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TEMMUZ 

1952 
fiyatı : 15 lıurua 

Mu.-,-, da hüklimet 
darbesi 1apıldı 

Darbeyi Tüıngenel'al Muhammet 

kabine)rİ Ali ~1ahir 

ecip idare 
Pasa kuracal\ ,,. 

etti. Yeııi 

lc,.aı Faruk'ıııı ıııuhafı~ları ile Necip Paşa kııvvetleı•i 
faı•pııtılar. Daı·hc Kı•al ~.,aruk'ıı hedef ı11t11yoı· 
~ 

S 
- - __, A,uo lııl l r 11 1- - -

arık Kahıre 23 - Tumgeneral ! am 1 < lUuhammcd Necip bugün Mısır 1 B 
'f 8a5kcndi \"e Ol'dU:;UllUll kontro· ugu•• n 

6 , , ıunu ele geçirmiş. emrindeki ı · 
azısınin ~~v~~t~~ruc~d~erh~~:ı~ı~~~k~:ı~s~~: ı Gazetecı'ler 

SANSÜRÜN KALKTIGI GÜN 

Ali Efendinin dedikleri 
Yazan: IHSAN ADA 

Bugün ikincı soyfomızdadır 

A 
karmaya teşebbüs edenlere dcı· 

nl t ki 
hal ateş edılmeııi hususunda C· ı a f 1 arı mir \'ermiştir. 

General ayni zamanda UC\lcl Bayramı 
ı·:nclki giinkii güreşlerde Cemil Sarıbacıak basınını nıiı~kül dul'Umıı sokarken ffoto lla~ın) 

\'\ZAX· ı 
~hrııet Eıni~ ·v AlMAN 

ıt~. 2Z <T ka clefonla) - Rizede 
lt;ırı,111; ıla~tıgım, Birind <'lhan 
1'ıaıı 11 n arıkamış gadsi i mail 

.o anlatı\ or· 
tlad : . 

•tdu a ikı :>uz bin ki ilik bir 
ıq\ıl '•rdı. Kııcın tnada 'a• 

Cttrli • "' \ııı Q 1 c; lıu asker, Sarıkamı. 

Had\osunda halka hitaben ,·erdi. 
ği demeçte ordu~ u kontrol el 
nu:kte oldugunu ııö)lemişlir. 

luhammed Necip pa a gin5. 
tiğı lıareketın a:ıktri bir hukü. 
mel darbesı olduğunu anlalmıs 
't' demiştir ki: 

« İdareyi ele almakta Oı du 'c 
polıs işbirlıği yapmaktadır. Halk 
lan gündelik islerilc mcsgul oı. 
malarını isti)oruz. Giz de nizanı 
'c asa~ ı 1 muhafaza için ç:ı lı a. 
cağız. Kan sıklık ve~ a ) ağmacı ı 
hk hareket 'c tcsebbüslcrine 
katin en musamaha cdilmi~ e. 
cektir. En ufak bir kanşıklık 
te ebbil üne girişenlere alcı; e. 
dilmc.:.i hususunda emir ,·erdim.» 

Bugün Gaı:ett'cıler ha)ra· 
mıdır. Matbuatın ansürden 
kurtulusumın 44 üncu ~ıldö· 
ntimudür. 

Bu :;<'b<'llle, Tut k gazete· 
cilcn. 24 temmuz tarihini 
hır b .. >TBm olarak kabul et· 
rnışlcr \C dört ~ ıldır >erle· 
sen b.r an'ane ılo bu tarihi 
ı.e\ İllÇIC' kaı jllamağ:ı ba~]a. 
mı l:ırdır. 

Hasan Gemici ve Bayram Şit 
C\limpiyat şampiyonu oldular 

. •tıır ;darı arasınd.ı eı itildi. Bir 
tlu '•ııı aı_nıa bcnıbrr ben, esir 
1 •lı bl · lzrnmizde r.lbl c <tene· 
I;~ di~' ~oktu, Ceıılr.rimiule 
11;ı, b:ıe bır ın uç ııısnırmi:; bul· 
talı di unu~ ordu. Bir Rus gen<'· 
hı1j &o \an ~urdu. :hı askerine 

Tal,1111 
Sovyet 

ıasııifiııde; 16 puaııla lsvec 
.» 

biı·i11ci 

Biı•leNik 

13 pııanla 

A11ıerika 

·- ~ıdı. Hl'di ki: 
l~r, ,,,sıı askcı dcgil iııiı. ,\ s· 
lltl4Ja c bunlardır. ı:iiıln liofn· 
~ııırs,:rap t'k ik olursa mırıl. 
~Uc 111 

11
• Bunlar aç ,e çıplak 

lıırıtt &alaı, a !anlar gibi do\U· 
ı..,, bo~\llah Türkbe3 i nimet· 
"-tıtt· llhltı~tur. Ö3 le bir mem. 
1 ~~alıs1can, fedaUr, tcfa,ıı 
lııtıı, 'il ~n aııJaı ı olın;;5ma tııı· 
lıılaiııı~~en .. lteri kılmıııtır, bilir 
İdar,tıİ . Çunku ıxılitikacıları, 

<Oe\"llmı Sa: i: Sü: 1 dcı 

Bu rnuna~cbetle gazete. 
cıler {'emı) eti bası nmensup 
larına bugün bir toplantı 
tcrtıp etmış bııluıımaktaıhr. 

me,·amı Sa. 7 Sü. 8 de) 

Kütahra köylerini 
--"~.seller &astı 

57 ev yıkıldı, 104 ev hasara uğradı . 15000 dönüm ekili ll,11 crı, katipleri fenadır.• 
haııttr t\ısçıı bilirim. Bu 11öılrr 
~iil•rd gibi )lllt"ğlml' saplandı. arazi SU 
aııa a a Çt"ktiğim 111kıntı lardan 
~ıı. 1; 11J vı-rıti. O zamandanberi 

altında kalarak mahsul harap oldu. Sular 3,5 
metreye kadar yükseldi ~bit 11~. ınfın önünde u n \eren 

tl~'•cı> ah arkada~lanıu namına 
lıııı1. lıuıın. l\u ı.chltlere borru· 
dırdı• )Uktiir. ı\llahın bize \ag. 
" "'ı n· • 111ttıı 11 h ııııcUeı e lh ık olmall\ ıı. 
Ilı ' • • 'li>ıı. ın~crllrrin hakkını \ er· 
~lı İti tlındrkl kuHt:ti: hepi· 
t~ııı ke~ ıfeğll, ) alnız kendileri 

1 ~;ı aııa 
1 hUrl'tıc kullanan poli. 

tlı1arı 11 nılannın. millet malı ça· 
~Ya, >eri İdam t"hpa ıdır. nı 
''ıırı,r okutnıaga gönderdiğimiz 
~t '' n::ı~1.ıık1 .laponlar gibi san. 

ktııdıl ır~ı ll/trt'nnıf'~e bakma. 
lııtlııtttıe crını <'glence) e 'erme· 
'1~?. r. Riıim ne) imiı eı.:. 

-ı .t rıo<f•lu A 111 ., 

1 Kulah) a, 23 - İl çcvrest) le 
ı muhtcli( dçrlcre yağan ~iddctli 

~ ağmur 'e dolu neticesinde hu· 
Mıle gelen ı;cllerin y:ıptıgı talı· 

nb:ıtın bıliınçosu şöylcdır: 
Altınt:ış llçcsinde: Bcşkanş, 

R11syn iki11ei~ 12 
iiçiiııcii~ Jl p11a11la 

' , 

tııDYlft 
Olinı1ıl) at .ıınpiyonu olan Bayram Sil 

p11a11la .:a 

Tiirkiye 
-o--

ıliiı•ıfiiııeii 

• 
Futbolde bugün 
Macaristan' la 
Karsı l:\.ştyoruz 

Ilclsınkı de pıl n St'ı be t 
~iJrcş müsabak. 1 rı dun :ıkııJrn 
ı;ona cı ınışliı Buıı;ı ı;orl' 52 ~ ı 
lodıı Ha•rın Gcmıu. 62 kıloda da 
Ba~ runı Şii Olimpı• al ş:ımpı\Onu 
olmıı lardır GN·e yapılan nıcı a. 
!'imde. iki kere Turk ba' r:ıgı şc 
rC'f direğine :;ckılnıı~ 'e mılıı 
ııı .. r ~ımıı çalınmıştır 
Takım tasnifındC' 16 pu\a':lla 

lweç birinci. 13 pm an la so,) c• 
Ru \ll ıkmcı. 12 pu\anla Arııerı · 
ka uı;iincıl \e 11 pmanla 1uıki 
~ r dördunc·ıi olmıı~l:ır<tır 

nuı;-ıın Tılrki~ c ılc M cm i lan 
mıllı takımları :nasında fuıbol 
ker~ıla nlft•I \SpıJac ·k \C (;ıl' ~ 
ı.oromr>n &ıır ş mu cıb:ıkalarına 
ba lııııa{';ıktır 

Spor hal'el'lrrımiı b • re O 
limph at re~irrleri de sekiııncı 
ra\ f:ımııda bulacak~ınız. 

~ ~Ok~anı 

• ım<'t, Homur, Çal, Altıntaş, O • 
mani} e. Murathanlar, n:ıtak, .l\li. 
bC'h. Gcnışlcr. Kurt 'c Çırlay 
ko) lcrı arnzisıni ~ınıdı) e kadar 
goı ulıncnıi dcı ecede \ e toprak 
se\ 1) esındcıı 3,5 metre yuks<'klİ· 
gınde sular 1 tila <''lemi". Bes
kan , ll:ımur ,.c Eftet köylerin· 
de tahmıncn 15.000 dönüm ınC'z. 
ru arnn su altında kalarak rnah· 
sul tamamen denecek derecede 
ha ara ııl!raınıştır. Yalnız bu üç 
köyclc 350 koyun ve keçi, 20 mcr· 
kep ::: l ıl!ır. 11 dan:ının telef 

---
lq ıın, 1111n nıız. ~ok, fazlamız ur. 
ti ltıı1 01 &crısıııde gitml'ge bak· 

1 ~ ı.ıııı anıaz. Rıraı ı;ıı) rete gl'I· 
t~~. il l ctnıcı. Grı·i) iz.. Hem 

t .\crıl' 
'l lıiı l)ffll<H;ılı; i l•·rimiz ,;ıı. 

b•tk,.11 11; kendi halimizde ç.ılı. 
b ~ \aldı oskor biır bir rlcfa da· 
~ ttr b~ırııa, hl'r biriıııi1 ll\ n 
~t lı;ıİlt e 1 f'•i l ırb. lirli' bu hu· 
lt~rı 1

1

1
' ~ \U7lc.>rrl' \ Ildır, her 

tı( lıir lo kona çarpı mı tır. 
...,., zanıarı 'ılnuımı tır \'e 

u... ••ra1t1ı 
i(ıııı. 0 r. Rt"n Ruı.)-:.da ya. 
tatftıır, b~nın iç, uzünü bilirim. 
~tlığı uı ukıu~. fa inde dl ~nl, 
Ilı ~ttsı .3 n bır adam kapısını. 
t t? llııs, nı bu kıdaı· sıkı kapar k 

1 ~"~~ gi:~·11 denılr perdesi , .• r. Talıta a ede büyük 
ıı.,!tııı 11 rnrcek a) ı bı çok. Bir 

~ teıı:ı~Us~u. tnilletlcrle bt'ra· hır· yaııguı olı;lu 'Ilı °'kof «'rınııd alalım . Fakat la 
1 ahlıın lilıldııı ını dıi!iiünerek ıl· 
1ııı. t.r· Salı~rıınnıızı keıımh e. 
•lıı ., ıtııı a 1 . 

ı,. it, nı le cdır. \'a lnız \e 

11 ttıanı 11 cını,.kl'tl 'e ıjehitlere 
~c 11:1; du-ıünl"rck elelr.. kar· 

ti ~ıı~a~ •tılmaga mecburuz.) 
,:c bı~.,'ş .ı:ad~inin t-u &Ozle· 

~t 

~ki Başbakan 
r '"aınussaltana 
evkif edildi 
... .. .. o l 

Sa/kapan hanı ve içindeki binlerce lira 
değerinde ticari eşya yandı 

Dun sa.ıt 13 20 de T:ıhtakalr 1 
Hasırcılar caddesi Balkap:ııı o 
kagındakı, Balkapan hanında 
yangın çıkını \C han ıçindckı 1 
bınlerce Jıra dcğcı ınde malzeme 
)anmı tır. 

Ale\ler önce, 35 numaralı Mo· 
lZ 'e ortağına ait a)na ımaldtha· 
nesinden çıkmıs \C kısa bır za. 
man ıçınde, handakı di •eı ahs!lp 
imalathanelere sıra)et ctml tir. 
Açıkla duran benz.in \arillcn \C 

<Devamı Sa: i : Sil : 3 de) 
b '•hr a td Prtı• 

1.. an .,3 ı 
Pıı "il Ş.ıh ~ - Dr. Musaddık K d d .. 
\. l'lııııııısı • 1~ 2 saattC'n faıla ore en onen 
v~t•ıııanın~r. Resnıı bir tebliğ 
~d'ı1ı bir t elman,akıa beraber Assubaylarımız 

\ dııc )\ b 3.Ynaga ı::ore bir Mu- i 
~e eıı 11: ıncsj kuruluşu milza· A dolu ~ a uı 

t u~ lı "•IŞ!ır ·ı 
t I! lu add ·. Ankara, 23 - M.S.B. Temsı 
b1 •ıba1tanı ~kın \eni hukumct Bürosundan bildirllmiştir: 
~ti e l!aıcanı ı,.a ılave olarak Har 15 Temmuz 1952 günU Türki· 
l 

1~1 ve &~ını da yeniden is· yeye müteveccihen Japonyadan 

oldu{:u le bıt edıl mıştır. 
Be karı kö} tinde 57 ev ha· 

men, 104 e' kı men. 1 cami ile 

M. P. Genel Kurulu beyanname neşretti 

« uaıa 
devaın 

eski rejiın 
etınektedir » 

10 kopıu tamamen yıkılmış, Dünle bugün orasındaki farkın yalnız bir 
G de n men \ e bcntlcı i de tama. 

cc RÜYAM ,, DAN NOTLAR : 73 

ınrn hasara u~raını lır. Hasar _şekil değ i_ş ikliğ i olduğunu ifade eden Genel 1 L h k l d 
;:;~a~ !~~~~10~~! 1~:r~bc~"~~~~ Kurul mitingler tertibine karar erdi araC e lYl arın Q 
\C' ıi~:ın mıkt:ırı ıki milron lı1'3 · 19 tenımuzdanberı ehrimiıder;;;;: _________ .. 
~ ı ınut<'ca\ izdir. yapılmakta olan Mıllct Partisi 11 r'I b • k • • • • 

A)kırıkçı \e Pı an köyl<'ri ara· genci kuıııl toplantı ı. ~un ak·, Floryada münhaf ır a şam ustu ... 
zı mı ~ul:ıı· b:ı~mış. Af) on • Kil- am sona cı mıstır. Enıs Ak:ı:ı. r 
lahya "0 c. ıııın bırcok yerlerin· ı;en'in b:ışkanlığında > apılan bu 
de seller ) olları 'c koprlılcri :ış toplantılar soııunrln ılun partı 1 
mı tıı-. ndııı:ı bir :ıc;ıklama ) ;ıyınlaıınıış. 

En çok ha. aı :ı ugrayan Beşka. tır. Bunda söl lr dC'nılmcktcdlr: 
rış kuyündc birçok evlerin :ı. ıkıl· l - Mıllct Parll.sı gcııcl id:ı· 
ması nelic<'sı halkın ihtiyaç kar· re kurulu l!l trnırnıız 052 lari· 

Bakanhklar 
Görüşüldü 

şısınıla knldı_l:ı Adrııldil Uııdcıı hinde ba la:ı. ıp buAüne k:ıdor de· Ş"hrıın,zde bulunan Cumhur 
kcndılrrıııc Cıcıl ~ardını ~:ıpılma· t'Rıtı C'dtn top)ııntılarınrh. 1950 b::şkanı Crlfıl Ba~ar. Basbakan 

mc\ aııu Sa: 7; Sii: 3 de> meumı Sa: 7; Sji: 3 de) 1 Adnnn l\Icnck>res ve diğer Ba· 

1 

kanların 1' or a ko~kOııdeki top. 1 
tanlı \C Jtoı ilşml'lcrl dc,am et 
m<'ktediı . 

Dün de. Rcfık l\oralt n. \il 
n:ın Menderes \e şehrimızdC' bu· 
lumın dıger Bakımların ı tırakı 
le bir toplnnLı yapıtmı~tır 

Siya ı çe\ rclerın tahmiıılerı. 
1 ne göre. münhal bulunan 1cl 'e 
1 r• \C Calı ma Bakanlıklarınc1 
1 Oh•umı Sa 7: ~ü. t> da ı 

Osman .Hamit Tat 
Yeniden mahkum 

Oldu 

~e d.,1r h 111 bunu kabul et. hareket etmi5 olan a~ ubayları-
arcıy abrrler mevcuttur. mızın lıslesi aşağıdadır: 
<l>,, 1~l'\f<'le· i bu akşam, .\hrret Şimşek, Galıp Kalen· 

Geçen yıl ortalarında, Yeni 
Cephe adlı bir gazete çıkaran 
O mnn Hamit Tat ismindeki şa 
hıs. b.ısmuharrirlmız Ahmet E 
min \'alm:ın'ın ,ahsını hedef u 

'İz.mirin meşhur dördüzleri d ün üçüncü )aşlanna hasmı tardır. Bu münasebetle halk tar:ıfından tan teeavüzkAr \'azılar ''azdığı 
kentl ilerine yaşdöniimü hedl)eleri getirilmiştir. Resim dorılü1le ı i kaldık ları Çurnk hastanl'si 1 ıçin, r'"l-ıl·o"'"'.. ı•ern.,,jcıt 1 ikinci K:ıpt:ın dii ....... nılt. K ınt 1•1 \lardin ft'lsi:rl 

(\"aıı:.ı 4 ıincu , .. )lamu.dadır) 1 Sa: 7; Su: '1 de) (Duamı Sa: 7; Sü: 7 de) bahtesinde gostermektedir. ıneumı S:ı: 7: Sü: ti da) 
tamire eahpy• 
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Suıısür'iin kalktığı gün llMii~~ 
1 

Ali Efendi'nin dedikleri Vali Gökay Şehir j HAVA~; Yüz vermedi diye 
: Denizcilik Bankası 

Ve bir mektup 
Etki bir kitap gördüm. Bu 

k•tap f •an~uld.a Yar!~ 
Asırlık VekaY. • i !uhımm•• 
adını ta ıyor ve •Basiret• ıa.. 
ıete!.lnın sahibi Ali .F:'rndi ta
rafından yaulmıi bulunuyor· 
du. Kitap 1908 de basılmııtL 
Meııııliretten önceki 50 yıl 
içinde Istanbulda geç•n vak·a. 
!arı çok kısa bir ıeklld• anlatı. 
yor Adeta bir kroki çizıyordu. 
Yırım ylL'Vılın bldiseleri el· 
bette birkaç cilt kitlpta bitiri
lemez Fak:ıt •Basıret• ıaz.-"te
sinin aah1b1 .-\ll Efııondı nııııı an· 
lıtı!mık gerektıtın! 75 sayfalık 
bu broşür ka~ar kıı.rt• iddıa. 
ııı bir ı•k!lde anlatı,ordu. 

•Gazısıt cıl~r baY!iml• olarak 
kut;anan bugün o kitabı hat'r· 
!adım. 24 temmuzun Gazel.el
ler bayramı f")tarak kabı1l edUi. 
p, !!nsiırlln kalkmu>yle uıııı
dir Bununla beraber. unsUrlln 
kalkması ıt!bv' olmUJ, o tarıh
tf!n onra da, ba",'1 üıfrbıdetri 
bftkı hukuk dııı vatıtalar Te 
adalet e.ııslarmdın tı1.1k ota. 
r'k çıkarılan kanunlarla bı ka 
kf!!ldarda ve ba ka hukümior
de ını:unmüş ve ıorilneı:elmıı
tır. 

Buı 
Hldt .. ıor 

Q gtinltrin it-ret al,nıcak ,.e 
h~r 1'!~ ı:am!n oluna ol. 

zun tekerrür ede .. ,ı,k em.uline 
kar,ı llııP:t ,.e n•fretl~ karııia· 
nacak hA<h.elırden bırk.ıır;ını, 
bu ııMonumunde, kı•aptan dı
li ıadf!!eştıre-ek ve huUsa ede. 
nk oklplınl" 

••.• • B~ıret ın ik1 Ut; tf''.''!f~ 
k.ıd:ar dsvam edfıı in 15ar1nda 
Husnü Pa 1. n.am 1nd.a bır z,rı. 

ti) o mışırımıı. ur~'. H\JsnJ 
Paıa ga •t d•s as btr adam ol· 
makla be•ahf', dml likt•n de 
dem wrur <lm1•n t .. bıh du,. 
m!:,. hasılı hr:::r a7r!::ı:n çalar bu. 

ka!ımun ıhı hır adamdı B 1 care 
•B1"'frtt• b11 adamın prn ,.sıne 
dtlitnÜf to.1..1'1ıın elındı::ın kurtul· 
mak p•k mü;kW olmuıtu. Bo
nı başlıca teb•p ıahsl garazdı. 
Bu adam!n gadd.a.rane icraatı. 
na BahıA!ı ber nnlsa mtisama
h.a.klr darrandıA:ından: her ı..
tedı:ını yaear, hıc btr hraftan 
mes ul olmaz, iflCe fenersiz tu. 
tulanları telef, bır h•ıli al!e· 
derdi. Milşiriyet d.aires1nin kar· 
pındaki haptsan•ı·e kapıları 
demırden birkaç mah?en yaptı. 
rıp, ıııM eherm ien bırisi ldl 
cJ.rüml• :yalı:ilandıtında o mL'ı· 
:en!erın bp·ınne atar, ıo ·a 
0?.!51 rutubetli oldu:U i;in 
mücrim u1umestn dıse ıo;eri51· 
ne kömUr dolu manıal doldu
rur. biçare muı:rim •Am.an 
efendim, temmuı ayındayız. 
manı•Iın iUZU"1u yoktur • dı.ı-• 
feryat ettikçe; •Sen bil'!'• in, 
her n!. kıdu temmuz ayındı 
h•k de burası &oğuktur. !üıir 
Pıµ e!endimıı acıya•ak beyle 
emrettı14'-r. Siz rahat edıniı• di· 
Y' demir kapıyı kapayıp gider
lerdi. llıcare adamın ertosi ıu
nü • elyle vefat ••ti diyerek, 
cenazuın,o kaldtrıldıtı pek 
çok d•fa vlkl olmuıtur.• 

* Cavuı beni dotruca İs-
tanbul Zabıta müdürll Arnawt 
Klıım Beyin odasına göt.ti.rdü. 
Kl:ım Bev beoJ görünce· Ca
nım ka;ıncı defadır höy!r m•h
kdm oluyorsun' • ·e kadar çok 
pa.rar vumış'> Art1k dılini tut. 
san olmaz mı'• dıYerek eski· 
d•n olduğu gibi beni aşafıda 
caniler bapi.santsi k;ıpısına go. 
tQrdü. Gardıvan kapıyı açar· 

MEVLID 

ı:: lu Varşon BüyJkel
~is. merhum 

şı "ASI DEVRİN ı.;ı 
ôlumimiln kırkıncı ı:u•lı 
münaseb · yle 23 Temmu! 
Cuma gıinu lk nd na!!la 
zından sonra T~svikl ·e Ca 
mıinde Mevlidi $ r'l oku· 
tu~acatından kend•sıııı ~::ı,. 
ruyın -ve arzu ed!!rılerin 
teırıfier:nl rıca ede.·•m. 1 

RPll ·uı !. D<lTın 1 
..................... 1 

xıı. Jlilli 

f- \"AZAN: -, 
İhsaıı Ada j 

1 
ken: Klzım Beye: •Yanımda 
Uç dört yüz Iirım ·ve altın saat 
kordonum var, beni bu halle 
içerıyll! sokarunıı cınUer arı· 
aında tekrar bır ~inaytte $ebe. 
biyel vermlJ olursunuz• dedi· 
limde • ll!manl!ten ba.na V-!rıni! 
de hende kalın• dedi. Cevaben 
•Sana değıl mUşırınize bile 
emniyet edemem, matbaada bi· 
radf'rtm vardır, onu c;atırt!ll.Z 
vereyim• dedim. Birad~rım 

geldi. Teılım ettim. Cınil!r be
ni gorduklerınde • İkı üç uat
lik mWlfirım.iJ ıene ıeldi • di
)·Erek yanıma 1;ok.ulmağa b -
ladılar. Bunlarla havai &obbet· 
l!r arawıdı Q!risi yavışçarık 
crbimde- hulun.!n (iimuş kutu
~ıı. bıri.Si de m~ndılimi aşırdı. 
Bir ga.at sonra e\"\'Ell(i hapi.;le
rimd.- olduğıı fihi ı!ll do tla.r· 
dan ~hthu -1 Amıre lfıidUrtl 
Bekir E!•"divl çagırt'P bıı do. 
fa da !ılşir P•>•YI. )ıi? elli !ı
ra maktu ,.~rit~ini (") yahut 
fidye - i nıscat olarak znnder. 
dim ve iki aı1at eonrı hapiu
neden çıkarıldım.• 

* Ali Sua 1 vak'l!lyle il;ill 
bu- tahlükat· 

• •• Saraya \'arı;ım"da .Ab
dlılh! 1 dın ctılô. '"'"Pl mut~a'ıop 
zultım a~11 tı cılıJI\ Omrunitn so
nu..11a k.:ır:lar bırcol..: c~nla.r sa· 
kan ,. h:ınum'1nlır hataD ,rt!n 
nPr!tmi h45' p:ıdlşahl San..ı.,,r 
.llahmudun odasına goturdO.. 
JE:r. O irırı:ıı orada kanapPler 
UzerırıdP! yattım ve uteıü ıunıl 
Zaptı. ·e ~ eıatetrnı:le en muthıs 
mü• antıklu~•n Fın~'t1'1ı Ce
hennemi • l~hm,,.t F.fendınin 

a'ap \'e ~~hrına tı:J;lım olun
dum. O zam!nın ArieU muhim 
ad.ınıl11r! gtce lı.tint k ed~rler. 
di. Akl!m saat bırden ubaha 
kad1r beni i>tıntık eyledi. Er
tesi hece gene intıntak.a baıla· 
dı. 

VA%iY•Ti' 
1 •ıilkıiı ~'·ı•o··ı•ıi ıst... Kızı yaraladı 

ıon derece hayretlere düşurdU. 

