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lthalcitımiiın azaltılması için 
miihim bir tedbir alındı 

İthalatcı 
"'" 

50 sini 
firmalar ithal edecekleri mal tutarının yüzde 35 

bankalara peşin olarak ödemeğe mecbur tutulacaklar 
ila 

lliilcunıeı, 
ll1ta1111or. 

fJu ıedbirle . itlıalat-ııııızı 
ala"lcalılar ıahas 

yüzde 30 • 40 a%alıaeajıııı 
Fakat veya 

edileceğini ve figatların artacağını 
karaharsaııııı 

ileri siirüyorlar 
teşvih 

Gaıeiecmk ı SAB~~~~Fıi:..EZ 
Ankara, 23 - Dı~ tıcaret mu· 

Bu d 'ld' J uzenemizin aı;ık vermekte de· 

1 

eg"" ı ır 
1 

,·am etmesi üzerine hUkiinıetin 
, ilhamlle ilhalllın tahdidi ıçın 

1• AZA~: Bankalar aralarında toplanarak 
Ah YALMAN ithalatçı tüccardan bundan sonra 
"' rnet Emm ·· d · rı ü d b 11 yuz e 35 ıl y z e 50 marj ta· 

q •usı ajanslardan birinde va. lep etmeğe karar verml5lerdlr. 
ti rire gören gf'nç bir gazete· Piyasada büyük akislt'r doğuran 
-.:rkadas, haber kıtlığı k:ırşı· ~·e fthallitı )ÜZdc 30-40 azaltacak 
\ir ~ kalınca. ha)nlini işletmiş, olan bu karar şu şekilde alınmı$ 
tııı avadis uydurmuti. icat et· tir. 
tf 11haber ele u: Çarşaflı \e ıe· BilindiiU gıbı, liberasyon pren· 
tı11 afalı bir kadın, AnlaraJ.ı siplerinden fa)dalanan tıiccar 
't ' llleydanındı yıı me,·sınıl· bugüne kadar dilediği miktarda 
,,.., ıııt •hsus rahat ,.e medeni kı· ıthalat yapabiliyordu. Bu yüzden 

'teııı b" •· ·· · 1 .ııt111 ır aııın uıeı'IDe u · geçen sene dış ticaret muvaıene 
~li ı!,o •kocalarımız, sizlerin miı: 200 kfisur mll)on açık \'er
.ıı ... 11

1
11Zden ''!erimizi ihmal e· mis bu scnenın ilk altı a'ında 

"or ar. d • •· t ki • . " lltıı C) ip alZI P" a a• da bu lÇlk 800 nııJyona yakJaı-
~.h ik.ı .kadın saç ı;aça, baş nııstır. 
tı dov.u3mfiş... İthalltı kısmak için liberasyon 

llıaıı:r bo~·lf' bir haber ııycl~rııt· prensiplerinden vaı.gcçılmcsi uy. 
~ıı. h:ı· hır aka cll)el·ek ısek, gun :örülmemiş ve bankalann 
tatırtı ha!de ~·o~ so.ğuk \e rok kredi hu u unda müsktilit ~·ıkar· 
~ilin b'~ır ;ıa~arlıı. _Bir .. ~.era ı malarının bu gayeyi temin ede
-~ kad ut~n d~n)arla, Turkı~e-, ceği gozönünde tutulmuştur. 
~I ın ııılı;ıJııbının sırıra ın· Bunun üzerine i\Jerkeı banka· 
~..; Turk kadınının tekrar sında bütün bankaların iştiraki. '\'uaan l\luhaleftt Partisi Bışk:1nı General Papagos; iyileştikten 
~~re kapandığı. ' ir mu., le bir toplantı )apılmı3tır. Bu iç· ı.onrı parlamentoya gelen Ba:ıbakan 1"icholas Pli tlru'ı leh· 
~ i gurduju, memleke~ln <Devamı a: 5 Sü: tde) rlk ederbn 
~ bakımından gerllcchil 

