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gece rangın çıktı 
teş bütün binayı sardı. Gazetenin arşiv 

kısmı ile kolleksiyonları yandı. «Ulus» 
başka matbaada basılacak 

şahit, yangından önce ~atıda bir -
şahsı gördüklerini söylediler 

1hmııl Uul:a!rlr '".dm 

11.ııkara, 2~ - Bu gece 
f 

! 
211 de •Ulus• gazetcsinın ı;alı 
kıılından ani hır yangın çıkmı~ 
,-c kısa zamanda ateş bütün ça
tıyı sarmıştır. Alevler Bakanlık
lardan dahi gôıiilınektc idi, AY· 
ni 1:atı altında •Ulus• gazcte:ı;i 
'c Halk Partı i bulunmaktadır. 
Yangının birden bu e bu:, um esi 
matbaanın ci\'arını tehdit etmis 
\C bü:,iık bir he~ecan :,·:ıratmı~· 
lır. ;3 Kilo Greko.Romrn gürcşlerinıte Ahmet Şenol haı.mı Polon)alı ile gürt l.>or (Teldolo. AP.) 

Bu ırada içeride bulunanlar 
hcrşc~dcn habersiz çalışırlarken 
odarılardan Ali •Yanı)oruz• di· 
ye bağırmış ve yazılarını ~az.mak· 
la olan muhaıTir \C muhabirle· 
rin bir kısmı en lüzumlu e~yala· 
rı kurtarmak iç·in ar~iv Ye diğer 
odalara giı•ınck i:stcmişlcr~e de; 
ateş tehdidi karşı~ında binayı 
trrketmck nıccburiyclinde :ı..aı. 
nıışlardır. 

Dünkü altı güre.ffen 
dördünü kazandık 

itfai) e, ynııgıııın baı;lama::.ın-

l'angın telalib5İ atlatan aCIU5• ıızeteslnin binası 

dan birkaç dakika sonra hiıdıse t 'K ·tı 
.} crnıc gelmiş, tam ekip olarak, • n ı, 

<Devamı Sa: 5; Sil: 1 de> 
H. Bozbey, A. Şenol, A. Özdemir galip; 

·F. Akbaş, K. DemirsUren mağlüp ' H P. de Son r.ağmurlardan 
Kızılırmak ıa,tı anı$ma 