O &ün akşam üzeri Darti5'aa- 1• şlerı• nı• anlattı de aıası Haf'z Behram Ağa hu. 
zura &'irerek'. •Bursıya firar )Onunun tahminlerinP. go. 
edelim. emir buyurulu~·or. Pek· re bu~ıın ıehrlmlı '""' rlva .. 
llA! Fakat işlE"r bittikten, Rıı.;· \'ali ve Btled.ı;e R"'iıl t)oktor Fahr•ttin Kerim Gakay rırıda h.axa hıılııllu ,.e muh. 
ya}ı bir suretle ikna edip dün Büyilkdere m~V\·e fidanlığı11da bir basın toplantısı tl!rtip- tf'mrlen ~·atı h~ ıahah1" ·in 
milmkün olursa fstanbuldan Jemişt..r. Toplantıda ıazete sahıp ve muharrirleri bulunmutlır. dr-ni1. urt"ri Pl"·'u gPçrrek-
çıkardıktan sonra araba millet dır . tir. Rıııg:.lrl~r nntıırlan mıı-
tekrar bitl kabul eder mi? l Gökay çı:'ır~n İm1r programL ve Şehir pl.\n!arı J.zerinde terlıl olar?k e Pr"k· ~ır11k-
t~çünt:ü .ı. ·ıpolyon·un halini gör fz:ahat .ve:mlş!ır. . . . hk drrrrr·l arlmakta tiPVılm 
dtinU?• dem,. ! tız~rı.ne Ahdül.1 \alı mütP.akıbeı. ırh:.r ekrnomıq me\·z•ıuna da temas e- f'rlf'rPJı. \e ,oı rtfe 31 dtrere 
hımit, ,Q;·le be ne yapalım~ 1 df'rtk yeni Hal htnarıl, pazar ;erleri \'e ikti!lrti m11rakabe riha. ol:1r-aktır. 
Sen ne reydtııin"'• dpm;;tir ''"'n ku\'\"(flenrilrilm~ .. i husus~~nnı YP. mü.rakabt-lerden plde Dun i"'1ri"11nle h1\·a bulut 
Ata da: ·N"~ olac~k. mtT1etın edılerı rı 0 t1rpleri rakamla,-Ja bil"''rmif.. Ju ,,. 1~h:1hff'1in pıı~ıu rrc. 
bııını ne ıehrE'! bue de 0 gl!~ I'.mnıyet kadro·ıınu'f'J metotlu va:.ıta1arla tak\'İlec;inden eJ. miş, r111,arıa,. po ·ra1dan 
ltr-~ktır Sıbretm•k•.e-n b~tka de edilen netıce'eri rl• belirten Gr)kav iazp+erıler tarıfın!'lan esrnii:l"'rrl1r., 
çıre yoktur.• ce,·ahınt vermi~. ~o?"ılan S'JllJPrl de rev~vlandırııı.ı~tır, Rıınrlan sonra berabtrce r..ıınıın rıı e1ıı·-ııı.. &.trıdı;Jıı:oı ' 
Bunun ti?~rine firar fikrinden yemek yenerek toplantı,·a son 'erilmıitir.. gnır"'"" 11,6 t{rrr""· en 
Vl.Zi!tılmiötir.• 'uı el< ~ıC'akhgı !?..'l_'I drrtce 

~~~°.':, Tüccarlar üç dolar I Me rutiyetin K.ıumç,,u."K"· · 
HABERLER 

l"~:~1~e 1~~,~~~~~r !~~~:,.~ı~ Kurundan 44 üncü yıldönümü piif" TAr-i R'moı "ıı 
?!in hi~~ı·uidır Fıkir hü.'"Yl)e- Sı'ka"yetç'ı l Kutlandı GENFI, \fff'l nt• GiTTİ tınin elde edıJmı·i ve karaniı. 
tın ort11rtan kıldır~mı~ı tı in Btr kaç ı:un evvel J! rlmıze 
Y.pılan muradeleler ı·nlanltk 1 tınbul :ruc•.•rlır Bı"rıı·•ı· •ı i " ti · , .. ld gı;ılıon Paki•f::tn Rarlynları Genel '° • ~ eşru ıe•.n " ncu ' 1 0• rniıdtir i Zülfül-•r Alı Buharı 
d!':c.tanının en parlak say(alatı·ıdtin saat 1'3.30 da L1man Lokan- nOmü mün~:eb~ti !e eski İt'i- ıün BeJruti\ mlite\·eccıhen ha· 
d!t'. Gerçek şu olmustur ki, l11s1"ll'fa tettıp ettıtı bir toplın- hatı;ılar- d·ı!l ~aat 15.'SO da llii ... ~l rekt't ~tm•~tır 
halka rafm"rı ayıkta rlıırmağa hda, Brrlık tarafından hazırla. yetı Etıt="dıvedıı trıplanarak t.ski """ l\.J tt tK O(·RET'\JtN 
çalı.lan iktidarlar. bır umacı· tılan iki raı:ınrun mu alc;P.res·nı gtif'lf!rıni anmıc1ardıı-. f\ '\Fİi F'f.İ "\ l"l\A!'iİSTAt'\'~\ 
&ibi eordukl~rt fıkir hlirrfy11ti .. yapmıa ,.e karara varmı·tır. Bu me,zuıia l..onusan Kim a .. hİTTI 
nl hogmak içın butürı aııçle. Hu raporlardan birınciai ih· &rr llıı.;tafa Nevzat, genı;letın 0· .. t 1 E. l . d ili · ı d ı k 1 · · ·· ı ıt hı 1 ı · '~ •'' men er ır ıgın en e rı:>· .ta 'e ,.,. ~t ma ınP Prinın racattan mtl'e'·~ll t Bakiye Do. o gun f.re a ı ;ı er nın P"!iı. aı k' 1 k b. k f 1 d \ . 

Ar'rramiınde ıurad'ın kah· 
"ehan" inde yatıp kalkan Kas
tamonulu Hazan T1ıran, bundan 
bır ı11ne öne,. "urten Tuıay is-

i 
mınde bir kızla tanışmıitır. Kı 
zın kendı.5ınf:! yüz. \·ermem"ı::jn. 
dan muj:tırr ol n J!asan riun, ~O· 
kak ortasında Nurteni bırakla 
ağır nrf'UP yaralanıı~tır. HAdi

ı tf'\"İ ı;Oren halk, katilin ÜZf'ruıl! 
1 hürıım ederek lınç ~tmek iste 
mi~lflrdir \·aralı kız F..;naf has
tahanPsirı!" kald'l'ılmıs'ır. 

Sağlık Bakanının dünkü 

f<;tkikleri 

Ş.c:hrımi1de bul"Jnan c:1R:lık 
ve SosyJ! Yardım Bakanı Dok· 
tor F.:krf'm Hayri Ü.stilndaJ: dün 
ıabah Sa~lık mudurlu~üne gele 
r~k bır mud<lrt m•ırnl olmu$ 
bur~d<'n rla b~r.aherınd 0 6.ı~lık 

:ıııtıriürti Ah<lurr .. 1hman Bayrrıkt~r 1 
ol~tıtu halde Yedıkule \'ercm 
haJtahanr,;ine ~ıtmf$tlr. 

Rııraıja rtoktıır ,.e hastalarl.i 
;nr1J11=n Bakan hastahanenin ıh· 
fı_v~rları t.ııerinde alikaltlardan 
izahat alm•Jtır. 

Karabükte boru fabrikası 

ycıptırılncnk 
muı -ıım va·1t.1lar,,·lııı. ı:alışmı,. , 11 h"~apları h~kkındadır İkin. cl'1 1 ığun•1 bellrtmı~*ir. l\lliteak:. I 1 lil

1 
.
1
1
r a ıh• unh 'unanı.;... 

• ' · · • b ı ı rt R T l!ı ·- . ana mu e\tccı en areket et. 
lıırdır .\ma , .. ,.ı:: a cec •. tn- r rapor ıse ~lıJka~il ithal Leli~ en EıO' 8 oll"l ~r .ın · a • a 1 e. ··t Anlrara 23 -- Drıkme bl"lru 
nuc, iktidar Jı•ıabına da rna hi' etı h;ıkkınd~dır 1 • - lfiJl'Uth·ettPn _hu yana tae ;.;~ '~Jf)TOJ\PF. 1 ihtı,·a~1111 kar;ıı mak ma\ı:s•ıi;,.. 
tflaı·ıı ol mu tıır )lalive Bakan' ·ıı.a Eunııta .. r'h d!t.tlTl-1 tahrıf frtılmı; ''e bu· ı \ A ·r,1:v r 11\T'ı le Karahukte bır s;1r1trfuJ bnrıı 

111l"tın• kar.;ı dıtran de.vle· rcık oı~n l"ıi.rınci r1porı'a 11.ızıne On h~kıkatlsor ortaya ~l'}nmamış.. F. ı• • b h 8 d fahrıka·ının ın·a:1 ı-:ınP. itriı•J 
t . ddi · · · .. · · t ' t M•kf I• d - l' ı . r ·t '\'e ,.ı '''1, ıa a taat e . ~ · · 
ın ~a 'e ,,1 ~.,, '' \:t3ı ;ı. L .ı.ltiriUrltı,i:U taraftıdan alınan ,ır. ; ıF'tp r e 'e "\e.sı_e .. h.ınalıri~n Knrrtı ·e hıirekrt e. mrtir Fahrıka l!'.l~3 t• i;l,.tırı" .. 

lırı ı=:ftrbf!r tfT"' -ı onu l:ı'lki dar kararların ıef'ı ısterımrk- Erde rı"k ı ulan tarıh cok ~J..:sık. d r.;. h H l 1-ı . tf atıl.ıttal YF' ,.ılrla 40 ı14 ZM 
d11. kea blr ı.am::ın jr;n mu,·af. 

1 
~ • • Ur ct"mljtır. F"n o,;F •r :ıtırı ~ etmE'sinın · · 

f k ı ... . e ık ııcı rıuınrrla ı ... "\ l"'nı re. 0 ~ı· 1 , ,1 1 • lI:tt•d;ırpaıa \•er•ıru Kınalı a•ık m"l"t mılırı 111tre çapında 18 hın 
.ı o uıorn-·ıııo:ı gıı·ı rl)-tso•rnır o:.m:ı:n '.J ır" "r 11a •şr·ı ı,.,. .; • " " - 1 

!
. - "" 

1
> " e 

1 
}1"111111 kaldırılan Tak u ılıınun, 

1 10 1 23 
T ıa.rınrt;ı. 1 rım:ıı~ ıa olan hır mo ton IJl"rtı ım:ıl eıdılPrekt 1 1". Bu 

ır .r: ~"at f'n g,,nış raı 1 ma, f"'J. l k haki . 1 :'1 'ı •JallıJmıı " an cmtnuı 

1 

. 1 b k IJ il ı , ı 
k.uv\'etlı. tesir. her turli1 en""cli .nu. abıl 1th;ıl a.rı ~eklındC! i:Ununa n!'riarı~~ .... ~rr.k!ı ıı:ı;ık~· tore ra';tf;:ırnı tır l rı a ç m \On ı.ra\a . ~ı 
riP\trmfl' kab hyptı'li haiz ohırı. -,enırl,.n ve kıralı hır ta1ı<l.a: \BZ nın ~n terılnıl'!:dılıni mrırhurr. ar. '!\1ntnrrl"ıı 1111~ t j·;ır('ti \'Crıl· nlr-rak ve mrmlrkf'te tıPf mıl)'.l'}ft 
f k 

- 1. rl 1 b k t ılm•·•nden &ikaı ette bulunul- k d 1 d , 1 ' •Id •. , mnnı brkl,.c~ ll•v~ar~J" Tu•k !ira!•k dovız 1ağlayar.al<tır 
ı ır. m..ı uo e ı m"Z 1r o.. kt rl a a a.rın ~n. ue neııı lıı:.I yrr . ~ . , .. r-• 

mııt11n olar1tk caRla.rı asmakta, ma 8 ır. nerd,.,se k;H halaeak olan f-~liiD l lıu i;;:ır~tı ıJrrı.,rlı-ı iı;ın yarrlıma Bir otoJ,üs kaTO ında 
J-1R'!k1 Ye ıc.tH,rl~tl:ırR kaı- ı arı .tıı•a.kereler e na ında, )E'ni ~:tbr nın mezarının yapılma ını: •tm ... rnıi. anrak mntl'}rün t·azıye.. 
·e ılı ı~ iti.lliıU ıle olum gaı;· dı; tıcaret reJınıinın ban aksak. ı.tt:"nıı tir. · ıı,ni 11ı~ktan takıp etmtkle iktifa 
makt .. rlır. l;kları yüıunriPn Turk parısıntn lttıh:ıtçıtır. Talat Paşanın.

1 
t. rn..ı·tfr. . . 

Turkiyrd" dP, ~·üı;yıUar ıç-ln ~ğerı "ô78 nı:;betıne kad,ır duş f:ıhmııt Şsorkf't Paşanın. F\'lİP K~ıar~rt,. mnt " Kın;ılı ı·kele 
de bitıın hurriyeU. fıklr !ef"b..-st~ ıutu. halrn pi~ ada uç riolann atırıııin kahitl~rıni ziyaret er\in l cı\Hrınria ~ıtlı,!ta oturmui 1·e 
liti ve g,..ni5 ,q'1l:ımıv1e hurrı- ltç kur iı•r,.ınrlrn muam~Je ı?ör- ruhlarına fa.tih::ı okurluktan son .. Jtavdarpaşa da oluna devam et. 
1·ft. a&ıl olm~sı ı:errkirktın; lıir rlüğU btlirtılmi~tir. Buna gorr. ra a\Tllmı~Jardır. ~I mı~tır. . -ı 
k il · ih b ı ti Rilknnıct.n rrsmi bru ü•rnn- B O . k . , d ,\71~1 il\ 01\l ı 1 
'' g ne 1 ' 1 0 u an~ ara· .:en bir dolu :ao kuru·,. Kara- ır anımar a gemııın a o(;Rr.nır. ·ı r.Rt'ilS 

ıınd.ın zam::ın zaman •orünmUi • . .. • 
ve kıybolmuıtur. borsada 430 kuruı •• mukıbıl kaçak e·ya bulundu Dl"ll"ı-l' Torı •• ·rıq 

ithal re· m &les.ıde de bir do. Glimrlık ~fuh~fara Dtınız hoI. Re·mi kadroy;ı alınmadıkları 

12 er agır ycıralnndı 

Bi'" oı.u~-urumu7t1.an aldl~ 
gım m~ktupta, li tfttlt 

mul paz..artfl'sl ıu:rı11 aaıı 
ı".~o d"" Kop,..tiıif!'n J11lk3· 
rak Prııdige ıttffl'n V' Jri.~:· 
ru' e gelwıtk U"'~re prdı ; 
trn l 1-, 1f) da h~reket etnı.~tı 
J.)11n1tPlf'n Foo\at v;ıpurtınU 
ıırtl te l~ı dnnd,tP iı:e farıl 
3~ rlak!ka ı•d'<titi"~en U· 
!Un u7atlıla. billı~rdildikttD 
snnrıı •n,·le )''1Tllıynr: 

•GPrntl,.r(lf'tl;i leflıhur. tııP 
hPsir """-""nhtfPn ili tıillr· 
fiııl, lrt, m~lı.hııl hlr ı>f" et~ 
t11ı'Hr . .,., .. hhnrun 11:.le"I t•" 
}'11'1 3Tll"13k tt PğPI" bUl't_fl 
Pl111'1P gprl'emi:rorca tarıft· 
l"rtt~ki h~rf'\Ft. \e JTtUfaı;.•· 
!at ı;t:ıtt1Priııı h11n11 gnrP. ı:. 
11is lııtl't"lılr ı~ ., ,"1 gf'lır. 1tt. 
ıa trtrift'\ ı h::tclr;) tıırlıı ,.~ 
m::ıık.t l~tı•ınt tı"cı..:t turlu · 
rntmP~ ""R•"lıa J1!1Jml!"ll u,S· ., .. ~;ut rl<fr'i bir rt'Ollti§e5 • 
Y"-"'''"'" bir h~1 d•Jifltlr. •\ 

nC!n17riJi\: R;ıın~aeH11 prk 

Fe' fill}:Jnİ7 \"" Lrnrfıo:.:i"P r 
nll· ''"""'"'"'7 }'ı.,lıınıiıJrtl ,·,:1 · t 

rını~1:1n .ıtıı11c11ı"\"f't". rall:I! 
6"fkat1ı h•r \"'~lıff" E~1·tHt' ., •. 
h1'1U e ki'lııh:ıt! nltJ1tıtll fi· 

kıt · fPLtfır etmııo ini ,tP bl· 
lü. F11. d~ .F~'·•Hl Bark!l'!1~ 
f:ıir:ızrık mu~h!'zft- eift"1 
mi·•i?::' 

fl11111 Tipnl7rfH\: "fl:1n1'ı·ttı!ı 
hıı p.,,.,,.t , , '"'1111,f Pı ~tr 

. . lıl'I 

h:ı~ lı Y~r rı tlnlnınrrtnl l'· k 
n"'"ın·"n~rı 1rt;1rr.s1n'4"" .-rı 
rl:ııh:ıı h;:ı,·ırh hff"1,.tl""d!i tıt'· 
hırt~r.atın:t 111atutıft"1 i(l!I 

Ef' erjm f" k\f hıı 5e1 gıl'l'l 
\. \ 1 

\11kııh11l:1r::ııl.. f"l"rt<.:tn(f ,..~ . ,.,. 
~ır iflrA ·rtt n;ılclrh.,·11•"11" 
h11 ilı.l\·,,.t 11 rarinf' ı-tAkaU· 
1arın tfı\ck tınl ('Pkme"1t aJ· 
J;ı m.inı ""(11ıitr. ıtı 

Rıınunla h,.t,,hfr orıd 
k:t ·rll'rl1>yım in kurıılu~ll f!~ 
nur prk Jıısa n1=1n ,.e l'~~tt 
gprİJimf'IPrin"'" ·,.nl( ,.,~ı 

rlU" e.1'111tttml ·rtll 11J.rsal. 1ttrl1rı 
1•1tmr-k 7nnın'1~ 1'ulıı" 11 n 
0Pniırılilı. fı:tnkıııçının J1il' 
lPttiLıre lıi•l•in ciJı.Ayrf "'''°' • .... r•· 711lıf" ın1 ptf;ut~rı kafuırı 

jın1 Pmınım, -&. 
.\"\!> flOJ\TOJI. l'F'.Rfll"" 

ht "t•k olunduğum yerin bir 
kO~esinde hir 'OÇ'mPni iıtıntak 
f"d~n dıg:~r bir mtintıntıkın, bi. 
çar•yi ııdde.tle tazyik , .• iıken-, 
re ettığını •e hattA ısr•rm•~•t r------------... 
mumunu toz!.infl' sokarak Y•k- r ' 

l.ir 525. llli'3Q kuru 'ur. için matd11r olan. ;ıh3nc1 ye ~ •e knmufanlı~ı nob• ti drıni?; -~ 

5590 1 k muhafaza memurları. Lımanımız t'nlık okullarının Turkçe-K ı. 
sayı ı ·anunun tUr •i. _.t,,,f'nle:'"ı dlın rl!! -aat 1' 

Bolu. ~3 ( .. \nl.:Al - l\fenıen· 
rfl'n iımıte ıttmekt'i olan e ıçııı. 
rbind~ kıt.al!rını 1·f'ni iştirak 
eıi+"c~k eri r hıılunan Bolu Em. 
ntyet mue '"f'~+"tııtıe ait Rolıı 111 
pl.tka Si) ılı rtobtı· Tata\·a m~v. 
kiındP. fa?la sur ;1tH s:itm~~ı )'ti 

ziınriF"n liı; taL;.la ahn"k FtıfPti\·lr 
hurd~h!lş olmu·tur Ötobu=te bu. 
lunan 3!'; ·nlr:udaın 12 &i ağır u
rettf! yarcılarım•~tır, Bunlr1rdıı:n 
hP inin hıyatlarından endışe 

r,ıır~i ·~~ ,~::~~~ ;ra!11~ı: 
"l"llô,., aıbntajdın te !!1·1 
sPIJ İf:fl\;ı"'" prnfr.;ı."~t 
nllfı1l~:1rınıiıtıı r•L rff: f!l!'r1' 
Pıiılı>mı ·t""ı.. fntf'ınlcıılf'. • 
O''""'tıi't d.ı pftr \1f"t~r 0 1'!

11. 
kahil birı"' hali; 31"\l! t;,r"l,1"' 
le m:1flata Jı:.atı1~1m 1"'d': 
~11rıra n ·it ;:t'll;Jsth\·ttr )ı;f, bıl 

ınak ıuretcyle bır .aoıuntl kör· 
Fttığıni gtsrdum, Hırlfin ytirek 
parç~layan feryadı etrafı veı. 1 

,fıı::,.·e Yerdı_g! h~lde hiç bir ta· 
raftan •h•'llmıyet torilmedi. 
Biçarenin erteci ıunu diri diri 
hir çukura kondugunu , •• def
nolundugunu haber aldım. 

Ben bu hallorl ,.. bırtok 
adamların canlarına pire kadar 
eh~mmıyet ,·erilm,.diğinl g!ir. 
dtikçt. ke"<lı ha~ atımdan timidi 
kesmıı. nobet bana da rel•· 
cektır, dı,·e-rek \'e tıtreyerll!k 
kendi nobetımi ~klemıstım. 
Bt~kıı:!t Vll!r!in ki, Pr!ns Bi!· 
mark"la muli.kıtım me~elesi 
btni olürnden kurtardı. 

Te,·kıf ıt~bım. '·ı"k:'ıdın U~ 

ıün on<•. Ali Suan Ef.ndınin 
mektubunu ga!.!t!ye yızd1tım 
cihetle mesıı!led~n haberdar oı. 
duguma htikmMilmiş olması

dır.• 

* • .• Rus ordnıunun Ay2~te· 
fano.;ta bulundutu esnada, bir 
gün iş ı;in \"ıldız sarayına ,git
mııtım. Mutfak tarafında l ü• 
kJd.ar teneke~inın st.lr'atle te
neke kutular yarm•~ta olduk
ları ı gôrdum. Bir tarafta da 
koyunlar ktsıl!yor. kazanlarda 
ka\iurma yapılıyordu. Ha •reti. 
mi mutip olan bu h;ılin t . .,_ 
bini saraya m•nsup bir ta.ıtan 
ıorduğumı!a btnı tıır tarafa ce· 
kip •Ru .. Jarın tsta"lhula girip 
:untr:deceklerin~ iUPhe yoktur. 
Sultan Abdulhamidt de esir 
edPC'eklermi,, Bu gUnlpri gör. 
memPk Ye esarete dilfmE"mf!'k 
ıçin padli•h Hırka - i Şerif, 
Lıvay • ı Saadf"t, Emaneti tu. 
bareke ve kendi eçJArtü ayalıni 
tıerahf!rce alırık Bursa,·a firar 
ve ıöç fıkrın• düıtil. Yol Y• 
met:ı nlmtk uz .. re ı;ekiz ,.i..i.z te. 
neke ka\'urma hıtzırlsm~lda ut· 
rışı,·orlar • dPdi. Bu hi\l beni 

Türk Tıb 

C.ECMISTE -
BUfiÜN ı · 

Lozan Sulh 
Muahede81 

29 yıl '''lfl hugun, 2-t tr.:m· 
muz 1923 te Ln1an ıulh 

muah_.rt~ıt tm1ı.l~nmıc.tı, l\u. 
tun tırihi '11llıı"ra t•refle 
y.11ımış hır mıllf'tln esir ola· 
mı~·ıratı l.n,..anda bir kere 
dah• be) nelml1el kahul \:e 
ta.JtHk mıtal'!'IPlf'!inrlPn &e:t 
mlştt, Ruglinkli hur \e f'lU'i-

takll Turki.ye, t'l19 d.a atıldı

jı Yi.iamak, r:.kat. Prf!fle 
:ya1ımık ,.e ·rahut Olmf"k 
m•ıf"arleleslnJn par1ak bir 
e,.ridlr. 

9 eı 161de t,,.,lrin kurtulu
ıu ile ı!Uhlı rnuradel• bit. 
mis, ıiyl'~t mur~tfele J,.,., n
da ba lamıştı. Turk haımu· 

rıhhası t~nıPt Paşı konre. 
ran1 l!drtuı.iınrlrn; 

- Ço1< t•ktlk, çok kan 
doktuk, ıaHD grlrlık. llti.rrl· 
yet 'O t tiklAI 1 tlynruz. 

Dl.·.- h~t1rmıttı. Bu mu· 
karfrlf'ı h;ııkkımı1.1 Pllmi1f1Prı 

ıl:ı,,,ıdılar. Hurrt~·et ve tc:;. 
tl1'1AIP. ka,uıluk. [,ozanffa 
çok klltnP.tli bir ı.ulh vesika· 
51 Jm!al~dık. 

Tl 1 il"· "TÇI 

da bulunan Jantof i<".:mindeki 
tatbikatı ~ l'tnırnar\.:a ı;:~misi!'!de calı an 'le ~ luallin:ı 1 tır E;, lığınde topla· rdılm .. Jd.,,dır. 

~ r,ak, rlu urn~arın' bır ~ere d• 1 ·~fapıl~n muayFne onunda oto. 
r l1 et ettıkJpr, Farıik l' af•ı \"e bU·un m•ıavE'~P. gOrmt-ien sefere 
dı er t · ı bul • ı,ı e l;lllenne ı r11t ı ıfı f -nl•rın de botıık 

T~hli:\.·e j cı1Frınin üı;iınr1~n ün 
Tilrkfse Tıc:aret Odaları, Sa- helen!ıı"~ler \e vUcu .ı.rını ıat· 

n.ayl OJ:! .. ı·u·ı \'E T~caret boı·ıla- d•kl:ı;rı kar.:ık kıımat!3r ve ka 
rı bırllJi ıdar• heye'i tcpl;ıntısı dın e»alarırla su~ ustu yakala anldtmı la!dtr. oldutu anla~ılmı;tJr. 

Bu bitretrrı~n!!C"r parala,·ının •. 
çok az oınuııunu soylevip. kı- Orınan bol:-ı!!lsı ındekı 1 

:liln Ticaret Oda.;ında }·apılmıs. mı~l~rdır. 
Kaı;akrılar hakkında i1 "'lli 

tır ınıkamlar tahkikata baılamı<lar-
Toplan' ıda 5~~0 &Wlı kanu 1ır. mıaını, ~meklılık h:ıktır1nın ta 

d•m'<nnin rıı•arı ıl,bara alın Otla.kiyeler yaktırılıyor 1 

nun tatbikatına ait m'.lht•lif 
rrıe,'lUlar gnrüştilmüş ve muhte
lif borulara ait aidat do•nları 
tetkik ""edılmi3+. r. 

Bu toplantıda, l\fl!rkezi Parı.s. 
tP bu1unan 'l;lletlı;-rarası Tica
ret Odaları Turkn-e m lil Komi
tesinin kurulmasına aıt me\'ZU 

lır görflıllim ı;, bu b• nrlmilei 
t•$ekküle bir an evHl iltihak 
etmemız: için tgerekli lormali'"
Jerin ikmalı kı:ı·arlaşt'rılmıstır. 

O. Millotvekilleri iıçilerin 

dertlerini dinlediler 

İitanbul milletrekilleri ham 
ladıkları program gercğinoe ls
tanbulun ilçe 'e iiti muhıtleri 
nin dilcklerınJ dınh. mete devam 
etn1~ktedirJıır. Bu rUmleden o 
lar~k mildve~!lolrind•n Ahnrl 
Hamdi Baıar. Ihsan Allınel n 
6Alamon Adato d• Kaılıçeşmed' 
ki dorl ımal.\lban•!erinde çalı-

1 

tan i ı;ılf:rın dilPklerinl tcipit 
"'mlşler \·e kendilerile 1örU$mü3 
lrrd'• IJl•t>ek llrrl halkla te
ma~ıarına de,·am ereceklerdir. 

Valinın dünkü çar·ı 

paıar tefti-;leri 

n'"lm-ı ırıı i te,·erek \·'ek.ile B1l1\.re.sir, 23 (Hıı""usl) - Qr. 
t n kf"nd;IP.rin~ U\'PV e:\•lıit mııa· m.1n bolg:r~ınde b1 ılunan otlakı· 
rıırl"'sl Y(lptıfını ifade etmister. rrlerin orman holge şrf1('ri \"E" 1 

dir burak murhırlPrı. tari1(ından _va· ı 
\"alı ,.e Belediye Ret:-i Dok. Tnrıl;ıntırla bulunan rıtilletve· kıldı:ı halckınria E"hrımitP. ıkA 

tor Gokay diin berab~rinde Sev. killPri ntrtem•nler!; )"et!Pr gelm,.kt-dır R11 ctlmle. 
rüsefer mlıdürtı Orhıı:n Eı·übo~. den olara'· Jlıra hııra•ının ~. 
1 

ld ıı- •-Si?.~ hak vf:riyonı?, dAva. ?\ı .. ı•.· 

h
,, ı" u.kıı shakld•b ~Gk1iiııt•spedd~n 017.1 destekleJecetiı. Demisler- r·~·(lrlJ~ J1>r koyun tın rlP \'3kıl~ra.. 1 

aı ı~a.ra a ın a .. ·a, ua ı dir Jtına dşur re~m'n teblig3~t,11 bu· 
)e ,.e 'flne.tanrıdıkı_ k'3. ap \'e seh 

1 
~:SKJ ~ll"H \Ftrı .ER Iıınıılrtu~u hal..k1nda VilA ·~te si-

1wleri tpftlş etmıştir. • ~FREF f.l ·i•!'ltJ kAyett• bulu"ulmıı-t'1r Tehligat 
Bundan onra Gokay ~~ktıdar Kt"TLADll,ı\R yapılan ktiv ~rı h-1n.,lıktir ve Ot· 

Sult•nl•p• •·e Rum•!ıhısarındı E ki Muharlp(e• Birlt~i ba- man hnigeıınde de deQildir. 
ınıa •dılerek nk .okulların t•meı iarı diın .,1 ın da ıorıanarak. ,- -TAK V I M ~), 
:tma mı.;arasımlerınde bulunmuş- Şer"r Günlf"'rlnl kutlımıslardır 1 l 
ur. F.•ki Muh.,ıp!Pre t•h ıs •dl. ZI TF: J\!l z 1 ~ 52 

Karadeniz hattında len lnkalın. Birinci flrdu Kur rr.nsnrnE 
k 1 b 1 k k may B-a~kın• t.ııı'·af';l"Jrt:1n ~"t.m• .-\\ '1' - r.trs 3 1 - ff171R 8" 

a a a 1 yo mu, kilıad• varıldıktan ;nqra. !·ton Rl''!I 1168 - TF'1"l'Z 11 

Karadeniz iskel•lerinde •on bul İl Jla kanı Tilmgrn•ral Hüs- Hl( RI ll71 - ılı KADF: 2 
\'ısati F.7ani günlerde )"Olc•ı tehttr\imüııtın nü Odabaşı ı;eref ~tinUnU acmrş~ 

arttıgı lOlundakl havadi!ileri De· tır. 
ni7.l':ılık Banka;ı tekzip etmekte. Emekli Kurmıty .-\lbav Ctçad 
dır. Knrıa.11 ı;e flnı•kll Kurm;ı,· Sirı 

Banka, evı:elkf ııbah Karade ba J ahit l 1k11~lan ~ıinUn e 
nizd~n ddnpn bir ıemiyi misal h~mmi'·ttıni hPlirten birer ko. 
olarak go:;termPkte: 4:\0 yolcu nu·rnı vapmı;Jardır 
alan bu grminin Kararienuden Bundan srınra, e'-kı muharip· 
ı70 yolcu lle döndi.ı;::i..ıni.ı bildir· J'r Taksime liıierE'k Abide,·e ce· 
mektedir. l•nk knymu·lırdır 
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IM
'1:.tı f1n,1P OlımriYil'rlı ı .. . ,, 
rf?k frıttr"rııl.1rnno1 ,~ .. m \ 
,.,. çok nnr~rtfln ha11rl;ııfTl~1 
IJ7PtP, rfim1 t•tPltlı11tll"f 
11nifıt, tnprnJPkPhl1 r""A~fl 

1 rlrt· 
"" hı .lnln·:1n '"'"' n·,.f • 
""" hıı~oı.1 hır 1rf'm1IP ~tir· 
rn:1k Cf'r,.1rmPkl111ıhr -,ıo ~tt 
"'ıt.,,·p """"'nh·ııt ,nıı••'',. 
k;.htrı9'tfR m::ııntlrı f'ı 1 ~"'"'ı 
m,J. 117Prft- i!:t"rf'1df tptf1'it'J~ 
"'"'"~ ,.,. hıılm"' Jı;rıım1t" 
ıulı nı da 'Prf'bılırit. J 

Sadvn G. SAVC 

O!>" Krı l"F.U r. ...... 
•rhf'ıı:t ıırPrlf" diiu 

şamph nnhıtıı"u J.. ~vto•tti~r: 
Ff'l•k, "'"'"f,..,,h•"'ı'ı r, 

~~ '"hıtmı.,rJ;ın hrfli rtfh"~1 · f 
TATI t ~!!,..; 

/~ F(RCZAX CE~!Al.İ 

ile 
IHSAN GI'RtÜl'< 

eı,·lendiler '" 
z-;11/D·"' 

lı;ıyordu. Onlar rt.1 bir tJl1~ 
sıraya oturdular. Kurt, R3J ~' 
ellerini elleri arasına aldt 
konuşnıaga başladı: dtl' 

YAZAN~ FANN9' rfflJltST çrvi"11rN~ JlEZZAN A.E. YALMAN 

t6 

Kongresi S I
• 1 a ·nı rnı;ktE-pte kendı.ıııinden bir T!"auer'lerin evtnin kapısı a-

ergiSİ çın !k' ıınıi aıatıda oldnğun" ha- ralıktı. So'Jda bir !Amba n~ı-
tırlıvordu. Göz.Unün önüne nl· yordu. ·Yemek vakti Jdi. He--

tiordu. Fıkat hPnüz i 'rr;ni ro 
Juna koym.1mııtı. Kızc.a!ı a sı
k 11•111 bır ha;at yaşatmak tste· 
miyordu. 

çe kalbi b•ırkulu~ordu. 
- Ray haydı parka ııid•l"m, 

orad.ı daha iyi konıq.unız, dC'· 
dı Bır kaldırımdan Otekine ıe· 
