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Had) ol:ıri) le>, memleketin her 
rcrinden $:Unduı: her aat İs
tan bııl, hmır Rad}O lstas;,on 
ıaı ını pııriız üz dınlersiniz. 

\ bdiilkndir l\lemişoğlu 
l •anbul Katırcıoğlu ,han 
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---------

erzif on, Akşehir, Ankara da 
sel büyük zararlar yaptı 

lvıerzifonda 50, Akşehirde 27 ev yıkıldı. 
~ enidoğan' da demiryolu hasara uğradı 
ltllhllbat fazla zarar gördü. SOO hayvan 
>----- öldü. Bazı yollar kapaııılı 
S :ı 

ffıuıul Uırl .. blnnu:ı!t-n 

Onu 1 
• Ama ya, 24 - Bugün saat ge mlyen 18 den sonra Amasya çevresine 

H 
cok şiddetli yağmurlu düşmüş. 
Hır. Vaktin g<'ç olma:.ı dolayıasret ı;ıyle hasar hakkında esaslı ma-
1 iı mat alınamamıştır. Yalnız Mer
zifon ilçe:;inclen 'crilen maliıma. 

1' \ ' ~h , Z.\~: 
~ illet Emin YALMAN 
4\ •radeııız 
ı akh euhatınılen dun 
oq "'Ilı d .• 
ıJta .. 111a 0~düm. (fau:tedlcr 
)"h bir :>.etışemedim, Bundan 
~-. ç tıh.~tle tce ur du~·u· 
_.,_, ,, .u~ku rlkir işçllninin 

11
1 C.ıııiıı~stıkbat emniyeti kanii· 

ta.._,.a kuut altına alındığı bir 
it llıııııa 1 an~n bir gaıell'd ba.Y· 
~t~tııı. r!llrak etmeği ı:ok İS· 
trellıdan kat diger taraftan. hu 
~ ltiıı d uzak kalmağı i~te· 
_; •alet ~ St'hl'pleı· var. ı-:ı.ki 
t llııt,k,t''' ı;ıfatile nıı-slı-k H 

~it, 4( hf',ııbın:ı } iirrğim ra· ı 
ti) ttı, 11 Yıl ile\ anı l'ıll'n bir 
•.:..~ti hak sonı ıı mıinaka. a hüı· 
~tile ~nıındaıı halii hayal 11· 

tiv~'rlını· arşıla~ntak 'e hakiki 1 
ııı....lııı,ı b" tenkid hıırri~ t:tini c· 
~ b;ııı;ı 11 scı ap halinde göı·· ı 
ılı tok aı·ı geli) or. 1 
T 'tae 

llııtt t C\\cl ~q urun hıikii· 
~lte~rarından ddll. blmıt 
ı}l hıı lararından ilga rdil· ~ 
'"" 1 • ile ' . 1 • t~ ııııdıi• aman, ne guze 

ta göre. burada mahzen, Dere, 
Çay, l\lahmutgazi ve Gecekondu 
mahallelerini sular basmış 50den 
fazla ev yıkılmıştır. A('ıkta ka· 
lan vatandaşlar 300 den fazla· 
dır. 1'ehlikcli durumda olan bir
çok evler bosallılmı tır. Şimdi
lik can kaybı olmadığı bildiril· 
mektedir. Açıkta kalanların ba· 
rındınlma ı için Amasyadan 50 
çadır ~ ollanmıştır. 

Kii~ leırleki hasarı teshil için 
hareket eden ckipll'rden hala 
ıııahinıat alınanıanııştır. Ezine 
Pazar bucağı dl're~inden t:elen 
şiddclli scl lNden ,..ose kapanını~ 
'e ,\ nıasya • Turhal nakliyatı 
durınuşluı·. \ 'ali :Esal Onat, Ba
yındırlık müdürü Ye jandarma 
komutanı :'ılcrıifona gıtmi~ler· 
dır. 

.\kşı·hinle ı.l'I ft.lakcU 

•• lı ı,111u· Bunun büliin tcfer· 
ıı 

11 
~~ 01 n °1ınu gibi h:ıfızam· 

'ır bir ar•tak )a 13 or. iki ki i· 
ttı:.t lıuıııala ıırtcınediği o de· 

l1J 1llltr s·n gaıcte<'ilrr , e mıi· 
~.1~a to~ı ırk«'l' İıle, Gar lokanlot· 

J\lalıköyü ile Temelli ar:ı ınıla, ~l'llt'rin lahrilıatına 11ğra~ an 

Konya, (Hususı) 24 - l>ün 
gece sağnak halinde ~agan .rag
mur bliyük bir el felaketi do· 
ğunnuştur. Ak5elur ilçesinin 
merkez bucagına bağlı Bermen. 
de kö~ ünde ellerin şiddetinden 
6 ev, bir cami, köy odasıyle gene 
merkeze bağlı ~:ğı rnz kö)iinde 
20 ev tamamen yıkılmı~. boyle· 
c·e yıkılan cYleı in sa) ısı 27 ~ i 
lıulınu tur. Arrıca llnnıeııclr."cle 

'Ilı •ıaıı k aııll\ı tık. Elrafımıırla 
) tytlaıı ırnıııJ fr 1i hafi\''"lere 
ttj Ok · " Ilı ili ~il unıu • .llatbuat Cemi· 

ııı:1haaıa:;"u hık. Sonra o gl're 
Ilı tlttiııı n kapılarına kol de· 
._:tıar1111 ~"llrnıu , sansiir me· 
~l'siiz ıçerhe sokmamış, ilk t-. ltktİ ıaıeteleri (,'!kararak 

demiQ olu, ) ardım ekiplrri tarafından tamir edilirken (J)e\'amı Sa: 5: Sii: 1 rle> 

İran'da, düıı Aıneı•ika 
aleyhiııe ııüınayiş oldu 

Ilı ltıı~,'~.ın bir hiirrl~ et ha· 

() ... 116 rus emrmi tik. , Tahranda Amerikalı bir subay dövüldü. Yardım bürolarr 
~a>'at Yaşadıktan sonra hali ı b 
\ır lllda t~ b~Iunan \'C meslek 1 taşlanarak· parçaland 1. Amerikan elçisi, u büroların 

Grek ö ·:Oliı;me~···ga~·e;ıeri 
dün Helsinki' de baf ladı 
K. Demirsüren, A. Şenol, A. Özdemir, 1. Atlı 
galip; Akbaş, Bozbey, Akbulut mağlüp 

Hel&inki, 24 (Hususi suıetll'! 
gonderıl<'n muhabinmiz SEDAT 
TAYLA ' telsızle bildırıyor) 

Olimpıyal Grc-ko • Romen 
guıeş miıı;abakalarına buglın 
llel~inkı spor ~aıonunda bas
landı . Biz.im takım bu güre le· 
re:-fU kadro ile i.,tinrk '!ili ı 

~ure~cıler ılk de\Te sonuna ka· 
dar birbirlcı ine O) un tatbik 
C'clemcdller Güresin, geri kalan 
kı mı .l\lal'ıır süı'e§~ınin hAki. 
ıtıı)ctı nltında geçti. Bir aralık 
Fahrcttın köprihe geldı. Bu 
}ilzden fena puan aldı H\ neti-

m \amı a. G; Sıi. ;1 d~> 
Fahrettln Akba~, 157 Kemal De.---·-
mırsüren, 62 Ha an Bo7bey, 671 
Jlalf Akbulut, 73 Ahmet Şenol, 
70 Ali Üz.demir. 87 ismet Atlı. J 
Agır ıklcte ı,tırak etmiyoruz. 

Bugün ~ apılan guıcşlerııı 
0

tabilfıtını bilılirı~oruın · 
.i2 kilo: Hrlo lll'nr~ Ola· 

c·arı - Fahrrttin Akbaş ('] urk) 
.l\tilsahakaya her ıkı gurcşı;ı· 

ııin atağı ile ba~landı. Fakat 

Moeııı·isıaıı 

Tiiı•kiye'JJİ 

7' • 1 ye11di 
<Yaıı ı 6 ıncı ~a~faınııda) 

Yaşar Doğu 

Olimpiyat ikincisini 
Tuşa gelirdi 

llr.l5ınki, 24 (Hususı surette 
gondcrrlit;ımiz muhabirimiz Se. 
dat Taylan tclsızle bildiriyor) 

Bug!ın Olimpi)at ikinl'isi \. 
merıkıılı llcnry Wittcnbcrg'le 
hu u t hır karşılaşma yapan 
\aşar Doğu, Amerikalıyı bur· 
ı;u ılc ıkl d:ıkikada tuşla yendi. 

Ya~Jrın bu galibiyeti güre~i 
se)1·e gelen sporcular 'e halk 
tarafından dakikalarca alkı~lan 
<lı. 

'c lkı 1 •alıyt'te dC\·am eden 

$:;,:!?~~:~:i~e~i~u::ş~~~~ ı kapanmasrnı ve tebeasrnın sokağa çıkmamasrnı emretti 1 
~llh111 ıçtn ebedi şekilde : • , , • 

lr . 
1 ~ ı?J~ OK\',~~ı·sr \Ş.\X iLK 
-~-~~2· TURK KOTRASI '•.'"o z.'nanın,, "'. stvln· l lran Gavam m Türkiyeye kaçınlmaması ıçm tedbir aldı ~ 1&11, 11 

bnıandanbrrı ı;ok dr· t 
1\ llot111 attı, kaç drfa yeni· Aııadolu AJanıı bakımından ~okağa çıkmamaları. 
'-f~11İat un, un bayramını yap·• Tahran 24 - Bunün komünist Su,·ük Elçisi Ley Anderson, İran nı istemiştir. 
.._ •• ,., 1 enıokra · ı.ı · · 0 

.. J 

.'"'t&ıı kazandıkt 51 
• • m~} 15 per bir Amerikan suba) ını dov· tfaki biltün Amerikan dördiindi Komünist ve mllli} etçi lider-

S11 ile de, H14;n H' ~.ktı_d.ar 1 muş \C Amerikan yardım heye. madde yardım dairelerinin ka- ter gözden dÜ,l'll milstafi Ba~ba· 
'-ıı 1) eı,•lni P;e · 1 de hurrı}ct 1 \inin bulunduğu bina~ı taşlamış· panmosını emrctmıs ,.c Ameri-ı l:an Ahmet Gavamı destekledigi 
~a · ... kurue:~ P nam~~a a· ır.rdır. Bunun üzerınc Amerikan kan vatanda~ların selametleri ıoı!ıası ve ~lilletlerarası Adalet 
~; lhenııeket a.r1

• gel k!~1~ • dinınıncla Amerikan hakiminin 
.-:oa11 tli ha •• ıçın ten.- 1 D • • b• ı g•ı • re) ini lran aleyhinde kullandı-
Sı-. 1ı,a:~'1•nın nihayet bul· Dil Ir . D 1 1 Z ğı bahanesi ile halkın hissiyatını 
"·-Ilı. On ını \e çılgınca sc· 
... ~ h&rrıvue"· l_çindir ki müna· filOSO ld• galeyana getirip Amerika aleyhi 
, .. 1111

11111 
.. hnın bugün maruz de 1 ne tahrik etmislerdır. 

h- felç ··a · t• b e Halk bir .'·andan Amcl'ikan ~aıık"ı • zıyl" ı ana 
\-. ilden a ı · F ·ı d K 'd / G/ · • '/ K ;ıuba} ını kıyasıya döverken bir 41tdtıı Şik• cı ge ı)or. I O O, ore en ge en cc ory» gemısı I e ana- randan rla «Kahrol un Amerikalı 
~t._~•ıı g 

1l~tçi)im? Aklımıı· do'ya ait Magnilicent ucak gemisi de bulunuyor 1 mlişa,irlera di~:c bağı~ışlardır. 
'itı hr ;ı:tnı serbeslçt sö~·li· .. 1 ( 0t:vamı ~a: 5: Su: 7 df'l 
>•tı''l'oıı.ı Uyuz? Evet şimdilik O'aıJsı 5 inci sayfamızdaclır.) 

~·11~t ta~~~ak.~t .. tenkid hürrl· 
lıııı4li!>tt itle ırıuıu olınıyan dar 
._ d t. tn tar kar1iınma dikil· 
~t ''lta 1,~·~ınu ak, en haklı, 
>'t 'lıiJta kıdler bir husumet . C Sl e e 1 •• • 
t1te11 ttetı· k r dıyt karşılanı· 
llıı 1 , lilt:in aleın örlcı ttnkiıl· 
'''. liıı Blsı e saldırılıyor. Res· 
t.ııbi~eıı siııe~ı san üriın en cir· 
'-'ııı'ii ~alin: ~lr şe.kli olarak 
•~ıı 

1 
liiıılin edır. Abdülhamidin 

llttı 1hs111d ııazeıec·iler tarafın· 
~il ~ııslitij an 4t yıl sonra. bir . 
~-~ llttınıl: b:ı .~ıs~ altındayız. 
t~bb1 >ııreğj ~ hıınıyet hı. rt!i 
tttı,;. bii31t hlızı dağlıyor. \ 'a· 
tııı 111 sonu gelmh·rn ha · 
'- ııısı ne- kaıla; ela dt':· 

~~ acıı, ı ' 
Pe 0 komotif ler 

ı "-ıı~r trolle iıleyecek 
tı.~l a24_r 'd. 

'ilıı Cdı!e 'anıaıı an ıs-
Oııı() • Cen ~ Petrolle i lcycn 

'lı t llftcn ~ ar:ı,,ındaki beş Jo. 
ıı~ı ır Deq~u bet netice alın· 
~ ~Udllrıı.ığ·· Dcmiryolları ge. 

ıı. 'Vas \ e u .Rııman pctrolü
i ~alaıı d l:lukı lanın do«u. 

~ kuııa eınınolu hatların· 
nacaktır. 

• 

uçak gemilerinden biri 

Si kilonun birincisi ls,·rtli. ikincisi Amerikalı 
,\dil .\tan ı Foto Basını 

\e ü~üncüsü 

Saııayi kongresi 
ealı~ınasını bitirdi 
·> 

Haz1rlanan rapor.da, muamele vergisinin 
tamamen kaldınlması isteniyor 

nuıv.ı l/ul cbırldl:dtn 

Bursa 24 - Bugün Ticaret 
Odasında toplanan sanayi kon· 
gresi çalışmalarını bitirnıistir. 

1 
Kongre) e htaıı bu 1 del ege i H ~ 
.an Derman \'e lzmir delege i 

1 

O man Kibar baskanlık etmiş 
lerdır. 

Kongrede önce çalı ma rapo-
1 ru okunmuş ve bu raporda iş 
kanunu maddelerınin hem isçi. 

hem de iş ,·eren :ıleyhine bir 
takım hükümleri ihtiYa etmesi 
dolayısile bunların kalclırılma~ı. 
kıdem tazminatı mlie sese) e 
zararlar tevlit ettiği, bunun ye· 
rine prim u~ulilnün ihdası ~e 
bu primin i çi sigortaları kuru· 
muna yatırılması, ihtiyarlık si· 
gorta,ı, emeklilik hakları, isçi 

meumı S:ı: 5: Sü: 3 cleı 

Sara~hane'de, bir 
barae alına hadisesi 
Ahçı dükkôm ile bir l1rım soymağa kalkan 

şohislardan ikisi dün yakalandı 
Schrinıizde bir haraç alma rınlarını doyurduktan sonra pa· 

hadiseııl cereyan etmiştir. Diın ra vermeden lokantadan çıkmıs· 
ak5am Fatihle Yukubulan bu ha. lar, ayni sırada pasta ve şeker. 
disenin. cereyan tarzı şudur: • lenıecilik yapan Vcyseldım de 

Bomba namile maruf Salahat- 7,5 lira haraç a!ıı:-ak u1.aklaşmıs 
tin Atay: yanına Rahmi Batur, !ardır. 
furan ve diğer arkadaşlarını a Bu kadarla iktifa etmıyen zor
larak, aksamüstli Saraçhaneba· balar. l'ivardaki börek \'e pasta 
~ındakl Ahmet Cibike ait aşçı fırınına giderek ka adaki Cev· 
diikkiınına ı;:itmlştir. del Aslanı tehdit ctmi ler. pa 

Kafadarlrr burada -.ızelce ka· Wcumı Sıı: ~: Sil: 2 ılt-1 

~ -.- 'lt<tj.., •ı Tl'A'Ç l~liMAN 

•• RÜYAM » DAN NOTLAR : 14 
~~------.......... ----.---

Larache' de mazot 
bir münakaşa • • 

ıcın 
~ 

Tunç Yalman fitın ~ekme\ i tecriibe edl'rkrn. J 'aruk 
onu çekmi (\'aıı ı 4 iincü sa~famııda) 

Ke.nç'le 
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IGüNON Y AZISIJ 

n gütme •• •• curum 
Meınleketımi- ,-.----==----

zin b&?I bol. ( Yazan: 
---------, işlE')Cn failler 

ı hakkında kanu al apan hanı yangmı tahkikatı 
gelerinde; esa· 
sı, ~ahsl öce 
dayanan kan 
gütme curüm· 

.Abdullah P. Gö%iibüyiik 
ni vt'ya takd rl 
mahıyette ceza 
'i azaltıcı se· 
bep kabul edıl· 

EV\·elkı gUn Balıkpazarında BalkaJ)2n hanında çıkan bliyük 
yangının tahkikatına Sucı Yard mcısı Tevfık kendi el koymu~
tur. Yangının çıktığı 35 numaralı A)na fmal.Uh3nesinın &ahJpleri 
Moız ile Şaban dun savcılığa celbedılerek ifad .. lerine müracaat 
edılmiş ve bılahare ncızaret altına lınmı;lardır. Yana:ından mil· 
te\ellıt ıarar 'e ZJ.}an 1 mıl~on lirayı geçtiği anlaşılmıştır. Diln 
a:yrıca ehln.-ukuf tarafından }angın mahallinde hır keşif yapıl 
mıştır. Tahkikata devam olunmaktadır. 