1 
~Itır da bir fikir pe)d• ol- NA 10 •• k ti • 
~;:l~~r~~~r~ guner uvve erı 
~~~n~~::aan !:!:r~~nh,~t manevra 'fapacak 
~e dair \trcliil böyle bir ha· 
ltrj lıııkını takım Ttirk ıazete
~ '-rafından doğru zannile 
ltt~~d~llnce, dünya yüzünde a· 
-1 tıı1111 'lıe beliren kanaatin ye. 
•-ıı .. ~ delili d İle geaiı ölı;üde 

.... ılıcaktır. 

'-::·~ başka habude lahrik 
t~•« lııyeu 'ardır. Kadınlar a· 
'lııte •ki ıerl kafalılıtın, Tica· 
)~~ llıahsus gayri mes'ul ve 
te .\ıt:ır hüviyet pe) da ettilini 1 
>•ı.... ırada l:lus me)'danıada. _, 
~. haberde tasvir edildlli 
~I bir cür'et gösterilebildi· 
:."1''1ı~lıelelerde okuyan geri 
ı._, \' •r elbette cesaret bulur. 
~~ lbemleketln bazı küçük 
•tııı tinde ltadınlanmıııa me
~ "•rlıtına 'e hürriyetine 
""llıt~len tahammülü geçme.le 
~il bil baskıyı arttırmak için 
""'· lr örnek diye kullanır. 

önümüzdeki ay içinde yapılacak müşterek manev
raya ltalyan sava~ uçaklarıyle gemileri ve Amerikan 

deniz birlikleri iştirôk edecek 

--

il '"a4ol• ıl/aMI 
Napoli, 23 - Atlantik Paktı 

KuvveUerl Güney Avrupa Genel 
KarargAhından dün akpm bll. 
dirlJdiğine göre., İtalyan ve A-
merikan kara, deniz ve hava kuv
\"etleri önOmüzdeki ay içerisinde 
müşterek bir mane\Ta yapacak
lardır. 

İtalyan ku\r\•etlerine teknik 
manevralarda İtalyan savaıı uçak
lariyle gemileri ve Amerikan 
ha\'a kuvvetleriyle deniz birlik· 
lel'i destek olacaklardır. 

Mısır askeri 
' 

Yardımı 
Kabul edece~ 
lngilterenin Süveyş 
bölpesini tahliye 
edeceği söyleniyor 

'n.ülu '-/crtft 

Kahire: -23 - General 
Necip dün aksam verdiği be • 
yanatta Mısır'ın, tam bağım
sızlığına uygun bir §Ckilde 
olması şartiyle, yabancı 
memleketlerden yapılacak 
askeri yardımı, herhangi 
bir tee:wliz halinde, kabul 
edeceğim söylemiştir. 

l\lı ır'ın Savunması icin 
d~tlariyle ISbirliği yapma
~ a lımade olup olmadığı sua. 
line \erdiği cc\'apta gene
ral ŞÖJ le demiştır: 

«Mısır. tccavUıe uğradığı 
takclicde )ilhancı lardımını 
kabule hazırdır. Fakat bu 
yardım :Mısır'ın tam istiklal 
hudutları dahilinde olmalı-
dır.~ • 
Beyanatını Fransız radyo 

yayın postaları için veren 
general Necip, Fransızca 
konuşmuştur. Geneı·aJ en son 
askeri techizat ve yabancı 
memleketlerde kullanılan 
silahlar hakkında bilgi e
dinmeleri iı;in kabil olduğu 
kadar çok sayıda Mısırlı su· 
bayların yabancı memleket
lere gönderilmelerine taraf. 
tar olduğunu beyan etmiş 
,.e sözlerine şöyle de,·am et
miştir: 

«Halen bu hususta Mısır 
He Birlt'şik Amerika arasın
da anla$1llılar mevcuttur.• 

Ordunun glri tiği hareke
tin siyasi partilerin tesir 
veya direktifleri. bilhassa 
Mlislfiman Kardeşler birli
ğinin nUfuıu altında mı re. 
reyan ettiği sualine. gene-

<Devamı Sa: 5 Sü: 4 del 

CağaJollu Mollafe.nart ıokak 39 - 3! - felefon: 24!01 - 211315 - 29318 : l'elıraf: Vatu 

Gümeli Bapr dün ıece hava alanında kendisini karaılayanlar aruındı 

Günseli lafar dün 
istan&ula dindii 

Avrupa Güzeli ; Yeıilköy hava meydanında, ailesi 
efradı, gazeteciler ve büyük bir meraklt kitlesi 

tarafından karJlland1. 

Güııseli~ ..... toplantısı gapaeak 

• ., 1 

• • • • • 
-• • • ~ • • • • i 

' ' ••• \• • 1 ·J·. • • • > • • 
1 \ • • ••••••• 

•' . - -. . . 
Günseli karp)ayıcılanaa tebessüm ediyor 

1951 Türkiye ~e 1952 Avrupa 
güzeli Günseli Başar dün saat 
20.30 da Yeşilköy havı mey«Janı 
na inen Yunan havayollarının 
bir uçağı ile şehrimize gelmif· 
tır. 

GünM?li Başar, 6needen haber 
\'erlldiVne göre. Yqilköye 1Ut 
18 da varacaktı. 

O saatte; Ye&ilköy bava mey
danı seyirciler, meraklılar \'9 
gazeteciler tarafından dolmuetu. 

Gfinsellnln dört saat rötarla ı• 
leceği haberi; kendisini ka11ılama 
ya huırlanınlar üstünde sotuk 
bir duş tesiri yaptı. 

Günsellnln ıüıel yüzünü &ör
mek için bekll.yeeelı: olanlar pek 
çoktu ... Ama dört saıt bu ... dile 
kolay!! Yavq yavaı meydan bo
şaldı ve hava meydanında ıaze
tecllerle birkaç yolcudan basta 

(Devamı Sa: 1 Sü: 3 de> 

1 

1 Bayar ve 
Menderes 
Bugün geliyor 
tzmlr 23 CA.A.) - Cumhur· 

-~· lılten haber uydurmak 
"'lı11ıt r hareketin dürüst ıaıe· 
~e,,.. e Yeri yoktur. Gazeteci, 
-.qıJcı.' eden hidiselerl, taraf. 
ltıı•1111ı Ye titizce bir itina ile 
tt,,. lı~deden geçiren ve bir 
... ltııdı hlıdan bunu ak ettiren 
'lıtıı111 r. Olnııyan bir hldiseyi 
tflJfı rıı. diye göstermek, gazete· 
'ıılfatı esJeilnia en çirkin bir 

l\fanevralara, Atlantik Kuvvet
leri Güney Avrupa Kara KuV\·et 
!eri Komutanı General Enrieo 
Frattini ile Amerikan Havı Ge 
nerali Da\•it Schlatter komuta 
edeceklerdir. 

Kara harekatına üı: İtalyan tn. 
meni ile iki dağ tuğayı ,.e bir 
zırhlı alay iştirik edecektir. 

İsve(''te deliren bir polis 
dokıız kişiyi ö ldiirdii 

başkanı Celil Bayar lle, sut 
12.30 da Aydından 1tıhrimize 
dônen, Başbakan Adnan Mend• 
res bugün saat a de •İstanbuh 
\'8puru ile İstanbula müteveccl· 
hen İzmirden ayrılmışlardır. 

Devlet ,.e hükQmet başkanlan 
•·ıhthımda Ekonomi \'e Ticaret 
Bakanı Enver Güreli, mlllet\-e
kllJeri, \'ali. beledi)e ba kanı, 
kolordu ve jandarma genel ko
mutanları. basın ya)"ın ve turizm 
ı;:enel müdürü. mülki ve askeri 
erkin, basın mensupları. D. P. 

• 
llıafldlr. 

!flli1ı1 

. 
lran' da Once ana ve babasını öldürüp evlerini yakan deli 

~ lletı l~zetecilik dbette bu, 

~--"eııldır. Gazetecilik serbest Dün gece Ankaradı yakalanan haydut lbrıhim Cengiz (salda) 
... "'lfe t elıur. Kuvvetini kendi 
~tıııbı ellkkisinden \'e halkın soldaki bakkal kıyafetine ıırea komiserdir. 

Onbeş general 
Emekliye ayrıldı 

katil, niJanlası ile patronunu balta ile doğradı. Ka
tilin cesedi gölden çıkaraldı 

AuHfatd ,._ 

~Jetııa den alır. Vazife ve safl. o• h d d • • 
"l tı1~1 lıarıı taşıdığı mes'UIİ· ır ay ot un 
..... ~'1urdan fıkarırıa ve halkın 

• 'uoeial•• 'l'r•u 

Tahran, 23 - İran hükumeti 
bugün görünürde silahlı kuvvet· 
ler kadrolannda esastı değişik. 

Stockholm, 23 - Bütün güne3• Hedin dün sabahın erken sa • 
isveçte yapılan araştırmalara rağ atlerinde sekiz kişiyi seri halin· 
men g kişiyi öldüren 25 yaşla. de öldürmUştUr. Nişanlısı da bun 
rındıki polis Tore Hedin bulu- lara dahildir. ~e hı/•1an haberler netice. ın· eeso'da yakaland1 ~1 lı •rıa, \•arlık hakkı n 

.._ili •l~az. 
namamı5tır. <Devamı Sa: 5 Sil: 1 t!al 

likler yapmaya girişmiştir. Yük- ------------- ~ 
~ ~l>!:: ... ~·:~.te._c~~~i~ ajır 
~dı) 

GAZETEMİZ 
8UGüH 
12 SAYFA 
la -
~~or ilôvemizi 
; lrlezıiinizden 
sror/o . . . 

lbrahim Cengiz, Çankırl'yı kasıp kavurmuş, 
askerden kaçmış ve bir yurddaşı 

öldürürken yakalanmıştı 

sek rütbeli 15 subay emekliye k 
1 

rl 
ayrılmıştır. Subaylar arasında Arnavut as er e 
Tahranın eski askeri ' 'alisi Ge· 

<Devamı Sa: 5 Sü: % de) hadise eıkardı 

Bava 
Ankara 23 - Dün şehrimiz- den firar etmiş ve eski sanalını 

de hır haydut yakalanmıştır. icraya başlamıştır. Daha ziyade S • led • 
Aslen Ilgazlı olan İbrahim Cen- zenginlere musallat olan ibrahinı, ertll 1 
e,ız Çankırı ve havalisini kasıp parasına tamaen bir vatandası 
kavurduktan sonra 10 ay önce öldürürken suçüstü yakalanmış Bir haftadanberi dC\•am eden 

Yugoslavya hududunu tecavüz eden Arnavutluk 
askerleri geri atıldı. Her iki taraf 

arasında yaralananlar oldu 
yakalanmış ve askere sevk edil· ve te\'kif edilmiştir. sıcaklar dün hafiflemiş ve sabah Arıbr• A/ann 

1 
mişti. 44 yaşında olan ıaki İb. 1''akat azılı şakı buradan da hava hayli kapalı geçmiştir. Bilkreş 23 - Dün gece Ytı· 
'"ahim bir kolayını bularak uker <Devamı Sa: 5 Sü: 3 'le> Bu arada Karadeniz ve l\larma- goslav • Arna\'utluk hududunda 

EtiDh Odası "lıongresiııde 
diin ıs üge fJ11l11ııd11 

rada başlayan fırtına yüzünden iki taraf askerleri arasında kqn 
§ehlrde bir gün evvelki botucu lı bir çarpışma vukıı bulmuş-
bnadan eser kalmamıstır. tur. 

Yeşilköy .Meteoroloji istasyo. Hadise, Arnavut asker'erlnln 
nu, bugün yafmur yafaeatını Yugoslav askeri elbj&ele,·i ı?IYf' 
haber vermektedir. rek Yugoslav hududuna Y3ıl'lk 

Böylece havanın daha da se- lan bir teca\ üzdcn ılerı .•,.lmı~ 

1 
Bir üye, 

1 k k d ·ı · d d" dir. Birkaç saat üren ı;arn ~!"l\:ılJ-
SI Si temas e 1 ıyor, e 1 Dun en fazla sıcaklık &ölsede 1 dan sonra Arnavut as'<rrlrr• ı;:e 

Yunan Kraliçesi 
Karaaöaca aeldi 

A ııcltılio 'NHI 

Edirqe 23 - Dost Elenler 
Kraliçesi Frederıka bu sabah 
beraberlerinde prensf!s Sorla ili' 
yaverleri ''" nedimeleri ve Trak 
ya Umumi Valisi. Trakya Jan. 
darma Komutanı. ajans muha. 

f 
temsilcileri ve kalabalık bir 
halk kUtleıi tarafından uiurlan 

. mışlardır. 

-----·---------~ 

' ısteyınız 
niçin hekimlerin muayene ücretlerine ı ı·inley•~di tahmin edilmekte tir. 

Cl'a&111 5 inci ıayfamızdadır.l 31 derece idi. Devamı Sa: 5 Sü: S de) (De\1'111 Sa: 5 Sü: • 4e> Dekm kifiyi öldlirea Tl're Bedin (Jtadye Fote. (A. P.) 
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ıt.Li l f;! · D 1 AVRUPA MEKTUPLARI( 

Işıklar içinde Roma 
Zafer Bayramı 

programı hazırlandı 
ı H Av Aça:ı Mekanik 
YA%lv•~ Kongresi 

İsrail ve fuar · 
b~ros11, 

İsrail elçiliği basın u k ı .. 
Lo teşkil ederek ak 

Puıs, n· - ------ - Yaı- : ""°' fusat buldukça, gere ıer· 
rail de,Jetlnde ol~P bltt~raU 
den, gerek 1·urkı)e • (teıı 
münasebetlcr.iııdcn bahse ıar· 
bro&iır IC'r çıkarır ,·e bun 
dan blıe de ı:iınderır. lı· 

dra, Zil· - il maktadır. Tre· 

1J.~~;: dı~~ Prof • Dr • K.. Öı11er Çag"' lar )anında daha 

1 

\i çeşnıcslnln 

bırçokiarını ve 
bırleri gece· L.------=---------------..... """"'=""""' bılhassa Na,·ona lerı bo~ elek-

Yeşilkôy l\leteorolo}i is-
t asyonunun tahmlnıerlne go· Çahşmalarl 
re bugiın muhtemelen ha,·a 

trık altında pırlanta gıbi lan· Su l"un etini meydanı ile Va tıkan meydanın 
maktadırlar. Fakat oyle ıanne- Deierlendlren memleket dakl buyuk fıskıyelerı ılkrede· Zafer Bayramının; eehrimi?de kullanma programı vl!lset· 

te hazırlanmıştır. 

sağnak halinde > ağmurlu 
geçer.ek, \ e ıonralan hava 
11tacoklır. 

Bu drfa da, bu bür0~1111 
mir Entcrnas onat fu_a çı· 
tnh~Is edilen bir bro~ur diyorum kı Roma kadar ısığa bilıriı. 

Bil' mll)on altı yüı: bini geçen Programa gore, sabah saat 9.30 ile 10 ara ında ıl!yet ve 
belediye erklnı, şeh ir 'J1eclısi iıyeleri, partiler t0 m~llcıleri \'El 

diğer protokola dahıl zevat Orduevi salonunda Bmnci Ordu MU· 
fettişıne tebrikte b~lunacaklıırdır. Takı;imde yapılacak mera· 
sıme saat 10.15 de Vaii ,.e Komutanın törene i9tırlk eden b ir· 
liklcrin teftışlerile baslanacak, tsUklAl marşı soylenlrken dire· 
ğe bayrağımız tekilecelı:, tıbıdeye telenklcr konulazaktır. lU· 
teakiben s:ünıin onemlnı bellrten nutuklar soylenecek, daha 
sonra geçit resmine başlanacaktır. O gün resmi binalar gündU1 
bayraklarla \"e gece de ıştklar la donatılacaktır. 

Fen F akfillesi konferans u 
tonunda çah malarına devam e
dıın Vlll. ncı lılletlerarası Tco. 
rık , e Tatbıkl Mekanik kongre 
si dün oğleden evvel de çalıe· 
'nıalarına devam ctm ıştir. 

boğulmuş b r diğer Avrupa ~dı ntifusıle Ronıa bu ısık bol· 
r i kolay bulunamaz. Çunku Ro· 
ma, en merkezi noktalarından lu~una nereden karn&nıu~tur? 
k enar mahallelerıne kadar her ltalya, bugünkü gUnde su kuv. 
noktasında fevkalAde &ekilde \etlerıni en ili bır §ekilde de
ıqkJandırılmıştır. Tarihte alev. ğerlendıren memleketlerın ba· 
" 5ında gelmektedır. Gene de is-ler içinde yanan Romanın )eri· 

Jli umdı &tireklı bır sekllde her vıçrcden elcktrık ithalatı yap-
.,. maktadır. Bunun için butıin İ· 

ıece elektrık huzmeleri altında tah a, her gUn bıraı daha art· 
parlayan bir Roma almış bu· mak fartlle pek bol ısık ve 
lunu~or. kuV\·ete ı;ahıp olmaktadır. Bura 

Çok ışıklı şehirler geceleri da· Hıdro elektrık santralları· 
ıöğe doğru aksettırdıklerl liU· nın ne miktar ve ne güçleri 
alarla yeni sönmüş bir yangı· hakkında fıkir ..-erecek durum· 
nın devam eden kwllığını an· da değılım. Yalnız liU kadannı 
dırırlar ve U. uzaklardan farke- soyliyebilirım kl Romada elek· 
dılırler Roma bunlardan çok 
farklı, benuz alev gUtunları trıtin kılovat uati 0,3 lirettır. 
yükselen bir yanııın manzarası Bu bizim paranıula kuruşun 
arzetmektedır. Romada hemen dortte bırındl'n daha aşa~ıdır, 
tek bir yol gosteremezsiniı ki yanı 8-10 para arasındadır. En 
!buradan boydan boya bir ışık düstrl ve ticaret lıleml bundan 
n ehri akmıG olmasın. En bUyuk çok daha aşağı bir tarifeye ta· 
müessesesinden en küçük duk- bldir. Ona rağmen ;ikAyeUer 
klnına kadar her ticari müesse te\ali ettı~ınden bunun indlrıl. 
ge, bulunduğu bınanın cephesi· mesi düşilnülmektedır. Sıkayct 
n1 elınden geleblldltı kadar Ee- daha z.ıyade elektrik cereyanı 
niş bir iekilde rekl!m ısıklari· üzerıne konan vergileredır. 
le donatmıştır. Gece )arısından Yuksek vcrs:ıler netıcesinde bU 
çok sonraya, hatta gün darın· }tik bir apartman dairesinin a
cıyı kadar devam eden bu ışık lektnk ıarfı)atı, yemek de e
lar arasında eski ..-e yeni İtal· lektrikle pişirilmek sartile ay. 
yan san'at üstatlarının vücude da 8-10 Türk lirasına baliğ ol· 
getirdikleri ft.bide...t binalar da· maktadır. 
ha heYbeUi bir iekil alıyor. 
Kim ne derse desin mimarlık 
uba•ında İtal •anın Ustune 
memleket yoktur. Bıitün dun· 
yanın kendisini beton .,.c çelık 
bloklara kaptırd~ı bir devırde 
bile İtalyan mlman, sanat zev. 
kinden en ufak bir fcdakArlığa 
razı olmanıış, pek zorlandığı 
hallerde, eski ıle yeniyi mezce. 
derek baska memleketlerdeki
luden apayrı bir dl'\Ti trm ıl 
eden eserler me) dana getlrmış 
tir. İtiraf ederim ki İtalyayı ge
zerken, bir çok yerl!'rde ve bll· 
hassa bizde hu'Canan bina ser
mayesine acımamak elden gel· 
mlyor. 

Romada elektrik su gıbi a· 
karsa suyun nasıl bır bollukta 
olduğunu muhterem okuyucu· 
larını elbet kola,>ca takdir eder 
ler. Ronıanın bir çok meydan· 
larında 'li ücude 1:etırılen fıskı· 
yeler gi.ınduıün etrafı serinle
tır, geceleri de akscltirdıkleri 
ışıklarla muhitlerine hususiyet 
sağlarlar. CeEmell'r arasında 
bılha a Fontana dl Trc\ı, üze. 
rlne dıkkatt çckenlcrın basında 
gelmektrdır. Nicolo Salvınin 
hır eseri olan çeşme 1762 de 
Jnp cdllnıls olup Poli sarayı
nın cephesıni suslemektedır. 
Çesme) 1 bir çok heykeller t ez. 
yin etmekte \ c sular, $clAleler 
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TORKIYE IS BANKASI 

Bauraın 
G A _ _JE _ _ T İl S İ ...,,, 

Yeni kanunun verd.ğl haklar dairesinde \e eskiden ol
duğu gibi istanbulda •Gazetecıler Cemlyctı• tarafından çı. 
karılacaktır. 

« BAYRA M GAZETESi » 

Cumhuriyet. Hllrriyet, Yeni Sabah Vatan, Yeni İstanbul, 
D0n)a, Milliyet, Son Posta, Akın, Hızmct, Akfm, İstanbul 
Ekapre!, Son Saat gazeteleri yaıı ailelcrinın l&tirAkiyle renk· 
li, dolgun mündcrecatlı \C ,ayet ıtlnalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi ,, 

İlanlan Ankara Caddesındc yalnız • iıAneılık Şirketi., 
resmi ıllnları da •Ttirk Basın Bırlıtı ''e Ortakları Resmi İ. 
!Anlar Kollektif Şırketı• tarafından kabul edılecektir. 

Sayın Dok to r ve Eczacı ları n Nazarı Dikkatine 

Lezzeti hoş •B• Vitamin kompleks inin tamamını m uhtevi 
teksif edılmis kuru 

VİTAGİST 
Maya HOLLANDADAN ithal edilerek ecza depolarına dağı