ıt 4lı11ıoı '~~i':~ALMAN Çankırı' do dört, Kütahya' do altı, Polatlı' do dört köy ' 
1 ·~1t:•rtisi te~kilatıaın tem· sular altında kaldı. 35 kişi boğuldu. Zarar ziyan. 
~~~ıııy~ti bugün Ankarada f I 

aşıyor ıi"'it qr ar. Maruz bulunduiu mİ yon arr 
, bı bir ıı~ında, partilerinin ne 
-"~iıııı Jol tutması münasip------~----------------, Ana4ohı .ıfann 
•~!arıt aır birbirleriyle da· , ~·aııkm, 23 - Çar~ambi günü 
~ tlJett ır. istişari surette ve-

1
. h • e 1 , c p~eınbe ~ece.si :.ağnak ha-

l~ .. ,.~eyler, parti liderleri. ret verıeı tinde yağan yağmurlardan hasıl 
~Ilı llıiiııı e~ bir kanıra nrma· I olan sellerin Kızılırmak bucağı· 
,. llı111t1~un kılacaktır. Bunun nın Kaı-allı, Saraycık, Hacılar, 
tıc'-lı tPty re Yoltyle zaten ıe· h• ı• t Tımarlı köylerini tamamen ve 
~- ,.liic~ hazırlanmıs. türlü ır IS .e Kahyalı, Kalaçlı ve Bostanlı köy 

'- '11111ıi şer ileri sürülmüıtür. !erini kısmen su altında bırak· it:: dot~ereyan, hangi istika. tığı , c Knrııllı kbyıindcn üç, Tı· 
~ "'il tsn ayarlıdır? Seyahat· Manisa Milstahsiller Derneğinden dUn gazetemize bir tel· marlı köyiindcn dört kişinin sel 
•Dtır. ısında m h ıı· tt araf geldı". Telgraf, Manisalıların ne kadar bolluk \'C ucu71uk, ı ~ 4UIJI • a ı sure e .. ter ara ında boğuldugu ve aynca 
~ &orc teınaslardan anladığı. istanbullulann da onlara &Öl'C ne kadar ıkıntı icinde olduk- hüviyeti meçhul sekiz ölünün de 
.:~ıı t~ı~rıı •vlanrnamık, ipti· l:ırını göstermektedir. Telgrafta • !stanbulda sebze fiyatlarınııı Kızılırmak kıyısıııda bulunduğu Gazanrer, ('rlal , -r Yaşar Olimpiyat kampıula 
''-~~tn ii ; almak, radikal ça. yiıksekliğinc karsı ~ehrimizdeld toptan sebze satış fiyatlnrıııı öğrenilmiştir. 

1 

~ ~lıi/ ınemck, icap eden ı;ehriniz halkına ve basınına bildirmcii fa) dalı bulduk.• den· l\lahsul 1ararı ile çiftçi aHi.t ve K 'd d"" ----· 
b_.)llJ,... severek göze ılmak ore en oner: 'otl• •• te ki dikten sonra imrenilecek ı·akamlar \'erilmektedir. l\lanisadaki ~ınlzerne i. z~rarını~ bir. milyon 1 ~ 
"ı~ "•ttııne ş lata hikimdir. bazı sebzelerle bunların istanbuldaki kardeşlel'inin kilosunun, lıray ı ~cçtığı tahmın cdılmekte· 
ıı..L •sıtı d r, ba larında bir d' 
.,." ı. Urdu:ıı. h ld her iki ilde, kara satıldıklarını bildlri•·oruz: ır. E ı • • • ~ qteıtt• 5U a e ya a· ~ J 

,Lı.. İiler~YorJar. Şöyle bir ihtl Manisada Jstanbulda Dün gece yağan §İddetli yağ· r erımızın 
liıı~~t Pır~d., ~ruyorlar: De· Domates 3 _ fi 40 _ 60 Kurus murlar ncticesintlc Kızılırmak i 
' lıottla iktıdın, Halk Par. Patlıcan 7 _ 10 50 _ ;o lasrnış \'C Çankırı ili dahilinde 
>•1 '"nn, nclırarak Cemiyetler Biber 6 - 10 50 - 60 civardaki arazi.>i sular i.;tila el· 'dları 
Ilı llt.bıı · lcabın<'ı lnhililine Bam~ a 20 - 30 100 -140 mişlir. "" 
>t~tı«i ı:~İ,· Bu da öyle bir ıa· Kuru soğan 8 - 10 20 - 40 nu csıı:ıd:ı on dürt kişi boğul. 
~l~ti~ıke ~d~~l~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~<~»~e~,a~m~ı~S~a~:~5~:~S~ü~:~4~d~e) tı 1'11 i tcşk~rln ariresinde Halk ': 

'Hclsinki, 25 <Hu usl urcltc 1 
ı::önderllcn muhabirimız SE· 
D,\T TA\'I,ı\S tel iıle bildi· 
yoı) - Hclsinki Orta Elçimız 
Keınal Kavur. hugiln porcu· 
larl:ı gazetcl'ilere bir kokteyl 
\'t'l'ı1 i. 

Kok le.> ide l'inlanıli.> a Mcrlis 
R:ışk:ını ile Dahiliye Bakanla· 
rı, birçok si.}:ı,i ~ah ı)eller, 
Tiirk kafilesi ba-.kaııı İsl:ınbul 
mlllet-.ekili Firuzan Tekli, ida
redler, sporcular \'e gazeteci· 
lcr hazır bulundular. Kokte~I 
geç vakte kad:ır amimi bir 
ha\'a !~inde devam etti. 

Bugün idarecilerin \"eı'dif:i 
bir kararla atletizmde bayrak 

· yarıslarına ~iı·miyonız. Ba ka 
yapacak müsabaka da kalml· 
dı. Atletizm başkanı b:ızı sc 
beplerden doları Emin Doy. 
bak, Ekrem Koç:ık \'e Kemal 
Horoluyu ilk kafile ile gönder
m:?ı;c kar.ar \·erdi. ilk kafıle bn j 
ayın 29 unda uçakla hareket e I 

<Oeumı Sa. 6: Sii. 1 d~l 

Bürosundan bildirilmiştir: ~~ _____. - - _______ ...-.-...-...-

Soıı dakf ka: 
---------~-..:-..-----'""'-~-~ . 
ismet Ath' nın 
Galibiyeti 
Değiştirildi 

Hel inki, 23 (Husust surette 
gdııderılen arkada ımız Sedat 
Taylan tel izle bildiriyor) -
Dun yapılan Greko • Romen 
güre lerde lsmct Atlı, İtalyan 
rakibine karşı ekseriyetle ga-

l'biyet k:ız:ınmıstı. İtalyan ida. 
recilerinin bugün ) aptıkları i· 
liraz incelcnmış ,.e AUı'nı:ı, 

g:ılibi} etinde hakemlerin itti· 
fnkı bulunmadığı .>olundaki I· 
liraz kabule şa} an görülerek 
dllnklı netice değıştirilmi~ \e 
ismet AUı , İtaly:ına kar-ı dün 

ı nrunıı S:ı· r.: "ii· r. tfr> 

~ .. "1ıtıyıe ılatsıı kalır. Bir pat· •• ı • et L • • • • .,. -. ~ • 
'~ 23 v· 5.'tiınlere iştirak için ı r. eşru •11 uugıı-.aeı•ı 
-..._-it lta~liıyette teşkilat sahibi ~ _ 
~t "•rt~trnesi itibariyle J>e. 
4- °biyıe h ' •na muhalif parti. 
't!.e.ıı se ~ lnbllili dakikaıın· ı 
'ii...~lr v t ınler itin bir karar 
~ lıir ~i ha~k Partilileri tcı· 
~ inil Yaııı kuvvet haliude 

Ankara~ ;;o~,~~~;.B, Tem il 1 «RÜYAM» DAN NOTLAR: 15 
15 Temmuz 1952 günü Yoko· N • h t T •• · •• d •• hama limanından ,·ur(lumuza 

ğli~:~~~~~~he~r1~~re;:lil:,~~~d;~~·I 1 . GJ8 GftCG gOrUft U 

.. ~Jıııır:'dtlesinln haricinde 

~ .. lılr t . 
1'ı..._ 'it i ~hlıke lhtimılinl ön. ,......._? rl n ne ıibl bir yol 
~ ~e ~lk Partililerin safın'- ;-ı ~tta~raftın olan ndikll 
-...;'hıek Hılk Partisini biı· 
~ ~. • onun namını olan 
'-.._ ~. ~Plan \'az&eçmeil IÖ· 
~ Ya lhohauarın ilk baı· 
~ llllıte~ıkıarı gibi, maddi 
._a...q, Yt1ıı 1 kıy~e~lere dayı. 
~!leye hlr huvıyetle slyaııi 
~~ ıtılmıktır. 
~ 1'ı11~~-e evvelisine kadar 
.. l lııttıı Pa' .verenlerin değil, 
'• tlııallıa rtısı idi. iktidarın 
4-~ ~..., ~hdı.~ nasiplerini al· 
~ ~ " trtur)ü tufeyli ve 
,., nsurıar başına üşiiı· 

">'Ordu C H lllıaha • • • P., kısa 
t, lihk lefct mevkiinde 
~ ~«ttu bir istihale geçirdi. 
~~liıiııae~ en ınüfrlt, eıı aman· 
"•1ı ilttldar taraftarlın, birer 

1 

ı.ıu. Att !-rtisinin s:-flannı ı 
<l>t\'a ı61 ıafr.ıları demok-

1111 Sa: 5; Sü: 6 dıl 

, 

• 
Cumhurbaıkanı Celil Bayar dlln Hiirriyeti Ebediye tept'ıılne ılderek meşrutiyet bü) ilklerinin 
meı:arlarını ziyaret. etmiıtir. Bayar bu arada Mithat ve Talit Paıaların mezarları başında sükôt 

nkfesinde lttılunmuıtur 

erlerin isimleri asal:ıdadır: 
Mııst:ıfa Parlak, Ali Nurtop, 

(Dl'Vamı ı;ia: 5: Sü: 2 de> 

«Rüyam» Pazar 
Günü geliyor 

Ege dcnızınde. Çanakkale Bo· 
ğazma doğm tam yelkenle llcrlc
:,en cRüyamo kotnsından dun ak 
şam aldığımız bir tel iZ haberi· 
ne göre, yeni bir arıza çıkmadı· 
ğı takdirde kotranın 27 temmuz 
pazar 1:unu saat ı 7 de !\loda sa· 
hilleri önünde demirlemesi miim 
kün olacaktır. 18 haziran tarihin 
de l\cw • York Jinıaııından hare
ket rdcr<'k, biııl>lr tehlike içinde 
Atlantiği asan RDy:ını kotrasının 
bu cesur hareketi, dünyanın her 
tarafında alfika ve tal:dirle kar· 
şılanmıs bulunuyor. 

Bu bakımdan kotranın İstan· 
bulda merasimle karşılanması 
kararlastırılmıs ''e alakalı ma· 
kamlarca bir karşılama- programı 
haztrlanmıştır. Motör, sandal, \"e 
bir çok yelkenliler kotrayı Ada· 
lar açıklarmda istikbal edecek-

(Devı.mı Sa: !'; Sü: 2 de) 
:Sibayet karaya a)ak basmak iiıere)iı. Rü.>iım kotrası Tanca limanına girerken O"azısı 4 üncl 

ı.ayfamızdadır.) 
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nkı 1 Fırsal 
pa~a:ıa fı;~: r---- m ..... , karaborsası [ H VA'Jii1 Sanayi kongresinde Düşkünleri , 
s 1 derız. Fa- ı -VA% i y ~ ~ Alınan neticeler ıran \"e Mısırda hüldl;:j. 
kat insanlar l\1

0llllk Zeki b şladı Ye§llköy lllctt:orol?Jl ıst?s· daıbclerı olu)cr, Ali iııl· 
uzunluk icln • yonunun tahmınlerıne gore Sana}l Odası Umumt katibi )Or Yeli gelbor, Hasan nts· 
metro da, a- ----------------ı:=ım:::=--=-==---,.,; bugun &ehrimiz ve charında llalıt GuleI)üz, 4 gündtir Bursa' 1 ,>or Hıi e)ın blni.)or. JW b'. 
ğırlık itın ki· (/J:tibıW 1ui:ttı acı /ui4ur) hl\a sah hlc•·in deniz •ıızıi da de\·am eden SanaJicilcr kon. ra ıarı mak, sunu ,c~ •t-

fn~ at mevsimı olmasına ra;ı;men ev 'e dıı;er in~aat sahip· ' ' "r""' de d" n do·nmu~tu i d •t • loda olduğu rır. 6 6 pıı~lu, bulutlu , e mev:ı:.ii ., ".;.>n n u ~ r. nu tutmak, n g,-ld 1
' r{!I· 

gıbı sa lam \e ist krarlı bir ol· lip sterlin \'eJa Fransız frangı ka takas me zuu m i e im ı le alakalı Çım.,nto sirketı tarafından te\':ı:iat yapılma. 3ağmur sağanaklı geçecek, Kendı !3le görü en bir arka- \İnmek, bu gitti di)e yt tıiC 
cuyu cKıymetı> içın ıimdı)e ıstıyecekleri yerde ihtiyaclannı el !Jc•retım zde n. cımento karaborsa-ını tekrar hortlatmıs 'e bir torba çl· ruz,ı;arlar batı )onlcı den or· da ımıza Halıt Güler_yilz şunları ınek biz" d115nıcz. çu_nktı ~· 
kadar bJlaınamı~lardır. ııParu karaborsadan tedarik ediyorlar miyetsiz hır mevK. to t 17 lıraya l:adar satılmağa ba~lanmıetır. Yaptığımız tah· ta .kun etle e~erek, r.ıc:ıklık söylemıstır: bir ılC\ IPtln iı; ı Ierınerntel' 
dı)e, o:K )met olçUsU• dıye ka- dı. Bu hakıkat karabo a A• do· a a ı e rketin elinde külliyetli miktarda cımento bulunma· bıraı azalarak 27 ı;antigrat c Bursadaki görti mdcr San.a- rı.mak aklımızilan ge., rt 
bul ett. ımız altın , e gUmu& * \iz rayiçleri içın de var ır, a r n iktı adi d \Jet te: kkulü meyanında bulunan bazı rh·arında ka) dedilecekt1r. yıcıler için mühim bir merhale Ru ili barla bu Udi c :r~ 
~ıbl madde! r - \e hatlA sahı· Tilrk lirasının dolara kar~ı e- yAni gizli pl)asadakı dô e n t da rcl rın s ne ba ında muhim mıktarda c!mP.nto siparı5 Dun ıchrimlı ve eharındn olmuştur. Bılhassa İş Kanunu kom u \e do t de,ıetıer ıı• 
hının elınde bir l§hra kuV\•eU fektif, çek, havale dıye bi· raycini ..,.eya ra)içlerfnı de 1 i h lde bu çimentoları C"'kınemelerl fabrikaların se\'· hın-a sabahleyin az bıılııtJu, nun tadıli 'e ) eni e·a ların tes- buhranların hır an e\'\rl ıııt 
ifade eden ka ıt para • haddi· rer kıymetı olduğu gıbi bir de paramızın kıymetıne tam b. tını ve i Uı alın! durdurmalarına sebep olmuştur. Eonraları a"ık gP.tmiş, ruz. biti, kanaatimce rcısmt organlar ) ırlı neticelerle sona t~ett 
:atında bırer kıymet oldukla· cTakas doları• muucehesinde mıkyas olarak almalıyız. ÇünkU A ca B kanlık da bu çimentoların bekletilmesini bildirdi· garlar fleğicik 3önlerden es· tarafından da mtisbet karşılaıııı. sini temenni ederek. s:ı biJ. 
rından bunlar da nıhayet birer kı)meU vardır. Haricl ticaret bu ecnebi do,.Werin orada a- ğindcn e o & ketl rl ellerinde Belcdı.re fen kurullarınca ıni5tir. f_.ıınun en du&ıık sı· cakiır. A)Tıca, muamele 'tergisi ı;e)irci kalırız. Ancak. ııır 
maldırlar \e mal olduktan ıçın münasebetlerimizde takas mua· lım satım mevzuu mıktarları caklığı 16.4, en lUk&f'k 30.~ kanununun tadilı üzl'rinde de hassa İrandakı ola)Jard• ... ı 

d ı tib d 1 l . mU aade ed ·ı ç mento belgelerini dahi geri çevirmek mecbu· ı bir ısı• 
mustakılen arz ,.e Wcbe mev- meleleri yenı· ı"hra" malının be a umum m a e e erımız a· &aotlgrat olarak ka•dedllmls gorlismelcrde bulunduk."D eıımuzıı g tme)en di· 

" d · b bil k riydinde ka ta:! rlar. " k" ı t ıtan %U te.kıl etmek suretı3le olçU· deli)le ithal malının bedelıni rasın a nıs eten yü bir mev t•r. \ar ı o ı !l l\lıı ına ııt 
de aranan Utikrardan uzaklaşır kartııla~tırma muameleleri mev· ki i~gal etmezler. Fakat ger k Dun VılAyde on he i mutec~mz inşaat sahibi müracaat ede- Ticaret Odasına rektif aldıklanna hiç liuP ııJı 
lar. zaman i"ınde, melcAn içın· ıuu bahıs olunca ihraç ma· bu Amiller gerek daha bafika· re!t ell rinde bel .. Jerl olduğu halde Çımenlo Tevzi milessesesf. KUÇUK HABERLER k d I olma:>an rmııarın buh~,t 
de mııteaddıt kı)met ,ermek- ıı bedelini ifade eden dolann ları bir ara3a gelerek cUmlc .. i nln kendılerine 1953 ba.ına kadar hiç bir ~ekilde çimento veril· ay O mıyanlar dunımlardan fa~d ı:ııı• f!e 
ten hAlı kalmazlar. fiyatı diğer çe~it dolarların fi biirddenfparamızın kıymeti üze. mlyeceği yolunda· aldıklJln cevaptan doları EikAyette bulunmuş· SEYHAN J,!U "İ'\'El' Ticari Emtia Simsarları Bir s.onıında Iran ,.e do~o}~s~b 

llk bakıgta paranın dahill yatlarına nazaran nasıl dcği;ir. r n e ena taı3iklerini gö ter· !ardır. ll\JÜDÜRU Tr:RFt ı.TTI li ı balarıpdan bazılarının tuc· Orta le lntındogıı ıçı ı.JJf 
kıymeti, harıcl kıymeti diye iki se ihraç malı bedelini ifade e- mclie ve parada isli rarı oldu Tıcaret \e Ekonomi Bakanlı ı Çimento şırketine gönderdiği Seyhan Emni et MüdtirU Kad· car \a"fını haiz bulunmaları Eİ· likell olabilecek kıırıjI~ 
kıymet goruruz. Dahili kıymet- den sterlınin, Fransız frangı. ğu kadar paraya emniyeti de emri deği tirmediği takdırde çimentonun torbasının on liraya ri Oğan ba·arısından dola;>ı bir klıyet mevzuu olmaktadır. çıkarmaktan geri kal 
teki değı.ıklıkleri fıyat mUşıre- nın, İs-vıı;re frangının \'e mUma ihlAI etmektedırler. kadar yUksclccel!i ı;oylenmcktedir. derece terfı eltirilmi5tir. Kanunen ı:snaf Birliklerine !arıdır. ı titr 
ıerınde kaydC'dilen ı'nip "lkma· rillenn" in fı.:aUan da bütün bu * E · t •ı "d · ti Dost ,.e kom5u de\ elb"' 

,.. .. J mnıye •• u ur mezuniyeti· dahil olmamaları liııım gelen bu d bl ""' 
]arla ta ip cderu:· • Hayat paha· do··lz.lerin dı,,,er fı"yatlarına na • ( b · · k ıı ı t iU buhranlı günler e, •IJ • e. Elıml d ki t tk k h hald lfh "f H ı· f • nı geçırme zere s anbula gel- ~ahı~lar hakkında allıkalı merci- t 11 •• lılılı mil.ıre ı yUk eldıği zaman zaran öylece değişirler. z e. e ı er e a a e a iÇ e ır mfştır. !er tahkikata ba;lamı·Iardır. sa ~-u nokta}ı dikkat i, b~ 
paramızın dahılı kıymeti dus- i&te Ahtren Maliye müfetti&- bir !a~~~~~ ;:a~:;l~du~ı~;~~ • 111 Lİ EGİTil\I BAKANI Diğer taraftan. Tuccar vasfı- uzarı. tutmamalıdırlar: rsJ1 

tu, müşire lndıği zaman para· lerinden muhterem Memduh " " ihracatımız Denı'z kazası GİTTİ nı haiz oldukları halde Tıcaret ranlar geter, fakat f~ıtıi mızın kıymeti yukscldi, deriz. lıy,>et anetmekten geri kalmı· l\f"lll E"' t' k rl•iı!rnnh K•1.1lların eJ.lı dJ 
Aytür ün cMalıye tetkik kuru· yan takas mekanızrnasını etra· ı 1>l ım Ba anı Tevfık Oda ına kayıt olmakt n imtina f t t h 1 ğ ğır 

Harıci kıymetteki i tlhalelcri luı nesrı)atı arasında ıMukabil fı:>le germek icın muhterem Arf ıyOr İleri, dun sabah l\lılll Eğitim edenler hakkında da tahkıkat a· esa o um an a ır ıı 611. 
de ecnebi do,Were aıt rayiçle. ithal haklarının dış tıcaretiml.z.. tetkik sahıbi mümktın olanı ı QldU müdtirlüğüne giderek Milli Eği· çılacaktır. ol a, bir gun kimsenin ıı1ıf rın teref!il -.e tenezzüllerı)le tim mudurU l\Iuhittin Akdı"k'le ne getemiyeceği buhra 

de yeri paramızın kıymetıne te yapmış Ye bu arada belki ta· Ltatı"stık Genel "IUd"u·rıu-14ü S h" ı~ tl İ l t . Tıcaret Odaları Kanunu, 'aratır 
tesbit edıyoruz. 1946 eylOlünde rırı·, adıyla ortaya koydu14u gU. ıs ., e. e ır ~a arı i e mesınin 9 gorüEmiı~ttır. b , • 

" 6 kasç.ının \'e3a takasçıların ıha· rün dış tıcaret ıstatlstı"klerı"ne 1 11 1 Ik' llindığı ilzere. Tüccarların oda- .,., hUkfımet doların fıyatını 125 zel bir tetkik, paramwn bir de numara ı a ıı; vapuru ev'e ı Bakan, dün şehrimizden Ca· ya ka•·ıt olunmalannı ~m·ırdır. l{AÇAN BALIP ~ 
d 2"0 k k rd ~ rım-ı hesab• !arına kadar gır· öre ithal~t 'e ıhracatımı:ı:da "Ün Halıcıo"'lu "skeles· J " b en o uru.a çı a 161 za- bu takas muameleleri yüzün. ı 11 eo e. ı ıne yana- nakkaleye hareket etmiştir. Dlinkil "azımda, ser tıJ. 

T k k ti meğe de munffak olmustur. muhım artı•lar ka,dedılmi.~tırı şaca"'ı n•nada Kara 'lehmet ı"s R..... s . K " man ur parasının ıyme den parçalanarak arzettlği kıy 9 ' 6 = • •• · <>i:!IKT Ş VAPURU anayı anunu ğ bit 
yüzde şu kadar dUsUrUldU de- Tetkikte takas usulilntin mah. 1951 sene inın ilk altı ayı minde birine ait olup 03man IUA n;NE Eniı 1\ OR güre te bize en a-a ı dıJ:' 
dik. meti ele almakta ve tahlil eyle zurları gibi usulden beklenilen zarfındakı ihracatımızın tutar: l{aptanın idaresinde bulunan hazırlanıyor rlncilık 'e bir ikincilik tr 

mektedir f d 1 d k Mayıs sonunda lımanımıza ge. ğl k 1 d t .ı;ıır 
Fa'·.at dahıli krnrmet olsun, • ay a ar a ortua ·onmu tur. 4~9 mıl,on 800 hın lıra iken Boztepe motoru gemi"e bindir· ı · sa ayara 0 an nr rlJ • .. J... B kı t ıl t k 'Ü t- B f d h 1 " , t rilcrek &t:'lcrlere ba5layan Se· A k 2" (D H A) k izI b" kara "-:aricı· kı,-et olsun bunlardan u yme nas e eV\ n e u a) a ve ma zur arı go ter 11152 nın Ocak nazıran de\Tcsin- miş ve gcmının da\lunbazı ile h n ara, " . . . - E o t•m n m nasıı ır ...ıı 

ll J... mektedır? Tetkık sahıbi bunu d kt t tk k h b" ır Hatlarının B"sıkta motorllı nomı ve Tıcaret Bakanı ğı mcm takım dı ı bırakıtına 1 , • 
'"er b.rı de bı"r tek kıymet ifa· ı en sonra e ı sa 1 ı ta· de bu mıktar 506 mıl,on 400 bin dilmen dolabını hasara uıtratmı"- ı 1 • · -"1 .rı b '· b k ld h d k ı J 

6 ~- :'ı 0 cu gemı 1• a h aylık gnantı l k t · · · i d t k h li de tıv de etmekten uzaktırlar. KA"'ıt ıze ,·ecu ır §e ı e ıza e er: as ıstesıni tekrar gozdcn ge- lıra~a )tiksclmi tır. tır. 1 dd . L d " "' & nayıının umumı r;eyrın zun an a ım a n .-1· 
