-

'-- Eniı Tahsin Til sak etmek suretlle tahrip ı\mllle mek.tedır. . 1 mamivle ntfretine maruz kalacak lım alakalarını. güzel ve heye· 
.... ~ rinden biri ortadan kaldırılm•s Dığ!'r taraftan mılll cephe lardı; • rımlı cümlelerle belirtmişlerdir. 'bel olur. kaynaklarından bildirildiğine gö • Diln saat 14 de Edimeye milte-
~ ı•r D p k • Diğer bir tahrip amili, göçebe re, cumartesi günü Şahın huzıı· Gü\'enilir kaynaklardan hu ,·eccıhen hareket eden kafıle ne . . onqresı halindeki tahtat'ıların kasnak fi· runa kabul edılen Musaddık t;; gece haber \'erıldiğine göre, Ah· sırasıyle. SelAnik, Atina. Napolı, 

lln gibi ie) Jer yapmak için en raf tarı mebuslar, bu sabah M•ı· med Kavama ate~ hlar bulunan r.omı. Vencdık. MılAno, Fransa· 
mükemmel ağaçları devirmeleri addıkı zıyaretle, kan dökülme Kaşkayl kabilesine mesup kim· \a uğrayacak ve ?ıfarsıl)adan 

du• ' n yapıldı dir. Bu gibiler, kl'reste kaç1l;çı· sıne ~~nı olmak içi? .tarıf~arla ~eler, 40 kamyon dolusu silahlı upurla geri donulecektır. Kafıle 
!arına ga et U5ta icra vasıtaları rına soz geçlrmeslnı ııtemısle·· bir kuvvet halinde Tahrana ak•n baekanı eğer zaman artarsa Yu· 

JJ hizmetini görü) or. dır. Yıne ayni kaynaklar, e;kı etmektedirler. Orduya, başşehre (:osla\) a~ a da uğrayacaklarını 
"'V,O/•t Orman :işinde kanunu infaz Başbakan Mu~addıkın, tarafta: varmadın evvel durdurulmaları ··e Yugosla''''a üzerınden memJe. 

'"" Bakanı, her dileğin bütçe müsaadesine meselul, sıfıra yakındır. Adil· lanna kan dökülmesine mlni ol· hakkında talimat \erıldığl sanı!· ketimiıe dö~eceklerini söylemle· 
g ·· / ... • • ı •• 1 d' vemiz. Tlirk ormanlannın müda· malarıve Asayi~slzllkte bulunma maktadır. tır. Gençlerimize başarılar ve lyı 

Ore yerine getiri ecegmı ~OY e I faası rephe~lnde henüz yer al· malarını bildiren bir beyanname R t t I d itlb hlr "Olculuk temenni ederiz. 
t-. mamıcfır. Ornı.~n tla"alarıııd, yayınlonması ihtimalinden bah 11 gPre aa ' en aren J 

General Collins 
Ve Anna Rosenbe·· 
Geliyor 

(Ba5ı 1. dde) 
:'ılilli Sa' unma Bakanlığı ileri 
•elenlerı arasında temaslard1 
bulunacaklardır 

Bakan ) ardımcısı Anna R\> 
enberg ıle kara ku" etleri kur 

may baskanı General Collınss'ln 
şehrımızde alAkalılardan ordu 
muza aıt malCımat alacakları ''e 
Amerikan askeri )ardımının or 
dumtmlakı semerelerini tetkık 
drcrklerını \ e onümUzdekı se· 

ne lçınde ) apılacak Amerıkan 
) ardımının arttırılıp arttırılma 

ma~ı hu usunda kongre~ e bir 
rapor ''erecekleri tahmin edıl· 
nıektedır. 
Mı afırler şehrimizdeki tetkık 

lerını bıtırdıkten sonra muhte· 
melen Yunanlstana ııdecekler 
dlr. 

Yunan Kralı lübnan'a 

dltvet edildi · 

Atina, 20 (Anka) - Yunan 
Kralı bugün Lubnan Cumhurbaş 
kanını temsil eden Dışişleri Ba. 
kanlığı Musteşarı Buyukelti Fu 
at Ammu kabul etmıştır. 

Bilyllkelçi Krala, Büyu1ı: Erı 
nişanını takdım ederek kendıle· 
rıni Cumhurbaşkanı adını Krıli 
Çt'yle bırlıkte Lübnanı zi> ırete 
davet etmiştır. 

