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TEM 

ı 9 5 2 1 
1 

Fi, atı: 15 kuruı 1 

ıran ve Mısır Başbakanları 
dün istifa ettiler 

~ısırCia kabineyi Hilô:li Paşa kuracak. İran 1 

lr<rbinesinin teşkili Musaddık'tan isteniyor . 

balkoııuııda ııutuk )(usaddık, evinin 
~öylerken bayıldı. 

caddede 
'tl)ı <4. • u .t a " 
~, ran 21 - ~eni İran Bas
~la ı\hıned Kıum, a,aklırn
*'ıı Şah ba~;ı ı:ıkamadığından bu-

l(~ a ı tıfasını Hı mı tır. 
a ddıka taraftar olan lfe

~ıı i:ı ~ saddıkı tekraı· Başlıa-

1 
.ı r abul~ ıkna .. çalıwmakta • 
. a. liuku 
"'llllıed ~et ka\ naklarına göre, 

t\'\ tam ıstı!:ısını \erme. 
Ilı ' Rızcı Sah Pchle\ i ılc 
e 1"ş 'c k<'ndı ine. ıçlod • 

1 hır Mu addık taraftarı 
1
11 buıundugu l\lcclı ı fc~ıh s; e nın \eıılme ını ı tc-

~d.ılın tcı.rar 
~te.ı kan olına 1 

Aı 'or 
• U3ijdd 

ıı n 1"' lauı lt1trlau. bu~un. 
ncıe 00unde toplanarak. krn· 

Ilı 01 ~ Başbakanlıgı kabul et
• )( ıleınışlerdıı 
~ 1 8a,bakao a la\arak b ı. 

k ed~ıkırul> \ e • mıll~tlmı teb · 
1 llıış crını. Sıı.lcrın bugun gos
ııu,kOlduğunuz fııdalıaı·lıklar 
bt etı kurla dı, canlarını 
k <'n lııı kad r nıa um ~f!· 
eıı.:r beıı ol e'dım dcdık 

lıa\ ılmı t: na 
~1~an ıı;en,c la~ıamı tır. 
~lapıJan 
~ il •larda 20 

1 du 

tasla . ... 

Şah'ın kıırıleşi 
yaralaııılı 

~in oı duı;una ınen up kuv-
~ bugun mcclıs bınasını l.ib)a Millı Snunma Bakanı ı; at Cf'..rhi, dıin şehrimize gelmiştir. füat Cerbı gazetecilere Tur· 

~ta 1~llltge kalkışan l\lu addık kbe~ e ikinci deh gt:ldlgini. budt:laki Zİ) uetinin resmı olduğunu, 'l'ıırk ordusunun talim \e 

b rl aıını dağılıp, geri püs-ı lt:rbiye i mt\'7Uundı tetkikler yapacagını, hugiin ,\nkaraya giıleı ek relimi temaslarda 
h k lllck içın tank, üngü 'e hulunaugını SÖ) lem iştir. 
l( lıllaıım15lardır -------.----------~ -----------------

~:~adb~~~n !c:~~~~c:ı~~ ~e: Genelkurmayda du·· n mu·· hı·m 
~ıı1;:1~~~~a~~:~~~~ay:~~~;~.~ 

~::~:h~:ı~:~~;:·::~::: bı·r toplantı yap. ıldı 
~~ebu laıda.ı :fo rev Ça • 

11 llteki Mu addık taraftar-

• • 

'l'c\ fik \'ikc hasmını nıii kiil bir duruma sokarken (l'uıo Basın) 

Sekiz karfıla,madan 
1 redisinde galip geldik 
1 
Haydar Zafer, Hasan Gemici, Adil Atan tuşla; Tevfik Yüce, irfan Atan, 

1 Bayram Şit· Cemil Sarıbacak ittifakla galip. M. Ali lslioğlu sayı ile mağlup oldu ............................... ·· ı 

1 j f ulbolde ! . . 
l Anlil'i 2 · 1 ; 
ı . 
~Yendik 

1: I.ahli 21 (Husu i suret•e ~ı 
den mubabırımıL Sedat l' .t"ıiın 
tel izle bıldirı, or) - Turkı. e 
Antil futbol karşılaşm.ısı ba 
gun Helı;inkiden iki kilometre 
uzaktaki Lahti ehrinde ) apıl 
clı . 5000 kişilik bir kıılahahı;ın 
öniı ııdc cereyan eden nıa.;n t:ı· 
kımımız. şu kadro ıle çıktı: 
Erdoğan - Nerdct, Rıd 

\an - l\luslafa, Ba ri, r~rc;ı 
mcnt - Vasıf, Tekin, Y J!ç o, 1 

Muzaffer, Macit. 
Hakem: Yorgin en CDanl· 

marka). 1 
Anlil takımının oyunc,ı16n, 

ikısi mu tesna, hep 1 iyahl o 

Hcl.sınkı, 21 (Hususı suretle 
ondcrdi:ımıı. mııhabırlmiz. Se· 

dat 'fa~ lan teLıı.le bıldırı' or ı 
:serbe t gure lere bu abah. 

tan itibaıen de,•am cdılmıstıı. 
Gürcşçılerimız gırdıklcrı mu a 
bakalaı ı kazanarak olımpıyatlaı ' 
da çetın hır rakıp olduklaı ını 
bıı· daha ı bat etmı lerdı . Bı..n 
dan on akı ı:u c~ı,. dr. r:ok Ç" 

Un !'ti ıpleıımıı: \al • ..;ıı.ı IUIC$ 
lcr )apmak mecbuıi~ctıııdcvız 
.\lınan teknık nctıcelcri bıldi· 
rı~oıum· 

s; kilo: 'l'C\ fik \ U('C !'l'urk). 
Godfrey Penaar (Güney ,\frika ı 1 

Güre~. her ıkı giıreşçının a. ı 
lnğı ile ba.,ladı. Fakat dakika.1 
lar ilerleclıkçe müııabaka hare· 
ketsıı bir şekle dokiildfi. De\ re 1 

berabcı e bıtt •. \ uce: lı tte ı;:ü·' 
ı c·tısı uç dal.ıkada 1akfiıını e 1 
rıcy zoı duruma oktu 'e nctı 1 
ccde gure~ı ıttıfakla k, zandı. 
Ru ınu abakada Tevfık neden· 
•e çok dur ı;und ı. 

'i7 ~ilo: ( 'enıil ı;aı ıhacak 
( fııı k ), Jasl.aı i 1 auno ffin) 

Avrupa 
Mektupları 

Gıiııun ıı re ın l.:aı ~ •rn 1 t'ı; a' lık bir tetkili l"dr.ine 
h mlı•ah. k:ıd olrl • Gonk la ~ıkau ~ıııı aı ı.:.cta mıt l ro 
h.:onbf'r a a ba la~ an C'em rr or Kl'ı im Ôml'r ÇaAlu 
... arı bacak. hasmını mu kul u. ,\, nıpaı1a gnrru~ı..ırrini hlıl' 
m ctlcı e "oktu \ e dc\J c~i g;ı. mektuplar halinde '\aucak· 
lıp bitııdı. İkinci dcHedc ~er- tıı. Romad:ın gunılrrdiği ilk 
den kalkan Fınli açıldı Bııım mtktuıı mıihinı hiı ·ıe5ele· 
kinde ıse bır ) orgunluk basgö ı ) e. Turk tutiinn dn a ına 
teıdi. llattfl bir aralık tuş ol- temas e tınektcrlir. Ru mt:ıc 
maktan zor kurtuldu. Nelıcc· ı tubıı ikinri ııa) famızda oku· 
de Cem ılın aldığı pU\ anlar Fın. yacaksınır~ 

( Dt'unıı Sıt. 6; Sii. l ıle) ı ._ ________ , __ _ 

OKYANlJSU AŞAN İLK 

TÜRK KOTRASI 
'uıı: 33'e çıktıgmı \e Saha, 

~~dı~~:~~a);!~ı~~:~u~~~~ğ~~ Askeri komutonlann i~tirôk ettiği bu toplantıda NATO 1 
bı •rdıkleıını O\ lemi lir. B k t 1 - . - . . ask r m'kd 

yunculardı. 
Oyuna biz ba Jadık \e :ı · 

binde Antil kale ıne indık. Bu 
akın c na ında takım kapl'l."ll 
l\luzafferin ka ı ~arıldı. lela 
cclc yapılan tedavi nelicc~ınde 

-- .=:-~ 'l'UNf YA~MAN 

il •r~er taraftan. ~lu :ıddık tı. aş omu an ıgı emrme ver ecegımız e 1 armın 1 
Ilı~ arı llıebu laı ın halka dağıl. k 1 ld w 1 
~ \' \e e\lCrine donmele1·lni ' arar aştın IQI SQnl ıyor I 

1 ıle~ etınrıerı üzrrine, nUma- llu0111ı Jluh•b ri tr.ıın kilalı genci sekrelel'i Haydar' delegelerimize \erilecek t:ılima-
~Ut ın, bır dakika derin bir \nkara 21 - Bugün öğ:eden Go ·k iştirak etmişlerdir. ı tın esasının tesbıt cclıldigi. .\(. 

~ tıa ~~inde bcklcştıklcn sonra ,onra genel kurmay baş:.:ınlı- Bırkaç ay ev\ el kurulan NA· lantık paktı gliney kesimi !\orc 
ı ıle 11 

dokerck uzakl:ı~mala· gınd:ı NATO Tıirkıye Daımı ko- TO Türkiye daimi komitesinin ku\' elleıı komutanlığına 1etiri
~ al~Cclıs meydanının ınuha- mite ı mlıhim bir toplantı )ap- bu muhım noplantısı akşam geç lccek .\merıkalı gcncıalin k:ı-

~ıı fa ·~da bulunduran 8 Sher mı tır. • \akte kadar ürmu~tur. r:ırgahını nerede kurması ge-
~t k n 

1 
\e 6 kam) on dolu u Dı 1 lerı Bakanlığı umu mı la Bu ıçtimad:ı NATO Başkrınıu· rektiği fıkrinde bir mütabıı a-

- •tası buı adan a~ rılmı laı • tibi bü,·uk elçı Ccut Açı kalının tan lığı emı ine vereceğımlz ııs· 
a.~ddık . ba kan lığında ki bu toplantı· a ker miktarile Barı ve Napolıde 

1 
ta 'arıldığı tahmin edilmekte-

~~ laraftarlar:ı ·Mıllet nene! kurmay ıkincı başkanı Or. bulunan Atlan tık paktı 1,,kt'ı İ dir. 
lııı •. dtaldı. di}e bağırdılar g .. eneral Şahap Gurler kara kuv. 

- dık ın ı·b· h ... _ · ' llıe b . ı:a 1 ı)etı auı:rı \ellerı komutanı Oıgeneral Şuk 
n;ıtı Ulun gun kapalı kal mı rıi Kanatlı , e kurmay ba~k,ını 

h;ıı dukkanlar akşam üzeı ı General Sallhattin Selı ık, h • 
1ııı...bına~tılmı laı dıı Bulun umu , a J.."llH etlerı komutanı Muzaffer 
"'tadı arda ba~ raklar dalgalan. Göksenin ve kurmay baskıını, 

Yunan El~isi, Fuat 
Köprülü ile göröştii 

'tu,a:· deniz. kuV\ etleri komutanı Ktır· 
~ lııd dık taraftarlaı ı buırnn. amiral Sadık Altın \ e ku~ın ~ b / · ·ı b / k / k 

lııznffer tekrar O) una gırclL 

Bizim takım gıbi Antil'lılcr de 
geli5i giııel futbol oynuyor, ilk 
naıarda zayıf hır takım manza. 
r:ı ını arzcdi;'iordu. 

9 uncu dakıkada sagdan :ıııp 
())eunıı $a 6 l'ii. 6 da) 

.i"~ e Iran bayraklaıı. Isti·ıba kanı 1'umanmal Kemal Roz Mülôkatta, eyanat mese esı , e a, çı, 
, lnıei ııaınleıin de muhakeme ku~t. l\lılli Sa,unma Bak:ııılı ı mevzuunun görüşüldüğü tahmin ediliyor 
~ du~ıı ~ ını i tiyoı uz levha laı ı musteşarı Korgeneral Fe,-zi U- t 

aınıı tide ha) kıraı ak ıı:ehıı·de çan er, Maliye Babnlıgı mu ~te· Rıuuıt uuı alıfl'in ızd•n ı lınde go teı ılıp • Znfeı-. gazete· 
j ardır. an Mehmet Dizmen, hazıne u· Ankara 21 - Yunan btivJk sı taı afından dun ta\Zih c·lıın· 
tan Şahının karde ı mum müdüı·ü Mahır Gide!, Dıs· elçisıoin son bc~anatında Ttirk ma~ına ragmrn ı;azetelerde cıo-

6*h ~aralandı ışlen Bakanlığı kltlbl um ıını muhalefeti \e Türk_ mıis~akil. ga-, guı:duğu a abı) et dc\·am etmPk· 
~d 111 kardesı prens Alı Rıza, birincı mua\ ini Muharrem "1u- Eeleleri hakkıııdakı sozlerınin tcdıı · • ... 

e'l~ tnrydanında olomobılı ri Bı ı;e lktısadt fsbırlif:i Teş· ~anlı~ bir tercüme hatası !>ek· {Utuını a: 5; Su: l de> 

~t~!~rıkc:r~~~~ın~a~~;':~ın~!~~~: Sanayı·cı· -ler muamele tklaı ın \ ılhetlcrde 'e 
kta dSıraz da gelı tıği bıldı. 
~ e ır 

t~:" •h" doğO"U inmek- vergisini tenkid ettiler 
l'l.~k'nd 
h"' lltı eı·ıyc, 21 - Kı·al Fa-
;~)'~ 18 ı:un en el varife\'C 

l.l;ı ınn Sırrı Paşa kabinesinin 
~tı bil~ bugun kabul etliği res. 

~abın 11 ılmistir. Keyfı~ et Kra· 
~ tı ~k c Şefi Hafız Afifı Paşa. 

il te~ ~~teı ı Sırın Bey tarafın. 
~••trdt cdıfmiştır. 

Bursadaki kongrede, Muamele Vergisinin ahlôkı bozduğu, 
sanayii baltaladığı, hükumetin bu konunu kaldırmak hu

susunda voodde bulunduğu söylendi. 
a Yeni kablne'i HiUıli EC\ ET GÜRE İN 

l{~h Paşa kuracak 6 ıt.ri:lo• 
--~ ıt~e, 21 <Anka) - Dün ak· Bursa 21 - 1952 )Ilı Bur:sa 
~ hiıtu a eden Huse~ in Sım Pa· sanayi kongresi bugun saat 15 
g Ilı ı: n .ısrarlara ı ağmcn btıfa. de Tıcaret 'e Sana} i Od~sının 
t.ılrtı ı,erı almamıştır. Hlisevin küçuk salonunda a~ıldı. Gol~ede 

~Ilı(' aıanın Krala ~azdığı i ti· ı 31 • 32 olln bu milthis sıcakta 
t~n on derece kısa o1U$U ana.} ıc ler muamele Hrg.sl tı::· 

vanıı Sa: 5; Sıi: % de) sa ısı ik açlışma meseleler i 

1 tetkike b~şladılar. EV\ ela rica· 
1 dıgıııi ifade etli. 

ret Odası Baskanı Saıt E'e de· Saıt Ete bundan sonra dedi 
legelere tec:ekkiu ettikten son· ki· 
ra. ~irndiki sana;> ile il;:ili o:aoun •- Bu sistemle al•ın yumıırt· 
larıo tatmınkar c madtğını, bu lıyan ıa..-uk kes.ilmekte ve nna· 
yüzden gel:Ş'me kaydedilmı-dılH· :>i par~alaıımaktadır. Daha ;ı;cın· 
ni, hatta ı:erilediğini ~ö.}ledl ve ra bu~unku ç.ılışma menu:ııı:ıa 
~ana) ide ·Kuvayi l\lılliyc• ı uhu· ~ücum <-den ticaret odası 'ns 
nuo tekıaı· canlanması Uzım ı;el l <Deumı Sa: 5; Sü: 5 de) 

Carneyin mümessili 
Tümgeneral 
Gavin geldi 
Amiral Caroey karaıgahı ,aş. 

komutanı Tumgeneral Ga\Jn, bf· 
ı inci ordu bolgesıode tctk:ıkıcr 
yapmak üzere, diın saat 16 da 
maiyeti He birlikte şehrını'zc 
:::cimi tir. 

Kendisini birinci oı du hlr 
ba kıını kı.::-may albav Neiım 
Erenıı.oy 'e lem ıl ordu u cu. 

(l>e\IL ı Sa: 5; Sü: 4 df') 

Tunç Yalman telsizle bildiriyor: 

Celal Bayar << Riiyaın >> a 
·tebı•ik ıııesajı gc;ııderdi 
Kotranm Cumartesi veya Pazar sabahı 

demirlemesi bekleniyor. 
Adri)ahk denıı.ı 21. (Ru)am 

kotra ıodan Tunç 'Yalman, İstan· 
bul Rad, osu \'asıtasıyle bıldın· 
)or) - Dun gece. blitün ıkmalı· 
mizi tamamlıyarak Paleııno'dan 
denize açıldık. Sakin 'c ıahal 
geçen hir ~olculuktan sonra sı. 
cıı, a açıklarından ilerili) erek 
saba,lıleyin i.\lessiııa boğazını geç
tik. clriyatık denızine ı:;ir..ııgı· 
ıniz \'akit telsiumiz. Türkıyedcn 
biıı aradıklannı haber verdi. 
Kı a süren görüşme sonunda. 
hepimizi çok mütehassıs eden 
bır hiıdı~c ile karşılaşUk 
Cumhurbaşkanı Cehil Ba,arın 
Ruyanı kotra ıoa ha aı ılaı dı 

le) en \C hepımızi tebrık eden 
bu· mesaj gondcrdığıni e' ınclc 
iıgı<'ndik. 

Gece: Ha.im l\lardın bızleıe 
uğursuz bir bölgeden gcçtığımi
zi haber ,·erdi, Onun ııösteı di •ı 
Taormina bölgesinde geçen 'ıl 
• Riıya• kotrası sulara gômule· 
rck batmıştı. 