6 ııDıı,; ticaret rejıml hakkında k 1il il J il " N d k" 1 1 d m 1 etı zar ın a yapılması mu· takıp etrncı..: \e hnrtilrlü ça!ı•ma· J!İlonluğu Jıa"ırmaınıı.tll r paranın fı: at mü ıreleri mma- ı;ırme zumunu er s rer Duna mukabil i•hatatımızda " umara a ·ı yo cu ar er. tat olan mu :.enesi için Fabrika ~ > 

ceph" ındekl kı~met )anında kararın altıncı maddesinde 3 'e: cBu suretle h reket cdılır ki artı mıkt n Ollcdır: hal l6 Numaraya alınmış ,e ha. ·e Havuzlara alınmıştır. Müte- larıyle alAkadar olmak ilzrrc bir zık olduğunu yamıı tntı~1 ~e 
• bilha ·a l.ıymet mahfcızalığı sayılı lısleye giren malları ih· ken 1ı teyı buyültme)ı hed fi l'J:51 in ılk altı a)ında ithal ~ara uğrayan gemi Ayunsaray has ıs bir he)ct tarafından ırı ana ı kanun t:ı arı ı hazırl·mış Bir okuyucu \e bel d 
ha a ı dolayısıle. nakdi hU\i· raç edcnlcre, mukabil ithal sa· tutm.alıdır. Zira gaye resmi kur ,.:ttiğınıiz malların tutarı 418 mıl. iskt:'lc>ine bağlanmıstır.. ranti mua ene i yamldıktıın son· tır. Ta arı3a gore ham, yarı ma· o gure çilvrlmlzin ta nıı de' 

Y
etini tamamen ka~betmiııtir, lAhiyeti tanmmı;tır... Bunun (rayıç) sektörUnti (sahasını) ~on 200 bin lıra idı. 1952 tene- Fazaya sebebiyet \eren mo- i . d ki h . mul bir maddenin \a fını, terkip lıırakıhnalarını tım":!P ttdt 

' • manfısı ihracatçıya malının daha da daraltmak dcıtıl, ılk fır ının Oca,· Hazı"ran ayları zarfın· · k t h kl d k b ra, gem onumuz e afta ıçin· \'e~ a ekimi, makine, cıhaz. Alet biri dıın hana telefon deme~e ımk n olml"in altın • .... torun ·ap anı a · :ın a ta n a de tekrar r~ferlerı·ne ba 1 k 
" mukabili olan doviz.i, ihtiyacı atta büt d ti tim" o ta il t• '"' ~ ıyaca · \e dıı-rr u ıtalar yardımı' le ve· rek co•le dedi: -"" muHcehe inde de hır kıymeti s un ıs care ıze da i t:' bu m klar 717 mılyon 30 geç mıs ır. tır. !> J ,. ~ fC).I>"'" . 

.,.ardır. Paranın dahili kıymeti olan ithalcıye devretmek hak· te~mil ctmekUrıı der, Bu, ~u b n lıra a ;;l.ıkselmiş bulunmak· Kaza sabah saat 7.15 de vu- BİSİKLET l\Jl'KAYE !ET )a sadece el emeği ıle devamlı - O dort glirecç ııt 
fı at m;ı ıre .. ine gore bılfarz kını tanımak demektır. Eğer demektır: lıı.dır. kua gelmi&tır. ŞA IPh ONASI \ e S"'rı halınde ımal ve istıh al muti k kazanacaklarıııJ ~· 

ithalAtçıların talebi ihracatı;ı- p f" U k t i yapan )erler sana~i i letme i &a· ile hııkmedi)orsunuz! ·· o· 
kırkta blrdır, dedığımız bir za. ların arzından ,.0 k 

1
• e bu de\•lr aramızın 11 ı)'me ın re Dir sünnet düğünü Türk Kadınlıgının Kıbrıs İstanbul Bolge bisiklet muka· ı k b ı d .• k · liim a kn,.an balık Jrl 

manda O ki metın altına naza. ,. mi kıymetine vakla tıracak tcd t yı aca ·, ura ar a yap!ıara ıs, • 
k i ti b" h li . " veme 5-lmpı)onası sarın yapıla· i 1 dd d"l k 1 M 1. 1 , 

ran b lfarz 37 de bır olduğunu el Q e ır satış a ne gı- bırler ara ına bu lıstenin, bır Samsun (Hu·u i) - Samsun gezisi kt y t 8 "O d sanayi ~ a e ı ece t r. a ı~ C>t ur.... b!l' 
rer ve &atıcı ihracat,.ı sattııtı be ı ca ır. arışa saa .o) a Top- bedelinın % 60 ı yerlı ham mad· Bu o"u•ucuya hakiki . 

gorüruz. Paranın harici kıyme- her unite (vAhid) do\lz b:cına ba~ka ıfadesı;;le re mi takas U· Tekel Tutun 1 cıleri Sendıkası, Tilrk Kadınlar Birli ı stanbul kapıdan ba~lanacak ve 100 kilo- de ve malzeme ile fclenmış olan hAdı' e ı·ıe"ce"ap \credıı:t· 
tinde taaddut """a par,.alanma " sulünun tamamen kaldırılma·ı Tekel Yaprak tütün Bakım \'e mer' Mı Kıbrısa bı"r "ezi t"rti" -etrelı'k bır m f k t d"Jd"k • " • " dt-• "' " munzam bir bedel alır ki buna • ~ ., "' " "' esa e ·a e 1 1 • sanat i mamııllerı yerli malı sa· 1 asar n0ğu kendi 5lti-1 ı 
ise 0 k dar çoktur ki saymak tedbırınl de sokmalıdır. Para- i leme o.,,ıerlnde çalı an 2500 ka etml~tir. 13 ağustosta İstanbul· ten s.onra Bakırkoyde bltlrile· " 11 

' ljt'l 
:mti·kuldur, denılse mubalAga prım denir. Eğer talep arza mU nın fıilı kı)meti r~l kıyme· dar i·ı;ı3e ait 212 çocu u, bil· dan \"apurla hareket edılerek ~ktlr. yılacaktır. tinde Olimpl~ at ıı,;1ncil ı b!f 
<ılmaz. Doları ele alalım. Bir sa\'ı ise \CYa pek yakın ise bil tine ,·eya resmi kıymetı fııli )ilk mera imle sünnet ettır· Lıma ol'c çıkılacak \e on gun \NK\RA YAPURU Tasarı)a göre, memleketimiz- alan Amerıkalı ile husu tı!f 
d l 1 Ü d fiil bir bedel (prım) te$ekkül kı)metine yakl.:ıAı ı nı bette· mı tir. K b d d k 1 k G1ITt de ılk defa olarak bir sana)i l li· rnat 3apmış \e ha~tııl ·d' 0 ar re m rayıç zerın en etmez ve devir muamelesi res. • 1 rıs a asın a ·a ınara gene tuğu tesis olunacaktır. Kuttıı le· burgu tal ıırnk iki dabi1'P 
280 kuru tur. Merkez Bankası mi ra• 1,. üzerinden -.apılır.> İt· dlr kı para kıymc•indc de i tık Sam un Park sinema ında ya. \ apurla memlekete donüleceı:. Ankara Hpuru, riiln saat 12 1 • • 
ı"thalcılere bu ra.:iç Uza~ınd"~ J .. " rar imk nı kendini gu terebl- J d ıwı U 1 1 Ur • ..18 gUn d vam ed cck olan de, 347 :yolcu ile Batı Al:denız nn tesi i, is C"l\ ellerinin tanzi tu a ) cnmı tır. .ı 

" .... ...... halatçıların talebindeki çokluk 1 E k t d . r n unn t U&un , e ence c- f ht" d kl i 10 n· ,_ . . ' ·i tc1 foll • dolar H·dı i glbı fhracatı;ılara ır. sa en para ıym ın e ı · rı btitan chırlılcrın aiakrını ve bu srezının yol, otel \6 yemek sc erine ı;ıkm•ftır. mı \e ı ıva e ece er ma mat ı3ccc .. ınıı" e et' 
alacaklarını da ;;ı.ne bu 280 krş. ise, ithalAt fçın hukılmetin ayı- tıl.rar da iki kı.}metın bırbirı· takdırlcrıni toplamış, eğlenceler ma·rafları dahli bir ~hıs için hazırlanacak bir nizamnam'"dC' ligi zaman oku)ucuya bil 
üzerinden oder (Alım satım rıp ithalAtı;ılara tahsis etti~l ne intıbakından başka hır &ey h d d l . t' ü•-ret tutarı U" "UZ lıradır. Ka· E k" M h . 1 B' 1·~ ubı nirln 'ermedin? ... .... ı 

doru mıktarındaki mahdudiyct d "'ld' l\! f h tk k r ,!!>.E...!..)t~ evam c mıG ır. _ ,.. " s ı u arıp or ır ı~i hclırtılecektir. Bu l anuna aykırı hf"' 
farklarını he aba katmıyoruz). ten ne d eder. 31 mart 195Z e&ı ır. aama ı te • ı • - fılc~ e Kıbrıs ta iki konser nr- ı. hareket cde:rek tr bit cdılecek Ç•ınku matbaa) a ,,..aı•tıl 
Fakat bu re mt fı)atın 3 anıba· tenın fpkası halındo alınma ı- { ' mek uz,,.re değerli ses sanatkArı· KOMgıcsi ı;elmi tım le Ya arın "' ıı ı 
~ nrla bır de karaborsanın ra· tarıhli Resmi gazetede mUnte· na lilzum ı:urdil il bazı tedbir- mız Akıle Artun da iştirak et· E ki Muharıpler Eirlığl il mıktarda fona sicil almış sana- ~etini bıldlrrn hab"ri h' ol-
... rlerı· \ardır. G"ndelık "azete. t:ır 3 &ayılı lı tc (Hayvan mah· lerden de bah eder. mcktedir. )ıcıler bu i•i )apmaktan menedı· ckumamı..ıım. İ,.ime dert..,. " ,. .. • • ll"~i K K t ı kongre i dun saat 10 da, HarbJ· • ~ • l" 
Jer b ı zlı plya a i"in yumu· .. u ~ : uru ,.e uru umu' Bu makalede tetkıl.ın tam Bu grzi)'e arzu eden her Türk leeeklcrdir. ma ııı di)e burada ce,aP 

.. maddeler; madenler \"e mamul k d k d b 11 JI ~ erleki l\Iuharıpler lokalınde top. 
sak hır tAbır kullanarak ona ser 1 bir hüIA~a ını ~ apınak mum· a ını ıştıra e e 1 r. er gun Ianmı tır. Sanat ı·ı·11 tc ... , ik \'e l1ı"mlyesı· ri) otum: 111 

eri; mensucat ham maddeleri; 18 k ı r '-- ıı ' ıı ,,. 
best pi a a derler. İte )alnıı: mensucat; orman mahsulleri: kün değıldir. Elde Ufi derece saatEl~ktPfn k ; ;

1
'
1
ard ,e.mB=r

1 
k BaGkanlık dRanı seı;imlnden cümle·inden olarak de\lct clın Kaı;an balık gerı;ettr ~_,;-

bu erb t pı)a ada doların üç de rakam \O malumat bulun. ta5 v a so a&ı ~ er ı ır 1 onra kon"re, Cumhurba kant, !mı= ama ok~· ucunun 
sebzeler \e mamulatı: ı;u mah- k d il · ı · b u "' d bulunan sııh"p•;~ a · B k " J ÇC' ıt fı~atını buluruz. Mesel~ mamasına rağm"'n para me·c· mer ezın e gı 1 uro m ra- Basbakan \C Meclıs Ba"-kanına e 1 

""" rnzı a an- dettiği nıAnada değil! ., .. 
sulleri; ta , toprak \•e mamul- ti k ı kt d " ı K ı k l ı ıı" ıs temmuz 19"2 gunlı kin 1 - lemizin bir köşe· ini )ıne kr caa arı artı ama a ır. ..evgi telgrafları çekmeğe karar ar uru u ·ararıy e 'e 2::i yı Tekrar ediyorum, bir 

1
.,011 

Ç , halı d l"rf; taze meyveler; tekel mad. '·in kl 1 d 1 t tk k 318 ~ ıl eH d bu,.un, :6 nv ez= n e dolar 422 kuruş, delerı; tütün: müteferrık) baı; ... ışı ara a'\ 11:1 atan e ı 'lemmuz 1604 de Veziri, 
7
..am Sosyalist Partisi erkanının vermıstir. muddetle para ız olarak sanayi ıalık yuzuııden .şam ... , 

2 - Efe Uf dedı ımiz kit ıt d~ muhterem sahibinin e ki bir Yônelım Kurulu Denetçiler i !etmelerine tahsis olunabıle· luğumuıa• çok 3azık otdıl· 
lar 428 kuru" 'Oe 3 - lla,·ale lıkları altında ta nif edilmiıı kapı "oldacı ze\'k ile, istifade ı Yamı Ali Pasa iılmııstu. sorgusu yapıldı l k k b 1 d l i 1· l 

• 177 maddenin adlarını muhte- " .,, 11 1 k b 1 1 Y rapor arı 0 unup a u e ı m ~ cektir. Diı,JN KE l G 
doları 43~ kuruştur (Vatan 19 le okumuştur. Bunu burada nıa .oı; a 8 I) e anı an a· Bir muddet once tevkif edi. tır ~ \'ıdir ki bunlar harice satılması 'uz Ali l'a a, liosualıdır. • ı h b ... ' ıtlJ tcmmu:ı: 1!l ").Bunlar ~ açak o- ka)detmekten a~Tı bir ze\'k 1en So yalı t Partisi kurucuları Bundan sonra '"Ptlan tı Ba•· Bu L"n"n n u '1"

3
' .;ıı· Z'lrlaşmıli 'eya himayesi mUlte- r.:nderunda 'eti nıl•, aara'"· ' " , .... -TAK V ı· M -, ı d ıı ' larak alınıp satılan dolarların duymaktayım. J • J dün adliyeye gotürulmUstUr. Ge· kanııı-1 ·e,.imlni Emeklı Gene- ı Gulu grte n tenek n c 

f.yatlarıdır kı gerek bizzat ara· Ağu•tos 19·0 tarihlı kararname tı. 1601 de n.1111r Yal• i o1· ncl ı;ekretcrleri Esat Adil tüs ral Hti nu Odaba ı kazanmıştır. 26 TEll "ll'Z ıns2 de 81 fazfa mla. l ,ı;,ttl zem bir takım maddelerdir. 10 dan silahtar olarak ~ıkmıı· ,; " 1 ı ı 

larındaki farkları gerek ka· lPcabi ve dığer Sosyalistlerin 3 O"leden sonrakı otunımda Yo· c nıARTESl Mubah lerl zora · r 
l 1 e merbut 3 sayılı liste ilk 6ek· .-oT - Ten. l:t• ıa. uz , (Mo ınuı:ı, Sultan Jlırincl Ahme· 6 

" ı. ı o'\ uııJ!I çak do ara re mi dolar arasın· bncu Sorgıı hlıkimliğınde gizli netım Kıınılıı secılmis ve di- AY 7 - G N 31 - HIZIR S2 mc~e "a~ını.)or ar: ·ı-'G 
d k f k kl h 

1l le 121 maddeyi ihth•a ediyor· n•~r;) ,.. (F ı al) l: me eri n dııı e:ulCı undan biraz en el ğ d • l b " 1li ~v a i ar ı ve a far an mu te. j • olarak orguları yapılmıştır.. !ekler goriışulmuştUr. RUMl 1368 - TE iM ~z 13 e egcr m 11 • ••• 1,r 
lıf amiller i ah ederler. Bıl· du. cer. L~catler b:ı l1c kel mı n Fraıı· tanbula r:cleıek 1603 ı:kım HİCRİ 1371 - Zll.KADE 4 ;)lııde 81 de Jıizde J6Z 
fan: re !nl dolarla kar:ak do-

1
n B3~z~ea takV\asepl rkimidhlı;i değıt·ıse ıaım:!akt <llonetaın> ,., <F al) ~~~:1ı° tı~~d;:::r a~~~~m;fı.;~ Libya Savunma Bakanı Atina Scfarctimiıdo bir \'asatl Ezani tll'.'!... A .ıCl 

larlar ara ındaki resmi rayıç " n e · en ın gos er· rinıle olmadığı Iı ..ılıle l'adı· Valiyi ziyaret tılti evlenme töremi S i\BAH OH!> O:J.16 Sadun G. 5,.. -v 
aleyhine o bti~Uk farln \e)a meğc başlamıştır. Yalnız, bu ÖGLE 12 20 OUS 
farkları i•'lh edc-rkrn: a _ Pi· primler j~ln 1936 dan evvele eahııı ısrarı uzcı ıııc <'ağa la Şehrimizde bulunan Libya Atına Başkonsolo u Recep Yaz- İKİNDİ 16.17 oa. ,5 ON KELll\TE\: L6 ~ 

t 1 k ld zade Sın n Pasa) ı han hu· • k B s ıı .. ıdıırt ya· ada doların arzı yanında ta aı o ara c c rakam ve mal<ı· bu iki :ı.:. mm ııtılen d \Iılli Sa\unma Bakanı Ali Esad gan ın ızı ayan C'mra e Atı· AKSA 1 19 32 12 00 Ollmriyat fazla ~ 
lebin "Oklu u ile b raber b _ mat yoktur. 1936 dan itibaren dudu erdarlığına ta in ede· El-Cerhi dun Vah ve Beledl~e na Büyilk Elçıl!ğı Deniz Ataşro i ' 'ATSI 21.23 01.52 goturmemiı alay ıne'-tıl 

" lA ı relt kcndı ı ile Batı sderi· K y h ş h · .ı Dolar sahıbi kim lerin gizli mese nglltere itin senehk reisi Doktor Gokayı ziyaret et urmay ar ay a ap Gurel'ın Il\'SAK 02.45 U"ı.l3 mu3... ,ır 
tı l d 1 ne ı;ıkııııı;tı. Ordm u l.ııma· B k G""k • k ) t l lk" ı • 1 mal satmaktan dol ~ı maruz bu \asa prım 936 a. rcsm. ra· mıştır. a an, o ·aya "ere· ev enme orcn erı evve ı gı n l\Icnu doğru: tdarec 

lundukları c zai takıbat muha-" ~,ce nazaran • % 18,5 iken ~un .llclgrada ı;rldı 1 :ıaman Ankarada ve gerekse !stanbulda Atinada sefaret salonlarında ~a- Gıızlt•m•:• ı6n4 rıleıı ııaıı u r•· )ı!... s"'ııf 
tarasına ı.ar ı kend ler ni mA· 1037 de 0 22,S; 1938 de rc45,3 ha talanarak ~~~~~~u~TÇİ ordUğ!l yakın aUkadan duydu· pılmıştır. Gene c\lılere saadetler • m'cr bcı6ltmı, b<uılmıııın ""'' TATLI r-
len ol:;un sıgortalamak için al· \e 

0

1939 da <;O 72,5 a ka_dar pık· ••. ., A. ğu memnunıyeti izhar etmiştir. dılcrlz. ,,_',,.4,,,,,f!,,,ma ...... _ _..""""'"""""....,....,,_,,_,,.,,, ., ____ _, __ ~ 
oıkları prinıi ba Jıca tımiller. mı .. tı:· l!.l3:J da Takas Lımıted .---·-------------------------------- -------------------------------------------......:.:.:::===-......::.........:.:.... ___ _ 
dır, d ye ileri surcbılırız. Ka· .ırketi kuruldu ve 7 ~ylOl .1946 

çak dolarlardan bir c dın n kararlarına kad~r prımlerı b~ Velevki bu mUhim bir la'nın yaptığı gibi Co,ingl
0:s 

d ğer ç ıritlerine n z:ıran daha Gırkct idare ettı. mevzuu bahsı iır rande\U u olma ın. Sırf deli edip kendısini c,ıen011l öJ 
ucuz ve)a daha pahalı olması mız olan tetkık boyle garibele- vermıs olduğu sozu tutmak i· ~ · mecbur etmek lazımdı. .ı 
da bu kabılden daha başka sc- re doğru gıtmez. Sahasını l5 çln Ray ile bulusmazdı. Ray: e; Jıay'ın yapamıyacağı bir • 
heplcre mil tenittirler. Paramı Ağust~s 1950 • 15 Mart 1952 - Her halde bu çok mtihım ~ .... di. . .;r 
zın b meti dolar mmacehe in devrc .. ıne munhasır tutar. Tet bir l~ olacak. l'ı'alter dedığl za. &, İJi bir aileye mensup bil" ~ 
de bö le müteaddit parçalara kıkten oğrcniyoruz ki bu son man ona da >alan ôylemez 'e !ii hudi genci ile evlenınet •t o-
ayrıldığı tibi stcriin \e aire gi d~\Te zarfında serbest ,!'0 1ar ı;;ôyle cevap \erirdi: genç kız iCin ha)atta saad•..,eç 
bi dığer dovızler kar ısında da içın 15 Ağustos l9oO de •071•4 - Hayır Ray. llıı; mtibim de· labılırdi. Bu genelerin ·~le~ ı 
yine mtiteaddıt parçalara bolil- ~~~lak m:v:ut ~rimklS h~ira~ ğil. fakat söz \erdiğım için ~~~ YAZAN~ NNY t/(f,J, ST ÇEVİREN~ EZ 'AN A.E. )'; LM•N hep;;i karılarına sadık, ı)tll 
nUr. e a ar ena us e ere gidecel!ım hem yarın akşamı· ~""""z.. ~ babası, çalı kan ''e dira> c oı 

Paranın ecnebi do\izler mil· ~~rüyilp o/o 42·~ e kadar düştü mız da \ar. Bir günden ne tı· • sanlardı. Fakat ne de o.ısa J\ 
vechesinde kı) meU resml rayiı; ~ti halde 15 Tem~uz 1051 den kar. derdi. 17 leri, fıdctleı i haska idi· r~r 

aleyhine parı:alandığı gıbi bazan ıubare!1 tekrar yilkselmeğe baş Yarın aksam! O zamana ulaş- çocukken dı er mahalle ı~r ~ 
lehine parçalandığı da olur. ~arak en son 15 mart 1952 de mak ıçln altını.ar dakikalık kaç Acaba Walter ile Corinne sanlandıkları andan itibaren ne zaman ctiret edecekti? Yal· ti. h d u1' p 

?ıleselA 
1
94

8 
senesinde gerek o 78,5 a kadar çıkmıştır. (YA· saat geçirmek Jazımdı. Allah ne )apıyorlardı? Yahut da dl· hayatlarını birleştirecekleri ka· nız bir defa ku~tu !>ır orman Ben harikulAde değilim daslarile Ya u i çoc\'ab 

İngiliz lirası gerek Fransı% fran nl boylece ta1:as doları 500 ku. bilir! Bunlar ne kadar gUç ge- ha muhimmi ne hissecliyorlar· dına sadık kalırlardı. köşesinde gezerk'?n Rayı kolla· Waltr:r. Yalnı~ b.r tek bakım- ~o\3la) ıp onlara ,pis kır<Jı$ 
gı jçin Türk lirasına nazaran ruş olmustur. Halbuki o tarih· çi.}ordu. Hele cumarte i ak~am dı? Genç \licutları, genı; kalp· Ray bulun bunları duşündük- rı arasına alarak sımsıkı tut· dan ö)le olabilinm. O da su: ~~~ır~~~~~~. d~[.!n::: tanı~, 
fiili fıyatların re mt fiyatlar te kar~borsada. dolar ~10 kuru· !arını geçirmek çok zordu. Çün lcri ve gene dudaklarile birbir· re dayanamı)acak kadar ıstırap muştu. Ray herkesi memnun Eğer bırısini çok, pek çok se- ana kadar etrafında daiın?.ı# 
dCınana düştuğU gorUlmUştur. fun bıraz fe.,·ki~de Jdı. kiı 0 akşamlar Walter, Trauer lerine karı nasıl hareket cdi· ı;ekerdi. Her cumartesi akşamı etmelden hoşlandığı halde ne. \ecek olursam. Ancak onun i· 11 ... 
Ylni Turk lirası ı.araborsada En yuksek pnmi .serbest d.o- Ierin e\ine gıdi)ordu. Bunun yorlardı? Hay )'llbancı bır insan saat on bire doğru ba~ağrıları· den Walter ondan hiç bır s çın harikulfıde bir kadın olabi. ~~:~l.e~:ı:::l::r~; 1~~ırnes., 
Fransız frangından ve İngıliz lar v~r!°ekte~ir. ÇUnkU tetkık başka türlü olmasına imkAn kalabalı ı jı;inde iken onlan na uğruyordu. istemiyordu? Walter'in kolları lırım. ., ~ 
lirasından daha yüksek kıymet sahibının de ızah ettiği gibi ser yoktu. Bu mlınaka.a kabul et- dJŞJnüyor, ne halde oldukları· - Ray Schınidl'e bu yakırf- arasında iken kendisinin ona _ Kendı inde bu ı.a r ok tahammül etmi~ti. u~:iı r' 
lerde idi. 

0 
zamanlar bir kısım best dola.nn ithalatçıya da t~ miyen bir mesele idi. Walt('r nı tasawur etme e çalışıyor· larda ne oldu? Di>e herkesi bir JA31k hır zevce, çocuklarının e\'mek kabıli)cti olan b r a· nesi mahalle) i istllll e 10 or 

:lthalAt Merkez Banka ına ge. ~in ettitı menfaatler dığer d~- cumartesi gUnleri 0 ıc :\eme i. du. endişe almıştı. Beraber gezme· anası olamıyacağını bir kere dın tarafından se\' lm k n gfi. tırdılı Yahudi kalabalığıtldııfll 
~~~~--~~----------