ı·e5ill111y ıleteoroloJi J tas
l onunun tahminlerine ı;orc, 
hugun ePhr•miı. 'e cıunn· 
da ha\8 hıılııt hı , muhteme
len de :>aJıelı geçcıre tir. 
Rüzgarlar deği;ik ~onlerden 
orta ku'" ette esecektir. 

leri i•lene durmaktadır. Her
hangi bır sebeple oldurulmuş 
kimsenın kan hısımlarından 
olan rkekl r, kan gütme l'"ani 
öc alma saıkı ıle (oldurulenın 
kanını almak icin) öldur6ni 
\eya kan hısımlarından her
hangi hır erkek hmse)i ol-' 
d ürm"k ka dile, curümler i5le- • 
m ekte "'c boy lece kar5ıhklı 
adım ôldurme sucbın tevali 
edıp gıtmektedır. Şahsi intıka· 
ma dayanan bu kotü an'anenin 
tesirinden henüz: kurtulamalllı 
olan bu iptıdal zıhniyetteki 
aıleler arasında devam edeıe
len kan gütme cürümlerini ve 
hususiyle kan gtitme dolayı· 
sıyle i~lenen adam oldürme cu
rilmlerinı onlemek içın 1937 de 
bir kanun yayınlanın• b r . (11. 
S. 1937 tarihli ve 3236 sayılı 
kanun) 

f Kanun, maksadı 
temin etml) or 

B u kanunun esası \'e koyduğu 

kümleri ihtiva ettiğıni belirtti· 
ğlmu: bu kanunun tatbikatında 
doğan aksaklıklar göıonunde 
tutularak T. B. Millet Meclisi. 
ne bazı tekliller yapılmıstır. 
Yalnız: bir te lıf kanunun kal· 
dırılması hakkında ıleri r;urul· 
muştur. Bu teklıf Dıyarbakır 
mılletvekıli Bay Mustafa Ekin· 
ci tarafından yapılmıştır. Tek. 
lifin gerekçesınde, kan gütme 
saı!dyle adam oldUrenlerın hı· 
&1mlarının ba~ka }erlere nakil· 
lerıne temasla ·Başkasının fil. 
•Iınden mes'ul tutulmanın ceza. 
nın &ahsilılli prensibini ihltıl 
ettiği ve suçun ıcrasına takad· 
dum edebılE'cek ce.zal hareket· 
terde bulunmıyan &uclunun hı· 
sımlarının yerlerinden uzaklaıı
tırılmBsının büyük bir adalet· 
sizlik olduiu• beyan edilmiş
tir. 

Kanunu ilga etme teklifi 
taraftar bulmu;>or 

·Kanundaki nakil keyfiyeti bir 
ceza değıl 'e fakat bir em

nbet tedbiri olduğu için ceza. 
ların &ahsiliği prensibi ile 
alAkalı değilse de yukarıda kı· 

baelıca t edbir kan gütme 
aaikiyle işlenen adam ôldürme 
cürilmlerınin önlenmesi için 
ıuçluyu "ie hısımlarını suçun 
işlenditi bolgede oturmaktan 
men ile başka bölgelere nakil· 
den ibarettir. Hemen isaret 
edelim ki, bu kanun, bir yan
dan ceza hukukunun prensip
lerine &}kırı esaslan lhfüa et
mek"'te ve ole yandan tatbikatı 
da istenılen neticeyi temin 
edememış bulunmaktadır. 

saca açıkladığımız: gıbi, emniyet 
tedbirlerinın mahıyet \'e mık· 
sadına da asla uymadığı için 
isabetsiz: bir tedbir olduğunda 
~Uphe yoktur. Şu kadar ki mem 
leketimWn bazı bölgeleri.1de 
iptidai bır :zıhniyetin neticesi 
olarak kan gütme dolayısı)le 
adam öldürme cilrumlennin 
devam edegeldiği gozonUnde 
tutularak bunların hususi ma· 
hiyetlerine \'e modern ceza hu
kukunun umumi esaslanna 
uyan lilzumlu kanuni tedbirler 
alınmadan aksak da olsa ~'Ü· 
rilrJoıkteki kanunun kaldırılma· 
sı yolundaki teklif Millet Mec· 
lisinde taraftar bulmamıştır. 
<T. B. M. Mechsi Tutanak Der. 
gisi, Dönem IX, cilt, 15, sayfa: 
128 - 139) 

memeli rn bundan dola~ı hakla 
rında tertıp edılm cezadan in. 
dirme )apılmamalıdır. 

4 - Bu curumll'rın islenme
sındeki oc alma saıkı gozonun· 
de tutularak, münhasıran fail· 
ler hakkında, cürmun ıı;lendıgı, 
mağdurun \ c kendılerının na. 
met dtıği ) l'rlerde muayyen 
mildrletle ıkamet > a ağı tedbiri 
konulmalıdır. (Bu modern em· 
nıyet tedbiri bütün ~eni kanun· 
!arda \'ardır). 

5 - Adaletın en kısa bir za. 
manda tahakkuku 'e intikam 
hislerinin teskini için bu cil
nim faillıınnın takip \ e teczi· 
ye~inde Iıleşhut Suçlar kanunu 
hükümlerinin tatbıki kabul 
edilmelıdtr. 

6 - Faıller hakkında \erilen 
cezaların te ırini korumak içın 
bunların, infaıdaki deHelerden 
istıfade, usu!Une U.bi kılınma· 
malan kabul edılmelıdır. 

7 - Amerıka, İngıltere ve 
İsviçre ceıa kanunlarında ol· 
duğu gibı, bu cilrilm faıllerlne 
ve)a yakınlarına karşı ma!jdur 
hısımları tarafından bir suç is
leneceği 6ÜPhl'si halınde, bun· 
ları, boyle bır suç 15kmiyecek· 
terine dair t aahhütname \'er· 
meğe mecbur kılacak, esaslar 
konulmalıdır. 

8 - Cürmün işlenmesiyle 
maddi 'e manevi zararlara uğ. 
rayan mağdur ve)a tarafına 
hilkmedılecek .tazminattan, faıl

Kartalda bir 
Cin yet oldu 

Feci bir kamyon 
Kazas ı 

Sıcaklık :?8 derece olarak· 
tır. 

Dun, ~"hrimlzde hB\a yait 
murlıı .ı;e~miı, rüzgarlar do
guıhn etmlıtir. 

Evvelki gün Kartalda bir ci. Konya 24 (Hususi) - Bugiln Gurrnn r.n d115uk sıcaklığı 
gnlgede l'l, en ) ıı ksek ı; ı· 

caklığı 26 derere olmustur. 
Yagıs miktarı 12,6 dır . • 

na) et olmuştur. Halk otobüsle· ihmızde 3 kisinin olilmU ve 6 
rınde kontrol memurluğu } apan ıkışınin ağır surette yaralanma
Kfızım Alpman 19 senelık nıkAh- sıle neticelenen feci bir kam· 
lı karısı Ha)'Tı~e ılc bir müddet iyon kazası olmustur. Şoför Şa· 
oncc kavga etmiş ,.e kadın an ı ban Veren idaresindeki Akseki· KUfUK IJABERLER 
nesinın evine kaçmı;tır. Dün 20 plakalı kamyon Be~ şehrin Sö \' J 
karısının evınc barı mak Uıere ğtit rnevkiındekı keskin \•irajda ---.. ------
gıden Klzıma Hayrıye hakaret lfirızaya uğrayarak deHılmi~tir. BAKTRKOl' JANDARMA 
ctmış, Kaı:ım da bıçağını çekerek Devrılme n<>tıcesınde yolcular· K RAKOL Bİ1'ASI 
kadını 17 yerinden yaralamıştır. dan Mustafa Çelik . ıle Alı met 1 A IUH . . . 
Yaralı hastaneye kaldırılmı~. Manav ve AyBe Celık derhal ka- Bakırkoyde yenı ınsa edılen 
carıh yakalanmıstır. Karı koca- za yerınde olmüsler, ayrıca 6 Jandarma karakol binası diln sa. 
nın 4 çocuğu vardır. kişi de ağır surette yaralanmış- at 12 de merasimle açılmıstır. 

1 • . • tır. Hadiceye janrlarına Ye sav· \'alı Gokay Vılbet Jandarma 
stanbul mılletvekıllerı- cılık elkoynıuştur. Komutanı Şehir Meclısi iıyeleri 

nin t e tkikle ri 1Kt ı- Z D llA \e d ğu zevatın hazır bulunduğu 
Konya 24 (llusıısi) - Dün torene istıklfıl marşı ile baslan 

Ankaradan §ehrimize gelmekte mış müteakiben Gokay kısa bir 
olan Ak;ehir plakalı. üzerinde konusma yaparak bina)ı açmış. 
un çuvalı ve 20 yolcu bulunan ı ır. 

İstanbul Mılletveklllerinden 
Doktor l\Itikerrem Sarol ve İh. 
an Altıncı dun de saat 15 de 

tekstıl i çıleri ml'rkez lokaline 
gıdcrek icra Komıtesi il) el eri 
ile foru5mü lerdır. 

cra Komıtesi üyelerinin di· 
lck ' e talepll'rini dınles en Sarol 
\e Altınel yapılacak yardım hak. 
kında tatmin edici cevaplar 'er· 
mı elerdir. 

Şüpheli bir ölüm hadisesi 

bir kamyon A~aboz: köyli civa· SARIYERDE 
nnda cinünde gıden bir kamyon . ...:unuz .KOPEK 

le muayyen akrabalarının, mil· Bayezıtta, ~üpheli bir olilm 
teselsil hukuki mes'uliyeti ka- Mdıse-ınin tahkıkalına Savcılık 
bul edılmelıdir. eı koymu5tur: Okçular caddesin· 

la yarışa girişmiştir. Bir aralık Boğazın muhtelif mıntakala· 
~rıfcirıin gozü kararmış AniyPn rında yeniden kuduz kepeklerin 
fren yapmıstır. Çok hızla giden aolastı~ı gorulmektedir. Bu cüm 
kamyon ani fren üzerine 3 takb lt:.den olarak ewelki gece Sarı. 
atmış, yolcuların hep~! ~·ol üze· ~erde bır kuduı: kopeğın dığer 
rine serilmiştir. Tesbit edıl di~i· kopeklerı ısırdıktan tonra 
ne gore kaza mahallınde beş ki· kaçması bu ch•ar halkını üç gün 
şi derhal cilmüş, ağır bir şekilde denb~ri heyecan iı;inde bırak. 
yaralı olan dığer 15 yolcu An· maktadır .. 
kara Nümune hastanesine n~kle Oğrendığimiıe gore Sarıye 
dılmck uıere yolrlan gecmekte rin en kalabalık ve sayfıyeye gc
olan bir otoblise doldurulmuslar !enlerin hulunduğu dere cadde· 
dır. Şoför de ağır yaralılar ara- sinde başıbos olarak dolasan ' 'e 
sında olup tahkikata baslanmıs önüne gelen kcipeklerı ısıran 
tır. kuduz kopek bu c.\'ar halkının 

Yukarıdanberl pek kısaca de ekmek _hayilıği yapan Yusu. 
işaret ettığımız esasları ihtiva fun sergı ınde yatıp. kalkan 
eden müstakıl bir kanun tasa. Mustafa Zuhtil Aksu ısmlndeki 
rısının hdtırlanması bir zaru-1 genç sabah ôlu olarak bulunmuş 
rettir. Zıra, kan gütme cüriım· ı tur. 
leri istisnai mahiyetteki müey- ·Cesedi. rı_ıuaye~~ edı:n Adalet 
yideler \e tedbirlerle ancak Doktoru o!Umil şuphelı gorerek 
önlenebılir. Tamamen istisnai morga kaldırılmasına luzum gos
mahiyetteki müeyyidelerın ve termist~r. Tahkikata deum edıJ. 

Konyada linyit bulundu bütün miıracaatlarına rağmen 
Konya 2.,ı <Hususi) _ İlimize bulunamamış \'e ısırılan hayvan. 

bağlı Boz.kır ilçe.sinin Karabayı:- lar da muşahede)e alınmamışlar. 
koyünde zengin bir linyit daml· dır. Beledıyenin naz:arı dikkatı 
rı bulunmuş ve Anadolu !\la nı celbederız. 

Modern ceza hukukunda suç
lulukla mucadele Ye cemiyetin 
müdafaası için, birbirini ta. 
mamlayan iki mühim vasıtanın 
mevcudıyeti şart kılınmıştır. 
Bunlar, cezalar ve emnbet ted· 
birleri (mesures de &Orete) dir. 
Ceza, men~ei bakımından, an· 
ti . &osyal bir fiile karsı beli
ren sosyal bir reaksiyon olup, 
hukuki bakımdan, kanunun 
emirlerine \ e nehilcrine karşı 
rlayetsizliğin birer müeyyidesi· 
dir. 

tedb\rltırin umumi ecza kanu. mektcdır.. . 
Kan gütme kanununun eksik nunda yer almasının ise sistem Yalovada C.H.P. s ınden 

ve tatbıkatının ak.saklıkları mu· )onünden yerinde olmadığı ,.e 
rlencilik ortaklığı tarafından bu· ÇARŞA1'18A GÜNO 
günden itibaren isletmeye açıl İHRAÇ EDİLEN 

Emniyet tedbirleri ise, tehll· 
keli halleri az ı;eya çok sürell 
bir tecridi zarurt kılan kimse. 
lere karşı tatbik edilen idari bir 
tedbirdir. $u hade emniyet ted· 
biri, içtimaı nfz:am için tehlike 
ar::eden kimseleri :zarar verml· 
yecek hale getirmek ,.e ıslah 
eylemek maksadıyle uygulanan 
tecrit tedbirleridir. 

Kanunun tatbikatı lle 
gayesi arasında belir en 
t ezat 

S özü edilen Kan Gütme ka-
nunundaki .suçlunun hısım. 

larının ba§ka bölgelere nakille· 
rini emreden hükümler, gerek 
mahiyet \e gerekse makcat ba· 
kımından, ceza hukukunun 
umuı:.1 prrn~ıplerinc, emniyf't 

tedbirlerinin dayandığı esaslara 
aykırı bulunmaktadır. 

Bilindiği gıbi, kan gütme 
cürümlerinde, cemiyet için teh· 
like ar:ztden, yeni bir adam 
oldfirme cfirmü is}enmesinden 
endişe edılen ldmse, kan gut. 
me .sebebble adam öldüren fa· 
ilin hısımları değil, aksine ola· 
rak, bu cUrmiln işlenmesinden 
itibaren ôc alma duygusunu ta
~ıyan öldilrulen taraf ve~a hı. 
&unlardır. Bu itibarla, kan güt
me kanunundaki nakil tedbiri 
i5lenen suçla leva milstakbel 
ıuç tehlıkesiyle allkalı olmayan 
kımseler hakkında tatbik edil· 
mek suretnle emnhet tedbir· 
]erinin istihdaf ettıği gaye ve 
maksattan tamamen utaklacıl. 
mış ve hattA ters bir istikame· 
te donlilmus bulunmaktadır. 

Böylece ceza hukukunun 

cip oldutu ileri sürülerek 
Trabzon milletvekili Bay l\Iah- ~~kansız: bulunduğu Eilphesiz. 
mut Goloğlu tarafından bir r. 
tlıdil te Ufi yapılmıştır. 'Iekli-ı (. ---------....._.
fın gerekçesiı1Cıe, kan ~ütme • ' 
sebebiyle adam öldürme suçlu
larının hısımlarından baska ye
re nakledllenlere geçimleri 
için hiç bır lmkAn &ağlanmadı· 
ğı 'e memleketlerinde bırak. 
bkları malların yilıustil ter e
dild ıgi ve bu suretle bu ınsan
ların peri:an hır hale dUstük· 
leri, netice olarak bunların ce. 
miyet içın :zararlı hale geldik· 
leri beyan edildikten gonra; 
suçlunun kız kardeşlerinin, kız 
çocuklarının ,.e bunların furu
lannın nakil dıeında bırakıl· 
ması ve nakledilenlerin gayri. 
menkullerinin Hazinece Eltin 
alınması ve gidecekleri yerde 
kendilerine gayrimenkul 'eril· 
mesi lUıumu ileri silıiılmüştür. 

Bu mevruda yeni bir kanon 
hazırlamak Jiıım 

M illet :Meclisi Adalet komis· 
yonunda kısmen görü&ill· 

mesi yapılan bu teklif de ma
hiyeti itibariyle ku;ml, kifayet· 
siz ve maksadı teminden uıak· 
tır. Kan gütme cürümlerinin 
müessir surette cezalandırılma· 
sı ve bu antl • sosyal halin on· 
lenmesi icın mevcut ve mert! 
anti • demokratik kanunun kıs
mi tAdillerle idamesi değıl, ceı

·rl hükümleri ve müessir esasla. 
rı ihtiva edecek, ~·eni Ur kanun 
tasarısının hazırlanması lazım· 
dır. 

Bu iş, bu konuda ciddi tet· 

İtalya'da 
fa. izmln 
yıkılışı 

g yıl eHel bugün, 25 tem· 
muı 19!3 te l\ltıssolini 

Basbakanlıktan azl ed ilmişti. 
Fa$itıni Auupanın bu ma 
bela eden l\lussolinl, d l'mircl 
tıraklığından Raş\ ekllliğe ka 
dar yiıkselmış, Fa5i t parti· 
s inin müe sisi sıfatıyle ~lrmi 
bir )11 bu makamda kalmıs
tır. 

Cihangirlik lıulyaları tıe 
11d ncl Cihan Harbine glnnls. 
1940 da mağlCıp Fransa ı ar· 
kadan 'urarak harbe fillen 
katılmı5tı. Fakat her ytrde 
mııttefiklerin darhl'&inl ye· 
mlş \e İtalyan milletini fe. 
lAkete surukl r.mlştlr. 1913 te 
iktidar me\·kiindl'n zorla 
uıaklnstırılnrak hapsedilmls· 
se de Hltlcr ln adamları tara· 
fından knı; ınlarak ılmali ltaı. 
yada bir kukla hfikCımetl 
kurdurulmuştur. 1945 nlsa· 
nında yakalannııs ve parti· 
ranlar tarafından öldurül. 
mü~tur. 