Şimdi tam yelkenle Adri) a· 
tikte il erili) oruz. Beklcnınedık 

ı yeni bir fırtına bızi ~·oıumuzdan 
alıkoymazsa perşembeye kanar 
Korent'i geçerek Piı eye "ıl'ıwa 
ğız. Ve baska engel çık"!adığı 
takdirde cumartesi sabahı lstan. 
bula ulaıımak iımidinde) lı. Bir 
gecikme halinde paz .. r abahı 
Moda kıyıları önün ı demirlbe· 
ccğimızi umu)orıız. 

Moda 

<Tunç Yalman'ın e\ahaL 
yazısı 4 un~Ü H~ fadadırJ Kotrad,ı bir an IJu fiuı mu) orfiuk 

onu ne 
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f AVRUPA MEKTUPLARI 

1'lühi11ı biı· dava: 

Türk tütünü meselesi tın n Dern kleri 1 
j "• v •? Bir ayda 298127 
-v x 1 v ~ Liralık açak eşya 

k ngr 11!1 1
11 ttı• 1'c5i.lkoy lt'teorolojl Is· 

Roma, Tem- f """ bır gelı:me ba5 
1 1 .,._ ıa tas~cnunun tahmınlerlne so· muz - !- .am1ştır. ı:..-'ve " 

Haz. ran ayı iç;nde kaçakcıl•'< 
la yapılan mticadeledP 208127 1 
ra dPğer nde karak el•fr edıldı ı 
g.ımrUk muhafaza t<> kılAtı ta :ı 

f•ndan alınan tertibat nehri' •n· 
de bılhassa gunev bolgelcrın1,. 
hazıran ası ıçındr 241 kaç:t" cı 
lık vakası te·bıt edılmiş o1'ıp 
bunun 71 i mü· d melı geç~ 
tır. Bu olayların onunda 2 5 
kaçakçı 18 çilah, 304 adet rn r 
m , ık"Jrllil27 lıra dP"rrınde 180 ı 
kilo Uitiln, 16353 defter sıı:;na 
kağıdı, Gl6 çakmak, 4 kilo çak· 
maktası 35 kılo ça . 5 kılo kah 
\•e, 5 kılo alkollü ıçkl, 8 atlet 
tek"l marldcl, 2Wl kilo lpN'ı 
217 kilo '\'Unlu 173 kılo pam ık 
1u, 847 kılo elb• e 62 kılo çuv l 
221 kilo ve 2363 adet çeş Ilı 
ı:;llmrilk e~ a ı, 717 kıl o tuı, ıgrı 
kılo Çf'ş• tlı ) ı• et'ck 18 kılo seb· I 
ze \'C rnE'j\ a, 3880 kill'J U)uştıı ru 
cu maıfde. 310 bas ke ım h:ı 
vam 1260 lira de erınde Tıi 

ulyşyı ay!k 1 Türk tütününü korumak, tütün pazarını 1 kBaır,Ieosn~aAnmseo .. nt· Turkiye b;ıretmen Dern•ll"ri Mılll Birlı!i 5 inci Temsil· ~~niau~~~a ':!~~~i! -:: k~~:~ 
basar basm~z k b k . . 1 d b' ( ( ( ., '· ı A~erlkan •ü. ay etmeme IÇln esas 1 te lr er O ma ıyız ra dığ r mrmle ciler Kurulu dün de eskı Eminönü Halkevinde tcplandı. ı!, d"nıı yuzu PU5 u, &onra· 
tunlerı.nin s'.1· ı Yazan : _J ketler tutunlt!- Tü ilğün bazı maddel•rınde dei'\ı;iklık }arı•lması kararlast1- lan bulutlu ,rı;erektır. Rııı-
rUmünü te- °" rını artık...., 100 rıldıktan sonra }ap•ları tek dereceli etimde Iilli Bırlik başkan- garlar po)rudan fırtına ıck· 

• • Ji!lde e~ecel<, Karadeniz, l r 
min için a~- p f D K O 61 ""l saf bir halde lı1'1ına Hamdı Ragıp Atademir setlldi. 
lın sıvaşı g5- rO • r. • JJfer ""fJ ftr kul l n ma yıp Bundan sonra yapılan Yonetim kurulu \e İcra komitesi se- mara \e l~ge denolerındc 

h t b nl k d kuıe · fırtın sı mutcdıl şdıll 
rünce ayre u arı en ı timlrrınde, Yonetım kuruluna· de (leurn ederektır. Sıcaklık 
ettim. Her m e m 1 e • memnun olacak, yalıut keder- yerli mah·ullerı ve;>a Am r ka Hüsamettın Arkan T .. vfık Arerat. ihsan Ataı:ı". Şahap Oku. 

kette Ultüneti dill!nında mıiş- lenecek da'"'ıl.·alarda insanlara Çın '\O Japon~adan ithal etti& l "'l T hl T durumunda bır değı ikllk ol· 
teri beklıyen sıgara biltun İ· arkada,5lık etmesinı bilen, bıl· leri ttitünlerın kalıte 'e tes tur, Vrlı Dağlaro~lu, Hakkı Tolunay, Şukrü A Ot; u, a r ez. mı.raca -ıır. 
ta!yın &ehirlertnde i&portacüa- ha•sa mestedıci aroması ve ke- nilerını :rilkseltmek makslıdıle can, HUsı-\in Kolaba. Dun fehnmlzde hau tok 
rın elme dUsmUstür Kalabalık yif vermede rakıbı bulunmı~an ancak c;, 10 • 15 ni betın1e İcra komitesine de: bulutlu, nonazdan kuV\etlı 
cadd.ıed• dWlon kodm1' u- Tu'1< tütününü t.>hhnd>n tndlr bnm•nlm ko!mak ourotlle Ru tn So•<r, Hlm>t Dmll, Perih•n E•hMflu, L""'" Gök- '"'",." """"""· GHnoln •• 1 
kekli satıcılar ellerinde tilr1U mek kolay değıldir. kullanmaktadırlar. sel. Hayri Gundem, Sıdıka Okan secildıler. rltıiuk ı;uhıı"rtı 20 8, en ~ ük. 
Amerikan sigaralan avaz avaz Tutun sarfiyatı 1 ınci dunya harbinden son Çalışmasını bitiren Dılek komisyonu bilhassa 52-12 sayılı t'k 26 santigrat kaydedıl· 
bağırarak bunları &atıyorlar. Artı or ra 194'3 • 1916 arasında dort kaııun, Yapı ı::andığı, tayin, terfi, foeziye kanunu Uzertnde du- ını ır. 
Bır paket &igaranın fıatı 200 nun}ada tUtün sarfı}atı gUn senelık ortalama tutJn ıhrs rularağını behrttl. ~==:::::::::=:=::;::::::;=:;::::~ 
lire• . . Bu retml kurla 60 ku· geçtıkçe artmaktadır. Bi· cabmu: 35 bın tondu 1947 ile Dılekler okunurken l\lılll Egıtim Baı anı salona girdi \•e KUÇUK HABERLER 
TU , serbest pıya-a rayiciyle rınci harpten e\~el Fransad!l 1950 ara ı ~lne do t senelı1' 1 d' 
b •im paranınla 140 kuruş edi· nilfus başına •g9, İogiiterede ortalama "1 500 tondur. 1951 biraz sonra da kürsüye J:el,,rek ~unları sôy " ı: 
7or. 201, Almanyada 195, Birles k de memle • tn zd n harıce •- ?ılılll Bırlik kongresi vesılesı~le bUtun Turk öğretmen· 

Bu mUthi5 propatandaya Amerikada 14'3 si ara lçılır· 56" o ton tutun satılmıştır. lcrlni "ıamıamakla hudut6uz bir ıevk duyu orum. 
\'EN't iJ OKt'L 
BİNAL RININ İHALELERİ 

ra~en İtalyanlar benuz Turk ken 1050 de n·ıın başına .ıar- Bundan B rle Amı:rıkanın Bakan~ı~a E:eldığimdenberi bende hasıl olan ana fildr fU 
tütününe karıı olan muhabbet- canan sıgara sa ısı Fran ada hı··· ıne 31 60!! ton, Almanya oldu: ·e yapmalı da, Turk öğretmeninin Bakanlıta kar~ı sarsı. 
lerlni kayb.,tmemııler. Bunu ve İngılterede 1500, Almanj·a· }a 4400, Mı ıra 3600, 1n~ılt rP ,lan ıtlmadını pekle~tirmell. hte bütiln calı~malarımda buna dık· 
daha • ·apoli gilmrtiğilnde mil· da ırıoo, Bırle~ık Amerikadl 1e 1400, Çekoslo\ak}aya 1300 kat ettim.• 

l'APILDI 
Beledıre daiml komi yonu 

Be)koz, E enceb, Sarıyer ' ıa. 
den, Şıle Damalı ko U. Çatalca 

\e )aban~ı parası, 3 otomobil. 
1 ka;,;ık, 37 hayvan yakalanm s 
tır. 

ııhede etmek milmkündilr. İ· 2916 yı bulmuştur. t
1
on d

1
usmu

1
:ilr. t d ki Bakan konu~masını bitırip de ı;ıkarken, bircok oğretmen et-

ulyan memurlan Tilrkiyeden İtalya da sigara sarfb atı 1913 ngll ı par .. men o5un a '" . d • 
'gelenleri en çok sıgara kontra- de nüfus ba~ına 104 ıken bu lltuıakcre rafını sarıp dertlerinı anlatmağa talıiı)orlardı. Bu ara a N!cıp 

Kıraç ve Yazlık ko,lerınde 1:ı mı tır. Boylece İstanbul Adlı3e. 
pılacak ilkokul bınalannın ih.ı sı{lin ~iıkil bıraz hafıflemiş ola 

•luna t!bl tutuyorlar. Bunun se 1930 da (325) e çıkmı~ 'e 1950 Geçenlerde İngiliz parlAmen FAzıt Kısakurek'le de samımı bir ~ekılde görüştuğU görüldıi. 
bebilıl gümru teki bir zata istatistiklerinde senede nüf ıs tosunda Türkiyeden neden Bundan sonraki kongre İzmlrde yapılacaktır. 

lelerınl yapmıstır. <'aktır. 
Bu okulların ınşaatı 953 seııe SAJl ~YBlTRNU 

stne kadar tamamlanacaktır. AN'TREPOLARI 
sordum. Tiirklyeden gelen in· adedine sigara sarfı} atı (798) az tutun alınıp Amerikan tU-
&anların İtalya3a kilolarca tU- e yilkselmıstır tün itha!Atının CO ~O artması 
tiln ıetire.rek bunu dovıı yerı· TutUnlerimızle, yetis•ıklerl uzerinde hararetli müzakE"re 
ne kullaniıklarını so)ledi. Ha· tcprak ,.e hatadan aldıkları ler yapılmış ve işçi mebus 
kikatin öyle olduğunu Napoli güzel ha sa do'aymlt! yer y ~- S•okı:s. Turkbeden yapılacak 
çar§tsında da &orduk. Burada ztinde boy oltUS"l'rk ba ka til· itralAtın artma ı. dnlar m•J 
Tilrk sigarasının de~ ri par:ı· tün yok i-e de, ı ara ıht ııc· kabıli s ğhnan ithalAtın azı! 
mızdan Us ün S rbe·t döviz la karıtık bir n vı luks urf ma ını d1 mucıp ol ca ını sov 
pcyausında b r TUrk lırası rnatfd., t olduğu 'e da'ıa tok lı erek hük<ımeti TUrkiye ıle 
140 lirete bozuluyor. Ona mu· ze-.kı ok a}ıp k fe hizmet et· fazla alış \erışe teş' k etmiş 
kııbıl sigarılarımız resmi kur- tBH itın rak plerimızle gırl ti· tır. Ortada bir de dolarla mu 
dan da dahı iyi b r fıaUa mui· ğımız sava$1 iyi plAnlamak zo· ba}aa olduğuM gore Turk tuc 
teri buluyormuş. rundayız ÇünkU Avrupada kar carının bu kom iyi ~ekılde kut 

İtalya eskiden bilhassa 1926- liımtza dikilen rakip Amerıka· lanmasından al! fır at olamaz 
1930 arasında Türk tütilnleri· dır. Dunya tutun ihracatının r-o. 
nın, Almanyadan \'e Amerıka- Amerika senede bir milyo-:ı 41 3 Unti elinde bulunduran, 
dan çok ehemmıyetli bır müs· tona yakın tutiın isbh~al ed,,.r. yani sent!de 250 bin ton tUıOrı 
terısı idı. Bu devrede birçok Son }ıllardı Avrupada b.zım ihraı: eden Birleş k Amerıka 
tutun kumpanyaları Tilrkıyc· mUsterilerimiz ara ında bulq· nın, Kırım harbindenberı Tur
de. o uralarda gayri mtisaıt nan devletlere 150 bin ton rad- kı) enin malı olan piyasalar 
bulunan tUtiln depolan ,.e tU· delerinde, ;>ani bizim sathi;:· dan çekilmesi mıharlar diyar-ı 
tün i leme e\leri durumunu mızın Uç misli fazla tutün sat· için dışe dokunur bir zarar ol· 
ve hatt.A kalıfiye iGçi 'e işci ile· mı&tır. mamasına mukabil birim b:.ı 
retleri meselelerıni ileri silri!· Tıirk tutunu gibi pazarı kaybetmemiz allı bin 
'rek Turk tütünlerini Trieste Tulfin yetistlrmek.. koyde 250 bın çiftçi ailesin n 
serbest lımanına ışlenmemis Turk tütunU evsafında tüfün mahvelması demektir. Onun I· 
olarak, çutçi denkleri halinde yetiştırmek meselesi dun çin tiltünlerimızın otedenbe~ 
b!lyUk ölçüde ı;evkediyorlardı. olduğu gıbi bugun de birçok sahip bulunduğu piyasalar il 
Triestede Türk tütünleri iş- memleketleri işgal eden bır zerinde mesru hakkını korıt 
lenlrken $ükaek kalıteli malla· konudlr. Yurıanlılar, Bulgar· mak i-;in si)atl do tluklara gU 
rı di~'r meınl etlım,n ld tü· lar, Yugosl ıar, Rom alılar venmekle beraber ekonomik e 
tilnl~ri karı t rıfera'k bu mal- ve Ru·lar senelerdenberl bu &aslara uy;run hareket etme& 
lar Türk tütUnü olarak bir ta· davanın pes nde koşup vaktile de bizım ıtın bir mecburıyet 
raftan ttalyada harcanıyor. di· Turk hAkımiyeU altında bulu· tır. 
ter taraftan Almanya, Arus- nup sonradan kendılerlne ge· .------------
tueya, Polonya, Birleşik A· çen topraklarda elde eltıkleri ı r 
merika ve Mu.ıra satılıyordu. tütünü Türk tutunu diye piya- 1 
Bu de\'Tede İtalya dahilinde saya sUrmi) e uğraşırlar. 
yılda sarfedilen Türk tütünü 2 Yalnız komşularımız değil, 
,milyon kılo idi. baska devletler de Türk ttitilnti 1936 senesinden yetiştirmiye çalışmaktadırlar. 
Sonra Birinci dilnya harbı sırasında 
1 931 • 1936 devresinde Tries- tngılizler gilney Rodezyada 

te isi halledildiğlnden ttaı- Tıirk tutun il ) eti11tırmlşlersn 
l'ayı yalnız kendi ihtiyatlarını de hasılat senede en çok bin 
brsılyan miktarda Türk tiıtıi- tonu geçmeml;tir. 
:ı:ıil alıcı~ı olarak gorUyoruz. Bu Birlesık Amer ka devletleri 
de\Tede yılda Tllrk tiltllnü it· de Tıirk tütünü elde etm k da 
halAt.ı 2200 tonu, 1937 • 1943 , asının arkasınd dır. Bu teşe'I). 
arasında 2'.JOO tonu bulmakta· bilse ilk defa 1928 de Virgınia 
dır 1944 • 19!8 devresınde, i· eyaletinde gırlşilmiş, fakat bu 
kınci dun)ta harbının doğur- radaki denemeler tecrube h'.1 
duğu sebeplerden, Alman~a ıle dudunu a~amamıştır. Ondan 
birlikte İtalya bizım için kay- sonra keyfiyet C'arolina cyale
bedılmış bır pazar olmustur. tinde ele alınmış, )'eUştlrme 
Fakat 8 yıldıınberl Turkıyrnın bır ha} lı inl:isaf ettirilmi5tir. ı 
kaybettiği İtalyada tedbirli Bununla berab"r ev af bakı· 
hareket ettiğımız takdirde çok mından ne E"'e ve Marmara, 1 
1steklı olan İtalya pı) asasını ve ne Karadeniz tutanlerimize 
yenıden fethetmek hiç de zor tam uyan tipler henıiz elde r. 
olmıyacaktır. dılememi&tir. Ancak bundan, 

Türk çıftçisi kalite me\'ZUU gUnun birinde Amerika veva 
Uurınde azimle durursa ve 
hilkClmet ih'taratı kontrol me- dığer bir de\I ın bu ışde :ı;uz 

de )ÜZ muvaffak olamı~acağı 
ıelesınde titizlıkle &auşına manasını çıkarmamalı 'ıe ona 
keder ve se-.ınç anlarında gore tedb rlerlmizı almalı, ve 

ı; ıyeye çalışmalı.} ız. 

Edirne'nln 
kurtuluşu 

39 )il enel bugun, 22 teıµ. 
muz 1913 te Edime dus· 

man istflasından kurtulmuş· 
tu. Gurel Edımemlz Şukru 
l'n a tarafından kahramanca 
müdafaa cdilmrslnc rağmen 
du5man eline du muştu. 17 
nisanda mütareke imzalan· 
mış, sulh muıakerelerl ba5· 
lamıştı. Bir 7,amanlar blrer 
'illi) etimiz olan Balkan de\'. 
lctlerl aralannda lhlilftfa 
dıi~muşler, tekrar sllAha sa· 
rılmışlardı. nu sırada ordıı· 
lannıız Çatalrada bulunu.l"or
du. 13 temmuzda utan top· 
raklarını daha dfinkti fcbaa. 
mızın istıı· ından 1 ıırtııı mak 
lı;in harekete geçtik \'C 22 
temmuzda fülirnemiır kavuş· 
tuk. Tt~J,r.P.NT(,'f 

KADIKOYÜı "l)E SU BOŞALTIUYOR Dairelerde yeni . Otomobillerin SIKI iTISl BAŞJ,,\OI Askeri depo olarak kullan•lan 
Fazla tazyik netıceslnde Ka Sarayburnundakı binalar dünden 

Ç 1 t. S" I k I il • dıkoyundekı su borularının bir ıtıbaren bo·aııııma~a ba$}anmış-I a ışma saa 1 ura on fQ en kısmı patlamıştır. Sular ldm-·ı tır. Depoların tahlıyesi yakında 
mütehassısları tarafından yıpı tamamlanacak \C Liman t.let-

B 1 d B lad lan tetkiklerde boruların tama me i Pmrıne n:nlecektir. 
aş a 1 aş 1 mıle çürtidllt!U 'e tamlrlrrıne ~e Dit!er taraftan Denızcılık Ban. 