Kral, BUyükelçiyi oğle >eme
ğine alıkoymuş, yemekte Dışış
lerı Bakanı ıle Lübnan Elçisi ha 
ır bulunmuştur. 

Tallal'ın sıhhati iyi 

Amman, 20 (Anka) - Kral 
ı-·aruk tarafından lntıhap edıle. 
rek Urdun Kralı TallAl'ı tedavi 
etmek uzere gonderıll'n iki pro· 
fesör ile mütehassıslar bu sabah 
Kralı son defa muayene ederek 
gerekli tauıvel!'rde bulunarak 
veda etmışlerdir. 

He) et başkanı Prof. Necip Bı 
rada, basın mensuplarına "rdıği 
beyanatta; Krahn sıhhi durumu· 
nun ı)i olduğunu, yakında tedı 
\l)i ica bettıren tavsiyl'lerin ye· 
rıne ıetırılmesiyle normal duru. 
mı u det edeceğıni bildırmi.ş 
tir. 

lskenderunda klakson 

Zafer 
Düzeltiyor 

<Bı~ı ı . elde> 
nakaşalı ml'Sl'leler,. ait fıkir 
be) an edemıyectğlni, l'ICi· 
nin tarziye vermesi gerek· 
tııınl şiddetli bir lisanla be 
lırtmektedır 

Buna mukabil bugiınlt!l 
·Zafer. l'lçınln belanatın 
da münakasa mevnıu olan 
noktaların bir batı eseri O· 

larak gazete~e gırdığıni kay. 
dederek şoı le demektedır: 

•Ek elAns Contuma~. esa 
en ıkı memleket efkArı u 
mumıye ını teŞ\'IŞ gayesın· 
den \"e aradakı dostluğu sa· 
bole etmek gıbı kötü bir 
maksattan başka hıc hır ml 
na ifade etmı} en bu yazı:v:ı 
bir polemık mevzuu haline 
getirmenin, haddi zatında 
Akropolıs'ın manevraların:ı 
bılmed!'n yardım olacağını, 
bırkaç gazetenin bu hatay.ı 
du5tüklerini gormekle bil· 
) ük Uzunlu duydiıfunu da 
aynı beyanıtta ıfade etmı~ 
lerdır. 

Gazetemizde çıkan müll 
katın bu kısmındaki •Bazı 
gaıl't!'ler• sözü bır tercume 
hatası olarak ~e ·ı milllkatı 
yapın muharririn yanlı& an 
lamasından • Muhalıf gaze 
leler ve muhalefl't• şeklin 
de sütunlarımıza lntıkal et 
mıştır. Buyuk elçi, dün de 
ya\ıtıtımız tahkikat netlr.e· 
sinde tımamiyle kani oldu· 
ğumuz gibi sozlerınde ne 
Turk, ne de Yunan muha 
lefetind!'n, hattl ima ede· 
cek şekilde dahi bahsetmi; 
değıldır . 
Hıç bir kasdı makrun ol 

mıyan 'I' sad!'ce bir tercll 
me hatasından ıbaret bulu 
nan bu :ııanlışlıktan dolayı 
Eksl'lAns Contumas'tan VI'· 
okuyucularımızdan öıür dı 
l@rıı. 

An karaya 
Dolu yağdı ı~"llltıı Hıuuıı Mu~~blrlnıfzJm .. " • R t k d' 1 al>ah saat 5"e kadar gere ı;oka· 

"011.. e, 20 - D p 11 k ·1 kanı Rüknettın Nasuhı"oı.ıu ko uçlu lı•hine gii terilen müsamn. se me le ır er. ' ,.,., ~ı ı ı ., · \ ' · h•JA • d' 11a çıkma '.·asaı<ı '·eniden kon. ğ .ınlrara Ala~., 
~t ~ ını bugU . ı · d nu~arak ezcümle ~unları belırttı. halar korkunçtur l\lc rla :.:eten nzıyct " " gergın ır. Miihim ~ ll , Ati t' f' 1 • yasa ı 
te ~'. İlçeJercıl' n ylen 4sı7ndemla a ar kanunıınılan c~nra hir kıpım polis ve ordu kunetleri başken rrııştur. e ızm ne ıce en Ankara, 20 - Buıtın Ankara 