cerken Ray eteklfltrjni tn;>!1ı:tı. 
Kapı eı;;ıklerinde oturanlar ftn· 
!ara bakıvnriu. frlerinden ıöy 
le d~yorlarrlı~ 

- R1v. bır kırar ,·er.!lle ~ 
evvel faıla dti;unm•k ve b~0 
!emek do~ru d•tıldir- lo -JI 
duıundııkce daha ıor ••~ı~ 
verir. I; hayatında da .h? 1

0; 
dır. Eğer (.azl.l duşünın'.lı ,·ır 
saydım motörlü bisikletin P~~ 
Jee.ıni haurLıı•ıp ortaya ~ıç~ 
ramazdım. Bunu yapacJk t' 
ram yoktu. Fal:at düşünın~d6' 
İ'P. ko:,:uldıım '"e muva(f..ıK r•' 
oldum. Sizin de 21rt1k ~ıl 
'·ermeniz: tazım. ''oksa. •. ,.15 TÜ RKIYE TIB ENCÜMENi dukça fi;m 1 ~irk• ?lar1k kE! tol-ada idi. \\"ailer ıapka 

geliyordu. \\' 1ter Saks~ı. her sını kapının l:anındaki .... _ lk 

BAC:KANLl~INDAN , _Bana he·•p .-ormeğe mec hafta ıımendiferle yirmi t.eş boynıııuna oımış olacak ı. 
ol ' bur d•!ilıloiz. tıtedi~iniz iibi mıllik bit: yol k•'ederek onu K•Ptn'n eminde küçük bır orl 

ı - '9 eyıo:. 3 ek -ı 1952 ılinlnl!ıdo lıtınbulda top hareket etmekte secbo».sınız. görmde gelivo du. ha duruyordu .\raba)·a gln~l 
!anacak n!ın Xll. 'lılil TUrk Tıb Kon-resi tıbbi müstah Yalnız o p11ar akı mı orada Bu iki genç "'"·"dü! mH· yeleli minımın! bir kurık ko-
urlar. tıbbi Aletler "\le tıbht kitablar sergisin fi,. t.-~bit P.di nturup sizi h~klerken •.ınkl na ebet neyJi'!' rorinne, ı ;C'- ııılu ldı. Kısra~ın kuynıCunun 
ten stadl.ar yerli ve yabancı fınnalanmız. tararından p!y1f'r birlst gplıp d~ hayatımı aı•tist leri başını ya tıts koyduğu za.. rengi Cflrinne'in saçlarını ha 
pey kapatılmaktadır. HenHz mUra~ut etm•miı olan fırın• etmiş ;ııbı bir h•S d"ydum. man Wa''rr h3kkında ne ılbl Iıriatıyordu. O da aaçlrnnı 
Jarımıtın durumdan bilgi edinmeleri için acele etmele.:-t - Siz saçmalıyorsunuz Kurt se.yler du finü.yordu? bô,·Je muntazam ve itinalı ta· 
menfıat'e•i iktızasındandır Ray, evin O"Unden geçer'k~n rardı. 

Akşamın alaca karanlı!ıııda bunları dli;ilnüyordu. Salı ok Kur!' Raya ıii)le dedı 
2 - Xll IJll TUrk T'!ı Kongr•ci •ergisi ıdıle ••r~·ye yilrUyorlardı. Günl•cden •alı ıamı Ku·t ile be.ıber o ıo- - Hele ıu motôrlü bi•i'<IL 

iştirak e~M firmalarımızın te;h!r ettıkler! e·yının roklAm idi. Ray Kurt"a gezmek ! I•~ kakla rtola·;rken ir. nden hep timi hazır ede im. o ı>mon 
p:ospekt ,.e br.,şürleri ı.:ildlrnmiş bir kifab halinı ıettr,Jr- ğini sö,·IPrnişti. \f2k<ııdı Rich- bt:nları gecıriyordu. sUr'atin ne demtk oldu~ ınu 
cektlr. K~ng:resistlere bj!lı1rlsiz olarak daCıtılac11k olan bu mond sokağınrian geçmElk ,.e trauer'lerın eri köşe hısın anl~··sınız 
&ergi k·tabında ftrmalartf~n uhıfe miktı1rına göre yalnız Trauer'IC'rin evine alıcı göz·yıe rlıt.kindcn ı;rınra üçüncü evdt. Ray'ın k1·rak koşulu 1r.ıt-ıa. 
mas•ı! alınacaktır. Bu t~taha normal ölçild• 117X24 rm) bakmaktı. ötekiler kadar ıosteriıli de- ya fa•la •lika ile h1kmrn 
hmr" hr?şfir veya prosnektler de konma 1 mümkündür. K•"dı oturdutu e den o- ei"oi. f ikin ilizel bır evdi. H•- Kurt"a bu sozleri ;öyletm şti 

3 - G!rek duı"Umdan hab!'rda!' olmak erekse fa!la rak Uç yüz ml!trP kadar ötede sabi bir ırka men;ııp olın b:r Aynı za!Tl.lndı Kurrun içi:ı·le 
t1f ıllt almak ':.n Tllrktye T:h Encilmenl Genel S~kr•'t1or hulun&n bu ev blrdenbira na· delikanh c:tr ;Uz bul?natı bır huzursuzluk dı v~rdı. Rir 
il zırıe <Tel 20931 2432017!i)· \eya Til'"ktye Tıb Encüm•nr :tarında ehflrrMiJ'Pt kPı>betmı~· hoyle hır Pvin kl'71'ıı sık -;ık ti an evvel RAy'ı k•nJ.ırrr> evlen· 
ve·.,ertar ,a 'Te' 2-13"rı'~7l mu•ar}lat fl!rl·lm•'!li r (:!lr1sın rnrlorP Tr1111111r'in v8~"''f i"Plm~1c m!' vaadirı nntf.:.n du\m~;.; ıs. ................................... __________________________________ __ .. 

- Ra)" ne 'lltır raZL olsa ·ıız .. 
dedi. 

- Neye ratı ol!am, K·ırt' 
,\kltnıı. burada değil, ,.tiz 

fersah citrde 
Trauer ler~n an'anelcre &· 

dık bir aile nlduklan .ıf3.m3 
tarılarındaıı bellıydi. Saat -se 
dide sofraya otu ı uyarlardı. 

rriedlandf:r'1tr ~ TeV\'O?lc'ı. 1 
erı mühım bankal:ırından hir!' 

.sin!n sahibi idiler Corinne'in 
ınn"' ı bu ı-ıılenin kı{ıyd·. Eri 
le itıbarlı ,.e 2enıin bir 1ile 
her halde k 1 zlarına var'1ı·n e 
d~ynrdıı. '\·okt;A t-nrinnP"1n bJ. 
b~sının kaz.andılı p.1r,a ı.e 

hôyle bir evı dôndıırmek mum 
klin nl~maıdı ~tlki de iler•dı;ı 

v.·aıte!" bu ailPt~ dam~d olun 
ra onu da ıank~Ja ;ılırl3rılı. 
R;.ı hiitün hıınl"·ı dlisii'1'1 ııc . 

- Şu Rav Schmidt de ne •1. 
r.• kızdır Her ıiydıtlni ynkı;
tır1y4'Jr Te' eklteli rletıl '"ı:i'li:ı 
dPlıkanlılır pP·indP. .• lAıc 
ıız kıı sayılnı~z ama oldııkça 
da serbe- t F.lbi~eıerinı h<'P 
kendı ı dik"rlT'ı . BOyle k1ıl. 
rın da on oarm.ıRında 'ln m3 
ıfet \: 1.rdır ile'" lşi be('erPbl· 

ı yarlar 
r.a,·, erkesin kfnrlisıni hem 

ı kdır. h"'m de t~nkirl ptfıt1ni 
bili ·nrrtu. Bu hi3 onda g1rip 
hir ı:11nı· 1a karışık bir flt?l dn 
turuynrdu. 

Pa .. ka \'ardıkları zaman ha 
\.'I hli biıtün kararmıştı. A~ ır 
at+ı .. ,•1nı11 ~,,nr·ll"r ('ift r,ift 1n. 

- Yok~a Kurt'u başka Jl· 

kapar. de~il _mı? -5 
- H_Oyle. hır şeyi nas1l )ı:ı1ı 

ıerehılır~inı.z Ra ·? . ~~nit11 •1'J 
nu demPk l!;famedığımı rı· 
IA bilirsiniz 

Şaka ettim. Kurt . !' 
Ra~..-. kararını ,·ermi$tl· tıı 

kat hıı kararın Kurrun .ı.lei ıf 
ne old11ğıınu k.endisıne ı.ı~r ,., 
lü ~riyleyemi ·nrdu. Kurt'un 11;ç 

ma -ını hekliycırdu. O d3 
or::ılı dPğtldi. . 1 sıl Ray·ın kararı ~f'k nı.ırı ,ıt 
dı. .Kendı;i)!e hıçbir .·•"' jlt 
evlenmiyeC""k cıl;tn hirJsıne ıı -r 

nü! vermi<tl W•lter 4! 01 ı 9 
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pifp~ 
Alısır'da 
llükfunct 
Dnrb • 

Q e ı 
Yazan: E. T 

l•ı ır 
lf! l'ad)osu tarafından diln 
lııı nı~sarn \erilen bir haber, 
~~l llllckctte bir Jıukiımet 
llıaııdaııı oldut;unu, Kahire im· 
•ııktnı ~chrncd 'celp Pa :ının 
11dıgın:t~.1 d~\ lreı ~k idare) i ele 
d~besinı 1 dırını lir. llükümet 
ltıı kah· Yall.anlar, iş başına ge· 
ıı, •zl uıeıcnn irtikap , e irtiıoa 
tlııtır-d~ki~ hlr ınucadcleye gf. 
ııı.ıu,ri;ıuı, her tarafta su!lstl· 
'°ıı 'erın dt'\':lm ettigini, buna 
dıg;lli hl e~ irin harekele ı;eı;il· 

'1ısı ldırıııMerdir. 
lıı.ı ıu~a . enelcrdenbcri hıi· 
leıı '•rden hı~ suii timal !icbc· 
dtttceH ır. lrtıkip , c irti a ı;on 
~ \'at~lınuştur. Rundan bil. 
il l>aıa ll~r nır uldurler. lli-

4 bııın kabınesi bundan ~nel 
~ a geldiği ~aman sufütı· 
~tfe t ~şı lddetli bir nıuca· 
~t\\ii 1 ın~ti. ı:n ) üksek 
le let\ şgaı eden mcmurl.ıu' bi. 
teee\ıe~~rinln mcnbaını bildi-

.\ ... ı. 

tliıı ~~ zaınanda bllaraf , e dii
'tllı.\f\ nelerden mürckke,.,, bir 
htiıı l C)etj kurulnıu5lu. Hr· 
11tılıı lk~~lıg.ı . tahkikat tok nü· 
dt '11iisr şah lHtin buyiık blçı.i
~ay ttlt~nıaııcr ~ aıltığını 'e sa· 

11tiiıterından bir zatın bunlar
t~llıkt ek olduğunu mc~ dan:ı 
ttt ka ır. llilfili P115a bu \azİ· 
'°Pta\) tşı •nda uç :ıatın l\lısır 
~lı, ~Odan tıkanlma mı Is· 
to'Jlıl.aıı k at bu istek saray tara. 
~n ~buı edilmemişti. Ullali 

'-11 ltı;f • ura ında en ıi~ade bu. 
ıı~? Qlınu tur •• 

tttıru· 1 Paşa tekrar işbasına 
tad~ ıp kabinesini kurduğu sı
llı lldannedcn hiıkumct maka· 
~~lı tı~akalstırılmışlır? nu 
~it ' dun aksam geç \'ilkte 
~tı.' ım:~ıı malUmat alınama· 
'41' tğe ~nıet <l:ırbesini yapan. 
~t itti~ 80Ylendlği gibi irtikap 
~ lliJ ale3 hlarları iseler bun
~ır tş g" 4111 Pa!janın bu defa da 
~~eı orece~ini ümit etmiycrek 
~Ur. l ~kgeçtıkleri tahmin edile-
t~ il at on lılidlsede, iç po· 
~ııce~ s~kı alakası otan baska 
~ka~ın de tesiri olduğu 
'1ı lır. 

tır. flltda , • . k k 
• llltıb llU)Ct çok an!il · 

tttı r,~teıır un uı lar bu \aıl· 
~ltrdi t 

1
hilcrek harekete gcç-

11tltr h:· ç buhranın ann içiu 
~, tdj(tlııdığı şimdiden tab-
tıQa eınl'z. ı~ak:ıt sükun \'e 

~ıı t:hıillıln edilemezse reji· 
tliıı h" 1 eye <lüsmesl, me.mle· 
~'tle ~ aı-ıu edilmeyen badi. 
'llt, "'lllasması muhlemel-

lc f:~ 
~,'ilı 11 \akit gelen haberler 
~lf~1 l~~i kabine~ 1 tcşkll 'a· 
~ihıı f 1ı lUahir Pas:ıya te\ di 

}'ln' a ~kat her tarafın hatta 
crt kun·etter tarafın· 

* l\lısırda Tümgeneral l\leh 
met Necip tarafından bir 
hükumet darbesi yapıl· 
mışlır. Yeni kabineyi Ali 
Mahir Paşa Juıracaktır. 

* iranda yeni kabine kurul· 
mak Uzettdlr. Musaddık 
Sahla görü~ıiıü5tıır. 

* Amerikan donanmasının 
}"onnor.a boğazında ma· 
ne\n yaptığı bildiriliyor. * Korede yeniden ~iddetli 
ç:ırpı malar olmu , komü 
nistler ağır zayiata uğra· 
hlmı~tır. 

Suriye polisi 
Bir kuryemize 
Tecavüz etti 

Uıu1uı J!ı ~!>lrlıaizden 

Ankara, 23 - Arap memlckc>t· 
l<'rınc gızli \ e ıkalarımızı ı;utur· 
mckte olan bır kuryemiz Halep. 
le hır gazıno.}a gırmckte iken 
Suriye sı\ ıl polisi tarafından zor
la bir olomobılo atılmış \e sonra 
do\ illmil~tur. UJus'un bıldlrdi~i· 
ne gôre, kurycmiz hüviyetini 
ı;ostcrmeslne rağmen bu tecavüz 
den kurtulamamıştır. Halen kon. 
solosumuz kul')cmizl kurtarmak 
itin derhal teşebbüse seçmiş, 
mahalli polis kuryenin S11rho~ 
oldu~unu iddia etmiş, fakat kon
solosumuz kuryc~i doktora mua· 
) ene ettirerek sarho olmadığını 
tcsbıt ettirmiştır. Surıye makam 
lnrı ıse lıukümet doktorundan 
sarhoştur ~eklinde bır rapor al· 
mışlardır. 

-0-

Amerikada bir hapisha
nede mahkOmlar 

Vali Adlai Stewenson'un kuvvetli olduğu 
ve ekseriyetin kendisi lehinde oy 

vereceği tahmin ediliyor 
.tuocfı:teıJ T'reu 

Chicago, 23 - 3 ı;iındenbcri burada toplantı halinde bu
lunan Demokrat parti kongresinın yann partinin Cumhurba~ 
kanı adayı olarak Vali Adlai Slcwenson'u seçmesi beklenil
mektedir. I>emokrat parti adayı seçildiği t:ıkdirde Stewenson, 
kasımda Birleşik Amerika Cumhurbaskanlığı itin yapılacak 
seçimde <:umhuriyetçi parti adayı General Eisenho\\cr'le kar
§ıhııı:ıcaktır. 

Stewenson lehinde beliren harekele kar§ı koymak için sc.. 
nalcir Estes Kefauver. Averell Harrlman \C Franklin D. Roose· 
\elt Junlor nrasında bir koalisyon kurulduğundan bahsedil· 
mckte ise de ~imdiye kadar bu konuda kesin hi~ey öğrcnile· 
memiştir. DUn gece, Demokrat parlinın bu 3 ileri gelen men
subu ar:ısında gizli bir gorüşme yapılmıstır. Bir rivayete göre 
Haniman·ın adaylık mücadelesinden tckilmesi 'e senatör Ke· 
fauH•r'i dcsteklem<'si mümkündür. 

Kefam er Demokrat adayı setilmcsi halinde ise mütC\ eUa 
başkan Roosevcll'in oglunun Cumhurbaşkan muavini adayı 

olarak Kcfauver'e katılması iınkAn dahilinde görülmektedir. 

Amerikan 
Donanması 
Manevra yapıyor 

us ıs 
Vaşinslon, 23 - Amerikan 

deniz kuvvetlerinin dün bildir
diğine göre, Amerikanın Pasi· 
fik filosuna mensup, Kore ve 
Haval'da vaille görmekte olan 
gemiler Formoza boğazında mı· 
nevray:ı başlamışlardır. 

General Ridgway 
1 Y. un an ordusunu 

Ovüyor 
Anadolu AJıınn 

Atina, 23 - Askeri geı;it res
minde bulunduktan vo Genel 
Kurmay konferansına iştirak et
tikten sonra beyanatla bulunan 
General Ridgway, şunl:ırı sij~ le· 
mi&lir: 

ıYunan milleti ordusuyla irti· 
har edebilir. Yun:ın silahtı kuv· 
vetlerinin savaş kabiliyetine ve 
memleketlerinin hürriyetini mu 
dafnaya azimlerine tam bir cm· 
niyetim vardır. 

Haberde. Kore sularında de· 
niz harbi devam ederken, Hnuıi 
ve Kore sulannda vazifeli bul11o 
nan gemileri bir araya toplama· 
nın, Birleşik Amerikanın Pas!· 
fikteki muazzam deniz kuvveti· 
nl gösterdiğine isarct edilmek· 
tedir. 

isyan etti Uzak Doğuda vazifeli bulunan 

Atlnnllk Paktı tcskiliıtının 
her karış Yunan toprağını mü· 
dar:ıa etmek azminde bulunc.lu· 
ğunu ifade edebilirim. Ordunun 
yeniden silahlandırılması Yu· 
nan milletinin diğer ihtiyaçları· 
na nnkise vermiyeceklir.• 

Boston, 23 (A.A.) - l\Iassa· gemiler İkinci Dünya Harbin· 
chussett hapisanesindeki mcv- den sonra ilk defa ol:ırak For
kuflnrdan ellisi dün isyan etmiş.. moza civarında toplanıp manev
lerdir. ra yapmaktadırlar. Gemilerin 

Uç gardiyanı ele geçirdıktcn miktarı açıklanmamakla bera· 
sonra hapisane binalarında yan- her, bunlara en az bir uçak ge
gın cıknrroışlardır. misi ve destro~·erlerin .do dahil 
Yangınlar sür'atle söndürlıl· ı oldugu zannedılmekledır. 

müstur. Charlle Chaplin bir Amerikan 
Goz \'aşartan bombalarla 30 

mevkuf hücrelerine kapntılmı&· 
lar. 

Güney A\·rupa Komutanlığı. 

nın yeni merkezi hakkında hiç· 
bir karara varılmamıştır. 

Amerikan filo u Yunan 
sahlllerinde manevra 

yapacak 
Atin:ı, 23 (A.A.) - Amiral 

l ~~rede~<Keııepeıı 
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Dev~~ ... !d~!r . 
1 Seul (Kore), 23 - l'ılüt· 

tefiklerin mütemerkiz ,.e 
çok tiİddeUi ateşine rağmen, t 
anut Çinli kuwetler bugün 
de Kel Tepe'yi ellerinde bu
lundurmaktadırlar. 

l\lültciiklerin tahminleri· 
ne göre, son yedi gün içinde 
komünistlerin ölü ve yaralı 
olarak zayiatları 1,300 kişi. 
dir. 

K<'l 1'epe, Scul istilft )•olu 
üzerindedir ~c her iki tara· 
fın tılhkimatına lıfıkımdir. 

Panmunjon'da gizli muta· 
rcke konuşmalan dün 47 da· 
kika devam etıniştiı-. Ne ko
nuşulduğu hakkında herhaıı· 
gi bir nçıklama yapılmamış· 
sa da, delegasyonlar yarın 
toplanmaya karar 'ermi5ler· 
dir. 

Emekli Amiral 
M. Ali Ülgen 
Vefat etti 
F..ski Deniz Kuv\cllcri komu. 

tanı emekli Oramiral Mehmet 
Ali Ülgen evvelki gün fıni ola· 
rak \cfat ctmi~tir. Merhum Or· 
amiral için bugün büyiık bir as
keri tören yııpılacaktır. 

Merhum Oramiralin cenazesi, 
Anadoluhisarındaki evinden alı
narak l~yüpteki aile kabristanına 
defnedilecek lir. 

Merasime saat 9,30 da başla
nacak ve müteveffa Oramiralin 
cenazesini hamil tabut bir mo
tör \•asıtasıyle E)tipsullana nak· 
ledileccktir. 

Eyüpsultnnd:ı yapılacak aske
ri merasim için ilgililere talimat 
verilmiş bulunmaktadır. 

Cassidy'nin komutası altında 
bulunan Amerikan filosu yarın 
Phalerc~dcn nyrılac:ıktır. 

Yarın öğleden sonra saat 18 
de Yunan sahillerinin 150 mil a
çığında 100 Amerikan bombar· 
dıman ve av uı;:ığı havalanacak, 
Atin aya karşı mel ruz bir hava 
taarruzunda bulunduktan sonr:ı 
Yunan başkenti üzerinde nüma· 
yi~lcr yapacaklardır. 

Amerikan filosunun Yunanis
tanı ziya reli 'esil esiyle deniz 
ve hava manevraları yapılacak 

\'C Doğu Akdcnizde cereyan c· 
dccek bu manevralara Yunan 
donanması ve hava kuvvetleri 
iştirak edeceklerdir. 

j - -· 
Şeref giinlerini kutlayan eski muharipler dün Taksim abidesi ne ~elenk koymu~lardır, 

Birl~ik Amerlkada yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını tesbit etmek üzere Chi· 
cago"da toplanan Demokrat parti kongresinde bir takrir üzerinde n1iinaka5a ederken, Kuzey eya· 
Jetleri delegeleri parti irerlslnde birliğin lemini için bir takrir \'ermişlenlir. Şiddetli münab· 
şalara yol açan bu takrirden gaye zencilere de siyasi haklar verdirilerek parti içerisinde Udlik 
doğmasına mani olmaktır. A)·ni blidise 1948 toplantı ında da olmu5 \'e ayni yolda verilen tak
rir Güneyliler tarafından ılddetle hücuma uğramıştı. Bu seferki toplantıda da Kuıeylller tara• 
fından verilen takrir Güneylilerin ltirazlam le ka~ılaşmıştır. Rad) o foto ) ollyle gelen yuka
rıdaki resimde takriri müdafaa eden Franklin Roose,·elt Jr. (solda) ile senatör Blair Moocly Csal· 
da) \"e iUraılarda bulunan Georgia \11lisi llerman Talmadge (ortada) görülmektedir. 

llapisane idaresi asayi~ temi. 
ne \e mevkuClnr nezdinde bulu
nan ı·ehineleri serbest bmıktır· 
mağa çahşmaktndır. 

radyosu ale~hine dua açtı 

Nevyork, 23 CAP) - Be)az 
perdenın meshur komedi artis· 
ti Charlie Chaplin, bugün NaliO· 
nal Broadcasling Company rad· 
yo şirketi ile bu kumpanyada 
çalışan bir radyo yorumcusu a· 
ieyhlne 3 milyon dolarlık zarar 
zi~:ın dfıvası açmıştır. Şarlo, bu 
radyo kumpanyasının kendisini 
komiinisllik ve yı\ıaneılıkla il· 

AKBANK' ın Hatay'ın Kurtuluş yı~ Onümü 
üan çcnildiğini bildirmektedir. 
Son hareketin Kral aleyhinde 
bazı tezahürat:a sebep olduğu d3 
ııöylcniyor. Mısırdaki hidi elcrin 
gelipnesi her tarafta ;.ıerak n 
alaka ile beklenmektedir • 

hom \'e tc&hir etliğini ileri sür· 
müslfir. 

1000 Alhnını Kazanan Talihli Bu münasebetle İş Bankası İskenderun' da 
• 

~ÜTUNLAR ~l;}~9UW@& 
,_,._.ÜRIYET 

bir yaptırdı yenı bina 
.. 

~~ 
..... ~? 

~•di 
~kaıe/ ?tiaıli bu baıılıklı 

, 'lı ınc !iÖ)lc ba5ll)or: 

~ela ;
1
usa Yazdığı bır baş ya. 

~ııtes uscyin Cahlt Yalçın, 
'"euer quıcu'niın meshur Kuv 
tl aı llcnk.lıgi nazariye ini 
~ arat: . 
l ıste memlcketunızdc 
uG Lın ıne Yer \Crılmedığmi, 
ıı~cı Yclkilcr llüytik Mıllet 
llu 1 ındo . t rrılctiını . toplandığı içın 
.._tdıı buı .tın her an tehll
"ll \e ıl Undu unu yllllyor ve 
li l~lld e ıle de Demokrat Par-

N•di:.ırın.a veriştiriyor.> 
h.~ttuı.r l'iadı bugilnkü Ana
t1ttrıYet~ 'atanda a ait hak "e 
11 
Ottıy111t eri ) eler derecede 

b •ttı>e adığı if;in l>emokrat 
lllına saldımıağı doğru 
• /or, dl:1or ki· 

''lla • lı~ Ya da scrckll ddl· 
llottııs:r >apılmadıkça, daha 
ı1a a lan Anayasanın ,. atruı
lall\ b ıdıgı esas h:ıklar sağ 
c~ı:a ~. teminata bağlanma
~Urrıye~rkıycde denıokrallk 
llı(an erden bahsetmcğc 
lq~d i b~lunma~acağını biz 

t1ıııı. kUdarda iken de bu 
O "'tda 
d' i•tı:ıctı )azıp duruyorduk. 
1 treıc Sa)ım suyum yok 
~\I"ııı ı!'<lbahati baskalnrma 
~ltrat e P ıslıyor. Dız ise, De
h 0nuua h a~tı iktidarını bu 
ı C de 11 a ız bulmak icin, 
edı ıın1' c Yapılmasını bck
~11~11 Anayasa dcğişikli-
0~enın ~esıncn \'azge<:ildiğlni 
tuı • e lüzumuna inanıyo-

'tt~ı SABAH 

~--ltt.;ıt Ş \IU\T \Kİ 
ıtsuzr.uK 

ltı l'tnı 
tıı'ltıltketı ~hah Orta Şark 

~llıı b crındeki huzursuz. 
' l\ır •hisle di)or ki: 

AKSİSADA ••• (001111 UIUYt!'l') 

en uyanık olması Uızım gcl
dığı giJnler yaşı)oruz. Hari
ciyemizde sabıt bazı fikirler 
hiıkim olur "c her dkıayı 
yobazlık, laiklik ı;ıbl dar ve 
vahi cepheden mütalea eyle
mek itiyadı yerlc~irse birçok 
hayal kırıklıklarına uğramak· 
lığımız mukadderdir .. .> 

YENi IST,ANBUL 

Al\IERiKAN POJ,fTİKASI 
YE iJCTİSADt TEi'llEI..LEllİ 

Habip Edip • Torehan, A· 
meri'ta)ı A\rupaya yaklastı
ran dunya harplerinden, mem 
lekeUmizdcki maden cevher
lerinden bahsettikten sonra 

diyor ki: 
« Memleketimiz, h)J durum 

kar5ısında buyiik imkanlara 
sahip bulunmaktadır. Yer:ılh 
sen etlerimiz, Amerika için 
lüzumlu maddelerdendir. Bun 
dan başka ı;Un geçtikçe refa
hı ve satın alma kudreti ar
tan Türkiye, Amerikan mA· 
mullerj için de oldukça ehem. 
miyeW bir pazar haline gele
bılir. Yalnızlık politikasına 
dönmesini imkansız saydığı
m~ Amerika ile Türkiye ara. 
sındaki iktisadi milnasebetle
rin daha çok artacağını ve 
bunun iki memleket için bil
yUk faydalar sağlayayaeağını 
kuvvetle tahmin ediyoruz.• ~ siyasetinin 

------~~------------------------------........... ... 

AKBANK'm 1000 Altın piyangosunun birin· 

elsi 30/Hatlran/1952 tarihinde Adana'da Noter 
huzurunda icra olunmu~ur. 

Bu kesidcnin bOyük ikramiyesini tc~kil C· 
den 1000 Altın Adana'da Kay:ılıb:ığ Mahallesinde 
mukim 10734 Numaralı hesap sahibi Bayan Zey. 
nep Yerdclen'c islbet etmiştir. Bayan Zeynep 
Yerdelen 1000 Altını AKBAK'tan :ılmak için o~
lu Kemal Ycrdelcn'i hususi vekil intihap etmiş
tir. 

Yukarıki fotograr, Bay Kemal Yerdelen'ln 
1000 Altını AKB.\NK'tan :ıldıktan sonra lıizum· 
lu evrakı banka gi§esindc imza edişini göster
mektedir. 

Siz de. 1000 Altını kazanarak zengin ol· 

mak istiyorsanız i:inUmüzdeki kcsidc iı;in hemen 

A K B A N K ' da bir hesap aı;tırınız ...... 

İskenderun, 23 (Hususi) - :raptırmııı bulunduğu yeni sube ettikleri törende bu milli mües
Dün, ııehrimiıde llatayın kurlu· binasının açılışı olmuştur. Basta scscmizin Hatay bölgesine gös
luş yıldönümü kutlanmıştır. Ya· Vali olmak üzere, sivil ''e askc- terdiğl yakın alika belirtilmiş, 

püan muhteliC törenler arasında ri biltün resmi milmessillerln, İskcnderıınun clıemmiyetiyle mil 
en dikkati çekenlerden biri Tür· tanınmııı tUcear ve sanayicilerin. tenaslp bu teşebbüsfin tahakkuk 
kiye İş Bankasının şehrin mcr. İl Bankası umum müdOr muavi· ettirilmesinden memnuniyet iz. 