Resmi dairelerde sıcaklar ı\I) otomobıllerin kaza işledikle ımkAn olmadığı beledi)eye bır ka-ı Lıman t letme·t rnüdurlı 
la~ mle değıştirılen mesai $flk ri ~ yahut da se) ır halınde,..i raporla blldırllmiştır. Ethem İzzet Arsal dun Ha ko 
lınin tatbıklne dün sabahtan ıtı· ı uratlerınt kontrol edebilmelı: O~re;ıdıt!ım Z" gore Elmalı lıman sahasında }apılan in.utı 
haren başlanmıstır. Bu arada ıçin bir tsvıçre firma 1 taraf•n bendının fn uına kadar yaz ay mahallınde tefti etmiştir. 
ali Gokay da dün sabah &.?"' dan htik(lmetlmlze teklıf edilen larında Kadıko~ üne gunUn mu \"AI,f \'E BELEDi\ E 

8 d .nlA)et 'e belediyeye bağlı surat tesbit makinesinin tecril· an·e.n &aatlerınde su ~erıleb.le BASK~NI EYL'C'I DE 
daireleri teftiş etmiştir. belerine tzmir, Ankara ,.e hta:ı cektır. BELGRADA GİDİYOR 

Gokay memurların yeni me bul belediyelerinin seyrüsefer P. T. T. 500 \,L Vah ve B<>ledı)e reısı doktor 1 
&ai sekline uy"uklarını gazete m!itehassıslan tarafından baş 

1 
Pl'LLARI HAZIRLll OR Fahrett n Kmm Gııkayın Bel. 

cilere söylernıştir. Ancak sekıı ıanmı~tır. İstan.~ulu~ 500 Uncu fetih yıl gradı ziyareti resmen tebe) iin 
de normal olarak başlıyan ve • donumu muna~ebetıle P. T. T. etmiştir. 
öğleye kadar devam eden bu Yukarıda da bahsedildiği vcıc idaresi tarafından ts,ıçrede on Gökay bu zı)aretl eylOl ayı 
me$ai sekli bilhassa ufak çap hile 5oforlerl daimi bir kontrol, seri pul bastırılması kararla~tı itinde ~apaca ını ~o lemiş-e de 
taki daırelerde ıntizamını kay altında bulunduracak olan b ı rılmıstır. Seriler Fatıhın ressıt:n henüz günlınun belli olmadığını 
betmiş memurlar nobetle~e }'e A~et A\TUpanın birç~k şehirl:· ı ~elltgni tarafından yapılan re bildırmiştir. 1 
mek pa)dosuna çıkmışlardır. rınde kullanılmakta ve iyi netı sımlerinl, Rumelihı arı \e Sa- Gokaya İl Genel mcclı 1 UYf'le· 

Bu arada sağlık 'e imar mil celer 'ermektedir. 1 rayburununun sıluetlerini Jl1tı rinden 'e basın men uplarından 
dürluklerı.nde de memurların ek ş h' h ti J va edecektır. l'" k l k b" k f 1 f k t d e ır a arı vapur arının PA ... ?tSTAN' R \D''OLARI "e,ktırı .' ı ır a ı e re a a e e-serisl evvelden getırdiltleri sand n • ~ 
\içleri yi)erek mesailerine dıı yaktığı kömür GENEL llll:DtRO GELDİ l'~KAPAXI . EMlNÖN0 
vam ctmişlerdır. Pakistan rad oları grnel mil RIHTl!lll R ZIRLlKLt\RI 
ş hır h tıarı işletmesi, vılA Şehir hatları ı;emilerl geçen dUru Zulfuk~r Al! Buhar! dün Ualırın Unkapanı kopru !l ıle 

yetçe kabul cdılen yeni ~az me haz ran ayı zarfında 10 863 ton seı,rımıze ıe mlştır ı EmınonU ara-ınd! y pılaeak on 
aı saatleri kararına U) gun o kom tir sarfctmişlerdır. Geçe'l . Alı Buharı Turklye için Pı beş metre gonı;l ndeki rıh••ın 

!arak, memurların işe başlama yılın a)"tll ayında bu miktar kı-tandan )apılmağa başlanan irışa ı i"in b ledl\ ~ye bir Hol 
\'e işden ayrılma ı;aatlerinde iz· 10 882 ton idi. neşrıyatın !urkıyede ne ~~kıl- !Anda fırması müracaat etm ş 
dihama m!nl olacak tertıbatı 111 de işıtıldığını ,.e bu neşrh at•a tir. 
m15 "e bu saatlerde çok yolcu Temmuı: a~·ında bu sarfiyatın verecekleri programın Türk Esasen ilk projeleri hazırla 
alan bilyUk npurlar tahsis et· daha coğalacağı, aUkalılar ta':':ı, zevkıne uygun ~imasını t.emln nan \e bUtçe kom! vonu tıra 
miştlr. fınden söylenmektedir. etmek maksadb le ı.ehrımız~ tından tah$isatının ilk kısmı da 
Sağlık Bakanının dünkü Bilindiği üzere, sıcaklar mil'l'l 6:.ımısur. Kendısi Pakı~tani:ıkı temin edilen rıhtımın inşası i· 

Turk dostluğundan bahı&le; cin beledi3e fen ve imar Jı:omis· 
tetkikleri sebetlyle ilAve seferler yapıl - Çocuklarımıza Mustafa Kcı- vonlarında da bazı kararlar a· 

Şehrimizde bulunan Sağlık ve makta ve bu hal kömUr sarfiya mal ve Cevdet Pasa isimlerınl lınmıstı. 
So ) al Yardım Bakanı Doktor tını arttırmaktadır. verivoruz demiştir. Rıhtım !çın ev' eke iki rırma 
Ekrem Hayri Üstündağ dun be- Şehir hatları gemilerinin b'r BİRi EŞtK A:llERlK G ~RO tarafından yapılan teklifler de 
raberınde Sağlık Mıidilril Doktor BAŞKANI BUGÜN GELİYOR tetkık edildıkten sonra her ti" 
Abdurrahman Bayraktar olduğu ay zarfında ~ ııktıkları komUrUn Birleşık Amerıka Baro bas teklif de An karaya gönderilecek 
halde Ilk Yardım Hastanesini tef değeri 430 • 500 bin lira arıı kanı n guney 'ME."todı t Univer· \e hUkümetin tas\ ibine arzaii 
tiş etmıştlr. Bakan bundan ı;onra sında deği~mektedlr. sıtesi Hukuk Fakulte 1 dekanı ıeccktir. 
Vali Gckay'ı ziyaret etm19 ve bu- Robert G. S•ı:ırıex bugün. saat SİRKEci ARABA YAPUflU 
radan dil Flo'""a Den'- ko·küne 16 25 de B. E. A. uça:ı ıle İs· i . . 

·~ u. ~ (-T .& s-.r ,1.·· 'l!ll -, tan bula gelecektir SKELESI TAnIAl\11..ANll'OR 
g derek Cumhurba kanı CelAl ..,. n. ıY l DÖRT ''Acı "DA BİR 
B t f d k b 1 dil 

1 

22 TE!ll ıuz 1952 ,_ 9 Sirkeci Araba ''apuru iskelE?sl-
• yar ara ın an a u e mıs· ' "A\rRUl'A OTO~IOBiL 1 tır. SALI ı " n n t"dıl inşaatı ~akında bitmek 

AY '7 - GÜN 31 - HIZIR 78 ÇARPTI ıizeredır. 
Mesut Bir Nişan ıt 'l'!t 1368 _ TEM wı 9 İbrahim Koru ıdare~indekl Bu münaı:ebetle Sirkeci iskele 

Tilccardan Ahmet Faik Hıirb:ıs HlCRt 1371 - ŞEYYAL 29 5458 plAkalı taksi, Tarlabasından sinin önilndıı kara nakil vasıta. 
kızı ''asall Ezani Taksime ~!derken 4 ya ındaki lannın bcklı:dıği sahanın tanzl· 

FERHAN HURBAS SABAH 04.45 09.09 Elmas adlı hır kıza c;arpmış \'C mi ve genişletılmesi ic;in Şehir 
ile ÖGLE 12.20 04.45 yavruyu ağır surette yaralamı& Hatları hletmesi ile Bekdıye 

Gazetecı arkada§ımız Ali Rauf İKİNDİ 16 .ı8 08.42 tır. Elmas Etfal hastanesine ~·a. arasında temaslara başlanmı~ 
Akan'ın kardeşi AKŞAM 19 35 12.00 tırılmış, yakalanan şofor hakkın· bulunmaktadır. 

RAll Jİ İN'SEL'in YATSI 21.29 0154 da tahkikata başlanmıştır. Umumi kanaat, caddedeki ge. 
nisan merasımleri 20/7/952 p:ı- İMSAK 02 39 07,04 SARIYER DE SULH HUKUK niş ya;>a kaldırımının l·aldırıl 

1 zar gunü Büyukadada seçkin da- -G-ıu-,u-nı-,-,.-11-0.,-:ü-ril-•-,.-11a-n_ıı_• -,..-.-ı lUAHKE'.\IESi AÇJLDI ması ve demlrvolu ahıı ının bir 
\eUıler huzurunda icra edılmı~- 11.,,•şr buı!nn, h4tlnıutn '44• Sarıycrde Gimdt~·e kadar bu kısmından i tüade cdılm,.si ha· 
tir. Genç nisanlılara saadetler lunmayan sulh hukuk mahkeme- imde, bU sahanın °cntcletilebıle-1 ~4!!"'"· er ., 
dılerız. ..,,.,.....,_ ..... .....,_.....,....,=---"'si dun saat 10 da törenle açıl ceği merkezindedir. 

Oiareye karşı 
en faydôlı tedbir iil piyasalardakı durumumuzu tak 

Birind dun) a 
Harbinden onra 

Çok sonradan kaç defalar 

- -- ·-- . - - - -~--

Eldofornı 
tabletleri 

Bırincl dtin)a harbine kad.ır 
dünya pı:ra alarında yeo~ 

ne hAkım tutun, Turk tutanil 
idi. Gerçi 1875 ten sonra Ame
rıkalılar, kendi yerli ttitilnle
rınden sigara yapmışlarsa da 
bunlar uzun mUddct rağbet bul 
mamışlar '\e ancak 1912 den 
sonra dünya sigara sanayiin· 
dl' vP r.fı?ara 1rfıvatındıı Yeni 

Ray, Waltcr'e, o akşam karnı IH~~e 
tok olduğu halde onun hatırı ,#ıf6~L-.ı 
1tın )enırlen patate lı et ıle ye- ~:S: 
mişlı dondurma )emiş olduğu-~ 
nu hatırlatmılitl. ::t 
• Çok ~ık bir lokanta olan Bur ~ 
net'c gittılcr. İ)i glyinmıs gU. ~ 
zel kadınlarla smokinlı veya 
r:ok temiz gi)lnmıs bir erkek 
kalabalığı \ardı. Ray biraz son ~~~ 
ra So)le dedi: 

>'AZAN:f FAHN., HUltST ÇEVİREN-; 'REZZAN A.E. YALMAN 

TTendi futbol lig ınıırıa;: 
J.\. rnızdal:d bau milsaht. 
Jer 'esıl<' .ılıe, futb?ld~~ 
3 uncuların hatta bır ft~ 
mudc1etındcn laı.la~ıne ) el· 
cel$ kadar nefe e sahlP dlf 
matarırıın trknık bilgi kS bil 
chemmh ctı oldu&unu. f1JI 
nıın ıçın futl:ol o nayanla tl 
nefr idmanlarını ihma_l~ıııl 
memeleri Jaı•m geıdıb 
bu su tunda 3 azm15tıın. 

liri 'nkı'den gelen hl~e;. 
)erden oğrcni)onız ki ti 
gosla\ futbolculan ı::o'~ı 
lrr Bu Jıgl futbclcuhr tı!f 
kar ı elde ctlikl<>ri Iarld!ıiil' 
ı; Iibl~eli rıde ·izllk ;,u 
den kaçırmışlardır. 

s'ıı G('r"eı ten de maçın , 
~ 1 r 

dakıkalanna kadar RtıS '1ı. 
J.;ar ı 5 • ı glbı r7ici bir ı:•. 
bl3et sa l1mı· olan yo~011 
la\ la,., maçın gcrhe ka 'o
ııck kıs:ı umanı içinde 'f.,. 
rulıııu !ar 'e hir mudafıı"ı,ı 
yunu dnhl tatbık etmef:!' ı 
k n buliımı' arak ustustr ~ 
'emek untivle 5 • 5 b~t~ 
be,.e kıılmı llrd•r. B"rt 
\er in ki nınçın temdıdi ~· 
Ja\I "1 a,.ad r.:'ç"n k a 11 tl,.ahııt r.am .. r-ı Yur.csJınJsrı ı 
imdadın'! yrti mi5 '" biri! f!O. 
oluk nlmnk sınecinde. U 

lrrinl arttıramamı& olınJ!I> 
berebrr rtık gol de yaptır· 
m mı•lerdır. 

ın•· Beraberlıkle biten bu 11• çm ba k bir gun t .. krarı 
zım gelmektl'dir. ll;incl f!!:§. 
ta ı ugo·ll\ lar bir &ııns;ı 

0
• 

ğ u irra) ıp da kevbederf'l> • 
lurl!ına, ncfr idm nl•rı:r 
Ru tar kadar ehemmiyet "ını 
mcmi5 olrr. tarının ceıas 
çekeceklerdir. 

1lk matın cereyanı t~ 
dan 'e on dakikalara ki ı.ıı· 
dcnm rden 5 • 1 netlceS 
den pek 1) ı anlasıldığına ;!i 
re ı ugo la' Jar teknik fut ta· 
bakıınındiln hasımlarına 
mnmı) le u..tıindı,ırler. LA~ 
ne) c ) arar ki, daha faı.la ıı • 
fese sahip olan Ruslar ar 

11 
da.ld sayı farkına rai!Dl~ 
\ uı;o la' !arın )"oruımıı.Sl : 
dan fa\ dalanarak maçı bef~ 
berlikle bltlrmeğe mu\ af 
olmu5lardır. 

Ilu kı sadan kendi futbO' 
lumuz hesabına çıkaracaJI· 

t•· mız hlsie sudur: Ecnebi 
kımlarla ) aptığımu I!laçla~ 
çoğunda ilk devreyi 2Z ço 
131 bir netlre lle bitlrnle~ 
mıiuffak olduğumuz hal t 
ıkinci dcuelerde umunıht,· 
le maglup 'azi> ete duşnıe 
te iz. Bunun da baştıra st· 
bebi, teknik bilgileri ,.e tec· 
ı ılbeleri bizimkinden uıl' 
olıın hnsımJarın nPfeslmit •· 
zalır azalmnz bize lısttintıılı· 
lrriııl ele alabilmrleridlr· 

h 1 futbol oYnamak tç.lll 
e phniı çok şartl"r 'nrdll'· 

t· Fakat bu artı r ara~ınd' ıı 
1 frı; kıt\\f'finln hü\U~ onctı\ 

nl kulıığımıza kıtpe yapın•11 
)il. 

Sadun G. SAVCI 

O~ KEÜ'IIEYLE 

l\Ierihe 89.000 inı;ilit ıır;: 
sına 6e)ahat edılebiltCf' 

11 
mi!; .. Dtinyamızın suyu ııı 
~ıktı?! ... 