~'·b n ıe en e ege Her yıl büttln ıl kongrelerm· . ., · ' 1· b 1 kt 1 • 1 • İskenderun, 20 (T.H.A.) ve civarı boııucu sıcak! 
ftue 14 •lık b'ır dinlevlci kon- Q koyluler; dllcdiklerl kadar a»a,. ın aş ıca no a arını IHa et· Eski polıs müdürtl general ll a ıeçen 
1.'14 ı.. J den gelen dıleklerln hilk mel 5 ~ m"kl v m h f 1 it d ., f rl T h b 1 dl b k (Baıı ı. ddel Belediyenin kararı ıll' bugı.inden en sıkıntılı "Lİnlerlnden birini 
'112A ««tır b l d S t i katletmek sonra vatancı =ahit· ~ e e u a aza arı a ın a ı:ıı a a ran, e e ye aı an. 1 .b h . d kJ•k • 
""' 4- ıtong u unu~kolr iu.b aka icraatında bırer :;ol gtıster ci ol lrr ,.e a ,'ukuf ehıİ vasıtasİtc •· bulundurmak .. dırlar. lığına tayin edılmlttlr. 1948 Olımplyatlarında da çok U aren i! rlmız e " son Y•· acalp havı sırtları altındı geçir 

n .. 1t ı ı. reyı es 1 a§ 1 • duğunu, hilkQmetın bu dıleklere » ı ı Parllmento rar•ı ba•lıca ga Dilnlrü karaac:alıklar sırasında parlak derecelerle beraber altın sa#ına başlanılmıştır. mişUr. Birkaç ıundenberf deıam 
t~ "ı~•ıırre ba•kanJııtına fa. rok ehemmı•et \Crdı"lnl belırt llaç arın alan e\\el keıılltlli!lııl, t 1 .d b ... ı" 'ı " h f e.. p k' s . ed d 
'il aı Ieheki w ı; .. ,, ı. bu itibarla ortada ıuç olmadığı· ze e er ı are ane er mu a aıa tevkif edilenlerin 11yuı 9:1'e cık madalyalar ka~nm15tı. a 11tan, urıy en e en sıcaklar buciln Ankara tıal • 
..: Seıııı ,,. il ve D. P. mufet mlı, fakat her dıleitın bUtçenın nı, gha ı~pat etml'k .ılbl bir altında bulundurulan yerler a· mııtır. • 10 000 metre )arışını 31 mll- b d 1 kını eğl!'nce yerlerine ve hil· 
~ İ&•- bc.rgın ıklnci baıkanlı müsaadesine göre )erine getlrıle hl! 1 " f t 1 1 dl Aft rasındadır u§ ay a ıyor • hassa yeni açılın Gölbaşı p!Ajı. 

"•-'«il uı D P B k N b ı ~ i 1950 1951 1952 e l 11 u ""ş t' m 5 er r. :ın· • Hastahanelere yatırılanların let atleti katılmıştır. Türkiye B t. 20 (Naf ) p k. ı k · d ~·""\ıte . . a§ anı ec ı ece6ın' • • beri iki ~ıl geçtiği halde •ruh· Par!Amento bu sabah toplan §ampi)onu Osman Co ~ul 15 nci e)ru • en - a ıs· na ce mışse e öğleden sonra 
~ı:.. "'1taeıe kltııılıklere de mer bütçelerının_ bır muka) e e ını kemt'lerimldn bö~ le lddhhra oıamı§tır. Fakat milll cep bey~ sayısı on kadardır. olmuş, bununla beraber Osman, tan hükumeti, Suri~ eden 250.000 gok) üzünü bırdenbire .kaplayan 
~ IOnrarinden ile kısı s~ıl ~ apaı;ak ijJ.:>2- bfitce ınde ~t 1 kula it nrmelerl ve tül& ıllnle· n.up mebuslar mecllate bir Bu aba hı• ilk ıaaUerhule ~ ı.is ettlğl bu derece ile Tür· ton buğday salın almak ~n tat bµlutlır Golbası ve civarına re 
.. ~llıdekı gündeme geçildi. işlerının tahsisat ienışllğ nden m!'jl kabul etmeleri elemli bir toplantı yapmalı karar vermı, bir aaklndl. kıye rekorunu kırmış bulunmak leple bulunmuştu. Pilristan bil· Yİzden daha bü)ilk dolu :ı;ajmı· 
~ ~eıı nıaddelerln bitiril bıraı ferahladığını, 1953 • 1954 ıe,dlr. lerdır. Otobüs seferleri normaldır. tadır. kftmeU mukabılınde Suriyeye pı sı~ sebebiyet \ermiştır. 
41 deıı f :?nra dıleklere gl'çıldı senelerinde daha da ferahlı)aca· ·orman du•manı kıl ke"İ!ll Kabine h!'nüz tesekkül etme· Parllmento Rl'islnin. Para. muk "' jüt \erec!'ğinl bildirmiş. llk defa nohut bliyükluğünde 