Şehrim ize gelen ı 
Yunanlılar 

Tilrkiyeden Mübadil olarak 
.(iden Rumlar tarafından Atina 
yakınlarında kurulmuş olan Ye. 
nişehir • ıetropolidi ile iki Yu. 
r:an milletvekili şehrımize gel
mişlerdir Dtin VaU ve Beledi~c 
}la kanı Doktor Gökayı da ziya 
ret eden b ı heyl"t Yenişe!ılrde
kl mLıbad l hemsehrilerinin se
Umlannı getirdıklerlnl Gökaya 
tılldirn11~lcrdır. 

\izlerde olduğundan daha bil ni biraz daha acele yi)or \C Ray'ın hatırında kaldığına ğe 'ie)a yemeğe çıktığı gene· daha hıssetml.ti. Ancak dudak zel şey olabılir! ıNe zel ~ey ~~a 1 ~~l~uhki·~d~ays~ynlC::~ası o; 
~Uktar. Bunun için gerek ster hemen berbere ko U)Ordu. h· gore Corinne beyaz tombul, ler onun bu haline üztintü ile larını opmekten ze,·k aldıfı bir olabilır.• dernekten mak adı ne · · te 
lin gerek Avrupa Tediye Birliı!I te 0 zaman Ray'ın icı içine sığ. kısa boyunlu, yurnrlak göğlis· bakarak şbyle diyorlardı: Shıkksa idi. idı? Acaba bunun nı anlanmı• kanına gelen Yahudi ın.u~~~ı 

1 l vi ıu ·ı· bl b k d A b " rıni sayardı. Onların fyı ,, ~· saha arı ve sair saha ar dö zle mıyordu. Blltiln gunU hUzUn pı ı~ gı ır ·ız ı. ca a - Neniz \'ar Ray? Bu ak5am Walter bµnu do rudan doğ· \e)a nı,anlanmak Dz rcı bir ın· a•· 
ri için olan primlerin nisb"Ue. ve endi e içinde ırhordu. onun yanında iken Walter ne· size Set,llcdiğim sdzlcri Adeta rusa sbylememis .fakat bazı ha· san fçın mümkün ol mı)acak rl olduklarını, parayı ı~rn it" 
ri dah~ dUsUktlırler. GorUlfiyor Kendi ini o ak am kim dn· ler anlatıyordu? duymuyor gibisıniz? Eğer başı· reketlerile Ray'a hi ettirmış. bır sey mı olduğunu farzedi- da ôdediklerıni söylerdi· t~t 
k1 paramızın harici kıymeti bir vet etse oyalanmak Icin bu da- Corinne Trauer gibi bir kız· nı.z çok ağrıyorsa daha tenha ı . Aynı akşııın arabaya bindik· ) ordu? Waltcr ile tanışmadan. bit1" 
de takas Amili dolayısiyle par- veli kabul ediyordu. Corinno la nişanlı gibi olan Walter·e daha sessiz bir yere gidelim. lerl sırada şoyle demi ti: Sıcak bir mayıs akşamı, Kal· Yahudi gençlerinden hıÇ 0ııt•' 

ile Walterin kö e ba ındaki ev· nedc-n kendi ıni öpmesine mU- Sizinle orada yapayalnız kalır- - Sız ne harlkulAdesiniz dırım kenarında his etmeğe le senli benli olmamı tı }: t' 
talanırken bu parçalanma her de başbaşa olduklarını bildiği saatle etmişti? Bu ne bUJük bir sak ben sizi iyi ederim. Ray. Siıe bunları söylemeğe ba5ladığ1 se3ler Ray len ömrü c!:ın hoşlanmaz \e görU•rıtt ıı' 
döviz 'tin müsavi nisbette ol· halde, bir lokantada yabancı çılgınlıktı. Hep aynı teklif! Hep a~-nı hakkım yok ama ı;ok harikulA· boyunca bir ıstırap menbaı mı kaçınırdı. Halbuki "'.aıt~,ııs' 
muyor, bilAkis ha~ka başka nls bir erkekle yemek yemek veya Yahudi erkekleri ıçin ikisi sözler! Walter'den başka hl"r· dl"siniz. ıilakkım yok• demek. olacaktı? kadar kibardı. Şimdh'C 0ıt~ 
betlerdc oluyo:-. Ve böylece bu 1 parkta orkestra kon eri dinle- orta~ı yoktu. Her hislerinde kes ona böyle şeyler söyltiyor· ten maksadı ne idi' Bu sözle· Bir. Shikksa içln Walter gl. beraber çıkıp ~ezdiği ıı 
sahada da bir kıymet taaddüdü mek Ray icln büyük bir azap. ya hep ya hıç dtisturuna uJgun du. rın m~nasını anlamadan Walter bi bir erkekle evlenmeğl ümit gençlere hıç benzcmfyord ~' 

tı. olarak hareket ederlerdi. Ni· O böyle bir ~ey s5ylemeğe den ayrılmamağa niyet etmi.$· etmek imkAnqzdı. Ancak Del- (De,·aını "' 
ne şahit oluyoruz. .-.................................. ..,,. ......... _. ...... L_.._ ..... _,,.. ................................................................................................... ıı:::z=z::=-::ıc:ı::cı:ııı::::oı:::-=m:s ............ ..--
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laca.k a Kasun &)ında yapı· 
~ için h Cumhurba kanlıtı * Dün Mısırda ~enlden ha· 
~t. Cıınıh anrlıklar de\8rn C· ıı te,klfler ;>apılmıştır. 
~ naınz nrı etçi Parti eçen * İran nasbakanı Dr. Mu· 
1tttf rıı ttst'~nl karaı l:ı.&t&rdı , saddık'ın kuracağı :>eni 
~lıa kah n ° er'ln nd 'lığı kabinede Harbi~ e Bakan· 