TATJ.JSE~ 

~~~~~~~~--__.,,,, 

SALİHA KOÇKAN 

ile 
Bahrhe Teğ. 

NECDET DONER"f;-\Ş 
Nişanlandılar ~ 

t t rıbul ıo.1.tP5 

- Evet, ta l.endisi. Ban1'•'
1 

Friedlander in yeğenidir. !1 
- Sızın BurnPtt Jn'k,ntası 

ır· 
da bir shık'ksa ıle vakit geç•· 
mekte olrl•· ·nuzu duyarsa 
caba ne der? 

Walter glıldU ve: 6~ - Bu kPlime\•i nereden 
rendınlı? dl) e sordu. J 

- Ben Yahudi de.l!ilım 1111 • 
shikksa'nın ne demek oldU~ 
nu bılirim. 

Türkiye Kıztlay Derneği 

Merkezinden 
Genel 

- Ne garıp : Sizı hiç timdiye • 
kadar burada gormemi&tlm. 

- l\fe·de şudur Ray .• _ Si- terkedip uzaklaşmaz. Walter'in 
ze ı minizle hıtap etmeme mO- eli g?zleri, simsiyah parlak saç 
saade edl'rsınız, de:n ml7 _ l~rı ı~c ıyah b • ık.la~ı vardı 
Ben burada o•ırrmıı p .. .., Jl-ı- 'ı:ahudı olduğu bPlliydı. Fakat 
milton'da oturm orum. Siz hiç İlah an da olabıl!rdl. • 
oraya geldiniz mı' - Ya .. Demek ki Hamilton-

14 
den mahrum olarak ya~dığını
zı pek iyi bilirim.» 

Yük ek sosyeteye men~up o
lan Yahudılerın hepsi de boy
le idi. Ray, Arthur Metzger is
minde bırısinl tanımıştı. O da 
bô)le idi. Baba-ı zengin bir ku
yumcu idi. Kendisi de dunya. 
nın en ıyi in anlarından biriy
di. Yalnız burnu gaga idi Fa
kat Yahudı olmasına rağmen 
cok eli açıktı. Ray'ı gı:-zmeğe 

Ötekıler ise evlenebılecekleri 
kadınlardır. Ray her Yahudi 
ıçın bir shıkksa sayılırdı. 
Hem de tıslelik onların dınln· 
den ve muhitınden bır kız dıı 
değıldı Bu gibi kızlarla Yahudı 
gençleri anc k ' ı: • "tırırler. 
Ray. Arthur'dıın ibranlr b ... 
kac kelıme o"'renmısU Ray'ın 

bunları cetrefıl hır Jı anla sby· 
lem esine ba} ılırdı. Genç kız 
bıittın bunları hatırladı \e lo· 
kantada Waller ıle kar~ı karşı
ya otururken bunların aubırıı 
çekti . Walter bıraz sonra şoyle 

- Ne kadar ho;·unuz 1?35 

evlerde oturan zcnı;:ın bir Ya- Fakat b~im yıizumden ya?ıll. 
hudi kızı olacaktı. Walter g bi di oldıı um b ı kad3r bellı ~ •. 
delıkanlı ancak bu tarzd1 bir - Pek değıl. ftalyan da 0 

1 - Kars ilinin Göle ilçe merkezınde yaptırılacak 
219.863,07 lira keşif bedelli sağlık merkezi binası inşası ka
pılı zarf uıulile eksıltme} e konulmuştur. 

2 - Yapılacak binanın projt!lerl, fenni ve hususi sartna 
meler! ve sair lüzumlu evrak dosyası, Ankarada Kızılav Ge
nel Merkezinden, İstanbulda Kızılay satış depo u l\ludilrlu. 
tünden, Kars ve Erzurum Kuılay şubelerimızden 15 lira 
ka?'$ılığında alınabılır. 

3 - Eksıltme~e girebilmek için aranan şartlan haiz istek 
lilerln usulüne gore 12 000 lıralık geçicı teminat \ erm lerı 
ve en az 120 000 lıralık benzeri resml bır ınşaatı muvaffakı 
yeUe yapmış olmaları şarttır. 

, 4 - Eksiltme 11 Ağustos 1952 pazartesi günil saat 15 
de Ankarada Kınlay Genel :\ferkezınde yapılacaktır. 

5 - Kapalı teklü zarfları eksiltmenin apılacağı gün a 
at 14 e kadar kabul edilir. Postada \!ki olacak geclkm,e1er 
den mt!sulıyet kabul edılmez. 

6 - Kızılay ihale:ı.i yapıp ) apmamakta serbesttir. --- • . ~ . . . . . ' .::..r.. • 

Ray birdtnbirc cevap verme- da oturuyorsunuz? 
di. Hamılton'a birçok ıto·tıari· - Evet Fakat isim burada. 
le birçok defalar gitmı U. Hat.. Bank da çalışıyorum. 
ta PhH'c oradan bir kravat bi- Ray. kendi kendine düşiln 
le satın almıştı Hamllton'a kaç dil: ıŞımdi}c kadar hıt banka 
defalar gıtmi~ti NC'den sonra: memuru ile tanı mamıştım.• 

- Evet. dedi. , - Her gün sabah ak~am bi-
- İşte ben orada annemle rer saatlik tren yolculuğu )'ap· 

bernber 3 a~ıyorum Doğduğum mak kolay de~il Sanırsam Ha 
C\-de oturt:yoruz Ben O"alıyım. mllton'da bunu benden başka 

Ray )anı1ıııamış oldıı~unu yapan da yok. Yakında ilk i5ım 
(arkettl 'Valtcr'in Yahudı ol· annemi eskı hır b:ıb~ ı.. ,,. ""• " 
duğunu derhal anlamıstı. fyi lan e\den a)nrıp buraya getir· 
aıleye mensup b'r "ahudi ıdı. mek olarak. Sizin gibi bir ka
Onlar hep bo' le ailelPrh it ya- dın gorünce ınsan küçıik bir 
arlar. Bır Yahudi gısnci sene- şehirde nelerden mahrum ola 

terce annesinden \e aile inden rak yasadığım anlıyor. 
uzak kalmaz ö•ekıler gıbi biraz Ray, kendi kendıne şöyle dil. 
Mpa kazanıııt'a e\ ini bJrkll'I •iın'iu· Berı honini•I ve nelıor 

• 

golıirdUğU zaman çok para har
ceder. tiyatrolarda en pahalı 
;ı.erleri alırdı Bir fayton araba
sı vardı. Kendısi kullanırdı 
Bir ye~ e gittikleri zııman Ray'ın 
en pahalı şampanyaları içmek· 
ten boflanmadığından şıkAyet 
ederdi. 

Bir ak~m Ray'a içini di:ıkt•ı . 
Zaten Ray bul'ları çoktan bili 
yordu. Sezını§ti. O sınıf Yahu
diler kadınları iki kuma ayırır 
lar. b r kıcı·n• .. ., rhı\·lt•:o rl•rl<>r 

dedi: • 
- Bugün Pazardı. Bütfın gU. 

nU Hamilton'da annemle ber:ı
ber ı;:etirdıkten sonra bura}'a 
geldim. Rlchmond &okağında o
turan bir dostumu ıh.,.rele gı
decektım. 

- Dostunuz kadın mı? 
- Genç bir kızdır. 
Hic SÜPhP~iY o g!lzel kA~ir 

kızı ziyarete glderdı. Ray gi- bılir ıniz. 
blslni değıl. . - O halde Yahudi olduğul.'11 

- Sızı bu zıyarettcın alıkoy. ner den anladınız? 
mı)a}ım sakın? - Annenizle beraber f[• 

- Ra), beyle So)lC!m ınlz mılton'da oturmanızdan. ~ 
ne olur.. - Hfr Yahudi muhıı1'1'! 

- Affedersin!'. Net ı f • annesb·le beraber mi \turu~ 
ıi tanıyalı henüz bir t olu - Ha• ır Am.o l"l"ıır.ııı l' ı;( 
lOr. Biltıin ak•amı brn mi ledır. Ben bir Yahudi bo1' çı 
cırmh ecehıniz dh e kı J.:ançlık tanımıstım. Ne zaman bir ın31• 
etmeğe kalkıyorum. olsa en i i yeri annesine •',. 

- Hakkınız yok, Ray Çün· rır. Nere)e seyahate stit'" ~d 
kil ben ömrümde vapm d•"ım dıncağı ı b raber ı;ılıtlırtır 
bır ~ey yapacağ m Son dakıka· Bu b nım ho u'Tia ıiderd_ı. ~ 
da Corinne'e telefon edıp daha - Ray &izi sık sık ~.:ırı11 
geç geleceğımi haber \ ercce- i·terim ı; 

ğim. - Bu kadar ısteseniz bU • 
- Corınne TTaue .. ·o .,.. " Ta am ora'a gıtmr~dıniz. . 

0
, 

nırım Sarışın, gilıel biraz om. - TTa ıor ı,,.r,,. bir an i"ın ;sıı· 
bul b'r l'ız de~ J mi" .A """ ı• le sun uğramal!a mecbUTUm .,r 
beraber biz.m ma!!u• a ge'ir, nun i" n mi banıı ti•rm rdı~ > 
kum~s satın alırlar. ~•ınuz' <Devamı ""1 



Bir Sovyet 
Gazetesinin 
Gülünç idd,,~lan 

"'11omtt4 p,.,,, 

1 Ne aa113orsunuı be3ler! Behlm otekllerden ne farkım nr? 
iri~/ lliTA ~HD/,J 

partileri arasındaki mUna e
betlerın benzerine hiç hır ha. 
tı demokrasısınde rastla~ a. 
musınız. Böj lesine elektrıklı 
bır havayı onlarda yaratmak 
içın çırpınan komunıstlerın 
bütun gayretı şimdiye kadar 
boşuna gıtmı:tır. 

Aklı başında yazarlarımız 
ıki tarafa da hitap ederek 
cyapmaym, etmeyın'• Dı)e 
sımdı) e kadar çok yazdılar. 
Fakat goruhl> or ki kimseye 
soz dınletemıyorlar. Zaten 
nasıhatle ortalığa dilı.en \er
mek mumkün olsa"dı bu gü. 
zel demokrasi uğruna bunca 
fedakA.rhğa katlanmasına ıu. 
zum kalır mıydı? 

İ in tuhafı, biltün kı)ame
tin bir avuç polıtıkac1 a dın 
arasında kopmasındadır. Halk, 
bunları sırasına gore tebes. 
sUmle, ibretle, hazan da deh
şetle se ·retmektedır. 

E\ et, halkımız tahammCil. 
lUdur göst,,rişsizdir, cömerd 
\e sağlam karakterlidir. Fa
kat nıha~·et o da bızim gibi 
et ve kemıktendır. Kulakları 
tırmalayan bu hengfi.me or. 
tasında hır s;iln onun da si
nırlerı bozulabilır. bir ıun o 
da ne dı)ece!ini şaıırıbılir. 
Asıl ı~te o zaman gerçek düş. 
manlarımızın beklt!dı#i giin 

gelmiş çatmış olur. Haj'lli bl. 
le tüyler ürperten bojle hır 
fclAketı bu sefer de onle) e
m ez 'e demokratık hiırrı) et
leri yurdumuzda ıstikrara ka
\'UŞturamazsak artık soylene
cek hır sözümuz kalıyor: 

- Yazıklar ol3un hız ay. 
dınlara! 

TESlRI 
GÖRÜLtı 1·oa 

Do&ın Nadi yazıyor: 

Sa} ın Bas bakan Adnan 
Menderes (resmi llAnlara) 
Hızmet gazetesıne beyanatta 
bulunmus. Dı) or ki: cMıllet 
nıızannda hıç bir kıymet 'e 
mAna ıfade etmlyen bozgun. 
cu muhalıflere, 'eya. kundak
çr muharrirlere cevap ~ermek 
mecburiyetini hıssetmemek
teyim.11 

Doğrudur. Elbette etme. 
meli. Ne ]Uzum var? Yalnız, 
tuhaf şeydir, 1946 dan 50 ye 
kadar. muhalefete tahammUl 
gosteremıyen C.H P. iktidarı 
Adnan lenderes 'e arkadaş. 
!arına hep bol le hitap cdi-
3 ordu. 

Anlaşılan muvaffak ol
muşlar. Baksanıza. O zama. 
nın cbozguncu muhılib i 
Menderes. ıimdi cdüzguncü 
müdafaa.,, rolünde! 

Bir İngiliz filosu 
Limanımıza 

Gelecek 

Ur fa da mezar 

soygunculuğu 
t'rfıı, 21 <Anka) - Buııdan 

birkaç gün önce ölen. Alı mu. 
yardımcı'nın mezarını olümilnun 
iklncı gilnil meçhul şahıslar ka
zarak, cesedın, başını gö\ desin· 
den ayırmak sureti~ le a~ıında 
bulunan altın dı~lerı sokiip al. 
mıslardır. Bu ameliye e nasında 
mezar açık bırakılmış ,.e kesilen 
baş da açık duran ml'zar toprak 
ları üzerine konulmu tur. • 
Balıkesirde karı • koca 

örümce kte n zeh irlendi 

'mciatA4 P .. uı Balıkesir, 21 (Hususi) - Su-
1\lalta 21, - İngıliz Akdeniz sı~ırlığın Batak koyünde coban 

donanması Ba komutan muavini lık yapan Jsmaıl Turanın oldiığil 
''ısamıral Rab Ed\\ards'ın for· \e karısı Bahrı enin çocuk dU
sunu ta~ıyan Glory uçak gemisi urdu ll gorulerek tahkikata baş
bugUn Ma1tadan İstanhula hare. j lanmı , neticede ağzı açık kalan 
ket etmi tır. Gemınin Tilrkı r;ı tesU içine dllşen örlimceJ\ten ıe. 
ıb areti 5 gün slirecektir. Glory'e hırlendıklerl anlaşılmıştır 
Kleopatra kruvazôrü refaket et- Amorik a da tahsild e bulu· 
mektedlr. 

1nı;ıiliz filo u. Glory uçak ge. nan bir gencimiz kaza 
misi ıle Kleopetra kruvazörU ''e n e t icesinde ö ldü 
Chevron muhribinden milteşek-
J.ildir. İngılız gemıleri Türk ka· ı Silver Greek _<New \"urk), 
,·a ularına girmeden e\·vel Ka- 21 (A.P.) - Turk ordusunrlan 
nada donanm sına alt :rııagnlfi- olup, 29. )Aşında bulunan \"e Ml
t'ent uçak ~emısi ile buluşacak· rhıgan Unnersıtesmde tahs!li,ne 
ııırdır. Akdeniz donanması Baş. de'iam eden Kerim Abdullah 
bomutarı muıl\ ini Vıc:amlral Ed- Otes, bugun bir otomobil çarp. 
\\ arts Ttirkı~ e Cumhurba kanı ma ı netıce ındc 'efat etmıştir. 
tarafından };ab ıl edilecektir. Eskişohirdo bir tecavüz 

-O-
Yunanistan Tiirkiyeye 
memorandum vermedi 

hlıdisesi 
Eskişehir, 21 (Hususi) - Şeh

rimizde ı;irkın bir teca üz hldi· 
sesi olmuc:, NAzım Tunç adında
ki bir şahıs, yanında çalıştırdığı 
14 } aşında bir kıza zorla teca\'ÜZ 
ederek kirletmiştir. 

Kızın hu hadıse~ı babasıı.a an
latması tizerıne muteca\'iz Adli. 
yeye t"sllrp edılmi5tir. 
Balıkesirde muhtarlık-

lardan yirmisini O. P., 
d ö rdünü C.H.P. kazandı 
Balıkesir, 21 (Hususi) - DUn 

merkez kazasının 31 koyunde 
muhtar seçimleri yapılmış, bun
lardan l irmı ıni Demokrat Parti, 
dordünü C H. P., üçünü de ba. 
ğımsız ada) lar kazanmıslardır. 
Dort ko ün seçim netıccsı he 1üz 
belli olrnamıştır. 

«<Anka ra» ile gelenle r 

•Ankara• \apuru dün 480 yol
cu ıle gelmlştır. 
Ankaranın bu seferinde, gelerı 

yolcular arasında Te~vıkiye Sağ. 
ilke\ i 6&hıbi Doktor İbra hım Gu
çer. Ord. Prof. Nacı Bengisu \'e 
Istanbul mılletvekllı Senihı YU
riitcn de bulunmaktadır. 

is Bankasının ajans 'e bürolarından on sekiılndsl dün Şehzade
ba§ında açılmılitır. l ukarıdakl resimde bu açılıs tbrenlnde 

bulunanlar gôriılıi~or. 

Ankarada silihlı kU\"\'etler 1rası Pentatlon müsabakaları yapılm ııtır. Yukankl re1tmde, lt«Jde. 
nlz hn uzunda cere3 an eden mA nlıh yiizme yınılınndan bir A nı roru3 orsunuz. 

Florya toplantıları 
Devam ediyor 
$ehrimlzde bulunan Cum:tur

başkanı Cem Bayar ve Bısba
kan Adnan Menderes. İstanbul· 
dakı Bakan ve mıUet\ekilleı·ıle, 
Florya kô~kilnde temaslarına de. 
vam etmektedırler. 

Bu cumleden olarak evvl'lkl 
gun şehrimıze gelen Başbskan 
yardımcısı 'e Devlet Bu:uıı 
Samet Ağa oğlu ile. Mili el ~ lcc
Usi başkanı \'e Başbakan a,.a· 
sında dün sabah bir gorUsme 
yapılmıştır. 

Sııan haberlere göre bu gö
rusmeler, Başbakanla Dısl~leri 
Bakanının seyahatleri ile all
kalı gorillmektedır. 
Cumhurbaşkanı, öğleden son· 

ra Sağlık n Milll Eğitim Ba· 
kanlarını kabul etmistır. 

Fatih Medreselerinin 

tamirine batlandı 

Fatıh medreselerinde oturan 
kırk kusur ailenin tahliyesinden 
6onra tlmir ve restorasyona hı~
lanıl?nıştır 1lk olarak m•dresele. 
rin Karadeniz cihetindeki odala
rının ihalesi yapılmı3tır. Diğer 
kısımlar da bu ıy ıçinde hıale 