f• •<ıa h t k .,. lO b 11 tt" v ~ • 1 • Diğer atletizm dereceleri ıun. t' b ı d 1 d t>ô' Yaz l a ıp onu9.u. tını umduğonu e r ı. harp umanında alınan tedhlr· m ştır. :nentonun Salı günü içtıma ede. ır. a§ a~an o u 45 akıka mud-
~! 'kıt! ~ 1 dıleklerde bulundu. Çorlu D. P. ilçe kongresi !erle hf'mf'n hemt'n ortadan kalk Müşahltlere göre, yeni Başba- ceğinl hildirme~ine rağmPn, Mil· !ardır: Suriyede elde edılecek bol bul detle fAsılasıı yığmış ve bu ara. 
~ ltrı r ~ bl~oğu koy yolları > apıldı mak '"' ba~ka nul haynnla yert kan Kıvamussalta~a ile aa~,c~ 11 Cephe taraftarları ParlAmen. Amerikalı Walter Davis, 2 04 day mahsulil ıle bu anlaşmanın da 10 • l~ dakika cevııdl'n bü· 
llıo llJıt oy okullarında öğreL doldurulmak istikametini ldığı 'e solculardan mUleşekkıl mr.lı tonun hemen toplanma ını talep metre ıle yuksck atlamada Ollm miımkUn olacağı tahmın edılmek ı )·ilk da neler halinde dilıerek ıid 

lotııe 1
. Uzerınde toplanıyor, Çorlu, 20 (Hususi) - Demok halde 1946 dan sonra açılan pn· ı cephe arasında bir milcadele baş ederl'k kenflileri Parlamentoda piyat şampiyonu olmuştur. tedir. delini çok artırmııtır. 

b~~dıtızıraattP. yedek parça bu rat Parti ılçe kongresi bııgUn ya lltlka yolları keçh·e eski ~alta· gösterecektir. içtima etmi,terdir. Toplantı so. Olimpiyat kadınlar dısk atma -- Cı\·ar arazıyi 2 • 3 santim ka-
l 1 det~, belirtıhyordu. Köylll pılmııtır. Reis seçimini müteakip nıtını iade ~tmlştlr. Kıvamussalla~aya g~lince: Ye nundı bir tebliğ yayınlıyarak. miısabakasında Nina Roma~ E'ısenhower''ın lınlığında dolu tabakası örtmüş. 
~ ~ ~ö~ •&ağı yukın bin nü· rapor okunmuş, delegeler ko· BıHün bu işlerin altından kalk· nl Başbakan büyük bır faaliyet hiç bir İran kabinesinin artık (~us) 50.84 metre atarak yepı tür. Bu dolunun ekin tarlalarına 
>Jilııu .,. nde 15 traktor bulun nuşmalır ~apmıstır. mağa mecburuz Adeta mah· göstermektedir. İngiliz petrol miitehassıslarını .tıır rekor yapmıştır. Q d r biıyük zararı dokundu&u tahmin 

'~ l>a e bunların sahiplerinin Şe\ket )locan 'e Zeki ~rata. ktimuz. Her lorlıığu'n bir lııl 18• Eski Başbakan Mu~a~dılt ta irana sokımıyacağını. bu gibi hi 1 .Erkekler yUk~ek atlama: Bu rta oğu ya ~l~Ae~tTeAdır. 
bt; At rça tedariki husu cunda man muhtelıf suallerı t'e~ aplan. resi vardır. Bıınlarılan çolıı da rafından iş .başına. getırıle~ me va net hamlesinin Millet tarafın. gUnkU derecelerı Fran a, Amerl • v 

b&IJ ettı lçt!tslnde knTandığını dırmı~ ve idare beyetı seçimini muhtl'llf memleketlerde tl'rrilbe· murlar tasfıye edılmektedır. dan duba! teczlyt> edılecdinl ka " Belçıkı atletten kazanmış D ı b t Ankara, 20 (T H.A.) - Bu· 
tkJel"d ır.Utuklp kongre)e .son ~erılmıt lerdn geçmis, en isabetli )Ol· Dün kar.ıfıklıklar çıkın Hu açıklamışlardır. Hükfımet, pet. !ardır. aır evana 1 iÜn saat 17 de Kayış mıntıka. 