TÜi REl\'TÇl 
kıkler yaptırmış olan, Adalet ______ .._ __ ...,....,,..,, 

ayrılanlar 
YalO\'a C.H.P. çevrelerinde 

veniden bazı cözilntüler olmuş· 

tur. 
Öğrendiğimize göre Yalo\•a. 

ııın Kocadere kciyfi C.H.P. ileri 
gelenlerinden olan Tc\fik Gü 
naydın, r.Utfü Coşkun, İsmail Ka 

a Demokrat Partıye intisap et
mışler ve ka) ıtlarını yaptırınıs

lardır. 

Yakalanan kaçak 

enalar 

Muhafaza Basmiıdiırlu~il tara
fından diln sehrimlz.ln iki sem
tinde yapılan ani baskınlar neti· 
ee"inde küllıyeUl miktarda ka. 
çak e~ya ele gecirilmictir. 

Tunel başında Gazeneci soka 
~ında Tuhafiyccılik yapan İshak' 
ın dükkanına ba\Ul 'e paketlerle 
eş.}a ııetırıldıği tespit edilmiş ya 
pılan baskında ba\ul ve paket
ler harlc 73 Na)lon erkek göm
leği, l6 Lasteks mayo, 40 nay· 
.on kominezon, 26 ipek sutyen, 
70 kadın kilolu, 6 naylon sabah. 

1 
tık, 15 ipek kadın korsası ele ge 
çirilmistir. 

1 
ikinci baskın da Samsun va

puru silicıll'rinden l\lalıtyalı A
lınin Sultanahmetteki C\inde 
) apılmı5 \ e burada da 31 ipek 
eşarp bir büyük ipek karyola ör
lilsil, 7 naylon kominezon, 3 nay. 
lon gomlek, 4 siltyen, 5 naylon 
kılot, 18 fradan, esans çorap. at 
lct fanıtası meydana çıkarılmış
tır. 

HE'r iki şahıs hakkında da 
tohkikata başlanmış kaçak eşya· 
lar müsadere cdılmlştir .. 

mıştır. Ortaklık günrle 50 ton t ALl.AR 
kadar kömur elde etmekte O· Çarşamba günü, şehrimizden 
lup bu miktarın zamanla arta· muhtelif memlek•tlere, 295.987 
cağı umulmaktadır. liralık iç fındık, ko) un derici, ku 

Tahmil tahliye işleri ıu derisi, halı, kepek, yumurta 
\'e keten tohumu ihraç edılmiş.. 

hızlandırılacak tir. 

Denlıcllik Bankası T.lman t~ 
ıetmesi, tahlı) e i&lr.rlni hızlan. 
dıracak tedbirler almaktadır. 

Temmuz ayı başında limanı· 
mıza gelen 32 ecnebi 12 Türk 
vapuru 26631 ton mal getirmiş· 
tır. Daha ıonra ba ka vapurlar 
da geldığinden, bu yekOn 59000 
fona yükselmiştir. 59 000 tonun 
J 1.000 tondaan madası tahliye 
Pdılmi~tir. 

Günlük ortalama tahliye mik
tarı 2000.2800 ton arasındadır. 

Haskoy saha~ı inşaatı bittik· 
ten sonra limandaki bo;altma 
faaliyeti bir miktar daha arta 
caktır. 

Çocuklarını bırakıp 

gide n ana ve baba 

Taksimde Doğramacı Şakir 
ıokak 5 No.lu evin onünde 7 ay. 
lık erkek cocuklar ı Necdeti. an 
nesi Hediye ile babsı İsmail bı
rakarak Ankaraya gitmişlerdir. 
Anne ile baba aranmaktadır. 

Ucuı evlerin temeli 

atılıyor 

Belediye \'e Emlak Bankası
nın müştereken Koşu yolunda 
inşa ettirdıkleri ucuz: evlerden 
160 evlik ıkinci blokun temeli 
yarın merasimle atılacaktır .. 

Bu blokun inşasını diğer blok
lar takip edecektır. 

RAntİOE BİR 
il.KOKUL AÇll.ACAK 

:r.ııııı Eğı ım Bakanlığı Hamı. 

deki goçmen evlerınln bulundu. 
~u mahallede bir ilkokul açmağa 
karar vermi$tir. 

Okul ônümilz:deki ders yılın· 
dan itibaren faaliyete geçecek· 
tır. 
TERFİ EDEN 
DOKTORLAR 

Şehrimız Merkez Hükumet 
1ahıbi Dr. Ooman Şe\'ki l'ludağ. 
EminonU Hükümet Tabibi Dr. 
Cemalettin Öner. Eminönü Bele
c!iye tabibi Dr. Nazif Akkol. Ba 
:mkoy Beledi)e tabibi Dr. Galip 
Acay birer derece terfi etmisler· 
dir 

,---TAK VIM -1 
:?S TEl\11\IUZ 1952 

Cl' t A 
AY 7 - GÜN 31 - HIZIR 81 
RUi\Iİ 1368 - TEnfi'1UL 12 
HİCRİ 1371 - ZİI,KADE 3 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
iMSAK 

Vasati F.zani 
04.48 09.14 
12.20 01.47 
16 17 08.4! 
19.32 12 00 
21.25 01.52 
02,44 07.11 

ılmltr lıutlıın, baıılma•ın 

•dRn1n, 

ladt 

Kendilerine 
Gazeteci süsü 
Verenler 

Son gunlerde kendilerine ga. 
?"leci süsu \•ererek muhtelif ka· 
rakollardan malOmat topla)an, 
§unu bunu tehdit edıp hadi e 
çıkaran sahtekarlar çoğalmıştır. 

lstanbul Emnıyet .MUrlurluğiJ. 
ne bu kabı! kım clerin ne gaze· 
tecılıkle ne Gaıetecıler Cemi~ e
tı ıle 'c ne de gazcıtelerle hıç 
bir alakaları olmadıkları b•ldirıl. 
mış ve bunlarla amansız: hır mu· 
cadele açılması istenmiştir. Bı. 
lındıği glbı hakıki gazetecılerin 
Ba&bakanlık Basın Yayın Cmum 
l\lüdiirltilü tarafından verilen 
son Basın kartları \'e)a (pekaz:ı· 
nın) çalıştıkları gazete tarafın· 
dan 'erilen hilv yet varakaları 
vardır. Halbuki bu kimseler, ıs· 
mı işıtilmemı b r takım mecmua 
\ e ajans hilviyetl<>ri kullanmak. 
tadırlar ki, bu noktada da alaka· 
lıların uyanık bulunarak derhal 
karakola haber vermeleri isten 
mektedır. 

E\•\elki gece de Beroğlu ka 
rakolunda bu şekilde Uç dort 1 
ELhtekAr hadi~e çıkarını !ardır. 

Bu gibi sahtekliı lar hakkında 

1 
ı.ecri tedbirler alınacaktır. 

lskenderun hattına yeni 

b ir v a p ur daha 

konulaca k 

İskenderun hattında me\'sim 
dolayısı}la yolcu kesafeti art· 
mış bulunmaktadır. Bu hatta ca. 
lı&an Bakır upuru ıhtiyacı kar 
Gıla)amadığından, )akında Ne
rat Yapuru da İskenderun sefer. 
!erine tahsis edilerek durumun 
dUzeltilmesıne çalı;ılacaktır. 

Vali izin alıyor 

Vali l'e Belediye Reisinin ta
lebi ilıerine İçişleri Bakanlı&ın· 
ca kendi ine bir aylık meı:uniyet 
\•erılmiştir. 

Gökay bu mezuniyetini, yir· 
mi Ağu~tosla ~ irmi EyIOl ara 
sında kullanacaktır .. 
Kendlsıne vali mua' inlerin· 

den Fazıl U~badın vekAlet e· 
dec~ktiı:. 

Mercanda Biral hanında 

yangın çıktı 
Mercan TAcirhane soka_ğında 

beş katlı klrgır Birol hanının 
üst katında İsta\Tİ Melık oğluna 
ait atelyede } angın ~ıkmı~. atel· 
yenin pencere çe~e\ eleri ile i
çerıde bulunan dört teneke, hır 
elektrik motoru, iki :zımpara ma· 
kinesi \e dığer eşya tamamen 
yanmıştır. 
~f.l!!m:llS!! __ _ 

ÖL OM 

Rukiye Akduman'ın esi. 
Saıme Veldet Velidedeoğ 
lıı'nun babası, oğretmen 

Selami Akduman'ın kayın· 
biraderi, Ord. Prof Hıfzı 
Veldet Velidede~ lu'nun 
kayınpcderi, Hu nu Tabiat 
matbaası sahiplerınden A· 
sım Akduman'ın amcazade
si, gazetemiz isletme eri 
Nihat Akduman'ın cnistesi 
Hasköy eGT.anesi sahıbı 

SAOIK AKJ> UMAN 
2417 952 perşembe gilnü 
Hakkın rahmetıne kavuş· 
nrnstur. Cenazesi 25 7/952 
cuma günü ö~le namazını 
müteakıp ceııaıe namazı e· 
da edıldıkten sonra \ksa· 
ray Valde camiinden alt
n:ırak Edırnekapıdaki aıle 
kabristanına defnerlılecek· 
Ur. Allah rahmet eylesin. 

Yazık oldu .~ 
Hasan Gemici 'e ı;afl' 0-

Şit'ln slkletler!nde ı\f" 
limpiyat şampiyonu cl~tıl 
rına ı;ok memnunuı: p"''' 
takım ol rak oııııı tt 
(iampl) nnluğumuıu eıdeli 
,ırmamız: l aı:ık oJdU· ııı!J 

YM ıA. Ollmriyat nııa ııt 
rı" a gore güre te ta'k1111

11,,
nifi hal'nı'lıı resınf blr ııt 
pİ~Qnluk' ~oktur aın~1,_..ı. 
de olsa dünya sp~r 1~ 
e' d" edilen bir•ncfhk· ,11ıt 
cilık \ e uçıınrblnk r~.J!I~ 
rına gore husu§i bir fı!l~ 
;)aparak ıamphonJulU rtdut 
, eya falan takıma k~S 0-
maktadır. 'itekiın 19 bUI~ 
limpi) ııdında11 beri urr' t 
dun ·a bizi serbest t rJ..t 
Olımpl at ııampl onu b~fıı 
maktayılı n bundan ~ 
de ııı;rn Olırnpiyadınıı ~ııt· 
dar Jsnçi iı> le sa}:ııc• 1~ 
Hu~usi tasnife gere e~t 

16 puanla birinci gelıt!1111tt" bıı ise 11 puanla dord 1,yıı hiğıı almış huııınnı ~k 11rll 
ıs, eçle ar mıza da. JtUb~ıdl'· 
Amerikalı! r glrını (jt 
maktadır. Nasuh k•[~ rt 
zanfer Bilge, C"Uıl ~ afff 
heJe l'aıar Doğu glbt ~ ,ır 
kan \ c tecru beli ıtör r~' 
reşçimizl durup dU~r İt 
lliıumsuz \'e ınAnasıı b .. ~ı · ıca~ rarla • heı1ı de tarnır 

111
,t 

cimi~ en &ıkışık bir ıJ ,-6i} 
da . takım dısı etn1e t 

11 
r 

bu gıırcacilerin bfıe ~it t 
ealh bir lılrlncilik ,c acı~ 
kincilik daha J.:;ııandırb!f~ 
!arı muhakka~tı. nır il., 
cilik 'e bir i in ellik 8 P ,,, 
eder, l i alılıgımı:ı ıt P1~~ ilave edersl'k 19 ı:ıı bU ııl" 
'e şanırıiyon olan Js,cç~ı 
rin çok üstüııP çıkaııı; ıt 
di bu dort gureHiınl.ı!11 tfl 
ı-ak iki iklnclllk aJabıteııı•' 
!erini farzedelim. O ı:eclr 
dahi rııanımıl yine 1s ı;•~ 
lerı:len bir farla oturdll·.ı; (t 
dı ki bizim bir blrfncil•f)I' 
bir ikincilik, yahut Jldtiil!l 
ellik daha almamız us ııııt 
ıe geçen lneçlllerdeD· n f 
!ardan, Amerikalılard• tıl1 
\"eya 6 puan eksiJtıni1r bil' 
raktı. Bu takdirde tasn ıııst 
yiık bir ihtimalle r ur .t~ 
Amerika, İ!:Hç, RUS)ll Jlt' 
!inde olııcakh ki ba1'h ılit' 
tice de bundan ba5kl 
histi değildi. ısıı• 

Seben kim olursa ot r 
kendi kendimiz.e ettik ~dıı) 
ne kendi kendimize bU f 
Benim kendi hesabı!!l~ılP" 
rüme giden ı;ampi> 011 1'~ 
muıu ka) betmis cllfl91ı,Jt a~kıı serbest güre tc ıJf' 
elliği riıJ alarında gore~ect' 
cek elan R115Jara bol ıaııı f 
den bir lkınrilik sd

111 
g• 

clmamızdır. Kal dı ki 11' ıc.ı9 
zetelerl ga) ri resmi 01rl11dı 
yat puantaj reh·elle ı-t 
birincllerden altıncılal'Bgorl 
dar \"erilen puarılara ıJ<lıt 
Rus ·a)1 birinci, ts,·er~·ıtı-l 
ci, İranı i.ıçuncil, t1ır 'r o 
dcirduncli, Amerikıı~ı b ıiV 
el, Japonya) ı altın cı 

etmekteılirh~r. 
56 

fi 
Çok l azık olrlu ... 19 uor 

kadar Allah acısını un~ıısı 
masın ki o tarihll', hak ~ 
olan ~anıp!) onluğu tt ı 
ele geçirelim. yÔ 

Sadu n G. Sf>. 

umum! esaslarına aykırı hil· 
Bakanlığına düfmektedir. Bu ~~~~=====~~====~;;,;;,;,;.,.!!!il!! _______ _,.,.,..,. _______________________ .,,._,, ____ .,. ____ _,, ..... ,,.,.-==.....,,.,,,.==,,_,,,._. 
hususta tarafımızdan Adalet 
Bakanlığına sunulan rapora 
ekli tasan bu t etkikler arasınEldoform ıl 

~ EB 

ZA Y I 
İstanbul Emniyrt 2. net şube 

müdürlilğünden aldığım Bar ar
tistliği hü\i)et nsıkamı zayi 
ettim. Ye uini ç aracağımdan 
eskisinin hıikmıi yakt\ır. 

Sofia Tiryaki 

da bulunmaktadır. 

Eğer yeni bir kanun 
yapılacak olursa 

Ray gibi afle ocağı dağılmış, 
yaşamBk için çalışmağa mec· 
bur hır kız için Kurt .cibi bir 
koca bulunmaz bir fırsattı. 
Ray'ın ne do ol a adı çıkmış. 
tı. Herkes onunla evlenml'ğe 

Bize gore yeni \'e umumi ta- cesaret edemezdi. Fakat Kurt 
sarı, başl ıca şu esasları , ih· her şeye rağmen onu istiyor· 

liva etmelıdir: du. Böyle bir fırsat kaçırılır 
ı - Kan gütme saikiyle i~- ~ey değıldi. Lakin Ray kararını 

!enen adam oldürme cürümleri 1 vermııü. Butun me ele bunu 
YAZAN~ FANN9' NUllST ÇEVIRFll ~ 'REZZAN A.E. )'AL N 

dah~ evvel ı!ilenmlı.; bir cUr· Kurt'a an latmaga ka!ıyor~u. 
miln intikamı nı al mak maksa. - Hakkınız ' 'ar Kurt ıllban 
dıyle ijlendıği için çok defa ta· bir k~rar verece~ı zam~n f~z. biliyordum. 0 gelmediğiniı pa· sında sanki yaşamamış glbı bir 
sarlanarak (par premedita· la dufunmemelıdır. Nıtekım zar akşamı bir şey oldu. Ve bosluk hissi duyması idi. Bir 
tion = taammüden) icra edil· ben bizim hakkımızdaki kararı b k tuıkıma bu muthı"e bı·r eeydi. 

k · b 1 siz ondan sonra u a_rarı \'er. ,, ., 
mektedir. Bu itibarla bu cilrilm ço tan \'erınıs u unuyorum. diniz. Çunkü pek yakın hir mazide 
fallleri olilm cezasıyle cezalan. - Ray sakın bana... revgili babasile slırmüs olduğu 
dırllmaıldır. - Fazla üı:illmi•cocğinizi - Fakat Kurt... 1 ~ hayat bile W:ı.ter mevc ıt o ma 

2 _ Bu cfirümler çok defa bana vaad etmeden site bunu - E.,,·et Ray o aksam size bu dığı ıçin hafızuından sllinıyor· 
cezai mes'u!i~·eti tam olmıyan Eoyliyeml'm, Kurt. Evvela be- kararı 'erdıren bir hAdise ol· du. Wdtrrsiz gt!çeıı sendzr s:;n 
çocuklara veya kü.,;ıi klere i~le· nım dün~anın en enayi kızı ol- du. Belki bu nasılsa olacaktı kı ölü z&man ;:-:arcalarıyt1ı. Bun 
tılmektedır. Ceza kanunumuıa duğumu soylhece~ım. Sizinle Ama ne olduysa o akşam oldu. lar 0 kaciar kı•a ve m.inam ıdi 
gore 21 yasını bitirmeyenlerin evlenemiyece im. Az.iz do tum. Erte.;i sabah sizi gorduğilm ta· !er ki rarr.ı~k hesabılt! bile S2Y· 
cez:aları indırilerek hilkmedil· Slz:e bunu sb~lerken inanın ki man halınizde, sc .. inizde buyilk mak milmk ,dil. Bütün bu bir· 
mekte ve bu hal bu cürümlerde son derecede üzgunilm. Fakat bir değişlklık vardı. Bana bu· birine bağlı olmayan geçmiş 
ceıanın ıslah ,.e başkaları üze- ne yapayım. Elimde değil. Ev· nun ne olduğunu sci~ler misiniz günlerde sanki hiç bir ar· 
rinde ibreti müessire olma te. ll'nl'mi)eceğim. Ray? zu duymamış, hic bir şeyden 
&irini çok azaltmaktadır. Bu Kurt olduğu yerde donakal· - Buna }apamam Kurt. Ya· z::\k ıılmamıs gıbiydı. Hayat 
itibarla, bu cürümlerde cezai dı. Yuı:ünün sararmı5 olduğu pamam beni mazur ,Korün. 0 sıcak paz:ır :ıkşaını i•tas}O· 
ehliyet yaşı, 21 den 15 e ind.f· karanlıkta bıle belli idi. - Neden':' nu n önünde''i kaldırım keM· 
rllmelidır. Böylece 15 yasını _ Asıl siz beni istemiyecek - Çünkü ne söyliyeceğimi rında baflamı~tı. Bu hh giın 
bitiren faillerin ceıalan hiç bir iken bunu ben yapıyorum bilmiyorum. ~eçlikçe daha kuvvetleniyordu. 
indirmeye tAbi olmıyac.-.'ktır. Kurt. Bu ne haksızlık. Telefon beklemek, kor b::•ında 
(Yaş bakımından tabii). Ray arkadaşının üzüntilsUnil X W:ıllerin ken:lıcıni beklemek 

3 - Evvelce işlenen bir BU· görmemek için gözlerini kapat- beraberce yeme:~e gitıne'~ ıı;ın 
çun faili cnasını ç~kmekte tı. Kurt bo uk bir sesle ce\'ap Olan olmuştu. Ray için hari hazırlanmak, fat:ısyor.d:ı telfı~lı 
iken 'e a çekt.ıkttn sonra kan verdi ku . .\dc görüntn taraf onu ta- ve kısa 'edalaşmalardan 

17 
milton·a 'ıdc: ı be~ k.rk beş tco 
nine uğurlam:ı.ar ... n:.ıtun bun
lardan başka :ıiç bir şeyın ~ı,-. 
meti ynktu. Gun!t;?r S& lece O• 

nunla berah~r geçe.ı rlakika· 
!ardan ibaretti. Nerede, kaçta, 
ve nasıl buluşacağını duşün
mek ,.e tasarlamaktan baş~a 
gaye yoktu. 