~~~~~~!!!~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~!k~~~·n~d~e~!v!e~V~i~lli~y~e~t~k~a~~!ı~s~ın~d~a ninin ve banka <'rkinının iştirak har cdilm_~_ı_~_·~~~~~~ 

HOŞ MEMQ- Yüksel ki yerin ... 

h'OŞMEMO.'! 
N.tS'/t 8/R 
lf 8V.':J 
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cadelclt'rını <'nclışl'li nazarlarla rında sıl\lp d<1kmrk~('dır. No\O~e K' l ı' ky 
adım adım hkıp eımektcdır. Ka· \ rcmıa nın Jo:sther BrO\\n Yol. 

~-------------·. ım içinde eçilrcrk b9şkanın daşı, Eı cnhO\\C'r'in Am<?rıkan 

L h k 1 d 
şahsbeti. Amerikanın takip etti· halkı tanıfından sevfldlğı haki· 

ara e 1, 1 arın a i dış si)ıı•clln dcıtişıp drğı~ı~i-ıkalınl. hüshli.tun inkir <'lme#e 
)ecrfi bakımından Ru ya ıçın 

1 
;.rltrncmcdığındcn •Bu populer

ehemmi.}'et taşıdı~ından Krcmlın lık ba ın tarafından apılan ma· 
~mcrıkadaki durumdan gunu hıranc ne rı) at martcctn le sun'ı 

bl·, ak,am u··sıu·· ... glınünc haberdar olmaktaıtır. Ni.,ı,;rkılde mt')dana ,ectırılmiştır.• 

Kaııtılınkı'nın GO mil 
otolııden aerı dönüı 

DUtı sabah erkenden Nıhat 
Bekdık, emıcı Y11t r 

Kırıhan'la beraber botla sa· 
hıle çıktı \e Mehdia cı,ımn 
dı Port Lyautey açıklarında 
olduğumuz.u of:reııdı. Kazablan
ka'nın 60 mıl kadar ~ımalınde
kı bu lımanda bu)uk hır ın~:ı
at faalıl eti goz.e çarp or•lu. 
Bekdık sabahın o etken saa
tinde bıle sahilde bırçok Ame 
rıkalı~a rastlamış. Lıman inşa. 
atını bir Arnr.rıkan elrkctl ida
re edl)otmue. 

Bulundu~u:nuz. m \idi bffy. 
lece ıs rendlkten sonra, lndı ı
miz yoldan gerhın geriye şi 
male dlSnme~e be l&dık. Sahl. 
Un çok akınından s,:rçl)Ordllk. 
Sahil kAl'k bir kum ~ ığının
dan ibaretti Su1lcrcc ö)le 
kaldı L) auıev limanından kırı, 
mil &onr ilk h ~al lıl hchrdl: 
Moulay bou Sclhnm adlı snhıl 
k!S U Kıs U grçliktrn ıonr ı 
kum yıtınlıırı ona crd . D ı. 
ıalar urp kııl al arı 'e denir.in 
hem n kenarınd rı yUk e "• 
\lurı bun )eılllıklc kaplı, 

Salıpaurından Torıhane~ 

an ıı)ında Mo kO\ ııda toplıınan dıye tC'vıle çalışmaktadır. 
Ekonomi konfernn~ından avdrt 1 Eiscnhowcr in Krcmllnce se. 
eden (Commcrrı. 1 ıı. Fınancıal I \ ilmc\ ı~I 'e kendıclndrn korkul· 
Chronırlr) ~azctrsınin ha yazarı ma ı Nô\O)e Vrcmia ı::azCt!.'~inin 
Mi~tf'r WılfrC'd Ma) 'm belırttiği I bir makalc~lnde ııçıklandığı üze
ı?ıbi SO\) ctlcrin Amcrik11n ışlrri 

1 
re Gcncrııl Eısrnhowcr'in Tnı. 

hl)kkındakl bil~ileri cidden şa,>a· man'ın ı;ı~ıısetıne çok yakından 
nı ha~rcltir. W. Ma) 'ın makale· ha/:lı Jmlunıı un<lan ve hu politi. 
sıne göre SO\)Ct erkanının kAf· kanın aıteıa bır ııC'mbolu olm11-
!csı, Tııffın dı polıtlka hakkın- 1 "ından ılrri ı;elm.,ktcdıı . Eısen· 
d;ıkl s:orlişlcrıni uzun uztın talı· hower Hcyaz. Sar:ı) a S:c>~tıkten 
lıl ctmck ı;uretl~·lc son zaman· <onra bu polıtıkııyı Tnımandan 
lıırdn )azclıt:ı ( \mc>rikalıl:ır İçın d:ıhıı encrjık hır ~ekllde yürUıc 
Oış Politlka) adlı kitabı okumuş ceklh'. 
bulunmaktadırlar. Demokral par No\O\C Vıcmia yazarı };i~rn
li namze1.lcı inden Kefali\ er'ın ho\\ cr'ın Uzakdo~u i a elinin 
(Wisconsin) c~ alclınde ne karlar nasıl olaC'a~ından bahçedcrken 
rey nldı[!ı erlcsı ı::unü Ru tarın Et enho\\er e namıctllt:ınl kn)• 
malumu idi. ması h11. u unda ıı;raı·da bulunırn 

So\') cllrrln rn liorkluğu 
namzet f:l.ıırnlıo\\ er 

50.ı.),et bnsınında çıkan )'azılar. 

scnntör Lods:e'un bLt ıne\'zudaki 
bc.>anatından bazı paı·calar nak· 
lcdcr!.'k Eı~enhOl\Cr'in Korede 
Truman hük(ımelı ~ıh! ) arım,•a. 
malak bir h:ırp ~apma),ıp daha 
kat ı hareket edece ıni scıytr. 
mcktcdir. 

<..~liren: n. AK EL 

ııa,ım l\farılln gıhrrle,>i uhı)or 

dan anla ıldı~ına ı:örC' nu~
lar f!Ctek cumhuriyC'tçi $lf'rek 
dl'mo)\rat, blıtıln namzetler için· 
ek en fazla Fiscnhower'dcn kork· 
makta \C nefret etmektedlrlrr. 
ıo ni an D:i2 tnrihli Pra\da sıazc. 
le inde Columbı:ı Ünhersıtc,ı 
hakkı11da yazılan bir m kııll'de 
me\lll fü enhO\\cr'in hu ünl\•('r. 

Evvelki gece 
Yakalanan 
Kumarbazlar 

trprl rl \ıılı~ordu. Mo lay bou 
clhıım kp) unun on mil kadar 

ö c ndc bır tep nın U crınde 
ık bt'yaz taı görünü) ordu. Bu
ra ı Fran ıı Fas'ının bitip, Is 
p n~ol Faıı'ının bnel dığı )Cr· 
dl. lludull11n 10 mil sonra da 
Larac:he şehrine vardık, Saııt 
altı) a ~eli\ ordu. l..arııchr'ı blr
~·ın <'HCl ., ınc bu sııatte ~ör. 
mue 'e tam 24 ıııııtlmızl AC· 
rlkı ıuıhıllcrlndr bo$una do 
lafmakla geçlrmıştlk. 

Lıırıırhc kı ılannda 
bir aJıf m UslU 

Larachc uzaktan hoş bir )ere 
benıJ)ordıı. Şehir deni

zin kenarından bir tcprnın 
Uzl'rlne doılru )llkseli)ordu. 
Bi'ıalarının rnlmar i teıallar'a 
dol > du Orta çaAl rdan klll
ma hl ~ınl \Crcn b r k le; J • 
pan~ol ııtllındc k6 !ineler; kU· 
b k bir haııtahanc; ehiz damlı, 
kutu gıbl Afrlka C\lcri; mo 
dern \ llalar; g rıp kuleler • 
u telık hepsi de iıstuı;te. o) ni 
nlç:ık tcpcnın ) amaclarından 
doğı il ltrn\anmn •a cnlışıyor. 

Bır burnu dönerken bunla
rı gormllş \C llcrdekl başka 
hır burnun öte inde de hır li-
man bulaca ımızı sanmıştık. 
l\lazotumuz bitm k üı.cre~di. 
YC'lkcnlere gelince, daha cv
\CI de O) lcdı~im ı::ıhl, kuçilk 
trinket harlı;. hiç biri kullanı 
lacak halde de lldı. • 'iyctımıı 
l. rachc'dan bir m klar mazot 
tcmın rtmek 'e yolumuza dc
\ am ederek o gece, sabaha 
kar...;ı, 40 mıl ulcmitdcki 'l'nnea 
limanına \'ili ınaktı. 

Kotradn ı,arnche'ln porto
lonu oklu. Lım ndnn bir mo. 
tor kar ılamoğ gelir Umıdılr, 
hrr an sığla ıvcrmesl lhtlmııll 
olan sulard , llC'rclekl dnl~ııkı· 
r n doğı u Urkek Urkck y ıkln~ı· 
) orduk. Sula ın ı cngi nz llc· 
rlmlzdt' de 1lşlyordıı. l>ahn Caz
la ilrrlrmek tehlikeli olabillr
d , lskandılle uyun bulundu· 
Jhımuz ycrdrkl dcrlnllAinl ölç 
mcl!e çalışırken. sahilden bir 
tabıınca s~ l du) uldu. Daha 
f la ) kla 'ilanın tchllkcli O· 
lııcııAını hlldlrhorlardı. DUr
hUnlr sııhtlı tnrıvor, limandan 

bır motor H)n kıl:ı\Uz gön. sitede rcklcırluk rlmlş olmn~ına 
dcrmclcrınl bekl>)orduk. getirilerek ı::C'nC'ral knlb iz \C 

Sabahlcyın Nıhat Bckcllk'ın merhamet iz bir a~kcr dı\C' tR\· 
l'orl Ly•utc)'de sahıle tekne· iC edılmcklC' \c dokuz senedır 
nın motorllc çıktılhnı s!hlC' bir kitap rıkumadığı halde hthlC' 
mlştim. Yine &)ni \'a ıta ile bir ilim nıUC'SRl'Sesinin başına 
)Udim 1 lcmcğc gltmC)'!,fmi. ı::eçmcklC' l<'rrddüt etmediği bıl· 
zln chcbinl mrrak cdrnlcr dirılme\\ledır. 
hulunabilır Aksi gibi kotra- Pr8\dn'nın hu makalC'slnc n:ı 
nın akUmUIAtörUnOn tıarjı bo. znran Ei enho\\cr. \Vail Street 
şalmı,tı. Sarj ) apılıncayıı kn· bankerlerinin nı zularını hnrn. 
dnr kendi motorumuzu kl llıı. )en ~·erini' ı:eliren bir bcnrledcn 
nnmı)orduk. Kotranın kilçlık bıışkn blrşcy drfildir. No\O\C 
botuna s:rllncr, hnu oldukça, \Trcmıa'da l mıvı ı:ıUn ı çıkarı 
rrtti D lıtalar botu koln)ca • l-:lsC'nho\\Cr'i kapıtalistlcr fi. 

de\ lrcbllirdi. l ıııınse cdi) orlnr• bıışlıklı ~ıızıtla 
D rnz ~onra ma\'nanm bir 1 Amrrika harıclnrleki mcrıılrkct

kıı~ ıııın yakln$tıı;ıı gilrUlılU. 1- len~ \'C Batı A vrupa~·a, 1'llhııs~a 
çınde ı;arıp kılıklı iki Arııp Batı Alm:ın\'11~11 hüyuk ıırrma. 
'&rdı. llirlnın haeında !es, fi. ) eler ~ ııtırmış olıın kapltalı~t lr
tckinin gl'nl kenarlı bir hasır 1 rin fü cnhO\\Cr'in kııznnma mı 
ııpka... KcndUıklrrındcn ) ar iııtcdikkri > zılmııktadır. 

ıtıma s;rlmışler. Nıhnt Hckdlk, 
Vedat Abut 'ie ben kayığa at •J;lsrnho"rr, Tıumanın 
ladık. • ııolitikn ıııa clc\am edecek 

N o'ole \'remin ı:nr.etccl Elsen· 
hO\\Cr hnkkındaki isnat \C 

ıthamları. kendısine Amcrtkaclan 
1'~sthC'r fü'O\\ n imzıı~ı) le yaı.ılar 

E\' rlki ak~am \ apıbn arama 
'ıırıımnda ba~ılıın kııınarhancdr. 
l 7 kumarbaz ''akıılanmıitır. f. 
imlcı ~ şunlardır: 

Sclım Pak>an, ?ıtustııra A . 
.an, Cclfıl Karaka lı, l'erunt. 
Mehmet Akbay, Sabit Heprr 
Mehmet Koç, Aı:op GU\ cnlş. llıı. 
can Sıılı, Saıp Zrren. Baruh Bet 
lan. \ bdı.lc rlAnı Gokçe. 

Dığrr ~ kumaı bazın i mini 
Fmnı) et istihbaratı bllınme) en 
bır sebeple \'crmemlctır. 

Osüxl rin onnosino 

yardım yapıldı 

Dnlıkesir. 23 {Huırusl) - Gc· 
çcnleı de bir b. tında tlç rocuk 
dun)n)a gctirdi~ınl blldırdığim 

Durı:\ınbc) ın Çamoba kch Undcn 
Pcrıhıın Kutluya İl Daimi komls 
) onunca buglin 150 lira ) ardım 
ynpılmı~tır. 

Sandalcılar Müslilman çık
tı. Mağrlhı im[$lrr. :ı-·eslinln •· 
dı l\lustafıı'ydı. Bildıjtimlz bir· 
kaç kelime lspanyolca ve A 
rııpçn_vı, el 1 aretlerlle dcslck
lı~ erck Mustafa')ln konu ma~n 
başladık. Dalgakırandan içeri 
gırchılmek için, suların ) ük
~rlmesinl. ) ani sabahın üçünii, 
bekkmcli imişiz. Ertesi sabııh 
da mazotumuzu alır yola cı
karmışız. 

~ Xll. Milli Türk T ıh Kongresinde 
Serbest Tebliğde Bulunmak 

- Mawtu hemen şimdi alıp, 
bir motorla kotraya taşıyamaz 

mı) ız? Dedik. 
Nikbin l\lu tara: 

- Alırsınız, dedi. 
Sandal clalgakıraııcl:ın içeri 

1 
girerken, gUneş > usyuavrlak, 
kocaman bir turunç gibi, U· 
fuktnki sulara glimUlUyordu. 
Açıkla kUçUcUk kalan kotra. 1 
burnu döndükten sonra görUn 
ıneı olmuştıı. Jtıhtımcla mn5. 
lalılı, borııur.hı, hıırmıınlycll, 
~ııpkıılı, fesli. Unlrormnlı adam
lar, çıplak çocuklar ş:ürülUyor
du Havada bir ağırlık vardı. 
~andnl, gC'llşimlzl hiç konuş
madan t') reden kain balığın ya· 
nına ) aklasıp, rıhtımın asnftt· 
sına ~anutı. Diı de konusmu
yorduk. Rıhtıma çıktık. Hemen 
ctrafımm sardılar.. 1 

(Dcvnını \'lir) 

. 
isi ey en Meslekf aşlara 

Türkiye Tıb Encümeni Ba_şkanlığından · 
1 - XIT. Mılll TUrk Tıb Kongresi 20 eyllıl, 3 ekim 1052 

gilnlcrindc 1 tnnbuldn toplanacaktır. 
Kongre konuları noıııallzma Etyolojisl, Romatizma iP.. 

da\I lndc yenilikler; ok ıldan önce çoC'uk sa~lıt!ı, okul hij 
)eni, rnnnlal çocuk hlheni; fizikal okul s11j!lıl!ıdır. 

2 - Kongrede serb"'.st t ebllt!dc bulunmak htcycn sayın 
meslek ta l.ırın en geç l ıığu stos 11152 gllnüne kadar dektı· 
lo ile yazılı ve 3 sahlCcyj geçmeyen tcbllt!lerlnl 5 satırlık 
kısa bir lizellyle beraber Cağnlot!lu Etibba Odıısı TUrkıye 
Tıb Encllmcnl Gencl Sckrclc rllj!lnc taahhUdlU olıırıık gön
derrn<?lcı I .,.e tebll leı-inde projeksiyona ihti)'açları olup ol
madığını lılldırmelerl. 

3 - Yalnız teblil? konusunu bildirip yıımını vermeyen 
!erin \'eya yaltyı a~ustos 1952 tarihinden scınraya ı::eclkti· 
renlerin teblığlcri gundcm" alınmıyncııt!ı için arkııdaşlar:n 
ynzılarını ay nihn)etlnc kndar olan rntlddC't zarfında bebe 
mC'hal vaktinde gônderrneleı i chcmmlyctlo rlt'a olunur. 