\t en sonra Adalet Ba· tır. lar kl'şfedllmlstlr. Bizde de halk ıl~lan ullsı geriye çağırılmıştır. rol mlltehasıııslannın a\detl hak. 100 Metre koıu: - sındı kısa bir zaman sllrl'n fa. Jtr la orman aruındakl münasebet Mılll cepheye mensup ~lltfi'l kında hl,. bir arıklamada bulun. 1 - Wılliam Jack (İngiltere) Şıkag'o, 20 (Anka) - Cumhu ı kat çok 51ddetlı bır yıpıur 
gıtay B k b " 1 d b il' J k . "' yüksek memurların tasfıyeye ~ ~ metı:ı partı adayı General Eisl'n yağmıştır. 

aş an 1 ugun er e e 1 0 aca ~~!~~k~~~~~~~u~~~~rl ':u~:'rı~;~ tab! tutulacaklan mu~temeldl:- mamıştır. 10.8.-. 2 - Romeo Galan ~Ar honer bır Arap gaz~tesıne Orta. j Bu &ıddeUI ~ağmur netıcesın. 
~ milli bir ruh \l' ilmi bir zihnlyt'I ) ine mUşahltlere gore, Kıva Diğer taraftan l\lilll Cephe jantlna) 11.0.-. 3 - Sana ze şark h~kkı~da verdığı beyana~ta de sokakları seller basmıı. alçak 
~ı il Uçu CBaıı 1. elde) ğl bu namzet lıstesi Başbakanlı mussaltana zor gUnler geçirecek mensuplan yüz binlerce bP\clll· <Rusya) 11.0.4. 4 - Shafel (Mı· demlştır kı· mıntakadakı e,Jer sular altında 
~IUr ııu aday olarak 'd; ğa gelecl'klir. HilkQmet bu Uç le çaresi aranırsa. lelak<?tlt>ri r name hazttlayarak, halk Kıvıı. sır) 11 2 5. 5 - Gutıerrez <Ye cOrtasark hakkında kongredl' kalmıştır. 

'ı b lla' namzetten bırlnl tem~ iz mahke henıız önlt'mf'ğe imkAn ,·ardır. ırİran din büyüklerinden EbUI· mussaltana aleyhinde tahrıke nezuellı) 11.2.6. aı:ıkladığımıı si~asetl harfıyen Bu arada, P. T. T. bınası çök· 

!' 
Seıı~etıer, birinci daire Bu muhlm da\'R, blr 3 ' uç nrm.ın· k K" " · b il · d h ı ı 1 1 d • • l'k t tb k d ıı· C h · l · .. , N mesl ba•kanı se"ecelttlr. cının derdi hallnılPn kurtarılıp asım .. ş .. nı ug n evın e. yap. . azır anıyor ar. a ya a ıısıı. ı a ı e ecea;ız. um urıye çı nuş, dort "' harap olmuştur. 

~ı.. bası. aflt. temyiz mahke· v ~ t ı. b t ı t d ıı t Par! h h d A "k ·ı f ~~e 11an Kasımda emekliye ayrılacak mlllete maledllmelldlr. Hepimiz •ır;ı ası~ •0 P an. ı~ın ~ m_ı .e ın İstirahat Plmekte olıtuğu Alı. ~lılano 20 (Nafen) .!. haly,1:ı 1• er 51 a a merı a ı e nsanca za~iat yoktur. 
~ ~ relıi ı;e~ıı ve tiçilncU olan temyiz mahkemesi başsav· bunu temin iı;ln ilzerlmbe \"azl· ~hmet Kıva.~~ ıkı .gün - ıı;ınd.e med Abad köytinde Milll Cep. lş~ılerl memlekette işsizi ık yU Arap memleketleri arasında yar Heybelide bir fundalık • /t daire ~:i~t H~l~~:~ Nvae cısı Klnm Berker'ın yerine ge fe almağa mecburuz. \'atan •op· ıktıdar_dan .duşUr~ce.ğınl ~oylemıs hPye mPnsup millel\'ekillerile gö ziınden ) abancı memleketlerde drmlaşmayı tak,•iye edecek ve 
'l1 l!'cek zat da a)·ni §ekilde seçıle rağının muhafaza ''e mildarııa~• · ve d~amla dem!~tır ki. rüşen Dr. Musaddık, iktidara iş aramaktadır. Alınan bir hı O~a şark devletlerinin Batı Ale 1 