Oktana nı edıldl. Şimdi ı;ıra lığını uzerlne alacağı bil· 

tevkifler yapıldı 
General Mehmet Necip, lskenderiye'de idareyi 

ele aldı. Tevkil edilenler arasında mühim 
şahsiyetler var 

~.~ııe .. ,rıldnl· namıedlrrinl seç. dirili' or. 
.,. p " "lk 'd " Ar.44o'ı.ı l!aıut d@.L:~rtl k ' "' aı:o a topla· * Hint parlamentosu Tur· 

d~"""rf bu ongresı birkaç gun· ı ki) e ile Hindistan ara· Kahire, 25 - Baskomutan General 1ılohammed .. •ecip Paia· 
• 

111'seıe ile mefjgtıl- &ındakl do tluk anla&ma· nın emmle dun gece bazı te\kifler ;>apılmıetır. 
b~~'111okratıa ı;ını tasdik etmiştir. İç İşlerı Bakanlığı müsteşarı Abdulmunsı( Mahmut Paşa, 
~kanlığı r i nra~ında Cum· Kahire Polis komutanı General Ahmet TalA.t. Polis siyasi kı-
~ t&lnı laı,. ~en br:;ıuket gös- b k d • sım ıefi General Mohammed İmam İbrahim. Kahire Polisi Hu-
' ılrna 'tardır nBunlçod tanhı~· aş a an, emze susl Kalem ~efi Albav Ta,·e:il el Sa ed te\kif edılmışl.,rıiır. 
lo le~bl · ar an ır . • İ 1 flııey k"'ndilerine usalt , Dun oğlerlen sonra skenderl\ e a;arn zonuna mensup ,.e 
~ ~~~~ rekildi; fai~t bir Dökülen len halkla isiml~ri bı~dirilmf' ·en 8 subay te\kif edılerek Kahircye gotD· 
('-la. tdl 0 dele e hararetle de· rulmil•lerdır. 
~ 6t kı;i ~~~di~lk hasta gt. Beraber kurfard I General :Mohammed Necip, Kral Faruk'un yazlık başşehri 
tltı ltl! le s1,. ır • Kefau' er, İsken dem ede idare i elıne almı6tır. 
212, ~ tdlldil;ı"'nııen. HeH mü· Dun saat 17 sıralarında Flor- Kral Faruk General Necib in :Mısır sillhlı kuweUeri bas-
ta.. cııısıeıı zaman KcfaU\ er ) a Denız koşku önünde atlatılan ' . . 
i:1 

•
1
- •t 206, Stewrnsen 2041 bi d k ı olmu~tur kon:utanlığına tayinini bıldiren iradeyı ımzalamı;tır. :ı;ıt ~. ır. N r enız azas w • • • • • • b ı -

~ 6ts re ' anuet go terılmek Flol') ada Ha) la) f p!Ajından Ordunun Iskendenyedekı muhım noktalan ı~galı se ep erı 
ıtıı. klııııe ~n~~nındır. Simdlllk Beledı~e plAJına gıtmek üzere, açıklanmamıştır. 

Geçmiş zaman 
Olur ki ... 

O yıl C\'Hl gazetelerden 
sansür kallı;mııtı. Blı gat"le
cller 21 Temmuz:da hep bir
likte bu gunü kullar, yer l· 
çer etlenmel!e talı•ınz. 

Bu sene de o)le )aptık, 
ba.) rıım ettik, eğlendik. 
Şimdi dil ecekslniz: ki: 
cııYahu hem çatır çatır mat 

buatın baskı altında oldu
ğundan bahsedb orsunuz, 
hem de sansurun kalktıı;ı 
gtinun :> ıldonumunde cum· 
buı ~arı orsun11ı11 

Haklısınız: ama, senede 
bir ı;un olsun kendlmııi, ha. 
lımizi unutup, eski zamanı 
konu~arak gam dağıtmak 
da bizim hakkımız: detıl mi? 

Ecat GCRESİN 

Kadeş vapurunda 
Kaçak eşya 
Bulundu ~ !: nıter n• temin edcme· I Flor~ a Deniz ki:iskunUn onunden Sarar erkinından istila edenler 

:~1 •I mmtetler hundan . d b k cf 1 . . Turl: llauıfü ..ı ır.n 
1tı.ı.:• d tıııııardır B b 1 gcı;en 'e .ıtın e e& 

1
• 

0 an Kahire, 25 (A.P.) - Yeni Başbakan Ali 'Mahır Paşa bu;::Un İskenderun, 
2

o; _ Hayfadan ~ e, 1 • u &e ep e ııandal bırdenbıre devrılerek , . . \" 
• "'llıok nı r.dılecektir d k 1 d d kili U 1 gazetecilere, Kral Faruk un saray erkAnından altısının ıstıfa lı'manımıza gekn •Kadec • vapu-
~e rıt p • ıçın e ı er enız o m ı er- . . . . . . · il w u. •. ~tıız d artı Kongrelr.rln· dl ettıfını 'e Kralın bu ıstıfaları kabul ettiğlnı so:ı-·lemıştır Ist a runda Gumruk l\luayene memur 
«;'l'lh ~kın kararla tınlması 1 ~andaldan denize dolrlllt'nlerin edenler şunlardır: Kral yaveri Tuğgeneral l\toharnmed Elhiı- ları tarafından yapılan mua)eoe· 
ııı~~ıııı. 1~ekt ıneıı olur. l 920 hıı; biri de yuzme bllmedlğınden seyın, muhafız kıtası komutanlarından Ytızbaşı Akif, Kraliyet de, kiıl!iyetlı mık tarda kaı;ak e~-
~'111.t Üttın 3 

defa teve baş· bağırmağa " imdat isteme[:e yatı subaylarından Albay Reşat Yusuf, Kralın hususi Mtibi ya ele geçirilmıştir. 
~tkı,l'i et f'1tn

1
1 tir. n11 drfa I ba§lamıslardır. Kazazedelerin im Artonio Pulli ve Kr11li F.mlAk Nazırı Andraus !'aşa . Memurlar, çakmak, ipekli ku· 

tt r. hlrka "tn n edlllnre ·e d d tr ft yetlşılmlu bu ma9, masa 'e karyola ortıilerını 
edUe t c!f'fa re e mfirııca a ına e a an d , Gene Mahir Paşaya gore Kral Faruk bugün General lira· geminin makine daıresinde bul· 

tı..,to11!:ll anıa ılmaktadır · arada koşkun tBerabınk a Agild neş hammed Necibi resmen l\lısır silAhlı kU\'\'etleri başkomutanı muclardır. 
""'ili ••ede T • ban osu lapan aı a an nan 1 . . F rlk b · h ı ti " 
~katı te lr~uınnn'ın ud e- Menderes de dentze atlayarak ilAn etm ş '\e kendısıne e rtit esı tevcı etm ~ r. İlk tahkikat netice•inde,. bu 
~ Cııınıı olacaktır. Ru· kazazedelerin imdadına koşmuş, eşyayı makine lostromosu Omer 
s:tetı tıa~~:a~kanının des· halkla beraber dcnıze doktilen~e· Kamyon kazasında YEŞILKÖY ~ Cankıran'ın sakladığı Mticesıne 
~' .u •rtacakt dın kaz.anma rın kurtarılmasına ~ardım etmı&- OTEL DEN rz PARK varılmıesa da, Ömer Cankıran 
>1:J atar h' ır. Tnıman tim· tır • bu e~) aları kl"ndl"inln saklama· 
tft~'°'tettııe~ı ~:r tarafa tema. Dı er bir sandala alınan kaza. iki kiti öldü R E S T O R A N D A dıjtın; ve kimın sakladığını da 
lır. ~~ıı·ı tut · .,.500 ıamanda zedeler sahıle çıkarılmıElardır. 1 Lcdcrrcr ve Orkestrası bılmedığinl so)'lemiştir. 
ttt,.~ııllnı ına""a ha 1 mı&· B' ·· • f h tf Hu.rıut lf•ıh?<ı.-indıı!no 

""lltlır 1 ihtlınaıı bu ~ uzden ır goçmen ın 1 ar e 1 .Mc bur fspan:> ol şantör ·· 
11&.~ıe,,,~ıı Balıkesir, 25 (Hususi) - Bul- Balıkesir 25 - İzmirden şeb- RAPHAEL de LUNA O L U M 
~tlııtıı en, ll!inolı \illi Mir. ğaristan 1:oçmenlerlnden Aılz rimlze gelmekte olan eöför Hil- Çorlu esrafından Mehmet Bey 
t.:~ ile tanınmı tır. Bir Vatanse' er adında bıri l\lennos seyin idaresindekı Balıke:;lr plA- Sevilmls I-'ransız yıldızı ve Esma Hanım kerimeleri, ŞİŞ· 
«J1'lt11 ~ahtt ııı .. zı <'llerl, diğer çlftlığınde kendını bir ı;itlenbik kalı kamyon Akhisar civarında Clara RICHARD il Eczanesi sahibi Asım Manap 
't\~~ !'ı~ınan'ın ·ardımı Jien· ağacına asarak intıhar etmıştır. Eceler koprüsUnden aşağı uc 1 · eşi, Hatice, DUri}e, Haz.el vali-
~ lltt1te31lnda öne ce~eceğlne Azizin cebınde, Bul aristanda mu&, &ofor mua,·ini ıle yolcular- DENiZ KOŞKÜ' ndc delerı. Niyazi Oluğ Tugal, Eş 
~lttı1~or kazan cııJhn hlik· bulunan se\'dlğı bir kıza alt fo. dan biri i:ılmüş ,.e ~ofcir ağır su. ' ref Erten, l\Ielih Kutay kayın 
ı\ı h.t lo. ~latnaafih lıC'nüz: knti toğrnflar parçalanmııı bir halde rette yaralanmıEtır. 1 Sabırsızlıkla beklenen valdeleri salıhatı nisvandan ha· 
1tr l'!y •~n~Dlek k lııl de •ıldir. bulunmuştur. Teyid edilmiycn bir haber Duo Johnny Highsmith yırse,•er 
~ 'lliltt r nanızetılklcrlnde Parisln mechur radyo NAZ JlYE l\IAN'AP 
ıı..:..~ tolt ~ 615 rt> l fı>mln r.t- lııcaktır. Ankara, 2S (Telefonla) - Ce· !antezlstl 
i:4'1ttııı rg tdur. Dutun me rte Bundan sonra asıl mllcadele. mal IIusnu Taray'ın Atina bllyiık I Hanımefendi 25.7.952 Cuma gU-
~llıı ne ~lertnı kauınmaktır. ani Cumhur-betçi ,e Demokrat elçılığıne ta~iıı edileceği hakkın- L LIANE MERIT nU Allalıın rahmelıne kavuşmu$-
~. bir erece ınumkiln oldu· Parti namzetleri arasındald çlr- dakı haber alAkalılar tarafından 

1 
rn tur. Cenazc·i 26.7.952 Cumarte-

ıanıan içinde anla t· pışma ba la~ caktır. tel ıt edılmemektedir. llle~hur İspanyol si gtinti oğle namaı.ı SiEli camı-

1 
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lııt -'dııa11 
~~ııtııd kt Adıvar siyaset 
«t lılJl1s1: Olimpiyatlar· 
\ ' •eııed hunun dert sene
-b; ilin t:İc altı a~da bir değil 
~~.in rarıanınakta oldu· 
bili ~te ps:.;aınıak no'ktasında 
>'ot llııduğu tok ihtb acımız 

lıl: nu SO)lu)or u dl· 

r~ !! r~ok 
t•p iıyıın ~uaşiret kaidele-
6~ Garpta ·u:am usullerini 
ll~<ıyı ald\ kolaylıkla aldık. 
ta daki k: • fakat Eapkanın 
ı.~~tleri h lanın si~asct mti· 
l4ı"llı btr akkında dil~Unüş 
ııııı hııkı 0 t lUrlü alamadık. 
t dıye kad arzı alsaydık 'e 
hb~ş Olaayda~ 0 tarzda idman 
(c1 i.lll en mı eının olunuz ki 
lıe ltnkıdt Uessır sozleri, en 
!lt:ı iahsın1 eri, hiç klmsenın 
~ •ıııı.u h~dne aile ini, ne na
ı~eJc, sısltf tutmadan yaza. 
tı( ıkttsab ı) ebılmek kudre· 
t ~ı bu ederdık. Ne ~a
ti!faıt Ol Usulun hıç de mu. 
~ııeuceı:~dığını, bıIAkls ak-

1.iı~e iötu • ınu-.affakiyetsiz· 
ıııı lıaİde ~~UitUnu gorduğü-

~lııı. r tUrlU \ aıgcçe. 
~ıun sur 
~r ·Ne l'a en her &e)den bı. 
l•r' bu hUc ıık ki bizde bıkan 
aq11c!ttıı, 0 

u~ıarda faal olan
lt l.lrdır Ucumıara seyırci 
!ıııı Etıııun' ~t~r boyle gidilir. 
~ı~1!•Uar1 ~inde siyaset o
'°'1-dı,ıııı Sid adYllmunun bos 
derıı ır. lleın trnemiz lhtımali 
eııo '~ Olan okrasınin hezall 
'•ilde tuta bu ihtımali göz 
ı,., 11dtr~1y8{ak \'atandafları 
·t~ı 1 ıın. 

~ 1r~ı \l; 
11 ~tr ~ •btp tdı 

~ıı~tttı ha P • Tiirehan bl
tııi llda11 Yatımızın 'eni ol· 
1ıtu1~•tııı ' Paru adı ·, erllen 
~'r oıın~u~alerete taham· 

, kl: ı.ından bahisle 
i!t, !lııde 
~ den h llartı ve h'" ki.ı t 
ı •hh ... erı l'd u me , 
aıı11"'4Ilt&tır ~ er sıstemıne 
ler bııe b ıra eski zaman
~~ahtııu2 ~raktığı ı;elen"k
~lll 1llı.ıl lın~ Zlhniyetten u
l!tıı ~$tir. Jıa lnını bize ver
it d ı.tade b rtıcılık her ıey 
G!td~1• ll~ıınlr teşkilAt mese
"e lcıııı berı, fa teşkılatçılıkta, 
~•ı-t "''tıın· ıla bir bılgımlz 

tezltiıl~~ 0ltn3dığı için, 
ını•ın kuvvetli -

• nl•" 

IRAN KABiNESİN DE KA1"'NAŞMA ... (OUll 8 CJl!frl T J 

olduğunu iddia edemeyız:. Bu 
sebepten. parti içınde snTılen 
'e yükselen bır kaç kişınin 
kuv\etlni tabii görmek icap 
eder. 

Sımdı halk iradesi ile is 
basına gelen bır hUldimet n 
ve kuv\ etli olmasını lstedlğı. 
miz bir parttnın karşısında, 
cskı muhalefet ıle, bir de ye. 
ni kurulan partıler vardır. 
Şayet bundan sonra bUtun bu 
partılerin kar~ılıklı mUnase
betlerı bırbirıni batırmak de· 
ğıl de prensiplerıni mudafaa 
etmek e asına da) anırsa. o za
man bızde de parti ve hükt'i
met vazı) etlerinin değışeceği
ni 'e hakiki demokrasi e :ı ak· 
la~ılacağını kuvvetle tahmin 
edıyoruz • 
CUMHURiYET 

HÜRRh'ET 
GC,'E1'"Lif.t 

Sadir Nadi fertlere alt le· 
mel baklan dokunulmaz bir 
gu\Cnllğe ka\ıı&turmak luıu
mundan, Analaumızın \atın. 
data çok ~!!:>!er tanıdığından, 
ancak bunları hiç bir ı.un e
tin yıkamı)acağı hir gti\en· 
Uğe kavu~tur:nanın mumkUn 
olmadığından bahisle dıyor 
ki: 

• On beş yıl boyunca Ata· 
tUrk'Un yapmak istediiğ ve 
~·apmağa çalı~tığı bundan lba· 
rettir. 

c Demokratik gelişmemiz
de ikınci hır hamleye girişir
ken dikkat edılecek ıki nokta 
'ardı: Ataturk devrimlerini 
hır bUtun olarak son harfıne 
kadar mutlaka korumak, bu 
devrımlerın ısığı altında ana

yasaca vatandaşa tan111aıı hak· 
lan sağlam hır guvenliğe haı! 
lamak. Bunlar yapılmadıkça, 
her şeyimizin her an tehlike 
ye gırmesı ihtimali vardır. Ni
hal et bir çağ değistirme di. 
.Yebileceğımiz koskoca bir dev
rıml arkada bırakalı şunun 
şurasında otuz ) ıl olmuştu. 
Eski alışkanlıklardan kurtula 
mıl an, ıçgüdillerile \'e men
faatlerile gerb e bağlı bir cok 
insanlar aramızda yaşamakta 
idı. Bunlar, devrim ısığının 
henUz avdınlatamadı~ı m•sum 
ruhlar üzerinde kbtU :ıctkıle
rc yol aı;abilirlerdi. 

İlk zamanlar belki tel5~
tıın, belki acemilik yiiztinden 
dilşünülemiyen bu prensiple· 
rin en kısa zamanda yiirürlli 
#e konması şarttır. Yoksa 
de\Timlerlmlz de, demokrasi
miz de, bUrriyetlcrimiz de her 
an tehlıkeye girebilir. Böyle 
bir tehlike ile karşılaşmanın 
bizim için taşıyacdı mAna f. 
se, otuz yıl sonra Sakaryayı 
yeniden başarmak gibi bir şey. 
dlr. 

O zaman bir Atatürk daba 
bulabilir miyiı?a 

ISTANBULDA 
DEPO 
TESLiM 
flATLARI 

HARM.AN. MAKINES.I 
YUı yirmi yıllık tec.rObenln eseridir, 

Mc l:mô•R'MıCK 
INTERNA TIONAL HARVESTER 

--. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

taşar. 

MBrşal kredlalnden yeni getlrllen ve Marşal 

kredfslyle utişa arz edilen bu yUksek kalite 
harmın maklne51nln vasıflarından bir kaçı : 

- Şltmı l11tık tekulekll, • 

- Otomıllk up yedlrlelll, 

- Nakil pek kelıy, lıtenlltn yer 
tDrtll• götlJrOIUr, 

- Avrupı tl~I harmın mıkl"eletl!'I'" 
ekııne, teablt ve tHvlyedı uman 
keybetlrnıeı. 