edılecektır. .. Kore'de bir erimiz (solda) Ame rlkıh 1rkada1ı ile ııırttıüyer • 
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GENER~ALI FUAT · CEBESOYtue r~ 

' Kilikya Kurlulus , Mücadele~ 
) 

Arap Milli teşkilôh ile temasa geçmiş 
talimat vermi~tik. 

ve 
. e 

kendilerı~ 

14:? -

HAtıratımın dunku kıınıında 
bahsettığiın ıkı ''esikaJ ı 

aynen yazıyorum. 
~ t ·munı Ktn·aJı Milli~ e 

Kıımanılanlığı: 61l 
24/1/1920 

ı .inıim 

dakiırhk ibraı eden vatanda$· 
!arımız pek cok mu\llffakiyet· 
lcr kazanmışlıırdır. Fransız 15 
ı:al mınlakasının saiı mahalle
rinde vatıındaşlarımızın pek 
\·ok teea\ üze ugrariıkları anla· 
~ılmaktadır. 

a) Gerek \ameti umıımı~ci 
harici)·e \C scrckı;c Adana ve 
bunun arkmdaki i gal mınta· 
ka ı all\'al ,.e ' 'az.heli pek ya 
kın bir zamanda m~rıı olan 
hukukumuzun i tirdadı maksa· 
dıylc bir hareketi milliye icap 
ettireceğı tahmin olunmakta.' 
dır. Böyle bir \llZİ) ette ber· 
'eçhiati hareket olunacaktır. 

IPkelınize "'det et tığın 
dırde hakkınızdıı hurnt~ 
ur edllınlyeceğı \C a 

dırdc hakkı mcsnıufJ!uıtb 
tihsali maksadı)lC hıC t 
dakarlıktaıı cekınmı)cc ar 
tchliğ ,.e ce' abınıza ıntıı 
riz. • 

ısbU 
4 Kolorduların p 

'J'unç Yalman duşcn bunıhanın başında iyi malın reklômo ihtiyacı yoktur 

Son alınan ıualümata 
nıızarıın diı§ınanın Adanarla 
(J 170). Toprakka!C' - lslahiJe 
şimendifer hatlı fizerinde C2i0), 
Osmaniye • Adana üzerinde 
(200), Kııtma'da (300), Kiliste 
(600). Antepfu (1200), l\Jaras
ıa (1200) kadar Fransız müs· 
1emlcke 'e ErmC'nı a kcri ol. 
mak Ü7.ere legal ku' 'etlcı i bu· 
lunduğu anlaşılmıştıl'. Bunu 
mukabıl Arap hükilmctinin bir 
fırkası olup hu fırkıı kı mı kul· 
lısı ıle Hnlcp \'e l\fu lımi) ede 
'e il<'ri kıtaatıylc llalcp • İs· 
kcndcı un ıırasındadır. HnlC'p 
'il Ayet inin hiıkıımP.t ı ,\rıılııy. 
ye~ i teşkil l'!dC'n kısmında hir 
tcşkı!Atı ınılliyc \'Ucııda ı:etiril· 
miş ,.e bu tc~kırntı milli) e her 
ne sur<'tlc olursa (11 tın camiaı 
o~mani)edcn ayrılmamağa az· 
mctmi. tir. Burılıırın biz.imle 
hareket edecekleri zannoluna 
rak kendilerine bir talimat 
gönderilmiı;tir. Fırka kuman· 
daııları ka)makam Eının Bey 
namında· bir ı.at olup Halep 
Polis miıdürü erkanıhaı·p ka~. 
makamı Şakır Nimet Bc)le bC'· 
raber Halep teşkiUıtına nıer· 
butturlar. Kendileri) l~ seri bir 
irtibat tesis edebilmek için bır 
şifre giimlenlmiş ,.e raporları
nı bu şifre ile ıfrc kalıul eden 
cn yakın Türk telgraf merke· 
zinc ~iin<'lermelC'rl bildirilmiş. 
tir. Ona giırc ic:ıp edenlere tef), 
lıgatta bulunulması. 

b) Halep millı kuHetlcı ı l~ 
kcnderun, J.ilzk~ e. Dörtyol 'c 
Humus i tıkametlcrini temın 
ettikten sonra üç kuwetli müf· 
reze teşkıl ederek birincısi 
Ccl han, ikinci i Islahiye. uçlın
cu~ü Antep istikametinde ha
ı ckct edccektir. 

mata 'e C\'\'elcc \ erıırrı 
nuarnıı mılli ku~\"eııcr 
men le~kıl ve barrkctr 
bulundurmaları Jfız.ıındır 
nunla berabrr l\laraşta 
mı~ olan mfisadcmc~ın it 
mı~lc l"himizdc nrtıc<' 
fe\'kaladc muhlm oldUfd 
,.imdı lık Ü!;Unctı koı~11, !\!araşa her hususta ıtl~o 
etme~inı ı ıca ve aır ~ 
!arın da eV\·elcc tahsts 
mını:ıkalaıında seri ,c &f 
l!ıh Iııı teşldtat ,'{icuda 

1
, 

me i ıçın şımdidcıı or~ 
teşkılfılrn himayeci 111~ 

111 ışgal ııııntaka~ıııa ınılll b 
Z"ler izam f'tmclerini '~el 

«RÜYAM» DAN NOTLAR: 11 KİBAll 
Müthiş bir f ırfınanın 

hükmü altında ••• 
Tuvalet SA BU N LA R 1 

MÜHENDİS ARANIYOR 
Buyuk bir mlie scsedı daımi iş için makine ve in aııt 

) uksek mlihendısleri aranınaktadır. Ecnebı il an bilnı·~k 
şart değildir. Fakat tere h edıllı'. Taliplerin diploma :ıl· 
dıklal'I mekteplerın i mını çalıstıkları ~ erlen. i lerı V:! 
) aşlarını tasrıh ederek } azı ile fstanhul P. K 660 ) a mu 
racaatları 

3 - Her iki tarafın mufrcte· 
leri hareket mıntakalarına sı· 
ı er girmez iki km' el arasında 
'e mil\ asal asından mahnırn ka· 
lacak olan ı-·ransıı kuvvetleri· 
nin muka\·emet edemiyeceklcrı 
tahmin olunduğundan müsade. 
meden cnel milli kumandan· 
ların en ) akın Fransız kuman
danlarına atideki mealde bir 
nota ,·ermeleri münasip olur. 5 Temmuı: Cumartesı <De-

' am1 -· Geçen çar~am
ba ~unU flok parçalandıktan, 
ana )clken ındırıldiklen \C 

ustclık ı·uzgann şıddetınden 
tel iz.in antcnı de koptuktan 
~onr;ı, fırtına bize dılediği gibı 
hukmetmeğe başladL Dalgalar 
S:U\'ertenin tizcrıni tamamen 
kaplıyor, fıddctlı bir yağmur 
durmadan yağı~ordu. Diime 
:n ın ba,ında di.irt saati ık \ ardi 
> a tutmak imkan ız hale gel. 
mıştı. \ aı dı)a aatte bir degı· 
& yordu. TC'knenın iı;I sırılsık. 
lamdı. \ataklar da ıslanmış. 
tı Zaten allantıdan ranzalar· 
da ) atılmı~ordı., llcpimıı 
kotranın ufak alonunda top. 
lanmış taundan ızan sulııı·. 
dan korunmağa çalı ıyorduk. 

Salondakı karşılıklı ıki sediı ın 
bırınde oturanlar. tekne yal 
paladıkca, oturdukları yerden 
fırladıkları gıbi kend !erini 
kar~ı edırdekılerin kucağın. 
da ..,eya )erde bulu~orlardı. 
Mt\cut ckmtğim.z tamamen 
kü!lcnmişti. Konserve açıp ı. 
ıtmak da mUmkun olmadığın· 

d:ın. ıiç gün tuzlu peksimell~ 
pcrnır 'e .. ıamdnn başka bir 
ıcy )ıyemedik. 

Arada bir ba,ımı uzatıp gü. 
\"('rteden bakınca dalgaların 
bu~ukluğüne ınanmı)acağım 
ı:elı)ordu. Bazen kolla çepe. 
teHe anki denizden bir du· 
\arla kaplanmış gıbi)di. Tek. 
nenın bır kaç mı 1ı büyüklu
~nde1'ı bir dalga üı.erimize 
ı:elırkt'n, •Bu sckr artık ta· 
marn, bunun altından kalka
'ma) ız: ~ Dı) e dtişünınemlc, dal 
ı:anın kotra) ı ha\l\) a kaldırıp 
altından geçmesi 'e arkadan gc 
len dığer dalga)a )Ol açması bir 
oluyordu. Ok) anusu bundan 
ev\ el a) rı a) rı rne' sımlerdc 
r!Ort defa geçtım, ama hiç bır 
~derınde dalgaların bö~ lcsıne 
bu) ilğtinu, fırtınanın bö) lesine 
ftddellı ını goımediın. 

Tekne ) alpaladıkça, in a· 

nın denıze: oikı dakıka dur, 
hır cıgara içe) ıın, sonra yine 
ba•la'ı Dı)eccği gcti)ordu. A. 
ma ne gezer: dun)a üç dera 
kendı etı alında dondu, guneş 
iıc defa •doğdun 'e *battı . 
hızım allanmamız. blanmamız 

t 

hal~ de' am cd )or. Nc)se. be
rt.' ket \er ın bu akşam ha\.ı 
bıraz akınledi de, \"edat A 
but'la beıaber geç ukıt alon. 
da ) ere o~urmuş. a) aklarımız. 
la mu\azenc temın elmeğe ça 
lışarak, yazı ) aı.abllıyoruz. 

llnnliği a an ılk 
Amerikan kotrası 

Knmarıımdaki dolabın hır go. 
zunde • e ki bir dıfe• 

mecmuası buldum İçınde, te. 
sadufen, bundıın tr.m 101 ) ıl 
C\'H] Atlantı ı a an ilk Amc 
rıkan kotra ına daıı: bır )azı 
\ar. Bir kaç Amcrıkalı •Ame. 
rıcıu adlı kotra ile. ingıliz 1''e . 
tnalı ınuna cebC't.le ) npılacak 
\ 1.'lkcn ) :ırı \arına girm('k {ızc
re, 21 Jlazıran 1851' de :\e\\ 
York"tan yola çıkını lı!r. Tek. 
nenin miıhendi i George Stc. 
er 'ın sc) ir jurn:ılına kıı) dettı

gi malumata göre,. bızim )Ol· 
culuğumuzla onlarınldnin hır. 
ı;ok benzer tarafları var. Tek· 
nelerin boyu da hemen hemen 
aynı, 11Rüyime «Americ:ıtıdan 

30 santimetre daha kısa. Onlar 
da bir ha) 1i hırpalanmış, ) el. 
kenlerı p:ırç:ılanmıs gcmieilt. 
rin bır kaçını bGtiln yolculuk 
boyunca fena halde deniı tut· 
mtış.. vAm<'rlcu Atlııntiğı 
<New York'tan I.e Havrc'a) 20 
.,ün 'e altı saatte a mıs. Baka. 
hm birim )olculuk kaç gun 
siıreeek" 

• Lıfeo mecmuasındaki ma. 
kalede, mfıhendıs Stcer 'in, sc
) ır JUrnalına, e~ aha tin doku
zuncu günundc, şu sözleri ~az. 
dığı naklcdıhyor: o:Eğer sağ 
s:ılım evime ooncrsem, bu son 
deniz )Olculuğum olacak. 'C's
tam başıfn sırsıklam. Yola çı. 
kalı berı her gün yağmur yağ. 
dı .. :11 

Bugün bizim se)ahati.ı on 
dcirduncü gıiniı. :Blzim de ha· 
şımıza gclme~en kalmaaı. A
ma kendi hesabıma • ~ine de 
deniz.den oğudum di)emı} ece
ğım. Şu anda bezgınım belki, 
fakat karava a}ak bastıktan 
iki gun onra, hadi deseler 
bo)'le bır seyahati hiç tered
d ıt etmeden ) enıden göze alı. 
rım gıbı grli)or. 

Yalnız bu notların başında 
bir takım bll} uk liıClar etmiş, 

1 C' orkta kauçuk uı n kurtarma aDrlalı ile bir kurtarma raali} eti. 
nu kurtarmot i~inc helikopter de i~tiı ak etıni~tir. 

•GiJzellıkten, 'ekard.an, temız. 
ilkten• bahsetmiştim. Müsaadc
nızle onlan geri alayım. Yola 
çıkmadan ev\ el cKotra ile Ok
~ an usu aşmako lôfının insann 
dıışundürdükleri ıle işin haki
kat tarafı ap:ıyrı şc)ler. Pislik 
'e rutubet içinde sapsarı bc
niı.lcrle, denizin ortasında sal. 
lanırken Is bn~kaln ıyor. thti. DAKTİLO ALINACAKTIR 
mal ilerde ~ıı günler uhlitıra" Bır Anonim Şırkete Hı kcc \'t.' fraıı.ıı<'a bilir daktilo 

·l<:k eriyeti Türklerle mes· 
kun mukaddes ''atanımız.ı birer 
bahane ile parçalamak 'e ılhak 
etmek ''e hür olan Türk mılle· 
tini esir etmekte cl'an a1.mct. 
miş bulunduğunuzu görmekte
yiz. Artık bu hale tahammUlıi· 
müz kalmamıstır. Akaidi diniye 
'c amali milliycmizc merbut 
olan bizler mahiyeti meçhul 
olmayan · heıııevi tl'l'avüzlerini· 
ze nihayet -.;ermek için biitun 
mevcudumuzla azmettik. Kuv
' etlerimiz tahmininizden pek 
faı.ladır. Be) hude yeı·e sefki 
dimadan sarfınazar cdeı ek mil
letlerınizin vuku bulacak haklı 
ithamatİndan kurtulmak için 
kırk sekiz. saate kadar ilah ve 
ecpancleı inizi badelte lım mcnı 

olunca görüşümüz tekrardan alınacaktır. Talıplcrin !!3 '"mıııuz akşamına knd:ır <.;alata P.K 
degişccek, Ne guzcldi:. J>iye- 1731 adresine yazı ile mur;ıcaatları. ı 
~egiı. Ama hat:raların tadlan. ••••ı••••••••••••••••••• .. 
ma~ı içın ;: man Jtızım ... , " 2 - Fransızların ga)ri kabi· 

lı lahammlıl IC'C3\ üılerıne :\la· 
raş \e Pazarcık ahalısinin mu
kavemet etme i üzerine 21 ki. 
nunu ani 1336 da şiddetli bir 
musademe ba lıımış 'c eran 
de\aın etmekte bulunmu tur. 
Bu mu demede fe\ kalade fc. 

~·~~~-.~~~~·c;n~'~inF. HALİÇTE DENİZE YAKIN 1 

Fırtınada nizgilr tel ızin an. 
tenini kopaıdıktan o ı· 

ı:ı lkı iın ne telgraf alabıld k. 
ne de e e do ta saı:Iık hab rı
mizı flildiıcbıldik. Dün ögledrn 
onra Haşim M:ırdın bm guç. 

Iükle mm akkat bir anten çek 
tırdı. Fakat tebız cihazı ) ıne 
ı~lemedi. İçıne su kaçtığı için 
kısa dene ~apı}ordu. Telsizci 1 
Sabahattin nıakıne~ i a~tı. suk
tii. tamir etti. Akşama doğ:·ıı 
' l\lardın t sılebini duyabildik., 
Onlar da meraklanmışlar, bizı 
arı) orlamıış. Verdikltri telgra
fı aldığımızı kendilerine bildir· 
clıkten sonra, )ine •Mardin• 
va ıta ile tam f.tanbula tel. 
graf çekmek liz<'re iken, se i
mızj du) maz oldular. Anteni· 
miz ı.aHitı. Bız onları ga) et b 1 
dıı)duğumuı halde kendimizi 
dııyuramıyorduk. 1''akat hiç de. 
ğil e bir temas yolu bulabil
miş. tl!ardin• şilebini me\CU· 
di)·etımizden haberdar edebil. 
mıştık. Bu kadarwın olsun 
Türki.yC')e bildirilmesi hiç de. 
ğil e bizi merak edenleri mc· 
raklan kurtarırdı. 

e: Mardin.le temas edeli ııra. 
dan 24 saat geçti. Me\·cut an. 
tenımizle kı a dalgadan verilen 
telgrafları alabiliyor, fakat ı:e· 

ımıı.ı ba.kalarına duyuramı. 

}oruz. Bu gidişle bir lımana 

"·arınca) a kadar telgraf çek. 
memize imkan olmayacak. O 
ılk lımanın neresi olacağı rla 
henuz belli değıi. Sular tek
nr~ i mütemadiyen cenuba u. 
ı üklüyor. 

O>cumı \ar) 

Eski,ehirde dört ki,; 
ıehirlendi 

Eskisehır, 21 <Hususi) - E . 
kışehirde Sıcaksularda a çı Hli· 
se) ın Özaşçıların işl~ttıği dtik· 
kanda yemek yi)en Nazmı Eke· 
ker, Akif Tutar, Nasuh Yurda. 
geldi, Necmettin Tanık isımle· 
rinde ki dört kışi. ) ed ıkleri ) e· 
mekten zehirlendik! .... uıdcn tc· 
da\I için Memleket ha tane mc 
kaldırılmışlardır. Bundan bir 
müddet e\\ el a~ ni >erde bıı ze· 
hırlenme hadise ı dahıı oldu un. 
dan .;;allık mudurlliğu yemek 
kaplarını musıırlere etmiş 'e Em· 
ni)etçe aşçı duk'kinı kapat.lmış. 
tır. 

Eskiıehirde iısilerin 

parmak izi alınıyor 

Eskışehır, 21 (Hususi> - ~un 
dan bir muddet en el Eskischıı 
D. D. Y. Cer a•elyesinde çalınan 
'e 1çınde kı~ metli elmas kalem· 
Icr bulunan demu· kasa hır \ •· 
gon altında parı;alanmıs bir hal. 
de bulunmu tur. Yapılan butun 
ara~tırmalara ıağmen hadıse fa. 
ılleı ınin l akalanamaması Uzerıne 
fabnka mtidurluğu butun ışçıle· 
rın parmak ıtlerının alınmasını 
Emnı) et rnudur!U&undeiı ıstemış
tır. 

Satılık drpo \ c~ ıı 300 • 500 metı elık 