~ alet Bakanlığının gösterdi cektır. nın tesirli liekillerlnden biri de ·Kn~nı, me.vkıınd~ kalmaya ızelmek arzusunda olmadığını, bere göre, sene başındanberi mıne olan bağlılığını arltır!"aya 
itte hudur teşebbus cttığı takdırne, yok e· f k t 1 k t • 1 h' t . B.OOO ftnJvan maden ic,,islne ile! çalışacaktır. Arap de\letlerı, Bı 

ııı ~ · d 1 k . ı.·ıı . · . a a mem e e ıç n 11.me ıcap , w~ ı 1 . ti r k"d" ,.. t k" b 
it g • Ah E . YALMAN ı ere tır. ~er tek hır Ingtliz ~ttiııi takdirde ha"atı pahasına ı;ika kömür madenlerinde it ve ının mu e ı ·ı ır: ,,ı e ım u 

~ anstanda Dog'"'u Almanyada met mın petrol miiteha~sısı Abadana döne .. "'ıl 1 d J d 1<( 1 b'l 1 rilnıiştir nu gecen harpte ısbat etmi§ler· 
cek olursa, millet Abadan petrol muca e eye e\'3m e ece6 n 1 • · dır 

trp h Mısır, elçilerini toplantıya tasfi.>ehaneleriyle tesisleri hava dirmistir. · 
ı. aZ1rhğı Tevkifler ya uçuracaktır.• Musaddık taraftarı Mılll Cep. 
'~ ltih 

2 
çağırdı Matem allmetl olarak göğs!lne heye mensup 30 mıllel\l'kill bu. 

• radl O CT.H.A. _Hür Av- 41111 u .ı. ...... İskenderı)e, 20 (Anka) - Baş siyah bir kordell illetltmiı bulu gün Şah'a bır ll'lgraf çekerek 
~ 'oıı h~•u) _ Sofyadan alı· Berlin, 20 - Batı Berlinde cı· bakan Hüseyın Sırrı Paşa, aynı nan Khlni sozlerine ıunları ili nümayişçi kanı akıtılmakta de. 
~ ı de.,.

1 
b11erı,r Bulgarıstanın kan Telıraf Gaıetesının haber zamanda Dışişleri Bakanı sıfatiY· ve etmiştır. \"am edildiği takdirde, Hükftme. 

lld tın e ere kar 1 harbe ha· \erdiğıne gore. komunıstler, Do· le hariçte bulunan .Mısır temsil· •- İngilizll'r Mısırda Nahas le sillhlı mukabl'le edeceklerim 
~ ~~b"rJ~ bıldırmektedır. Veri ğu Alman) a~ ı tamamı) le kontrol cılerını J kenderıyede aktedıle· Pa•a ıl!'yhine tatbik ettikleri ay bildirmişlerdir. 
ı. " " d lerı altında bulunduracakları bir k k f k d t t•b' · k il .... d ı· <ı~\'"ııa r "n, Bulgarıstanın ce on eransa ıştıra e a\e et nı d ıveyı u anara.. eaıse ı rtükumet Kermen•ah'ta Öıit t. 

~ n demirperde memleketı haline t K f •ı f tertıplerl K iktid r ~ ha, ve Yu~o lav hudut mış ır. on eransta "ısır · ngı- e ıvamı a 1 ge dare Hin etmek zorunda kalmış. 
~ \'e b a lnt:!)danları lnsa e· getirmek )olunda hberal dcmok llz ıhtıllfı ile orta doğu ııavun tırmişlerdir. Sah, Ahmed Kavı 

1 ı ... 
1 
Olta~ın u bolgede mevrut de- rat partisı genci sekreteri Her. nıa Paktı mevzuunda son günler mı anayasaya aykırı olarak tayin _ır_. ___________ _ 

"'"' • ın bert Taschner"i cuma günO tev- d k b ı ı t ı· ı tm'•tlr .&~'a .,.er11 a kerl makamların e \u u ıı an s ~as ge ı~me er e ı., . E , h M • R 
~l dt kif etmlslerdır. Paıtl yüksek ka d . 1 k . K f dd k rıc arıa emarque 

r demelerıne men up daha başka· \' Lo d i i ~
"~ti bı tı anıa.ılmaktadır. goz en gcçırı ece tır. on eran Musa ı da lstdi ile istif11ı· 

'"h Gs haline getirilen sa a~ın ton, n ra, Pars. nı Vl'rm s değildir. Şah Kıvam Almanyaya döndü 
... r tarının da tevkif olunacağı anla· B A k ı i !d,;"l ı)eı1 h ınde Si'\ klllceyşl e- onn, n ·ara \'e Tahran elç lerı tanlsıni ı baıını ıetirm!'lde hı 