---

EmirgGnda mehtap ) et bu gcc<?, kısmetmı~, 
denir? 
l\1,ıhşcr gibi 
Knlnbalık 

ne 
do ru )ilrü o d ım. Vakıt 

ece ~arı ınıı ) ıkl şı or H 
$'.Ökt" kocaman te~trkrrlrk a , 
çocuklu umda olduQu gıbl ha· .-.....,,..,-..,._...,,.,..,. ........ ,..,.~~-""'""' 
na refakat edl)ordu. Ay'la yarış - Sürat ve düıündürdükleri - «Emirgôna, kahve içme- E mirglin mahşer gibi kalaba-

Onu ara sıra bınıların \<! .. C 1 B 1 'h' I"' M ht b ztaçların arkasında ka bedı- ge .. » - .. ınara tı - OZU an Si ır - « gne atsan .. » - e O a 
yor sonra ~1he btlltı ordum kar_şı gazel - Ötelere, hep ötelere .. 
Bu ganp o~un bana, ıımdı Ar·......,,...,.......,._,._~,.......,..,,""',...,........,......,_ IAZAl'f ı """""""""'"",..,.,."""'._,,..,,,. ........ ,...,....,..,._,..,, 
tık pek aerıde kalmıı tıl n ço
cukluk ıünlerımı hııtırlatı;,or· 
du. A' la > arıı tmC' ba> ılır· 
dık Onun bızımle bcrebtr 
ko t J~unu, durdul!un ı. ) uru· 
düğünü ıannetmemız. ho$ıımu· 
ra ııderdı Şımdı dl' arnı hıs i 
duyu ordum. Gec nın hu a· 
atinde, Tophane taddc intfl', 
onunla baebQSa • o ııökte. ben 
)erde - oluşumuz.dan zl)arl<?sllc 
memnundum. 

Ay h«'r z.aman 
~eı'elldlr 

Ara &ıra cadded n ol tara
fımdan cehennemi blr tır 

aile otomob Her g cı~ordu İç 
lerınde kopmu blr fılml'ltn 
perd! e akseden ha~ııll~r gıbi 
bulanık ılık çrhrl'll'r fôrk dı· 
l~bllen bu otomobiller, Bo~st 
dan ell! or H'\ a Bo aza ızı11· 
yordul r S lr atin d ~er h ç 
bır t le d~ğı Jm ı ıe' kil"!, o
ttu tattruyıınlar bılemi}'eerkler
dır. Fakat tt klt" matlt'.ıp o-

Jıış, felSkclll'rin dolimıı~ına &C

brp t fkıl edı) or. Surallc )1.t· 

karı n g elen otomobıllcrın ar 
kn,ınıtan bunları duşUnü) or
d ım Ha~alın ka~p;ık bır mad· 
d<? gıbi anıçlıırıınızdan fırla· 
~ 1\ rrmc i ıhlim:ılıni hatırım· 
nan çıkllrıımı,>oıdum. :Birkaç 
otomobılln arkn ından kafama 
dolU\ercn bu rl ışilncC'lcr tuha· 
fıma gıtli, \' a bakarak gül· 
dtim: o da gtildU. fhti~ ıır a , 
her ~aman ne 'elidir v.ntC'n. 

Solumdıın l ine sılr'atll bir 
otomobıl rr ti \ c hırnıı ismımi 
ça~ımorlarmı ~ıbl ı::rldi. Dur
dum drafıma htıkındım. Dc 
mın )anımdan ~cçcn lAc.vı:ırt 
ot omohıl l50 nıclı'o kııdar ileri 
de durmu , tıerl geri g~liyı:ır· 
du Kimdi acaba., :Klm olabi 
llrıt ? 

Ve Jınla ıldı .. E zim Eurh:ın 
mıe Ktrısı "e bir arkııd~ ula 
m htftpta kah\"(' içme e Emlr
dııa dl orlarmıı İlle ten de 

SADUN TANJU 
) ... 

S:<'lecck in dhe tutturdular. 
.RutUn mazrrctlrrlmı reddetti· 
lrr: tCıınım hır aat sonra u
) uyu\'rrir ın, enle~ bir manza 
r11 st~reMC'ehin, dtRmeı mı~ıı 
dedllC'r. Deı'trrdl tabll, arkııya 
atladım. 

lehtnha 1ı kıın'lk 
içilen kahveler 

M eAer her mchtıı.pl bo~ le 
ıııl<?cc kalkıp Emirdna 

ı;ıidcrlerrnıe. Stıhll olonıobıller 
le clolu olurnıuş. Helr kııhvc, 
çınar altı, Utne at an ~tır~ diiş 
mezmiş.. Burhıın: •Dol:rıı u 
dedi, )ol u·ık, cliş oldukça 
)Orucu ama; mehtap! , (lll'll 
tıırıl sulara bakank iıçl n o bir 
fmcıın kııhH?nın z.evktne de do 
yum olmU>Or.ıı 

Yıllıır var ki Emiı ı:an:ı tılt· 
rnmı)ol'du:n Sl'nrlcrce ewcl, 
orta mckle,>tr hoca iken, Jo:mir 
ııftna ba~ ılırdım. Çınarnllı o z.ı 
mşn bu kııdar. kaln!:ıalık olmez 
dı. fbrııhim EfC'ndinln gıcır gı 
rır b:ırrlaklarla vcrdıği meşhur 
cayının şöhretli, blrknç tanın· 
nıış C'dip 'c ~nlı in, blrknt e~kl 
1stanbul efondislnln malômu 
idi Sonı a na ıl oldu, blllnm<'t, 
ı;ınaı· altındaki ııralıklı mıı tılar 
yan) ana dizılmrl.!e, sıındııh ıılar 
hlr açık h!ı\11 ~ınrnınsınrlııkl "'i 
bt .bırbırıne blUst rllm<'l!c baş 
lendı. Hoet11ıa \C kar ı ahıle 
karşı &t'rc SC'rpc oturmak ye· 
rlne. omuı omuzn. iç içe san
dal~ cl!'re lficherir oldunu7.. 
ll<'lt' 6l<'C'C'lrri h'ilün çını r al 
ı nı ııünıiilz '1 hl a) rlmlııtan ko· 
camın kocamın <'lcklrık am
pullı!rı ~ok Mu, !~ın bOtOn z.r\' 
kinı kaçırdı. Bunları btldığım 

lcın Emlrdnıı rıtmrı e içim 
bir tUrlU elvermiyordu. Nıha· 

lıktı. Kehvenln önü:ıılrn 
geçtik. Sahil bo~unca sıralan
mış > Uz.lerce otomobil arasında 
bır l er bulabilmek lrln 200 
metre kaılıır ötelere gitmek 
lAzımgcldl. Bereket \'er.:ln, 
garırnn çocuklar tA buralııra 
kadar ı:eli) orlar. \'oksa biz.im 
ınchlnba karşı kahrn içmemiz 
hır ha) al olncaktı llo . blum 
bulundu~ıımuz l C'l"(! ~ctlrılin
ccyc knclar kııh\'rnln dr knhı C' 

lıği kalmaz ) a" Bununln bcra 
her 1:ar on çocuı'.!ıı knh\'el~ri· 
mizI slMcdık. KllçUk bir seeca 
deyi ahi le saydık \ () üzerine 
iliştik. 

Ay, flerdt' lllsıır tııraflllda. 
clenilin llr.rrlndc idi. f,AC'lvert 
Ro~ıız sulıırının fütUnden, kU· 
çlık kıpırtıl&rı)·le gümUşt a dın 
lık hir ~ol ur.anı)ordu ar.ki 
bu ~olu, ımların ııkınıı~ı öte 
lcrc, çok lllelerc glitUrilvor U· 

nı~ ordunuz. Sonra, nıı~ıı. n<?re 
dtn ve ne ıamAn :eldi~! p<'k 

belll olmıyan bir ıı ndal ula· 
rın A) dınlı""ına dıl~tU, H pi· 
mız o sandalın içinde olma~ı 
otledlk. Ellerimi!! dlz.lerıml:ne 
kenetlr' p, suıtuk .. 

<De' ıımı !a. 6, Su. 3 del 

1 

Urfa ve Antep gibi §ehirlerimizin kurtulu~ mücadefeferı 
istikfôl harbi tarihine yeni yeni kahramanlık destCJl1" 

tarının geçmesine vesile olmuştu 
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Fnnm.ların löÔtu ile 
ruaraa mudafaası 

Fransa'nın meşhur ·Tan• ga. 
zate.sınin Adana muhabiri, 

Maraş mUdafaa~ı milnasehe'i· 
le 15 Subat J020 de gazetesine 
a~a~ıdakl te(grafı çekml~ti: 

• liralny Norman tarafın· 
dıın kumanda edılen Francıı 
kun t>tlerl, top \'e mltra,yöz
lerle < 1) mürehh"t \'e mll:•l 
!Ah Tlırk çf!tclerlnln oldukça 
~ıddetli muka' emetlerıno in· 
zımam eden bir çok mU~kUıtıt· 
tan sonra 8 ~ubatta ~l3r.ı5tıı 
bulunan General Keret !le lr· 
tlbat ha!ıl etmı~tlr. Türk ba· 
~ıbotuklarına 'erilen ciı\11 
d!.'r~ \C terbi)eye nğmen r· 
fR ile Maraş mıntaka<1ında ıı· 
z.anan ıeciık mıntakııda ) apı· 
lıın tahrlkA ın ~eni netke1er 
doğuracağı zannolunmaktacıır. 
Fılhakıka Meraşa doğru :;eni 
tııbşidatın Yukuu blldlril nett· 
tedlr. Şehir, kıtalarımız. tarJ· 
fından ~ımdıllk tahlıye olu'1· 
mu§. anrak Amerika heye? ın'n 
hlmnycslne nakli k&bil olma· 
~an elli ) aralı terkerlilmlştir. 
TUrklycnln hu kısmında mu:ı· 
hede hükümlerini tatbika nıc· 
mur Fransız kumandarılı~ı 
memleketın her tarafında do 
la~an başıbbzuk çeleff!re kar,ı 
~ apılıın muzahcretin kat'ı için 
mUtlefıklerin, Türklıırclen mıı
\'&Cakat istihsali zamanına kn 
dar Adana ile Halebln şimali 
garblsinde kAln blı' noktaya 
kadar olan şimendifer hat~ını 
muhafaza ile iktıra edecekt:r. 

l\tarııs milda!ııMı e nasında 
lslahlyr.de ku\\ etli bulun mı 
nın ehemmiyeti anlaşılmı tı. 
Vaktlsle mUmkün olup da btt· 
rada kuvvetli bir teşkillt vı:· 
pılmış ol~!!.ydı, hasımlarımız 
Mıraşa kolay kolııy imdat kuv
vetleri g!Snd"!remez, !atla kıın 

Kahraman l 'rfadan bir görünüı 

.döklilmezc!i. lslahiyenln :hf:!r 
bir nokHıl nazardan da ehem· 
miyeti tu,hur etml&tl. O da 
T\lrklerle tevhidi hareket et· 
mek husu~unda pek çok m\ir:l· 
caatlerde bulunmuı olan H~ 
leplllerle, I •lahl\ e üzerinden 
kolaylıkla ''apablleceklerl lrtl 
b!t sayesinde onları umının· 
da harekl'te getirmek mUmkUn 
ol11bilecekti. 

lslııhlyeye hAkim olm ık, 
Bahçe il• B lp•nar \! Belpırıır 
ile Ant•p orasındaki da~'ık 
mıntakı. ile Karıı(u taraft!ldın 
kuHet•ı te kflAt (2) ya!'ab ı. 
mek rlemektlr. Hiç ~uphe edl· 
lemeı kl. Islah!) e ile Adan11 
rslabtye ile Halep, I!lahbe ti 
MarPş ara~ındakl boğaz \'! ae 
çıtll'r milli müfrezeler (3 ı 
llnı!e ol~aydı, bu sahada hare 
ket leşebbUstinde bulunan İ'. a 
eım ku\'VP.tlcm pek çok m:ü:ıı· 
'enıete maruz kalacak 'e A· 
manos un ~ark u garbınc!akl 
mıntıkaların muvasalesı ke· 
sılmis olacaktı.• 

MJlli te kllitın 
Takvl).ı l 

Fransız muhabirinin fikri de 
gözönUnde bulunduı ul.J· 

rak Maraş \'e hH·allslndeki 
hAklmıyethnlz.i dalma muhafa 
za cdebılmek için Maras. P:ı· 
ıarcık ve Anteptekl mlllt tes· 
kllAtımızın takvb esine ba lan· 
mı \'e muhtemel yeni blr le· 
cav\lz kıır~ı~ında !\rvell Bah· 
çe • Belpın11r ve Relpın.ır'm 
şukındakl dl!ğların n r;onra 
GAvurdağı ile Marasın cenu 
bundaki bot:aıın mlidıfaasına 
karar ,·erllmişti. 

tıraşın şanlı milda!aası, A 
mancs'un 'arbına \'e şarkı" 
da ya~·ılmıştı. Ecnebi hgallne 
karşı birçok kanlı musadcme
ler olmu~tu. Bu csnadıı SU."tlç 
gıbi hım mevkiler kurtarılmış. 
tı Antep 'e Urfa gibi 8thırle· 

J 

t• 
rln kurlulu~ mUcadele~f1•1 • 
'·am etmis İ&tıklll Ha si 
hlmlze yenı yenı kahratn ,~: 
ların geçmesıne vedle 0• 
tu. 

Urfa cenubundakı ı:irf'9 
Mara~ milcadele~ine tJrU, l 
gönderılmlş olan Fraııaıı 1 et 
vlye kıtalarının hareke1!11rı 
nuptan Ucız. ederek ~ıl 
lara hamt ~ardımı sa lZ fi .. 
mek ıçin t:rfanın cenubtl r • 
kmnde bulunan sımend~::ı~ 
tasyonuna 25 ocakta h ıJ 
geçml ler Ye burada bf o· 
ribat yaptıktan sonra 2 ~· 
ta Sürüce çekllml•lerdf .• ,!. ı 
baya girmi~ olan a~re e"'" 
SUrilçIUler Urfada rnuk• Jı'~ 
t~ hazırlandıkları haber • ı:ıf~ 
Fransız. ve Ermenııere "•~' 
harekete geçeceklerdl.Ull ~ A 
bu Etrada Si\ erek ın e< • 
vetlerınin Urfayı geıec , 
zamanın gectkeceğini ötrf eı: 
ce kendı hareketlerini dt 1,r mecbıırlyetlnde kalı:rııf ,ı 
Bundan istifade eden f~~. •I 
lar, şehrin mUnaıip e ~ı' 
) erle~erek buralarını ı:ı:ııl 
a) a haurlamışlardı. ~ 

Urfada bulunan Frans} ı 
ralıyı ı 'orman baz.ı ~(.1 
ktt.!larını bP.raberinde ı;,· 
getirmek için elli a th ~ 111 
le Birecik Uzerlnden r-

gitml~ti. (Sfı 
<Devaıııı 

fi, 
<1> :Burada bahis nıe~ıı.~ 

]!11 top \e mltral)Oı fr r r 
fardan lf Unam edUeııJertl~,r 
r.lm ıönderdiklerlmlı o ,fll' 
!erde l\lıra a vl!ıl oıaııı 
tı. 1 ~ 

CZ, 3> Iuhabirln, teE1'fl~ 
milli mufretelerden ısı~ 1' 
Ki!i.kya a getirmekte ol \Jt 

rı Ermenilerden le~kill 1~ ı t 
masını le milfrueler te 
dilme ini I l1>mekti. 

lalu üzerindeki 
santraller 

Bunlar yalnız Şimali Kore'ye değil, Mançuri'ye, Siberf 
daki Rus üslerine de cereyan veriyordu 

Blrle!lllll Mllletl•r havı kuv· 
\'etleri tarafındın birkac 

defa taarruza utravan, Yılu 
n hrl lh:erlndekl elektrik sıın· 
trallerl dört grupa a~Tılır: 

1 - Birinci ve ,.n mühim 
ıırııpta Sulha gantrııli vardır. 
Bu untrıl autte 400 hın kilo 
\Al elektrik IAtlhsal eder. Gene 
bu grupa men~up Pyoktanı 
santralinin lstlh(ali 92 bin ki. 
lovattır. 

2 - Bu grııpa mflnsup an 
tr111lrr "l'Rlıı nehrinin birer ko 
hı lberınde. Choten ve Fuaen 
de insa edilmiftir. Bu nntral. 
lrrln i ih~aı kudreti ll2'7,S75 
kllovattır. 

3 - ÜçUncU arup :Ko en~· 
d<?dir. latıhsal kudreti 238 bin 
kli0\'1!.tllr. 

4 - Dördüncü grup elmılde 
TonC'i'dedlr. latnısal kudreti 
28 bin kllovattır. 

Santraller lklnrl danyı hftr· 
blnd n u evvel, 1937 de Japon 
lar tuarından yapılmı,tır. Bun. 
l r<lan blrl dUnyının UçUnC'U 
d r c de bU rUk elektrik Un· 
tralldir. Santraller ~ alnıı Si· 
tnal Koreye de il. Man~urb•e. 
Ruıııı.rın VUdivostok ve Port. 
artUr Utlerine, S!b r:ıdalcl ba· 
ıı fıbrıkalıua da cereyan \'er-

1 alu nehri bo:>·undıki aantrıller 

mektedlr. l __......bil 
19.uı de Ko~yi iueı ed~rı 1 Bir yUıbatı otor1'0 

Ruslar, Japonların yaptıkları ··ıd0 
tesiatı geni letmı lerdir. San- kaıaıında o ~ 
trallrrin tahribi Mançurıde Çin !) ""'6.-" 
ukert sl!Ah fabrikalarının ça- Balıkesir, 23 (Husus 1 ı 
Jıemuını durdurıcıılı.-tır. çu Yuıbaşı Hayri Akkt>' lıP' 

sınde bulunın ukHI bir ,fJ1. 
Bombardıman edıl n san. mobili Anebıcı kl:lyil el , ıt 

traller Kore toprakluındadır. Ur'atle liderken de\'l'll"1ı'ı• 
Bu hareket 19 ı de Mac Ar- ıuntte )artl&nın yuıba~'r t'J 
thur'Un ya11mak istedi~! Man· rıldığı hut nede tilmU!~~ tııt' 
curıdekl ueıerın bombardıma· de buıunın er ~oför! ıı.>• 
nlndın farklıdır. olmamı&tlr. 

l • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
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Abbasın kumarhanesini 
nasıl bastık? l ...... ~ 

l Ge~··~j;;~~·· tertibat- Damların üzerinde :·ö;:~~~··;~··ı 
l hararetli yerinde - Eyvah basıldık -Abbas bu işi neden j 
l....... yapıyor Vedat Sokulluya yalvaranlar ! 
!l~)O •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
O d~\I !ınnlyet Amlrlıiın. Yaıan : Sofuk hll' olum riltzırı geJıp 
daYıı. BaSko:nısenn odasın· ıeçıyor. İçerdekılu1n hep~ı taf 
d~ Dı1ırdaki tAthkta ol· M h f y k ke·ılmi6, btitun eller ha\aya 
l~~labah)c \"tr. Gidıp e me an 1 kdkmı,. Kumarhanenin sahı~ı 
qr .\ • baıba,a fıııldaıma· Abbas durumu anlıyor. Dudak· 
tektıı ctlt, fakat temkinli hı· Son dıkikıya kadar her eeyin ları titreyerek mırıldanı~ or: 

lı& er . ıııli tutulması llzımmıe. Blr - Basıldık ... 
~t ,Jieekt hlduelerde dıüta· aralık lı:omıaer mua\inı Halit Evet basıldılar. Bın bir tetl· ı 
tıltt •tile bulunarak raıete. kolumdan tutuyor. bire, temkine raımen basıldı· 

'1 de llbırsızlanı~orlar - Şu sokatı sapıp ıWene. lar. Salonun soka~a bakan rıen 1 
lıitıııı kuıııarhane basılacak. lim, dıyor. ceresı açılıyor. Uzun, keskın ı 
~ k tertibat alınmış. Son Yokuıtan lnh oruz Kıluenln dUduk sesleri. O zaman. sankı 
~a 1 ada ıelen itePf raporu• yanında kuvtu b1r köfe> e siper yerden bitmliCesıne bır sanıye 
k.qtı~re kuınn 0 na tan sa ton C1lup bekleme) e baılı oruı Gö içinde sokağın karanlığında 
d.iror:!lkınıı ve OYUn de\ am e· zum kıranlıla alıııncı. etrafı. 3040 golge beliriyor. Apırrtı 
~ IO Ut Saat, gAce l amm· mı daha dikkatli kolaçan edlyo nıanın kapı•ı içenden açılıyor. 
ht 1~• hırı geçı or 'Eınni· rum Duvar dıplf'rinde. kıpı ke l\terdıvenleri dorder beşer at. 
tallıtı ~lrlıt•nın korİdorlırt, narlarında bır çok insan ıöl· lı~ arak ıkınci kata tırmanan tır 
7-, lirlittikte kalabalıkla&ı· ıe~ı Hepsi sınm15 Bunların manana .. 
te teu •z EOnra kapının önün- ıkinci tube memurları oldutu· Kumarbazların arasında de· 
~ ,.,1?'!1 bir polıı arı basile nu komiler muavınl bana go '· rın bir huziln ... Hepsının yilzun ı 
'il~ 111e ait iki cıp duruyor. luyor. Halit Eher ateş ııbı bir de s!oyle mi olacaktık?. der 
laııı de letri ılr!yorlar. delikanlı.. Benımle konuıurkeıa ııbl atlamaklı bir hal var .. Ma 

lı ~Uru ikıncı fuben n enerjik gl1?lerlnı de fıldır fıldır etraf. sanın üatU fişlerle, itkambiller· 
'tıirra Necdet Ulur \lr.. ta dolaştırıyor. le dolu ..• Birkaç yüz lira da 
hl.ıiırın ııın adam akıllı gozunil Bırıncı grup. meehur Surh e para ,·ar .. 
da bu 11 Olan \'edat S6kuru hanının vınında, Pıremecı so. İkinci şubenin ~·aman komi· 
tıiııu ırak anı pek ke,ifli go. kağındakt kumarhanenın dıbl· serlerınden Şerafettın Kılıcta. 
iliııcı · Ba kında , azıfe alan ne kadar solı:ulmu~. Bttııik bi· kin ht!men bunlara el koyuyor. 
lla top~Ube memurlarını etrafı. na,>a gırıp dama çıkmıı. Me- Kumarbazların üdU birer bı· 
"er, or aını~. son dırektifleri murlar, ayakkabılarını damda rttr aranıyor. Tabanca bıçak fı 
\1 · bırakıp saçak kenarlarından ı· lln olmasın dlve .. Sonra da i. 
t ltlftlUer lerlemeıe çalıı~ orlar. lruan simleri teker teker tesbit e.di· 

ttftııJbrı ' hır kere muvazen .. , ını k~.> bet. lı3 or. 
eın •>'?ılı.> orlar maya iörsün . Tam alıncı katın 

Utlar ar d d z.i " " Sizden basmak, f a ın a a \'I • damı... Zaten Orl\ a rıkanların .... e tak l""'I ld B " Bir.den oynatmak 
.. 11P ltu ... ~ apı ı. ır hepsı bırer cambaz Bır tanesı 
~ aıı ınar oynını11 apartma· beline sardığı ipi çözüyor. ö. Artık liin zor tarafı bitmis, S ındakı bına}'a ıtrecek tekı ucunu bacaya bı~lı~ or. kanuni formalitesı baela. 
~lk ~lkıp iplerle aıaıı aar- Sonra ikincı,ı, daha sonra da mıştır. Zabıt yapılacak, suçlu· 
~~ 11

far o:;-nanan odaya UçtincUaü a, nı isı yapıyor. Ta· lar mahkemeye verilecek. 
:-qılrııı kıncı grup, kumar- bancalarını son defa yokluvor- Bu arada ıkınci şube müdil· 
~Utucuk löıcuıunu yapan ve lar. Namluda mermi \'ar ... Her rü Abbasa soruyor: 
lı.rttı bır §tiphede tehlıke tertıbat tamını. Yavaf ya\•aş - Yahu neye yaparsın bu işi 
~•ca1r v~en erketeclleri bas. ıplerden &§atı ka~'tlll) 1 baılı· Abbu?. Doğru durüst bir ek-

li •ba ~Uncu grup yukarı· yorlar. mek ~olu bulsan daha iyi de. 
~ •rıattık i aret•nl alır al· TehlUı.ell dakika fıl mı? 
~\. Öt rtnıana kapıdan dalı- - Bevim ne yapalım? Biz de 
le '!1.'ld:~ ıruplatın da sokak Gelip çatıvor ekmetfmlıi bu > oldın çıkın· 
~e @rt .. ıı-. ba·larında tUrlU Gecenin en heyecanlı dald- yoruz. Tabıi siz polıssıniı ılı· 

l 11 ar var. kuı ,.e içerdelı:iler, o~"Unun den basmak ... 
lıtteCiler~da Vedat Sokullu ga. en tatlı ~erınde .•. Komısetler. - Ya .mden! Söyle. So)le, 
~ ?ttıtr de muhtehf grupla· den hırı mutfa ın p"nceretıne utanma . Sızden de oynatmak 
ı.~ e ı tına \ r \b?. 1 ın i. hafifre dokunuyor. lkı kanat delıl mı?.,. 
~ 4t b ~hlı mil ad,,me tehlı· da usulcacık ardına kadar açı- - Eh ne yıparsı!'I? ~il le 
' te U1 1ındu u için !lnn d•· lı)or. Be~aı çını tatlarının ül· bııa çıkılmnor. Göıciller de 
tıııı. lrlkinli dl\Tanmak Ja. tune çoraplarıle basarak )ere para etmedı bu sefer .. Ben 21 

c.... ıru~orlar. Alır ağır ılerlı> ere ıt sene mahpusta yat mu; adamım. l'aL • ~ıııa~ b 
11 l b ırer b rer dağıla· kumar salcnunun kapısını bir· Afla çıktım. bafka ne iş yapı· 

ttı arı •una gıtm .. k !çın yola denbıre aç~orlar. blllrim". 
~tıı lJ:r :S"n de komı~er mu - Eller yukarı! Kimse kıpır- - Ama senin yaptığın bu 
~ ca t F.h eri" brraber İs· damacın. iı tehlıkelerle dolu .. Bırblriniz 

tıı ~tü ddesinden TUn~le doğ Tabancalar ha\'adıı. Namlu· itin tehlıkeler varııtııbiliralnlı. 
~•r•ııe ~rurn. Kutnarh:in•nin lar kumarbazlara dotru çevrıl. - Yok nllahi M!idilr Bey. 