tılmıstır. Literatür, izahat ve nilnıune için 

TORK - ELLAS T. A. Ş. 
Eski GUmrUk sokak, Yeni Han. Karakoy - İstanbul. 

Tel: 44637 - 44638. 

Akşam Erkek Sanat Okulu 
ltlüdürlüğünden 

Okulumuza 1952-1953 öğretim yılı için öğrenci kaydına 20 
Ağuıto5 1952 tarihinden itibaren ba•lanacak \e 11 Ekim 1952 
ıuno !oı:ı verilecektir. 

Yazılmak isteyenlerin, giriş şartlarını ô renmek üzere ·Top
baı:ıede an numaralı• okul mOdürlUCUne baJ'urmaları . 

<13U8) 

Xll. MiLLi TÜRK TIP KONGRESi BAŞKANLIGINDAN : 

Mecbur! ıebepler dolayu;l~le konırcnln toplantı günleri 

25 • 29. El:'LiİL. 1952 
ıUnlerlne alınmı~tır. 

Konıreye lıtlrlk edecek üyelerin ve serı;:lye katılacak fir 
maların hil&ı edlnmeleri rica olunur. 

İıtanbulun 
Perlıan ıebillerl 

Ronıadaki çefmelerl gorür
ken ve onlardan bahseder

ken istanbulun emsaliiı çeemc 
,.e sebillerının perişan halleri· 
ni hatırlamamak mumkun mu· 
dür? Eskiyi halıyle muhafaza 
eden, yenısıne de\Tln en gUzel 
~cklıni vermesini bılen Roma· 
da İstanbul hesabına ibretle gô
rülecek ve örnek alınacak çok 
ıry var. Hu anda goıUmün o
nünde fi tarıhindc Türk sanat. 
klrlarının yıllarca çalıprak 

me~dana ıetirdıkll'rl çeşmelc· 
rin yıkılmaya ~uz: tutmu5 hal· 
lerını 'e gayretli İstanbul Be
ledı)esi~ unat eseri bir çok 
çeşmenın hemen yanıbaşına 
konduruverdıği sarı pirınç mus 
luklarıle modern çeşmelerin ha 
li canlanıyor. Harablye terke· 
dllmls mılyon deterinde eser
lere na ıl kıymet verıldıCini i.Yi 
ce anlı) abılmeleri ıçin ilgllile. 
ri şoyle bırkaç haftalık hır 
milddct için Romaya gônder· 
mek yerinde bir tedbir olur ka· 
naatındeytm. 

Roma bir tek mektupla anla· 
tılacak yerlerden değıldır. Bir 
çok inıelı yokuşlu mahalleler· 
den te ekkıll eden 5ehırde, baş 
ta opera gelmek üı,.re bir çok 
Uyalro, operet, muzıkhol, açık 
~c kapalı konser mahalli, mü
teaddıt müzeler, rcsım galeriJe. 
ri, hıısu·ı koh:ksiyonlar. ~aya. 
nı temaşa Abideler, heykeller, 
&araylar, eskı eser olarak Vati. 
kan S!'hri (Müzesi ve kıtaplığı 
ıle beraber), Sen Piyer kılise· 
&ı, Forum Ronıanum, Colosse. 
um, Santamaria, Sanpaolo, Trı
nltal del Mont!, Vılla Um. 
berto, Farneslna ''esaıre \'U· 
dır. 

Romada §ayanı dikkat olan 
nokta eski 'e yeni biltOn eser· 
ler üzerine turistlerin .alAkasını 
çekmek için yapılan propagan. 
da ve bol neşnyattır. Bu saye. 
de bUyUk yabancı halk kiltlcle· 
rl daıma hareket halinde Roma 
\'e biltıin İtalyayı sürekli bir ti 
yaretgAh yerine ko) muş bu· 
lunmaktadırlar. 1tal} a da bu sa
yede dünyanın blrıncl sınır tu· 
rıst memlekl'llerlndcn b1r4 hıı· 
line gelmiştir \'e senede ) üz 
milyonlar kaz:anmaktadır. r------, 
GEtM.IŞTE 

BUGUN 
IH ercldabık 

zaferi 
4ss >ıl en•el buıun, 2« a . 

Bir katil 
Mah:~um oldu 

Geten sene, Beyoğlunda Ye 
nişehirde feci bir cina~et olmuş, 
Sultana lsmınde bır kadına te
cavüz etmek ısteyen Uç arkadaş 
tan Aleko, Sultananın dostu 
:Mustafa tarafından i>ldürülmUş. 
tü. Sanık, yapılan duru&nıa ~o 
nunda 1 sene B ay hapse mah. 
küm olmuştur. 

Ayrıca, Sultanaya tecavüz e 
denler de uçer &ene hapse mah. 
kOm edilmtşlcrdır. 

lsviçrelile r neden 

yumurta almıyor 
İsviçre Ticaret ataşeliğimiz 

den gelen bir haber, yumurta ti 
caretıylE" iştigal eden ticari me· 
hafil için çok alAka çekici gorill 
mil&tür. 

Ataııeliğtn \'erdığl malfımata 
göre, her yıl ortalanıa 30-35 mil 
yon Franklık yumurta ıthal edl'n 
İsviçre, bu ıthaıatın ancak 
200 - 250 bin franklık çok cüz'i 
bir kısmını Türkiyeden temin 
etmekte, mUtebakıslnl başka pa· 
zarlardan alnıaktadır. 

Ruzdrlar kur.ey )iınden 
kunetli esecek, ı;uhunet 

drjiemeyecek, Karadenlı 
, e lll armaradakl rı rtına :> L 
ne devam ~d eı:t l.tir. 

Dıin hına az bulutlu get
mlş 'e golgr.de en ) ukr.ek 
sıcaklık 31, f'n dlişuk sıcak. 
lık ise 23 olarak kaydedil-

S i rkecid e bir l~r-. ----
İ~j~~~ah ~!~~130 do, sır \ B~\~~UıKIL~~~ERLER 

kecide Aşirefendi caddesınde, SEFERi 
f ncirzade hanında büyük bir A- ı 26 Ağustos Salı gllnll bayram 
monyak fışesi patlamıştır. 110 !Uıl'e po;tası olarak Bakır va. 
nın en üst katında boğulma teh. puru saat 18 de Hopaya hareket 
lıkestnde kalan 5 kişi ~tfalye ta 'edec~ktlr. 
r&fından asağı indırilmıştır. Talı. A VTJSTURYA Tir' ARET 
klkata ha6lennıışt ı r. Bt\KA1'1 GELlYOR 

Ha&talara Yardım Ce mi· izmır Fuarı miınasebeliyl~ bir 
• • d 1 d 1 miıddcttir memlelı:etımlzdr bulu. 

yetını o an ırmıi ar nan Avustuna Tıcaret Bakanı 
Akıf Yığıt. Bekır Karabal ı Jo•enh Greıtav buglln fzmlrden 

\'e Hamdı Pavdaşlı isimlerinde "hrimize t:rler<'k ve yarın mem 
Uç ki~i. Fakır hastalara yardım lehtlnc doncccktlr. 
cemi) etini dolandırdıkları iddia Bakan. varın yapara)!ı bir hR· 
" ıle mahkemeye verılmiflerdır. ı;ın toplantısında, TUrkh•e - A· 

Caddelerde gidil geliı \'lısturva tlc:ırt münmıbetlerine 
dair lzarattıı h11lıınıırııktır. 

is t ikametle ri ayrılacak RiR K mrı-.: t 'TfHAR 
. . d 0 r . t ET'IF'J\: tsrnnt 

Seh;ımız e ı;eyr se erın an. Beşiktaş Erdo~an sokak 4 nu 
tlml ıçın .s ncı fube mütdürlü~~ ı manda o•ııran Sıdıka Yürük, bir 
ntin faalıyet ~e gayre lerl ·, senedenberi m"tre~ yasadığı ku
vam etmektedır. Son olarakbdl~ yumcu Ne\'r!'sin. bir tür!U nlkAh 
Rumelı caddesinde ve istan u yapmama ından mliteessir ota. 
da ilk dl'fa olarak gidiş geli' tı; rok· tuzruhu ile intihar etmf"k 
tikameti tesbiti.n~ başlanılmıştı:. iste~iştlr. Sıdıka, Si&li Çocuk 
Bunu yapmak ıtın. caddenin ° · Ha!.tııhanesine knldınlmış tahki! 
tasına urı par~e taşlarından bir kata baflanmıştır. 
hat doşenecektır. 

Bir vicdansız ıoför Dr. Z e ki Erataman'ın 

b ir mektubu 

Koni:re) e verilen ın tebliğ· 
den bıri de, İstanbul Ünıversi 
te·i Fen Fakül esi asistanların 
dan Dr. Feza Giırsey'c aıttlr. 

Konı;reye lştırak eden, Prin
ceton Yüksek Araştırma Merkezi 
Azalarından Von Neumann tara 
fından altıka ile takıp edılen hır 
konferans verilmiitir. 

Konı:re mOnasebeli}lc açılan 
teknik kitap sergisinde 1000 den 
fazla l' er teşhir edilmektedır. 1 

Diln oğleden sonra Ayasofya 
milzesinl. llıpodrumu ve camileri 
gezen kongre tiyr.leri buı;un de 
hususi bir teneztiih \ 'apuru la ı 
Doğaıiçi ile Adaları geezccklcr
dir. 

Bebekt e bir p ark aç ı ld ı 

BebC'kte Mısır ı;efarethan!'&I il" 
Galatasaray kulilbU arrındaki 
boş saha b~ledlye bahı:elcr mu 
dürlüğü tarafından park haline 
konularak halkın istıfadesıne a. 
~ılmıştır. 

Doğru b ir şoför 

Tatbikl ve Teorik Mekanik 
kongresı Amerıka delegelerin· 
den birı evH lkı gece bindı ı şö· 
Cor Ham<iı Gorşcn idare-ındekl 
2610 numaralı plakalı otomobıl-' 
de cüzdanını düşiırmfiş, aradan 
bir saat geçmeden şöfôr tara· 
fından iade edilmışUr. Sôfôr 
Hamdi Gor~ene Altıncı Şube ta
rafından takdirname verllmiettr. 

Maden aramak ü zere 6 

ayda 8295 kiti Bakanlığa 
başvurdu 

Ankara, 23 (D.H.A.) - Ma. ı 

Ataşelik ) aptığı incelemelere 
göre, bunun sebebini: tüccarla 
rımızın taahhiıtlerıni yerine ge. 
tırmek hususunda gereken titiz · 
!iği göstermemeleri \'e ambalAl 
islerınde dıkkatslz da\Tanmala. 
rında bulmaktadır. 

Kadırgada Hamam Sokağında 
oturan \e 5491 plAkalı taksinin şo 
forü olan Agop Kazancı isminde 
bir şahı&, SıMyo adında 7 ya
iındakl bir kız çocuğunu kandı· 
rarak otomobiline alıp, Sultanah 
met Parkı kar&mndaki meydan. 

r: Muhterem gazetenizin dencıllğımizde her gün bariz bir 
18/8/ 952 tarıhll nu&hasında Te· ı inkişaf müşahede edılmektedir. 
kirdag D.P. konıırasındakl ko· Biıe \'erilrn malOmata göre l\la 
nuşma matbuata aıt olan kıs- den arama ruhsatiyesl almak U. 
ml mucerret ve noksan cümle· zere 050 yılında Ekonomi \e Ti· 
!er olarak kallt edılnııstır.ı 1 caret Bakanlığına 4283 kişi mil· 

Kıyı Emniyet iıletmesinin 

faal iy e ti 

Kış dolayısı)la , kıyı e~iyf"tı da kirletmek istemiştir. 
işletmesi, ~aradenlz Boğazı aA Fakat, tanı çocul:a tera,·üz e 
zında \'e cı\·arında bulunan can decciU sırada yakalanan Aı;op'un 
kurtarma lst:m onlarını sıkı bir akli durumundan şıiphe edildi ln 
tertı ten gccırmeğe başlamıstır. I den Bakırkoy Akıl Hıı~tahanesi. 

Draıi lya'ya 400 b in ton racaat etmistı. Bu miktar 951 
yılında 6789 a ylıkselml& ,.e 952 

hubub at ih ra ç edile cek nın ilk altı a~ında maden ruh 

İ§letme, bu teftişler sonunda, nr klltdırılarak tahkikata başlan· 
istasyonların lhtıyaçlannı. can mı~tır. 
k<ırlarnta vasıtalarının durumu· 
nu, personel l~lerini tesbit et- ltalyan vapurunun kur ta-

mlş olacak~ır. . rılması için çalıt ılıyor 
A)Tıca, ln;::ılteredc ınşa ettlrl· . 

len Can kurtarma motorUniın 2500 ton hububat hamulr>sı l 
servise sokulması işi de bugün 1 le Gelıbolu eh a~ından geçerken 
!erde halledılecektır. j Doğan Aslan charında karaya 

Kıyı emniyeti işletmesi. 58• oturan ft~l~a!1 bandıralı l\Iare~az 

Anka;a, 23 CT.R A.) - Ya· 
pılan anla ma gereğince. Brezıl
ya) a 400 bin ton hu bu bat ihraç 
etmek Uıere hazırlıklara başla· 
nılmıştır. 

Bunun 200 bin tonu İzmir'. 
den, 200 bin tonu da İskenderun. 
dan gevkolunraktır. 

Alacak y üzünde n bir 

hammal ö ld ürüldü hillerdekl 150 deniz fenerinin ytık g"mısını kurtarmak için. 
senelik revizyonlarının yapılmast Denlıcillk B~~kasının Kilyos İskr.nrlerun, 23 CT.HA.) -
işine de ba,ılamıs bulunmakta. kurtarma ı:emm derhal koza mıı Diın sabah ~ehrimide 4 liralık 
dır. halline gitmiş ve çalışmaya ha&· alacak yUzUnden blr hamal liJ. 

lamıştır. dilrillmOstilr. 
•lılaresaz• ın kurtarılaca~ına Aslen Mersinli olan KAzını 

Bostancı Bağdat caddesi 444 muhakkak naıariyle bakılmakta. Gümüş şehnmizde hamallık ya· 
numaralı evde oturan Baha GOn- tadır. pan Mehmet ı:;minde bir arkada· 
gor polise müracaat ederek. e. Tems il bürosunun hama$İ § ına 4 lira borç \'ermi~tir. 

Sadık hizmotkur 

atiye i almak üzere bakanlı a 
B"!lll kişi baş vurmuştur Sene 
onunda mtiracaatların 15 binı 
asacağı tahmin edılmektedir. 

Haymanada Toprak 

Ofisten 78000 lira 

çalındı 

Ankara 23 (Hususn - Hay
mana'da Toprak Ofisi Alım Mer· 
kezinden 78000 lira çalınmıştır. 

Kale cikte b ir çocuk yandı 

Ankara 23 (Husust) - Kale· 
clkte 7 )·aşında Zehra Coşkun 
evde yalnı:z: bırakıldığından e. 
tekleri tutuşarak ölmü5tür. 

vinde hizmet goren Cemil adın DUn al acaklı ile borclu kar-
daki sahsın 4230 lira parası ile sergis i 30 Ağu:;tosta sılasınca, mesele bahl smenu e· U AliUSTOS ııısz 
muhtelif bankalara ait cıizdanla. a ~ılacak dilmiş ve ağız mün1ka&uı &o· PAZAR 

ı--TAKVi l\l -1 

rını çaldığını iddia. etmiştir. nunda kal'ı::aya ÇC\'l'llmiştir. A\ ' 8- GÜN 31 - HIZill 111 

kardı. uhfe-
Bro ürde fsrailin :ın da 

1ü endüstrll!'ri hakk:11
0r. 

faydalı malQnıat ,·crı;,~de 
bro fire cklrnen lılr il rrak 
de İl.mir fuarımıza i~ ~iıD· 
rdcn israil firmalarının 1 

lcri sıralanıyor. 53• 
Bu fütc ·e gore • eğer dı}· 

yerken bir hata ~ apın~ırak 
sam • hmir Fııanna 15 ı etill 
edrn komşu 'e dost mil 
firmaları 6"1 dur. def 

israil lırnüı genç blr rıı· 
letıir. J:ntrma ronal blrJdııe 
arda 42 &i maden 'e ma esi 
sana,;ı, 5 ı ~apı ınatıetıı ~ 
5 i klmyCli maddrlcr, ~. 
,.e koımatiklrr, 3 ü wıu bili 
2 si ram, 11 mobilya ,e 1 ı dolabı, l ı cima:; sanaYi~ıııa· 
yapıştırıcı Uğıt, l 1 iç ~ 1 ı 
ırları. 2 ı;i bankalar 'e. ol· 
deuiı nakliyatı ile Ugilı eııı· 
mak üzere 69 firma ne 'ııdl· 
sil edilmesi gerçP.ktrn ta 
re şa\an bulunmalrtadır.\ul 

Diğer taraftan fstan tJlll· 
ı;ergımlıe )rrll rınnatar tı• 
nn fıtıralo.1l' ı:ostrrdiklt~dtll 
)1tınılığı dıi unml'melı fıdrıe 
g('!mi.)'or. fııtanhul srr.ı: . trl 
i5tırak rdrn Tiırk cnduttd· 
flrmııların•n 511)151 her 1'fll· 
de 69 u bulmııı"'Bnnının. 
kayesr ibret 'erıcidlr 

tı, • ut ı,oKMA!~! 
Dunkti Vntan'da ı.oı.-ınall 

fa)· 
Heklm'ın «Karııuı ınıı "• 
dalıdır, ) oksa ka,-un ııııı· 
ba$1ıklı bir yazısı ,•11rd1• '°e 

l.okmnn heklm'ln sebı:ıır· 
mev\'elcrln hassalarını b tt· 
ten. auları otedrnhe~l ~;ar· 
hurdıır. Fakat dunl"ü Jc•· 
puz mu fa) dalıdır, ) oks• arl· 
nın mıı? 11 de)i&I biraı g 
blmc gitti. uıııJ 

Bu da sorulur mıı dbe 
Lokman! Vali ,.e Bele ı 

11 kart 
Bıtkanımız, pahalılı a el· 
~ arpuzla ekmeği tauiY~ııs 
tiğine göre elbette k& 
faydalıdır!... ...,.S 

TEKKEYi nrKLil ..,. 
DERVİŞ ıtarl 

Tarım Jlaknnlı~ı An er· 
'e t~tanbulda birer bal 

1
5 

gi l açmata karar "rın tır· 
Nefse bari, niha' et &f t)• 

liYI de dUGUndulcr de::ıa) 
tir: A iµınııza birer pa 
bal çılaraklarl CI 

Sadun G. SAV 

ON KEl,iME\"LE ~t'f' 
Romanya halkı ıne) 

haeretmi&•h 511ıı· 
!'\asıl olur?... Konı~ 

dan ahlat alamı)or mU· ··· 
1 

TATL~ 
~= 

Ankara' da bir 
Hırs ız şebekesi 
Yakalandı 

ğu&tos 1516 da lUerclda· 
bık meydan muharebesini 
kaz:anmı~tılr. T ahta tıktık· 
tan r.onra hJA nı memleket· 
!erini idaresi altında topla· 
mak isti~ en Ya\ uı Sultıı n 
Selım, ilk zaferini 1512 de 
Çaldıranda Şah hmaile kar· 
ıı kazanmıs l e bundan dort 
)il gonra l'1ercidabık't a l ı· 
sır ordusunu yere scrmlıtfr. 

Sanığın aranmasına başlan- Birinci Ordu Temsil Bürosu Bunun üzerine &inirlenen Ka. RU:\Iİ l368 _ At.USTOS ıı 
mıştır. nun tertıpledıği hamasi resım zım, bıçağını çekerek l\lehmedln HİCRİ 13'11 - ZlLHİCCE S uıuıuı vu wı• <:ıf~ tı>iılcl 

Eğitim enst itüs ü e ski sergısınin hazırlıkları &ona er. kası~ına uplamıstır. \ 'natl F.unl Ankara 23 - Potıs d•" 

1 k 
mck Uıeredır. Sergide memleke Kan damarları kesilen Meh- SABAH 05.17 10.20 cu~ı.ır ·1 

müdürü yarg ı anaca tlmı·zı"n tanınmı" rc .. samlarının Sıobe memurları to ı>tY 
" met, hemen ölmtiş, katil yakalan. ÖGLE 12.16 0~.20 bi h şebt ~· \'n11ı Sultan Selim, bu 

zaferi muteaklp fısı ra yfi. 
rıimuş, susuz çôllerdf'n ~e· 
tert'k ,.e iki me dan ır.uha· 
rebc5i daha \ ererek Kahl· 
I't?J e gırmlıllr. 

Çapa Eğitim EnstitUsU eski mU vUcudc getirdıklerl Fatıh dev- lKlNDİ 16.02 o::ı .oıı miıtr·cl.kıl r ımz 1 ~ 
dilrU Apdi Ataıner hakkında rim rine, Çanakkale, lstlkllıl ve ı;on ır.ıetır. 18.55 12 00 ) akalamışlardır. Öcü Ahın~' 1110' 
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:;ivle A ır Ceza lahkemesinde teşhir cdılerekUr. Ankara, 23 (ANKA) - A· İMSAK 03.30 08 34 tefekkıl olan şebeke çan "'11 ' 
bır dAva açılmı•tır Halen An· Hamasi sergi, 30 Ağustos- çık bulunan Etibank Genel MU· Bahçeli C\ !erde, Zıraat 1118 şeııe· 
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_N9)1 
mahzunlaşaca~ına emindi 

1 
ıerl 

kolları arasına alacak. ki ~ı;t• 
nin aynı zamanda çarPrı\11;tı· 
olduğunu ikısi de duyac ·d•· 
Fakat bu nnı beklerken > 

iste bundan sonra biltUn ıaz 
devanı edecek olan korkulu rU· '7 · 
ya de\T!'sı ba1'ladı. 

Bu müddet zarfında her 1$ • 
aksi gıttl. Ray'ın goru .. tuğu bu. #7 
tün e ı dostu ko) lcre ve aayfi· ~ 
ye yerlerine gıtUlcr. Yalnız~ ., 
UaUıe ~ehirde kaldı. :f'akat ~ f ~ 

mak l~zımdı. ı >" 

Ray ondan borç para istemeğe al 
bir turlu karar ,·erernlyordu. 
Hattie'nin zengin do,,tu kendi· YAZAN~ FANNV NUWST çEviREN~ REZZAN A.E. YALMAN 

Ray A;. &tos a~ını pek a ral 
mek ) ı> erek g('çırdi. Bunrıa tı 
men ~ az.ıyet ) ine çata 

3 01· 
Fredanın bir çocıı~u dab ,\IW 
du. Hugo da işten tıktı'. 8 o· 
nin Cıncinatti)e donıne .1 ;şırıt• 
rada Hugonun yine e kı 1 "" Havagazı 6irketıne gır01c' yol 