~~a'~t•dt aiz demin-. olları ın&a şılmaktadır. de ı tirak edeceklerdir. ta işlemiştir. Kıvamın <&>eglnl' 
~ r • Berline uJacan haberlere gö· "I t ıı t il ıır,, · alalum oldu~u veç ~ ., ısır " ng tere programı ng izlerin l'mp!'ryıllst 

~~ •la d " re, Do11u Alman•a Tıcaret Ba. 1 k d · 20 (A k ) n 1 • h ., ... tlıı d a ve Karadenız sa· 6 J rr rrı) c n n -· es ga~e enne ızmet etmektir. " "' t kanı Kari Hamann, Taschnerın mi bl k kt ki d 
"l .)•hat er Bul0 ar şehirlerin r a) na an acı an ığına Btltün 'ıll.vetlerden akın e· 

Q a..ı " tevkif haberınl alınca rahatsızlan g "I t ı· ı b; ıııu51 Ç\Jl'bılmek için husu ore, " ısır, ngı ız - Mı-F' · h· den, Kavamın Başbakanlığını 

Berlin, 20 <T.H.A.) -c Gorp 
cephesinde \'eni bir$ey yok- e e. 
rinin yazarı Erich lılarla Re • 
marque 19 senelık hır a~ nlıktan 
sonra yeniden annı.tanına don. 
milstür. h.."'-tez, '·r•deye lhti' I" \'ardır. dığını blldırmı~tır. lılAfının halli içın İngiltere ile protPsto maksadi.vle ve kefenle 

.~., ... ••ta J " Bachakan •ardımcısı Hans orfi•m ı k s d •ı 
~• e•1 "' n Bul,,,ır lhtı~·at v J " e ere anca u an - " ı re btlrünmu• muhtelif meslek Beraberinde maruf sinema ı. • " eo J Loc:h ile parllmento başkanı Di ır g u t 1 · · "' "4 la ..... Jt!nı So\" et sillhları 5 or me er nın sona cnne•ı. temallcill'r hl'yetlerinın Tahranı ı·ıldızı Paulette Goddard bulu· 

''••ıa J eckmann dün Karlsborsfdeki Sov · mUt k b J k J 
"t, 1e "~ sını «iğrenmek mak nı ea ıp aş ıyaca tır. ainneleri menedilmı•tlr. Eı<er nan raıar Berlinde basın men. 

• ı l(• avı k 'et genel kararglhına çağınla· Durumu b t s p f e v " 

t 
'h altı 1 talım devreleri ~ ızza ım aşa n· Musaddık t"krar Ba•bakanJıııa r.uplan ve halk tarafından &im· rak; kendılerıne te\kif edılen ılterenın K h El · · c · ~ A 

"'-itli 
na alınmaktadır. a ıre çısı ram·e getlrilm!'zse ben de kefen giye. diye kadar görı.ilmemlş bir teza. 

d 
Tascher hakkında malQmat 'e· le bıldırmictır. Sıyasi ı;e\•reı.ere ceı<ı'm. 

" 6 hilrat ,.e ilgi ile karşılanmıstır. 
ı..' ul ve yetimlerin rılmi&tir. gore Mısır, lngiltere ile yapıla· Yarın büttin frana şamil \'e Ka ' İnsanları Se\f'reksine, .z~. 
""QQ Genel sekreter Tascher yaban· rak s:orü melrrde. Sııdıın gôtiiş h" d 

t cüzdanları cı istihbarat ajanlarına hükQmet 1 1 1. 1 . . d vamın aler ın e protestoda bu· fer Abidesi• gibi dünya çapında 
d me er ne ıce enne ıstınat e e- lunmıık llzl're umumt ırev il'n t>serler '·aratan Erlch Marta Re. --"I \"eı;ikalarını vermekle itham e· kt a , 