- En geç Ylr~I dıklkı gıbf kı .. bir 
ıemerıdı feal•yete geeı,ııır, 

22 · 38 inçJıği TL 9.940 : 
• 

Vıutl mıhıulde ın~e Bir t~n tll'!e 

verir, gıyet ince 11mın 191!'•'· 

28·46 u TL. 11.240 : - Dl~ r bOylik harman mıklr.ı•e~ı .. ı" ıkılnı en 
faı•e Uç lscı ile ça"J''• fulı edıımı lhtlyı; • il 

• • • 
D 
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mıliktlr . 
Türkiye Gerıel Satıe•ı• : 

TÜRK INT R ,,.AKIN L RI A.O. 
BınkafaP Men•, G••11te • latanb11' 

Telefon : 12983 
•!Jl!~!..ERI t 

ANl(A"A Peıtı Cıddeaf 7S 
ADA.'JA : Kart•yakı Garajı 
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IZMIR : Cumhurıyıt Bulvarı 93 
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OKYANUSU AŞAN İLK 

__ - ~=- TÜR~ KOTRASI 
l-:. ~ ·._~.,:~' ~ '!;~f YA~MAN ) 

«RÜYAM» DAN NOTLAR: 15 

tifhaieı-·ranca göründü 

G eceleyin L:ırache'dan ayrıl 
dıktan sonra motor dur

du. Mazot bilmi~U. Böyle bir ih. 
tlmali vakıa göze almıştık, ama 
makinist Ali Dencr'in hesapla
rına göre tekneyi hiç değilse 
'l anca'nın yakınlarına götüre
cek kadar mazotumuz olması la 
zımdı. Fakat yokmus. Yanlış he
ısaplamı~ 

Yine Afrika açıklarında, yf. 
ne durduğumuz yerde ikinci bir 
gece geı;lrdik. Şu farkla ki bir 
gece evvel nerede olduğumu:.::a 
dair hiç bir fikrimiz olmamas1-
r.a mukabil, bu sefer Afrlkanın 
kuzey batısında, Spartcl burun 
ile Larachc'ın ortasında bir yer
de olduğumuzu biliyorduk. Sıı 
hille kotranın arasında bir sürü 
balıkçı kayığı vardı. Her kayık
ta, bizim lilfercilerinki gibi, par. 
lak bir lüks liımbası yanıyordu. 
Biltün gün E.ahil boyunca sima. 
le yükselirken Faslı (belki de 
fspanyoldular) balıkçıların fa:ı
l!)·eti hakkında bir tikir edin 
miştik. Kayıklarını geniş bir sa
hal a yayıyor ve bütün sahayı 
ağlarla kaplıyorl::ırdı. Gündüz bi· 
ır cıvarlarından geı;crken ağlara 
takılmamak için her an tetikte 
bulunmak lllımdı. Geceleyin, 
;Jiların hududunu gösteren man. 
tar ve ~amandralan gönnck fm
kfınsızlaşıyordu. Dalgalar tekne· 
~i boyuna sabile doğru ittiğin
den, rnazotumuzun tam ağların 
açığında bitmiş olması bü.sbütiln 
ak i idi. 

Sabaha karsı trinketle biraz 
yol yaparak, az ilerdekl küçük 
Alzlra şehrinin hizasına geldik. 
Saat sekiz sulannda Nihat Bek
dik, ikinci makinist Nazmi Bas· 
kir'la beraber, mazot temin et· 
mck üzere, motorla sahile çıktı. 

Öğleyin saat on ikide henüz 
dönmemislerdi. Bir yandan da, 
ı imize yarayabilecek, sıkı bir 
ürıgar çıkmıştı. Tanca'ya otuz 
milllk bir mesafedeydik. Mazot 
bulunabileceği şüpheliydi. lla
şim Mardin, yırtıklanna rnğ. 
men, büyük yelkeni açmağa \'e 
kotrayı bir an evvel Tanca'ya 
uıastırmağa karar verdi. 

- Sahildekiler ne olacak'! De
dik. 

- Easlannın ~aresinc baksın
lar, Tanca'ya gelip bizi bulsun
lar, dedi. 

Tekneyi o havada Alzira a. 
çıklarında daha fatla tutmanın 
tehlikeli olacağı fikrindeydi. t. 
kinci kaptan Nıhat Bekdik'deo 
hiç bir haber çıkmayışı da Mar· 
din'i sabır ıtlandırıyordu. 

Ana yelken açıldı. DürbOnle 
s .. hlle bakıl or, motorun her :ın 
donmesini bekliyorduk" Motorun 
bulunduğu >er, iptidai bir dalga
ktran'ın arkasında kaldığı itin 
ı;orünmü)ordıı. Alzira açıkların. 
da bir kaç ~olta vurduk, döndlı~ 

rm• 

Tancanın umumi güriinüsü 

dolaştık. Gelen giden yottu. 
Mardin tam Tanca'ya hareket 
emrini 'ermek üzere iken rüz
gAr dustü. Bu sefer de ana yel
ken bumbası bosta, sağa sola 
<!elice sallanmağa basladı. Bum
bayı zaptetmekte güçlük c:cki
:1- orduk. Neden sonra, yelken in
dirilmeden, bumba muvakkaten 
yatağına tespit edildi. Ve o sıra
da da motörUn sahilden bize 
doğru yaklastığı görüldü. 

Bekdlk bir varil nınzot temin 
edinceye kadar akla karayı seç
miş. Bekletmişler, Alzira me
murları Larache'daki nmirlel'in
dcn telefonla müsaade istcmiş
kr; neden sonra. mazotunu bo
şaltıp varilini iade etmemiz şar. 
tile (bos variller şehrin demir
baş eşyasınd::ın sayılırmış) razı 

olmuşlar. Mazot arkadan bü> ük 
kayıkla geliyordu. 

Haşim Mardin 48 saattir ha· 
şımıza gelen aksilıklere artık i
yiden i)iye sinirlcnmisti: 

- Tnnca'da tamırat biter bit. 
mez en kestirme rotadan İstan
bula ~idiyorum, dedi. 

Ispanya sahillerine Barcelo
na'ya, Fransız ve İtalyan Ri\ ic· 
ra'larına hayalimden veda ettim. 

Vanli taşıyan sandal nihayet 
kotraya ulaştı. l\lnzotu depoya 
bo~alttık. yelkeni indirdik, moto
ru işleterek yola ko)·ulduk. 

Kolra Tanca'l a 
yakla ~ı rkcn." 

•R üyam• biraz evvel Sparlel 
burnunu döndil. Yarım 

saate kadar Tanca limanında o
lacağız. Sancağımızda Ispanya sa 
hilleri seçiliyor. Cebelitarık bo
tazı ileride, pruvamızda. Karııı 
sahllde, tepelerde, ağaı;ların or
tasında Tanca'nın kö klcri, say
fiye evleri." Şehrin bir kısmı 
da uzaktan güriindil, fakat asıl 
l!manı Herdeki burnu döndilk· 
ten sonra göreceğiz. Gemicilerin 
biri: 
-c Tanc::ı Casusuo diye bir 

film vardı, diyor. ~larla Montez 
oynuyordu. Öldü hani. 

Dilsünüyorum da, Tanca hak
kında hemen hiç bir bildiğim 
yok. cıBeynelmllel mıntaka11 ol· 
duğunu biliyorum, iste o kadar. 
Teknedeki Akdeniz kılavuzları
nın Tanca'dan bahsedeni 1930 yı. 
tında Jıazırlanmıs. Nilfusunun 
60.000 olduğu yazılı. Ama o za. 
mandan beri şehir kim bilir ne 
kadar gclişmls. değismistir. 

* 'Rfi>Am•ın AUantik )Olculuğu 
anlattığını sebeplerden do

layı 48 saat uzadı. ,Atlantiği nıı· 
mak faslı 17 ~fin, :?2 saat ve 50 
dakıkada tamamlandığı halde, 
sahili gördükten ancak iki guıı 
sonra bir limana sığınabfidık. 
(Artık kendımizl Tanca' da 5a. 
)ıyorum). Kotradan uzunca bır 

müddet haber alınma)·ışı, fırtına 
Jilnlerine, bu son iki güniln de 
t.inmls olması yOzünden. Afrika 
sahillerinden telgraf çekmek im. 
kilnını bulamadık; teknenin tel
sizi de tamir edilemedi. 

Ilır kaçımızın mazot tedariki 
ıçiıf yaptığı teşebbiislcr h::ıriç, 
kotradakiler 20 gündiir karaya 
ayak basmadılar. Tanca limanın
da bir iki glin kalacağımızı dü
~ündükçe herkesin yüzü gülüyor. 

Atlattığımız 
tehlikeler 

Yolculuğun bu fa::.lı tama. 
men sona ermeden. Atlantiği 
kotra ile nsan ilk Türk denizci· 
si Ila im Mardln'e, kaptan sıfa
Ule, .seyahat hakkında ne dü
sündüğünü soruyorum: 

- Sorduğuna iyi ettin, diyor, 
('linkli ne derece tehlikeli bir 
)·olculuk yaptığımızın sizler bile 
t:ım mfınasiie farkında değibi
ı.iz. 

Ve scy:ıh:ıtin en tehlikeli cep
helerini ı::öylece hülasa ediyor: 
1- Kotranın 42 metre uzun

luğundaki ana yelken direği ba
şımıza büyük işler açabilirdi. 
Bu boy bir direkle hiç bir kotra 
sahibinin Okyanusu aşmağa te. 
~ebbüs edeceğini sanmıyorum. 
Bu uzunlukta bir direk normal 
oiarak Atlantiğin ancak sahille
rinde kullanılabılir. 

II. Güvertedeki yedek mazot 
varilleri! O biiyük fırtınalarda, 
iki buçuk ton ağırlığındaki bu 
varillerin, bağlarını koparmaları 
güvertenin altını üstüne getire
bilirdi. 

III. Tekneyi tecrübe elmeğe 
vakit bulamamıştım. Huyunu, 
ı.uyunu, arızalarını yolda ilerler
ken öğreniyordum. 

IV. Adamların acemiliği bir 
felaketti! Bunları gemilerimden 
tavsiye etmişlerdi, fakat kotra
cılığın bu derece acemisi olc!uk· 
lannı bilseydim, yola çıkmazdım. 
Dümen tutmasını bile bilmiyor
lar. Gemicilerin acemiliği bir 
t"'k büyük tehlikeler doğurabi
lirdi (Nitekim onların yüzünden 
Cote d'Azure'e ve İtalyaya uğra
maktan \•az geçtim, bir an evvel 
lııtanbula dönüyoruz). 

V. Karşılastığımız fırtınaların 
ikinc(sı böyle bir kotrayı her 
titrlü tehlikeye maruz bırakacak 
kadar şlddeUbdi. 

VI. Emniyet tertibatımız nok· 
sandı. 

* l\lardııı bana bunları anlatır-
ken burnu dondük. Sahılın tam 
ortasındaki büyük plajı, plajın 
arkasındaki palmiye ağaı;lan \ e 
ağaçların ardındaki maauam bi
naları ile koskocaman Tanca 
şuhrl kar:ıımızda belirdi. D:ılga. 
kıranı donduk, limana gırhoruz. 

<De' amı \ar) 

• 'fO tem ikileri dün aat 10.30 da İımir'dc \'ali ıhı Deledl)C Ba kanını 7.İ)aret ederek te. 
ma.slarda bulunmuşlardır. nu tema lnrda NATO Doğu Akdeniz karargahı ıçın musait binalar 

bıılunınaı;ı ıne\ıularının göru~uldugu tahmin edilıuektedır. 

• 

isi anbul sularında ilk Kanada 
harp gemisi GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/h 

Kanada'mn küçük, fakat parlak bir istikbale ------~~ .......... ~ ..,.......,,.,_.....,,,,, 

Birkaç gün~~:~etİst~~~la~)~~!~lir::~;nada bahriye· lrt ı·ca hareke f le r ,· 
limanında (i\Iagnificcnt) adlı lileri çok başarılı çalıştılar. 
bir Kanada uçak gemisi bulunu- Almanlar Atlantik savaşını 
yor. ()lagnificent) limanımıza açtıkları zaman Kan:ıda harıl 
ı;:elen ilk Kanada harp gemisi- gemileri Şimali Amcrikadan Av 
dir. Kaıında'nın bütün harp !!e· rupaya nakliyat yapan 18.000 ;;e· 
milcrindc oldu~u gibi bacasın- miyi ,\lman denizaltılarına kar· 
da bfendan ağacı yaprakları şı korudular ve ( 1 ı t> milyon 
remzi vnrdır. tonluk nakliyatın salimen yapıl· 

l\lagnificent 1048 senesinde masını ı;agladılar. Bu harcklit 
inşaatı bitmiş yeni bir ;;emidir. esnasında Kanada bahriyesi (5) 
İngilizlerin Hercules sınıfı ha- muhrip, (2) mayın tarayıcı. (1) 
cır ana uçak gemilerindendir, firkateyn, (6) korvet ve (2) ka
lngiliz bahri) esi tarafından Ka- rakol gemisi kaybetti. Kanada 
nadalılara kiralanmıştır. Kana- bahriyesinin İkinci Dünya Sava· 
dalı bir deniz albayının komu- ~andaki personel zayiatı (1146) 
ta ettiği 14 bin tonluk bu scfi- ölü, (184) yaralı, (329) kayıp 
ne, Kanada harp bahriyesinin olmak tııerc mühim bir yekuna 
en büyiik ı;emlsldir. Normal baliğ oldu. 
şartlar altında 34 uçak taşımak-
tadır. Rugünkiı Kanada 

Donanması 
Kanaıla bahriye ine 
Kısa bir bakış Kanada, memleketin scn·et 

ve kudreti ile mütenasip bir de-
Kanada, Birlesik Amerıkadan niz kuvveti yapmakta ve Birlc

büyUk bir memlekettir, sahası şik Milletler için hissesine dil· 
3.845.144 mil kare, nüfusu 14 şen ısorumluluğu yüklenıneJe 
milyondur. Büj·ük servet kay- hatll'lanmaktadır. ( 156.000.000) 
nakları olan bu memleket öte- dolar sariıyle meydana gelecek 
denberi İn;:iliz bahriyesinin bir inşaat planının tatbikına ge
kudrctınden faydalanır, sulh se- çilmiştir. Kanarla büyük harp 
nelerinde bir harp bahriyesi gemilerini İngiliz kraliyet bah· 
yapmağa teşebbüs etmezdi. riycsinden almakta olduğu için 

l!HO senesinde 1\"lobe ve Hain K:ınadalılar şimdi deııizaltı sa
bow adlı iki eski kruvazör tfılim rnnmasında kullanılmak üzere 
ve terbiye gemisi olarak satın firkateynler, mayın tarayıcı ge
alınmış ve bir bahriye çeklrde- miler ve bir de buz kırıcı gemi 
ği kurulmak istenilmiş ise de yapm:ıktadırlar. Limanımızda 
memleketin deniz siyasetinin bulunmakta olan Magnifieent 
nasıl olması lazım geleceği hak· uçak gemisinden maada Kana
kında kesin bir karara \'arıla- da bahriyesinde bugiln bUyük 
madığından kUV\'etli bir donan- gemi olarak ekizer bin tonluk 
ma yapılamamışlı. Birınci Dün- Ontaris Ye Qucbec hafif knıva
ya Savaşını, Birleşik Amerika- zörleri ile (11) muhı·ip, (6) fir. 
dan iki denizaltı gemisi satın kateyn, (9) mayın tarayıcı bu· 
alarak g~iştirmişlerdi. İkinci ıunınaktadır. 
Dünya Savaşı arifesinde altısı 
muhrip, beşi mayın tara.}1cı, bi· Kısa ve fakat parlak bir geç-
ri mektep gemisi olmak üzere mişe malik olan Kanada krali
Kanadalıların elinde 06) parça yet bahriyesinin şaşaalı bir is
harp gemisi bulunmakta idi. Di· tikbale namzet bulunduğu mu
ri Atlantikte, diğeri Pasifikte i· hakkaktır. 

Yazan: B. AKSF.L 
ki deniz üssli yapmışlardı. Deniz 
bütçesi (6.600.000) dolardan ve 
deniz personeli 1719 kisillen i· 
baretti. 

ikinci Dünya Sa\·aşı patlayın· 
ra dört senelik bir devre zar
fında Kanada bahriyesi (50) 
misli büyüdü. Beş bini kadın ı 
olmak üzere Kanada harp bah
riyesi personeli (80.000) e çık-, 
tı. Atlantık \'e Pasifikle (11) 
yeni deniz ilssü kuruldu. (250) 
t:ınesi harp gemisi olmak lizere 
Kanada bahl'iye~i emrindeki ge. 
miler sayı ı (700) ü bnldıı. no
yal Roads'da deniz koleji tcsh 
olundu. 

Daha ewelki devirlerde Ka· 
nadıı bahriyesi sadece sahil mu· 
hafızlığı yaparken İkinci Dünya 
Savaşı içinde Kanada harp ge· 
mileri Birle ik :'ılilletler deniz 
kuvvetleri ile işbirliği yaparak 
Akdenizde, Allantiktc, Pasifik· 
tc, Sicilya Ye 1t::ılya çıkartmala-

1 
rında, büyük Normandi çıkart
masında kıymetli hizmetler gör
dil. Yunanistan ve Dunkerk tah-

' 

f 

MALT ve YUMURTA 
HUL.ASASI 

enerji ve neşe 
kaynaQı olan 

bir gıdadır. 

... ~ 

TüRKiYE 
GENEL 

KIZILAY DERNEGi 
MERKEZiNDEN: 

1 - Kars İlinin Çıldll" il~c merkez.inde .} aptınlacak 
227,102,07 lira keşif bedelli Sağlık )lerkcıi binası inşası 
kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulnıustur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni nı husu i şart· 
nameleri vesaiı· luzumlu e\Tak do~yası, Ankarada Kızılay 
Genci .Mcrkeılnden, 1stanbulda Kızılay Salış Deposu Mudür
lüğlinden, Karsta \ eya Erzurumda Kızılay Şubemizden 15,
lira kar~ılıgında alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girebilınek için aranan §:ı!'lları haiz 
isteklilerin usuluııc göre 12.000 liralık gcçıci tcmınat ver
meleri ve en az 120.000 liralık benzeri ı esmi bir inşaatı 
muvaffakıyetle yapmıs olmaları ~arttır. 

4 - Eksiltme 11 ağustos 19j2 pazartesi günü saat 15 
le Ankar:ıda Kızılay Genci Merkez.inde ) apılacaktır. 

5 - Kapalı teklif zarfları eksııtmenin yapılacağı glin 
aat 14 e kadar kabul edilir. Postada v5kl olacak gecikme

lerden mes'uliyet kabul edilmez. 
6 - Kızılay ihaleyi yapıp l apmamakta serbesttir. 

Hükumet ele geçirildikten ve telgraf muhaberatı ke~i~ 
dikten sonra Anzavur ile birleşilecek, Kuvayı Ahnıedı)~ 
Umum Kumandanlığına Kürt Mustafa Paşa getiril~ce~~ 

- 146 - bi kıyam edilecek, hükümet e· leli Ahmediye tcşkıJatı p 
Cemi) eti le geçirildikten ve telgraf mu- ya, Sıvas ve Saınsu~~ rdıl-
Ahmediye haberatı kesildikten sonra An- teşmil edilmek istenı.> 0 

Kiilkya'dakı karde$lerimiz 
biltün varlık \'e imanları 

ile Fran:;ız ve Ermenilere kar· 
,.ı kurtuluş mücadelesine atıl· 
dıkları bir sırada, \alan h:ıiıı· 
leri de Boğazlardaki fngiliı 
hfıkimlyetine ı;üvenerek Ana· 
dolu ile Boğazlar arasında bir 
irtica mıntakası hazırlamağa 
b:ışl:ımışlardı. Hürriyet ve İti
laf Fırkası ile Askeri ~igeh· 
ban \·e Kızıl Hançerliler Cemi
yeti anlasarak bir •Cemiyeti 
Ahmediye• kurmuşlardı. ·Tc
all·l İslam• Cemiyetini de Ana· 
doludaki şubeleriyle beraber 
ona iltihak ettirmişlerdi. Bu 
) eni cemiyet Bigada sebebiyet 
vermiş olduğu vaka ile faali· 
yete geçmişti. Bunlar ~u es:ıs
Jar dahilinde hareketi karar· 
!aştı rmışlaı·dı: 

ı - Cemiyeti Ahmecliye, A· 
nadoluda Kuvayi Ahmediye 
teşkilatına inkılap ederek di· 
ni bir perde altında ve ahali· 
nin taassubunu istismar ile 
Kuvayı :Milli)eye kar~ı cihat 
ilan edeceklerdi. 

2 - Biga'da te~kllAtın esas
larını tamamladıktan sonra 
Gönen'i elde edecekler, Bursa
daki teşkilata da hız vererek 
Adapazarı ile blrlestirecekler· 
di. Bundan sonra da beraber· 
ce idare olunacaktı. 