his mevzuu idi. Bunun ıç ~ı.ııı
parası IAzımdı. R.ıy bu rn h ç 
bu okurken çok tizuldıl ' eı ııır 
tercddut etmeden on doıa;rrıll 
rarfa ko) orak onlara 0~ter ;.• 
Kalan on tki dolarla Wa, rıı·eı: 
lince~ e kadar lı ir harta '' 8ııe 
~ yl'b lirdi. Lakın 3 et 

1 
""'' o 

sınc bol para veriyordu. Fakat 
çapkın kadın bu parayı solgun 
bcnlıli bir delıkanlıya yedırl· 
yordu. R?Y bunu ard aradan 
goruyor ve Haltie'ye halini aça. 
mı~ordu. 

Aksi gibi Ray'ın t abak çanak 
ı;atın alan müştl'nlerl ·de yaz.lı· 
ğa ~itti.. Çın! dersi veren EiŞ· 
man İspanyol kadınını da, altı 
kedısl ur, dtye ev sahibi e..-. 
den çıkardı. O da deniz kena· 
rında bir yere taşındı. 

Velha ıl Ray l aıın l'Il sıcak 
g!lnlerındc yapa) alnız \•c tıpkı 
hır çol ortasında kalmış gibi 
her bakınıdan boğucu bir hava 
içernnde kaldı. Dehşetli aıkın· 
tı ve üzüntü içinde kı\T&nıp 
duruyorıiu. Eğ<'r ,·aktile Cinci· 
natU'de Ray Schmidt'c boy. 
le bir halin ba$ına gelerPğlnl 
so)lemı!! olsaydılar bunu ha,>Ta 
yormıııdı . 

Ray boğucu bir temmuz iÜ· 
nıi eşya dolu havas ız hır apart· 
m1nda çaresizlik iı;indo kalrlı 
Midesi açlıktan drımdıı bas· 

ladı. Walterln gelmesini bek· 
lediğı mes'ut l:iınlcrde bö) le 
lıir halin başına gclebileceğıni 
dUşünnıcmi ti. Du kadar erkek 
peşinden koştuğu ve ~emeğe 
davet etmek itin sıra bekleşti· 
ği nay, ~imdi açlıktan kl\'Tlnl· 

lordu. Du\ duğu her ayak &C· 
sınin kendisine ya bir haber 
yahut hır posta ha,·alesi geti· 
rl'n bırıslnln ayak sesi olııblle. 
ceCini umarak kulak ~ erip bek
lı)ordu. 

Mutlaka Walter'in para gön· 
dermesi lhımdı. Gcındermelı 
idi. B6ylece beklemeden hiç 
bir utanç hissi duymuyordu. 
Walter ile olan mlinasebetinl 
o kadar bamba~ka telakki edl· 
yordu ki, onu ba~alarile mu· 
kayese edemiyordu. Onların n· 
rasınqa ayıp sayılacak hiç bir 
hareket olamazdı. Walter ile 
Ray birbırlerine o kadar yakın 
iki insan idiler ki. bir tPk yü 
rut sayılırlardı. WaltPr. R~v·ın 

• 
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her aklından geçeni derhal an
lar 'e hıssederdı. Ray tse \\al. 
terden hıç bır husu5ta utan· 
maz, onu o kadar kendmne 
yakın addederdı. Bir gün duıU· 
ııUrke ıı Ttey'ın aklıııa bir 6CY 
geldi. Kendi hi !erile Waltrrin 
kiler mukayese l'dılecek ol a, 
bunlar kendıslninktıere ni be· 
ten çok alelfıde kalabilırdı. Bu 
nu esef ve uzuntu ile hissetti. 

Ray'ın sevgısı o kadar son· 
suzdu ki. Onları ölçlıye vur· 
mak, dcnizı bir kap içine hap
Getmcğe yeltenmek kadar gü· 
hinç olurdu. Ray hın bir ıstırap 
ve sıkıntı lçlı ıde kıvranırken 
Walter keyfine bakıyor ve bu· 
nun farkında bıle olmuyordu. 
insan hln.,tmediğı hır ıstırabın 
acısını duvabilir mi? Walter, 
Ray'ı kendine gore seviyordu. 
Fakat onun fie\'iiSi Rayınki 
gibi mutlak ve kôrUkörilne de
ğıldi. Sonra Walterin işleri de 
ba~ınden aekındı Günde bir 

ı.aç defa Ray'ı duşilndügO mu- mak llzım rellyordu. Ne mek· 
hakkaktı Ona muhtaç olduğu. tup ya abilıyor ne de telgraf 
nu htssedıyordu Fakat &e\ dl~l çtkme~e cesaret edi)ordu. Wal 
kadını aç kalacak kadar para- terin sözleri Ray ıtın mukad
sıı bırakmı~ oldujiunun belki des bir kanun ruahiHllnde idi. 
de fnrkında dcğlldı. n untlan dı§arıya çıkamazdı. 

\ \'altcr hiç hır zaman Ray'a Wallcr'm h~ıyc etmıs oldu ·u 
karsı comert da,•ranmanııstı. bnıı §e~ IC'rl rehıne koymağa da 
Fakat onu sıkıntıda da bırak· ı:onlu bir turlU razı de~ıldi. 
mı sa~ılamazdı. Fakat bu kadar ince dtl•ünme 

Ra) 'ın bu anda kesesi, mide- nin ne kadar saçma olduğunu 
si. ~ e kileri de bomboştu. Ha· idrak etti 'e ki!rarını tatbik sa 
ı eketslz ,.e bitkin bir halde ıki hasına ko3 du. Bir altın saat., 
eli böğründe dU~ünUp duruyor- taşlı bir ı#ne, bir opal yüzUk 
du. \'e bir kaç gunıUş kaşık karşı· 

Birden harekete ieçmek ih· ıını olarak seksen dolar para 
tiyacını hlssett( Yapabileceği alabildi. Waller daha bir ay 
tek şey şu ıdl. En kıymetli es- müddet gelmiyecek d!' olsa bu 
yasını rehine ko up karşılı· para ıle kıt kınaat geçlnebl· 
ğlnda para tedarik etmek .. Bel lecektı. 
ki de Walter hirbenbire unut Buttin bunları Walter'e an· 
kanlığını farkederek ııarayı he lattı.l!ı zaman kım bllır ne ka 
men ı;ondrrecektl. Fııkat belkı dar uıillecekti. Ray da bıitlin 
de daha bir kaç gun gecikEbilir bu çe~ tikltırıni o anda ıınutabl 
dl. Ray kendisine edilen ten- lirdi Wal•er·ın elA ıtörlcrinin 

. d . ,_ cı u•~ •a 
rın onme ı Ul3 ac " . ıe" 
zaman 'ıne kıra bcdcJirıı ;ıs rıı • ıır 
rik rtmek ' e ekmek P ef ıl 
dil unmck gıbı krırkun~ ııı 
larla kar ıla acaktı. paıar 

Rutubetli VC' bo •ucu nısddl 
ı;Unlerıni ü ~el.k bir. de ~a ırı 
sıkıntı içcrsınde gcçır~n h3, 9tı· 
aklına blrdenbırc l'~kı per?ıa1 

na avdet etmek g~ldl. 
11

1;13· 
kendisini sokağa attı TfJ,rı111' 
rı yumurak a raıt ka rııil 
bata bata e k drn çalıştı~~arıı" 
e sesE.'ye gıttl Fak: ' bı~rıc•., 
idaresi d tı l mıştı . venı. Jtdıı: 
ları Ray tııııımı>ordu Sli~ 0rııl 
lerıne kulak asnıadılnr ~.!rl 
atlatı•lar COeHıını hihi unutm3m1stı trıtivatlı o}. bu haıin hlkAyevı dln1,.rke'1 

______ ....;.. ________________ __ 
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tılvaç ve 
~ıvrekanr de 
tıngın çıktı 
,t taç ;"44.ı,. .ııeııao 1 * So\')etler Pot ılam'da ca· 

=trı; d 3 - Dün gece yan-
1 

ı ı tılıu Uk~nından çıkan yan ı;usluk )aptıkları lıld as· 
e b!lden 87 dtıkkAn e 1 a· Je uç Amerikan askerJnl 

rl le te' kir etmiştir. 
.\ ı te tamamen van· * ı·unan hukümetl mühim ~ rrıca 2 ev tamame~ ,., 

• 

Yunanistan kısmen lngilizlere 
ait bir araziye el koydu 

Elli bin dönüme yakın arazi fakir köylüler 
arasında taksim edilecek. Yunanistan 

ordusunu azaltmağı düşünüyor 
e kı~ kısmı bir inı:lliz kumpnn 

!fır nıen Janmış bulun· ı yasına ait 50 bin dıinilm Atloa, 23 - Yunan hUk(lmeti bugün özel bir kararna-
ıa:ar, ı . arad\C el ko) muştur. me) le, en mühim kısmı bir lngllız Kumpanyasına alt takriben 
lllakıad tnıl:;on lira tahmin * iranda yüksek .rütbt-li on 50 bin donum arazıye el koymuştur. Bu topraklar, Iakir köy-

tı._ n;.r. 1 beş ı;ııbay emel.tiye ay· lüler arasında taksım cdilr.cekür. 
""'1le~· ''l'rkA nl'dc Kararname Tarım bakanı Stellos Alamanls tarafından im-~ "tnl 23 (A ll rılmıitır. 

!tara .A.) - çc ı * Yugosla\• • Amanılluk ıalanmıştır. , 1 Çtk çam ko) ünde iki ı;!in Topraıtın en mühim kısmı, merkezi Londrada olan cCo-an Ya d i hududunda çarpı§111a Ol· "' 
lj\ n~ın an 6 ev. ki · pais "Ölü• kumpanuasına aittir. P \e bı ı muştur. ,., ,, 

:ı ttra r cam yanmış ~~~~~~~~~~~ El konulan araıi, Atinanın takriben 130 km kuzey 
~ 01ara~ ,., ziyan 56 bin 260 :: Llvadla kesimindedir. Bildirildığinc göre fngllız 
:Zkı. k le bit edilmiştir. Sır Chıırles rrakc, tnzminnt meselesini görilşmek 

batısında, 
Büyü kel çisi 
üzere Yu-

, trıe a,1•n 6 aıle dıır r ev· Stalin Fransll nan hariciyesine baş,'Urmuştur. 
.._ı ltılmıştlr. \'unan Hükumeti Ordu menııd ıınu lndlnneyl düıünüyor 

~ 'rtan vargisi El • • 1 " .. f" Atina, 23 (T.H.A.) - Yunan HükOmetf, Ordu mevcudunu 
A~l'\'tiyle kaldırılıyor ÇISIY e goruş U J1·tb.d~ 50 nisbetinde indirmcğı ciddi bir şekilde dilşünmeğe ba5-
'.~a 23 amı;ı,ır. 

Otrı 'hı (ANKA) - _İki l\Io~ko\R. 23 - _Burad~ 1:ASS Siya~ı çe\Teler buna sebep olarak, Amerikanın geçen sene 
, 40 rı yüzde 30. dı~e- ajansı tarafından ıJAn cdıldı~ıne 180 milyon dolarlık yardımına mukabil, bu sene bu yardımın 

~ti' nısbetınde indırılen gorc dun ~ere Stalın Mosko\Sda 1 SO milyon dolara inmiş olmasını göstcrmektedırler. 
~ )~er~ısının önümüzde· ki Fransa büyükcl~isl M. Louis Bu meseleye temas eden cEfterya• Gazetesi diyor kl: 
~~an ıtıbaren tamamen Joxe'u ka~ul ctmlşlır. . eAmrrika yardımının azaltılma~ı üzerine, \'e bilhassa da-
~rıı 1 kararlaşmıştır. 1 Dışişlerı Bakanı l'ıt. Vlşlnskı ha zengin memlckrllcrln Nato'ya karşı taahhütlerini ıra etmek-

l• ttııi ltlenata nazaran Dev- de bu kabulde hazır bulunmu~- ten ırnrfınaıar etlikleri bir sırada, Yunanistan askeri masrafla-
~ ~dır~ fazla olması, \ergi. tur. rın ağır yUklinr tahammül edemr.z.11 

~!ıli: nıa ı imkAnını temin 1 Stalin, buraya 7 aıtustosta gel-
~ k~ı Malı~e Bakanlığı, miş olan Fran a BUyükelcısini 

~rı dırılmasına daır ta· Kremlin sara~ ında kabul etmiş 

Festivalci 
T ürkiye Turizm Te§kllltının 

tertipled iği resth·all Refik 
Koraltan yüksek himayesine 
almış. 

Üstadın restlul merakı 
herkesçe maliımdur. Yılnıı 
eskirlen hizzat festin! yapar. 
dı şimdi J aşlandığı lçJn o
lacak ancak himaye ediyor. 

l\leselA C. H. P. milletve
kili iken yaptığı frslhaller. 

l\leselS l'a l illğl sırasındaki 
festh·aller. 

l\lcseli anahtarlı festh·al. 
Meseli SamandıJı restin. 

n. 
\ 'e son olarak da himayeli 

festh·al. 
Anlaşılan Koralta nımıı ih

tifalci Ziya Bey merhum gt. 
hl tarihe bir isim yaparak 
geçmek istemekte ... 

EC\'ET GttRESIN 

Sehıınıaeher 

Bııgiiıı 

Def 11edileeek 
Anadolu .tıe .... 

Bonn, 23 - Alman Sosyal De 
mokrat Partisi Başkanı Kurt Schu 
mancherın cenaze torcni bugiln 
Bonn'daki federal parlAmento-
nun büy!ik içtima salonunda ce
reyan etmiştir. 

Müte' cffa başkanın n~şın ı lh-
~Qn aınaya ba,lamıştır. \'e ı:brilşme bir saatten biraz da-
l.. 9•ııdan korunma ha aı devam dmiştlr. 
•Q•cırı 

~~ sırıın esasları Ru~~a ile Çinin Uzak5arkta 

Bir işçinin yerine 
Madam Peron'uun 
Heykeli dikilecek 

Ruslar üç 
Amerikan 
Tevkif etti 

k 
• • th'a eden tabut hatiplere mahaS enm 1 sus kursunun öntıne konmustur. 

, Tabutun tam karşısına Schumac-

ı herin hayatta iken işgal ettiği 
koltuk ycrle~lirllmiştir. ~~o 23 <Humsl) _ Yan- harekete girişmesi muhtcmrl 

~Cl ıu?\ınına kanun tasarısı Mosko\a rad~osıınun bildirdl-
~.~Gre hlınak Uzeredır. Tasa ~ine gore ?ılo~kovada bulunan 
--~e tr kasaba, koy ve Çin devlet adamlari)le SoV)et li

'c..b1 t birer yan~ın göndür· dcrleri arasında cuma ı;ilnü )'e
' bil' eşkıı edllecck hrr ma ni bir toplantı yapılmıştır. 
~~•ngın hılıımba~ı ala· Tahminlere ı;öre bu ı;örOşme 
a 11 l! hl'kçısi \e muh· fer neticesi Sovyct RuS)a lle 
~ ll)aeltıbı ile dalma temas Komunıst Çin Uzak Doğuda ye. 
b Cak ve vangın vuku· nl , e bii~'Uk hareketlere glri~mc-

~~1. ekıp derhal harekrte yi tasarlamaktadırlar. 
'\ıb 11/

1C'r mahalleli bu :>an 
~ \'a"' sıra ile vazirc ala- Hindistanda filler 
~ >"•rı.zıfe~ı kabul etmlycn- traktör olarak• 

~ llı~a gın 'ı>rgısi namı al· 
~. oı11te nbir miktar rara kullanılacak 
~ \'e acak. bu para ile tu
'llı 11 di~er vangın le\·aıı· 
ICt tdıJeeektır. 

" lldiıini • lngiltere 
'\tcıı· 

ıçe,ı,, zannede n 

~ kadın 1 
'btr\ 23 CA.A) - 40 ~a 
t rı •dın buglfn Palr.rmo 

-t bııı" ınUracaat ederek liU 
~ lıı Utıınuştur: 

ıı~iltere Kraliçeslvlm \"e 
tııh a~ı ile Meri Stuartın 

naıneJerini istlyo. 
~l~ıı 

1 .~ terılareısında eaşıran 
""'~llıtt ını ı:abuk toplamış 
l• ·~lirır'na?ın emirlerinin 

~ıııı 
1 
ntl'sı Jçln bir parça 

• ı>oı 1:.erını • dileyerek te
tırııa 1h haberdar etmiş ve 

r anrye göndermiş. 

Yeni Delhl, 23 (A A ) - Ku
zeydeki Utra koyunde binlerce 
kilo mahsulU mahveden yirmi ilç 
fıl yakalanarak Hındlstanın eko
nomik kalkınmasında vaı:ifelendı 
rıleceklerdır. 

Du \'ilhcl fıllrr, yedrk parça 
yokluğıı ~ uzunden kullanılamıı
~an fraktorlcrin ~crıne büyllk 
sapanlara koşulacaklardır. 

Batılılar Sovyet notasını 

re dde tti 

J,ondra, 23 (Radyo) - Birle· 
eik Amerika, Fransn ve İngilte· 
re elçıleri bugün ciğledcn sonra 
Rus haricıye~ine da\'rl eclllmis ve 
kendilerine metın itıbnrilc aynı o 
lan birer nota \'erilmiştir, Al· 
manya me elesine dair olduğu 
tahmin olunan bu nola Batılılar 
tarafından reddedilmlştır. 

'/t.'a/en AJoır.n 

Buenos Aires, 23 - Arjantin 
htik(lmctinin, dünyanın en büyük 
bul\'arlarından biri olan Avenl
da Nue\'e De Julionun adını dc
l:ıştıreccği \"e buraya F.\ita Pe
ron adını koyacağı bildırilmekte
dir. Bu hususta gereken kanun 
tasarısı hazırlanmaktadır. 

Diğer taraftan, bu bulvara bir 
lşclnln hrykelini dikmek maksa
diyle 1947 dcnberi para toplıın
maktayılı. Şimdi bu para, Ba
yan E\•iln Prronun hl'~ keli için 
sıırfrrlileccklir. Şimdb·e kadnr 
15.000 sterling toplanmıştır. 

E\ ita Prronıın hrykcllnln ev. 
Hlıi. bronzdan yııpılmnsı kararlaş 
tırılmı~tı. Fakat şimdi bu husus
taki pUınlar değiştirilmi~ \'e hey 
kelın altın kaplama olması hu
susunda emir \'crilmiştir. 

Türkiye ile lsveç arasında 

vize kaldırıldı 

Slokholm, 23 (T.H.A.) - Stok 
holm radyosu hu akşamki yayı
mında Ttirkiyc ile İsveç arasın
da yapılan bir anla~ma üzerine 
bundan böyle her iki mnmlekct 
vatandaşlarının karşılıklı olarak, 
\"e \'ize iz seyahat edeblleceklc. 
rinl bildirmiştir. 

.l nadolu .l/0tt11 

Bertin 23 - Ruslar bug!in 
Pot damdaki Amerıkan ask.!rl 
misyonunun 3 azasını casusluk· 
tan sanık olarak tevll:ıf e~tıkle
rinl açıklamışlardır. Bunur.la he 
rabaı" tevkif edilen Amcrkalıla 
rın isimleri bildirilmemiştir. 
Sovyet kontrolunda Ç'llış:ın ADN 
Haberler Ajansına göre ikisi 
subay ve biri n kcr olan Ame
rikalılar, bir Sovyet as•ccri lesi 

Schumacherin nhı pazar gU
nü Hano,Te şehrine götürülerek 
defnedilcccktır. 

Kaliforniyada 
Siddetli yer 
Sarsmflsı oldu 

.l11oclatıd rr111 

s~nin kurulu bulıındu~u bir ma· Bekesr!ield, (Kalifomiya) 23-
haldc tevkif cdllmişlcrd1 r. Ha· Bu gece burada vukubulan dep· 
bcrdc başkaca tnfsilılt yoktur. rem neticesinde şehrin dış ma· 
Komünist ajan~ına göre, ı\lmıın 1 hallclerindeki birçok e\·ler ha· 
:> :ıdakl So\•yet komu•1nı G"ne· sara uğr;ımı$ \e §imdi alınan ra 
ral Va~ıly Çuikov hAdı~eyı A porlara göre en aı iki kişi öl· 
merlkıın makamlan nezcliJd" y.ı mü~. 29 kiq\ de ~aralanmıştır. 
zılı olarak protrsto etmiş \'e 3 50.000 nuru~ıu bu Eehre Kı· 
Amrrikalının Pot~damdakl as· zılhaç \ e dı~rr mues~eselerden 
kerl mi ~ ondan ger i alınmnl :ı-:-ı· yardım ekıpleri ı;clm!ye ba~la· 
nı i temi tir. AON ııjansıııa ızöre mı tır. 
hadıı<c 15 a~ustosta ·~rı-varı el Hasarın milyonlarca dolara 
mıştir. Amerıkalıların "ıA 1 ı'\ 'ltev ylikseldıt:i tahmin cdılmektedlr. 
kur olup olmadıkları bıllnme- Sokaklar tuğla, cam \'e ~H'a 
mekledlr. enkazı ile hrmen hemen dol· 

Yunusta 68 kişi serbest 

bırakıldı 

Tunus, .23 CA.A.) - Siyasi 
sebeplerle tevkif crlilmis olan 
68 kişi, Tunustnki ı·ransıı k ıta-

mu, tur. Bırcok binaların bütün 
duvarları yıkılmış, damlar çök· 
müştür. 

Deprem ö,eleden sonra çok 

la r ı yüksek kumandanlığının ta
lebi lizcrine bugün serbest hı. 

Anlaşma 21 eylUlde yürlirlUğe rakılmıştır 
girecektir. 

şiddctll ve Ani bir şekilde ol· 
muş \ ·c hfıtün hasar bu llk sar
sıntıda meydana gelmiştir. iki 
caat sonra yeniden :.arsıntıtıır 
hissedilmişse de yeni t'il.İlribat 
olmamıştır. 
• Maamafih şehrin lkamet~Ah 
mahallelerinde bUyük zarar ol 

~TUNLAR ~m~~uro@~ 
,_,'rtt t lngiliz Kemo1 

Lavren se lcarı ı 

~ .... "···· 
Mo~koroda 

madığı bildirilmektedir. 

Düzce -Akçaabat yolunda 

bir otobüs devrildi 

Düzce, 23 (T.H.A.) - Dün 
gece DUzce·Akçııahat yolu fiıe· 
rinde feci bir otobüs kazası ol. 
muştur. Şö!ör Mehmet idaresin
deki Diızce p!Akalı bir otobüs 
içerisinde 24 kiei olduğu halde 
Düzce-Akçaabat yolu üzcrlnrle. 

•4-
~~~~ ARASt 