> ~ ·w ttlriliyor dilmektedir. ce ır. edılecektir. Kıvam nlı günü de marque'in biltun eserleri Hıller 
~t l}rı 20 lsrail'in merkeı.i lngilterenin Afrika iktidarda kalacak oluraa bu tatil devrinde Bl'rlinin Unterden Lin-
tıı ~ııİıtı CT H.A.) - Mali. I I devam ettlril!'rektir. Damarları. dl'n meydanında toplattırılarak 
tliıııllıaa, İ urnu:nt muvaz!'ne Tel-A\'iv, 20 (A.A.) - Ka· mparator uğu mızda kın aktıtı müddetçe tnıil >"akılmıs ve kendisi 1933 te hu-
~ ~etin ~ •n emekli, dul ve aretz adında bll~·llk bağımsız t& Kahire, 20 (Anka) - Mısır tere ve uşaklarına karıı girifti· dut dısı edilmlstl. 
' ltbcııı~•ı t'llzdanlarının rail ıazetesinin bu sabah verdi· Dışlsleri Bakanlığına gelen ha· limlı mllcadeleye de\·am edet'e· , Garp cephesinde 3 eni birşey 
~~~ ne karar vermis· ti bir habere ıöre, Birleşik A. berlere gore İngiltere Afrlkada ğiz.• sek. filme alınıp dünyanın her 
~' lllılt 1 merika bllyiıkl'lçlsi, Blrleşmis Mil hır imparatorluk kurmak için İran komilnlstlerlnln birlik da tarafındın ıostl'rllmeğe başlanın Amerikan Cumhuriyetçi Partlafnln Cu111hurbaıkanı ıd•Yt ıene·I 

l llı~ai ~tlyacı karsılıyacak !etlerin ıelecek genel kurulu top yeni projeler hazırlamaktadır. vetlnl hararetle karsılayan KA· ra, Almanya filmin gösterildill ıal D"ig;ıt F.isenhô1\er balık 1 , lamalı çok aever. ı\daylıla se. 
11dUrı ~ zd~nını bastırarak lantısından evvel. İsrail hükfıme Böylece İngiltl're Asyada uğra şln!: memleketlerde teşcbbUsll're ıe. rlldikten onra general, Colorado da istirahat edtırlıPn bir taraf. 

u letıne iönderml~ tinin Kudüse nakletmesini mez dığı kayıpları telafi etmiş olacak •Hepimiz. empl'ryalimıe karşı çerek, oynatılmasına mini olmak l ııtn da balık a\ tamııkta,,ır. \"ı 1 L ıoı ıdaki resimdf! F.iseoho"er av· 
kur hükQmetten istemi~tir. tır. 1 tl'k bir bayrak altındı birleıl'ce· lstemışti. dan sonra istirahat ederı.en görulmektedir. ' 

yandı 

Heybeliada BU}iık Tur yolun
da 400 metre murabbalık Iunds· 
lık dun yanmıştır. 

Cumhurbaıkanı Deniı.liye 

gidecek 

Denizli, 20 CT.H.A ) - D~nlz 
lıliler, •hidro • elektrik santra
lının temel atma törenıne Cum
hurbaskanı Celll Bayırı dl\·l't 
etmişlerdı. 
Cumhurbaşkanı, Denizli Beledi 

yesine verdıtı t'l'\'ıpta, bu da. 
vetten mütehassis olduğunu ve 
Dl'nizli~e gelecefinl bildirmış· 
tir. 

Toplantılar 

f stanbul Tliccar Derneğinin ay 
Jık toplantılarından otuz ıkincı5' 
23 temmuz çarşamba, saat le,30 
da Gılatı laman hını lokanta 
sındı > apılacaktır Bu toplantıda 
konuşulacak mevzu sudur: 

.ihracattan mUte\ ellıt bakiye 
doHz hPsapları hakkında haııne 
umum mildilrlüğünce ıtııhaz edı 
len karar muvacehesinde Dl'r· 
nek ıhtısas komisyonunca hazırla 
nan raporla, dış ticaret rejimi,y 
le tanınan mukabıl ıthal aallhi· 
yeti hakkında Dış tıraret komiı 
yonumuzu tanzım edılen rapor 

Kutlamalar 

Eskı muharipler blrliğinlrı 
kuruluş > ıldonümüne rastlayan 
23 tl'mmuı ~50 çarşamba günll 
•Sl'rl'f Günu• olarak Harbıv!'de 
eski mııharipler birliği lokalinde 
.kutlanacaktır 
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lc§hur atlet Nurmi Olimpl)·at nıc~alesıni ate li)or. 
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Avusturya ekibi önde ba)Tağı ile hıılkt scliımlıyor. <TcleCoto: Basın Foto). 
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(Telef oto: Basın Foto>. !X1.11 nı i O ıımpi)at nıt>~alt>sinl ateşlediktt>n ~onra <Telefoto : .\.P.) Türl<i) e) i tem il eden l>a)rak Helsinl<i Stadında. (TeleCoto: Basın Foto). 