dır. Miır caat: Galata, Bu) ık Tunel H n 

lastik ahrken mutlaka en iyisini almak lazımdır., 
Her malın muhtelif cinsleri ve bu cinslerin 
muhtelif fiyatları olduğu gibi otomobil, 
kamyon ve traktör lôstiklerinin de muhtelif 
cins ve fiyatları vardır . 

On bin kilometre yapan bir lôstiğe 100 lira 
verecek yerde Otuz bin yapacak diğer bir 
lôstiğe 150 lira vermek sizin menfaatiniz 
iktizasıdır. 

Lôstik mübayoo ederken cınsınin iyi oidu
ğuna, çok dayanacağına, aldanmadığınızo 

emın olmak istersenız. 

GOODYEAR'ın dünyaca meşhur SUPER 

~OODJiEAA 
SlJPER/ClJSHION 

/;}ı emsa/::;1:; /ôsliklir. 

ROAD·LU6 KAMYON LASTiKLERi 

CUSHION lôstiklerinde bir lôstikden bekle· 
nebilecek en yüksek kaliteyi bulursunuz, yu· 
muıak olu1u her bir lôstikden fazla konfor 
temin eder. Durması pek çabuk olduğu gibi 
gayet uzun ömrü vardır. 

Bunların hakikat olduğunun isbatı ~udur ı 
Dünyanın her bir tarafında herkes en fazla 
Super. Cushion lôstiklerini almaktadır. 
Otomobil fabrikaları yeni imal ettikleri 
otomobillerde bütün markalardan fazla 
GOODYEAR'ın Super -Cushion lôstiklerini 
kullanmaktadır. 

ZIRAATIE KULLANIUN LlSTIKLER 
Du~yoıun hu b•• 
ıorolonda olduOu 
gıbı m o 1Ttl•~•· 

ıı ... ııch d• tı.. 

l&ıtıUer hem iyi 
yollordo ~ . ... d• 
boru~ yolla•do 

lnkollld• "''•t•• 
r., vernntlır Kn 

I•" doyonıU• hu. '"" ,.~ı. bu ıa. 
it~• ~ok uıun b•r 

GOOOYlAlt' •" $uper •Sure · Grip ıenıUerı 
•" farla çe1ı111• lt11neıl teının eıııj i lç•n 
çıffçıler tarafından di~u "'arkalardan ur. 
cıh e dılmekıedır 

lırol ıııakıntlerd•. lrcı\ıôr cırkıulnde o\I 
ı.,. uelHılerdı., lr.omronfaruııııle rel •• 

ltprelr. ı••••lıl!• ıort muhltfıf modılltrdt 

GOOOYEAR l&ıııj; "ardır. 

Utıılr. oltıııının '" hylik lıml elen 

GOODYf,U'ııı dıinronın '" iri l& ıtliını 
ımal etmıkt• alduivnu hatırdan '•kernııyın . omvt ••mı" •der ftakıor l&ıtoklerı"•ıın .,,.,. ''"'""" 1 1 ..,ın 

l~ın ııı 
0

d • GOODYEAR" ''''ih edınıı 

GOOD}4iEAR 
Lftstik aleminin en bUyük ve •öhretll lamı 
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lllak 
1 

'• arlhlnl h ice hatırlal amadıfım bir haberi bul· 
la,,1ı111 tin ıeccn senenin kolleksb·onunu brt$tınyordum. 
• ııe Patt Çe\irlrken ideta deh,.et içinde kaldım, O ne gürültü, 
ıa~ 11 rtı, kıreılıklı o ne ağır ı6zler ... İktldıırll muhalefet, 
lll«ırıye:.•cııı: bııka bir ıey ~nkmua gibi, hablre birbirine 
de"' ka. ••lıhnrken de cok aıır kelimeler ktıllınn·or. ?\en!• 
let1ıı ,

111 
~ı btaft utana hlyanr.tle itham edecekler ... inılfü· 

l'lııe llı1t: ter,m mu:ınnm. muhterem muhalifim• gibi ôzle. 
bıılıııa\ ~bil bl , lmkinı olsa karşımızdakini bir kaplı. suda 

Bıuı 11 ormu~ gibi bir lı!an lmllann oruz ... 
llbdı be: be kadar lalo~ıksu oldutunu günün he)ecanı ıra· 
~il 

1 
° kadar hfscetmlronıL Fakat aradan bir ıene geç· 

~ ~lenenlert gazete ıütununda daha ıüktinetle olrumık 
fi111ı,111 ksıl olduktan sanra hınd etmemek, hattl dehıete 
~ 11!' lcabU delildir ... Kırk ı;enedenberl Fransıı g11ete· 
"- eıı hll!ıtııaman takip ederim. Fransa, parti münakaıalan· 
•IJeıı h arı"'lli olduğu bir memlekettir. Bo le iken mutema. 
1-ıyllrııııı 'lllıklı bu kadar atır sor.ler soylendlilnl hiç hatırlı· 
bıı t.wll.d • Oradaki mllnakualar mecliste olur. mecfu dışında 
~il Yf1 a hlicuın edllmer.. Hele parti konnelerlnde yılnıı 11ar· 
~lbııkt ~;lınesi içln neler yapmalı: lhım geldlil giırü ltlıır. 
l'fııı hltbl tzde iktidar olsun, muhalefet olsun 11ırti Juınıttle· 
\ıııs.1ır ~l'-line hücum lı:ln ves!le ittihaz edbor. imkanını 
?ala hli 'tıiin blr kongre toplıyacaklar ,.e herıfin kal'!ı ta. 

llu ~ edecekler: ... 
~ltr liıı arşılıklı hırpalamılula utraşırken çok defa musbet 
\it tfy Utulu>or, kin \e düımanlık tohumlan ekmekten baıh 
'tl~•Pılnıı.>or ..• '\·ınktır, gunahtır. Dünyanın bu lı.arqı1ı: 
'1ı e &en ben dhaıını Hglri hadde indirelim, blrbirle. 
'ıı ~\fı;cıun edecek yerde meulelerle utraşılım. Celrlımeler 
hte,ı .. e de, •m edene halkın bir pn Od tarafa dı •Artık 

·• '"i~ecetl muhakkaktır. 

Eniı Tahsin Til 

~IUtim Bakam 
• 
ızalıat verdı 

te.,ı;k ile • Ed b' F k"/ ' ' b I SOr/ • rı, e ıyat a u tesmm azı yro e-
'tıı~'' hakkında tahkikat yapıldığınr söyledi 

~ btıı1111~ gUndenberl fehrimfz., g{inkil 'e yarınki Turk gençliği. 
ıt:k lıe Mıllı Etitım Bakanı ne maletmek 'e boylece nesıl. 
4a 1 l:tıtttl dün saat 17 30 da !er arasındaki kopan bağı ihya 
~ topl ın Mudurluğunde bır etmek maksadıle bugunkU dılle 
ı..: iıı &or•ntu.ı lapmış; gazete- vermek tc5ebbusilnde~iz. 
·•q tt~ dukları muhtelıf sual. Ankarada bır Tcknık Ünh•er
'atuııııe 

1 
t>landırmıştır. Bakan ı sıte acılması bahis mevzu değil· 

o......_ Ce Unları söylemi~ır: olr. Teknik Ünil'ersıte namlle 
~il Ofr~~~ Yıl Köy ö retmcnl, 1 yapılmaya baslanan binalar ik. 
~~Plıtn ını, Halk eğitimi l'e l mal edılmekte \'e Ankara Fen 
~r~e :cılık nıenularında tet. Fakültesine tahsis edilmiD bu. , 
Dt ~le Ulunınak üzere memle- lunmaktadır. Memleketimizin 1 
!at 'ftıorıı &elen dort Amerıkalı 

1 

YUksek mUhendıse olan ihtiya
lı •. te eJ. n, bakanlığımız teşki- cından daha çok, mUhendıse ve 
;:"•t ha enıanıarıle bırlikte ça· teknis} enl! ıhtıyaç ''ardır. Onun 
ı.., ta~ :ırtadığı rapor tercUme cın bu sene Teknik okula daha 
~e l erek Türk munewer. cok talebe alınacaktır. Teknis
~ ııı~Zolunacaktır. Bu rapor- l enlerın İstanbul, fımir l'e An. 
~r•d hte,ıyatınaan bir kısmı kara Sanat En·titülerinde yetiş. 
~;" lılı~ı'e baıı ıllerımlzde tec tırilmeleri kararlaştırJlm15tır. 

1k etS Yelınde olmak Uıere ;\lnca bir Tt1knik okµ} açılma ı 
ita~ !{,j traeye bailanmı&tır. Ba~ ındırlık faaliyeti mm ıcehe-
lt t or~d~k bı~ ~ğretmen kafi· sinde bahıs menudur. 
~rlerd Ünıversıteslndeki Bu sene sonbaharda toplan· 
ı~ llıQddeu: ~lışmak üzere bir masına karar \•erılen l\laarıf ŞQ. 
~tk.ıerdır nıcrıkaya gönde- ı rasının ana mevzuunu İlköğre. 
~ .\ııka; Bu öğretmenler tim teşkıl edecektir. İlkoğre•im,n 

•~t'd ada İngılııce kursu 1 bUtun terbıye ve tedris mesele-._ ltıı ırıer ı <.r4 ruıuş · ı !eri ele alınarak e•aslı bir prog. 
~ı ~ Sanat senelerine nisbelle rıma bağlanacaktır. Bu arada 
~ ıı lıild En tıtillerıne rağ. ııselerln 12 yıla cıkarılmış olma 
tt~ 1 ltrıııtğı bır hakikattir. Bu sın dan ıstıfade edilerek. İlk alt; 
~ halatı hayatta ış bulabıle· •enenin İlkoğretlme tahsisi su-

b l!c@k arını unatlarile ka· retıle İlk tah tiden başka tahsil 
~· ıııu 1 elemanlar l etiştir- ı:;orm~> en vatandaslann daha bil 
ıı,.:e ıa ~ l hale getirılmesıle gıli hır hale gelmelen derpış 
~ aı arı da artacaktır, hic edılmektedir. ''4 bak lllnı11 acaktır. Bu lfı. 
, ~. anııtınıu; bu mesele Edebiyat Fakfiltesi profe· 
t.ı &aıı.t eheınınıye•le durmakta sorlerinden bazılarının ko-

t r E:nıtıtülerlnde memle· mUnıstllğl hakkında yapı· 
~~\.j taat \e ba)ındırlık saha· lan neşriyat üzerıne Unher· 

'1 Pknık eleman ihtiyacını ıte Rektorlılğu ıle temasa geçıl. 
ı. 1~~ acak eubclrr atmaktadır. mıştır. Gerekli tetkık ve tahkık 
~ite den bu lana İlkokullar Hcktorlukce yapılmaktadır. 

Fin Cunıhurba~kanı ldaN! ileriınizle görüşıiyor 

~ 111 llılktar para a~ rıldı •na Kımse ız Çocuklar !çın bu 
t4) tıııı 111da bir rakam ver;mt. \ ıl ıkısı İstanbulda olmak lizere 
~~rd~ 11151.1952 senesi itın altı Yetıştırme Yurdu ılAve e
ı,:•utıı p ~aı:ıılacak İlkokullara I <!ıkcektır. 
~dır a~ra 18, mılyon 800 bin Fen \e Edebı~at Fakültesi Meş]ıur Zıtorıck 10 hin mrtrede birinrl ııt'lirkrn CFnt11 A.P.l 

t llle\t Para ile bin'! mUte- mezunlan ihtı aç. nisbeUnde ll· 
, 'ııı~~ eı:ı. köylunun en ufalç e Öğretmenliğıne alınmaktadır. Amerikada , AmerikalA'a 

~o at.l~ ge.;ıneden tamamlan· tar. Bılhassa Fen ,.e ıı~an tah.51. 
~ ''-'ııu tır. lı yapan o~retmene ihtıvacımız D k p B k b 
~ •t erın tercume ,.l' neşrı vardır, müracaatlar karıılanmak- emo ral arti üyü ir 

tıj t r !!durmamıştır. Durma. tadır. Buna rağmen geten sene 
~ r ~e una illH'ten Türk krndılerıne Anadoluda nzife K g • ld y f ld 
4: l~ b :,ı.E:ıtı•denl3et e erlerimi. t!'khf edılmı,s bulunan Fakülte on resı açı 1 er sarsm iSi 0 L' 

b Zil debıvat Gtizel anıt· mezunlarının takrıbep 'arl!l bu .tmelııt•d Prm dr..edolu "la ..... 
\1 lö. bran lardakı bu· uzlfelerı kabul etmemislerdir.• Chıcago, 21 - Partinin Cum. Los Angeles, 21 - Son alınan IUna E • hurbaşkanı adayını seçecek o haberlere gore, bugUn sabaha 

l n lçis·ı, Fuat lran ve Mısır lan Demokrat Parti Milli Kon karşı Kahfoml ·a'da 'ukua gelen 

6 gresi bugün mahalll saatle 18,30 \e Tehachapi köyünil yerle bir PfQI'" ·ı <Raşı 1. dde) da resmen açılmıştır. eden yer ı;arsıntısı neticesinde 

6ö 
U 1 e nazarı dtkkati cekmektedır Sır· Mılli komite başkanının llçıllş 12 kişi olmUştilr. Bu yer sarsın· 

r"' rı Paşa çar&amba gi.lnli istırahat nutkundan ı;onra adaylardan tısına son seneleıde Birleşik UtfU" etmek üzere Auupaya ıidecek. vali A. me~enson, senatör l'ııul Amerikada kaydedılenleı in en 
't tir. Dou&las ve diğer partı ileri ge ~iddetlisi nazarıyle bakılmakta· 

t \ Uıı <Ba · 1 ld ) Saray Nazırı Hafız Afifi Pa~a !enleri demeç vermişlerdır. \';ılı ılır. Gece Los Angeles'de buyilk 
ı 1 R1ı n tU •Ulus dU 

1
ku· ~ el \erdığı bır beyanatta Kral Fa· Steven&on, prensıplere sadaka· hır kaı itışalık lıüklım ~ürmUşlür. 

~( a ıı~ bir tev:ı ııa~ tia\f ruk'un yenı kabıne) 1 kurma. tın öncmlnı belirtmiş Ye demi' Ek eri ı;inema yıldızlarının 
!tıııı~flandırmakta, Te .s~fı~ ğa 25 siln once ıstifa edl'n lır kı: . . oturduğu San Fernand& Valley. 

~t, d s ausuyor Zafer ko a eski Başbakan Ahmet Necıp •- Bızı hangı şahsiyetin •evk de ler sarsıntısı ~ i.ızilnden bıitün 
~t fttı eıııekte ~emle ket ~u Hıllll Pasayı memur ettiği· ı ,.e idare . ettı~ınden ziyade han l uzme ha,'Uılarının suları boşal· 
!O> 'lle \e rnatbuatı hakkı:ıda nı bıldirmıştir. HilAll Pasa· gı prensıplerın yolumuzu tJvın mıştır. 
l~, •ıııtı~1 hukukuna a) kırı söa_ nın tekltfi kabul ettiği ,.e istişa· ettl~I me~elesı daha onemlldır. -----------
' tın taınan Dısişle ı Ba relerde bulunduğu bıldırilmekte. Hangi cereyanlar aleyhınde ol· 
~ııı., ·ıı. har,ket r dir dutumuzun değıl. hangi cere Carney·ın mu" messı·ıı· .\tıı te'1ır e ıecmes.nl · - ~anlar lehinde olduğumutu be 

1 \' 1 ıaze~ Halk Sigorta Şirketini yan etmelıyız. Bır devir ,·eya 
&.~ ~llaııı.ıa~ b:lık anlarn.n· dolandırmak isteyenler bir medeniyetı bır tek insan de-
l'~ lltdı~1 a ek taraflı men tıl, prensıplere sadık faal bir 
~ ~~el'hıın~~ı ve hızım t:ım~ Halk Sigorta cirketlnin odacı· parti kurtarır. Parti, hata!armı 
~~-- ''ti e bulunduğu yo sına eV\ elkı gl'ce gelen sık gl. lnkAra kaçmamalı ve mazeretler 
ta.~ ı... etltıe1tl3zılarına fıddetle ~ ınmiş bir adam, kendisıne 5ir· bulmaya çalışma malıdır.• 
"'llt,"'11 iddıal:· •Zafer• gazete- ket mUdüru stisil \ererek, bln li· ıtilyonlarca Amerikalı Demok 
\ıı ra Ce\ap vermcıt· ra değerınde blr hesap makinesi rat Partinin kongresini tele\•fz. 

~\...tlııı. \' ıle 400 lıra değerinde daktiloma yonla takip edeceklerdir. 
~~:'41111r Unan bliyUk e'çisl klnesınl alıp gotürmek ıstemit- Bu arada, gayri resmi ı:ılarıılt 
~ -..ıı1 t l<ontumas Dışişlerl tir. Odacı bunı lııanarak makine. Pensylvania delegasyonundan 
t ~l'liıu 111

• ielerek Sakan Fuat !eri vermiş, fakat yapılan tahki· delegelerin fikirteri sorulm'Jş 
~ iti l'il ına\a kıt netkesınde sahte mUdUrUn ve bundan, delegasyonun hma· 
t ~~tı~ r. 20 d mında ziyuct dolandırıcı oldutu ve aynı ftr· men Stevenson'a taraftar oldu· 
ı.:~ 11 iilııun &kika süren mil kette produktörlük yapın Mı· tu anlasılmıştır. Ondan •onra 

4~llı beYaıı nıe elelerlnın ve nu!l Bargıleti ve Sevit Ba)Tak senatör Kefauver ve Başkan 
~ıı bahısatı ile balık mP~e tar tarafındın ıısnderildltı anlı Truman gelmekttdirler. Fakat. 

Oltı.ıınıaknıevıuu edlldttı İ ılmı~tır. Sanıklar yakalanarak deleıe!erın bu beyanları ıte;:ıdi· 
tadır. adli) eye sevkedilmişle.rdir, lerini b~ğlamamaktadır. 

<Baıı l. elde) 
bayları karşılamışlardır. 
Ankara~a hareket etmek~e o· 

lan Korgeneral Necati racan l· 
le blr görtisme yapan Generııl 
Gavln, kendisiyle görüşen gaze· 