~~lt 8 Al. 

Tmllmandım 

1 • 

/ 

' -
Denlı. Kunetlerl Komutanı son ılyaretl sırasında Atinada 

İngiltere de mühendis John Cobb taraCından yapılan ' e 15000 sterline 
deniz motıirii 

Trafik tasansınm 
Esaslan 

Tribune gazetesi 

mük6fat kazandı 

malolan yeni &ilrd 

"' httlı'ııavt'nln baım•k•-
~~ arı okuyorus 

!?~ ırı,ını 
tr \e ekette partiler 

ı· ı Hıcız yokuşunda frenleri pat- Ne\'york, 23 (Ağustos) (USIS) l 
hımış ve araba biitün hız ıyla u. _ •New York Herald Tribune• • 

~cor hır· deınokrui icabı 
er, f'i Olrleıiyle mllcadele 
C b r llat bizdi' olduğu gi 

ııı.ıı~ bıanıan birbirlerine 
.\tao~:kmaılar Hele Sa. 
>• u gibi sozcfilerin 
*ııı11 ~.ıleri ve atıkları 

~'Ilı 1 ı: bir klişesinde 
• ırı :1tır. Bu, bizim dc

~~taııar n ~anlıs anlaşıl 
!ıq 1ndan biridir. 

't 4 sa, . 
•ha 1:ıınlcre her gün 

~' gö Yaklaştığımız şu 
~ hıılur nu1, tnılletın bek
'- 1 kavuşmasını is

>tt 8 
t 'Ilı b~c:lllt't A#aollu sus 
~ bır,z rl'bıllrse bız orta
~ llıaııanısCikl'.lna kavueaca-
~'1U ardanız:. 
~~ıtıvn 

'1 .. .\;;::---_ 

~ ~.ıı, ~ 
hı t :\ad· i 

"-ı dıı 111.i 1 stanbulıın ret· 
- Ağrı dağına bir hc)d fıkmıs .. 

•tı h l'lıü nıünasebetlle 
- O bir iCY mi bil iıder, ıchlrde dolaşsınlar da görelim! .. 

11l or· 
t •ııın ' 
tı hır, ef güzel köşelc imar. Ona karşı sevgimizJ baı 

ka tlirlü ı.spat edemi) ece~tz 
dır. 

ll it 0 duğunda dost 
~tı bıı1nı enın şüphe et-
~-~lt tıı lın ~ide, daha fazla YENi !STANBUL 
"'la Qı aı;1neı,, doğuştan 

• llılı oı ka~ ı ht>pimlzden 
~ 'ı'ok~:rak toplayabilme AÇIK VE \'APICI 
t le hı ~oı Plre top at- PROPAGANDA 
~ .rı~P S:kınu Yenıı;crl kı- Habip Edip - Tiırehın baı-
··1 ~, t\lı~ıı •klarda dolaş makalesinde diyor lıl : 

1) qrtd~ İstanbula hır Biz IAıklikten uzakla5ır, 
' b*hıın ıg olaını~ız. taassubun artmasına yilı \C 

• t iqt'lıu da torenlerın l- rlr 'e cehaletı ortadan kaldı· 
'l'tık tur. Bızden bek- ramazsak memleketin müda-

••dece imardır, faasını tehlikeye düsürmils o-

DCXTA 

!uruz. Onun için dış politika 
da olduğu gıbı, acık ve yapı· 
cı propagandaya blitün parll
Jerımızin tok bilyük bir ehem. 
mlyet vermeleri lAzımdır. 

Bu hakıkat ve zarureti tak 
dlr etmcvcn parti ve insanla· 
rın memleket mukadderatına 
:rarar \'erecrğine kani hulunu-

or ve hıı; olmazsa bundan 
Eonra Atatlirkiln eserine uya. 
rak, atık ve. vapıcı propagan 
daya büyük bir yer \'ermek 
zorunda oldu~umuzu söyle • 
mek istiyoruz. 

-----------------------------.................................... . 

Ei!Liillll 

Ylmincl 
Asır cm 

2. 5AYl51 t;.IK.T/,, 

curuma yu\'arlanmış ve param- bu sene Birleslk Amerikanın gı- "'" ~...........:_..... 2 ;' a f ~ 
parça olmustur. Kaza neticeııln· ıetecillk okulları idarecileri bir- Kahire yakınlarında bulunan dokuma rabrlka larında işçileri lı· 
de 4 kl5i derhal ölmOş, otobüste liği müklfatını kazanmııtır. yanı tef\lk etmek \ c bir klıiyl öldürmekten Hnık l\lustıfa Hı. 
bulunan diğer yolcuların hepsi mls'ln asılmak 5Uretlle lrlıma mahkfUn edildiğini blldirmlstik. 
a~ır \'e hafıf olmak Uzere yara. . MükA~at, ıelecek Hlı ~nü 'e- Resimde Mustafa Hamlı hakkındaki h!ikmil dinlerken ıöriıltiyor 
lanmıslardır. rılecektır. 
Yar~ılar Memleket l ladahane ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

sine kaldırılmışlardır. Tahkika-
ta başlanmıstır. 

ZAHiR F. TÖRÜMKONEYINI 

RUHUNA MEVLiT 

Basın )."ayın istanbııl temsilci
si merhıını Zahll' .f. Türüınktinc 
yin blümünün kırkıncı gününe 
mlisadıf 25 ağustos pazartesi gü. 
nü ikinrli namazından ı;onra Şiş
li Camiinde m<'\' lidi nebevi kı
raat ettirilecektir. 

RESOCHIN 

Renksiz )) t/Jı:uJe)ı cc tabletleri 

il• en kısa, en modern ve en 

tealrll Malarla tedav1lsl. 

Her e czanede bulunur.' 
Arzu edenlerin teşrifleri rica "-"---------.JJ olunur. 

HOŞ MEMO - Maldan ol, dosttan olma 1 
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laa9ataı.•labfi. GENERAL Ali FUAT CEBESOY(/# 
Edehiyat~ının ~~~ ....... 

r rAZ~RDAN iAiARA"] 
- - - - ...-.......-....- --..ı- - - .-.....- - -

Hergünkü münakaşalar! 
Evlerde mühim bir konuıma mevzuu - Domates pilakisi, kıymah 
bamya - Bir domates münakaıası - Yoğurtlu mu, yoğurt

suz mu ? - Balığa ne dersiniz ? - Derdin devası nedir ? 
kaderi JJ N. d ., il 

Bugünkü edebiyatımız ve ISGftG Ogf 
- O lıalde ulçalı beyin. 

Ya:an: E,T.-------- edebiyatçının durumu e"L"•ri isyancılara kar11mıı olan vatandaşlarımızın ~ 
dahili ve harici düımanlarımızın entrikalar1na k 

Neler düıiiadiia söyle bak•· 
B11u - Buıııa ae plılrte.ı 

lla! - Çek atırdır; 111 sırada ta· lım. Yazan: OKTAY AKBAL 
- itim çokta, lıııımı kaııya Bay - Ca· 

aım, ne diye 
1tına soruyor. 
san!- Bilir· 

ze beyin bulmalı da ıüçtür. 

ÇİY l'E PlŞMlŞ 
DOMATES 

olmuı saf ve masum insanlardı 
ak vaktim yoktu, hiç bir ıey 1 receği telif hakkı ile hiç değıt. 
düı&aemedlm. Edebiyatçının kaderi ıu ki, hep se birkaç ay seçimini sağlayabil-

- Öyle ise paadi diipn. üzerinde konuıulur, gene de melidir. Oysa ki, gerçek durum 

.-.. .-~sin ki haysuı 
delilim, inil· 
me ne çıka· 

~~::e:l!!!1ı rırsan ?~rim. 
- Evet am 

..,......, __ __, ma ~eçeu pn 
Anekadın fasulyeyi yemedin! 

- Taneleri dokunuyor, ıaı 
yapıyor da enun için. 

- Yı kıymah bamyaya ne 
'beeeklln! •• llıi saat uğraş
tıa, ltalQ'ıları kuıbaneye bi· 
rer "rer dizdim, alt .na hol 
kıyma koydum. Pi,lace istifi 
.ı.-utm•dan tabıJa aldtm. Fa· 
b& Nlnya ıellace sen elia! 
draedla-

- Ne )apayım, biJlrsln ki 
... bulyalan diri diri ~ i) e· 
.. .., eıik severim. Halbuki 
Nlnya adenlerin laepsl diri 
iti. 

- D!rl fdl amma mükemmel 
surette rlemlıtl. Obdır ısrar 
eUlm, bir taae bile :ılıp f.'c1 na 
lıakmadın ... Seafnlıl~ı haha· 
ne .. Banl)ıyı sevmiyonun. yok 
diri idi, )Olı ezikti ,hyP baha· 
aeler lı:ıt f'dlyonua. Bari ne 
lndlll•I söyle de on:ı pi·lre· .... 

- Bell her yemeli yerim, 
llc lılr ..,... tfkbe& etmem. 
AneWm fasulyeyi, llamyıyı 
,....flla da aiuaı '.lCIP 
lıir 111 lbletllm al!- Bir par 
ca ,.,.... aldım. llepfla nu 
yeGa, elda .. &&I. 