Garip olan taraf da, Hk gün
denberi, gıı.Ienmek itiyadını 
her ikisınln de kabul etmiş ol· 
masıydı. 

- Bu akşam geç kalamıya 
ca ım yavrucufum Üç çarşam 
hadır iıst üste geç gldıyorurn 
An:ıem bu gecıknıenın sebebi 
ni anlamak için bir ha)li ka· 
fa ını yormuş olacaktır. 

Bu suretle çarşamba akşam· 
ki buluşma da suya düşmüş o
luyordu. Perşembe günkü öğ 
le yemeğine kadar sabır et· 
mekten ba~ka çare yoktu. Ö~ 
le yemeklerini tasarlamak da 
her z3man kolay olmuyordu . 

Salı günleri bir takım Ya· 
hudi gençleri aralarında top· 
!anıp beraberce geyık lokanta 
sında )(;mek yiyorlardı. Bu 
toplantılar her on beş günde 
hır yapılıyordu. Or > a gelen· 
ler o kadar k h r \e zengin 
ı;enr;leı-di kı Walter. Ra) 'ın 
bunlarla ahb olık etmesiyle 
irtthar edhordu. Şeh rde bun 
!ardan daha kıbarı yok• di~e 
dü ünillordu 

Walter'in b bası ) irmi sene 
ewel blmuştil. Hamiilon'un 
en itibarlı tüccarlarından biri 
51~ dı. Stant · ırkl'tinın ~ hip 
Icrıle de akraba idi. Walter 
yuk ck tah lıni )aparken bu 
akrabalarının yanında kalmış· 
tı Velhasıl Walter'in b!itün 
akrabaları \e ahbapları o ha\a 
linin en ihbarlı ve tanınmış 
tiıccar ve mali) ecıleri}di. 

\ 'laller, Ray'ın bunlarla dii· 
şUp kalkmas.ına memnun olu
yor Ha 1tli b ı \ iizd"n bm de 

fa kendisile yemeğe gid~~!6 
sinı bile maıur görU) ı:,~ı 
Çok defa Walter son datı ı; 
bo}le bir toplantıyı atıatıfe'"' 
ile beraber kllçiik ve nıU rııt 
bir le-kan tada yemek ) e ! 
tercıh ediyordu Bö le bı ı; 
tımali göz onünde tutaıı 1 
artık hiç bir davet kab 

1rıtı 
mez, h iç kimseye söz: ''~ 1 s 
oldu. Çünkil Walter'ın ft ,~ 
rette onunla beraber kal~ıt"!' 
ıusunu göstermcısi i~ I' 
vardı. Ro) le bir ihtirna tl"J 
Ray her şeyi fedaya ~:trııt 
Bu tarzda davet red ıt1 
Ray için fedakArlık sayıl rılı 
du. ClinkU Walterle b0

111 I 
gl'çirdi i saatler onun iÇ11tC 
k~metli ve güzel zanı:ııı <ı 
Herkesi atlatarak, arkacl~,r· 
na yalan ve bahane U' dtl <' 
k~ramak yaparak bUtilll ~ t 
tıni Waltere hasretme 

zevk alı) ordu. tjl' 

Hic bır erkek böyle :s:~c 
Nitekim Walter bir ark3 ç t 
bulucacağını sÖ\'liyerek ı;. 
defalar Ra) ı atlatmıştı. , 

1 
a!Akasızlıkten 'eya se' !ili' 
ğından yapmıyordu. pU~ 
tarzı başka idi. ., r: 

Bir arkadaşa söz .rer111 
• si 

· ·nı 0 
lunuyor•a Ray kendısı ı 

atte görmek istedi db e 
0ı: ı 

1 ~· kadacı bir bahane b'ı a .. ) 
!atmazdı. (ne\3rnı ' 

,r 
gütme ufkiylf' bu fall \'eya ak- - Ben bunun b5 le olacağını nımamış olduı'iu seneler esna. ~onra hazin ayrılı•lar, onu Ha. rabalarına karşı yeni bir cürllm ._ _________ _,_~ __ .._ ___ cm _____________ .... ., ..,,_ _______________ , __ .,,__..,....,._,_,,,.,_...,._..,.,.,!!l!l:..,.,!!!ım _____ __ 
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Dörtler 
loplanacakmıl ... DÜNYA Tunuslular, Fransaya. 
lı~aıan: E. T • ~ • • mukavemet edecek 

anya nıeseıe . . .. .. 
~ ınek sını goruş· 
~ tftr111!lıı.ıııuzere bir Diırtll"r 
""''l'tt 11.ııs toplanması için 
~ lttdj Yıı. tarafından 24 l'lla· 
t tıı Ut edilen nota a Ame-

'-tıı.ıııtııd ere 'e Fransa 11 
t.~ l!e a ayııı menide birrr 'ı 
~l'ııllıce~a~ . \erdiler. Notada, 
\at '1'aıııı eklıf ettiti nortıer 1 
t koıııtrı kabul ediliyor, fa· 

l ~ ,. ıııın toplanıp çalı&- 1 
ta ler ha:ıu ı:neu:uı olacağı mc· 

111Uııy0r Dda bazı ka~ ıtlar 
.\1- .. 
~ "11111 a 

* Tunuslular Fransızların 
tatbikini duşünduklerl 
değişlkllklerP larşı koy. 
mağı kararlnştırmıstar· 
dır. * Kuzey Kore Birlesmis 
Milletler Hava kunetlerl 
tarafından tekrar &iddet· 
le bombalanmıştır. * İran Başbakanı Dr. l\fu. 
Eaddık JUeclisten itimat 
o u almııtır. 

Tunus Beyi, Fransa Cumhurbaşkamna bir 
protesto telr:raf ı göndererek reformlar mese

lesinin ele almma şekline itiraz etti 
.l11oeWtd Pruı 

Tunus 24 - Milliyetçi kaynaklardan bugün iığrenildığine 
~ör~ Tunus Beyi, Fransızların huzursuzluk içınde kl\Tanan bu 
protestolarında tatbikini dtlsUndUkleri reformlara açıkça karşı 
koymayı kararlaştırmıştır . .Milliyetçi mahfıllere göre Tunus Be
~·i Fransız Cumhurbaşkanı Aurlol'a bir protesto telgrafı gôn
dermlş ve reformlar meseıe~inin ele alınma §ekline itirazlarda 
bulunmıı;tur • 

Tefsiri sizden 
Tiırklye Tıırlzm Kurumu 

ıehlr gezilerinde hakikaten 
gorülmesl 16.ıım gelen yer· 
!eri gezdiriyor. 

!\lesell geçen cumartesi 
gunkiı ı:eıi programının bir 
kısmı: 

1 - N'url Demlrağın ko· 
rusu. 

2 - ŞI'\ ket l\locanın ya· 
!ısı. 

3 - Topta&ı tımarhanesi. 
EC\.ET GCRESİN' 

leıııı_ le notu ıne l'leslnde esas 

* Mısırda AH Mıblr Paea 
tarafsızlardan mürekkep 
bir kabine kurar.alını 
ıovleml~tlr. 1~ .... ;sı \'e b Alman anın bir. 

~ bir hu !lifin Alman n~ a 
~ !ıı hilkfıkurnet kurulması· 
(ec ltçlnıı nı tin Şl'kllnl, ser- T" k' 
1.,.~k.ıtrd!r e, Almanlar tA in e· ur ıye 

Yeni gelişme henüz teyit edilmiş olmamakla beraber bu 
hususta milliyet~ilerle Fransızlar arasında bir siyası uzla~ma. 
nın henüı uıak oldu~ anlaşılmaktadır. 

Beyın oğullarından bin, Prens Şadli Bey, dun bir gazeteci· 
ve verdıği beyanatta, babasının kendisine zorla Başbakan ola· 
rak kabul ettirilen ~a\Ahattin Baçuça karşı itımadı olmadığını 
sb~ lemıştır. Tunu ta tatbiki clilşünülen reformları Franszılarla 
Baçuç mtl1.akere etmektedir. Tunu Beyi, bu reformlar pro~ra
mımn hazırlanışında Başbakan Baçuça söz hakkı ,·erllmediği 
kanaatine müsteniden bunları muhtemelen rl"ddetmiştir. 

Libya Savunma 
Bakanı Ankaradan 
Döndü 

Libya Milli Savunma Baka· 
nı. birkaç giın önce memleketi
mize gelmiş \ e hUl.."ilmetimizle 
temaslardı bulunmak üze.re An· 
karaya gitmişti 

\ 
Vefatını IPessürle bildlrdlilml1, eski Deniz Kunetleri Komutanı Oramiral 1\lehmet Ali Vl· 
gen'in cenazesi dün askeri torenle kaldırılmıttır. lllerhuma Tanrıdan mağfiret, ailesi crk1· 

nına baesaıııtı dllerlt. 

~lıı ıerb Batı Dn leth'rln, 
~ ~uı eaı ~npıtma ını Bır. Mı'llı'yefçı'ler 

\ bl ener tarafından ıse· 
l,ı.._~ı ııu~o~eyeıın kontroı et- Derneg"ı'nı'n 

"" etnıı !ardı. Rus a bunıı 
lıı)' trtııı or. Dort de\letln mli 
ı.l.-.rdıı. B 

11 kontroıuniı un bu Kongresı' 
~bıı ka atılı DC\ lrtırr Rus 

8hlt ;1uı etınl"mekle brra. Bıuuri uu~ablr!"'~" 
C~ koııtroıu t [i l\tilletler He~di· Ankara 24 - Türkiye Miııt. 
ltiııllılıı,rdJr 11ş· istemekten nz. ~etçıler Derneıti senelık kon«re· 
) t.~ h ' lhldi l'nj bir kon• 6 eo 'rlt ""l1 Ulu si bugün şehrimizde açıldı. İstik· 
ltıı r. 'otad nınasını lll"rl suru. !Al marcını müteakip, Milll"etçi. 
!ı~lldaıı a Dort dışi lerl Bn. ·" ~ ... ~ e ı ı 1 tik uğrunda kanlarını dokenJe. 
t~ adl.Jı.I e 'ardımrılarının rin ruhuna fatıha okundu dua 
ll llı!ı nıı t hu dort Yiık ek cdıldi. Muteakiben çalışmalara 
~ lilrij nı~f1~narıık bu mesele· başlandı. Oğleden sonraki cel e· 
~Ya hu11 ıteri urülli ·or. de de muhtelıf koml.s) onlar te· 

Diğer taraftan bir siyasi müşahit şu kanaati belirtmiştir: 
İ&tik!Al pe~ınde olan Tunuslular idari reformlar me elesini son· 
bahara kadar sUarünceml"de bırakmak lsteml"ktedirlcr. Ümitle· 
ri, bu meseleyi sonbaharda Birleşmiş l\lılletler Genel Kuruluna 
abettırmektir. 

Fransızlar tarafından tatbiki .ı;ozönUnde tutulan bu reform 
lara müsteniden rnf'mleketin devlet hızmetlerınd,. Tunuslulara 
daha fazla yer \'erilecek ve lctişare mecllı;leri kurulacaktır. Fa 
kat hakiki kU\'\'etin Fransızlar elinde kalması Tunusluları zay. 
ri memnun bırakmaktadır. 

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

Diln Ankaradan dönen Libya 
Milli Savunma Bakanı Ali Esad, 
kendisi ile görüşen gazetecilere 
ezcumle demiştir ki: 

) , ıı to~ı u ha but eder \C ~- • 
ili tdecekııtbıda iki tarafı tat- §Ckkül ettı; hesap raporu okundu 
ıı,.~'liıı lr f'Sas hnltınursa ve eski ıdare heyrti ibra edildi. 
.~. 11.ıılasına~ı ihtimali ar· Bir delege, delegelerin cuma na. 

Kuzey Korenin 
Bombardımanı 

Devam ediyor 

Senatör 
Kefauwer 
Başta geliyor 

«- Ankarada çok mühim te. 
,;ıaslarda bulundum. Kardeşre 

b.ar~ılandım. İzzet \'e ikramınızla 
hPnı adetA biıyulediniz. Seyaha. 
tım bir tetkik seyahatidir. Aske 
ri tesislerı "" mües•eseleri do
laştım. Temaslarımın netıresini 
hükiımetime hir rapor halinde 
'ereceğim. Gerek Dışisleri Baka· 
nı, gerek Milli Sıl\ unma Bakanı 
ve gerekse okul \ e mUessese Ko . . 
ınutanları tarafından gôrdiığiım 
teveccühu unutamayacağım. 
:'.\femleketimiıde her sahada bir 
tıorekki ve olgunla~maya şahit 
cldum.• 

İımirin methur Dörduzlerl ütün eti .} ıs ~ ıldrinıımltrini inciraltı l'lajlarında e:Itnmd;le 
ıeç.lrh orlar. 

tt' 1 takdirde toplantı· mazına gıtmek arzusunda bulun. Ameıtıtııl Prm 

tı.ı, llt;~e ''?:nılHce i me dana duğundan yarınki toplan ınıı_ı ôğ· Seul (Kore), 24 - Birleşik 
tı rt ~· leden sonra yapılmasını teklif et- Amerıkanın iki uçak gemisinden 

~ tı ı ı lert akanı, komls- ti \e ittıfakla kabul olundu Bu kalkan ikı yüz uçak ile donanma 

1 la ••ıi~ru ııhrıdıktan sonra arada te~kılAttan gelen telgraflar bugün, Kuzey Korenin liman ve 
~ ldru ar, ınuhtellf me•ele· ı o~undu. Bu telgraflarda. mlllly~t ell'ktrık santrallarını bom bardı 

it l1ıı c eklerdlr. Batılı Dev· çıliğın memlekette taha~kuku l· man etmiŞtir. 
l1, 1\ 11.ıı~abı nııtaları lııt meSl"· çin bütün gençlerin bırleşm cl I \\·onsan havalisi, Müttefiklerin 
, P teıııa Yanın tt'kllf ettiği gt· ı teklü olunma~ta, ha~ce ısır .~·erıı. o Çetin bombardıman• siyasetinin 
~ ltlııııe ın anıı~maq çerçe· 1 memeEl ve ~ıter. . ıdeoloJılerle bir neticesi olarak bilhasu &id

tııı.hor:ereyan etmesini kı· ~Ucadele edılmesı ıstenmekte i· ı detle bombardıman edilmiştir 
"aııeıııtı ar. 1 dı. • Hilcum Panther jet uçakları, 

htııt!a ertn t kllflerl u rn· l Kongre yarın cuma namazın· Skyrald!!rs \'e Corsaırs tipi uçak 
• bntıı fdlJ,.billr; serlıest dan sonra çalısmalanna devam lar katılmıclardır. 

br. lıne~ Alman a'"'n amil edecektir._ Han ku:veUerinln 200 uçağı .. 
dt ı k klın.ılma ı, htr sulh 0-- Wonsan civarındaki bir ikmal 

' Usfli 
8 ,d~ için hu hiıkQmet Yunanistandaki cıCelal deposunu, bir alev yığını haline 

l•l•rı 
1 

1• Ru~~a ı~e bu getirmışlerdir. 
•r ~ tnı ~,:!ın~:t 1~1~1r:ı~ Bayarn lisesinde Türk · Kel Tepe muharebesi bugün 

~! hu~ıın tnahzurla v~ teh· harfleri kullanılacak öğleyin hafıfleml§t~. d 
ı. "Gtt ~nrhr ' Panmujonda netice alınma an 
'"lıı .. be,ıeıı~· n t r: Atına 24 (A.A.) - Dı i teri 26 dakika mütareke müzakeresi • "t r o ııoıına 11 • 
~ l~ır. P:\ap \crcce lcrl brlll Bakanlığınca ne§T'edllen tebliğ, yapılmıstır. 
ıı, I ıkt t bt ,.5,,~3 "irtnezrlen Bakanlık müsteşarı A verofun, h . 
'il ı r "' B Tr ,,.., d K ti ld c Bir Türk ticaret eyetı tdt rı hır 8 ıı,.a~ın!l;ı not:ı tea· atı a .. J a a omo n e • e· 

t•tı rı· lnli!lıtPt "".," drYnm lAl Bayar• adında bir li!e açıl· Pakistanda tetkikler 
l ' "rtı ı m~sını ictihdaf eden kararname. 