tecılere şunları soylemistir: 

c- Türkiye~e bu ilk gellşım 
dlr. Amiral Carney'in mUm0 ssl· 
ll olarak gelı orum. Birinci or· 
du bölgesinin misafiri olarak 
geldim. Tetkiklerde bulunaea· 
ğım.• 

Müteakiben General Gavln bi· 
rinei ordu kurmay başkanı Suat 
Huyaş'ı zıyaret etml~tlr. r.ene
ral bugun Edirneye gıderek tet· 
klklerde bulunacaktır. 

Sanayiciler Muamele Vergisini 
f enkid ettiler 

<Bıaı 2 incide) lleket sanayiinin gelişme!! 15ıım 
kanı bu me\'ıuatın e~kı d ~z 'nl geldığı halde gelişemedilini, her 
bozdu~nu, iş verenle işçinin memlekette l alnız zirutin ge 
zarara utradığını ve isçi ha atı lişmesıne calı~anın sakat bir 
nın bozulduğunu soyledi. yol olduğunu söyledi ve 'Ju ara 

Müteakiben k'ln&re dıunı re· dı muame!e \•er~isın in kaldml 
çim ne geçlldı . Ba~kanlı~a lstıın mıyacağını ve e~er kaldır lırsa 
bul delege~ı Huan Dermın, f· bu kadar gelır n, ~ alnız ş•k r 
kinci ba~nnhğa İzm r deTıe.,e~i ve tUtU~ Uznıne. )iıkletilemıye 
O~man Kibar, kAtiplikleı:-e de ceğını SO! ledi. 
Hfi•niı Bengll ,.e Necmi E Jra Dr. Yaşa ~u tek1iflerde bulun 
•eçildiler. du: 

Ataturkun ruhu !çın bt:r da •İlk yapılacak •ey, buı:rUnlril 
kıkalık saygı duruşundan oo:ı:a, tasarıdakı isti•naları cotaltMak 
çalısına me,'Zllatını tetkık ede tır. Bôylece zaruri ihtıyaç mad 
cck komı ~onla muamele 'er.ı:i delerinden meselft. un, kaput 

1 

si komisyonu seçildi. bezı, sabun , e dıger bazı m1d 
Mlltcakıben komıs)onları ır· delerden ,·ergi almamak ı&•ım 

§at etmek ıçın gôru melere haş dır. Bund:ın başka muafiyetleri 
· landı. İlk sozil Osman K bar ga~et ıyı dlisfınerek vızetmeil 
aldı ve dedi ki: dir. cfnku muafıyetler sa:;ınyil 

•- Bugiınkil toplantımız r:ı· parçalamaktadır. 

n! ya~anların toplantı~ıdır. He Nisbet lllesclesl de çok mü 
pımızın ı;enelerdenberı kesemız himdır. Bilhassa bııim gibi rnıl· 
ve canımız yandı. Onun için ou 111 geliri cılız olan memleketler 
rada e~aslı kararlar almalıyız de bu nisbetlerle ,·ergi venle 
Yeni kanun nasıl olsa çıkacaktır. mez. İstanbul Tıcaret Odası en 
Dl'\ !et .• 270 milyonluk !"uat!H'le bUyOk nisbet olarak ~ 20 > l 

l'Jarika Kotopuli (ortada) •O restia• nın bir sahnesinde 

Yunan Milli Tiyatrosu 
vergısınl kaldıramaz. Bız n kıı almıştır.• • dar soylersck sôylı)elfm. dinle 
temPyız. yapacağımız şey, :ıncık, Adana delegesi Namık Yar· 
şerrin az olması iı;in çalışmak nıan böyle bir kanunun anc.ık 
tır. Yeni hilkümet l$ başına gel sömürgccılik zihniyeti ile konu· 
di, ilk sözü mtıamele vcrglsı ol· labıl"cdınl söyledi ,.e kanunun 
du. \·e bunu, kaldıraca~ız., ıte· tamamen kaldırılmasını istedi. 

Istanbul' da temsil 

diler. Fakat ~ alnız vaadde k:ıl Eskise.bir delegesi Neşet Ya· 

1 

dı. Mecliste ne zaman ko uış:.ı zarbaşı eğer 300 milyonu bizden 
lacağını da Allah bılir. Calı,ma istiyorlarsa biz memleket ic-ın 

Tiyatronun rejisörü Taki Muzenidis, dün bir 
basm toplantısı yaptı. lstanbulda Eşil'in -

• Orestia • sı oynanacak 

l 
mevzuuna gelince· Biz İzm'rde kanımızı da '·erıriı. fakat nedPn 
mahut 13 ilncil madde Uıer;n çiffçilerden, ziraatten \'ergi al· 

1 d · · ı "ki Yunan Mllll Tiyatro rejisö!'ü de "alı,stık ve bı"r tAdıl mıyor ar a, sanayırı ere ru e 
~ " n· 1 ı. • t ı · •ıd ı Taki Muzenidıs, dün konsolosluk 

Şekli hazırladık. Biz ic ver .. nlc ıyor ar, eber ıs er erse ıP 1 
" " dd d ı l B' binasında bir basın topla:ıtısı 

işçiyi istismar etmiyoruz. E)tt'r ma. e .e~ a sın ar. ız ~·ıame 
işçiler bu memleketin öz evHdı ı~ '<ergı~ınden. kaçmak ıcın 4 ış yapmış ve 13 atustosta fst:ın· 

lk b 1 k t d f bul Acık Hal'a Tıyatrosu:ıda 
ise, biz de buranın öz cvlfldıyız. cı ve ·ı eygır ı mo or en u verilecek temsiller üzerinde I· 
Bu sakat bir kanundur. Fak1t· la çalıştıramıyoruz., 

zabıtta bulunmuştur. 
gerek mahkemede, gerek sfirada Müteakiben İstıınbuldan Hilmi •- Turkiye Cumhuriyeti Dev· 
daıma işçi haklı tıkar, biz ıs Naıli Barlo şunları &öyledl: !et Bakanı Samet Ağaoğlu ve 
verenler daima haksızızdır. Dev •- Hükümet. ithallttan alı· Milll EğiUm Bakanı Tevfık }. 
let tek taraflı hareket etmelı:'e nan muamele vergisini kaldıra· leri, Yunan Devlet Bakanı \"e 
dir. Halbukı isti :ulnız dev'et maz. Zaten doğrusu da budur. Milli Eğitim Bakanının hlmave· 
elile kalkınamaz. Eğer le: \ errn Fakat dahili sanayi bu arıı:la ı altında tstanbulda tem~iller 
işçiyi severse ona daha çok yıır neden ~ılalsın. İthalAttan alıp vermek üzere geliyoruz. 13 ılA 
dım eder. dahıli sanayil prim verslnl,.r. 17 ağustos arısında vereceğimiz 
Bugiın kırk kazanır ak :ı:ıumı t~çi ı;igortaların~ g~lince, bu bu temsiller için İstanbulda te 

işçiye vermeliyiz. Yalnız bunu sıgortalar gereğı gıbl çalışma şekkUI etmis bir heytte vali 
kanunla zorla vermek ıstem.yı>- I makta ve çok prim almaktadır. Prof. Göltay başkanlık edecek· 
ruz. Bu işi hususi şirketlerin yap· Ur. 

ması ve de\·let kontrolU daha Temsillerimize Ankarada bas· 
makuldür. İşçiye \•erilen hak lamak niyetindeydık. Fakat yaz 
meselesı de mühimdir. İşçiye. mevsimi dolayısiyle sadece İs· 
hak verdıler. fakat l'aıifesi yok tanbul \"e 1ımirde oynıyabllece· 
tur. İş verenin ise yalnız vazı. ğiz. tzmtrde 20 ıll 21 ağustosta 
fesi vardır, hakkı yoktur. Eun· ı temsiller vereceğiz. Ümidimiz ve 
dan en fazla mutazarrır olan temennimiı Ankara Devlet Ti· 
ise yine işçidir.. yatrosunu memleketimizde gbr· 

30 sene çalısan işçilere taz· 
minat \'erirsek biz tamamen ıf 
lh ederiz. Bu iş kanunu nu:ı 
mele verglsınden daha alır b!r 
kanundur.• 

Daha sonra İstanbul dele;esl 
Dr. Cudl Bırtek söz alarak de 
diki: 

·- Muamele l"erglsı hakkında 
hükfımetin bır angajmanı var· 
dır. Verıinbi ilk.---ıerekçesintle 
zamanı gelince kaldırılacağı ~ a 
zılıdır. Gecen sene de Cumh'Jr 
başkanı bu verglnın kaldırılJca 
ğını söylemışti. Yeni iktidar hA 
JA bir şey yapmadı. Bu kadar bıi 
yUk para ilç dört mükellefin U 
zerine yüklenemez. Radikal tcd 
birler alarak bu vergiyi kaldır 
malıyız. ÇunkU lttimnt 1hlAkı 
bozmaktadır.• 

Daha sonra KAmil Tolon da ,. mektır.• 
şunları soyledi: Eşll'ln ·OresUa ~ sını tems~l 

•- Türkı~e tabii bir sa:ıayi edecek olan bu tıyatro heyP.tı· 
tnemlekctıdır. zıraate vernen ı nin başınd.a,. Yun~nlstanın en 
ehemmiyet hiç olmazsa S3na· meşhur: artısti Marıka Kotopııll 
~ıe de verilırse bu memlc!ket bulunmaktadır. Madam Kotopu· 
kalkınır. Size bir misal l'ere il 12 yaşındanberi sahne hava· 
yım. Bugün memleket bir trak tında gorülmUştıir. Heyette Yu· 
tor muzesıne donmUşttir. T~a'k: nan ıs tanın . m~şhur sanatklrla· 
tor \'ardır, yedek pıırcası yok· ı rından Dımıtrı M~rat da bulun· 
tur, bunların saikleri vardır am· maktadır. ~hsır, Kıbr!s ve Se~a· 
ma ucu hukıimete dokunduğu ı nlkte temsıller verm19 olan ııu 
için açıklamıya~dım.. heyet için, Mısır basınında 'ehle 
Akşam saal s de Çellkpalas birco~ ~azılar. çıkmıştı. , 

İstanbul Tıcaret Odası mil 
messili Dr. Memduh Yaşa, ikın 
el dUnya harbinden sonra mem 

ta sanayiciler şerefine Bursa Ti ReJisor Takı. Muzenldis in ça· 
caret odası tarafından bir kok· lışmaları sayesınde, klAsik eser· Taki Muzenldis 
teyl \'erılmi~tir ler, yazılmış olduğu devirde oy-1 Z f F B"yük 

• · nandığı şekle en yakın bir tarz· ı ve o&ra ıon ve ene.. " 
------------------------ da oynanmaktadır fstıınbulrlakl 1 Llsesı öğrenciteri rol alacakltr 

«Kör» ü Almancaya Pariste bir istako1 temsiller esnasında orkestra &erldır. 
!iğini Cemal Reşit Rey yap:ıcak Bir kUltür anlaşması l'e mil· 

Ç • M.. f • • tır 1 badelesi olan bu sanat bara'!ı::eti 
evıren UŞ ermm İşUrAk edecek korolarda Z:ı· hakiki bir tıyalro hAdısesi ola· 

pion ,.e İoakimion Kız Lis•!eri 1 caktır. 

Dr. Krümmel Burnunu kopardı 
Şehrimizdt 

Vedat Nedım Tör'Un o:Kön 
piyesini Almancaya çcvirmi6 ve 
Almanyanın menıleketımizdc son 
Adanı Başkonsolosluğu \'azifesl. 
ni 1944-1945 yılları arasında ıfa 
t<tmiş olan Dr. Krümmel, Tem. 
muz başından beri lstanbulda 
bulunmaktadır. 

1915 • 1M5 yılları arasında 
muhtelif tarihlerde 'e Çt:"şıtlı 
l':tzifelerle uzun muddet aramız· 
da yaşıyarak dılımizı, brf \'C l· 
dellerlmizi öğrenmis le Türk 
inkılabı ile l akından alAkıılan. 
mış olan Dr. Krilmmcl şimdi 
meslek hayatından çekıldH!ı iı:•n 
raaliyetlni tamamile killtilr sa 
hasına hasretmiştir. 6.7 \'ıllık 
flsıladan sonra şehrimize yaptı
l!ı seyahat de, etaba zil ade bu 
;:ayesile alAkalıdır. 

Paris. 21. - Geçenlerde bir 
lokantada bir istakoz müşteri· 
terden bırinin burnunu kopar. 
mı6. muşterı de tazminat dA\a&I 
acınıstı. Bugün karara varan 
n:nhkeme, lokanta sahibini mfiş. 
terbe 100.000 frang taıminRt 
verme)e mahküm etmistir. Aynı 
zamanda lokanta 3000 frang ce. 
za ode) ecektır. 

Gazetelerin naklettıklerine 
Pore hAdise şö.> le cereyan etmis· 
lir: 

o: M. Magnleu adındaki mDşte. 
rı ıstakoz istemış, garson da Pİ· 
sırmeden önce istakozu kendis). 
ı:e gö..,termı9tir Fakat müşteri 
•<takozun bayat olduğunu iddia 
edince garson sinirlenmiş \•e 
ftKoklayınD dh crPk ha) \'Rnı 
mnştcrinin burnu bnünde salla· 
maya başlamıştır. 1ste o sırada 
istakoı mıisterinin burnunu kap. 
rıııs ve koparmıştır.• 

Da~ayı kaıanan mllsteri şim
ıiı yenı bir burun yaptıracağını 
ös !emiştir. 

Federal Alm:ım·a Cumhu,.ı~e 
tınin VestfaliA bôlgeslnde kilçllk 
bir sana~I şehri olan ve gecen 
ilkbaharda ilk defa tcrtipledıt. 
ktilt!ir haftası ıle Alman ktiltilr 
hayatında da faal bir rol o na. 
mağa karar \'ermiş bulunan lser. ında Almanyııda ilk defa tem. 
lohn'da ya~ayan Dr Krümmel. ~ılıni temin etmiştir. Simdi d" 
T11rk kOltilr hayatını bu.ı;;ünkü :ıvnı müellifin Halıcı Kız ve Sı 
Almanyaya tanıtmak arzusunda· \8h.Beyaı Pİl esler:ni Almanca 
öır. Kanaatince. Terkler bugün. \ a tercilme etmekte olup bunl11 
kil Almanvada f ·i bir ticaret or-1 rın da Alman sahnelerinde nv· 
tağı ,.e iri bir asker ola· ı nanmasını sal:lama~a çalışacak. 
rak tanınmaktadırlar. Halbu tır. 

ki iki m"mleket mUnase Dr. Krilmmel'fn belirttiğine 
betlerinin lam bir ahenk içinde ! ııöre. Türkiye Alman~ a kllltilr 
gelişebilmesi için, lnkıllp Tür 1 milnaseebtleri yakında diı?er sa. 
kiyesinin modern sanat sııhasııı ! halarrla da gelişnıeler kaydede 
da neler başardığının da Alman. l rektir. İki mem!roket re~samları. 
\•ada tanınması ve bjtrenilmesı . ııın eserlerinden miirekkep ser. 
ıarurldir. Yakın dostu olan Or. : gilerin Türkiyr ve Alm:ınyada 
Vedat Nedim Tôr'tln Kör piye~i j açılması hu~usunda h•r iki hU· 
nı bu gaye için terc!lme etmls 

1 
kli:net temsilcileri huekete 2eç. 

,., Ise:::lohn kGl•ur haftası esna. ı mis bulunmaktadır. 
~--------lm tt y ıu sahıbt: SİNAN KUKLE 

Bo nrıda rın lilr.rlnl fHlPn tdare eden mes'ul müdür. 
MF.t,tn VF.l'lı'ER 
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ekiz gür şin yed.sini kazandık, 
• 
ır tane inde de mağlüp olduk 

Haydar Zafer, Hasan Gemici, Adil Atan tuşla; Tevfik Yüce, Cemil Sarı bacak, 
Bayram Şit, l rf~n Atan sayı ile galip; M. Ali lslioğlu mağlup oldu 

(\lıısı 1, <İıld 
Sıd.-ıı fazla olduı;undaıı ı: ıı t' ı 
ek~f'rı) f'tle kazandı. 

7!1 lı;ilo: 11.ı)ılar :t.afeı· (l'ıııı.ı 
A sam C'IJrksik;ı) 

Güreşçilerimizin 

Puan Cetveli Futbolda Antille i dil~ 
Gonlda berııbı'r roıkılııni il 

) .ak sıırma ı ıle alıınJ ... Jn 11.ı) 
dar, taktığı burı:u ıle h~ mıııı 
koprü) e g tırdı. FJkoı: :ı.ıeı. .. -

lı koprudcn kı rlııldu . .\kıı 
bınde ) ın iane defa bııı ı; ı 
takan Ha dJı' haı.i"ıııııı zoı l:ınıoı· 
) ba loıdı \ 5 dıık k;ı 45 :..ını· 
)f'dc gur lu 1.ı k.ıL ndı. 

\ğır ıklrı: İl'.faıı .\t:ın 
( l'urL), \hıııt·I \t•fadar (Jıııol 
Gureşf' dur un b. ~ andı. D.ı

kıkalar tlC'rlcdık~e lrf:ın t .. ıı 
\l!Zl)ete h.ıkım oldil \e {'ı!t d:ı
Jar:ık lı anlı~ ı altına aldı. Fa
k al bullın u.,raşm:ılarına rağ
men ha 1111n1 tt.ş:ı gf'tırf'ııwdi 
'e neuccde ı:~ıı f' ı ıuıC:ıkla ka· 
ıandı. İranlı elınıınc oldu. 

52 Jdlo: Ha.an Genııd 
( r url.: >, ı.c~li ı:tıer.tlıaıııa Oıı· 
1:lfüı. 

Çok eri ol.uı bJ .:ure,le llil· 
an Gt'mıcı rakıbıııe ~oz açtır
madı 'e ha mını kopriıden kop 
lU)e S<'tlrt'rf'k kunde)C aldı. 

Gurcwı 4 da ıknda lu~la !.:azan. 
dı. 