Oldu unu bıhnlvorum. mis. Salonda mUthlı hir an... hepsi namuslu. efendi adam. 
lar .. Öyle sıllh millh bizde ı· 

Dünyada neler oluyor ? - ranıa .. Biz kumarın dendılik .l - tarafından iidiyoruı. "la.. Abbasa. neden hapse ıirdiğı 

lt~@rikada ~oo hin nf, ne)e hu kadar çok yattığını 
d soruyorum: 

~.l:.dın nıeınur 'Tar - Birkaç tane cinayet .. Dl . q ye cevap verıyor. 
!ti4 ad YAnı topu topu birkaç adam 
" tıte ro 1 n•~redılen hır is-! kadın derhal bunları yumrukla· oldurmll~ Hapisten çıktıktan 
~ta ııttt~e kadınlar umumi n~le mukabele etmiş ve ikisini sonra Be~oıtlundakf beş katlı S ·ltırak te daha buyuk ol- de kaçırtmı~tır. apartmanı, a~lığı 825 liradan 
~ Olarak ed vorlar. Bu eilm Marıanne bundan sonra gQ. kırıılamış. Kumar oynatıp ıe-
'tıi bııl kad hükUmet ışlerınde 

1 
kt'lnetle yoluna deum ederek C•m l olu buluyormu~. Bundan 

'-t~ı:. ~uı:ııa ın memur çalı~mak· evine ıelmıştır. :ıa giln önce birinrı kat bası· 
~;-~. lllU rın beş -yüzU mU~te· i l UhU 1 · Dil k 
"'lllıtı st"ear mua,1nlltl gibi 50 ya,ını ge5m ' ıp m r enmış. n a ~am 
dı~bıtrı~•tııvkuer isıaı edıvorlar. Jo"'npr.ı.ımlyeler 1 da ikinci kat basildı. Şımdi El· 
.:ote ~ tn b " u ra üçUncü kata gellvor. Her L.'""rı l..üL iri Danlmırkada, ö ı · basılan kat 3 ay kapalı kalıyor ~t ı "''ernb d k Amerıkada pönpr mıye erın 
~ k lcı tlçı ı 8ur~ ~ k ~ima ek~em a 4~ • 50 yacını fl!çmiı muş. Bıışinci kata sıra gelin· 
l( oıı.aoıosıtık e çı ı AUbl, kimseler olmasından şıkA\·et .-dıl ceye kadar, ilk katın açılma 

lıqttlllıteıu h k memuru \ardır. me~a ba•lanmı•tır Charlu Bo. zamanı da ıelırm15. Yinl Con Gır IJlcie u ı'.'ıınetıenn mec- •"' • " • 1 ~ iı hu2ak 7 kadın mebus ur. yer Clark Gıble, Hıımphrev Bo. Ahmedın de\Ti daım makınes 
--~~l•rııı.ıı Oınetın )uksek mah· ıart. Pauı hıni. Spenrer Traey fibl bır sey ..• 
~dır e de kadın Au bulun bu vacı ilerlemiş jönprömıyelı>r R!!lmler ıaıeteye 

1 · dendır. Fakat halkın blll ilk bir Basılırsa 
, "ailt.re k 1. . kı•mı bunları hAlA he~end• len k bb 

1 itti ra ıçe11ne flbi ı:enç l tldıılar da bu olgun Konuştu ça A as neşe enme 
lıı llahat tav d"ld' erkeklerle fılm rıwırmetl tereıh ye başladı. Tatlı tatlı an· 

'-bet lı aıye e 1 1 ~ latı)ordu. Berı )anda Vedat ~ tlı t :olı:torları, Kraliçe Eli· edı\!ormu§lar. Sokullu) a >ah aranlar da var. 
~ ıııuıtııc~ndını tok yormama. Nezlenin sebebi nedir ? _ Aman komıser bey. Gtl 
4ıP t ttırıelln .0ldutu kadar isti· N'eılenln atbebl n@dlr' .. Ki· sen, şu ışı idare et. Yoksa be· 
~ tlokto ~ı tauıle etmııler· me sorulsa bunıı .üşütmek'• <'e. ııım resnum gazete)e basıldı 
~le ken~ 1~ •Kral Altıncı vabını \erlr. Oılo Ünlvenitet! mı, öldutn demektır. Ben \'al. 
ıı.;,,.ı bıııu ını 0 kadar )ormı· profesdrlerınden biri hunun dol· lahl kumar oynamt)ordum. 
~ de

11 :•attı olurdu. Kra. ru olmıdıtını, nezlenin bir mik· ıö~ le masanın kenarından sey. 
~ ır, di" azıa Yorulmaması rop siltUnden bafgosterdi~ınl is- rMiyordum. İstersen Abbu'a 
~ l.aVıı~ • orıar. pat etmek iı;iıı tmı tecrübel~r sor ... Sö)lesene be Abbas .. Be 
)~~u de kralıçenın 4içilncU aomı~tır. Profesllr iptida ılık nim kabahatim \'lr mı? 
~ l!ıaaı Ofurmaı;ı zamanının suda ban,·o ~apmıe. aonra çıplak Abbas boynunu bUkuyor: 

lflt?a ınunasebetı) le bıl· cer el anda durmuıtur. Buna rağ. - Benim Ufımın ne kıymetı 
4,,n r edııınısur. mrn nıızlelenm~mlştir. \"ar be karde§ım? Ben de ıenln 

~taııs abella iylleıtl Profesör bundan sonra 40 de· gibi suçluyum .. 
~ltt;ıı:,:rtıstıerının en meş. rece sıcak suyı ıirerek banyo Adam mahzun bakıılarını Ye S lcp111YAdrıııahella iki serıe )apmıe ve tekr1tr rere ·anda dur· dıt Sokullunun yuıunde dolav· 
t:-: il llO!ıra a a bir film çevir· muıtur. Bu defa da nezle olma· tınyor. 
' ~l ~ ortadan kaybolmuş. mııtır. Suçluların :Mudilri) ete ilSlü· 
"1.. •111&11.aı ;,_,n b~ç duyulmuyor· Profesör üçüncü tecrübeıinl rülmesl !Atım Polb otomobil· 
~ ~thebı ıımdi anlaşıl· muhtelif beden hareke•lerf yapa. leri caddede hazır, bekliyorlar. 
~,1tt haua tkı st-ne ev\ el aaır rak terli terli cereyandı durı'nak İklş•r memurun refakatınde 

.\ııı tthıııt lanınıs. lıır arılık auretMtt ~ ınmıstır PrôfeA~r fe· suçlular tek"'r tııker otomobile 
~ ~ıı.~11,eYe gırmiştir. ne nezle~e tutulmıımıetır. bınllırilıyorlar. 
~ •~rty eıındı nekahet dev Maamaflh ıerek ke~11sl ıerek Artık ıl'relık faaliyet bitmle 

t•l"irnı~r. Yakında tekrar diğer doktorlar bu tecrübeleri tir. G_lddeve çılı:ıyoruı. Kumar 
~. le baııayacaktır. başkılar1nın tekrar etrntmesinl bazların dolduru•rlu~•ı ntomo-

L tclft'ıplyonunun tavshe edhorlır. bil hareket dmek Uzere . Vedat 
llltQ Franıacla fiyatlar Sokullunun elini cııt~ .. Qıc IYrl-rıaı iki erkeftl lıvorum VP polis otomobili m 

4 ~CI clOfOyor •lzr- :\ola kovuluyor .. 
~~ltıı ıırttı 1 Franııda et. sebze ve mevva Olan olmuş. ortalık siJkQnete 
~:~an;\, •tır ııklet bokı fiyatlınnda mühim 'bir ucuzluk kavuşmuştur. Abbas Yolcu ... 
't a: t!eeıı ~ldin'fıı ltarı&ı Mı· vardır. Et fiyab kilo bafl!la .,.O Gidiyor. 
~•rke11 •~ta bir ;ece evi· traak. yani 75 kurut ucuılımı&- Ye ton~a kalı'Jı .. ım•h'L-1 l'ı•"ri 
'ıf ~ ilham~ sarMsun teca. tıt Hilktlmtt fiyatların dah• ıı. dildilfUnn var lruV\'etile öttü· 

)lı boks r Kocasından yade ucuzlayicilını htlkı bil· rn, or. 
ersi alm15 olan dırtnl&tir. Asayiş berkemal n:· 'sına ... 

1 

it Hasan Gemici ve Bayram 
Olimpiyat şampiyonu oldu 

Takım tasnifinde: 16 puanla lsveç birinci, 13 Puanla 
Sovyet Rusya ikinci, 12 puanla Birleşik Amerika 

üçüncü, 11 puanla Türkiye dördüncü 
Helsinki, 23 (Hususi surette 

göndttdttimıı muhııb!rımiz Se. 
dat Taylan bıldırıyor) - Bu· 
;un serlıf•t iilre; musa bak ala· 
rının dömıfınal 'e fınal mil~•· 
bakıları yapıldı. Gureı; salonu. 
nu dolduran kesif blr se~ird 
kalıbalıtı önünde cere~an eden 
müsabakaların netıceslnde şam 
pıyonlar Ye dıRer derece alan· 
lar belli oldu. Güreı; musaba· 
kal arının cere~ anı sırasında, 
bazı hakemlerın ) anlış karar
lar 'ermesi,. bilhassa bııim 
ıılevhimize oldu. Halkın ~iddf't
lı protestoları~le mukabele ıo
ren bu kararlar hırıç, musaba· 
kalır cok muntaum ve o nıs
bette he3er.ınlı oldu. Günlerce, 
yuılerce rakip arasından sı)Tl
larık fınale kalmış ıampiyon· 
lar ara~ındaki müsabakalar ne· 
tıeelendıkten ıonra, kazananla
ra )apılan mera~ım pek muh. 
t~semdi. Bıze 52 ' 'e 62 kılolar· 
da birer şampıyonluk kazandı· 
ran Hasan Gemici ve Bayram 
Şıt"le, 87 kıloda uçilncil olan 
Adil Atın şanlı ba)raljımm se· 
re! dıreğlne çektırdıler ve ıs. 
tıkl~l mar&ımıı bando tarafın· 
dan iki defa çalındı. 

Bırıncılere altın, ıkincilere 
gilmus ye tiçunrulere bronz ma 
dalyalar \·erılırken salonda ya· 
pılan tezahurat son raddesinı 
buldu, Muaııam bir uğultu 'e 
kulakları sağır eden bir ılJ.:15 
tufanı dakıkalaıca etrafı kap
lııdı. 

Türk gilreşçılerinin ıeref 
kilr&Usilne çıkmaları a)Tı bir 
hAdıse oldu. Finlılerin 'Iürkle. 
re karşı be ledıkleri dost \e 
kardeş duyguların tazaliürune 
bir defa daha şahit olduk. Şe· 
ref kursu üne çıkan bUtlin 
t;porcular ish!;"nasız hır dostl•ık 
~atmuruna tutuldular. Sovl'et 
şampı) onları bu samimi davra· 
nıştan ne derece mütehassis 
ol mu }ardır bılm~ orum. An· 
cak, şımdı) e kadar pek alı.-ma. 
dıkları bir hadise ile karşı kar
&!\ a kaldıkları, bunun &aikın· 
lığından kurtıılamadıkları, yilz
lrrindeki ifadeden anlaşılıyor. 
du. 

Biz, son nahoş Mdiseler ol· 
masaydı, İstiklal marşımızı as
gari bırkaç defa daha biltnn 
bu topluluğa dinletebilirdık. 
Fakat bu netice de bizim için 
memnuniyet \eriddir. 

Sııe &ımdi, ıerbest güreı 
pmpı) on asının ı;on (ilnü mil· 
sabakalarını \'erh orum. 
Ağır sıklet: irfan Atan (Türk) 

- Taısto (Fın) Dort fena 
puanı olan İrfan mutlak bir 
tuş kazanmıı.k aıınıyle mındere 
çık"tı. Gongla bera~er hasmı· 
nın Uzerlne. atılan lrfan der. 
hal ~inh eUresçı~ i bastırdı; 
ıerek hasmına ve ierekse se· 
> lrcılere he~ eaanlı anlar l&
çırtmeğe b2şladı. .Muhakkak 
Tu5 yapmak aznunde bulunan 
İrfan nihayet sek 1lnrl d~~ ka 
da bu arzusuna naıl oldu. Rus 
orta h:ıkemın duduk çalmasını 
\'e nııtıceyı i!An e~meslni bek· 
lıyorduk. :a.taaıeEl'f ~erek orta 
hıkemı Ye gf'rekse Hakan ,.e 
isvcclı e>lan lkı ~ nn hakl'm bu 
barız tueu \·ermedıler TuŞ ka· 
rarını ıoeren sadece Fransız 
yan hakemi oldu. Gayet tabll 
olarak bu haksıılık a~ır sıkletı 
µımn asab•nı bozd•ı ve bu sı
nirlilık illreiın sonuna kadar 
dP'-'m etti 

l\Iu ~lı "'n bun-lan sonra 
kı safhasında muttasıl İrfan. 
dan kaçan Taisto, ıkinci bir 
tu~tan kurtuldu ve bu sur ·Ue 
bu mu abaka)'l ancak ittifakla 
kuanmış e>1':1uk. 

İrfanın haksız • 'erilen bir 
kararla tasfiye~ e utraması ida 
rec lerımızın ıtirazını mucıp ol 
muctur. 

52 kilo: Basan Gemici 
CTurk> - l'ushu (Japon) 
Genç gilreşı:imiz Hasan Ge

mici, bu kıloda favorı olarak 
ıösterılen Japon şampiyonile 
Jtarfılaştı. Çok hlkim ve atık 
bır gure5 cıkar<tn Gıın!ici, km .. 
vetll rakibın! iki df'fa köprU~ e 
getirerek tuş tehlikesi geçirt· 
t1kten sonra, bir liçüncU tecrü· 
be yaptı. Kın' etlı bir sarma 
takan Hasan, bu dda hasmını 
tu11a ıetlrmeğe muvaffak ol· 
du:rsa da İrfanın tuşunu gör. 
me) en hakemlerden orta hı· 
kemi İtalyan Bafıco bu defa da 
tueu 'ermemekte ısrar etti ,.e 
genç ıımpivonumuz bu milsa· 
bakayı ancık ittifaklı kazanı· 
bildi. 
82 kilo: Bıyrım Şit (Türk) 

Nasır Ctran) 
Bu mUsabakanıı ıahbi O· 

limpi~ at sampıyontı olacaktı. 

Şımdıj e kadar ,!.aptığı butun 
mu. •bakııl r'1a i'ı" uı; hır mu
vaffakı) et kazanan Bayram, 
son mUsabalı;asına da .eülc 
bı;ladı. lhtıy•tlı denıımelerle 
gPc•rı ılk d• • be .. abere !An 
edıldl Güre• n hı•ıırl n "lnrakı 
cafhalarınd;ı, gP t · aı•• ~ '" .. !'. 

rek ustte çok i'I ı çalışan Bay 
ram Şıt, mu taaıl pu' an topla
dı 'e kuH etlı rakıb nı Hk a 
geçen son !iç dakıkada Aıf Pta 
bunalttı. Net cede mu abaka ·ı 
ıttıfakla il!nç ıure çımız ka· 
zandı 'e Turk ı lrııe tarıhıne 
l enı bir zafer ka"dl'ttırdı Bav 
ram Şıt, 62 kılonun ıampı3on· 
Jutunu ıarantılemekle beraber 
bır müsabaka daha ~aptı. A· 
merıkalı Hensonla yaptıtı bu 
mUsabaka~a tek dalarak ba~ıı. 
~an Bayram hasmını derhal 
bastırdı ' 'e mU temadiyen hırpa 
ladı. Nıhayct 9 dakıka 20 sanı 
)ede mu abakayı tu la kazan 
dı Bu suretle kı~ metll şampt. 
~onumuz Ba~ ram Şıt, ~ aptı:tı 

bu tun mu abakal.m kazanarak 
Olımpı)at şampıyonu oldu. 
Si kılo: Hanry \\ ittenberg 
<Amerika> Adıl Atan C1 urk) 
Adıle nazaran daha tecrubeli 

'e usta olan Amerıkalı iUreş 
çı, muubakanın başından ıtıba 
ren bu faı kıı eı 111 h · çse•tırd ı . 
ilk devre b"raberlikle nttıc"· 
lendı " kurayı Adil kazaniiı. 
lTstte gUreştlgı Uç dak ka !çın. 
de ha· m na hu; bir ev vapa. 
mıyan Adıl , altta ,unştığı ti· 
ı; lncü de' rPn•n ılk rl•' ., 
da tuştan kurtulamadı. Eıı su. 
retle, Amerıkah \\ ıttenber;: 
mu·ab ka"ı on da A 11 "'' 

yede tu.la kazanmıs oldu, Adil 
fena pu\ anları d le ele· 
mınc ed ldi 

Dl er miisabakalar 
52 lolo: 
Mahmud Molla Ka ıml <İ· 

ran) - Gto~1 Sa) 1ov <Rus) a) 
ya u;ı: ı he·abıylc galip. 

Yushu Kitano (Japon) 
Mahmud .l\loUa Kasımı (İran) 
a lttı!akla galıp. 

Bu milcabakanın neUcesinde 
<De\·amı Sıı: ı: Sii: ' del 

Serbest 
Güreş 

Neticeleri 
Helsınkı. 2::ı <Husu•t su· 

rette gonderdığimiz Sedat 
Tavlan telmle b !diriyor) -
Olimplvat serb.,st gıires mü 
sahakaları nefüelenmlş 'e 
a~afıda adları yazılı güreş 
cıler derece almıslardır: 
5Z KİLO: 

1 - Hıuıan Gemici (Tur· 
kiye) 

2 - Yusu Kltano (Ja
ponya) 

3 - Molla Kasım (İran> 
5i KİLO: 

1 - Soaşi 1sıl (Japonva) 
2 - Raşid l\!emedekof 

(Sov1et RUS} &) 

3 - Jadav (Hind) 
62 KiLO: 

1 - BbTam Slt CTUrkl· 
·ye) 

2 - Nasır Gnusetçl (İran) 
3 - Joslah Henson <Bir· 

!eşik Amerika) 
67 KİLO: 

1 - Olle Andenberg Cİs
\eç) 

2 - Thomas E' ans <Bir
leşik Amerika) 

3 - C' ıhanbahti Tevfik 
<İran) 

73 KİLO: 
1 - Wllliam Smlth CBlr· 

!eşik Amerika) 
2 - Per Berlın cfs,eç) 
3 - Muçtebavi (İran) 

79 KİLO: 
l - Da\id Simakarldze 

CSo\;oet Rusya) 
2 - Golam Rıza (İran) 
3 - Griı:ory Guricz Ola

caristan) 
87 KiLO: 

1 - Vıklng Palm (İsveç) 
2 - Vıttenberg CBirleşık 

Amerika) • 
3 - Adil Atan (Türkiye) 

A~IR SIKLET: 
1 - Arsen Mıklşveli CS. 

Rusya) 
2 - Bertil 

(İsveç) 
Antonnson 

3 - KennP. h Rlchmond 
ctnı:lltııre) 

-., 

Bıı) ram Şlt hasmına künde yaparken CB11ın Foto) 

Dün yapılan olimpirat 
atletizm dereceleri 

Hehinkl 23 (.\.A. ve A.P.) -
Bugün yapılan atletizm mlı 

sabakalarında a~ğıdaki nelii· 
celer elde edılmlstir. 

200 metre ((inat> 
1 - Andız Standıeld <Ame

rika) 20.7 
2 - Thane Becker (B. A. 

merika) 208 
3 - Jım Gathers CB. Amerı

ka) 20.8 
4 - .l'ılc Donıld Bally (İn· 

gilız) 21.-
Uç adım atlama <Final> 
l - A. Dasılva CBrczılya) 

16 22 l\letre 
(Yeni dunya ve Olımplyat 

rekoru) 
2 - Leonid Şerbakof (Rus) 

15 98 
3 - Arnaldo Devoniş (Vo

nu:uella) 15 52 
4 - Wald Ashbaugh CB. A· 

merıke ) 15, 39 
80 Metrp <Kadınlar) 

dömifinal 
Yarı li nallcrın bir seminde 

Avustralvalı kadın atlet Shir. 
ley Strickland de la Hıınty 
10,8 sanne ıle yPnl bir dünya 
ve Ol mpi~ at rekoru kurm1Jş. 
tur. 11 sanıvellk e~ki rekor 
1948 de meşhur Holandııh ktı· 
dın atlet Ba:ran Rlankers Koeıı 
tarafından kurulmuş•u. 

ııo metre manialı <elf'nte) 
Eleme serilerine de baJl•n· 

mıştır' Her serınln bırinci ve 
ikıncisı yarı fınaller~ ıwmek 
hakkını kazanmı tır Birinci &e· 

rinın netfr"cti · Hıırrıc;on Dlll~rd 
(B. Am,,rika 13 9 s1nhP (1!148 
de AmPrıkalı Bıll Porter tara 
fından trsis e-dılen olurıplva t 
rekorunu eıı:a le etmlstir ) Ser 
ı;:ei Popo! !Rus) 14.8, • Oliver 
B"rnarrl ( İ ı ·çre) 15 1 . Erdal 
Barkay CTurk) 15,2 • Edmondo 
Çako (Şilı) 15 4 ·O. Alko (Fin) 
15.4 

CTi.lrk atleti elf'mine oldu) 
t\ç adım atlama <elemf!) 
Ol"mpi,ıı• 3 adım atl emıı mn 

sa baka•ında dl"rece ılın final 
tura gırmek hakkını kaunıın 
atletler ve dtıreeE"lerl şöyledir: 

Leonld Şerbakof (Rus) l" O" 
metre • Arne Ahman ( İsvPç) 
14,72 l'tf .• Runıı Nlelsen CNor· 
\E'ç) \ e Siıı~frled Weinber« 
(Polonya) l4.f!4 m. Jeraldo de 
Olhere (Brer.ilu) 14 64 m. T. 
Yamamoto <Japon) 14 60 m 
• Roı:er Norman <İsveç) ve 
Ruy Ramos CPortekıı) 14,59 
1\1. - Alun AJtıok (Türkiye) 
13,62 M. 

3000 metre <Setme) 
Bırinrl ~erı· 

l - Kazant~ev <Sovvet Rus 
va) 8,58 • <Yeni olimpıyat re
koru) 

2 - r.unthıır Hesıır CAlm•n· 
ya) 9.05 

3 - Karlssonn Cİıveç) 9.05 
4/ 10 

4 - Cahit Önel (Türkiye) 
9,Qe (Yeni Türkiye rekoru ) 

Cahıt Oneı bu yarışta son 
metrelerde yaptı,iı fini•I.- Çek 
Fınlandıyalı ve di~er rakıpleri 
ni maglOp ederek fınale kal· 
ma~a muvaffak olmuıtur. 

İkinci seri: 
l - .A:shenfelter (Amerika) 

8 !il (Yeni Olimpl' at rf'koru> 
2- Saltikov CSovyd Rus· 

}I) 855.8/ 10. 
3 - Soderberı (İtveç) 9.02. 

4/10 

Sınk Atlama crıaı1 

1 inei Amerıkalı C. Janı '73, 
78 metre <Yeni olımpiyat r• 
koru. Eskı rekor Finlantiıyalı 
Jarvınenıne ait olup 72,'1 ıdi) 

2 incı Amerıkalı !ili Miller 
72, 4e 

3 lıncil Koıvo Hiyanen (Fin) 
il 89. 

3000 metre Tilrkive rekora kıran C•hıt Önel 

,----------------------------. 
Bngiiıikü ollınplyat 

prog anu 
T.00 Greko Romen <Tartı) 

Olimpiyat kampı 
8.00 Eskrim, Weuenı! 
8 00 Jımnastık kadınlar lMes 

guhalll m 
lu.00 Atletizm olımp!yat sta. 

dı: Cekıç atma <seçme) 
Kadınlar mızrak atma 
(seçme) 

l 1.00 Greko . Romen ıtıreş, 
Messuhalli 1 

13.00 Modern Pentatlon, Ha-
meelinna 

13 00 Jımnutik. Messuhalli II 
ıs 00 Y.elken, Rarmaji 
UI 00 Eskrim, Westen4 
15.00 Atletizm. olımpi) at sta

dı: 110 metre enielli 

(dômlfiı\al) 
(:~kıç at~a <final) 
400 metre (seı:me) 
KadııUar 80 metre lll· 
ıelli Cfirıal) 

Môo metr~ Cflnal) 
Kadınlar mırralı: atma 
Cfıtıal) 

lMO metre <seı:me) 
110 metre enıeııı ctın.ı) 
400 metre (il. ıecm•> 

1T 00 Hok~~·. Vtl&lr&m 
19 00 Futbol Pallotntta 
10.00 Futbol. Mu1'tellf sahlr 

CBir~r mae> 
19 00 Crtlı:o . Romen ıür•t. 

Meuuhalli. 
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Okuyucu Fikir 1 
ı====== Ve ŞlkAyetlerl 

P lajda iki yaralanıa 
'Iarab~a plAjında üstil le iki 

yaralanma hlidıses1 olmuflur. 
.Bunlardan bırı cuma dıgcrı de 
evHlki gün olmu§tur. Bu ıkı 
hfi.dıse sıra ında tesadUfen prnJ. 
da bulunan bır okuyucumuz mat 
baamııa müracaat ederek üzün
ıtı ile dedı ki: 

- Cuma gunli bir şah ın kan 
lar ıçınde hıl doğru ) urüdu· 
ğünlı gordum. İlk tedami ora 
da bulunan \e plaja gırmek i. 
çın elen hır hckım \asıtasile 
~ pıldı. 

Cumarl" ı gun•ı de )ıne b!r 
ıpor1:u, ha ından J.aralanmış o· 
larak denızden çıklJ. Yara olduk 
ça ehemmiyrllı ıdı. \ aralının 
h stane)c gottirulmesi ıçın plaj 
ı;ahibınden otomobll J trndıği 
halde H'rmrdl. Yaralı gii-;luklc 
'e bazı tehJlkeler gozc alınarak 
trd:n ı edılebıldı 

Her ıı..ı ' r lannıa ha:lı c mc 
k r•ı da plaJ ıdare ı laka)'lt dcı'i 
r ndı. 

Bu aralanm:ıların bllfıhara 
cı nın ha ka 'eı den getınlcn 
k mla plaJ halın<' ;;ctırıldıl!ı \"e 
acnı.ıın kumları gottirmesi üze
r ne kaj ala ın mc)dana çıkarak 
tehlıkclı bir \all)et mc)dana 
getırdıklcrı anlıışıldı. Bu hususta 
ılgılılcrın dıkkatinı çekcrım. • 

Okuyucumuzun anlattıklarını 
1) nen kaı;drttık. Kontrol ılc nıU
kcllcf ılgılılcrın bu gibi hu ı 
larda daha dıkkatlı bulunmala
rını. e \'alinın lalnız Flona 
plljlarını değıl dığcr plfıJları da 
bıızat tetkık etme ını temennı 
cdcrız. 

lı isteyen güverte 

:zabitleri 

Sultan ah met kbı~ ık Kupacı-
lar oka •ı l i numarnda oturan 
O man Şeneı· ile diğer arkada • 
!arından bir mektup aldık. Mek
tup ahlpleri c ki Hrnlz)olların· 
da gü\ erte zabiti k:ıdrosunda o· 
lup l>cniıcllik Banka ındaki son 
tasfiyede çıkarılmı !ardır. i'\lek
tuııto deni) or ki: 

•Denizcilik B:ınk:ısın:ı i tıhale 
cdcn e,ki Denieyoll:ırı idıırcsin
de • Dış hatlar senı inde • ame· 
it gu\crt z .. bltı olarak seneler· 
er (,'alı tık Hayat\ e ıstıkbalımizi 
bağladı ımıı bu me leğın ij i ,.e 
r ena me:. .. ı afhalarıııda feragat 
1 emek harcadık. Bu cıddi \C 

duro t ç:ılı m. mızın muklfatını 
bek erken )apılan son tensık:ıltn 
kadro d şı bırakılmak surctıle 

müklHat ) erır e maneH 'e mad-

t l 

l O lJ ar 

.. ıılıı ~·•llllf 
; o 791-

:· o : 0.30 
lOO Frın ı tru11 1 it •.11 
lU Llrtl U H - U,H 

lOI in ere trun u Ol u U 
lOO Forn 7oU.•O 1ICiS40 
ı o le r il trup 5 H 5 60 

ıoo Drılııal ı.nı - ı 111 

ıH C•t ..... ı ı:.r. ı n - '60 
lOI h••t l:u. U 12 50 U 1% SO 

E •AM u TAl!l'İLAT 
•9 7 FAiZJ.i TABVİLLER 

u · l..nuna:ı l .ı.oo 

IOıTu En rum • 7 .) 