ılı~ 'lt ~I r ton'"111rı trı " 
t~·ıı to11ta ttnın anrnk hun· ~ l Yunan mllll medlslnln tasvi· yapıyor 

~r. •nl ~ılP.c:ııtı tahmin bine sunduğunu bildirmektedir. 

"~Alo Akd . 
"Ct?ı nız 

ııı. >.ııı.. "hııılı§ı merkezi 
'l rı "'rı 24 
tt~•ttı Ak <H.ususl) - Atlan. 
tt ~arar rlenız kesimi komu. 

"t lı haklt Uhının nerede kunı· 
\' tdıııne~dakı talışm:ılar:ı de 

> tıııa11 edır Türk İtah·an •• •ık rl • ı.t:-int he temsilcılcrl bu 
\ t'r ıler· u usunda mııht lif 
••ı bi 

1 'Urınü~lerSil de he· 
r neticeye ~anlama· 

s-· ,UT 
'rt~ı 
:--......_SABAH 
ta~-::ı--
~tıı: l ~ l'ı!ANEVt 

:lttnı 
b,ıtııısh 
1 ~ıtıın 8 

ah Lahey Adal t 
"·b de , Petrol i&lnde lran 
~ tij !!td'ı.· 

CelA.l Bayar adını tasıyacak O· 

lan bu lisede TUrk harfleriyle 
Tilrk dili öğretilecektir. 

Amerikada emekli 

aylıkları arttırıldı 

Yaıingto:ı, 24 Temmuz (USİS) 
- Bafkan Trumanın imzaladığı 
bır kanuna göre, Ekım ayından 
Hıbaren, hUkıimette na~ lık alan 
4,500.000 J etım, mütekait ve sa 
trenin maaşına. yüzde on iki bu 
ı;uk nlsbetınde bir zam yapılmak 
tadır. 

BİR ÜFL~ÜKÇÜ YAKALA~DI 
(GautelE:r) 

le eti 1
6 1 karar mlina. 

t l lor ki: l 
~~t tıı eıı · 
'-ıı ecek ta zıyade insana ze\k L.-_:~~==~ 
h. '"ıu rafı, Dıvanda Aza o ----• 
"'a 2 h•k KOCA - ''A1' CANI!\.\ UFtiR 'ıı · İ$tır4k " ırnın de bu ka· ""t~ t Ol\GiT HİN ADA il! 

llıtrıı.llıııhalif e rnıs olmasıdır. 
~ •lı htık UJ e arasında A. 
•l~~b ~kitııi •: de nrdır. 1n. 
ıq1 lııe , e "ndı memleketi 

b ltı re Amerikalı arka 

Karachi, 24 (A.P.) - 5 k!şllik 
bir Tilrk ticaret heyeti Pakistan 
dı bir igara fabrikası kurulma. 
sı imkAnlıırını araştırmak için 
hura~ a gelmiştir. Heyl"t geçen 
haftadan bP.ri tl'tkikler Ye tPmas 
!ar yapmaktadır. Tiirk heyetine 
'l'Urkive Tekel ~l"nl'l müdür l'ar 
dımc; ı Suphi Ok riyaset etmek 
tedir. lleyet ~lmdive kadar Pa
ldstanh idareciler ve tilrrarlarla 
gtiriişmelerde bulıınmııştur. Si~· 
rlikl halde Pakistanda yalnız bır 
sigara fabrlkım vardır. bu fabr.i 
~a iki ~·ıl evvel kurulmuştur. 

maktadır. BUtlin bunlara göre 
sehirler se)Tiıseferini daha 
lilkı tutmak ve devlet yolla
rında da ilk imdad ekipleri 
glbi kazazede kurtarma ted· 
birleri almak zarureti göru
lilyor. 

Bu yazının neticesi bro. 
~Urde de temenni edildiği gl· 
bl bütun bu işleri kokunden 
dliıenUyecek bir .trafik ka
nunun istemekten ıbarettir. 
Halkın can ve mal &l'!Ameti 
namına bu geciktirılmiyecek 
bir istır.t 

YENi !ST AN BUL 

t!tçe k 1 hllafına oy'unu 
~ .\badan Ultanrnıştır. 
lıt daııberı ihtılUında ilk da· 
tld:rlftarı Yüzde Yilz İngi. 
~h 0sund ~ı Yapan Ankara 
rrıl: .. ltra~~z bu İngiliz hAklm 
'l · -.rtda olmuştur. Bu 
lrıtı.lla t:oğ lııgılıı htıkiml he· 

DÜNYA POLİTİKASI.N'IN 
- ONUNKİ ÜFURÜKÇÜL'ÜK l"A~LJŞ "\'OLLARI 

DEGİL, HAYA PARASI Habip Edip · Turrhan Bf. 
ALll'OR:h rind Dünya Har hinden en el 

bu hıırpten sonra, İkinci Dıin. 
ya Harbini miıttakip Dıin3a 
pnlltlka~ının gPçirrliği safha· 
lan tetkik rderPk db or ki: to~et ~o~J kabaracak bır ~ 

1~u~ıyE';tıdur?.... ;ıo-..-. -..-= 

~}ltt;-- t'F:i. RUKÇÜ - ÇOK l\IU YA. 
~Al....\f!. 1 IIU! BÜT ' Gl\N ~EFES 
1i f.' I TUKETTİK 

~11.ııı·ııı · le1ı; Ka 111 ~ı ,,TA'""'·' 
ları Udurıu . ra)olları u. --

'iJU tıa liıır !tnlin. ~ol ka. 9 u \'ilA~et )'Otlarındakl kaz:a. 
'iı I! rlll'cır ki· otıtıstığlnden !arda. yüzde 9 u köy yolların. 

~ııı. latıstıl.;t • da, yuzde 23 buçu~u Eehlr 
t t ~ iOre en aldı ımız ma caddelerınde, yüzde hır bu 
~~!lli ?ılı ~ehkazaların buyuk çuğu da ~ehir içı sokaklarda· 
t;ı~~ ~eı•dır ır !cinde \'Uku dır. Bu rakamlar, şt!hirde ka· 
lf.: ~ bır k; Fakat olUmlerin zazede.leri tedavı \e kurtarma 
t~ ~ akama ını ıı:hır dısı,,•:ia· ımkAnlarının çokluğundan i. 

tt Utde 57 ~rursak oll"nle- !eri geldığı muhakkaktır. Bu. 
"ı111k 1 k 61 deı,:Jet )Olları na mukabıl kazaları nyüzde 

a~alarda; yüzde 70 j şehır içinde vuku bul 

« ~ ·e kadar yazık ki, sekiz 
senedt!n beri yapılan bütun 
konfuans. kongre. mimıkere 
,.e münakaşalar hakiki ve 
mUsret bir netıce vermemiş. 
tır. 

Biz. insanlığın \'e ml"deni 
~lemin saadet "e EelAmeti a
dına dilnya polıtikasında hir. 
çok fellketlere sebep olan 
hataların artık tekrarlanma 
masını 'e mllletlerın mutlaka 
bır araya gelerek kızıl istilA-
a '·ır ı çt!lık bır kale haline 

gelmesini dıliyor ve rıllardan 
beri endi•eler içınde ya~yan 
insanl~a bu suretle tercüman 
oldutıımuıu tahm•n rıiivoruz.11 

A HOcla!td P,.111 

Chicago 24 - 5 gündenberi 
burada toplantı halind,. bulunan 
Demokrat Parti milli kongresi 
bugün karar gUnline ulaşmıştır. 
Partı muhtemelen bu gece Cum 
hurba~kıını seçimi için bir aday 
gö !erecektir. En kunetli nam 
ze!lerden \'Bil Adlai Stevenson 
ile senatör Rus•ell arasındaki 
yarış başabaş gıtnıektedir. 

Toplantının acılışıııılan e\'\'el 
Kansas temsılcl hP.~eti. şimdıye 
kadar herhangi bir aılaya vaad 
etmediği 16 o)ıınu Stevencona 
vereceğini açıklamıştır. Bo) lece 
Stcvensonun alması muhtemel 
oy sayısı 182 ) e yüktelmiştir. 

Bununla beraber A.P. tarafın 
dan tutulan bir istatistığe göre, 
namzetlerden senııtor Kefau\Cr, 
kendisine 'aad edılmiş 263 oyla 
hl!! ondedir. Parti adaylığını 
kazanmak için 615 oy elde et· 
mek IAzınıdır. 

Bir lngiliz askeri uçağı 
infilak etti 

Pithiveiers (Fransa), 24 (A.P.) 
- Londrad:ın Mısıra gitmekte 
ela m e içinde 60 kişi bulunan 
bir İngiliz askeri uçağı burada 
dlismils 'e infilak etmiştir. 

İlk gelen haberlerden dört ki· 
şlnln, biri ağır olmak üzere ya. 
ralandığı anla~ılma~tadır. 

Geri kalan 54 yolcu ve altı 

kiclllk mürettebat infılakten ev 
\el uçaktan aynlmışlardır. 

Bundan birkaç ı;aniye sonra 
uça~ı ale\ ler sarmıştır. 

Amerikada selil< grevi 
sona erdi 

Vaşington 24 (A.P.) - Birle
şik Amerika çelik endilstrısinde 
bir buhran ~aratmış olan grev, 
hu akşam Beyaz Sarayda yapı· 
lan toplantına halledllmhtir. 

Libya 'Mılll Sa\'Unma Bakanı 
AH Esad bugiln Cumhurbaşkanı 
CeU! Bayar tarafından saat 17.30 
da kabul edilecektir. 

Babaeskide bir kişi 

yaralandı 

VEFAT 
Merhum Ahmet HulQsi B!• le 

Tevfıka Nurrve Hanımın oğlu , 
Ll"man Tozan'ın esi Nur ve Bıl· 
lıir'un babası. Medıha Varo'nun 
kardeşi, doktor Faik Sangu'nun 
eniştesi ve Yapı \e Kr .. di Ban· 
kası Adana Subesi ~lıirlürü 

Kırklarl"li, 24 <Hususi) - Ba· IAClT TOZA • 
baeskinın Karahalıl kıiyunden 24 temmuz Hl52 tarihinde Hak 
Şakir Yılmaz ile lbrahim Eıbatı· kın rahmetine kavu-muştur. ı 
lı diın gere tarlada koyun otlat., Cenazesi bugün Teş' ikiye ca· 
makta olan a)ni köyden Remzi miinden. öğle namazını miıte:ı· 
Baltalı çifte ıle ağır surette ya· kip kaldırılarak Zincirlikuyu mc 
ralamı~lardır. Yaralı MOmln kö· zarlığındaki istirahatgAhına tev. 
ye kadar gelebılmış. koy me~ da· di edilecektir. 
nında )ere yıkılmıştır. Hastaha. l'lle\•ltı rahmet eyleye. 
neye kaldırılan :raralının duru· * 
mu fenadır. Adana Subemızin çok kı~ met. 

Şakir Yılmazla Milmin Batta· li i\IUdilrü 
lın bir düğün me elesinden ara· l!ACİT TOZAN 
!arının açık olduğu so} lenmekte. arkadJşımıı genç ) aşında ll_1ilP 
dir. Yakalanan sanıklar sorgula· t~lA olduğu ha~talıttan, goste 
rını miltf'akip Adaj,,etçe te\kıf e· rıien bütün 'ihtımamlara ra~ 
dilmi~lerdir men, kurtulamı~arak 2-l 7/1352 

~ · tarıhiııde Hakkın rahmetine ka· 

Toplantıya davet 
Kartal ilçesine bağlı Küçük· 

yalı köyU <Cami yaptırma, su 
~etirme, kôyıi kalkındırma) der
neğinden: 

Tüzüğlimıiziin 12 ve 13 üncU 
maddeleri ;iereğince derneğıml· 
zln daimi Uyeleriyle mUescls Ü· 
ye Ye fahri ii)·elerin temmuzun 
27 ncl pazar günü öğleden evvel 
sa:ıt JO da dernek merkezı olan 
koy odasında yapılacak toplan· 
tıya gelml"leri rica olunur. 
GÜ~DEl\I: 
A - Tnpl:ıntı için başkan, kl 

tip seçimi. 
B - Yönelim kurul ve denet 

çi raporlarının okunması. 
C - Yıllık hesabın bir ko· 

misyon tarafından ıncelenmesı 
ve yonetlm kurulunun ibrası. 

D - Bütçe hakkında m!izake. 
re \ e kabul. 

\'Uşmustur. 

Cenazesi bugün öttle namazını 
müteakip Teş\iklye camiind2n 
kaldırılarak Zınc'rllkuyu m" er 1 

lığındaki istırahatgAhına te\•dı 
edılecektir. Pek kıj metli genı: 
bir bankacıyı kaybetmenin te
essürü içinde aile•ine ,.e dost·, 
!arına baş·ağlı~ı dıleriz. j 
YAPI le KREDİ BAI\'.'KASl A.Ş. 

ÖLÜM -ı 
Em .. kli Binbaşı Şakır Aka ve 

Saniye Aka'nın gelinleri, Yuz. 
başı Necıp, Dr. Edip, teğmen 
Faruk, Tarık Aka \ e • ıuazzez 
Gilvenç'in ye'1"eleri, Nuri Da~ 
delen'in yeğenı, İş Bankası me 
murlarından Meliha Taşdelen, 1 
Saime Taşdelen 'e Saliha Yurt· 
~e\·er'in hemsireleri, muhendls 
Remzi Yurtsever'in baldııı. top 
çu yüzbaşı Nesip Aka'nın e i, 
Edebiyat Fakültesi mezunların· 
dan 

, SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA 

1'İTAŞARK B 12 Ampul 

BEDİA AKA 
vefat etmiştir. Cenaze•i 25 tem 
muz 1952 cuma gtinU Zeynep Kıl 
mıl hastanesinden alınarak Ak· 
sarar Valide camıinde otle ne· 
mazını muteakip cenaze namazı 
kılındıktan sonra Merkezefendi· 
deki aile kabristanına defnedi 
lecektır. 

15 .Mcg. tık ampulü ha\'İ kutularda perakende satış 
Fiatı 150 kurustur. 

1' iT ilŞARK c 
50 \e 100 Mg. 

20 şer tabletlik SİEelerde perakende 
95 \'e 120 kuruştur. 

Piyasaya arzedilmiEtır. 

Tablet 
satıs fiatı 

EMIRGAN MERAKLILARINA 
Bt'ğazın en kibar ve en güzel yeri 

EMIRGANDA 
deniz göriır, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasında 
çok güzel arsalır satılıktır. 

Müracaat m:ı.h\lleri: Emlrginda bakkal Ahmet. 
muhtar Juhlddh. hnber Hasan \·e lbrahlm Ef•ndi 

'P~indfl f'fllil R•vlPrP -HOŞ MEMO- Adaylar arasında 

,,,_, .. ,•"""''' ................. . 

l'f I ı -·" .. , l.> v ( , 
• ı I 

' ... . . 

I 

Ankara'da Yeni~ehir Mithatpa~a Caddesinde 

kaloriferli parke dö~eli, konforlu 

SÜltlER Aparftmanmm 
Bir dairesi 
Sizin olabilir. 

Emirlerinizi bekliyen ~ube ve ajaınslaırımızdaı 

150 lircılık bir hesap açtırmakta acele ediniz. 

• • 

SUMERBANK - - - -· - - . - - -- -- --

91/Tit,iv c~c~ ()TV~l./.Ô 
N/i.ıltt~.P f''Z'()/// /MJ"/'_ 
NANA C/.CE('GA' NAt _ 

t>E t>~C-'' A'//! 

C~.f'IİA.f/JE A'ttl~!Afl 
l?U 4-'.lllJA.(> /W . ..V/.S'. 
SC:l'AUIJ/4-t.~' ~ 
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OKYANUSU AŞAN İLK 

•== __ TÜRK KOTRASI 
-.=.·~--~ 'l'l/Nf YA~MA.N ·----...:~;.;..-...... ..;;;..;;.... ________________________________ .. 

• RüY AM » DAN NOTLAR : 14 

Larache'de mazot için 
bir münakaşa 

L arache'lılara \'!ert anlatmak' kimi be çorapsızdı, püfür pufür 
kolay olmadı. Kotra burnun ipe:..li clbi eler giyinmişti. 

arkıısında kalmıştı. sahile çıktı· 
ğımız yerden görünmUyordu. 
Ak,.am \'akli ne ile. nereden, ,·e 
ne mak atla geldiğimizi, rıhtıma 
birikenlere sandalcı )lu. tafa 
anlattı. Arkdan Fransızca bi· 

len bir iki kisi sökun etli. İki üç 
''arfl mazot satın almak isledi~i· 
ınizi onlara söyledik. Bir tek 
varile de raııydık. Adamların bi· 
ı ile t:am anla~ır gibi iken. gri 
üniformalı ya Jı bir İspanyol Ji. 
man memuru koşarak yanımıza 
geldi. En·ela Mustafayı bir ıe. 
miz haşladı. onra bize ak,i ak· 
i İspanyolca bir eyler söyle· 

dı. Gcldiğimiz )ere dönmemizi 
ı•tiyoı:nıus. Sa bahir) in ~elelim
mı . ~imdi l zamanı değilmiş 
Kırta i zıhniyetin, ak ileşmek 
ıçın fırs:ıt arıynn küçuk memur 
tıpınin he),kclıııı yapmak için 
(olur a) canlı h r timsal gö-ter· 
mcmi i le) en birı çıksa, L:u·eche· 
deki lckaüllU~r. namzet ya~lı k 
pan}olu sağlık 'erirdim. 

Mazotu temin edeceğini um. 
duğumuz Frıın ııca konuşan a· 
dam. memuru görünce yanımız. 
dan uzakla~tı. Biraz Fransızca 
bılen Trmcalı genç bir gemicinin 
~:ardımile memura mazot alıp gi
decegimizi anlattık. 