3 - Bu hareketlerden bek· 
lenen neticelerden biri de bir 
kongre toplayarak İngilizlere 
bir muhtıra verilecek ve iktl· 
dnr mevkiinde bulunan kabine 
nin düsürülerek yerine Damat 
Ferit Pasa veya Kiraz Hamdi 
Paşadan birisinin riyaseti al· 
tınıla yeni bir hükumet teşki· 
lini istemek olacaktı. 

Neler 
l'apac;ıklardı? 

c emiyeti Abmediyeyc nakdi 
muavenet olarak beş bin 

liradan fazla İngiliz lirası ~e· 
min olunmuştu. İngiliz mc· 
murları Kuvayi l\liliiyeye mii· 
tareke ahkfimına muhaliftir dl-

ıavur ile birleşilecek, Kuvayi Kıcta bir 
Ahmcdiye umum kumandanlı- Hulasa ,..;, 
ğına da Kürt )fusta!a Pasa ge- da .ı• 
tirilecekti. M art Dl ı başların b.l 

yenin her tarafında 
Hareket \'C ihtilal için \"e· bb 

rilmis kararlar da şöylece hu· mıs olnn milli ıese c 
!asa edilebilirdi: 1stanbuldan muhal.il harekat \ 'C i~1l 
Karabigaya ve Bandırmaya çı· dan ecnebi delvet ,.c. c 
kanlacak olan zabitan Teklrda· terinin Türkiye aleYh

111
• 

ğından alay kumandanı Bin· leştikleri manasını çı\ır 
başı !\lııstafa Nuri Beyin ı;ön- doğru değildir. Bunlar dir· 
dereceği Nigehban zabitleriyle kım mevzii teşebbUsıer ~ 
(bunların Xigehbana mensu· timal ki İstanbul ve so d 
biyetleri ellerindeki yeşil kü- mıntakasında hazırla0811 ~ 
çük varakalarda muharrer ka· il ınhidamı kolaylaştır!Jl• ı; 
yrt numarası ile belli olacak- milli teşkilatın dikkat 

11'ıııs 
tı) birleşerek kendilerini Ku- başka )erlere çekmdC 
\·ayi llfilliye tarafdarı olarak bazı hareketlerdir. AY11:ı,ıt 
ı:östereceklerrli. Ahali arasın· salla lngiliz harp ge liJll 
da her nltı köyden bir ııahiye Karadenizln bazı Türk )(O 

· Jannda karaya kUçilk 
te~kıl edecekler ve her nahi· müfrezeler çıkartmış. Jll 
yeye bir zabit tayin ettikten hükümelleri sıkı.stırrnııtt,.Jt, 
sonra halka müdafaai milliye ... 
reislerinin ahlaksız ve namus· tiyle nilmayişler yapılJ1letı~ 
suz kimseler olduklarını ilan Mart baElarında \'Dtb" c:~ 
edeceklerdi. Efkarı aleyhleri- saca hulasası da şudur: İ 
ne çevirdikten sonra da onları Ermeniler Cılrlır ha'

3 
d 

birer ikişer ortadan kaldıra- lıunharlıklarını arttırın~, 
rak i~leri kendileri ele alacak· Merkezi Trabzonda . ~ ıte 

Pontos Cemiyeti faalı_)e t 
tı. r 

genişletmişti. BalikeSld• tt 
inı:iliz.ler ve Yunanlılarla 
Beraber 

\'c Bolu gibi mahaller c ııı 
liıta başlamış olan ~ıı 
Ahmediye taazzuv yo!U de \ 

Ayvalık cephesiııde sağ ce- mu_ştu. İzmir cephe;ııı f.l 
nahlarını denize vererek nanlılar sıra ile saııhlij,rv 

İngilizlerin muavenetine da- sar ve Aydın mıntakll ıt 
yanacaklar ve Yunan kuvvet· taarnıza geçerek baıı ..Aı ~ 
terine bir muhtıra vererek fakıyetler elde ctmi~leı[ 
kendilerinin Yunanlılarla dost !ikyada Fransız, Er~ell er 
olduklarını, Kuvayi Milliyeye !arı yeni yeni takvıy.el ft 
karşı hareket ettiklerini bildi- rak tekrar Feke, Hacın ~ 
recekler ve kendilerine mütte- reeik gibi me\ kilerde

1
..,11 

fik muamelesi yapılmasını is- musadcmelere sebep o "' 
teyeceklerdl. Bundan sonra dı. ~ı 
sola doğru hareket ederek bil· (Devanıı / 
tün cepheyi iskaıa çalısacak- -------~ 
lardı. 1 

Bursa harekatına Karaca-
beyden de iştirak olunacaktı. 
Bursanın sağ cenah harekatı
nı Karacabeyde Gosth·arlı İb
rahim Beyle Çerkez eşkıya

sından meşhur Davut idare e
decekti. Bunların maiyetinde 
Çerkezler ve Arnarntlar \'ar. 

AYDA 10 
12 lira TAKSiTlf 

Trlkolin • Di\'Itil1dı11 
Gabardin • Kuma~ııır ı:ı' 
Birinci sınıf ısınarl• 

Manto - Tayyör 
120-160 liradır· 

ye menettikleri ~eyleri bu ce· dı. Sol cenahı, Yenişehirde Et· 
miyete müsaade ediyorlardı. hem Pasa, İbo, Kaznun blra
Hurriyet ve İtilaf Fırkası te:r deri Hikmet ve arkadaşları, 
kiliıt111 muhtac olduğu parayı merkezi de Osman Kuri Dey ve 
buluyordu. Askeri Nigehban rüfekası ile elli altıncı fırka-
Ccmiyetinc gelince, zabilanıy- dan Nigehbancı zabitler idare SEI,.\HADDlS d 
ıe bu teşkilata maddi fedakar- edeceklerdi. 1'opı;ıı Yüzbaşısı KARı\KAŞLI MiiCS>estAI 
!ıklar yaacağını ileri :;ürerek Ziya Bey, ~:irml gün evvel Ka- 11~ıı· 
bütün icraatına hakim olmak !'acabeye gelmiş, İbrahim Bey- )Iabmudpaşa Kapa ıs 
istiyordu. Bu yüzden araların· le birlesmiştl. Karacabey Kay- kapısı yanında 1'

0
· 

da ihtilaf çıkmağa başlamı~tı. makamı Tevfik Nevzat Bey de .... :/ 
Bursada, Bigada olduğu gi· kendilerine muzahirdi. Cemi-

~----_:. ___ ,..:___._~~----~------------~--
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Hakim ve Savcılar Cı1111J111ı·başka1111111ı 

l!:n - e.f-nd· 
f{tlsilikJ Ol 

t 
te al.Aka 1'.11Pi ntlanndakl müsabakalar her fararta merak 

l idi lırıitI ıle ta ip Ediliyor. Fakat fıtthn bu hususta buta 
Jlratıara d ııbul etmek ıtınmdır. GaıeteJerimiıe bakın; Olfm· 
Ilı ~~ t alr savlaJnr dolusu )atılar, re imJer nr. Ilallııılı'I 
tltflıttt ~e.rl!SJz ,.e İngiliz gaırıteleflnln Olimpiyatlara tahsis 

oııll' 
1 

tnahdultnr; muıı • en ôlçu ü ge mem .. kteıHr. 
lalıııadır." ~atlar, bilindiği gıbl, eski ı·unanlılar uman•ndan 
lecerıer D u ıebeple geçit resimlerinde en önde Yunanlılar 
laıın3 b·izı:ıe olduh halde Yunanlılar Olimpiyat müsabaka· 
razeteıerf 1 kadar al ka göstenni) orlar; gundelik 1·unan 
lar. !liı 1°11ınıııratıara ııayfe.lar değD mahdut )e.r avJnror· 

lıa ka~ nıı rnusabakalan bildirmek, bu hususta tenkid yap. 
~ d~ebıu~ır~ruz, bir de rıpor polillkası takip edb oruı. Rat· 
ııt •Fıu. ı 1 tok defa ·Fılıln maçta neden yenildik'?• 1 · 

tara bırakn sporcumuz: n"den majHıp oldu'?• noktasını bir ta· 
ll~tha~:oruı:, llJlor 6İyasetl ile mt5gul olU\Onır~ 

de tardır bir ını:Iublyeti mlllt matem gibi tetA!dıl edenler 
tt ellyız.' Runıın hakiki &pnrculuk ruhuna uymaılılını kabul 
1 lıı hüt Gaıırı gelmek EUpheslı arzu eılilir ,.e h•ın•ın temini 
llıa~Qp :~ illHeU ııarfetmek Uzımdtr. Fakat ınor ııahıısında 
lllhtereırı n;;k bir &porcunun, bir milletin E•reflnl zaltmu:. 
4tı. hası ki alitfe Edip Hıntmt'fendl Akeam'da •Gunun yans-
k!: 1 1 bir Yansında hu mernıdan bahsederken diyor 

r •l\ıhuı 
ttt dlin edeUnı lıl Olimpi ·atlarda 6U 'e a bu rekoru kıran 
ll!illet1ıı Ya efkAnnda ohret kazanır, fakat mensup olduğu 
ltt o~~~tla ba~ta g len veya tı)le teUk l edlle.n bir mil· 
lıııda bir f Annı g'-ıneı. Kabul edelim ki herhangi spor ııaha· 
Qıboltııa l'rdl ınığIQp olan bir milldin &erefinden bir 5ey 
lahasındaı. A&tl mesde, herhangi &ah da olduiu gibi, ııpor 
Jıl2ııda 11 d ~a f'n el ndl millet Eohretinin masun kalma ıdır. 
l"a etııı.,~·o 8Yldır ki r.skt l'"hlivanlanmınn r;pnrcu ruhunu ih· 
dan hıı 1

' tUnıt"3 \e fertlerin )"anı alanında kaideleri boımı. 
,., lıarek ~lannı soıle, yatı 11 .. , bllhasııa sporculanmmn tanr 
Caııulden' d~~ı. ·ıe gelectk nesillere asılamalarını hepimiz canil 

~lııht ) o ruz •• 
ley 114ı e teın Halide Edin Hanımefendinin bit iıılerlıı e bir 
~lıı ltat ed,rek değilir~ Ya l nız: !U noktayı kaydedec .. llz: Fııt· 
~ 'lıların eden \e hıı n unun en hli -uk üstatları olan tnglllz.ler 

1 
lldrtıte \tıkan hutün profe&)onel takımlan yenebilecek 

d
itda tlal 

0 dukları halde ıımator milli takımlannın Olimpiyat· 
OJ.i tııa bu ... k 

}1 faıta lU fartbrla yenildiğini goniyorlar ve hundan 
11lııl'tıı tlıh te ur gostcrmeğe luıum gonnliyorlar. llakikl 

u lıtc budur. 