19U l> 10 u [ ::ı ııo 

ı ti Jl 17olu 1 [ -· 1, 

31'.00 

·' 7!1 
tıOOO 

ıu :.ı 

111 00 

dl bir çokünlu) e maruz bırakıl· 
mış bulunuyorıa. Bu tasfı)enın 
19 kı.ılık ameli güverte zabiti 
kadro:.undan 16 kişinin üzerinde 
bırdcn tatbik edilme 1 bizden bo 
6<Jlan l erlere mektepli kaptan· 
ların ta)in edilmesi, bu i le a
mell \e mektepli diye bir tefri'· 
zıhnıl etine ~er 'erıldiğini ı;ara. 
hatcn go termcktedir. 

Ô) le anlaşılı)Or ki, )-on etim 
kurulu bu ta fı.>e i inde huku· 
ki hiç hır mesnet 'c kısta~a da· ı 
~anmamı sadece ~cflerla tanzim 
ettikleri bir taraflı il telcrf ay
nen kabul ve tasdik etmiştir. Ger 1 
çi banknııın kanunu mahsusla \C 

ı ilmış ınuhtnriyeti \'arsa da, bu 
durum gclışi guz.el ve hiç bir 
.sas ve olçüye dayanmadan ha
reket edebilmes1 için bir mesnet 
teşkil etmez. Muhtar hali bile j 
hak 'e hukuk çerı;en•sı dı~ma 
çıkmamak kaydına tabidir. En 
calibı c\ıkkat nokta; tufı
~ c ) apılırkcn bızlcrin sicıllerile 
ilgılenilmcmis olmasıdır. 

Ba•tıın sonuna kadar hak!ız 
olan bu ta fi~ e i ınde daha fa"· 
la hak arıyacak değılız. Çünku, 
hak mevzuu o kadar zedclcnmııı 
lir ki, bunu meydana çıkarmağa 
ömrümUı bile kACi gelmiyecek. 
tır. B!ıtiın bunlara karııı bizlerin 
birıcik dılegiıniz Denizcilik Ban 
ka ı idaresindeki liman işlctmc
sınde \ c in la Hız eni inde bir 
'aııfr \erilerek çalı5tırılmamız
dır. Bu suretle hem yapılsa hak 
sızlık tamir edilmi~ 'e hem de 
.. Uclerimiıln hayatı \'e varlığı 
üzerinde kanat geren felaket ve 
sefalet de önlenmiş olacaktır. 
Her birimiz bir ömOr boyunca 
Deniz.> ollannın maddeten geliş
me.si için emek vermiş, resmi ha 
)atımız dürü tçc geçml emektar 
larız. Mc•lcğlmiı \'e ihtisasımız 
itibarile devletin dirter müe sese 
Jerındc meseliı De•;lct Dcmir)ol 
Jarı, Gumrük l\Iuhafaza teşkila
tında vücudumuzdan lstüade C· 

dilebillrken, işsizliğin ,.e seiale· 
tin pençesi altında inletilmemize 
göz yumulması, memleket 1çın 
de bir zarardır. Dinacnaleyh şah 
sımu. \e memlekelimiı için frıy 
dala olacak surette çalıştınlma. 
mız için biıyuklerimizin ~urtse- 1 

ver ligine 'e a•ıl 'kdnnlarına 
sığınıyoruz. Bu korkunç durum· 
öan halD ımız ancak bil) ukleri
mizin a!Aka \ e )ardımına bağlı
dır. Bu yardım ve himayenin 
bitlerden esirgenmemesini ~c a
llelerimiıan akan gozya~ıırmın 
dindirilmc .ni aygı ile dıleriz 

Sıııkı Ü)lemck 
i\lcralr..ı 

K ahvenin bulunduğu taraitan 
gıiriıltüler ııcliyordu. Ara 

sıra asfalttan bir otomobil ge
çi}or \'e sağ tarafımızdaki a
rabaların birinde çirkin sc 1i 
b"r adam rkı söylüyordu. 
Bundan bir diğeri ce aret al
dı \f bir zaman sonra ~arkı 
söylemek arzu u bize kadar gel 
di. Hepimiz, dudaklarımız ara
sında bir şarkıyı, bir tilrkilyil 
mırıldanmağa başladık. Biıi, 
biraz ilerimizde, canU gönill· 
den bir uAllah!• çekti, nrkasın 
dan bir gazel.. Sustuk \e ga-
zeli dinlemeğe basladık. Sade
ce .amanı> ını anlıyabildiğimiz 
bir gazeldi bu .. Adamın kalın, 
te ırli bir scsl vardı, Dinlcnil· 
disini hi etmek onu bıl bütün 
coşturdu. Diri bilincl', diğerine 
başladı. 

Kahvelerimizi pek soı;utma
dan gclirdıği için gar on çocu· 
ğu tebnk ettim. O hah şı ter 
eıh <'derdi tabii. onu da Bur· 
han \erdi. Ooh!. nir bahtiyar
lık duygusunu yudumluyorduk 
ankı .. 

Saat bir 
Buçuk 

5 aal ı:-ecenin 1,80 u idı. Bi· 
raz daha kalsaydık, gUnün 

dotıuşunu da oracıktan seyret
mek mümklin olacaktı. Ama 
i tenıcdik. Bu harikulfıde gece
nın hatırasını t-ozacak her E('Y 
den çekınm('Uydık. 

Ö) le }aptık .. Mehtap htitün 
lın•mıctıylc saltnnatın1 devam 
et ırirkl'n chrc döndük •• 

Şımıfı, gunlcrdir, ııe zaman 
goılerimi yum am. h;ıyalime 
Emırganın o tarır iz mehtabı 
dolmerı)or. Gümü t, pırıl pı
rıl sular ilzerlnde, n gece gor· 
düğumUz ıoandalın lçindl')~ 
ıııın gibı çok ho bir hi le ote
krc hen otelcre gittiğimi !il 

nı~ orunt 
Sadun 1 \ NJU 

Doar cu u· ,22-423 
:D !ar ••. V. 435-'a& 

İni re l' 101-101 50 

SAftftAFl.AftOA Al.l'I~ 

Sıtıaıaı 

'I rk ı. uı 37 60 
(,ıı de!> 8.5,70 

İAZ sı.~ 

G:: ifil 8567 

K • 557 

Bu F ta ar ı O H A. ) Alantı tara· 

l dan ut ı de te6blt edWı;iıur 

ALMAN 
••••••••••••••••••••• 

EDA 
Çelik lambalı 

'Pilli ve Ceı-e~anlı ~alk raa~oları 
Bü~i.4k Lüks RaJ~olarıtt raHJımtu11t11 vel'İI' ! 

CiHAN KOMAND i T ORTAKLlial 
IATIRCIOGLU HAN KAT 5 - ISTANBUL -. Tılgraf: GOLDEN - Tıltfon: 26751. 

BULMACA 
% ı 4 5 1 1 • 

- -- - • N • .. • • • • • -. - - -. .. 
e • • • --ı - -· 
.:il --••• -ı-• 

Soldan &;a: 1 - :DıJ.:enl~I ıehlr 

b"r bal..k. 2 - I"t.Tll. 8 - Ha~met n 
aume~ & - Sanat. li - Tebar. il -
Di.r nota: B~n bı~ıızıcı. 7 - Bir 
ıuba,.. 8 - lllr cetvel; Dil' edat. 

Yakandan A!•fQ'a: 1 - Ö,irttlm. 
2 - llir edat. il - Dlr tl!Laııbır. 4 -

Bir l:ıdın adı. 5 - llUrelleı> bir ıoru. 

6 - Az miktar: Dir nota. 7 - Bıh· 

çıTan l!eUulnden bırl. 8 - Zama:un 

luımlınndan; Denmlı ın .. • eri. 

Dünkü Eulmaeanın Halli 
Eoldan Sala: 1 - Sıll:ı; İn. :: -

Aıı, ıe. Ianıol. 4 - Gider. 6 - Al, 

Eop. 6 - :ra; ikıll. 7 - 'lan. 8 -

eın: Ll!e. 
Yukandan Aeı.:ı ı: 1 - Eebbor 

: - AtJ. S - ı.anıa , Aıı. 4 - lnıJ· 
liı. !i - Öd: 1'el. 6 - 1ıerl. 7 -
:lı: RoL 8 - • cm: I'ırı. 

:a Temmuz 195% - Pe11embe 

İSTAr\BUL 
1~,55 A~ll11 Te pro~aııı, 13,00 11&· 

berler, ıa,ıs Orun hanları (l'l.) 18,BO 
Dnı ~lai.I (Pi) U,U Ş1rkılar O 

kuran Eelı:n& Kopriilu, 1' 20 ö.ıe kon· 
u:I (Pl ) 14,'3 eul:ı!&r (Pi) 1 .. ,00 

Kapanıı. 

* l 00 Atılı1 "'' dan. m ı-1 (Pi) 
·S,:?O .Arp aololuı (Pi ) 18, o Me üet 
han an 19,00 Habtrlır 19,15 Da mı 

tı,ô;l 19,llS H&t;t mllill: (Pt) 111,<&5 

Sarkıl1r Oku•an 6af17e Ari• ::o.ıs 

Iıad) o ı;azetul 20,30 J\ııa e•hır ha bor· 

lerl 20,ZS Hattanın or.uuı :0,48 OUm 

p;;at JıaberleTI 21,00 llanaaın overaıı 

21,:?0 İle•I Tar.. mu ilcisi toı;;:nlufu 

SPORCULAR, HASTANELER 
KLiNiKLER iÇiN 

VE 
HER EVDE BULUNMASI ELZEM 

İDEAL BİR 

DEZENFEKTAN 
TURKİYE MÜMESSiLİ: 

JAK ESKENAZİ V1 OGLU Şti. 
Sirkeci Merkez Hın No. 33 

P. K. 394 . r.r: 2186S 

fll!NOllllP/~ 
İSTANBUL 

ASTRA 
.. . .. • • 

PASTORIZE SUT TESiSLERi 
.Ebonomık - Da ıt - Hakiki pu.Uıri'3!ıyon 

1\1 umc.ssılı 
TURK l\L\KİNE \'URDU 

Bahtiyar Han, Galata · İstanbul 
P. K. 1204 - Telef: 41757 

• 
~1,50 'Kon11o3ma ::::ı,oo earkılar Oku1uı n hıbtrltr, 13,15 Gıtar ı•lolın (Pi.) l.lillıbe.,erln ıaatl, 22,,5 ll. 8. Ararı 
!\t~rni llıza Ahıskın 23,00 Kamblro, 13,30 IJlle ıautesl, 13,45 Muılk (I'I) 'o haberler 23,00 li'.onu~ma, 23,05 Pro:ı 
Doru, Proıram1ar "'' danı muılfl (Pi.) 1',00 liau raporu, AJ..,am pro:rar.ıı ruı n bparus. 
28,13 1'oıutrto (Pi) ::4 00 Kapanıı ,.9 kıpanı5. 

I Z Ut R 
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STEYR 
OİZEL ()TOBİİSLERİMİZ QELMl$TİR ! 

YAKUP SOYUGENÇ 
fQrklye Umıım Milmeulllı Tı~ıim, Cıımlıurorct C:.d. P•kap 3 • hl. 87352 • 87353 

Telgraf: SOYUGENÇ - lıtanbııl 

------------------------------------~ 

Türkiye Turizm Kurumu 
İstanbullu! m 

2 Ağustos C1Jm:ırt\!)t 
günü Çubuklıı 

HIDiV KÖŞKÜNDE 
verecet;I 

Garden partiye 
davet eder. 

Fiyatını·: 12.50 iızny:ı: 10 TJ •• 
Davetiyeler: Türkiye 1 u 
rizm Kurumu - G. Saray, 
Tıınc:ı - Necmi Rıza :\lu 
ğaıaları Ye Seyahat Acen 
talıkları ile Konak, P ırk 
Otel, Özipck Palas ot"llc-
rindcn temin edilebil!r. 
T:ıfsil!it için 1'cl: 498~2 

Z AYI 
l\luri imiz Elem Tüzun'tin ha 

) atta ıken Emniyet Sandığının 
muhtelıf şubelerl:ıe 22350, 
106736, 1283, 253, 86637, 139 nJ· 
maralnr ile ~alırmış oldııgu ra 
r~iu :ı alt bonoları &a) bettlıe. 
Yenilerini alacagınıwla ı cs .. i
lerınln hükmü ~oktu~. 

Ölu i hrnhlm Clenı 'J uzun 
mlrasçılarınrl:ın 

Sup hl 1 iiıiııı ,_oo t\Ton-•~ 
Raif Ferit Bir 

Verem \C Dahili llastahk 
lan lllutehııssısı 

Muayenehane Be~iktaş 
Tram,ay Cad. gmnıyet San 
dıgı yanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17 19.Ş Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. 1'elcfon: 
83684. , 

.... imi ....... ~ 
DOKTOR . . 

RIFAT iNSEL 
Mldo ve BaCırsak hastalık 
tarı, Bnsuruo ameliyats11 

tedavısl ; 1 
1\1$antaş-. - llumell Cad. 
Sevtn Aparı No • Tel: 
ıcu:uı ................... 

tmtlyaı ıalılbt: StNAN 1!.0Rl.h 
Neşriyatı fii leo ıdare eden 

\'av işlen lüdürll 
1\IEI.iH \'ENi-;R 

ı \'A I ANI (;azr.tr.rlllk "" l\lathı 
acılılı 1 A Ş. - 1 tanhul 

\' A 1 AN l\IA rHAASI 

, . 
TUZL A İ~MELE8f 

Otel, Lokanta ve tam teşkilillllc ziyaretçileri ?le~~:~ 
etmekte, otomobil vohı ve lıt•5'Jfi trenleri de mlınııta 
her cihetten temı.:ı ermcktedi~·. (1093'1) 

Muhtelif tarihlerde kara su ları" 
veya denize dLiŞ" 

bir halde bulLI" 
mızda batmış 

müş olup metruk 
. 

nan gemı ve eşyanın 

çıkara iması 
. . 
ışı . 

• • . ti 01ıır 
1 - Kara sularımızda batmış veya denıze düşm ş 1,rı 

metruk hir halde bulunan ve isim ve mevkileri ve durunı ııJ11 
resmi m:ıkamlarcn bilinen ,.e bilinmiyen Gemi \'c cs:'uıt 
çıkarılması isi, her gurubun lhafosi ayrı ayrı ~·apılmak . ue 
re. sartnamesincleki c aslar dairesinde, kapalı zarf usul« 
aı1tırmaya konulmustur: 

Birinci gurup: 

Karadcnlzin Türk kara suları dahilindeki sahadır. ~ 
ğazın Rumeli 'e Anadolu Jo"cnerleri arasında çekilen me~ ~ 
hattın Karadeniz tarafında kalan kısmı bu sahay:ı •.,, 
l<:cride kalan kısmı hariçtir. Muvakkat teminatı ıo.ooO· 
liradır. 

İkinci gurup: 

·ırı•'~ İstanbul Limanı Halil'l de lhth·a etmek üzere ~1 ıı•' 
Rumeli \'e Anadolu Fenerleri arasında <;ekilen mevbıı!l'I ~t' 
ile cenııhen Pendikten baslayıp Adalar dahil eenupl.311 51ıt 
çerck Küçükçeknıecc mansabında nihıwet bul:ın h:ıt ara 
da kalan kısımdır. l'ıluvakkat teminatı 15.000.- liradır· 

Üçiincü ıurup: 

l'ılarmara deniz.i sahilleri \'e Çanakkale Bol!azı \"e tııı~ 
Bozcaada sahilleri ile ConakkalP. ilinin Kara suları dahi 
deki sahadır. Muvakkat teminatı 40.000.- liradır. 

Dördüncü gurup: 

Balıkcslrin Akdeniz sahilleri. İzmir. Avdın, MuJll~· ::ı 
talya, İçel. Seyhan ,.e Hatay İllerinin kara suları dahflill 
sahadır. Muvakkat teminatı 25 000.- liradır. fil 

2 - Batık Gemiler \'e denize dilsmüş şeylerin çık~il' 
ması isinin ihalesi. Malhe Bakanlııtı l\Iilll Emlak Genel ~o 
dürlüıtünde 1 ,.e 2 nıım:ıra altında mütesekkil iki Koıtlıs;ş,. 
tarafından 3117/1952 tarihine müsadif Per§embe günU 
ıtıda srösterileıı saatlerde ynııılacaktır. fil" 

A - Birind ı:ıırulııın lhalesl saat 10,30 da, 1kind ~aıı' 
bun ihalesi saat 14.30 da (1) numaralı Komi~yon tarafııt011cO 

B - 'Ücilndl ırnrubun lholesl saat 11 de ''e d!ird Jıll' 
ı:urubun ihalesi saat 15 de (2) numaralı Komisyon tar 
dan yapılacaktır. fi~ 

3 - Batık gemiler ve denize diismüş şeylerin çıJ:~ıı,. 
ması isi. sartnamesinde de milnderic olduğu veçhiJC, ç -er 
rılacnk enkaz ve eşyadan Hazineye muayyen bir hiS!~ 9~ıt, 
mek sureUyle yapılacağından taliplerin teklif mektUP~ıefl 
da, sartnaml'deki esaslar dahilinde. Hazineye vcrec ~·~' 
hisse mikdarını l'azı ve rakkamla göstermeleri ve 2490 sıı 1c 

kanunun 32 nd maddesindeki tarifat dairesinde haz.ırl1111~,ı 
·r 6" olan teklif mektuıılarını, ı:arflnrın açılııeaiiı saatten hı ~ııı' 

e\'vcline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Haşkııtl~d•'e 
tevdi etmeleri lllzımdır. Postada olan gecikmelerden 
mes'uliyet kabul etmez. ~ 

4 - 1h:ıleye girebilmek için 2490 sayılı kanunun Z ,~ 
3 üncü maddelerinde yazılı ~artları haiz olmak, yerli '"().

11
dt 

bancı Sirkctlerln 2490 gayıJı kanunun 3 Uncil maddC51 ıı 
gösterilen belı:elcl'i ve çıkarılacak onka?Jn harice ihrııcı 1'1 
sansa tiıbi bulunduıtıından ihrac lisansı için Ekonomi ,c ıtııl 
carct Bakanlığından \erilmiş olan muvafakatnameyi ıe 
mektubu ile birlikte Komisyona \•erıneleri şarttır. e 

5 - Batık Gemiler ve denize dilsmils şeylerin şart119~ 
teri 10 lira mukabilinde Maliye Baknnlı~ı Milli Eın1A1' d•ıı 
nel l\Iüdürlüğünden, İstanbul ve lzmir 0C"ftcrdarlıklarıl1 
alınabilir. <10061) 
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~mı, dejpl ıni? 
'!.;:111eıedbe Reisinin basın toplantılan dalma alüa lle 

'-lltt dlll)~ır. Ru to1lantılarda ıehir lılerl hakkında ;nrtlen 
lerı. ,,, tdr: nıuhtt'lıf mevıulara dair s1111Jer sorulur, sual· 

'l'opı::ları birçok noktalan ıvtfnılatır. 
"lır. Gı!eı:!ardan biri her senP. Büyükdere fld1nh1tnaı !"I· 
~ ett it iler bu toplanhya bilhHsa allb ıeıterirler. Se. 
~ ~ 

1 
8•1azdı umnca bir tent'ırtih npıh11Hın1 Testle 

~t fld 11 
••n ffttınhk hlht•nnt11 •htlendtrld 11t111U1'att, nl· 

~ı.~nlıkta ''t~tlrllen u her '.\erde bulunamıyan nefiıı 
l'ıu •n bol bol llıram pdılml'!ıldlr. 

'•ki t1pı "' Reledlre Relıl. hayli f11t1a nrlhllıt l(tn, 1ta de· 
""-•ta:"hJı Ye111eldl tl'rttp etml1;ti. lld etobdı, teıtlantıda 
llıııı, lth'J 01•nlan saat on ikide Gıuteclltt ce1nheti onunden 
"-~ lohuıu takip ederek fldanlıia goturdu. Bir saat su. 
~ltrt •efen tok net'eli le(tl. Gır.ete ıütUftlınndı an11ra 

S..t ~e tılııu ed,,nler burada ahha~a ıöriiıttiler. 
Ptw. ta11 irde toplınh baııladı. Evvell Valf " Belediye Relııl 
~rettin Kerim Giluy muhtelif meseleler hakkında S f( lıahıt verdi, bundan ııonra 1eralın ıuallert cevap· 
ı,ı ~ htınt 11ra yemete ıelcll. Temek llıteıl 11de, fılıat ""k. il edfbnlttt: Fınni!a klltt lıebahl, IQtlnyalb f11ulya. 
"1ı " :-··· Gızetectler ba yemeklere, hllhaua nefti ıef· 
tıt...ı... lere ilam ıelea llitrmett shtermekte lıunr etme-

ler 
~'lda ortaya bir mesele çıktı: Vemelı maHhntbde bir 
... -._11Pftlalı llnm mıdır, delil mt41r! ... Delıter olan 
~..... hl11111tanı lıanldl. AJtr yemelılertlen nnr ıönnüw 

• Jtfllfıhyle lı:endllfnt destekleyince Ulunır •lef 'PÜI· 
S • detnekmıı efendim, o neftı patbeın tanlannı, 
~ .. ~•lınnı, tok ıarırh olmakla ller.her, ~memenin 
~ llUdır! Su iltimltt dünyada atsanu11n da t•hna 
~ile diye Y•ı•> ttaltı!! • 
~ 11 

1 kını derhal protesto etti. llu manhld delil, 
"- -.._rtı•bırııının urarh olduluna! ...• ...,_, h&tı! Kat'fy. 
'ı, htlı, deftldtr. dedi. Ba Miller illerine ıtatbcın dolması. 
~le lll tayııını, hmıyınlt herıtln delll, ar111Ta yemek 
'•la 11 

tarar gorülmMI yulundı bir aalıımayı yınıımık "- ~rı:1 vıu111y mii111deklrhlıtan nqeett! ilana iMe ıeldt 
' ort. •rı111.ı11n adımıkıtll do1111uı elmııını ratmen. o 
'lı .,1,.::1 bir tıhak pıtlıcan dolm111 eılıınluydı bandH 
~ ')t .. ~olı nıualıh 'hulunıealıtı! ... Jla Mtytllı allb lıartı· 
~ı ııı111111'1ı Pltlrme uıultimtilde deltılkltlı yapmalı llı•m mı 
~ • hlii111kıea~ını dt'\·am etınete iJnlıln lıalmadı. Co· 

"'Yine hürmet ederek Yali de, ben de ıpıtulı· 

Enis Tahsin Til 

«Hila eski rejim 
Devam etmektedir» 

CBaıı 1. dde) 
seçimlerinden itıbaren yurdumu. 
zun umumi siyaetini gozden ge. 
çfrmıı \e gündemındeki me\ZU· 
lırı mlizakere etmıştır. Bu rne 
yanda, memleketimizde zihnh et, 
müessese ve icraat bakımların. 
dan eski rejımin, esas dPRil. sa· 
dece bir şekıl degişiklığı far· 
kı),ıe de\amından ibaret bulun
duğu halde, yenı rt'Jİm diye ad. 
1ındtnlıp hakıki olduğu ıddia 
edilen hugunkU ne\ l şah ına 
münhasır demokra ınln, btitlln 
dUnyanın anladı ı tek man6lı 
gerçek demokrasıs e kalbedılP· 
bılme i ıçın ba~ta Anayasa ol· 
mık üzere butun antıdemokra
tik mevzuatın \'e bu arada bil
hısH seçim kanununun, milli 
hlkımiyeUn zanıri icabatından 
olan se.çim ve oy serbestilerinl, 
ırııllet ıradesinın tam \'e Adıl şe· 
kılde tecellisıni sağlamak üzere 
tldıl \e ıslahı zarureti üzerinde 
duı;muıtur. Bu ıaruretin düne 
nnırın bugün daha mubrem hır 
mahiyet aldığını yenıden te~bit 
ve müşahede eden genel jdare 
kurulu, Demokrat Partınin gerek 
muhılefette gerekse ıktidarda 
iken yaptııtı nad ve giriştiği ta· 
ıhhütler bıllfına olarak, demok· 
rui ıo~le dursun demokratık an. 
layışla dahi bağdaşmalarına asla 
lmkln olmasan teşebbusleri kar
f.ındı, memleketimizde hııkıkt 
demokrasınin gerçekleşmesi uğ· 
rundıki muhalefet \'azifesinin 
eıkıslne naııran daha çok ığır
lışmık temayülunU gösterdıği 
kınutlne nrmııtır. 

2 - Türk • Yunan dostluğu· 
nun iki memleket , ... millet ıra· 
11nda mevcut yüksek ''e muşte
rek ıdeal n menfaatlerin hır 
ifadesi olduğu 'e bu. dostluk mil· 
111sebetlerinin bu müşterek ide. 
ıl ve menfaatlerde tekAsUf etme· 
si llzım geldiğı kanaatınde olan 
Mıllet Pıırtısı, bu esa tarı zede 1 leyecek olan bazı tezahürleri 
esef 'e tee&&urle ka11ılamaktı \'e 
bu tezahürler mes anında millet· 

---------------------~ leruası mün1&eMtlerde müesses 

tr'da 
tlarbe 

\"e carı es11lara ,.e diplomuinin 
&iın olan neıaket ,.~ cemileklr
lık kııdelerine münafi ''e mildı· 

At hı~klr beyanları 'e bu vaziyet 
kıreıında iktidarın ta\TU hare 
ketin! ıyrıca teessüfle kayda P· 
yan bulmaktadır. lnılliı Hariclyeal hldiseyt 

derhal reımen yorumlamıktan 
kıcınmıpa da hldıse kendıleri 
için bir ıllrprıı teekll etmemif· 
tir. 
~EdP PASA TE8at! 
RAD.Alll TZMtN 
EDECElitz, DİYOR 

Alı Mıhır Paşa, Ocıkta Kı
Jıırede ı>atl•lı: 'leten kan ıklıkla
rı müteakip Vıft Partili kabl. 
nesinin aılinden ıonrı 2'7 Ocak 
ta Mısır Bııbıkanı olmuıtu. Bu
nunla beraber Mıhir paıının 
Baebıkanhtı az &UrmUt ve 1. 
Martta istifa etmısti. O umın 
kendısı ıle k.abınt'sının ıcraatını 
mlnı olan ıEsrarenglz niıfutlı. 
rın• me,·cudıyetlnden ıfklyet et
miıtl. 