G.? kilo: lla)ıanı Şit ;ruıli:), 

İbrııhlm Dada e\ (l:u .>a) 
• Gıırc!I çok .. eı t deuın ettı. 
Blllmkı ilk dakıkalarda kuıdu-

u ha .. ın1 .> elı de\ aıu etıırdi \ e 
J1atta 10 uncu dııkıkada füıs 
gurt' çısi hır tLış telılıke•i a:
lattı. ctıccde H.~ ı.ım ıttıf. k· 
la ;;urf'•i k:ıı .. ndı 

;3 kilo: M. li İ lioglıı 
(Tıırk). I.ci r.l.ı (1 lu) 

Bu "'.ıı eş sunun ıı tat:.ız k ı 
ş hışma 1 oldu. Gureş ııdcla bir 
JtışQle ~ ki ndc ceı c~ an etti. 
l>aha hakım gure f'n Fın ı. ı-ıı 
oğlunu ıllıfakla )t'ndı. 

87 kilo: dil \tau ('furk), 
J\lax J,eichter {.\iman) 

Gonkla bf'r .. bf'r gııre~e ba lı
\.an Adıl, bır tara kol ıle ha~· 
mını 42 ~anı,>t'dc Lusl:ı .>endi. 

~% kilo: 

\iare 1 ~ıj ıı an (Fı an ) ) a s:ı
~ ı h .. Jbı)le. 

'\ebe. (\im ıma) Mırran n 
(JI ndısı:ın) a 3 dakıka 15 ııı
~ ede tu la, 

Mehmet Molla K:ı .. ımı <İran). 
Loııl· B:ıı~e ((:une~ Afrika) 
) a 8 d.ıkık:ı U ıını~ t?dc ı.ısla. 

Y:ı-~ıı Kiı:ıno (J:ıpon), Meh
met Ed\;ııt Olı ır) n 7 dakık.ı 
.!O :ıni) (.'(IC tu hı. 

P.obcıl Pceı i (.\meı ika), Jo
lı:ııı-·oıı cf,\ e ) e :ı~ ı ıle. 

, adto\· (Ilı,), Moı ic·e Me\İ~ 
(Celçık:ı) ) :ı ") ı ıle :ıılı11 g('I· 
111 1 leı dır. 

57 L.ilu: 
fü ita, ıt Mamellıekov Paul 

llaıını niıı abandone•• uurine 
mu abak&) ı hııkmeıı kazıınmı•· 
ıır. Hanni {l:.\lçre/ t'lımine o· 
mu.tur. lranlı tuhnnımet Ya
kubi, Anıl"rıknn Bıll Borcfor• i 
a)J ıle, Danimarkalı :ı-;ıgıl Jo. 

han en. i\!ı ırlı ııad 'heta') ı 
ayı ilt>. Lajos Rencıe (~f:ıcnr) 

1 igeı· lır ıı~, Iaı•dıı 

u,ı,.:~~~·A~e ~.)-ı eti l'•'"' , il 
Olımpı\at O) uıılaı ı kürt'k mu a. 5 5 metıe kaıehk )elkenlıler 
ba alaıına bugtın dC\ am edılmış miı abakıı ını, 1 \ eçın •lloj'' :ı. 
\c doı t çı(telcrdf'. Italya bırincı, t('kne ı kazanmış \c 1,.'i05 puan 
Yenı Zt'landa ıkrnci, Japon)a toplamı tır. lkrncılıgı J,004 pu. 
üçıınc ı olmıı IJrdır. ııııl:ı Nonf'~ın J•;ııcore lı:ıiııılı 

ikınci eçnıe .,nıµund.ı Danı tekne:.ı \t• ııçunc ılhıgıi dl 828 :ı 
nıarka lıırınu \lm;ım;ı ıkını:ı \e yı ıle AıJantııı ın Gulhiııg 
l pım:ı lı~iıııı.:u olılllı laıdır. 1311111i tt-kn«~ı :ılıııı~tır. 

2 000 nır·trt> uzeıındcıı ' pılDıı L laiııı 
bu }aıı IJıı ı g:ılıplerl -.:ııı fımıl Ol nıµı)ıt! e kııııı mu,:ılıak:ılıı 
lere gııııırk. lı.ıkkıııı kazaıımakt.ı. rıııd:ı !\fısır Su\)'et ltııs).ı) ı 9 • 4 
dırlar. mıı.lııp elıııı tıı. 
Dığcr gı ı.pJ.ıı d:ı. \ut tckııc \ uru) ıı 

\e ll}!li m ·r;:ır,• uıeiındeıı, Fın Olırııµi)ııt nıu~.ıbıık:ıl:ıııııd:ı 
1andıyıı \c llelc;ıkıı gı ııplıırıııın Guı~epııe Uıwduııı <İlııl\a) 50 
hıı ınt•ılı ını alını lıırdıı l.ılonıt'lıe )urıı)uS 1ı1us:ıb;ık:ısını 

lkı çıftell'l'tle. fürlf' ık An eri 4 ~:ıl l!B d:sl:ıka 7 :ıııi) eıll' k:ı. 
l;a ekıbı. bırıncı, l'oloıı) :ı ıı.ıııu L~n rak ) rııı hır dıım a ı ekoı u 
vlmu !ardır. 1 ııpnııiilır. 

M. ,\ lı 1 lıoğlıı ile) iııkidc antrenman ) aııı) oı (Ha ın 1-'oto) 

<airl'şlndl'n lıa~ka lıiı• gılı ıiııli , 

C:u.ıtenı;ıhı lı O \\Jld John~tonıı 
llı-hı ıp:ıı;l1111 etmı}tır. 

G2 kilu: 

Abdiıle,~a\I (l\lı ırJ llcıııe :1 
Hail (ln,:ıltcH•) )C 13 uakık;ı 
7 anirerl~ tıı~l.1, llf'nı, llolnı· 
br.rg d:.\t'ÇJ, Aıılon o ll;ıııdi 
dtııl~a) :,:ı :ı~ı ıl•'. .lhmgoı\e 
Olinıtbt:ııı) ı.ugo l \'i'ııezııt•ll:ı) 
~il hııkıııl'ıı, ,\rııı.ııı llerııııı rl 
( K:ııı:ı•l:ı) 'lııll:o Hıı un ( G u.ıt e. 
ın~l:ı) ~:ı .!. d.ıl.ıl.:ı :ıo ı;;ını)ede 
tuhl:ı, . l:ıkkııwn n ıııl:ınclı):ı) 
ltı-:ıburo 'J'cı niıı:ı.,:ı (J:ıpoıı ı a 
:ı d:ık:ıka 30 s:ıuiyede tıı 13, Jo 
c•ı>lı :\ C\\ ı ( Bel~·lka) 1 llcr-
brod~ ( Alrıı:ın~ .l) ) :ı ""~ ı he.:ı
lıı\ le. lloffm:ın ll\J:ıc:ıı) l'ro • 
p~ıo :ı.t:ımnııııı;ı C l.rj.ıntınJ e 5 
ıloıkik:ı 18 ;;anı) Nle tu,ı:ı, Ilcıı· 
•on ( :\rııeııka) J ohn 1-.lıol ( A· 
\U•lr:ıl~:ı) ya 1 d:ıkık:ı 57 ı.a· 
ııh ede tıı-1 ,.:ılıp gı•lıııı ltrdıı. 

Çj L.ilu: 

67 kıloııun dıgl'r ınus.ıb:ıkala· 
rıml:ı Jıaıılı DJııııjaııh:ıkha Tuv 
fıklıe Jııgilız. .:ııı·t';)Çl ı Ha~ mcınd 
M)l:ııurı ıu•IJ, l'll:ır.11· J. Gal, 
Koı e'lı T:ıl h.un Otı'u s:ı~ ı he· 
,ı,oıLı) lr ıııaı:hııı etnıışlt'ı·dır. 

'i3 l;ılo: 

.\ııtuıı ı:ıko\ İ:ık (.\ lıı ı:ınul, 
Uanit'I ll :ı ıı ,eı thdçıf'l )C 9 
ıl;ı lı.; il;:ı l!tı ~uııi~ t'dc ııı .. ıa, WİI· 
liam :'nıitlı ( \uırıika). ~id; 
\lulı:ı ııı ııırıl ( ~:rnaıl:ıl ) ;ı SJ) ı 

ilf', \llJ~ı lu l.öııg:ıırla (.\ıj .. ıı. 
lin ), .ı\ ıııoııio ı: os;ıılo O l rl. İ· 
b) )a 5 ılııldLıı 2'l saıı i)eılı• 

ıu~ı:a. \ huli,l;I\ ~l'k:ıl 11,'f'I;;), 
Joııt <r.rki l.:11) )u 4 d;ıl.:i ka 59 
;ıuhrılt' tıı~l:ı, lı•hııı l'l )hı a 

0 11 , 11 l l l ril \l aı tin ((. ıi n r\ 

A l ı i lı.; :ı) ) :ı 3 ı l:ıkik:ı 10 S;ı ll İ\I .. 
ıle tu sla, YııınM:ı l<ı ! J ;ı ııoıı) İı" 
\İne ! lıı ı;i ll l're) ~I! Sa) I lı e;.;ı. 

hı,· lr, l: ı·dtı·ı· cı·rn ıı•al . ıoıt 

( \Hısl ra l) al ~·a ~. ı ) ı hı•ı;ıı hı\lt', 

:llıı •trlır\İ ıi ı an ). it~ o l ıl n rnıı-
;ı) s:ı)ı hı•s,ıhı) lı• gu l i ı ı grlııı l<:· 

lrı ılir. 

1!':' ioilıı: 

bbiJ Zandı cfran) Ken 
Kooıe (A\ıı<tı:ılya) ).ı a)ı hc-
:ıbı) le. Vıkıng Palın (İ \C~ ), 

T:odolfo Padron < Venezuclla ı 
\ :ı 2 d:ık:ıka 28 an iyede tu la, 
llf'nry Wıttenbf'rg (.\merik:ı, 
\\'ılly l.nrdon (İ,.,ıçre) )c 53 
:ıııiyNle ıu,J:ı, Theı on (G!lney 
fıik:ı) Stecklt• <Kıınııd:ı) ):t 

:ı\t he .ıbl\ıf', r:ıı~l:ıs (Ru~) 

SlııtlrJııg J:ıJa\• (llını.llstaıı) :ı 
58 •;ılll) t de hı l:ı 1:• lıp gr•lmi~· 
lf'ldır. 

,\ g ır ı\: lrl: 

ı.enneth nıchınond ( fngıltP.
rf') ı~ozef Ko\ acks C \iac'lt'is
lan) ı a\ ı lı(' ahı~ le. Bertil An 
toıı.on C i,\ e~) Jt.ımirez (Ar
j:ıntııı) i 3 d .. kik:ıda tu l:ı. 'fa. 
blo K •• ng:ı nııcmi (F.nlnndiya) 
Jı,•cf Ruıd:ı CÇeko lornk\a) yı 
2 dakıka 20 . aniyedc tusla. Wıl 
liam Kerslake <Birle ik AmP 
rika) Augıı ıe Baarend c (Bel· 
çıka) )1 10 dakika 22 sanı)·edc 
ttı•la ) cnmişlerdır. 

J.\arıııla malarda tu la 'ka
z~nan (0) fona puan, kaybe
den J c (3) fena puan alır. 

Ek crı~ etle &;al biyel kazıı. 
nan (}), kaybeden ı e (2) 
frna puan alır. ittifakla .ı:.ı
llbı)el kazanan i e gene (1) 
fena puan, kaybeden de <3> 
fena puan alır. Fena puan 
sa~ ısı beşi bulan gltresçı eli· 
mıne olur. 

52 kilo: Geırııı·ı 
:i7 kilo: . aı·ıbacak 
62 kılo· Şlt 

67 kılo: Yıice 
73 kılo: İ lıo.:lu 
W kılo- Zafer 
87 kılo: Alan 
A~ır: i Atan 

.\nıerikalı alld ltr (.\ . r. l'olo) 

Atletizm karşılaşmalar 
sürprizli eçti 

Pua n 

1 
ı 
ı 

2 
3 
ı 

3 
1 

çok 

Birleşik Amerikalı Parry O'brien gülleyi 17.41 
metre atarak olimpiyat rekorunu kırdı 

llcbinki, 21 (A.A. ve .. \.P.) -1 lınan neticeler öyledir: 
Olımpı~at atleıızm mus:ıbakala- l - Jerome Bıfllc (B. Anıe-
ı ınııı ikinci glın karşılaşmalarını rıka) 7.57. 
<'~ retrıwk 1 te~t'n binlcrc·c S('. 2 - ıeıedith Gourdine (R. 
ym·ı s:ıat oıııl:ı tada gelmi, bu- merika) 7.53. 
hınuvoıdıı. 3 - Fnlde i ( lacar) 7.!.:0. 

Dun geceki fııtııı:ının izleri 4 - Fakanha CBrezilya) 7.!!t 
sl.ıddn d:ı nıuş:ıhetle edılmekley. 5 - Va ilanen (Jo'inlindiya) 

2 - ı mağlôp ettik 
Her iki 

Türk 
haftaymda birer penaltı takım birinci 

takımının gollerini Yalçın ve Muzaffer yaptı. 
(C.ı~J l. c:idt>) " 

tığımız bir akında Vasılın ıl..ı 
bir şültinü Antıl kalecisi k.ır· 
~ıladı. l•'akaL Yalçın ıam~ının-
cla ) etişerek ) akaladığı topu 
Antil kale ine sokmak ~uretılc 
takımımıza ilk sayıyı k:tUlıl· 
dıı·dı. 

13 iincü dakikada bir • :Cı ıı· 
mız esnasında yapılan r.ırnl, 
hakem tarafından lehimize pe
nıllı ile ccuılandırıldı. Maci· 
din çektıği penaltı avuUa ne
tıcelcndi 'c böylecf', ~ ak.ılaıJı
gımız mıikemmel bir fırs:ılı ka 
çırmış olduk. 

l>akıkalar ıleı ledıkçe .ı ı.ı· 

mıı arlı~ o du. Fakat for h t· 
tının bccerık izliği ) uzu:ıdıon 
a)Jlarımızı bır turlu arltıı:ı
mı~orduk 

22 nri dakikada milntcrit bır 
\ntıl huuınıunda :ıley!:ı m ıc 
penaltı c·eza ı verıldi. :i:ııılL'· 
fıırlannın ı;ektlğı pili c ~\İtu k.ı 
le<'ı E.ılo~aıı kıırtiıı rlı. nuııd1n 
onra o~ un sertle ınr.gc ,),t l,ı. 

dı. Fakat fııHılleı·, bizden ziva
dc Antıl'lileı· t:ır:ı!ıııcl:ııı YJi>I· 
lı) oı clıı. 1.>c\'l'e soıılarıııa do'· 
ı u le ebbilsil ) ine elim!zc .ıl
dık \'e duzgiın akınlarla A :ıl 
k:ıle~inl sıkıştıı m:ıl!a ba~l.ı lıı.. 
Fakat bir turlu beklenen sa~ 1-

~ 1 çık:ıramı)ordıık. 
on dakıkııl:ırda bir ·e~1h'.e 

:ıtl.ııtık. Biraz sonra da leue 
1 - O ~alıbıyetinıizle ı;on:ı c ılı. 

I L;iıı ri ılı• \ re 
lkiııcı de\ re ba ladığı ıanı:ı:ı 

takımınııı h:ıyli yoı gıın .::o lı· 
nuyordıı. Dirınci de\l ede d o 
yununu çok arattı. Ru :ır.{d.ı 
kalemiz nıutl•İırndiyen sı:.ışı· 
) OL', zayıf Aııtil'lıler, bııım bu 
znııfınıwlan i tifade cdert.?1' o 
~una bakim oluyorlardı. lli' m 
takımın her tarah :ık~ıyuıcl ı. 

Nihayet )ıımincı dakı1-ı.bn 
sonPa bıraz t111Jlnnablldık ~·u
zarrer, muıemndiyen kaşı hn 
nadığı hn1dc O) undan ç·ıknıı· 
yor, t. kıınıı nfıfı olabilm•k ıçın 
varını yogıınu arfcdiyordu. 

Olımpı)tıtlarda bu kad r a
eemire biı· maç ) apıldığı ıhtı· 
mal GÖrtılmenııştır. Antil'lıleı·, 
bızim gmnı) et Ayaı ında b •• 
takımdı. 

Nih:ıyet otıııuncu dakik dıı 
biı· penaltı dah:ı kazandık. H.ı 
mı l\ltızafferin sıkı bir şulilc 

K:ıkı i Ft\/İ a ıı ıre ııııı :ı ıul:l 

lliğl'I' 
ıı.oırsıl;ı;:mal:ı ı· 

llclsinki 21 (.\A. \'C .\I' ) -
'I cnıpert'de yııpılan maçta. ls\ f'C 
Xor\'CÇİ 4 1 

Turkuda yapılan diger bir 
maçın Danimarka Finl:ındi) n) ı 
~:O ~cnmiştir. iki ınkıde İtal~a 
ıle kar,Jla5an Macar takımı maçı 
3 O kazanmışıır. 

Olimpiyatlar gayrı 

resmi puvan cetveli 

Hl'lsınkı. 21 (A.A.) -- Şiındi
)'e kadaı· ,Yapılan ınu~abakalıır 
sonunda ga}l'ı rcsını bir tasniCc 
j!orc Olimpıyallara katılan mt'm· 
lrketlerin puan durumu şo) le. 
dir: 

dı: l'ı. t ve ~·inıcnlcr tam:ımıyle 7.16. 
ıslak, atına ) crlf'rı be kısmf'n su 
İll' kaplı~ dı. S~d('tC atl:ınıa yer· 
l<'rinin iyi durumtla olduğu gii. 
ru lıııcktf') ıh. Sabah ilk • t'çnıelf', 
ı·e baslandığı ırıırla ı iizJ:ar ta. 
rııatııı) le ke.'iılmi~ bulunmnktay· 
dt. 

6 - Grigojev ( Hus) 7.14. 

(Tiirk :ıtleli Avni Ay~iin ele 
ınelercie i melrevi geçeme.P~ill· 
den elemine oltnU$ltır.) 

gole lalı\'il ellik. Turkıyc 2, Riı1r..ik \ mcı·ıka 72, So')<'l 
nusya 40, Çekoslovak} a 15, 1 ıı
giltere 14, İtalya ıı. hlacaristan 
8 Brczil)a 7, İs\eÇ 6, Fransa 5, 
J.'inl:ındiya 5, Janıaika !i, l lollan
da 4, Japonya 3, Avlı tıırya 2, 
Romanya 2, A nıstralya ı. 

Alınan neticelt'r şunlardır: 
100 metre (final> 

1 - Lındy Rcmigino (Amcrj. 
ka) 10 4/10 

2 - l\tac Kenncy (Jamaika) 
lO 4/10 

3 - ~lac Donald Bniley (Ame 
rıka) ıo 4/10 

;I - Smith (Amenka) 10 4/10 
5 - Suk:ııc\· (}{us) 10 5/10 
6 - Tı·t'olar ( \Ustıalya) 

10 5/10 
4 X ıoo eıı ge ili ı..o~u ((iıı:ı)) 
l - Ch:ırles l\toore (Aıneri· 

k:ı) GO.S 
2 - Juri Lıluf',. (lhıs) 51.3 
3 - Holland (Yeni Zelanda) 

52.2 
4 - Whıttle dngilteıe) 53 1 
5 - Armando Fili put ( İlal· 

ya) 54.4 
\ 1zun atlama (1 inal> 

llel inki 21 ( . \ ) - Bu:Un 
kti Olinıpl\ at miı abakalarıntla 
ıııun ati mada .\nıerıkalılar ba· 
sarı gosterm.~lerdir. 

f:iilll' ıı ıma <l ' inal) 
1 - Parry O'Brien (,\ ııeri· 

ka) 17. m. 41. (yeni Olimpiyat 
rekoı u). 

2 
li.m.39. 

Hooper (Amerika) 

3 - Fuchs (Amerika) 17.m 06. 
4 - Grikal:e (Sovyet Rııs)cı) 

16.m.78. 
5 - Rolaııd ~ıelson {İ;;·:cç) 

ıs.nı.55. 

6 - Jolın Savıt.lge clngilt,.re) 
l 6.ı ı ı. lfl. 

l t'lırk aileli ~ııri Turan ·fi('· 

ıııelerde giillcyi 14.20 alamadı· 
ğından elenıınc oldu). 
Sırı!.: a tlam a fi ıı ıı lf! k:ıl :uıl .ır 

Sırıkla atlama ınUsaba1<a .. : l· 
da 4 metre asm:ık . urctiyle fina 
le kalanlar: 

Erlin Kııas (.Non·eç), F.:rkı Ka 
taja (Finl. Lon L.ız (AmerH.l), 
J,, I,ind et veç), n. Lıınd!ıcı-g 
<I \'cç), Geoıge Matos (Ame•i· 
ka). Piro Nenne (Fin). Rohert 
Riehar (.\merıka). Viktor K:ın
ja el CRu<ı) a). \\'alto Olenoi-; 
(f.'ın), Bunkiçi Sa\ada (Japon), .. 
Jılan Milako! ( Yu;:osla\ ). 

Antil O. 
36 ncı dakıkada, bir Aııt.I 

hücumunda ağıçlcri kafa ile 
ilk golü çıkardı \•e biraz scnra 
da maç, tat ız bir şekilde, 2 ı 
"ıılibi) elimizle ona erdi. 

l\lil lı ' lakınİımııa 2 

1 
1 9.i~ Ol i nı pi~atl arının ıııtifi 

yakan at let lerıteıı b 

• l ~eni len Ant il takımı 

( 