- Her taraf kilitli, nereden 
alaeaksınız? dedi. 

mlrini sorduk. Evindeymi~. 
"Gidelimı> dedik. «Rahat•ız: edile· 
meu ce\'abını aldık. Nihayet ada 
mı amirine. yiınl Liman müdürü 
nP- telefon ctmeği razı ettik. Ka· 
file halinde, rıhtımın gerisinde. 
ki alçak binaya doğru yollan
dık. 

Bu konuşmalar olurken bir 
~andan da göz ucılc etrafımız
daki insanlara bakıyordum. Yüz· 
ler süt beyazdan sütsüz çikolata 
ttngine kadar derece dere::e a· 
t"Jl.p koyulası~ordıı. Kılıklac ne· 
redeyse bütün .\frika mllsteın· 

leke \'e kabilelerini temsil ede. 
cek kadar çeşitliydi. Tertemiz 
br~az bir elbise \e bcyaı ayıık· 
kııbılar glyınmis bı~ıklı sarı§ın 
bir genç, bu renk cümbüşünUn 
ortasında bir teza~ yaratıyordu. 
Yanındakı yine ık gi)inmiş arka 
dacUe beraber ~aklaşıp bize bıık 
tılar. sonra bir şey söylemeden 
uuıltla~.ılar. Bunlar ı.areche'in 
ekibarn delikanlılarından olacak. 
tı. Uzakta birkaç kadın erkekk· 
rile plya 3) a çıkmıstılar. Kimi· 
nln ailece gözleri görlilüyordu; 

Toprak ay:ığı.,ızın altında zel· 
zele oluyormuş cibi allanıyordu. 
On dokuz ~nlük sallantıdan son 
ra bu ilk karaya çıkı~ımızdı. 

Teknenin yalpa ı sanki \'Ücudil· 
ma sinmişti. 

Liman dairesine vardığımız 
zaman aksi memur mUdürle ken 
di konu~makta ı~rar elli. Bizi 
telefonun bulunduğu odaya sok. 
ınadı bil.'. \'e netice t:ıbii menfi 
oldu. 

- Gıdln, ~arın sabah kotranın 
e\·rakı ve pasaportlarınııla ge
lin; miidür saat 10 da sizi kabul 
ederek, ee\ abını aldık. 

ıı.Müdilrle biz kendimiz tele· 
fonda konusalım• diye ayak dire 
dık. lcmur •Olmaz,, dedı. .sız 
den bir ey istemi~ oruz, gemici· 
lerle nnla alımn dedik. Memur: 
.~ru aadc edemem• dedi. ~sular 
yükselince limana girebilir mi· 
)iZ?• diye orduk. Giremezmi~iz. 
Bura ı serbest liman değilmiş. 
Sabahı beklcnıcliymislz. 

- Ya gece fırtına çıkar a? 
- Çıkmaz. 
- Ya deniz azarsa? 
- Deniz azarsa. dal"akıranın 

önüne :;:elir demirlcl'siniı.. 
- Sığ sulara oturur ak, ka· 

ra~ a vurup parçalanırsak:' 
.\ki memur: 

- Sabahlesın. dedi, mıidıir 
•ızi ı;örecek. 

Sanki i~ takibine gelmiştik. 
Sanki deniz kırtasiyeden anlar
dı. Sandalcı 'fu taranın \'e di. 
ğer birkaç Fa tının bize yardım 
etmek i !edikleri eıillyordu, 
fakat onlara lif mı dü~erdl? 

Deniı azmı h. Kotraya sandal· 
la dönmeği göze alamadık. :ıtotör 
tutma'- i tedik. l\lustafa ko tu, 
bir motörcuyü e\·inden alıp ~e· 
tirdı. Bulunan tekne taka gibi 
bir şeydi. Tıkaya hinmr.deıı ev· 
\'t'l yine Tancalı ~cınicinin ter· 
ctımanlığı sayesinde, hem ya~lı 
memurla, hem mntörcü ile, hem 
~rustala ile anlastık. Bız:i kotra· 
,.a gôtüreet>k olan \'asıta, E>rtc i 
sabah saat 9 da tekrardan alma. 
fa' gelecek 'e mazot temin edil. 
dikten onra varilleri tl'lme)e 
taşn acaktL lotörrüniın ,. Mu~ 
tıfanın parasını ~abahleyin Ji. 
man müdürMe göruştUJ.1cn son
ra v recektik. 

Taka ile ulara bata t:ıka 
•Rfiramı> a döndük. ;\fustafa ile 
artık iyiden iyiye ahbap olmus· 
tuk, sahahlevin gorüsmck üz.ere 
\·e-dala tık. Olanları TTa~im :\far-

Birleş111iş ltlilletler lıav11~1ı 

dine anlattığımız zaman, i\lardin. 
- lla\'a çıkr.cak, sabahı bek· 

lemek tehlikeli olur, dedi. 
.:\lakinbt Ali Dcneri çağırdı, 

KURULUŞU : 1915 

Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Merkerinden 

depodaki mc\'cut maıot miktarı 1 - Kars ilinin Güle ilçe merkezinde ~ aptırılacak 
hakkında görü&tülcr. Ali u ta: 219.863.07 lira keşif bedelh sağlık merkezi bınası in ası ka· 

- Yeter, beyim, deponun biri palı zar! u~ulile eksiltmeye konulmuştur. 

nin dibinde kalanı ötekine aktıı. 2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni \'e hu~usi şartna-
rırız. bizi Tancaya, halta Seple· meleri ve sair lüıumlu evrak dosyası, Ankarada Kızılay Ge· 
ye kadar götürür diyordu. nel ;\terkezinden. İslanbulda Kızılay satış depoı;u Müdürlü. 

Rüzgar esmesine esiyordu, a- ğünden. Kars ve Erzurum Kııılay §ubelerimizden 13 lira 
ma gelgelelim biz. yelken açamı· karsılığıncla alınabilir. 
yorduk. Larachc'da karaya vur-
mak tehlikesini göze almaktan~a. 3 - Eksiltmeye · girebilmek kin :ıı anan ~artları haiz istt>k· 
yolda mazotsuz kalmuğı tcrcıh lilcrin usulüne giirc 12.000 lir:ılık geçici teminat \ermeleri 
etlik. Demir aldık, makineyi i&- \'C en az 120.000 liralık benzeri resmi bir inşaatı nıu,af!akı· 
letip yola koyulduk. ) etle yapmıs olmaları <:arttır. 
Kotranın uuıklaştığı görülün- 4 - Ek iltnıe 11 Ağu tos lll52 pazartesi gLinU saat 15 

ce, Larache limanının birbirine de Ankarada Kmlay Genel ~lerk .. z.inde yapılacaktır. 
"irmis olacağını tahmin ediyo. !5 - Kapalı teklif z:ırflan ek iltmenin yapılacağı ;:Un a. 
rum . .\mcrik:ıdıın J:ellp Türkiye 1 at H e kadar kahul edilir. Po ı:ıda 'ftki ol:ıcak gecikmeler. 
)e ı:ittiği iddia edilen bir yel· den mcsuliyet kabul edılmez. 
ken1inin aksam 'akti ~aptığı e · 6 - Kızılay ihale~l ~apı p ııpm:ımnktn serbe ttir. 
rarcıı!:İZ ziyaretin u) :ındırdı,.:ı 

aUka bir yan:ı L:ırachc'cla alarak I -'•••••••••••••••••••
lılnrımız vardı. Evinden kalkıp ~--•••••••••••••••••••• ... 

• 
DERi İLAHI ARTTIRMA 

::elen takacı Ye Uç yardımcısı, 
sandalcı :Mu tara. onun arkada· 
şı • hcp>inc borçluyduk. Hele li 
mand:ıki aksi memur kim bilir 
neler dü~iinüyordu? MMadem ki Türk Hava Kurumu İ s tanbul 
mazotları \'ardı niçin yok derli· Şubesi nden : 
ler? ~Jadem ki kaçıp gidecek· 
!erdi. heriflere niçin para ,·eı·. Kurban Ba~Tamında teşkilatımız tarafından halktan 
meriiler? Ve madem ki nıürliir loplanacak deriler pazarlıkla açık arttırmaya konmu~tur. 
be~i görecekleri yoklu. niçin 8 Ağustos 952 Cuma günü :.aat 10.30 da fiat değer ~örü 
telE>fon ettirip kendilerini ye. lürse ihalesi yapılacaktır. 
mt'k \akti rahatsız ettirdiler?• Snrtname her gün şubeden alınabilir. 

Ona değil ama, zavallı Musta- f ,tcklilerin ihale giin ,.e aııllnde (1500) lira geçici te· 
Caya bu oyunu oynadığımıza fi. ı.ninatlariyle birlikte Cağaloğlundaki Turk Ha\'a Kurumu 

zülüyordum. Fakat geceyi açık· ı•l•l•Ş•u•b•ells~in!!l!e~m!!l!ü!!l!r~ac~:ı!!!a!!!tl!!!a!!rı!!. !!!!11•(•11•7•5•7•) •••••••••I 
ta demirli olarak geçirmemize 
imkan yoktu. Haşim Mardin: 

- Üziilme~ in diyordu, u •ra
dığım11 ilk limandan Larachc'in 
\'alisine veya liman mlldlirüne 
bir mektup yazıp vnzi,>cli iıah 
eder. adamlann para ını gönde 
ririz. 

Orası öyleydi ama, sa! sandal
cının, iyiliğini istismar etmiş ol 
duğumıııu sanma ını i temiyor
dum. Her ~eye raı!men umuyo. 
rum ki Mustafa o gt>ce kah\·ede 
belki de kendisile alay crlen dost 
iarına: 

- Her halde gitmeleri !Atım· 
dı Riıinı lıman memurunda da 
kabahat yok değil. Ne olurdu 
sanki depodan bir 'arı! mazot 
\erseydi heriflere? demiş ve 
diem nolacak canım. heıaı ol
sun~ diye düşfinmUştur. 

Ö~le düşünmediyse de eğer. 
'.\fustafanın arlo."Jl.llıızdan bastı ı 

küfür ona heHll olsun. 
<Deuını \ar> 

Türkiye 
Genel 

iNGILIZ P A R K E R 

MARKA 
Saatte 2,5 ton mozayik ve 
~aatte 4 • 6 ton balast kıran 

TAS KIRMA 
makinel~rimi1 gelmiştir. 

SatF yeri 

lbrahim Taşçıoğlu 
Galatıı, Korııköy P .. :..ı k.ır. ı~ı :"\o. St. 

Kızılay Derneği 

Merkezinden : 

-
1 - Kars ilinin Posof İlçe Meı keıincle yaptınlacak 

238,ı3S,8.'i lira keşif bedelli Sağlık :\terkezi binası inşası ka· 
palı zarf usuli) le eksiltmeye konulnıu tur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni rn huııu i fenni 
şartııaınel('ri ve sair lüwın!ıı evrak do )ası, Ankara'da Kı· 
zılav Genci )lerkezindm, l tıınbııl'cla Kııılay Satı~ Deposu 
\tüdürliiğünden. Karı;'da veya Erıurum'da Kır.ılay şubemiz· 
den 1:5,- lira karşılığında alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için aranan ~artları haiz 
'stcklilerin usultine göre 12,000 liralık geçici teminat \'er. 
meleri Ye en az 120,000 liralık benzeri resmi bir inşaatı mu. 
•af!akiyetle yapmış olmaları şarttır. 

4 - Ekslllme 11 ,\ğu3tos 1952 pauırte i günit"saat 15 
le Ankarada Kızılay Genel Merkezinde yapılacaktır. 

Rirlf't ik Amrrika, Ala"ka, ha\"aİ, Port e Rikn u YirJin ıdalanndal.i öğr,ndl'r tarafından top· 
lanan para ile 81rle:imİ l\filletlr.r Genel S'krrterliği onünıtc bir ha\ Ul in a Pdilmi tir. Re imde 
ı;örul'n hnuı bütün dün.)a tocukları ara ında do tluğu 'e dün~a milletlerin "' 5ulhu 

5 - Kapalı teklif zarflan cksıllmenin yapılacağı gün 
saat 14 c kadar kabul edilir. Po tada \'Aki olacak gecikme 
lerdcn mesuli)ct kabul ed.lmcz. 

6 - Kızılay ihaleyi )apıp yapmamakta serbesttir. 

hatırlatmak g13 e b le yapılmı tı r. 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOYtue ·'1~x1 
~ . 

---Kil-ikya K~utuluş M-üc~ad ...... elesi 
Kilikyanın her tarafında ist iklôl ve hürriyet aşkı ile 1~ . ,~ 
nı p tutu şan kardeşlerimiz meşru haklarını korumak ıÇ 

si lôha sanl ıyorla r. mücadeleye atıl /Orlard ı. 

~Jilli :ltiiradelenin kahraman şelıirlt'rinden Gaıiantrb'in, uza klan göriinüşÜ t e 
ı;e 

- 145 - Kilik}anın ıliğer yin sol cenahına hare 

Urfanın 
kurtuluş mücadele i 

S iiriiç ınılli müfrezeleri 6 şu. 
batla Urfa şimalinrle Badil· 

1i a~rcti yanında içtima ede· 
cck olnn Si\'ereklilcriıı lıarc

keUerine göre kendi hareket
lerini tanılın eylemişle i. 

Sürüçle Urlanın imdadına 
yetişmek üzere Kilisten Ante· 
be 3 şubat 1920 de hareket 
eden lıir Fransız kıtası yolda 
milli km·vetlerlmizin taarruzu
na uğramıs ve birkaç yaralı 
'ererek Kilise dönmese mec
bur olmuştu. 

gcnebi ıncınurla::ı, kıırtuluş 
gunünUn yaklaşmış olmasına 
rağmen tazyiklerini toğaltmak. 
ta tcrcddiit etmcmislerdi. Türk· 
terden silahları ıopluyorlar. si· 
lfıhlandırdıkları Ermenileri de 
TUrklerın üzcl'lerine s:ıldırtı· 
yorlardı. 8 şubat 1920 de Urfa. 
~·ı kuşatmış olan milli kt.\'\'et
lcr, şehrin boşaltılmasını ı~ran
sızlardan istemisleı·, reel ccva. 
bı almaları üzerine şarktan ~eh. 
re taarruza geçmişlerdi. 

10 ~uhatta kahraman milli 
müfrezelerimiz, sağlam bir Jıj. 
naya sıi\ınmı~ olan bir Fransız 
karargahını zaptedcrek bir mik 
taı· maktül verdirmişlerdi, 13 
ııbata kadar fasılalı bir suret· 

le iki taraf arasında miisad~e 
devanı etmişti. l:l 5ubatta Urfa 
mutasarrıfı kendiliğinden iki 
taraf arasına girerek şehrin 
mııslıhane biı· ımreltc tahliye 
sini istemişse de, Fransızlar 
müdafaaya de\ am edeceklerini 
bildırmişlerdı. Milli müfrezele. 
rımiz, Si' erekle bulunan niza· 
miyc fırkasından bir <:ehcl to
pu ile bir mitulyÖ?: takımını 
Urlaya ş:ct irmişlerdi. 

mıntakalannda rilmi~ti. 

u rfadaki Fransızların muka· Antebin muradelesl 
,·emeli biraz daha uzayaca. ba lıyor _,,J 

ğından Urfa hareketini burada rısı"...ı; 
bırakUktan sonra Kilikyanın unada 1 ita 3 mart a I 
diğer rfüntakalanndn olup bi- sağlam binalara ret 
tenler hakkında malfımat \'er· olan Fransız \C Ert11~ I_ 
ınek istiyorum. karşı girişilen hücuınlııb~ 

Amanos silsilesinin &ark \'e cesiz kalmı~tı. Urfada ;/, 
garbında Fransız kuvvetlerinin tin tarafımızdan iyi ida.r~t ~ 
hareketi millt mukavemetle memesi yüzünden ~a~ ,ı 
karşılaşmış, gün geçtikçe süku vakkat bir zaman ıçıo fı~ 
net bulacağı yerde bilakis şid. mizc rlönmüştü. ;ı,taa;n911 dellenmiş, milli kıyam Kilikya. , aziyct bilahare duıe IJJ' 
nın her tarafına sirayet etmiş- tekrar bizim üstünJüğUıtl 
ti. Ermenilerin Sis • Feke \e min olunmuştur. ~ 
Haçine yapmış oldukları tcca. 4 martta Antepliler dC. _. 
Yüzler üzerine milli hareket s:ırılnıışlar. kahramanC• ~ 
bütün ı:iddetiyle şimalden ce· r:ıucadcle yaratmışlardı· 

0 nuba doj!ru başlamıştı. )anın ı;.!lnlı mlicadetesıı:ıl t ;' 
Şubat sonlarına c!oğru Eı ıne· rihçc İ'l"' ıleride de' atıl 

ııiler, birçok hazırlıklardan son· b a1'J.\ fizcre lmrada ır 
ra Haçinc karşı taarru1_ıı geç. bAdı 
ml_şler \e Fekenin etrafla ol:ı:ı Garpta çok mühim ut" 
iı1ibat.ını kcsınışlcrdi. Bur:ılar· :ırlrcsindc bulunduğu~ ~ 
da da i~tiklal aşkı ile yanıp tu· tırlatarak 0 tarafa gcçı) "11 

'----~De,·alll
1 

tu-an karde~lcrimiz, meşru 
haklarını korumak için sllfıha lr 
ı:arılnuşlardı. Bu h:ıber _yirınin· 
ci kolordu)'a gelir gelmez icra. VATAN 
sı evvelce kararlaştırılmış olan 
harekete 10 martta haşlamak 
için tebligat yapılmıştı. Bu ha· 
rekctten beklenen ~aye şunlar· 
dı: Sis ve Ilaçin gıbi lcca\üze 
ugrayan karde~lr.rimizi kurtıır· 
mak, Pozaııti • I !ahiye imcn· 
difer hattının simalindcki mıl· 
li teşkilatı kU\-vetlendirmekti. 
nu mak. atla !\iğdeclen tertip 
edilen müfrezeler başlannda 
Sinan Bey oldu u halde Kara· 
isalı mıntakasına, topçu ''c mn· 
kinelitüfeklcrle tak\'iye edilmiş 
olan topçu binbaşısı Kemal 
Bey miifrezeleri Sis ve Uaçin 
rnıntakalarına ,.e /\ndırııırlaki 
müfrezelerimiz de Kemal Ue. 

f'\üsbası ıs Kurıısı;'~ 
4 boa o ıorııu 7'ü~kı21•.U iP' 
tJlı 111ııı &.~u ı.ın 11~ , 
O 2 O 11' ·11" o uııt ı . o • oO • 
Aiti 111ııı 22.60 • ' 5'o0 • 
lleoalllı &2 00 • • ' · 

OtK KA T: ,. ,. 
Uuetamlıo (6udarllao ~· ti 
lll&r ••:redllıtıa. adi~ ... ., 
1lumu tJAolaMu • .,·sıu· 

bal ..ı1.1ıtı-. 