- lıte lleal 1111 iize• .... 
... aeke1e avuc dolan pıra 
Yer; da .. likeiJtin ıelmedlil 
..... pltlrmek ieln mutfala 
ıtr • kadar atra1. sonra beye. 
f...U elbal lirmesln- Ba nlur 
ltY delil .. BudlD sonra h.ıf· 
taldı llıteler tertip edeceliz. 
lıtedljin yemekleri ııöyllye· 
eeklbt, onlan plıirtecetim ... 

NE PişEUE 
YltECECIM! 

- 5a1ta1ıleyin ite liderken 
lıu baauı. 'karar nrl· 

JemPZ. Ak· 
tam gör6şü· 
rüz_ Bugün 
ne pişirtir· 
ııea yiyece· 
tim. Bu sıcak 
larda bir kıp 
yemek yeter. 

- Tok karnına, dolpa mi· değişmez. Çünkü memleketimiz tamamiyle farklı. En bejendiğ.i- - 1'25 -- B uldum... Çok hafif bir 
yemek; domates ]illi· 

de ile illlall ylyeeek diiıiae· sanatçılarının, edebiyatçılarının mlz imzaların romanlarına Anka. 

kisi ... bilir mi! ... Aklıma ıelen ye- alnına bu yazı doğuştan yazılmıı· ra Caddesi kitapı;ılarının verdik· Lefke 
Aman meklerden hiıl blriılal müna· tır. Galiba bu kaderi değiştire- leri para şaşılacak kadar :-zdır. Mülikatı 

ayni delildi. Milli Mücadeleye 
cephe alınlar, biıi padişaha 
\'e halifeye, onun hükumetine 
karşı isyan etmiş gl\'ur , .• 

bana doma· slp 'bulmuyorum. Batti demin bilmek daha uzun yıllar mümkün Yazar, bir aylık geçımini bıle o 
testea bıhRt o kadar zevkle yecHllmlıı: tls de olamıy'tlcak. Niye bu kötüm- kazançla sağlamaktan uzaktır. Bıı 
me. ,\z olmak kebabını bile... ser sözlerle yazıma başlıyorum? durumda roman yazan bir yazar. 
ıartile salça - Bu gibi felsefelerle elim· Kaynak Dergisinin cevaplandır- baııka baııka işlerden. memuriyet 
ıına tabım· dea kurtulamazsın... Haftalık marn için gönderdiği anket soru. saatlerinden, gündelik yazılar-
mül ederim, olmasa bile bir Jilaliik liste larını okurken bazı düşüneeler-:ı dan arta kalan vakitlerinde ese-
fıkat parça· hazırlamak liıı:ım. Söyle 1taka· daldım da ondan. Bir takım ya. rinl çiziktirmeye mecburdur. Böy 
sını ajııma hm, yann ne ııiılrilecelı! ıarlanmız fikirlerini yazacaklar. le prtlar içinde yaıılan romanın 

koyamam._ Bu kadar ı;enedlr - Se• beadea daha iyi •I· soruları ce,•aplandıracaklar ama da önemi tabii ki o kadar olur. 
domates yediğimi ıiirdün mlı? lirsin. ne bir şey değişecek, ne de kim- Her şeyden önce yazarın eseriv-

- Sen fiY domates yemiyor· - O halde domates pllikisL senin umurunda olacak .. Doğru- le hayatını kazanması yolunda 
dun, ılmdi plımlılni de mi - Onu ı~! su kendimiz söyleyip kendimiz birfeyier yapılması gerektir. E· 
yememeıe 'baıladıa? - Kıymalı bamya. dinleyeceğiz. Boşuna çıkacağını ıerlerinden birşey kazanmıyan 

- Ben ötedenberl parça ba· _ Oau da ıeç... Rem ıea bildiğimiz hamlelere atılmakta yazar bir iki kahramanca hamle· 
llade domates yemem. bter benimle lcleta alay ediyorsun. bir mina var mı? Ben de otu- den sonra umutsuzluia düşecek-
çiy olsun, fıter piımı.... _ Aby mı! EıtaJflrullah.- rup edebiyatçının kaderi üzerin· tir. Romancının yarattığı esere 

- Çok «arip şey.M Seninle Madem ki belenmlyonan, sen de dil!il~celerimi yazsam, ~~lat- değeri ölçüsünde telif hakkı ve-
blıim birıderln sivri aktllılılı· bir yemek siyle. sam bır ışe yarar mı? Bu sulun- rildiği gün bizde de büyük eser-
nıza diyecek yok. O da senin BALIGA NE lar~a kaç d~fa bu kadere temas ter yaratılacağına kaniim. Fa. 
ikinci bir nüshan. Valaıı hiç DERSl:Nlz! ettı.m. Edebıyatçının durumu Ü· kat doğrusu, daha önce yapıla· 
olmana daha mantıki hareket zerı~de ~urdum da ne oldu, ne cak şeyler de var. Telif hakkının 
ediyor. Çiy domıtesin parça- - çolıtaadır bılık yemedik, olabılirdı. ~t~n: A."!'a insanoğlu: tatmin edici olmasından vazgeç-
sını yemiyor amma ıuyunu ı. balık alalım. dotru bıldığını so~lemedcn de tik, değerli romanların yayınla-
çiyor. Hem de ne büyük zevk· - Fena fi· olamıyor. Gerçe~ bır ~ydın ol· nabilmesi de ayrı bir meseledir. 
le- kir delil. Fı· ~~~- da bu değ.ıl midır? Bunu Çünkü kitap basan kitabe\•leri 

_ \'ol mlDtık 1tuaun nere· lıat teaaditfe duşunerek cdeb_ıyı~çının k.aderi daha çok ufak boyda az sayfalı 
1 sinde? .. Çiy domltesin suyunu bıllıdır. k.onuıu.nda bahsı bıraz dennleş. kitapları tercih etmektedirler. 

iç, parçasını yeme!.. Bu olur - Ne il· ürmenın fayd~lı olaca~ s_onucu · Her nasılsa yazılmıı bulunan bü-
ıey mi! Sen kardeılnl lılmıye bi? na vardım. Bız gerçeğı hır kere yük romanl•r yazannın elinde 1 
ediyonun ... l'apur saıtl ıeldl, Yarıa dahı ıözlerin önüne serelim de. kalmaktadır. Yalnız benim bildi· 
bea sidlyorum. b&edlllal ,ı. Nlık nr mı· il~rde !apılac~k hücumlan şim· ğim birkaç roman var ki. kaç 

24 üncü fırka kumandanı kay. bolşevik olarak tanıtmışlardı. 
makam Mahmut Beyle An· Karesi. İzmit ,.e Bolu sancak· 

karadan hareketi tarihi olan lan ile Bursa vilayetinin bir 
17 marttanberi görüşememiş- kısmında sarayla sıhriyeti ve· 
tik. Arkadaşımın. inkişafa baş yahut intisabı olanlarla D:ı· 
lıyan dahili vazlyetimlzin iç mat Ferit Paşa ve taraftarları· 
yüzü hakkında fazla malumatı nın tesiri altında kalmış kim· 
olamazdı. Ankaradan itibaren seler mühim bir yekün teşkil 
~imendiCer hatları civ•rında ediyorlardı. Bunlar biç bir za. 
bulunan şehir, kasaba ve kÖY· man hain delillerdi. Ekseriye· 
lerdeki vatandaşlarımız, karşı ti dahili ve harici dUşmanları
tararın propagındalanna kan· mızın entrikalarına kurban ol· 
mamışlar, bizimle beraber ol- muş saf ve mlsQm vıtandaş
muşlar ve bilhasSI ecnebi müf lardı. Hürriyet ''e İtlllf Fır· 
rezelerinin Anadoludan çıka· kası bu masum insanlan kan· 
rılmasına çok yardım etmlıler- dırmııtı. Entellcens Servis ka· 
di. Bir aydanberi bu birlik , salınnı ıçmış, mali yırdımla· 
ve vatanseverlik içinde vazire "!nı ~~ttırmıştı. Bu vaziy~t bi· 
gören Mahmut Beyin bunun zım ıçın hakikaten ellmdı. 
haricindeki hainlikleri. kardeşi Mubal~fet mıntıkasının Bo
kardeşe vurduran entrikalara. ludan ltıbaren pek yakında 
ihanetlere dair olan haberleri prka dotru bliyüyecetini U· 

elbette mUbaliğalı bulacaktı. nutmamak llzımdı. Her ~e ka· 
İleride belki ayrı avrı hare· dar Konya, Yqzgat ve Zıle ha· 
ket etmek mecburiye.tinde ka· \'alisinde bir ses çıkmamış iıoe 
lacağımm düşünerek bir ay· de müteyıkkız olmamız prttı . 
lık tecrübemi ve hAdlsleri an· Ne tekll•e llareke& 
latmak lüzumunu duymuştum. 
Bileciğe gelir gelmez kendisini EdUeeekti 
arayıp bulmamın birinci sebe
bi bu idi. 

v •zlyeU böylece hWlsa ettik· 

ılrt. Baysaılulum tatana yl· •ır, nna fta. dıde~ .0~lenm11 ~lsun. Kaynak yıldır y121rlannın çekmecesinde 
ne peyalrle lıopfa yatarım... tı llJl1Ul ••· Derıısının anketınde şu sorular tozlanmaktıdır Meseli: Samim Garbi Anadoludakl 
Haydi Allaha ıuaarladık. dar'r .. Bem •Ulnla ya, ltB lel't var: Buıü?kü ~.ebiyat hayıtı. Kocıgözün •Mehmet• ı. Failt Bay V1ıtyet 

ten sonra ıelecek hldise
lere de tem11 etmiı ve tedbir· 
lerimlıi taniamlıyar1k telirı 
kapılmadan, acele etmeden ve 
ihtiyatı elden bırakmıdan ha· 
reketimlzin en dotru yol ola· 
catını söylemiı: 1'12 ve 174 ün
cü alayların lkıbetlerini, 24 
Uncu fırkaya mensup illlnci a· 
taydan Bilecikten Bursaya gi· 
derken vukubulan firarları ha
tırlatmış ve sonra ıunları söy. 
lemiıtim: 

- Gt1Je dle ... Aktam bir eUI 1talıklartu u ll ... H•H· mızın tatmin edıcı olup olmadı- sal'ın •Tabahna• sı ... Bu durum 
lıaltalık liste lıuırlıyank ıel· ııa. fı, dıhı verimli olması için ne- gözönünde iken yazarda yenı 
meli unu&mı! - O lıalde!... ler yapılması gerektiği, devlete bir eser yarıtm~k arzusu kalır 

- Olur, olur! _ o lıalde uılıa bir yemek bu konuda bir vazife düşüp düş· mı? 
VOOURTLU MU, •uı. mediği, edebiyat eserlerinin mem 
YOOURTSUZ MU? - Bu ıkpm fazlı ilham yok. leket içinde ve dışındı gerı:kti~i Bizde edebiyatçı doğrusu furu-

Balık olmana batka bir nıiinı tekilde tanıtılması için neler ya- li bir mahluktur. Toplum onu 
A kpm yemekten ıoara karı llbbd bulunun olur biter. pılı bileceği ve bu arada günde· hem ister, hem istemez. Olsa da, 

koca mutat liç parti bf'ıllı· - Peki, rakit yarı• ıkşJm ı' lik basının rolünün ne olıbileee- birdir olmasa da. Sanatse\·er ge. 
lerial bitirin muhakkak haftalık Uıte bızır· ğl... Bu ıorulıra \'erilecek ce. çinen aydınlarımızın çoğu, şah· 
ce sıra halta· lanıcaktır. nplar yine Türk edebıyatçısının ıını tanımadan ha:,Tanlıkla bah-
lık yemek Us - Olur, olur!.. alnında ~azıl)Jlı!J olan yazının settikleri bir yazarı. bir şairi 
tHi tertl1tl· DERDlN DEVASl deliımez olduiunu açıklamıı O· tanıdıktan sonra onu küçümser 
ne ıeldl. Bey NEDllr. lacaktır. bir tavır takınmaktan hoşlanır. 

;::!'ti bu·::~ Ertesi akşam da ayni 1i1ler tl)nce t>uıunkil tidebiyatımıl -~ ~!'9-!~ıa~~~~ 
onüne geç· söylrnlr, a) nl kırıra vırı· nl son cm, onbeş yıllık dflr. bi- tr lftller, h@nt anatçıya, edebi· 

Kaymakam Mahmut Beye, o 
günlerde Gırbl Anadolu

daki durumu şöyle hullsa et
miştim: Sıvas konıresinden 
sonra Ali Rıza \'e Salih Paıa 
hükumetlerini kendilerine per 
de yapan düşmanlarımız çok 
çalı11mışlar, büyük mikyasta 
irtica ve isyanlar hazırlamış· 
!ardı. Şimendifer batlannı ya
kın olan mıntakalardı bulunan 
vatandaşlarımızla bunun h1ri· 
cindeki vatandaılanmızın llil
licilere kartı olan durumları . 
idil Birel'in m•lı istedi: lır... Bu yal· ı klye, roman, piyes, tenkit alan- :,·atçıya ilgi gösterirler. ama on-

' '--.ac:;;..;..~~ - Canım, aıı biıde de- lanndaki \erimimiz üzerinde du- tara yararlı olmanın yolunu ara-
timdi bunun sırası mı! dedi. ili; 1all1ta . ~lım. Ne göreceğ~? Şli~e ve mazlar. Çünkü daha önemli işle- Bı•r konserı• 
Bu akpın her zamandın fazla plımlı kon- ı hıklyede büyük bır detışme, f. ri arasında bu konu unutulup 
yemek yedim. Tas kebıbı en· serve menk lerl.eme, dünya ölçüsünde bir gitmiştir. Ya21r da :, avaş yav3ş 
festi. Etler tam iıtedllim &ibl, lısı A•erlk.ı sevı:,eyc ulaştığı söylenen. kişi- , ilk genı;lijindeld ateşin içinde Harika Çocuk İdil Biret, P.ı· 
Adeta alızdı eriyordu ... Patlı· lılar lıariç, ler, eserl~r: roman ve pıyeste karardığını, söndüğünü hisseder. ris Konservatuvınnın yaz tatili 

- Bir müddet dıha lıyan 
merkezleri üzerine brtıu kıtala 
rı ile yiirOmekten mümkün 
mertebe kaçınmalıyız. Bun· 
larla ancalt bulundulumuz 1er 

Salata, biraz 
da meyn be- tan salatası da pek mükemmel dlnyuıa ller umut :verıcı, sayısı .az .da olsa 

1 
İyi kötü bir iki eser verebilmis· münasebetile tatil müddetini ıe 

plakl doyurur. dl.Rem bu defa çok Plkiir yo- taralıada biy delerlı eserler, kendılerınden da- tir, iki Uç bin kiıiye adını du- çirınek üzere Paria yakınındaki 
- Demek ae plprtirsem yf. tun koymamı111nız. Oaun için ledlr. Bir ha Ustun ba~~mlar umulacak ya- yurabilmiştir, sevenleri. hayran. Fontainebleau'ya ıttmif, burada ı 

yecekata. fulıe1 kaçı~m. Fraaıız kadın meemauı da zarlıt, Tenkıt ve deneme alı.nla- lan bir avuç insandır, arada bir hoc1S1 Nadia Boulınıer'nin teş-
- lhet ylyectim. - Ben yoprtlasunu tercih bundan acı acı ıl.lılyet e4irflr. n ise olanca boşluğuyla karşı- gazetelerde adı geçer, kahveler- vikile ıehrin en blly1lk müzik 1 = :::. mii! ederim. Fakat sen ievmeditia Derdin devası! .. Eıkl boı:uk mızda .. Demek bugünkü edebiya. de onu parmaklı gösteren biri salonunda bir konser vennlt. 