Generıl Muhammed Necip de
mıştir kı: 

• Sıyasete veya seclmlerin 
~"·k ,.e idaresine mildahele et 
melı: tasavvurunda detillı. Mısı. 
rın mili! emellerinin ıerçekle1-
mesf yolunda tetebbüslere de 
mUdahele etmlyecettı. Hertey
den enel memlekette tetrll bık· 
laruı yeniden kurulmısını isti 
voruı. Bundan IODl'I ordudaki 
kötU elemanlın ıyıklıvacaıtıı 
Filistin harbinde ma«IObiyetin 
Lr.flıea sebebi, irtip ,.. rUtvet 
ıdı ... 

KRAL FARUk'UN 
MURAPIZLAllİLE NECtl' 
PASA JWVVETLDi, 
ÇARP18TI 

Kahire, 23 (T.H A.) - Bu 
51bab Kral Faruk 'un muhıfu 
kuyyıtlerilı Necip Paıı Kuvut. 
teri arasında ıiddetll çırpıpna

lır olmuttur. 
Necip Paıının, Kralın bulun· 

1utu İskenderye) e gonderdııti 
Zırhlı birlilı:lır Kralın Yaılık 
&arayrna dotru hareket etmişler 
fe belll baıh Jıav411ı noktaları 
nı tutmutlırdır. 

Pıyaft blrlıklerl de sarayı 
ıı.dt'n yolları kontrol altını al. 
mıtlırdır. 

Şımdiye kadar \'erılen ma!Cı. 
ııııta gore, Kral Kuvvetleri ile 
~ecip Paıa Ku\'>etıerl ara~ında
ıu çarpıımalırdı 17 kisi ölmüe. 
!KJ u miltecıviı asker yarılan· 
mı ıtır. 

Necıp Paşa Kuvvetleri Mı 
rınn belll bıılı gazetelerinin j. 

dart>hınelerlnl I11ıl etmlsUr. 
Necip Pışı, bugün bir tein

sılch ı Amerika 1nııltere. Tilr 
kiye, ve Fransa elcillklerlne 
"öndererek. memleketteki bUtUn 
"'ıbancllınn mal \e canlarının 
cmnivet ıltında oldutunu bil· 
dırmiı ve lı:ıt'I teminat \'ermıı 
tır. 

DAL FARUK' A BtR 
!!oUtKAST TEŞEBBOSU 

Beynıt 23 • (AP> - Buıun 
ıee vıkit Muırdın burayı ulı
ıın baıı pylalara ıöre, Mmr 
ordusuna dahil aubıylırdın mu. 
tt>eekkil ve c1Jhuvveti hUmlye• 
Cemiyetinin nllfuıunı tlbl bir 
grup dün Kral Fıruk'u öldürme 
ye tetebbils etmiase de bu teseb 
cils akim kalmııtır. Ayni 11ylı. 
ları töre Krall Kıbını Şefi Dr. 
Hafız Afifi papya lı:arsı da bir 
suikast tesebhUsll yer almııtır. 

Bu ıaylılır hiçbir mılı:lm 
tarafındın teyit edilmecüli gıbi 

3 - Diktatörlük temavüllerinl 
tırafn icln sistemli faaliyetlerde 
bulunan Demokrat Partinin, hür. 
riyet yerine hürriyetsizliği es1& 
ılın teıebbüclt'ri husugundı n· 
tand15lın ten\ lr maksadıyle mi 
tlngler tertibi karar altına ılı· 
narak toplantılara son rerılmls
fır. 

Kütahya köylerini 
Seller bash 

(8151 1. elde) 
sına başlanmıştır. 

G!dlz iltesinde: ('ukurviran 
köyünde ı;ular Uç samanlığı alıp 
r;ötUrmüs ''e bu kbvle Gediz ara. 
sındaki ~ol ilzerınde bulunan ah· 
&AP kopruleri tahrip etmi;Ur. 
Can \'e mal kaybı yoktur. 

Emet ılteslnde: Sellerin Hlsır· 
cık koyü ıle DereköyUniln har 
mın ) enndekı mıhsullerıni ve 
Dereko)üne ııt 50 koyun ''e lı:e. 
el> 1 alıp ıötUrdUğil anlafılmıı· 
hr. 

Tahtakalede büyük 
Bir yangın oldu 

(Baıı 1. elde) 
diğer ecza maddeleri ) angının 
çabucak gelişmesine sebep ol· 
muıtur. Han muhtelif şahıslara 
alt olup, sigortalıdır. HAdlse ye· 
rlne derhal yetı5en itfaiye ekıp· 
lerl ıle\ !erin .;etrafa sira~ et et. 
mealne mlni ~\muşlardır. Han 
gecenin get sutlerine kadar )an 
ma)a de\lm etmiştir. Sa\cılık 
) aniının sebebi hakkında soruş
turmı) ı başlamıştır. 

bu husutsa başkaca tafslllt da 
yoktur. 

Kabinenin kadrosu 
Kahıre, 23 (A.P.) - l\Iısır or. 

dusunun yeoi başkomutanı Tüm· 
genen! Muhammed Necıh'ln ya· 
kınlarından bu akşam ö,itrenildi 
tine glire yenı kabine:yl kurma
ğı memur edilen Ali .Mahir Pa· 
,a, bir koalı~) on kahineslnın kad
rosunu hazırlamıstır. Orduya 
mensup bu ka~naklara gore ye 
nl hilkt1mete Vaft partisi men. 
supları ılınmayacaktır. 

l\Iahır Paşanın )eni koalısyon 
kıblneal, kuV\ etli bır ihtimalle 
ıu tekilde kurulacaktır: 

Ali Mahir Pışa. bağımsız, Baş. 
bakın, le İtleri Bakanı \'e Har· 
blve Bakanı. 

Jbrıhim Abdülvahap Bey, ba 
#tmsız, De\ let Bakanı. 

Zübeyr Garanı Bey, bağımsız, 
Belediye ve Köy İşleri Bakanı . 

Abdülcelil Emarl, bağımsız. 
Maliye. 

Alfons Gress Bey, bağımsız, 
Tarım. 

Abdurrahman F.afferi Bey, ba. 
ğımsız, Malzeme. 

Salt Sellm Bey. Vaft parti in 
den ayrılma. Ticaret. 

Yetkili kaynaklara göre, Dış 
İtleri Bakanlığını derhal tayin 
yapılmayacaktır. Başbakan Mı· 
hir Paşanın hu Bakanlıitı muval< 
kıten deruhte etmesi muhtemel
dır, 

Hasan Gemici ve Bayram $it 
Olimpiyat şampiyonu oldu 

<Baıı 5 lndde) antrenman yapacak. Yafar an. 
puvan taSfıifı yıpılmı;; Hasan trenorluk içın Amerıkalılardıın 
Gemıcı CTUrk) blrlncı, Yushu cazip teklıfler almış bulunu-
Kltano (Japon) lklncı: ) or. 

Mafımud Molla Kısımı (İ- Dıter taraftan Japon güreş 
ran) uçuncil ılAn edılmışlE'r· takımının tasım a) ında istan· 
dır. bula s:elmesl itın anlaşmal a 

Bu suretle genç güre timız 'arıldı 

Hasan Gemıci bize hır dun' a H • d · li · 
f11mpl ıınlt•~u hedı. e etm11tır. tn ıs tan o mpıyat-

57 kilo. lora i~tirôk eden spor-
Shoh1Jchı 1 i (Japon) 1 h d' . 

Jada\' Ofındı •an) 1 ittıfıklı; 1 cu ara çay e ıye ettı 
Ra ıd Mamedbekov <Ru ) İskandınav memleketleri ne dın· 

, 

Jada"li <Hındı tanı) 1ttıhkl3 dekı lllndiatan :\la lahatıilıa· I 
mağlılp etmışlerdır. rı M J. Desaı, Olımpı~aUara tş 
Shohachi ışi (Japon) Raşıd tırak eden butun sporculara ı I 

.l\lamedbekov (Rus) u sayı ile er lıbrelık paketler halınde en l 
) enerek bu sıkletın ıampıyonu ıyf cins Hınt çı) ı hedi) e et. j 
plmuştur. mlştlr. 

0

Bahsl ieten ta)lar dUn 
62 kıl o: ~acı meshur DarJeelıng clnsın-

Nasır Gıvaıt (İran) - Risa. dendır. 
buro Torninaga (Jıpon) sayı Atletler namına söz alan 
hecıblle galıp. Danimarka kafılesı başkanı De-

Josiah Henson (Amerika) uı'ye teşekkUrlerınl bildlrmis· 
- İbrahim Dıdışev (Rus) a ur. 
&a)ı ıle ıılip. 

67 kılo: 
Tom E\·ans (Amerika) -

Jan Cools (Belçıka) ya 9 dakl 
ka 3S sani:ııede tuılı gılıp 

Ollo Andenberı (İsveç) -
Thomıs (Amenkı) ), ekserı 
Yt'tle yenerek bu sıkletin sam 
pi)onu olmu1tur. 

13 kilo: 

Futbolde, lsveç 
Avusturyayı 3 - 1 

yendi 
Helsınkl 23 • (AP) - Ollm. 

piyıt futbol turnuusının çe)Tek 
tınalleri için bu akşım yapılın 
matta. Isveı;liler A' ustu11 ahları 
3: 1 venmışlerdır. isvet bütün 
gollerını o.}unun son 10 dakıka. 
&ındı çıkarmışlardır. 

Bıll Smıth (Amenlı:a) -
Mehmet Muııa CM11ır) yı 3 da
kika 40 saniyede tuılı yenmiş 
tir. Futbolde bugUn Macar· 

Per Berlln (İavet) - Bili 
Smıth (Amerika) i sayı besa. 
blyle mağlOp etmlftir. 

Bili Smlth CAmerıka) - Ab· 
dullıh Mutteba\1 (İran) yi it· 
Ulakla yenerek bu sıkletin pm 
pı~onu olmuştur. 

17 kilo: 
Vıking Palm (İs\l!ç) • Hen· 

ry Wıttenberg (Amerika) ya 
sayı ile iallp. 

Vıkını Pılm Cİ u~t. Zandi 
(İran) ı .sayı he11bıyle, 

Henry Wıttenberg <Ameri
ka) • Ogllst En2las <Rus) u 
11yı hesıbıyle yenmlşlerdır. 

Vlkıng Palm (İsveç) • Ogtist 
Englas <Rus) u sayı He yene· 
rek, bu sıkletin 61mplyonu ol· 
muştur. 

Alır ııklet: 

Wılllam Kerslake (Ameri· 
lı:a) - Tafsto Kınıısnleml 
(Fin) i 2 dakika 38 11niyede 
tutla yenml5tir. 

Bertıt Anthonson cfaveç) • 
Wılllım Kerslake <Amerıka) 
,, HYI hecabıyle yenmış \e 
Amerıkalı tasfıye olunmuştur. 

Arsen llfeko h\tli (Rus) · Na 
tale Vecchi (İtalyın> ı 4 dakl· 
ka 10 11nlyede tuılı; 

Kenneth Rıchmond (İnglllz) 
Wlllı Wıltner (Alman) ı 1 da
kika 11 sanh•ede tuşla matlOp 
etmışlerdlr. Yecchi \'e Waltner 
dıskallfıye olunmuclardır. 

Anetı l\lekoshnll (Rus} • 
Bertil Anthonson (İsveç) i sa 
) ı hesabı) le yenerek şampiyon 
olmuştur. 

Japonlarla kasım a3udı 
serbe&t gtireş musabakaları 

larla lcarılla,ıyoruz 
Hel~inki 23 (Husu 1 surette 

gönderdlğımız. Sedıt Ta~lan 
trlsizle bıldırı)or) - Futbolde 
buıu nMacarlarlı karşllısıvo
ruı. Macarlar çok kuV\·etll. 
Muzafferin kuığındaki yara 
gt'çllledı. Oynamamak ıhtimall 
ur. Fakat kendısi o~namak I· 
tin ısrar edı)or. 

Habib Burgiba'nın sıhhi 

durumu gittik~• 

bozuluyor 
Tunus, 23 (A P) - Arapça 

intisar eden gunlük • Es-ıbıh • 
ıaıetesi tarafından bildirıldıtlne 
ıöre1 Fransızlar tarafından tev· 
kil edilmiş olan mıllnetçı Neo • 
Deatur hderi Habip Burııba Be· 
yin ııhhl durumu illtlkce bozul 
maktadır ve kendlsınln ciddi bir 
tıbbi muıs ene~ e ihtıyıcı vardır. 

Madam Peron için 

Almanyadan mütehassıs 

doktor salreldı 

Frankfurt, 23 CA.A.) - Batı 
Alman) anın tanınmış karaciğer 
ve it hastalıkları mlıteha ısı 
doktor Helnrlchkalk Madam Eva 
Peron'u teda\ i etmek Uzere dUn 
gece utaklı Arjantlne hareket 
etmiştir. 

Göıtepe muallimler 
kampı uzatıldı 

yapıcağıı Temmuz de\Teslni ikmal e-
Helslnki, 23 (Sedat Ta.}lan den Göztepedekl Muallimler 

bildirı)or) - Perşembe saba I kampı A~ustos sonuna kadar de 
hı Ya5ar Doğu Amerikalılarla \"im edecek\jr. 

G SQ 

.. 

Evvelki ılııım Klreçhunıundı fazla ııür'at yiiıünden gene I bir 
hu olmıı,tur. Fıbrlhttir Riistü Dlktllrk'iin eıl Hurin Dik. 
türk'ün kulllındıtı haıuııt otomobil hallı otobfisünl! tarpmı tır. 
Arıbıdıı bulu,11nlırdtn Selm adındı bir kıdın varalanmıı. 
Diktürk " e~lne bt11ey r·mamıctır. Rt'!llm otomobllln kazadan 

&0nralıl halini ıosterml!lıtedil'. 

Osman Hamit Tat 
Yeniden mahkum 
Oldu 

(Bap t. elde) 
Yapılan duruşma sonunda O• 

man Hlmit Tat'ın. bu neırlyatı 
hususi mılı:sıtla yUrilttillil ve 
yalllarında suç unsuru bulun 
duğu mahkeme tarafından kı 
bul et\ılmts \ ~ sa.ıı.ık topl\I ~eq 
mıhıtt_aeslJJC.,I .,.., g'1t fh*Pf" 
ve pıra ceıasını eırptırılmıştır 

Osman Hlmit Tat. maksatlı 
neşriyatına yazı. resim ve kari 
katlir seklınıie devam ettiği için. 
avukat Mehmet Ali Sebük bu 
f:azete aleyhine yenıden mıhke 
meye başvurarak sanıtın terzi 
ye~ını istemişti. , , 

Bu dAvanın durueması da dUn 
sona ermiş "e o~man Hlmlt Ta 
tın suçu sabıt gortilerek tekrar 
3 ay hapsine, 300 lira ağır pa 
ra cezasına çarptırılmasını ita 
rar \'erllmiştir. 
Bısmuharrlrimlı ve Yazı hlerl 
Müdıirüınuı beraet ettiler 
Geçen yıl sonlarındı, • De~ı~ 

mez şeklin pe ınde • adlı bir 
makale yayınlayan basmuharri 
rım z Ahmet Emin Yalman, bu 
makalesinde; ötedenberl şantaj 
vollarını me lek edınen bazı 
kimselerin esrarlı kavnaklardan 
temın ettıkleri gfllırlere dayana 
rak gazete çıkardıklarını. vatan 
ıiasların şeref Vfl hay8b t>tlerlni 
hedef tutıın ) azılar nesrettikle 
rınl bellrtmisti. 

Yeni Cephe adlı gazetenin 
uhibi Osman Hlmit Tat da, bu 
baıımakıılede bndislnin kııste 
dıldlfini öne sürerek ba~mıı 
harririmizle yazı işleri müdürü 
müz aleyhine hır hakaret dAva;ı 
açmıştı. Bu divanın mahkeme 
\"e lntikall sırasında. l'IA,·acı, si 
ki) etinden \'azgectilinl öne sur 
müş. fakat &\tıkatımız Mehmet 
Ali Sebllk boyle bir feragati u 
lıı. kabul etmedi~inl ve mahke 
menin mil b~l veya menfi bir 
karar \l!!r'lnesl gerektltlni b~ 
lırtmlşti. Toplu ceza mahkemesı 
dAvaya de\llm kararı verer~k 
dunışma~ı dün sona erdlrmıs vp 
bahis me\'ZUU vaııda suç unsuru 
ı;öriilmedıği mhlAhıııa~ıvle. bas 
mııhıırririmiı ve yazı isleri mu 
'itirllmlız hakkı.,ı1a "' hırliRi lle 
berart kararı Vf'rmişllr. 

Floryada, münhal 
Bakanhklar 
Görüsül~ü 

1 

CRışı 1. rldP ı 
kimlerin getlrlleceği mest>lesl. 
bıı toplantıda gorüsült'n mevıu. 
un esasını teskil etmıstır. Bu a 
ıırada içişlerine Ethem Mendere· 
,ın tln ini tamamıle tahakkuk et. 
nıış. Çalı~ma Bakınlı~ı lcın de 
tekrar Doktor Mükerrem Sarol 
lıstündP durulmuıtur. 

Doktor Sarol. Calıemı Bıkan 
uAtına tAyln edılecdl hakkınd.ı 
h.c bir şey söylememekle bera. 
her yakınları, kendlsınln bu Ba 
kanlığa getırllec,,tıne muhılt· 
kak nazarıle bakmaktadırlar. 

Dünkü toplıntıdı. ayrıcı: Ad. 
nan Menderesle Fuıt Köprülü 
l'Un Londrı •eyıhıtleri hakkın. 
'1akı görüşmeler cerevın ettıtı 
de tahmiJI olunmaktadır. 

Albay Nuri 
Pamir'in cenaze 
Merasimi 

&eı Haılran ıtintl Kore'de llerl 
hatlarda blrllklerlmld tefti' et. 
illi sırada fdılt dtiten AlbaJ 
'li'tırf Pamlr'ln ulıerl ltlr men· 
&imle Kore'nln cenulnuada Pu-
11n ıehrinde bulunan Blrletmlı 
Milletler meıarhluaa defHdlldl
nl blldlrmlıttk. Butmıercle Ta· 
ı•Y tmamı Osman Dölulaa dua 
t'dtrken " ıehlt alha)'UI ıllih 
arlıadaıları mezara topralı atar-

ken ı5rtilüyor. 

ra~gün 
Gazeteciler 

Eski Başbakan 
Kıvamussaltana 
Tevkif edildi 

<Bap ı. elde> 
r.tımayfttilerın otomobillerine 
tıılır attıkları sırada Şahın ıenc 
kırdt'fı Prens Ali Rıza Pehlevi
nın aralanmıı olduğu )Olundıkl 
haberlerı yılanlamıtlardır. 

BıldırRdıtıne gore. Prens nU· 
mıyiK'f!erle konusmuı ve ballı: 
Prensin elini sıkmıştır. 
Kıv11nuınltanı tt'\·lıll edildi 
Tahran, 23 (A A.) - dört gün 

müddetle İran Başbakanlığında 1 

kılan Kl\•amussaltana diln akşam 
yemden Ba5bakanlıta gelen Mu· 
sııddık'ın emriyle tevkif edilmiş· 
Ur. 
Kıvamussıltana Tahranın sek. 

sen kılometre güneyinde bulu· 
nın Gum'da arkadaşı Ho~l'nln 
e' ınde yakalanarak tevkıf edıl· 
mi&tır. ' 

Genel Kurmay baıkanı 
ııledlldl 

İran Genel Kurmay başkanı 
General Garzan, azledihnlı '\'e 
erine eski Musaddık kabinesin 

de Harbiye Bakanı olan General 
MUrtazı Yazdan getirılm~tır. 

İran hilkt'ımeti. Tahran askeri 
\•ılisı ıle Polis mUdilriınU azlet. 
mietlr. 

Tahran askeri 'ılıliğlne Ge· 
neral Papur 'e Polis mlldUrlUtU· 
ne General Sehııııi getirilmiştir. 
Adalet divanının verdlll lıarır 

itin ıenllk yapllacak 
Tahran, 23 CA A ) - Dini 11· 

der Khınl, La Haye Adalet dl. 
\"anının verdltl karar milnHebe· 
tiyle bu ge~ eenlllder yıpılmı· 
sını emretmlıtir. 

Bu 111ün1SfMtle yarınki per 
ıembe f(lnU daireler kapılı ola. 
cık ve ıenlllder yaınlacaktır. 

Kıv1111uıultını ''itin haini 
Hin Pdildi 

Tıhran 23 (THA.) - İran 
hUk(lmetı e kı Bafbakın Kn •· 
mussaltına' ı 'atan haini olarak 
ilin etml5tir. 
Kıvamussaltanayı isnat edilen 

suç, ecnebi devletler heHbını 
çalışmak ,.e lranın istiklAlini teh 
likere sokmaktır. 

Kareden dönen 
<Baıı ı. elde ı 

der, Nuri Yazgan, H. Behçet 
Karadayı, Nuri Tuncel, Salt Bı 
len, Necip Ge,·rekçi, Şe\·ket De 
mırel, M Şe\ket Erdem. İsmall 
Çele, Osman Dolan, İbrahım 
Doğan. Kemal \'anlı, Hnan F.r 
kan, Sıdık Callar, Şevket Öz 
tloğan Mehmet Özturk. Hasıın 
Ekiz, Ahmet 'ôzkal. Mehmet A 
tıbıy, Mehmet Bilen. Mehmet 
Filiz, Ali Çetiner, Recep Taş. 
Ömer Murat, Nazım Trak, \'ıı 
kup GUlşahin. Mehmet Eser 
Mahmut Kibrit, Zıya Kıraı. Cev 
rlet Ata lav. Erkan F;rdoğan. Ner 
det Ozçelik. Mehmet Şen. Em 
rullah Uııınlar. Allettln Ye il 
\ Kıdlı Bilir. Kadri Şabın. Ek 
rem Kırıgllller, tlyıs, Eren. 
Burhantttin Akdağ. Rıdvan Yo 
lalan. Hasan Gözgeç, Necati E 
1emen, Şıhıp Akın, NecdPt Ye 
mez, Eyüp Kırta~ Nazım Özgür 
Basri Koçarol. Hıdayet Beltın 
Haydar Ar~ıın. Dursun Gözen 
H.:- p Tonın , Mehmet Kınaca 
Nevzat Tarhan, Mustafa Ratıp 

Bayramı 
('Bap L elde' 

Ayrıca, cemi) et ba.yrım ve· 
sıle ı) le fU beyannameyi neş 
relmi tı.r. 

aTurkıyedc sansürün lı:llk 
ması >ıldönümu olan 24 tem 
muzu, bu > ıl dordüncli defa. 
dır ki Gazeteciler bayramı o
larak kutlı) ıbilmek saadeti 
ıçındeyız. 

Sanstiriln kalkmısındanbe
rl geçen 44 yıl iı;ınde Tilrk 
basınının yazı hilrrlyeU ni· 
metlerinden faydalınabilme-
ı maale ef pek kısa zaman 

lara ınhisar etmıt ve buın 
bUrrlyetı güneşi, uıwa fuı. 
lalarla onUnü kıplıyan karı 
istibdat bulutlan ardmda 
ortülup ııtmı$U. Llkın Türk 
ıızetecı ı, her türlü açık n 
~ ı sın i baskıyı rıtınen ken· 
dıni vakfettığl memleket blı 
metl yolunda yavıpamayı 
'eu duraklamayı aslı dilfUn 
memıf, ht'r türlU mıhnıt ve 
me-akkate katlanarak, ba· 
un musibetlere ve hı.yat ıı 
ılelerıne göğüs gererek mU· 
cadeleye devamı kendine ıı 
,>e cdlıımi tir. 

Bu yıl, GazetPciler bayra. 
mını daha bu~uk bir sevinç 
'e itminanla kuUuyabllme
miı ıçın bü) Uk hır sebep de 
m('\'ruıtur. C'ünkU hUld\mP 
timiz.in haıırlıvırak Mecli~e 
utıduğu 'e fecli5ımlrdf'n 111 

kı lRr lçersınde geten 59,3 
a\ ılı kanunla Basın meslP· 
~ınd,. çalıean ve çalıııtıran· 
lar ara ındakl mUnasehetlt>r 
rle kanuni müev)'idelere bı~ 
lanmış, dolı)ısıle meslek ti" 
es U etmis bulunmaktıdır 
ki bö~·lece ileri Batı demok. 
rasllerindf' oldutu ıibl IOll

val ıdıletln bekçisi mıtbu11. 
tın kendı i de bu adaletin 
himıve ı altını ahnmq bu· 
lunmaktadır 

Türk ~azetecısi. ılmdl"c 
kadar oldutu ,ıhf. hundan 
sonra da milletinin ve 
memleketinin a11det ve bll 
tlınlOıtll tı~runa nefılni hı~ 
retmt'ktrn geri dıırmıyll'ak 
rfıolmıı başındıı tasıdığı bllrri 
'et dlu ını l- 1 ~ '- 1~ 1~mıın 
- ' -• .... ı,,f'cdctlr. 

Bizimle bt>raber bDtlln 
..,,.mlek"tP mal olmuıı ııı~dı. 
~ımı7. razeterller bavramın 
•, hıı~r \"Pi A ıkı bü .. lık .... ıı 

1 • . ......... ,....,,..,.,~","' 

mlzd" kPnrJilcrlnl fed11 '""" 
hllrriı et knhr:ıma"' mf'•lf'k· 
tlıı larım171rı ııı~• .. •vt hıllıırun 
da saygı ile eııllriı .• 

çı, Abdurrahman Işık, lban Ay. 
tar, Ha) rettin Ülsever, Hıliı 
Yılmaz, 1 brıhim Çörek:çlotlu, 
Hü eyin Akbaba, Sabri Dumın, 
Ahmet Dıkmen Hasan Sarman, 
Ahmet Jlgaı. Şilkril Oral, Nuri 
Keskın, Yıkup Kemal, SU!ey
mın Çil, Musbfa Yılmaz, Ra· 
şlt Dınçer. İsmail Yüksel. Ah· 
met GıJl'liyener. İbrahim Ôı
lem. İbrahim Aksoy, Yııar Er· 
turk Ahmet Onat. Ömer A\cı, 
Zeki Kn ılcım Mehmet Ba11ran. 
Mehmet KUrlln. Kemal TUzUn, 
Suat Atış. Ali Kıpel, Rü9tem 
GUJerer, Doğan Sencay, Necati 
Kıbıkcıoğlu, Abdülkadir s P· 
maz Kara bulur, Musa Povı :ız, 
Cemal Çevık, Basri Sarıyer. Mrh 
met Ak u Avni Murıtollu. Ali 
Erkoç, Kemıl özen. Mehmt't 
Sel ınt. Hakkı Tlrkeş, HU~t>y!n 
ı\nbırlı Avni Özyıldız, Muhar
rem Kotlu Fılk Demlrocalı::, 
Mustafa Sarıca, Orhan Kılıç, 
Silleyman Kaleci. Turhan (ln. 
\er Alıl Aslın. Beluat Ulucu 
Kerım Şekerli. 
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