ABU~t;U::Rİ~ 
DİKKATfSE ~ 

Adres detiştirme• ıs1 f. 
ği takdirde 50 lıuruşlo) ti" 
t• pulu (öndertınıesl .)_ 

olunur~~ 

Eksiltme ililnı 
Türk Ticaret Bankası UınuJ11 

Müdürlüğünden : 
1 - Bankamızın İzmir Şube binas ı in_şaatı kapalı zarf 

usulile götürü fiat esası üzerinden eksiltmeye ko" 
nulmuştur. 

2 Bu inşaata ait ihale dosyası 50 li ra bedelle AnkCI' 
ra, lstanbul ve İzmir Şubelerinden alınabilir. 

3 İnşaatın keşif tutarı 492.197 lira 40 ku ruş olLIP 
geçici tem inatı 40 000 liradır. 

4 - Eksiltmeye katılacak isteklilerin bu ı _ş ın teknilc 
ehemmiyetinde bir inşaatı iyi bir surette ba_şardılc .. 
larına dair belge almaları tarttır. Diğer _şartlar ek' 
siltme şartnamesinde yazılıdır. 

S --- Eksiltmeye ait zarflCirın en geç 12 Ağustos 1952 
tarih Salı günü saat 17 ye kadar An kara' do BankCI' 
mız Umum Müdürlüğüne veri lmiş o l mas ı şarttır. 
Posta ile gönderilecek teklifler bu müddet icinde 
yetiştirilmelidir. Vuku bulacak gecikmeler hiÇ bir 
surette nazarı itibara alınmaz. 

6 - •Banka eksiltme neticesini en geç yukarıdaki tarih" 
ten 1 O qün sonra alôkalılara bildirecektir. 

7 Banka ihalevi yapıp yamamakta serbesttir. İhale' 
nin en az fiat veren istekliye yaptırılması şart de" 
ğildir. .. ................................... .-~ 



laııdır, arslan! 
Bllıt lı:haYl anJarın adları n eden tahkir, banlarııım ise neden 

a d' duııliı ır ınakanund a Jmllanılır'! JU!mem bunu hiç dil~un· 
liret k~~?h, Mesel i efiek, b iipek, kaz. inek, okur, den ha· 
ba>'tınıalıttıelerldir. Halbuki burılar l'1sanlar için t'n Caydalı 
da lı:ıııı tdır. 8una mııl.: ııbll aslan kelimesi tlkillr makamın· 
(eııı. ıe anılır. Spnrcul:ırdan bahsederken uk ıık ·a~hnlar 
I~ bör,I a Ianlar gittiler, a slanlar ıol ·e karsı ! ndılar, ı lan· 
ı\lJaııdl e karııland ılar:. demi.) or muyuz.?.. Sorarım &ize: 
kra1ı ~n §inıdh e kadar ne fayda ~cirdiık?.. llıynnların 
llt llıe ,~e ı:oklere çıkarılan bu mahlılkun 'U'tıcılıktan başka 
ta ı 1 ıyeıı tardır? .. Aslan ldeta bir dl'b.-tatordiır: bu demok· 
lıitı:ıtıtında hayat ahası kurmustur. Bu sahaya klmseyl y k· 

r:~ klaımak i ~tll enleri parçalar. 
_ at biz. buna rağmen: 
Asland ı r aslan' 

nı ' · 
t~rı:e hıılCtBkôrlık ctnıekten, aslanı goklere çıkarmaktan 
P tda ~iz. Harpt kahramanlık mı gosterdi? Aslandır: ... 

<tra a r ha an mı elde etli? Aslandır! •• Tehlikeli hlr ma· 
Ilı• 'ar ~ı atıldı? Aslandır!.. (Halbuki aslanlar cok kurnu;. 
!.at ı :) Phlık(lyj &etlnce hemen plll\'l pırtı1•ı topla 1p klltlf• 
~alde Aslanın mahi ·etini, ~ ı"tmlığını htplmlı hlldiğimll 
ııı,.tlz onu takdirden, ondan hfirmetle bahsetmekten erkin· 
il ... • u .. 1 
atı nı P nılt• derken hUtun insanları kutedlvorum. 

liıı e:ıcıkctlerlnde ulanların heyke!ler1 bile urdır! .. 
''ııııııtıı •Ylanın mahl)etlnl ilk defa anlı ·an Avustr lyılılar 
' ta ur. ?aıetelerde okuduğuma göre AnHtretya parlA· 
~ ~lar l?ıUhlm bir karar "ermiş ... Bu 11ıırl~mentoda münn· 
li.ıltr Cok hcı ccnnJı olur, aulnr birbirlerine lnrıı ağır 
~ .ta'0'1l'rını s. nu mfinn ebetle 500 kelimenin kullanıl· 
~11ara:ak edılmlv, Bu kr.llmelerl kullananlar l\lccllsten çı. 
ar, fil ıtııı. 500 kelimenin arasında blrtok haynn ı~mı nr. 
lt4Jı a ·r'lf ıtelirt'n hı)un, fare, yer böceği, yırtıcı aslan, 

0 er II hayvan• \'esalre ... 

bfr ııı.~~~t .. I>emek aslanın mahiyetini anlıyan bir memleket, 
dt ~illi \armış, oradıt • slın. kellm•sl hakaret makl!mın· 
it anılır 

11.ları ınıs ... Faka! ne yazık ki dünyanın en medf'nf in· 
aslını hAIA goklere çıkarmakta de\'Bm ediyorlar: ... 

~ 
1 

Enis Tahsin Til 

erzıfon, Akşehir ve Ankara' da sel 
büyük zararlar yaph 

Amasyada bir komünist 

sanığı yakalandı 

Amasya, 24 (Hususi) - Amas· 
yada hir komUnist &anığı yaka· 
lanmıştır. On iki sene evvel Bul 
garistandan iltica etmiı olan I:\&· 
dir Babaylğitin koy gençlerınc 
komUnlstlık propagandası yaptı· 
:ı \e bir hiddet Anında · Kar~ı· 
nızda bir Bulgar askeri var• de 
diği Emniyete ihbar edilmiş. )'a. 
pılan tahkikat üzerine adalete 
teslim edilen &anık tevkif olun· 
mu§tur. 

Bir genç tren altında 

kaldı 

Dün saat 7.10 da Kumkapı 
istasyonunda feci bir tren kaza. 
sı olmuştur. Makinist Cemil Kır 
bay \'e ateşçi Slileyman YUksel 
ıt'laresindekl 15 numaralı katar 
Kumkapı ista~onuna girerken 
bir gent yol üsUnden karışı ta 
rafa geçmek istemis ve trenin 
altında kalarak &ol kolu ile sol 
ayağı tamamen kesılmlıştlr. Ümit 
siz bir 'aziyette Cerrah pasa has· 
tahanesıne kaldırılan yaralının 
Kumkapı Alışan sokak 131 nu· 
marada oturan 929 doğumlu Şev 
ket Çarıkçı olclu!u ınlaşılmı§, 
tahkikatı başlanmıstır. 

Dün bir 
filosu 

İngiliz 
geldi 

Kahire 24 - Ali Mah ir Paşa 1 manda ;parti mülAhuabrı nıı ha!! 
bugun Mısır halkın a hitaben bi.r lı kalmıv~ rak benimle itb rlı~ I 
beyanname neşretmiştir. Başba " tmPk icth enl ere d e kapı atık 
kan beyannamede halkı mılli kalacaktır. 25 Temmuı 19:>2 - Cuma 

l S IAl'Bt L 

~ 
3 4 

CA 
!ı fi ., • 

birliğe dnet ederek şöyle de Mısır halkının yeniden kalkı 
ml'kted ir : naca ı!ına sarcılmaz imanım \•ar· 

•Vah im bir buh ran Anında dır • 
~ ız. Kabineın bağımsızlardan te Suriyeli müşahitler en b 0 111 
şekkUI edecektir. Fakat ayni za. baslı meselen in krallı~ın Aklbe 

tinin fP şkil ettl~inl soylemekte 
dlrler. 

12,57 Açılış \C program 13 00 ~ 
Haberler, 13,15 Turktiler (Pi ) 
13,30 Karışık h afif mUzlk (P i ) w 

13,45 Şaı kılar Okuyan MuallA .. 
t;oktaY 14,20 Dans ' e raı rniızığı 

1 •• 

1- . -
ım 

<Pi ) H .4:'i Şarkılar (P i.) 15,00 .,. 
Kapanış. i 1 

:'\tısırrlakl hareketi ordu lcln 
ıleki hir ıluhe l'l:ırpl\ vacı{lan 

rlı rıın sah~h S?az0 teleri h n har" 18 rıo Aı;ılış \·e tiirkuler 18,l[i 
ketin en 1>lA kr:ıl ~a ravın ın CC' \'rt' ı•asıl hcseli 19.00 Haberler Hl,15 
clnıl P hıılt,.,ıı,,hn h"""f tu ttu Radyo salon orke t"a·ı 20,00 Sar 
~unu b elirtmektedirler. ' kıl ar Okıı.>an Guı.in Sıper 20,15 

Fııruı.- Ü n l \ r <'i •n•l C:Pneral i:td~ o gautt'sı 20.30 Kısa 6(1hlr 
J'\pripi ıtr.stPl..li} or t:aberleri 20 35 Şarkılar Okuvan 

Ekrem Hür 20 ıs Olimpi)'at ha 
Kahir" 24 ( \ ) - BuS?iln berlcri . 21 00 Konucma. 21 10 

rad vo ile \'avınlanan bevanna Rad.>o klA ık Turk muslki:.ı top· 
mede ııe ıı PI k,ırmav b~ckenhl!ı 
mPmleketin h Utiln emellerini ta tuluğu 21 40 Şan soloları 22 00 
hakkıık r ltirrnnl; l"in helk , ., Şarkılar Oku an Salih Diz.er 
ordu ile isbirlil!i etmek ıaırt>tiv 22,20 Konu ma 22 30 Saz r.serlerı 
le ntPmlakete hi1met elmeğc t a zı.4~ Haberler 23 00 Kambho 
Jışar.ıı~ı n ı bil ıi irmcktedlr. Borsa rroı::ramlar ve dans mUzı~i 

IHğer t;ıraftan hı..en d criyerle er i.) 23,Sn Gece konseri (Pi.> 
ki F'a ruk Ün iverı-iteci tedris he 24,00 Kapanış. 
yeti rle bir f Phlİğ neşrerlP.k nrrl ıı 
nıın hareketin i dl'stcklert iğin i 
bi lıi i rmlştlr. 

Kınalıada açıklarında 

bir motöre yıldırım 

isabet etti 

Al'\K \RA 

7,30 A" ılış progra mH M. S 
Ayarı 7,35 Kur'anı Kerim 7,45 
li&berler 8.00 Şarkılar . Türktiler 
t PI ) R 28 Ha\ a raporu B 30 Mu. 
ıık (P l.) 9 00 Gunüıı programı ve 
kapanış. 

I• • 
1 -~ •l 
~-

Soldan Sa a: ı - Umumi~ etle 
ol kenarlarını sli le~ en ll._ğaçlar 

dan hırı 2 - Bır me,sim. 3 -
Akcığcrle ılgılı 4 - Elı açıklıkta 
frat: latcrnatiktc b."Ullanılan bir 

harf 5 - Yazılı hlıkUmler. 6 -
J'er i· Sarp. 7 - AIA~işten uzak· 
tık. 8 - baret sıfatı; Birli. 
Yukarıdan A a~ı~a: 1 - Be~ 

kıtadan bırı . 2 - Ya~lı kara: Bir 
ıçrcek 3 - BC'ş kıtadan birı 
4 - Aıle r.rkftnından biri. 5 -
') az.ılı veya sbzlll beyan. 6 - Za-
•nanın kısımlarından: Bir nota. 
7 - Auupa haşşehirlerinden bi
ri 8 - Fazla. 

Oiinku 1 ulmn c:ının Halli 

Soldan S a l - Trakonya. 
2 - Une. 3 - Debdebe. 4 -
Ar 5 - \'ine 6 - Si; Bo ( ZiUD ) 
7 - Aste m(ln 8 • - Tc: ile. 

• Yukarıdıın A ağı~a: 1 - Ted 
12 15 • 13 30 Asker saatı: ri at 2 _ t e. 3 Albay 4 -* 

İstanbul, 24 (T 11.A.) - Bu 
sabahki şiddetli yağmur ma 
sında Sarıyerli kaptan tufite a ıt 
bulunan bir deniz motorüne Kı 
nalı ada açıklarında l ıld ırım lsa· 
bet etmiştir. 

Yıldırım neticesinde bir tay. 
fa derhal olmüş, motôriın kapta 
nı Qcmın ağır surette yaralan 
mıştır. 

Motör de Kmalıat'ladaki kaya 
ltklara oturmuştur. 

lmttru 11blbt: SINAN l!ORl.lt 
fllif'sr1yah flilPn ııtare edtn 

\'an isleri ~tUdürO 
IF.1.tR \'ENER 

12,15 Memleketten selAm 12.20 K&dr \l' 5 _ o ne. 6 -· Nebze. 
~eml(lkcte selAm 12.30 Şarkılar l 7 _ E"I B _ Ay; Abone. 
Okman Sadı Hoş~e~ 13.00 l. S 1----·----
/. ~arı \P. haberler t ~.l l'i Haul s A arı ,E' haherler 23,00 Prog 
ır.Uziklerı <Pi) 13 30 O~lc ızaze.

1 
~ı.m \'l' kapanı~ 

!Psi 13 4~ Sinema Orgu, la mel o 
diler (P i ) 14,00 Hava raporu. t ı ıı t n 

\kşam progrıımı Ye kapanıs. ı 11.58 \çılıs , e program 15, oo 
* t •a(if muzık <Pi.) 1'.i ~O Şarkılar 

1fi,58 Açılış program ve ~1. S ıG 00 Asrımızın mUııği {P l.) 

l:lu a,>ın 29 unıla Koreye harrkf'l rdecek nlan 3600 kahramanı~ııı rı " .halkın lştlraki.> le Seferihl. 
ı;ar talimhınesiade bir me\lıit okutulnıu~tur. Resım me\luttan bır gorunus. 

1\ A IANI Gau•ıerlllk "" tathı 

ıcıhlı t A Ş. - htanbul 
\"ATA~ MATRAASI 

Ayar ı, 17,00 Şark·1ar (Pi ) 17,30 16,15 Sa r (lrlcri 16 30 Yurt t ür 
ır.eesaz 18, l!i !l l iızik ( Pi) 18.45 ı.ulrrı 17,00 Dan- müziği (Pl.) 
Müz.ik ( Pi.) 19,00 1 S. Ayarı ve '7 30 Şarkılar 18 00 Serbest saat 
naberl r r. 19,15 Tarihten bir yap ıt. O;ı Konu ma. 18 15 Konser sa. 
:-&k, 19,20 Tangolar ( Pi ) 19.SO ionlarında (P i ) 18 30 Yurt türkü 
l\ôyün saatı. 20 15 Radyo gueıc lerl 19,00 Haberler 19.15 Ileraber 
ı;ı 20.30 Sol olar (Pi ) 21,00 Ko "o~ IUJ onız 19 30 Musıki Alemin. 
r.uıma 21,15 l\füzık <Pi ) 21,30 ae !!O 00 Konu ma. 20.10 Serbest 
Hııftanın turiım konuşması 21.40 ast 20 15 Rad o gazetesi 20.30 

1 
Sıırkılar Okuyan \'edat Okurer. cıukılar 21,00 i sledığiniz şarkılar 
22,00 Dans mUzığı <Pl.· 22,45 1ı1. <Pi.) 21,30 Program ve kapaJlll-
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HELSINKI 

OLİMPİYATLARINDA 

• Haydar Z;ıfrr 

Olimpiyat Greko - Romen 
güre,ıerine dün ba,ıandı 

Kemal Demirsüren, Ahmet Senol, Ali Özdemir, İsmet 
..> 

Atlı galip; F. Akbaş,H. Bozbey, R. Akbulut mağlup 
rna,ı 1. ddf') 

<·cdc ı:urc i. Jac:ır gure,çi it
tı!akl:ı kazandı. 

73 kilo: ,\ hmet Şı•nol (Turk) 
- <:olasıa (Polon~ a) 

Giınun lkınci kar§ıl:ı ın:ı ı 
Ahmet ŞC'nol 'c Polon) :ılı gu-
1c çı iiol:ısta aı-:ı ınd oldu. 
Şenol gonkla hl•r:ıber h:ısmıııı 
allına :ılat'ak mlı kul :ıııl:ır ~ :ı. 
~atma.} :ı bıı hıdı. İlk ıle\l ede 
~cnol Polon) :ılı) ı ııltı dcf:ı 
kôpri.ı) e .ı;ctırclı. 

lle\I CJ. ı ııhıııct g.ılıp l;ıtırdi . 
GCıreşin geı i kal:ııı kı mı gene 
Ahmedin ü tunlu.,u :ıltıııd:ı 
geçtı Fakat Ahmet, her :ııı 
beklenen tu u ~:ıp:ıııı:ıdı \e mu 
ab:ıka) ı ıttıf:ıkl:ı kazandı 
62 kilo: 1 aost"Ja.qı (f"iıı) -

Hoı an no1hl'\ ( hhl.) 