içla ben de yolar& koymadıın. devrinin ıerl ıelmeıl, herke tımızda ıiirle küçük hiUye en çıkar. dergilerde onunla mülakat büyük tıkdirlerle kar$11anmııtır. 
- o ..... aidye tansı YIP· - Şekerim, yotnrtlu patlı· SİJI evinde asta birer iKi nlu• geliımiı. en başarıyı erişmiş 58· tar yayınlanır, işte hepsi bu- Fontalnebleau'da çıkan La L1-

1 

tıraatm .. Bir de ıalata md· can aalat11ıaı aeymem, fakat naaaı Ye bu atÇınıa Jıer da .-r nıt kollandır. Roman ve piyes dur ... Yıllarcı sarfedilen eme. berte pzeteai bu komer hakkın. 
uli• •etn mi? yerim. Mademki tercih ediyor- blrbulea aenı yemekler ha· alanındaki boşluğun sebeplerini ğin. çalıımanın armağanı.. Bir da ıu malumatı veriyor: 

11
;-k~:: :r:;~,.~·;.:~:; dua, nedea yoprt kaymadın! ıırlamaaı.- Buları lııaua•t. arayıp bulmak da zor değil. Ne· ömür harcınmııtır, faklt edebi- « 22 Temmuz ıtınU kUçllk pi· 

- Şimdi ona 'bıralı. Gelelim mek içi• de kuvvetli mld ~le". ticede ıu ortaya çıkıyor' ki, bu- yetçı arzuladığı içinde yapttığı yanist. Hariki Çocuk idil Blret 

~h-•-ta.•.·-~-~d·o•h••.•.r.~.·--~M~r~b~al~~~k~y~e~-~k~l;b;te;•;~;e;-~~k;u~n;e;W~b~~~=~~u~!;-___ ~l~~~~~hm~~~~~~~~~~~~~~ anlamıyla tatın~n edıcl olmaktan nuna ıelmiltir. Günün birinde 111ıonunda, seçme parcalarduı 
uzaktır. Batı ölçüslln~e .rom~n- bunu bQtUn a~ıhğ~yle farkeder .. 1 mürekkep bir konser verdi, 18• 

!arımız. tiyatro eserlenmıı nı~e Artık tam •nte• 4ır. Yani hiçbir lcnu dolduranlar tarafından çok 
yok? Bunun cevabı o kadar basıl eeY yapamamıı bir sanatçı. Dar aıkıllandı 
kil TUrk. yazannın kendini bil- bir çevrede tanınmııtır ya, bu- . . · 
yUk, ıenıı zaman parçası içinde nunla yetinir tuhaf bir ıunıra 1dıl Bıret 10 yaıında ve Türk· 
yantılaeak eserlere verecek vak kendini kap~r. geçer gider. tür .. Pe kküçük yaıta o kadar 
ti yok.. Bir roman yazmak için iıte bizde yazarın, gerçek ede- b?~k !"Uzlk kablllyeti ıösterdl 
o yazarın uzun avareliklere, in· blyatçının kaderi hep budur.. k.ı aılesı. Türk prefet6rlerin tav· 
celemelere, en önemlisi kendini Hep böyle oıaıelmi~tir .. Hep böy- sıyeleri ilzerine iılertnl lilcleri· 
yuacatı eserin havaıına terke- le sürüp gideceğe benzer .. Çün- ni bırakarak memleketlerinden 
debilmesi için gereken huzura kil memleketimiz kelimenin tam aynldı, kızlarının komervatu. 
ihtiyacı vardır. Bir roman yaza- anlamıyla harcanmış istidatlar var . derslerini takip etmul lein 
cak olan y11ar, o eserinin eti- ülkesidir Parıs'e geldi, orlda yerleftl, İdil 

burada bütün sınıf artadatları· 
nın üstüne ıeçti. 

rim. 

lıOkayaca Fikir 
Ve ŞlkAyetlerl 

10 Yııında iken hic bir yor· 
gunluk göstermeden. yaıulma
dan, tebeasUml eullmedea uıun 
bir konser •erdi, Moirart'ıa' iki 
piyano için yazdılt konftrtoJU 
büyük baıın ile çaldı. ttinei 
piyanoda mepur piyanilt Nadla 
Boulanıer bulunuyordu. 

UNLAR 
Pahalılıkla nıücadele 

edilıneli 
bbnda Suıyl e1ddealnde Sıdettin fınnında yanııa cıbuıtır. Yakandaki reıimde ltfal· 

yeni• yanıını aöndiirmele c•lı1111 ıirilmek&edlr. 
Cerrıhpapda oturan Şadiye 

adıadıkl okuyueumaıdaa aldı· 
tmııı: bir mektupta deniyor ki: 

dir. Okuyucumuz, Bornovadı 
hastalanarak, İstanbul Deniz 
hastanesine milrıeaat ettilini, 
muayene neticesinde kendisinin 
hastılığı lcıbı her sabah uzun 
banyo.Ya ihtiyıcı olduğıınu. hal· 
buki hastanede banyo bulunma 
dılı cevabının verildiğini, ha· 
riçten banyo temın edebileceği· 
ni söyleditini, buna karşı da 

Çalıı:ıan pare• arumda, Men· 
delsson'un Variatloas'u Bnhmı' 
ın lntermeai'al, Dobuu7'nln 
Chlldrenı corner'i vardı. SUtlln 
bunlar notaıa balunld•n, btl)ttlk 
bir vlrtuozlukla tam bir teta'k 
nıükemmelllli ile ve hayret ~
lecelr kolaylıkla çalındı. 

·AnO sütünden so 
•En besleyici gıdd 

.....,._ bbraJa ıetlrlle• •• izim ye lndr partileri ltuı formaliteler Jh8•• a.pta•· 
allra ...... .me.e..ıtt1r. Takarubki resimde Anlıara lıtaıyeauada •lrikea •taıeree aa .. ık. 

&u bulu ıirillli)'or 

•Gazetelerde daima Başba· 
kanımızla Vali 'Beyimiz her top
lantıda ucuzlukla ahalinin hür· 
riyet ve istirahatinden bahsedi· 
yorlar. Hangi ucuzluktan. hangi 
lıtirabatten. Odun, kömür, et, 
sebze, elektrik ve suların paha· 
hlılılarından bahsolunsa olmaz 
mı? Hele kiracılık, hepimizi ya
kıımıyan yollara bizi sevkedi· 
yor. Bunlara ne dencek? Evlat· 
lanmızda. hattl bizlerde bile ve 
rem hastalıktan vır. Çünkü ıüt 
alamıyoruz. Yarısı su, o da alt· 
mıı kuruı. Et, ııebze alımıyo
ruz pahalı, beslenemlyonız. A· 
sıt bu ıibl ıılere çare aramak 
llzımdır.• 

DHiz hastahanesind• 

ıu yolc 
Nilnf't Kırlı'dan aldığımıı bir 

mektupta, Deniz bastıınesındPki 
ledavı tarıına temas etmekte 

Bilyük bir Türk pb11yet1. Metr 
Pajot, birçok mllzlk merak· 
JıJ;,rı bu konserde bulundnltr.11 

•hastanede su yoktur•. dendi!ti· Yeni nepiyat 
ni ve ancak ayakta tedavi edi· 
lebileceğlnin ifade edildiğini, bu Aybk cBarp ve Dtbıya9 
vaziyetten çok müteessir oldu· 
ğunu ve şlm"' başka bir hasta· Derılsl cıktı 
neye de yatmak için sıra bekle· Güzide askeri yazarlann sec· 
dUtinl yazmaktadır. kin yazılannı ve dllnya aktllallte 

Konyada 409 giçmen si ile hlc. bir yerde neff9dllme
miı fototr10an tatlva etmekte 

evi yapdclı olın bu kıymetli derıinln mem· 
Konya • .. (Bnsuııt> _ Sim- leketlmlı baalnında bir botlulu 

diye kadar ilimizde 409 gl5çmen cloldu1dutu muhatkaktır. . 
evi inp edılmiftlr. Bundan ayn Kore harp ıaubablrlertnclen 
olarak 282 ev çatı vuiyetine ıe- Alaeddln Ber'k tarafından 1ıl)'Dk 
tirilmlı ve 285 evin de yeniden bir vukuf. dikkat ve ttlna ile 
inpaını ba,lanmıetır. Mevsim hazırlanmııı olan •Harp ve Dlla
sonunı kadar !W7 ev tamamen ya• dtrııisi ber balumdan tat-
bilirilmis olacıklır. min edicidir. 

ISTANIUL VEREM SAVAŞI DER 
IAŞKANUCINDAN 

Çok iyi Franaızıcı ve daktilo bilen bir ~ 
Tardır. Framız okullarından mezun olanlar ~ 
Taliplerin acele Taksim Selime Hatun Mezarlık 
Dernek llerlıezine mOracaatlan. 

Deniz Astsubay Hazırlama Orta 
KomubnhGından : 

1 - ım - 1111 Qretlm döneminde DenlJ ~ 
ma Orta -Okulu ı. unıfına ılınacak n_.-t 
61reacllerln ~me aına•lan 25, 28 Atasto' 
rinde Kuımpapdıkl Denli AıtaubaJ llatl 
Otıllu Komutanlıtında yapılacaktır. 

2 - Sınnlar Türkçe. Mıtemıtlk ve beden 
cattır. 

3 - Sınavlara uat 09.00 da bıılanıcıktır. 



.. 

~~-S-19~----------------------------------
lihfJq Odası ko11gresinde 

İİ1Jt! fJıılııııdtı dün 15 

Gye, niçin hekimlerin muayene ücretlerine 
~ s ık sık temas ediliyor, dedi 

ı...;ç bin 
;:,l ttıb: Yakın Üj esi olan lstan 
""l.llCJ alta Oaasının 1952 ~ılı 
~~eJ allık Adi toplantısı 
-~ en sonra 15 Uyenln Is· 

ta tıarctle liUnları sö)lcdi: 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Gazetecilik 
Bu, değildir ! 

Pef rol şirketleri 
Aleyhindeki dava 
Vafın len 23 - Petrol fıat 

larında iht kAr > apı kları 'e bu 

5 

Roman yada 
Temizlik devam 
Ediyor 

A•·ı ~apıJnııc:tır 
\ "Urk· v • 

~ 
• o en un, Kore &ehltlerının 

rİ"e~ ı..:1 •rıııı~ksltkdaslarının hatıra· 
1 "."1'J llıut içın ~apılan bir sil· 
LJld ~ti( ~akıp ba&lıyan toplantı

rP"r "'1.--:'Qi~ rak faalı) et raporu o-
~ur. Raııorlla, ecnebi he· 

•- Ben bu memlekette blr 
Etıbba saltanatı gormtı) orum. 
Halbuki dıjer serbest meslekle,. 
rın hemen hf'p inde bu saltanat 
me\•eultur. Hem bugiln bu mem 
lekette 50 kuru tan 50 liraya 
kadar ~mte alan hekim \Brdır. 
Dığer bir hekım de aynı mev

zuda liO\'lc konuştu: 
ı- Muhendıs ve) a a\-ukat üc 

retlerinın tahdıdıne ııt yazılara 
gazetelerde neden hrmen hıç 
rastlanılmaz da biz hf'kımler bak 
kında bb.>le mütalAalar ek ık ol 
maz. Ben geçen gün Talımhane· 
dekı apartmanları bir tetkıke tA 
bi tuttum. 63 müteahhit ve 27 
mtihendıs apartmanını mukabil 
sadece 9 hekim apartmanı oldu 
ğunu gordum. Bugün memle
kette mevcut hekimler arasında 
geçimini kıt kanaat temin ede· 
bılenlerin miktarı ~!izde onu 

( Bı'ı l lnrlde) 
bir ba&kı altında bulunduğu le 
varlık hakkının hile lnklr rclll 
diği hlr dP.vfrde )·aııvonır. ff Ple 
hövı,. de,·irlerde gaıetcrllP.rin 
yalnız ferdi ddll. müıterek mts'u 
liyttlerl dr vardır. Me lek ah 
!akının mukaddrıı esaııhınnı hl 
çe ııavan bir ,:aıeted, mrslf'tln 
dütmanlarını haıır baıır slllh· 
lar 'rrml& olur. 

Her gaı.r.te 'e her ajan"• set· 
tlğl n hizmetine aldıtı kim"f'· 
!erin barf'kPtlerinP alt mP.s'ull· 
yeti taşır. Her ne maksatla O· 

tursa olsun, m·durma haberlerle 
halkı iğfal rdn bir müe& "se. 
kendi hesabına dı intihar )olu· 
na ı:irmlı; olur. 

suretle Hırgı mukellcfi Amerı Vi ·ana. 23 - Bükreşten ha· 
kan \a tanda hrını 67 mılyon ber venldlğınf! ıore, geçenlerde 
dolarlık bir z:arara soktu ları a lcdılen Anna Pıukerin samimi 
için Amerika Bırleşık de· Jrtle do tıarından \e dııışlerı bakan
ri büktımcll dun 4 Amcrık n 1ı ı baş mll•teıırı Avram Buna· 
petrol şırketı.> le bunların ~ı.f cıu, vazıfesındeki buyuk kabili· 
memleketlerde bııl•ınan s muh .>et ıılık \ e •azım hatalarından• 
telif şubesini re men mıhk me dolayı uzıfelrrınden uzaklaştı. 
.> e vermiştir. rılmış ~ e ıddıflıra nazaran de· 

Dün oğleden sonra Ne ·ork ml:ılrme.>u tAbl ıutulmu~tur. 
Federal mahkemesınde a lan Yıne aynı k• naktan boldiril· 
bu konudaki 3 muhtelıf da ad1 d ıne gore Ul48 senrsındenberi 
67 mı von dolar tazminat i te ~a !ık bakanlığı uıifesını ıfa 
nilmektedir. etmekte olan VHile Marta da ~d çaJışnıuına mil aade 

~il 1 hükilmette behren 
~ ~ Yersıılığıne 'e bu· 
~ eket istikUllne aykırı 
iL. "fret edılmekte, sımsar 
~ ~eaırıın meslek lçın bir 
~ Ol ı oluıunun de\lmına 
ıt. llaıı ~ıtıakta idi. İlk ol&rak 
~bı he:: Osman Şevkı 'Vludağ 

l'ltı b 11lllrr mevzuunun bir 
~ lsar~~lanmesının ehemmlye 
~ e, ~ etmıs. bir başka he· 

ırıevzuda şöyle demi5 

" . ~ :rıuıı ınlnası kapltillb· 
... ~ ~l'i ıetlrnıek demektir 
~ hUkilmet ŞU VC)a bu 
~ ıa-lfyuı bır cemile yap. 
' '\'trdıti bir sözle bayle 

.a tte cesaret etmemelı· 

~cı. lıııı ~!? aza da, hekım Oc-
ı._ "'1 11lbeklltı hakkında 

• trde rastlanılan nesrlyı 

geçemez. 
Toplantıda bulunan eczacı Ce

lal Ergun da, İşçi sigortaları teş 
kılAtının memleket hekimliğini 
\'e ecıacılarını iflAsa ı;UrUkledi· 
ğıni ıddıa etmi~ir. 

Bundan başka toplantıda; bazı 
doktorların radyoda şarkı söy
lemelerı tenkıd edılmiş, fakat 
me,-ıuata gore bunun bir suç ol· 
mıdığı kararına \lrılmıştır. 

Günseli lafar dün 
lstanbula döndü 
< Bası ı incide> 

hiç kimse kalmadı! 
Saat 20 ... Gunseli Ba6ar, ya. 

rım saat sonra İstanbula, aılcsl-

r 

Ankaradakl uydurma haber 
fıl,.rinıfo b111n mf'SlPflnln mu· 
hitlP.rinde hassasiyetle durul· 

. malı, U\'durm,r•lı\ r•~ırını tı 

mamile tıkayacak surette harr.lıe
tc geçnmr.Jldir. Turktyede ha'lı· 
nın yapacağı çok miıhlm vaılftı· 
ler \'ardır. Bunların altından 
kalkabilmek itin hür Türk ha· 
sın müeıısesf'lerlnln hepsi. dil· 
rüslluk ve temWlk imtihanını 
açık ılınhı gtıdrPrrk bir mnld· 
de kalabllmrlldlrler. 