~ Enis Tahsin Til 
~~~~----==--~~---: 

«Ulus» binasında yangın çıktı 
t~ 
~d,1:1ab ba 

1 
<Baıı 1. dd~) Adalet ve ıabıta Wıkıkata bae 

~ıştır~ aınıe ve 12 hortum lamıştır. 
~ •ııll~ ~ · . HAddise~i lmme efkArına te-

rarti Ilı• eruıe evvcIA, gazete essılrle arı.ederken C. H. P. nin 
' fıı~na ıısupıarı, bilAhnre İl· millet yolundak1 ı;alışmasının hıı; 
~ Cuıek' ~en ı. sekreter Ka· hır amaya uğramıyacağını d.1 

~ eruo~İu eledıye nisi Atıf blldlrmek i terız. 
d~lu, E~ Savcı Nafiz Ya· Vakayı haber alan vatandaş
t.l:ıa koınu~1Ht rnUdUrU, Jan· larımıı tarafından io·tenlen a· 
(! •• li llc-_y anı, • 'ıhat Erım, IAka 'e izhar edilen t essürden 

Ilı. llıUiet~zı~, Zıhni Bctıl ve mütehassis \'e minnettar olduğu 
, &e'en t e illeri gelmişler, muzu da burada bildirmek iste

... tınirler edbırlerın alınması riz.. 
fttı"Gl 2130 ' rıniilerdir. 
~ i. bu • doğru yangın ha 
~e 0 lu \e ırada GUI k, Ben· 
~. t'tt tet ·tk~ .. etiı binanın içine 
' •• 11 trıvat rde bulunmuşlar· 
~ ~f lrıh~n lfadelerıne göre 

Ueqı:ııon1 ile •Ulus· gaz.ete· 
'"e C. ll arı tamamen yan· 

,, d.ıt•r ba · P. toplantı salonu 
tt~ t'llıiis ~ Odalara atı:ş ı;lra· 
l! tUı ı 01 e hasar iç kısımda 

q hu ttad ınuElur. 
1 • aıı C. ali bU~ Uk. tarih! kıyme· 
~t başar~\ıP. nın arEivi itfa· 

\' kurtarıı gayretleri ı;aye-
~ • ~1ıı ınıstır. 

t ~ ıaın 
·t~ 'lıııı ~n zaman tehlike· 
• ' nıu ' lr ara parti ve 
' tıı Yan sesesı hınasının ta· 

lı t! d, u,1f8b"ı t .. hlıkesi belir· 
~ hır Uçuk saatlik fev· 

.\~!lıtıı b iarretten sonra ateş 
l ı ıaat r;araf edılmiQtir. 
~"tb "1 ~osea~ sekime • Ulus• 
~~ t ııe Sinden ba&lamı5 ''e 

aıı~ilır .• t~'rc hUtUn binayı 
A. ~il bir k~~· un karşısında 
;•ur l:rseı ved .. otur n Er
~~· ~tea k,., çukıa SalAhatlin 
lq. ~~oııııek;ide heliroıği \'akit, 
~U.11 •tıı çat 'd orta ı;işmanlıkta 

· tr Ve lia 1 a Eezdiğinl gor· 
g~ !lir. 13 zeteye hıı her ver· 
~ .. ~tlin A~~a ·a &ahitlerden 

....._ r 6Unları ifade et· 

(ı, l ~atıda d 
~ ~ i:ırdoınolka~a~ &ahsı o ka· 

?ııı d@lllle ı &ıındi • Ulu•# 
~ lcınden rını lopta alar bun 
t 8 tb lır1 ... orada dola~an şah· 

ti ll b ... , • 
'°J e u idd· 
k llıu tkı,, ıalara kıymet \'C· 
~. lllaıı~ ~:.ngının ~Uzde 80 . 
~'lııı~lc tı tı~ı ırk elektrik konta· 
\..itfa ı,dtr u,.,, etle tabının 
'C 1 l) ~ilin • 
t~ d~ &ay~lil~ üı; uatlık de· 
1 liııı hdurduruı en sonra yangın 
t~ d ·ııa 'e muştur. Ancak 
i'~ı buıundutakıne dairesi ı;u 

l;~ toı"erııeıned·ve elektrık ce· 
~ b aur nı k ığı itin gazete· 
t t 'i0laınanı a •ne ini i !etmek 
d.Iıııı.dt bir bı;tır. Civarda par· 
f"l't lıtuııd nada dUz makine 
~b )fa oı~n Yarınki gazete 

~~it 
1
i1ec ku:.•k dilz makinede 

l• h kı ili 
d l!,~le ko~u~tlnde de rotatif 
~ bır ~ı lilbi rıcaktır. 

YATAN - &UlUö• refikimize, 
geçırdiği bu büyük kaıadan do· 
la) ı geçmiş olsun deriz. 

«Kudret» gazetesi 
kapandı 

Ankara, 25 - Mıllet Partisini 
destekleyen 'e 6"'hrımizde "çıkan 
·Kudret• gazetesi yarından Hl· 
haren faah)·etlni tatil edecektir. 
Gazete bu gece son s11yısını bas· 
mıştır. ·Kudret• yedi yıldanberi 
çıkmakta idi. Gazete, iktidarın 
baskasına dayanamıyarak kapan. 
dığını kaydetmektedır. 

Kefauwer 
Birinci turda 
Başta geliyor 

Rıufııo Sınuim!ıd"' 

Londra, 25 - Demokrat Par
ti Milli Kon~esi bu akşam ma· 
halll saatle 18.30 da açılmış ve 
eyalet temsilcileri partinin Cum 
hurba~kanı adayları için oy ver. 
meğe başlamıştır. 

Partinin adaylığını kazanmak 
için 615 oyun elde edılmesi JA. 
zım gelmektedir • 

Birinci turda alınan neticelere 
göre 340 Kefam·er, 270 Steven
son, 268 Russell. 123 Harriman, 
5- Kerr ,.e 48 Barklcy oy topla· 
mışlardır. 

Konr.re de\'am etmektedir. 
Cumhurbaşkanı Truman De

mokrat Parti kongresınin kapanı 
~ında bir demeç ''ermek lizcre 
ozcl uçajfölc Chıcagoya gitmi~
tfr. 

Truma n kendi5ini öldür-
meğe toıobbüs edonin 
cezasını idamdan mü
ebl>ed hapso çevirdi 

Washington, 25 (AA.) - BaG 
hm Truman 1950 senesi Kasım 
ıyında aBlair House• önünde 
kendiı;lnl oldUrm .. ğc ,eşebbüs e 
den iki Portorikalu'dan biri olup 
idama mahkum edilen Oscar 
Collazo'nun cezasını rnllebbed 
hapse tahvıl etmlştır. 

Collaıo 1 Ağustosta elektrik 
sandalyasında idam edilecekti. 

Arasında nakiller 
(Ankara Ajansı) 

Ankara, 25 - Adalet Bakan. 
lı ınila Sa\·cı ve Yargıçlar a· 
rasında yımiden tayin ve nakiller 
yapılmıştır. 

Veıirköpril Yargıcı Nejat E
gFmen'ın Çatalca Asliye Hukuk 
Yargıçlığına, Tekirdağ Hukuk 
\ argıcı lbrahim Tahir Oskay'ın 
Kocaeli Hukuk Yarı:ıçlığına, Er. 
nıcnck ) argıc1 Şükru Eroğlu' 
nun Dıyarhakır Ağır Ceza ?ilah. 
kemesi Başkanlığına, Gürün es 
ki Yargıcı Abdulmecit Yôney'in 
Ardahan Yargıçlığına, Burhani· 
ye C. Sal"cısı Abdu1lah Sunnet 
doğlu'nun Burhaniye Yargıçlığı. 
nıı, Vezirk6prU Asliye Ceza Yar. 
gıcı Mahmut Şevket Sancaknğ 
lu'nun ayni yer Yargıçlığına, Oı· 
nar Asliye Ceza yargıcı Ahmet 
Ögel'in Dinar yargıçlığına, Bin. 
gol yargıcı Ziva Ergilven'in Di. 
nar Aslıye Ceza Yargıçlığına, 
Bergama C. Savcısı Kudret Ka 
rabay'ın Zonguldak C. Savcılığı· 
na, Çorum Sulh Yargıcı lotusta. 
fR Kınık'ın Çorum Asliye Hukuk 
Yargıçlığına. Çorum Asliye Hu. 
iruk Yargıcı Mehmet Zerrin 
Akgün'tln Ankara Yargıçlığına, 
Yayladağ Yargıcı Mehmet Cell 
)ettin Ogan"ın Lfıdik Yargıçlığı· 
na, Kınık Yargıcı Muammer Bo. 
duroğlu'nun Kilre Yargıçlığına, 
bozliyük Yargıcı Saim Demirer' 
in Bozu) tlk Asliye Ceza Yargıç. 
lığına, Bolu C. Savcısı Mehmet 
Cahlt Uluğ'un Ankara C. Savcı 
Yardımcılığına, Trabzon Ağır 
Ceı:a Mahkemesi Üyesi Dursun 
hhan'ın Bartın Ağır Ceza .l\lah 
kemesi Üyr.liğine, Kastamonu As 
tiye Hukuk Yargıcı Mehmet Ri. 
fat Ülgen'in Tıre Asliye Hukuk 
Yargıçlığına, Bolu C. Savcı Yar. 
dımc~ı Kemalettın Kazuk'un 
Bolu C. Savcılığına, Adalet Ba 
kanlığı Ceza ve Teskil El"leri 
Umum l\lildurlliğU Muavin n t. 
ıncı Şube MildUrü Ha)Ti Mum

cuoğlu'nun Ankara Yar,'!tçlığına, 
Ankara C. Sncı Yardımcısı LUt. 
fü Musluoğlu'nun Kastamonu 
Asliye Hukuk Yargıçlığına, Niğ. 
de Asliye Hukuk yargıcı Galip 
füninoğlu'nun Trabzon Asliye 
Hukuk YargıçlıJ!ına, Akhisar 
Sorgu yargıcı Şerafettin Tunç 
ı;lp'ın Kutahya Sorgu Yargıçlığı· 
na, Küre Yargıcı Şükrü Anar'ın 
Alııçam Yargıçlığına. Durdur 
Sulh argıcı KAzım Güna~ 'ın Af. 
~·on Sulh yargıçlığına, Üı;Uncil 
sınıf Adalet l'ıhifettisi Fevzi Pa
labıyık'ın Yargıtay Raportörhiğli 
ne, Sungurlu C. Savcısı Miısliim 
Gokgol'un Mardin Ağır Ceza 
Mahkemesi Ba~kanlığına. Koyul 
hisar ·argıct Sule •man Üz.sever' 
ın Ordu Sulh yar!?tçlığına, Ispar
ta Sulh yargıcı Adıl Birbcn'ın 
Rize Sulh yargıçlığına, C. Bas 
savcı yardımc.ısı Nuri Slirer'ın 
Ankara C. Savcı Yardımcılığına. 
Edirne C. Savcı Yardımcısı .M. 
Nail İnal'ın Rıngöl ~·argıçlı2ına. 

Çankırı Sorı;u yargıcı Edip 
Baran'ın Ağrı Sorgu yargıçlığına 
Alaçam yargıcı Halıt Kamal'ın 
Çıçrkrlağ yargıçlığına, nurlıanl· 
~e Sulh yargıcı Fahrettin Ak· 
~ar'ın Burhaniye Asliye CP.za 
yargıçlığına, Hopa yargıcı İdris 
Gürsoy'un Kula Hukuk yar~ıçlt. 
#ına, Kay~cri Sulh yargıcı Tbra. 
him Cclebisoy'un Düzce Asliye 
Hukuk yargıçlığına, Demlrcı 
Sorgu yargıcı Münir Omay'ın 
Burhaniye Sorgu yargıçlığına, 
Dinar Hukuk yargıcı Riza Ka 
yan'ın Uzunkoprlı Asli} e Hukuk 
ya gıçlığına. Seydi~ehir C. Savcı· 
sı Cevdet Gulşen'in nurdur Sulh 
)argıçlıtıına, Kalecik Hukuk yar· 
~ıcı Hifat Ersoy'un Ankara yar
gıçlığına. Manisa Ağır Ceza Mah 
Kemesi Üyesi İbrahim Ilükmu 
Haltalı'ııın Ankara yarj?ıçltğına. 
Maraş Hukuk yargıcı Adnan ü. 
nelı;ln'in Te)drdağ Asliye Hu 
uk yarızıçlığına, Elmalı Sorş.:ıı 

vargıcı Adil Kllran'ın Ödemiş 
C SB\"cl yardımcılığına, Urnn· 
köpıil Hukuk yargıcı Muammer 
Scrdaroğlu'nun İskenderun ı;ulh 
\ argıçlığına, Torol C. Savcısı 

Kemalettin Akay'ın Torbalı sulh 
yargıçlığına. Çatalca Asliye Hu
kuk yargıcı lunif Sevi'nin ça. 
talca Asll~e Ceza yargır;lığınıı. 
Bigadiç yargıcı Ömer Faruk F,. 
rin'in Rize Ağır Ceza Mahkeme 
gl Uyeliğlne. Gelibolu C. Savcısı 
Sadık Selçuk'un Vezirkiipril As· 
lıye Ceza yargıc!ığına, Kırıkkale 
eski C. Sa\'cısı Mehmet Torkak' 
ın Daday C. SaHılığına. Gazıan
tep C. Savcı yardımcısı Ziya 'Oı. 
renerk'ın Yozgat C. Savcılığına, 
Ha~r.abolu Sorgu yargıcı Halit 
Atalay'ın Osmancık Sorgu yar
&ıçlığına, Denlıli C. Savcı yar 
dımcısı Mehmet Emin Ayar'ın 
Ermenek C. Savcılığına, Yezir· 
koprü C. Sa\·cı yardımcısı Hü~e
yin Uzuncukoğlu nun Kula C. 
Savrılığına, De' rek Aslb·e Jlu. 
kuk yargıcı Mehmet Esat Aydın' 
l"I Saimbeyli Yargıçlığına nakil 
,.e tayinleri yapılmıştır. 

ÖLÜM 
'• b ııatoıııanan Yarın, dört ay. 
~~et da içtiın Parti meclisi 
t ~İL\ karaı·ında edecekti. Bu 
~ıı.l~t \e il a ınecıis, parti· 

a torıı çe merkezi olan 
~ .\ıı· ... anat'aktır. 

R.. p Tüccardan Mustafa Faik Üıı· (( uyam» azar tar'ın, Pasifik rtirk Limited or· 

r- <tra ., 4ebılğ 
44 '-tıı ' <~ (A 
' 'd eı idare nka) - C. JI. 
''~ l~l&tır: kurulundan teb· 
b 1 ~o~uz ıe· 
b l ııı.ll ııraııırınil2 cuma gUnU 
~· ~ı "e bitı ~a. cUlus. Mat. 
Ilı~ t ~ tat~ın~ı~ınd ki C.H.P. 
~ 'ıı 1ı. aı an ansız;;n yan. 
:a:ıa:•ııarak z~r•nda çatı kA· 

~ile Oln:ıus 
1 

na içinde bazı 
•il teı ıo~d tfaiyenın yardı 

erecesi Utü!ınn~tnr. Ha· 
lllaınm değildır. 

taklarından Osman Üstar'ın an· 

Gu .. nu'" geliyor neleri, zahire tüccarı Nazmi İs· 
mail Teper, Hüsnil Tabiat mat· 

CBası 1. elde) h.ıası miıdllrU Ahmet l\tithat 
terdir. Ayrıca kar&ılama törenini Dördünrü, mensucat dol.. ımacıla 
takip edecek olan basın mensup. rından Mehmet Tozar'ın kayın· 
ları için, Denizcilik Bankası ta· valideleri ı;:ılihatı nisvandan 
rafından, Şehir Hatları vapurla. HAFİZE HA1''Il\IEFENDi 
rından biri tahsis edilml$tir. Mo Hakkın r:ıhmetine kavusmuştur. 
dadaki kariılama merasimine de· Cenazesi 2617 /952 cumartesi 
nlz: teşekkülleri. Beden Tf!rbiy:- gllnll Teşvikiye camii şerlfınde 
si teşkilAtı, kotra ile Atlantiğl oğle namaıı kılındıktan gonra 
a anların aile ve dostları da isti Ferikoy afle kabristanına defne· 
rak edeceklerdir. dilecektır. 

Cumhurba~l.anı Ct>lBI Bayar dii n Dolmah11hçe 
li,30 da tiehriıniıde bulunan Libya Sarnnma 

J;ıcerbiyi kabul etmiıtir 

oıı ağınıırlardaı 
ızılırJOak ta tı 

Musaddık Harbiye! 
Bakanhğım da 
Üzerine alacak 

AUO lııt•tl Pruı 

Tahran, 24 - Hukümetın or· 
ganı olan •Bahter Emruu iaze
tesi bugün, muhtemelen yarın 
ve) a p:ııar l:Unu Meclise takdim 
edılecek olan yeni kabınede, Baş 
bakan Dr. Mnsaddık'ın aynı za· 
mıında Harbıye Bakanlığını da 
deruhte edece~ini belirtmekte· 
dir. 

Gazete aynı zamanda, r.Ordu
nun ılerl ~elen ve Dr. Musad. 
dık'ın itimadına mazhar hır Ge· 
neralıniıı de Harbiye Bakanltgı 
yardımcılığına getirileceğinin 
iığrenıldiğinh kaydetmektedır. 

Bu, Dr. :Musaddık'a enelce Sa· 
hın otorıte~inin bır vasıtası olan 
ordu üzerindl' tam bir kontrol 
temin edecektir. 

Keza, bo~ lelikle Başbakan, A
merikan yardım heyetlerinın fa. 
alı\•eti bzerinde de tam bir kon· 
\rol ıııliıhi~etıni haiı olaraktır. 

Buglın, Paıartesi gunü olenle
riq gonıUldııkleri rami civarında 
hafıf hazı gö tenler yapılmıştır. 

İngıltere hıikumeti, Tahranda 
ki lngıliz elçilığinın son gunlerde 
maruz kaldığı bazı tazyik hare· 
kellerini !\lusadclık hükumetine 
verdiği bır nota ile protesto et· 
mi~tır .. Keyfıyet bugun İngiliz 
llaririlesiııden hildirılmiştir. 

İran makamları bu nota üze· 
rine clçilığı polis muhafazası al· 
tına almı~larsa da, ba•zı taMitl11r 
ve taarruz hAdlseleri elçilikte 
çalışan İranlı milstahdemleri ür 
kDtmüştiır 

Dr . .Mu sarl •lı k İngillr eltiliği 
f tı ilt"rile toru t u 

Buradaki İn,ı:ıliz elçilıği fegil· 
deri Jorc leddılton dun ~ece 
İran Bafbakanı Dr. Musaddıkla 
uzun hir goriisme yımmıstır. Ga 
Zf'!tedler hııgun kenrlisinden pet 
rol meselesinın gnrüsillüp goril· 
~iilmediglnl sorunca, Mr . .Meddıl 
ton: 

a'rahminin!z:Cle pek aldanmıyor 
sıınuzn demlştlr. 

Milliyetsiler 
mensupların ı n 

Derneği 

kongresi 
Ankara, 25 (Telefonla) 

Türkiye Millisetçiler Dernegı 
bugun cuma olması hasebiyle 
toplu hır halde Hacıbayram ca· 
miine cuma namazına gitmi~ler 
,., müleakıben çalı~:nılaruıa de
vam etmislerdir. 

11.ııı~ı·i1'ffll 

Filo ıı tıeldi 
Amerikan fılosuna mensup 

dort muhripten muteşekkil bir 
filo diln ı;abah lımanımıza gel· 
mi§tir. Fılo komutanı Amıral 
Wa) t Ştayt saat 10.30 da VılA· 
yete giderek Vali ve Belediye 
baskanını riyaret etmiştir. Ami· 
ral, Koredcn geldiklerini, Türk 
askerlerınin Korede daıma birin 
d plftndaki işleri ) aptıklarını 
soylemıştir. 

Amiral, Amıırlkan Akdeniz fi. 
!osunun yakında lımanımıza ge. 
lrrdini de bildirmiştir. 

İnglllı tff.nlm lttl Abideye 
~;e lr ıık koyıl ıılar 

Dun ı;abahtanbcı i lımanımızda 
misafır bulunan dost \'e mutıe· 
fık ln;:ıliı denizcılerı._ dun sabah 
merasimle Taksım Cumhuriyet 
abidesine bir ı;elenk koymu§lar· 
dır. 

Florya 
Toplanfllan 
D~vam ediyor 
Şehrimizde bulunan Cumhur· 

naşkanı Celal Bayar, Başbd.an 
Adnan Tenrieres ve B M.l\f. Bas 
kanı Refik Koraltan diin Florya 
1leniz ki:ı&kıınrte görüsmelerine 
devam etmislı:rdir. 

Bu arada Cumhurba kanı \'e 

Başbakan bazı z.lyaretlerl de ka· 
bul etmıslerdlr. 

.. 011 d11kikn : 
----- ...... . 

ismet Ath 'n m 
Gnlibiyef i 

CBası ı , d rle> 
yaptığı maçta bugün mağlOp 
sa~ ılmıstır. 

Amerikalılar, serbest güreş 
miisabakalarınR lslirak edemi· 
yen Yaşar Doğu ıle Cr!Al Atı· 
ğı, Amerikanın muhtelif şehir· 
!erinde müs-:bakalar yapm~k 
üzere davet etmişlerdir. Yaşar 
Doğu, bu teklife, lstanbulda 
bulunan Celal Atikle görüşme· 
den önce müsbet bir cevap ,·e· 
remiyecl!ğinl bildirmıstir. Ya-

şann CeJAlle birlikte Amerika· 
ya gidl!ceği Ye orada amat6r 
olarak ı;rOreseceğı tahmin olun· 
maktadır. 

5 

Kore' den dönen eri rimizin adi r1 

ıur. 

A hmet Emin YALMAN ler 17,00 Danı mtuıtı 17 20 Faw here 
ıı ı .oo Cumarıuı tonıuı 18,2S Rnıp 

Uelctuıılan ı e,ao Kemanla hafif melo:ll 

Bu yı iki hububat 
Rekoltesi 14 milyon 
Ton tahmin ediliyor 

l@r ıR,,~ Conl Gitar kuarteti 19 00 Ha baıılarma 'l"t:"en ad. 2 _ Blalklet ., •. 
berlor 11!,ı5 Sarkı!ar Ol.'113"&n l!uall.l rl a - Denlıde ullantı. ' - Tarllı" 
Aratı 19 SO Sehlrde bn hafta 19 45 b r dnle•: İki :r!Wtılti.lı:. 5 _ Baru"' 

Sar1nlar Okuran Radıfe Erten 20 ıs Yumuaakb.tı e _Bir renle. 7 _\Ilı· 
Ra1ro ı;a•ttul 20 20 :Kı&a tfhır haber· nt; Dr.tuk. _ Bir a:adeıı. 

Itri 20 3S D nl'l>itl lat•lı:lul 20 4ô Olım Yuhndan A a.."ıfa: 1 _ Etrttl d 

p 7at hahırlırı 2ı 00 Din'e1ld lltel:lerı ktııe ıuıtıınılmua 2 _ Gt!ectk: B r 
2ı 2o Sarkılar okuruı Zili l!urtn ı:ota. a _ DeT'et hu!ııesl. ' - Bir 

Rımul ilfu! ab!rlmlrı!m 22 00 t nlnnıte posta ı 22 l O Elleu~e h.t7'1"an. s _ Bitki c: n l!:sunı: Bir no 

Ankara 25 - Tarım Bakan. ul'11len 22 ' 0 Habrler 28 oo Kam ıa e - :Bir nota: Nokunııs slr hal• 

lığında teiekkül eden al~kalı b 0 • Roraa ı:ıronım'ar Haiıf ur\:ılar cet rme '7 - Aakut bir b!r11k. 6 - ~t• 
heyetlerin vaptıkları tetkıkler 1 Pan• .,.. cu miiz fı <Pi> 2~ 0° Kapa· cek. 
sonunda bu ı;cnekı hububat re- ı nıı. Oünku Bulmacanın Ralli 
l:oııe~indc geçen seneye nisbe-1 -.-- Soldaıı Sda. 1 - Akura. 2 - Yu 
ten ytizde 81 nisbetinde bır çı· A!'<iRARA 8 - Rını ' - taraf: rı. ı; - tıı -
~.ş gorulmli llır. 1952 hububat 1 7 28 Atılıı n p:onaın 7,so M S. mat 6 - Kld ( dk). i - Sadelik ~ -
rekoltesinin 14.542,5'J0 tona ba. Ararı, 7, 11 Munk <Pi ) 7,45 Haberl~r Bu: .Aı. 
t:g olac:ağı tahmin edilmektedır. S oo Sarkı!ar • Turl<iiler (l'I > ~·28 Yubrıhn Aaafı;a. ı - Afrika 
Artış bilhassa buğday mah&ııliın- 1 Han raporu, 8,80 Hatıf muılk (I'I) 2 - lı, 611 8 - Amerika. ' - \Ali· 
de gozc çarpmaktadır. Geçen ıı.oo Gbntın pro>Tamı ,.. kapanıı. dı. s - 1fa!le. 6 - .&7: Ll. 7 _ Pa 
senenin 5.600.000 ton tahminin.ı * rlı, Zait • 
mukabil bu sene bu miktar 12 ı5 . ıs so .hker ua•ı : 
6 400.000 tondur. l:ı,ı.s l!t e1coı•eı:ı •el.Am. 12 20 ı.:u- Yenı neşriyat 

Diğer taraftan. bu ı;eneki pa l lekete ıeıım. 12 ~o Aıhrin iı•edı:ı ha· 
muk rekoltesinin Çukuro,·ada, ........ ıs oo M. 8· Aran T• habtrlu 
memnuniyet vr.rıci derecede ola· ıs ı 5 Sarlnlar Okuru tı'1ıh Candarlı .. rlnln } ıkrh 

calı, zararlı böcek salgınlarının ıa ao ö • o •'••ı ıa u Sarkılar oı..-u Tarauııa <h~ln n fol) aı!ı Cı hat 
az olduğu soylenmektcdir. ran 1L~ ha Dt"" •kan u.oo ealon or· talık blr ıaıt•ı ıo t•=uztan itThaın 

---0--- kutraaı ( P ) u ~o l!ı1% k (l'I.) 1' 35 :rı111ı!alll!lah ba:bmıellr. tı:ııall Doh· 
Earıp mt •uıı!arı ıs oo Bna raporu, nm lla11aıarh:tnı 'flPlllı bu reni rı · 

Genelkurmay . 
ikinci 
Başkanhğında 

Değişiklik 

To.rlu tatJ rır'> rarnı ... lı:aııan~. 

* ı~ 5~ Atılıı n proırarn, 17,00 l1 S. 
Ayan 'l"e coc"lk ıaatl ı< .oo İnto uı, 

ıo oo M S. Aran n lıftbnltr ı 0, 15 

"Iarlh"ıı bir 7apralı:, rn,20 Tiirlı:lilu 

19 i5 Radyo Ce İnıiliıce 20 00 lJ11.3ik 
(Pi ) 2'l 15 Rarl;o razetesl 20 SO Sar
lrılar Olcu1ın Mııa"A !ul<add~r Atakan 
Z1 tıo :ı-:o,.ucma 21,ı5 Mıuflı: (Fi) 

Dun geç vakit öğrendığimize 2ı 80 S•rkılar Olcuraıı Bed a l"al•rak 
t:ore Genel Kurmay İkinci Baş. 2ı '~ 111 1ı: (Pi> 22 C'O Koııuıına 
kanı Orgeneral Şahap Gürler bu 22 ıs arkılar < r• > 22 4!S ' s Ararı 
\BZiCe inden alınmıs ycrınt' Bı- "' haberlt• 21 oo Dın' mtızı:ı (Pi) 
rıncı Ordu mtHettişı Orgeneral 2 1 Prozrarı ... bpa!!lı. 
ZekAi Okan tfı)in olunmuştur. 
Bununla beraber gece bu haberi IZJJIR 

teyit etmek mümkün olamamış. u 5' Acıııı .,.. ıırona!ll, u oo zer 
tır. 

Orgeneral Şahap Gürlerin, 
Pariste Atlantik Orduları Ba5ko. 

heklır ••tb"Or ı5 SO Danı mıu!.tı 16 00 

Sarlı:ılar 1e 30 Su ut:rlerl ıe H &n 
fon!l: taerler (Pi ) 17 00 İnce aaı 17,SO 

mutanlığı nezdinde I'iırk a kert Orun hnalrn ıs,os Konuıma ı ,ıs 
heyeti baekanlığına tayin oluna. Hafif ın •Ilı: (Pı.) l •,so E:arkılar 19,00 

C'ağı sö3 lenmektedır. 
Muahede ıı Ağustosta ) ürür 

rn:e girecektir. · - -o-
Türkiye • Hisdistan 

dostluğu 
Yeni Delhi. 25. CA.A.) - Ge 

çen sene Aralık ayında Ankara' 
~a lmz~lanan Turkiye ile Hindıs· 
tan arasındaki barıs 'e dostluk 
r.aktı bu sabah Hindistan ParlA. 
mentosu tarafından tasdik edil. 
miştir. 

Hıbu-ler 19 1.5 Karıut tiTerltirler (Pi) 
ıo.so Koıınıma 19.H "1Tllm!ı urlnlar 
(Pi ) 20 00 Salon 'rbstraları recıdı 

( J'I) 20 15 R~dro ıatt•u! 20,80 Sar 
lar, 2ı ,oo ı urL türkli!trl 2ı,so Halta• 

nın toplu rıroıramı ,.. lı:apaıııı. 

lmtlyn 11hlb1 : SİNAN l!:ORU 
t'iesrlyatı flllt>n idare eden 

Van tsı"rt MüdDrti 
ftlEl.İH VE NF.R 

ı \ 'r\TA!'<i ı Gazettclll lı 'f' Pt athı 
ıcılılı T. A Ş. - t~tanbul 

\ ATAN IHATBAASI 

flldml:e nnn ha11tında batarıl&r di:ı 

rlı. 

Çubuklu Hidiv 
Kö~künde 

Gardenparti 
2 Ağustos Cumartesi 

Müracaat: Turkıye Turizm 
Kurumu. Tel: 49842 
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Dün yaDılan altı güreşten 
dördünü kazandık 

•• 

1. Atlı tuşla, H. Bozbey, A. Şenol, A. Ozdemir sayı ile 

galip; F. Ak aş, {. Demirsüren ına p ... 

(Racı 1. eide) 
dere tir. 

Bu~ıın spor alonunda Gre· 
ko • Romen giire~lerine de· 

Tilm edılın.şlir. 62 kilo güreş
çıieriınızden H:ıır kbulutıın 
diinku gtiıe lerdr k:ıburg:ı ke· 
m.ğl akatlandığı ıçin ıııii .ı· 
Jıakalar:ı k:ıtıl:ımııdı: Gure-ler· 
de u netıceler alınıııı tıı .. 

5'? kilo: 1'Pıi11011 lo ( ltus). 
Ktmal 1>1'111İı siiı "" CTürl.:) 

GUre .n d.ıhıı ilk d:ıkikJl.t· 
ı ındaı Kemal. tedbır ızliği ~ ıı· 

mnden ikı kere köprüre gelılı 
'e tuştan ,,Uçlıikle kurtuldu 
'e Ru a puan kazandırmı ol· 
du. Gure in geri kalan kısmı 
muuzenell geçti 'e neticede 
Ru ,.üre çisi ittifakla g.,!ıp 

"eldi 
':9 kilo: \li Üulenıir ( ı ıırlı..), 

nilt'ltf! (:\onrç) 
Güre in ilk dakıkal:m d111·· 

"Un geçti \C devre berahere 
bıttı. Güre ın bundan sonr .. ki 
kı mında linin bazı ataklaı ı 
oldu ve 12 nci dakık:ıı\a Xor· 
\eçliyi iki kere kafa l:olla al· 
tına aldı ve guı'P.-i ittifakla ka· 
zandı. 

52 kilo: Wtlıt>r (.\lnı;ın). 
l".ıhrt'ltin ,\kba < fiirlı..) 

0) una iman ı:Ure-çi nin 
lıakımı) eti altında ba landı ve 
muntazam ataklarla Fahrettini 
ıkışurı.} oı du. Alman gure çl 

de' reyi galip bitırdi. ikinci dev 
ı ede Fahrellinl iki kere köp
ı lİJC gel ren ~iman giir~çi 1 
mu abaka.}J ittifakla kazandı 
'Bu uretle Fahrettın elınıınt' 

• oldu. 
s; kilo: ı.ıurt .\ıl ı n :;, l) . 

Sc huınnıH 11.iik,tıııhıınO 

Gongla beraber hürıınıu eli
n,. alan 1 ıııct, ı akihini altına 
aldı. ko turııınya b:ışl.ıdı. Lük· 
emburglu, 1 nıetiıı acı kuvve 

tıne da~anaıım·arak 2 dakik.ı 
15 ani) ede tusla .} enıldı. 

'il kilo: .\lınıel St'nol ('I ıırl.: > 
\'lııcli I:n· ~d:a (('rko,IO\'ai.:) 

Ahmet gure e hakim b:ı,ladı 
'e ha mını 4 unciı dakıkad:ı 
kafa kola aldı. Fakat Cek "lİ· 
ıe çi i bu oyundan kurtulma ı· 
nı b'ldi. Gure ın geri kalan 
krsmı Ahmedın ll tunlilğü al· 
tında geçti 'e mli :ıbaka.} ı itti· 
fakla Ahmet k:ıundı. 

fi'? kilo: Hıısaıı 1lo7bl''' C'l'iiı 1.:) 

.A. 'lrorl Cl'r:ın 11) 

Gürrşe lia an atağı ile ba,lan 
dı \e bu lıakımi)eıinı devre 
sonunu knd:ır deuııı ettirdi. 

i kind dene\ i Yt'I de ka hul 
eden Jla an. Fransızı iki defa 
köprü) e getirdi i e de tuş ya. 
pamadı \e gılrc i ittifakla ka 
zandı. Fı·:ın ız <'linıiııe oldu. 

llel inkl. 25 ( P) - Olinı 
pi.} at Greko · Romen güre• 
turnuva ı maçlarına bugiin 
de~am edilmı;:;tır. Ttknik n!.'li 
celer so.}lcd r: 

52 kilo: 
l.eo PonkalJ (Fın). \\emer 

Zımmer (Saar) tucla. 6 dakika 
41, B. Bokof (Yugo lav), B. 
Kenet 'c (Mac:ır) tıı la, 1 da· 
kıka 40, B. Gure,ic cıtu.ı. 
S\en Thom ene (Danimarka> 
tu la 4 clakıka <>2. Moris )le,·is 
(Bclcıka), Josef Zcem:ın <Ce· 
kosla\ak) lll'ila, 6 54, f. F:ıbr:ı 
(İtal)a). l\lahmııt Fevııye (\fı. 
sır) tıı la 4 dakika 15. 

ı;; kilo: 
Fcrdınnnl :schimtz ( lm:ııı), 

:\'"oı be t J\öhler (. :ıar) a 2 da 
kıka 5 ı;a ni~ede tuşla, 

il. 1'earsoıı (l!>H'Ç) Gualem:ı· 
Je'yı tu.l:ı, 

P. Lomb:ınli ( İtal) an), R. 
Tobolo (Polonya) yı iltifakln, 

iınre Hoods ( rac:ııi tan), 
K~ ollonen'i ek eriyetlf!. 

fon Pop cu (Romanya), 
Leo orben {Danimlll'ka) i sa· 
~ı he abı:ıle, 

Zah:ır)n Chıw (Lübnaııl. 
Mauricr. Faure (Fransa) u ek· 
eı i~ etle, 

G'! kilı>: 
Safi '!'aha (Llilınan), M. Ji· 

ıon (Gııaleınala) luşl:ı, 2 daki
ka :15. 

Guclarnalalı elimine oldu. 
İınre Polyak <Macar). G. 

ll:ıkkan•ona <İ Hı;) ittil:ıkla. 

Gi "kilo: 
Kamı! Hiı esin (Mı ır). )lal· 

hıa Schcitler (Lük emburg) i 
a~ ı hesabı~ le mağ!Op, 
ı-:rich Schmlld <~aaı·) Yorgo 

Petnıezııs (\'unaııi tan) ı sa) ı 
lıe. abı~le, 

G}ula Tara CMııcaı·lstan), 
Jt:ııı Cuols (Belçika) a ittifak
la, 

;3 lilo: 
:\I. Cclut ıka (Uoın:ın~ a), V. 

Guclş <Yııgo lav) ittifakla. 
\'ugo lav elimine oldu. 

~9 lı.ilo: 

Eı rnlı• Gallegııti ( İ t~lya). 

~lulıtelif Ol· ıııpiyat 
ovnlarıııda alınan ııeticelcr 

f:ııııle Couı toi <Belçıka) yı 6 
dakika 6 aniyecle hı la, 

Gyulıı 'emeli < lacari tan). 
Jeı-n ı:ı)pt (Poloma) i 3 da· 
kika 26 ıınİ\ c•dc tusla. 

Axel Groııbeıg cls\'t'Ç). Gu-· 

Tabanca ile <;tı ht~t 
-~ .. 

\tıs mii~abakası 

Hclsinki 23 (AP) - Bugiin 
Olimpiyatlara dahil tabanca ile 
serbe t atış milsabnkasını Ame. 
ı ikan ordusu ç:ı' uşlarıııdıın Huc 

t:ıv Goloke ( lın:ııw:ı) )İ sa) ı let Beııncr kıııaomı tır. 55 nıil 
he. abl\ le ve ittifakla, ı:abıkt:ın her birı 60 mermi at-

K:ıl;ı ho R:ıuhala <Finlandi· mı, , c azami 600 puvan yapmak 
~ıı), Abdiil hı tafa (Mısır) ı nılinıkündli. Denner 553 pu\an 
:ıvı hl' ahı) le maglup, toplamı~tır. 

8i lı.:ilo: ikinci i~pan)ol Ancel Ledon 
Guila Ko\ak ( lor:ır), l\I. 550 pman, C'1;ııcü Macar Amb. 

Skaf'a (l,lıbnaıı) hı.la lU da· ı u Balo 549 pıl\:ın. 
kik:ı. Haltt'I' 

r. kriın 
mü alıaka ı 

Helsınki. 25 (AA.) - Es· 
krim miısabakalannda bu sabah, 
'.'iorveç Mısırı 9/6. Danimarka 
Portckizi ll/4, 1-'ransa ~tısırı 8/3 
\'tnmislerclir. 
'u topu 
ınii abaka"ı 

llcl lnki, 25 - (AP) - Bu· 
gun başlayan Olınıpiyat su to
pu mü abakalarında. lllacaris 

Kari • 'iel on ( 1 'cç), O. Fo
r;ci <fluıneıı) ittifakla. 

tan. l\Tek ika'yı 13-4. 
Ilollandıı Ru.-yayı 3/12 
ingilttre Avusturyayı 4/3, 

:\Jli.,alıııka ı İl:ıly:ı Jlındistanı 16/1, 
Ilc·l-.iııki . :.!ii. (A.A.) - Ho-

Ronıanyıılı elimine. 
Ç:ılrn <'itl:ıt e Otu ), U. Sil· 

\{' trire ch:ıly:ı) ittifnkl:ı. 

rn7. ~ıklet Ilallel' müsabakasını Yugo,JaV) a A \'US1ralynyı 10/2, 
i'u~ Uododov 315 kilo kaldırarak Hnllan<la Rusyayı 3/2 ) en mis· 
kazanmış ve )'eni olimpiyat re lcrılir. 

Greko· omen· 
Fen uan 

efveli 
l 'rna 

Kilo Güre ı;inin ismi puan 
52 Fahrettin Akba<: 6 
57 Kemal Demir iıren 3 
62 llas:ın Bozbey 4 
67 Raif Akbulut (i-tirak 

etmedi) 
73 .\hmct ~enol 2 
79 \li Öıdcmir ~ 
87 t met Atlı 1 

~OT: 'l'ıı la galibi~ct (0) 
frna puan alır. ttlirak· 
l:ı, el.,friyetle ~alibiycl 
( 1) rena puan :ılır. 1'11')· 

l:ı, iltilakla. t>k~r.ri~·ptlf 
mağliıbi} etlrr he (:~) 
ff'n:ı ııuan :ı l ır. ---

Dünkü basketbol 
müs:abakalan 

Helsinki, 25 ( P.) - Olim· 
pi~ atlarda bugiın yapılan ha -
k<'tb<ıl mlı abakaları şu neti· 
te1cı i vermi tır: 
Arj.ıntin 8.5, l'ılipinler 59 
Il. Amcrık:ı lill, )lacarbtan 

48. 
Uruguay 53, Çeko lo' akya 

51 (tenıclitli), 
Rusya 74, Bulg:ıristan 46, 
)lcksika 66, Finlandi)a 48, 
Fraıı~:ı IJ2, .\lısır 64 
ıırczilya 57, K~ıııada ~5 
Sili 93, Kiilıa !l2 
r.ı<'zil~a 57, Kanada 55 

Komünist Çin olimpiyat-

lara katılıyor 
He! inki 25 (AA > - nes

ıııen bildirildiğine gö e. komü
nı t Çınin Oliıııpirnt ekibi. mU· 
abakalara katılm:ık üzeı c 28 

temmuzda llo ko\ adan lldsin 
ki~ e gelecektir. 

Antakyalı bir futbolcu 

Fenerbahçeye transfer 

edildi 
,\ntaky:ı, 23 (T.11.,\.) - Şf'lı 

ı·iınizin tanınmış sporcuların. 
dan Sarı Sabahattin namı ile 
maruf bir futbokii f ,tanbuld:ı· 
ki Fencrbah{'e klilhüııe girmi~
til'. 

Sabahatıinin bıı ene Ff'tıCl'· 
bahçt birinci takımında oynı. 
~ acıığı hildirılnıektedir.: 

Senjozef - Fenerbahçe 

basketbol maçı 
Pazar &:ünü, Sen Jozcf spor 

kHibii sahasında, reııcrb:ıhçe 
ile Sen Joz<'f Spor arasında ba · 
ketbol maçları ~apılacaktır. Gü 
ııiin programı şöyledir: 

Saat 20,ao da: 
F. Bııhçe (B) - SC'n Jot.Pf 

Spor (Rl 
Saat 21,30· 
F. Rah<;e (,\) - Sen Jozcf 

• por (.\) 

İtnl) an l'lııııine. koru ıe is ctnıi;>tir. Celal Atik'in son güreşler hakkında 
. düşünceleri 

llelsinki Olinıpiyatlanna s~· 
ıiıci ıfatile giden eski şampl
ı.onlarımızdan Celal Atik İshrı 
bul 'a dönmü tür Celal Atik Gü· 
re!i takımımızın kendi inden 
beklenen muvaffakıvet i ııeder. 
~uslercın<'cliğıne dair etraflı he. 
~ :ın:ıtta. bulunınıı tur. ı:~kl saııı
ııiyo111ııııuza gcire bnııtın sebcpJe. 
rl şunlardır: 
ı- 'I'"kııııın iyi çalı-.tırılmıımı. 

olma ı 
2- Fazl:ı idm• )apıırak yor 

gun dii$me i. 

fıın Atan'ın bırer derece almala
rı muhakkaktı. 

Celil Atik gtireşçilcrimize o
\'Un ôğretilmcdif;inı söylüyor ve 
cı~or ki: 'J akımınıız vanlış c;:ılı • 
tırıldı. bu tarzda c:alışınalarıı 
ilci lnkido de d('vanı etti. :.·or
gun clliştii.• ı·:ski anıpi\·oıı hıı i· 
ı.i bilı:ıli ellen• vermek zamanı 
ı.:clcliğini ~öylilHH' cTakını sunun 
bunun elinde oyuıwak olıırsa bu 
efcrl:in<' diincra demiştir. 

Futbolda Yugoslavyu 

Danimarkayı yendi 
Hel iııki, 2:l (A.A.) - Bugün 

~ apıl:ın futbol kar ılaşm:ıların· 
da \'ugo Jtı\•ya Danimarka~ ı 
5/3 yenme~e mınaffnk olmuş· 
tur, 

Kar ılıklı 8 collin ka~ dedildi 

A 

At leti~;;ı;· .,, ... .,. ; yeıtl 
rekorlar kırıldı 

3000 metre mônialı ko_şu finalinde Cahit önel 1 O un'~ 
gelerek 9. 4. 4-1 O la Türkiye rekorunu kırdı 

llcl ınki, 25 (A.A. ve A. 
P.) - Bugün Olimpiyat atle
tizm nılı ııbakalarıııa on binler
ce se~ irciniıı iinünde devam 
edilıııı. tir. Alınan teknik neli· 
ccler n ağıcl:ıclır: 

.ıoo m<'tı·e ıFiıı:ılı 

1 - Jorc Rlıııdeıı (Jaına· 
ik:ı) 45,!) saniye (Yeni Oliınpi· 
) :ıt rekorn. 46 2 lik rekor Ja· 
ıııaıkalı Arthur Wınd'e aittir.) 

2 - Jlcrb .\le Keııley (Ja. 
nıaika) 45,!l. 

3 - O . .\tııtson (Am<'rika) 
46,8. 

4 - Kar! llnas (Almany:ı) 
47 snnbe. 

5 - Arthur Wınd (Jamııika) 
47 saniye. 

6 - Mul Whitfield (Ameri· 
ka) 47,1. 

3000 nıf'hf• ııı~ııi.ılı ko u 
<Final) 

1 - Koı·:ıs Astheııfelder 
0

(A· 
mcrıka) 8 dakika 4:l,4 Ü'C'ni o. 
limııi~ at rekoru). 

2 - Vlacliıııiı Kaıaııçef 
(Rus) 8 dakika 51 ,6. 

3 - Johıı T>ı ley Cİııgilteı c) 
8 dakıka 51 8. 

4 - O. Rintinpaııc (Fın) 8 
dakika 53,2. 

5 - Kurt Socdelbcrg (İs· 
veç) 8 dakika 55 6. 

6 -- G. Hes elmann (Alman) 
3 dakika 55,8 

3000 metH• t>ııgellidc Türk 
atleti Cahıt Üne! 9.4.4/10 )a 
parıık 10 uncu olmuş 'c yeııı 
'l'iirki~ e re kuru tesis et mi5tir. 

ı:;oo ıııt'lrc• mcimifin:ıl) 

1- Johnııııson lFın) 3.4!1 
4/10. 

fi ni e ktıllıı::ırlıı:en ffoto 

3.49 8/10. Olinıpbat oyunların~~ 
3 - l\lc l\Iillaıı (Avustral)a) dem Pcnt:ıtlon mı.isli 

3.50 8/10. nın takım halındc şaıflP 
4 - Seutzll'r (Amerika) 3.50. ğıı şu şekilde elde cd11p 

8/10. 1 - Macaristan. 116 
5 - Ekmabıouck (Fransa) 2 _ 1s\·eç, ıs2. S 

3.51. 3 - Finlandba. 2I p 
6 - Boyseıı (Xorveç) :l.51. Ferdi Pentatlon şatr.c!ı 

ınii~aba· ğui'ıu 32 puanla is,c 
Hail kazanmı~tır. 

ampi)on olctuğu giirt le Amerikalıyı uerken 

Celfıl Atik Enıirglindııki k:ım· 
p:ı giderek orad:ıki çalı ınayı 
gördiigii zaman bundan şlkfl\ct 
edıncc \ntrrnör 'ecatl Koca· 
rıın •hiwn işımize karıma• dhe 
kendisini kamplan ko\ makin tch· 
dit ettiğini söylüyor. l~ski ş.ını. 
j>ıyona ı?Örc takım calıştırılmış 
olsaydı lla}dıır Zafer, Cemil Sn· 
rıbacak, Tc\'fik Yüce, hatl~ ir. 

ı!ı bu müsabaka fevkalade zc\'k .. 
li Ye he)ec:ınlı ger;mi tir. 110 metre <'ngelli r~·rncltri. Soldaki atltl Erdal Berlı..:ı)i!ır (l'o !o ,\ ,P.) 