Mu ab:ıkanııı IJcşıncı d:ıl.ık:ı· 
11ına k.ıdar güreş mtısa\ ı .:eçli 
Be inci d:ıkıkııd:ın onr:ı Jo'ırıli 
hlıkıml\ eli eli' al:ır:ık ll:ıs:ını 

sıı.:ı tırnı:ı) a b:ı ladı. 10 uncu 
t1akikııll:ı ll:ı :ııı bır tuş olııı:ı 

tchlıke~i gc~·ıııli H' ııdi<'l'ıl<' 
~Ure i Fınlı ıuifakla kazamlı. 

87 ldlo: hını•! ,\ tlı ı l'iirı.) -
l nbııto • ihr tiri)r !ll:ıl)aıı) 

Güre c 1 mt•lirı at:ıı:ı ile b.ıs· 
landı. 1 met hasmını altına :ıl
dı. Fakat Grcko • Ttomende pek 
acemı ol:ın gure çımız, y:ılt:ıl:ı· 
dığı mUhım fır•:ıtl:ııd:ın i tıfa· 
de etme ını bılemedi 'e tu~ıa 
bıtme ı lazım gelen bu gure i 
ıtııfııkla k:ız:ındı. 

79 kilo: il Ozılt·nıiı· <Tur!.:) 
- Mustafa (Mı ır) 

Gccenın ılk gure ı ol:m lıu 
karşılaşmada Alı Uzdemir ilk 
altı dakıkad:ı hafıf bir ustiin. 
itik kur:ıbıldl 'e on d:ıkikad:ı 
aldığı puanlarla gure ı ek eı i· 
!>etle kaz<ındı. :\lısırlı, kilosun· 
da kuv\ etli gLire çılerdcn bıl"İ· 
dır. 

57 kilo: Kemal Uemirsüı en 
(l urk) - ('oı t ı·nle 'llelçi. 
lı. alı) 

Ilk altı dnkıka Kemal Demir-
ürcnın hakımi) ctı altında ec

re\ an cltı ı e de ~an hakemler 
deue~ı beraberi.' dan cıtıll'r 
Kur'a) ı Belçık:ılı k:ız:ındı Fa
kat lııç bır O\ un tat bık edeme. 
dı. Kem:ıl {ı le çıktığı z:ıman 
burgu ıle hasmını 9 dakika 50 
sanhcde tu :ı getırdi \C tu$1:ı 
ilk g:ılıbh eli kazandı. 

67 1.ilo: .Sorrin~ rnıı~l - R:ı· 
if .\lı.hulııt <Tuı k) 

Glirese Hıı un hakimiyeti al· 
tında ba lııııdı. li neı d:ıkikrırla 
Raif tu hık bir vazıyct.en gtiç· 
lükle kurtuldu. Glırcşin ıniıte. 
bakısi nus gure çi inin hfıkl 
nu) etı altında grçtı 'e gure,)i 
ittıfakla kaz:ıııdı. 

nic. ı:n ı P~ rn \K \ L u: 
Buglin başlı) an Greko • Ro

men gurc lerınde Tiırkler ha. 
rıç dığcr milletler şu neticelerı 
almı !ardır: 

sı L:ilo: 
Heınııch Weber· (Alman) -

""erner Zimmer (:Saar) e tuşla 

il 
II;ı,;ııı <:tuı iı i :ı ıııııi}ıııılıılı.: J.iır,ii~uıı de ır11t11 

:J d:ıkik:ı 2!l ani\"ede, Burı ru. uıı <İ \eç) - Fınıın l'D llur· 
ı e\lç CHu ) - l.lııı i l.luku\' ut <Huıneıı) ıı sıı) ı he ahı) le 
O: ugo hn) :ı t•k cı l\'elle, S\ en g::ıliı> gelmlşleıdır. 
Thom on Cü:ınimıırka) - Jo- Gi L: ilo: 
cph Zeınnıı (Çeko,lo\ak~a) \ll Gu la\• }'rej (İ \CÇ) - r'. 

ittıfakl:ı. l\lorı le\ b <Belçı. na_mu sen'e <Danimarka) e,k-
kaJ - Dimitrl Pnnule ko <nu erbetle, Ilaa:; P:ısalmi (Fin) 
men) a ıtlıf:ıkl:ı. Bcnkt Jo:ın - Heinrich ::'\cltt> cheiıı'e ( ı. 
son ds,eç) - Fı:ıfötZ Bıunner m:ın) ittifakla galip gelmışler
(A\U tur)a) e ittifakla. i l'.ı\' dir. 
ra (ltal):ı) - Ednıond F:ıure ;3 1.:llo: 
ffı· .. ııs:ı ı e ittifnkla, M:ıhmut Sonıcnc Maruç (Ru ) - Vl:ı 
Fc)zı (l\lısıı') - Cl:ıu en (~or· dı lav !"ekal (Çek) a ittifakla, 
\eç) c .tuşla 3 25 flakikaı.la, Jlalıl Taha (Lübnan) - ll. 
Heinı irh Weher (Alımın) - Freliııger"c ( Lliksembıırı:> itti
Werner 'l.lmmer'i 3 dakıka W fakl:ı. u~wılılo T:h·a (İtalya) -
an İ) ede tuşla, g,ılıp gelmişler- \'oji,J.ıv Cuzl ( \'ugoslnya 1 ya 

diı·. 

üi L:ilı>: 

N. Kolılcr (Snar) - O Johns 
lona (Guatemala) 7 daki 
k:ıda tuşla, Pıetro Lombardı 
(ltalya) - H. Per on'a (1 veç) 
ek crhctle, rtem Tl'ryan 
(füıs) - 11. Tobol:ı.} 'a (Polon
ya) tuşla 4 dakika 5:l, tıııre 
l!odrs <~lııeııı) Mahmut A 
il\ c (Mı ıı·) ıttıfnkl:ı, H. Maeı lı 
(, 'or.eç> - ~otirıo Pana\'OIO· 
pıılo 'a < \'un:ın) ıttıf:ıkla g:ılıp 
gclml lrrdır. 

G~ l.: ilo: 

:ıyı ile Teyıko :\laııiko <Fin) 
- J\1. }-:(•lu~ika (Hoınıın)al ya 
ittifakla, H. Çe 110 <Fı :msa l -
G, A11gelbc•rgt'l" 0\\U turya) Yı' 
ııtif:ıkl:ı, Jıluh:unıııed O m::ın 
( ıı ır) - J o ef ne~ ong (llrl· 
çik:ı) yıı 1 d::ıkıka 30 s::ıni) c•de 
tu l:ı, hliklo T ılnısi (\l:ıcıır) 

- Ha. kon Obcn <Noı \l'C') e ~ 
d:ıkik:ıd.ı hı l.ı , G. Aııdt•ı on 
(iı>\CÇ) - Aııtoıı '.l:ık\'ll\:ık:ı 

(Alman) 7 dakika lO anhedl' 
tuşla, Oswald Guya { laı'ar) -
\'ojislıw Bela • Cuzdi (Yııgo · 
lu) ~ a, 'feikko l\lanniko (Fin
landiya) :M:ırin Belusica 
(Roıııan~ a) y:ı ':ıyı he.sabi) le 
g:ılıp gelıııı lı•rılir. 

79 L: ilo: 
cu~ı:ıv l;okc {.\iman) - E. 

Galiatli'ye Cİı:ılya) ek.eriye!· 
le, K. Rauhala (Fin) - Ak el 

~ ı:ı oıılıt•rs:'e (i,H~ç) ekseriye!· 
le g:ılip gelıni~lenlir. 

Si lı.ilo: 

~ah :ı Cfko!Jl e (Rıı ) 
I:ı-.: I.eiclıtcr <Alman) 9 da. 

l,ik;ı 22 :ıniyt>de tuşla, :\lirha· 
el Sk:ıf (Llibııan) - G. Foray. 
rnom:ıııy::ı) y:ı ek eriyetıe, 1-~rik 
~ıl 1111 (İ \eC') - G. Ktı\aks"a 
!'\hıc:ır) iıtifokl:ı, Kelkof Gron 
<l.ıu (Fonl:ınrliy:ı) - Jo ef 
Şııınnwı 'e (LiixenılJurg) itti· 
faklıı, K~nıil lliı'e~ in Oılı ırı 

- ~;ı idı Sehıııidt"ı• <Sa:ır) İl· 
til :ıklıı, )1. At:ına•or <Çek ı 
Yoıgi Pckıııez:ı 'ıı (\'ıınan) it. 
til akla g:ılıp gt•l ını,lrrdir. 
Ağ ı r ~ıl.lct: 

.\nl uan Corculis ( \'uıı;rn) -
A. R:ımirez't> (Arjantin) ekse· 
l'İ)etlı', Willy Balteııt>r CAI· 

Gre~o -Röhien 
Fena puan 
~etveli 
Kilo Yt i~im 
5:? kilo: 

Fahrettin .\kbaş 
57 Kiln: 

Keıııiıl Dtmirstıren 
62 Kilo: 

ıra an Bozbey 
Gi K ilo: 

Raif Akbıılut 
'i3 Kilo: 

Ahmet Şenol 
79 Kilo: 

Ali Öidemir 
87 Kilo: 

İ ~ınrt ~Ilı 

3 

o 

3 

3 

1 

1 

1 

nıan) - K. Ridmıoncl'a <fn~ı
Iİl) abandoııl:ı gelip ::el mişler. 
ılir, 

(İııgıliziıı .• ırlı sııkat olduğun 
dan mındcre çıkmanııstır). 

Futholıle Maearlara 
7 -1. nıaglfıp oldıık 

Milli takımımız birinci devreyi 2-0 mağlup bitir-. 
mişti . Yegône golümüzü Basri firikikten yaptı 

Helsiııki, 24 <A .. 4..) - .4. nııı· 
löı· nıillı fııthol takıınınııı bıı
gtin Kotkad:ı l\l:ıc·ar mı lli lakı 
mı ile kar ıla;;.tı, Takımımız sa
haya şu kadı o ile çıkı ı: Erdo. 
ğan • Necdet, Hıd,·an . .Mustafa. 

lla ı i, ErcUınent • Va ıf, Tei..iıı, 
Kamil, Yııl<;ııı, Iaclt. 

Finl:ıncli) :ılı h:ıkem Karni. 
nin ıdaı·e ınde iJ:ı in) an oy\lna 

deı lı:ıl f:ıc:ırl:ır hAkim oldul:ır 

ıııüddctin tc lı:ıriz bir şekildc> 
ke ndini gösterdi. İlk denenin 
on 'l'diııl'i dakikasında i\Iaca r 

:ı ıı trfonı Palat:ıs ilk goliı kav
delti. Otııı. birinci dakikada cİa 
aği\'İ Koçi ıkind gollrı ini kav 

det ti ve ılk dene 2 • O a levhi· 
ınize karıaııd ı. • 

ikinci de\ıede i e ~lacaıl:tr 
adetıı tek kııle ovııadılar • ve 
hattJ. h:ıflar 'e b~klcr bile ka
lemize kadar sokulup gol a!· 
ııı:ığa mll\ af fak oldular. Daha 
uçiirıt'lİ dakH.:ırla sag bek Lan· 
tos iiçliııt'ii golu kaydetti, on 
besinci dakik:ıda :\!acar solic;i 
l'u k:ı• diırchinc·ü ~olii de kay 
ıleıti. 

Yırmi he iııl'i d:ıkik;ıdıı lehi. 
ıııizc \'erileıı frikiği Basri ::ole 
t:ıhvil etli. Gol üzer ine hikuma 
j:!eç<'n :'.\laC'arl;.ır heınf'n bir d:a· 
kika ılolınadaıı Koc;iş'iıı ava,Çıy 
le bC'~iııcl ve buııu miiteakıp 
ol haf nazik \'e J>uşka,•ın :ıva 

j':ı\'k iki gol d:ıh:ı ka,·derlerek 
ahadaıı 7 • 1 gibi :ıçık farklı 

bir galibıyctle ayrıldılar. 
Alnııın~·a • Rrr1il\'ayı 

4 • :? ) tndi 

inııe !'oh.ık C\lııcar) - ll:ır 
ko Giron (Gu:ııem:ıla) y:ı sn) ı 
lle, Cuıın:ır ll:ıkan 011 (1 \Cı·) 
- l'. llow art'a (ltunıcıı) :ın 

ile, Gonıık (Fin) - V 'l'ornı:ı 
( Yugo la\) a ek eri) etle, D. 
nrot ner <Avu turya) - Lıısi. 

en Klacs <Bclçıka) )ıı ittıf:ık· 
la. A bdul Ha ıt (l\lı ır> - R 
Ellerbroek <Alm:ın) ıı ittifak· 
la, Umbcrto Tıipp:ı (ltal)a) -
Dakfın lhı l'\tı~ <~or.eç) e ek· 
seriyetle. Punkıne O:ıı ) -
Am fılern (Fransa> c 11 dakı. 
kıı, 17 sant:yede tuşla, imre Pol· 
)ak (Macar) - Marco Giron 
(Guatemala) ) a 2 dakika :l 

saniyede tuşla, Gunnar Hakans Ba) ram ~it ampi) oıı olduktan ı;onı a arkatl .ı~bı ınııı oınuLunna 

Ilelı.inki. 24 CA.A.) - 2 • 2 
berııbcre kaldıktan onra uza. 
illan Brezilya • Alman~·a futhol 
kıırsıla~mıısındıı ,, ınıanya Bre· 
zily:ı)ı 4·2 )cnnıi~tir. 

Atletizn .. finallerinde 
dün rekorlar kırıldı 
1500 metrede Cahit önel, Turan Göker ve Ekrc111 

Koçak elimine oldular .; 
Ih~I iııki 24 (Hususi surette ya) 14.08.6/10. 4 - Jiri Dadak (Çel<\ 

goncterdlğimiı aı·kadaşıınıı Sr· 4 - Douglas Pirle (İngllle· 5 - Radjkin {SO\')e 
dat 'l'avlan telsızle bildirı.vor) re) 14.18. ya) 56.55. ..., 

• 1 6 - Kerl \Volf (.\lı" - Atletizmde bugiin hiç bir 5 - ChaUl\\ay ( nglıtcte) 
branşla ınUsııhal-.nrla atletleri· 14.18. 56 49. .. :ılı~~;I 
mit \arlık gô !eremediler ve 6 - Lt'slie Perry (A\'uslral· <'imcniistü hokey ınıtS (JI"., 

t:ısfi~ eye uğr.ıdılar. B:ıyrak y :ı ya) 14.23.6/10. il elsin ki U (A.A.) ~~t 
rışl:ırııı<la d:ı tasfiyeye uğl'ay:ı Kad ı nl ara ra~ı jimnas ti k pıyat çimen üzerinde lı 110 
e:ığımız muh:ıkk:ık gibidir. ı - So\yet nus)n 527.03 nal maçında llindistnn rt~ 

Bugi.ın erilere i tirlik eden pu:ın. dayı 6 • ı mağlup cdC ıı 
atletlerimizin dcreeclerınc ge 2 - Macarist:ın 520,26 puan. liınpiyat sampiyonluğıl11 

lince, 1500 metrenin ikinci u 3 - Çekoslovakya 503,32 nııştır. ti 
rısınde ko an Turh:ın Göker f puan. Ktirek mü~;ı lıa kul ıı_... 
dakika 00.6/10 ile sekızınci gel Çekiç atma (!'i na l> Helsinki 24 (AP.) , 
mis \C elimine olmu tur. l - Çermok C\t:ıcari tan) ıc,ik Amerika don:ııı~, 

Üçiıncu seride ko :ın C:ı!ıit 60.34 metre (yeni dünya 'e O· sekiz teki ile, yine sırlıı· 
Önel de bu nıc afeyi 3 dakika limpiyat rekoru). merlkanın iki çiftesi b 3ı; 
58 sanıye, 4 ııı da :ılmıs , e o 2 - Kari Stroch ( ".lmanya) liınpiyat kUrck 01Usıı~!111 
da t:ısfıyeyc uğranıı,lır. 58.86. finalinde birinciliği , ~ b 

Altıncı cride :yarı~an Ekrem 3 - f mı·e :\eıııeth (~l:ıe:ıri · teklerde Ru~ kiırckçısı 
Koçak 4 1.4/10 ile sekizinci ol tan) 57.74. li~i alınıstır. __.....:::; 
mu s 'e keza ta fiyrye ugr:ı· ı-
mışt ır. 

Dige ı· ınü~abakalar 

Ilelsinki 24 ( \..\ .) - Bugün 
yapılan atletizm nıı.i abak:ıların 
da aşağıdaki netıceler alınmış
tır: 

80 nıt.ln~ ınanlal ı CI'inal ) 
kaôınlar 

1 - Shırley Strlckland (.\. 
'ustralya) 10 9 1 O. 

2 - Golfbi anja (Sovyet 
nu ya) l 1.1110. 

110 metre mania l ı (l'iıı:ıl) 1 

1 - llarrl on Dillar<l (Bir· 
le ık merikıı) 13.i 10 ()eni 
Ollmpıyat Rek.) 

2 - Jack D:ıvis (Bırlcşik \ • 
merikn) 13.7 10. 

3 - ı\ ı·thur B;.ırnıırtl (Birle 
sik .\ nıeııknl 14.1 10. 

.ı - Bularıçik (SOV)el füıs 

ya) 14.5/10. ~ 
5 - Ha) ınond Welnberg < "

\'il turyal 14.7.IO 
6 - Doubleday (.\rnstralya) 

5000 metre ( l' l ıı a l > 
1 - Emil Zatopek tÇekoslo 

\"akya) 14.06.6/10 ()cnı Jllm 
pi~at rrkoru). 

2 - \lain Mimoun c Fran al 
14 07.4/10 <yeni J<'ı an a reko 
nı>. 

3 - Jlcıbert 'chadc ( \lmJn 1 ı fan \t:ın fr:ı n lıvı ldin•I" " " .,~tıı h·nr tf'o' rı .\ P' 