Ahmet Emin YALMAN 

İsveçte deliren bir 
Polis 

bltaıaıın nc \'C dostlarına kavuşacak!! Ne- ( Ba~ı ı incide) 
azalhlması için mühim reden \'C nasıl, orasını Allah bi- Hedln iece yarısından biraz 

lir, lıava meydanı ;>üılcrce seyir- sonra evvelA yaşlı anne ve ba· 

b'
•r fedbı•r alı ndı ci ile doluverdi! Kapının önünde hasını uyudukları bir sırada öl-

otomobiller duruyor, her birin- dıirmUstUr. 
L. dl'n bir buket çiçek indiriliyor. •Son arzum• dediği \e hırak-
~da ll!... ( Ba•ı ı incide) kampanyamızdan evvel alının Enınl~ct, asayişi muhafaza etmek mı5 olduğu bir mektupta; Hedin 
~1'1$le-ICllltl derece fırmıların bu kararın ne kadar devam -ede- maksadiylc cpl'ycc memur yolla- şoyle demektedir: 
~~~:uıı Yilzde 35 ini, diler ceğı bellı d•ğıldır. İhra~tımız mış! Görlinuştc, her şey yolun- •Anne ve babamı öldürmemin 
~ OQta\ da Yilı:de 110 sini pe. tok ıanslı iıttiğı takdırde yüzde da gıdccek ..• Günseli uçaktan l· sebebi onların şimdi yaptıkları -
~•tı Ödemete mecbur tu- 35-50 marjın bıraı kısılması necek. giimrUktc gazetecilerle ma ~ahit olarak üzfilmelerinin 
~ ltır kararlaimııtır. muhtemeldir. Dığer taraftan, Ti· konuşacak, sonra halkın arasın. önüne geçmektir•. Hedin bu 
~ 011 eu, ukiden nihayet caret v~ Ekonomi Bakanı Enver dan geçerek kendisini bckliyen mektubu, çalarak kaçmış olduğu 
~ '1 1 a kadar ılınan marj Gureli, izmır Fuarında yaptığı arabaya binecek!! Ümidimiz hep otomobilde bırakmıstır. 

ı le YUkseJtllmit ve Jiberas son konuşmada, ıtha!At artışının bu... Bu müthiş katil mektubunda 
,ıaııdıtıııı kaldırılmadan ttha· yarınki ödeme kabılıyetıne daha Saat 20.30, uçağın ewela cÜ· şunları da llAvr etmektedir: 
~ ~- k~r edıimlştir. genıı bir yukselme huırladı· rüllUsU duyuldu, daha sonra , E~er kendimi suya attığımı 
~.ili barın ithalAhmııı yilıde #ı için senndırıci btr hAdıse ol- kendisi süzlile süzüle alana in- zannediyorsanız, bu takdirde be-
ltı~d etinde azaltacağı anlı· duğunu ııôylcmış, dar \e kapalı dl. O anda, uçağın onO yUzlerce ni suda arayınız•. Orada bulunan 
b~lik kır. CilnkU tUccar bu bir istihsal anla)J$ının zararla- srylrcl ile doldu. Gtinseli uçağın bir boş sandal muhtemel olarak 
~ i@t~ısında malını ya la· rını belirterek, kalkınma halin• kapısında görilniir göri.lnmez, fo. nolise kendic;Jnl atarak boğuldu. 
lh,;.~;lllek, ~ahut Karaborsa deki memleketimizin ithalat im- tografçılar !Uişlarını yaktılar... ğu hissini vermek için bırakıl· 
·~de ktedarik etmek mecbu kllnlarından grniş nisbetlc fay. - Gilnsrll hanım, bir daha! mıstır. 
~I alacaktır dalanma)a muhtaç bulunduğunu Bir poz dahall Polis; gölclc bir tarama yap. 

t anlatmıştı. Bakan, nutkunun bir Gilnscli, gülüyor, elini kaldı- mışsa da hrrhangi bir netice el h 1 )·erinde de «Yerli ıma!Atımızı rıyor, elindeki çiçekleri göğsUne de edememiştir. 
q fi R s Al müuit eartlarla çalı.an yabancı bastırıyor. Otomobilde bulunan Uç sayfa 
~ U ~ ıııana,iin açık rckabeU~e bırak· Kendi ini bir polis kordonu al- lık imzalı mektubunda Hrdin 

mamak baslıca ga~t-mızdira de· tına alarak, en•elA halkın llnüne biltün bu korkunç cinayetlerı na 
_____ ,..r_ıa ... tı_• .... n miştl Bununla berııht'r. gümrük kadar ı:::ötürduler. Hava me)'da- sıl işledi~lni inceden inceye te-

baranarına ,-e~a HhaUl~ yatağı. l\lnda büyUk bir tur )"aptıktan ferri.tatiyle izah elnıekkdlr. 
ııı. .a.&,tinmıJ .reaaua..lwa"8cle ~lr sonra. nihayet GUmiell; ahne J. Hedin ewelA 74 ya ındaki ba. 
sana~I fstemedigıni de i!Ave et- le babasını kavuştu. bası He 57 yaşlarındaki annesi. 

o ao o.ao mlşti. nl balta ile kesmiş sonra bunla. 

Asan meı:lisi kiı ('ük isler tali aynı sebepler ve «Anna Pauker 
komltesınin ya\'ınladıf:'.ı d" ·ıı .>akınlı I• uıkJ tahtında ışinden 
muhtevasının aç·klanmasından ııledilmışflr. 
24 saat sonra il,;ili hUktime1 Bu arada Anna Pauker yerini 
çevreleri fılivata geçmi-;lerd ı r. alması ıhtımılleri üzerinde mu-

1 Petrol şirketleri, şubeleri va hakkak surette durulmakta olan 
sıtasiyle •iki muhtelıf fıat si Ana Torna, dış ticaret bakanlı· 
ya seti• takip ettikleri için , ka ğında bakan yardımcılığına ta· 
nuna · aykırı • hareket etrıiş ol ~1n edilmiştir. 

maktan suçludurlar. Doğu Beri j nden ilt ica-
Hilktimet şırkl'•lt-rden elde et 

tikleri fazla kaı~nç tutarını, bu lor artıyor 
mebla~ın faizlerini ve mahkeme Berlin 23 - Batı Alm~nya ma 
masrflarının ödenmesini talep kamları. müttefık işgal makam· 
etmektedir. !arına mUracaatla Berlın Sovyet 

Ayan Meclhi komitesinin ra· kesıminden her gun Batıya iltl· 
porlarında Gulf OU Company cı etmekte olan 500 multecinin 
de bu şırketle: meyanında ılk ha\I yolu ıle Ber1lnd@!I Batı Al 
redılmekte idı. AnC'ak Adalet manyaya naklınj temin etmele· 
Bakanlı ı bu srın şirket bıkkın rini istemişlerdır. Batı Almanya 
da karşılıklı gUvenlık tesk ı lA•ı makamları hAlen hava yolu ıle 
tarafından tahkikat talebi vuku gllnde 300 mUJtecıyı Batı Alman 
bulmamış olduğunu aı;ıklamış ya topraklarına nakletmektedir· 
tır. ı !er. 

Yugoslavya bir Başpiıko- ~==========;-
postan tazminat istiyor J~ı.1_ ... ~..ı;;;;---~--"-· -....s...-....-_ 

Vatıkan 23 CAP.) - Valikan 1 24 Ağıı~tos 1952 - PAZAR 
kaynaklarına ıore. Yugosla\ hll· İST ANBUL 
ktimcti, ~ecen aralıkta tablı)e ı ı ~ ~1 A ılı ı Te ııronı"'l, ıs oo Ha· 
edilen baş piekopos Stepinaç l bu tr ısı s Saı •urlm o:ruıı hnalan 

tan 280 bın dınar vergi istemek ıs o Da111 mu: t i u oo Lllt!ı Gunm· 
tedir. Bunun etnliık \Cya gelır d•ıı •• •u (Pi ) u aıı Haf•anm f!.!:ıı 
üzerinden aranılan bır vergi ı 4 an ı Pi ı u c~ Turk1ll•r u,oo 
olup olmadığı belırtılmemı tır 
Vatikan mahfıllerine gore, Yu t r'lı: tr ('Pi ) ı& ıo Bun dudıuuıs 
goslav bilkumetl vergının oden. a:u ı& •o Saı •url•rl n oo l!azlarm 
medi~i takdirde, 54 yaşındaki Urilıl ı- O Sarkılar ôkuT&ll C'aıı il· 
Zagrep baş pıskoposurıun. Kra· •, H oo ö~nr saaıı ııı u Mıwk 
siç şehrınde neZJrct altında ya· ııı.oo Habnl•r ı<ı ıs ~arln~r Ol.-unu 
şamakta olduğu kılise \'akfına l!aıaflrr B r•ın ısı .as Kıı~tık" ıırlc@Jtra 
aıt eve haciz koymak tehC: din dan m•lod J;r 20 t~ Rdro zaıeı.ı 
de bulunmuslur. Baş pi•kopos 20.80 ru ı h•ır@ı 21.10 B"" T&rml$ 'bir 
meşruten tabliye edilmiştir. Rıı 10tmaı. '2ı '20 D•ııl•ncl Lst•kl~rı '22,oo 

itibarla mezkOr evde lO yıl mlid· Sııor habn'•rl '2'2. ıO Pıraııo m@lodUtri 
deUe nezaret altın~a yaşıya 2: so Hattaııııı Mat•kln <Pi ı 22 .as 
caktır. Stcpınaç, harp sıra ında Haw •• 28 oo Prt1nıııı!ar '2S o.5 g_. 
MıhverlC' isbirliğı vapmakla suc 
landırılmıs ve bidayette 16 yıl 
hapis ceza·ına çarptırılmışken 
geçen yıl sonunda tahliye e \ ı 
mişti. 

Yunanistanda bir rahip 
ve sekiz ra hibe mahke-

verildi 

d • m ı • •:l•r ( l'I ) 21 110 Danı ... 
(Pi ı :ıa 1)0 Kaııııııs. 

ANKARA 

J. ı• Habn' n· Te han rııırnı E C5 

lstod • n ı u •\; 'ar ı Pi ) 9 ıs Guıııan 

B k b "ıl . d d Eu kısa da olsa bir yolculuğun rın bulunduğu e,; yakmıitır. 
1 a anın u 

50 erın C'n c an hasretini gidermekten çok uzak! Bunu milteakıp nicanlı~ının c· Atina 23 CA.P.) - Keratea'da aşılacağı \'eçhıle. bankalar ara- F t f 1 b' t ft nA ~ 

meye 

Pro..:~a- 9 O Sn ı.ıı m• od 1tr (Pl.)· 

O 4 Bad ı lı:rı ı • 10 06 PUk 
a bü!nu, ı ? ı ~ Sabab ııa1'ı:•ı.-ı 10 •1'> 
Yalım uzlar l l 00 Raf f urla!ar (Pl) 
11 1$ l;arl. ı!ır 11 80 TMaıl ı2 00 Sar 
lalar Olm:raa Semahat !:r•ob:•n. 12.tS 
- ı a n Aıllu ıaatl ı2 n M•:ıulektt 

t•:ı u llm 12 :o M&ınl•ht• •• lm l:! 80 
T'arttaa ıe!l•r ı.:oron 1 'l 00 lJ S J... 

sında alınan ve ithaltıt tmkAnla· 
1 
° ogr~ çı ~: d .1r

0 
arı3 an Gü S· vine giden katil yine balta ile; Uin .-Julian• \'eya •Eski Tak· 

ııeo &.110 rını tahdit edl'n bu karar, hem arı ya ıp son .ur ~or ar... m- nişanlısını ,.e kızcağııın patronu vımı manastırının sakınlcrine zu 
ithalatı f 1 ,. t k h rfik odasına gırmesi yasak olan • Günseli Ba~ar, uçaktan indikten sonra Gümrük dairesinden nu kesmiriir. Hedin,· bu e\i de Hım \ ' C ı~kence yapmaktan sanık 

" e ce u"'ra mıyaca , em h k 1 k k "' 
d li 'i h' d al ın, penrere \'e kapı arı zor- çı ar en derhal ateşe vermiştir. Çıkan 

1
8 rahıbeyle bir rahıp buı:un nıah 

c!kt~r sanayı ımaye e e- !ayarak odnyı doldurması Uz.eri· - Seçilmenizi protesto etmiş· - Tfiı''kiye gilıellik mUsaba- yanı:ında 3 ka~ınla iki çocuk da kcmrye verılmiiJ.crdir. Sorgu 
· ne insan ı;aşırıp kalıyor. !er. Doğru mu? kasına da ı:ırdlğim \·akıl ümitli alevler arasında can vermişler· htıkımıne gore, sanıklar, Ögenia 

Bu i~lere fe\'kaltıde aklı erC'n GUmıcllve yakla§tP intıbalarını - Hayır. değil. değil nim. dir. Margl'tti adlı bir rahıbc) ı 18 mıl 
bir tficear dostum, alınan bu soru,·orum· · - Se,.ıldiğiniı uman • Viva Çok .vor«un oldu"unu söuliven Yanan evden 13 kı'ci mlickU- 'on drahmı \ eya takrı'ben '.'8 ~nn 
karar için şö)le demlstlr: " · " • ı. " " v v " - ·IVV 

111 ,... hah•rlu 13 B ll•lıtıl 'er (Pi ) 

13 "10 Ö~l• ru•tul. ıg U Fılm ııııuilı:· 
l••I ( Pi ) ı.a 00 lhu raporu Akıa:ııı 

ıırovımı n kapaıuı. 

* ld k Turchia• dıye bağırmı~lar öyle Günseli: !Atla kurtulmuşlardır. sterlin kıymt'tındeki mallarını 
11.00 «- İlırat'at vaı:iyctimize g6rc - Çok memnun ° um. Ço mi? - Bu hususta; bir basın top- Jledinln bıraktığı mektubun 

1 
zorla elinden almak jçın, kadını 

21 oo itha!Atı ayarlamak i"İn hariku· hC'Yl'Canlıyım. Oradaki heyecan. k d' h 

1 ~ ~~ Ac 1 t Prnnaııı ,.. lJ S. A:ran 
1 7 00 li:arl:ı ar C Pi ) 17 RI') 'Paur ca11 

~ 1 • d' 1...,d· d b - Hayır, bağırmadılar. lan tısı yapmak ·ararındayım I· en enterrsan blr ~eri de geçen 1 ocre~ine hapsetmiş 'e i kcncc 
••. .... IAde kumaıca alınını" bir karar. arımı sım 1 §'+" 1 uymaya as · · ti · .. · k l "- h ı· l d 
• • ., '# ı - Nopolıye gıt ğıniı gun, Si· yere· mıııere ucya et ı ... 1 )ıl i~lrnen ve faili bulunam1;van, ~apmıs ar ır. Sanıklar ara ında 
•: so l:'Ani lıberıısyona rı"'mcn rtıu luk ıyorum. l • 

l'l l 1~1""1 İn nı 1900 l1 S .A.nn 

,... habu or 19 15 Tarlh••D (; r "ııralı: 

• Ei zinlc konuştuğumuz 'akit, hiç Bitler, lilmdi heyecan a, GOn. 1 bir cinayeti de kendı~ınin işle· ı diğer hır suçtan h:ılen ıkı yıl· 
22 oo iktidarın elinde olacaktır. Fakat - Sizi orada hi karııladılar ümitli olmadığınızı ııöylemiştiniı. selinin basın toplantısı yapacağı 

1 

mlş olduğunu itıraf eden kısmı lık bır mahkilnıi ctı dolduran mıı 
ID 20 .Ak 'il D hnna muz'..ti (Pl) 
J<ı H !;art.: ar O .. u aa Wua!ll llu\:&4 

d•• J.•akaa 20 1 ~ :Ra'i nu•~ı 20,S6 u u hukumct bunda takas ' 'cya ka- mı? halbuki nl'tice tahmininizin fev- günU bekllyoruı. dır. nastırın başrahıbcsı ?ı.Iarıam da 
22 15 raborsa yolunu hesaplıyamamış - Çok iyi karGıladılar. kinde çıktı... ESİN TAl .U Mesleği itlbarivle polis olan bulunmaktadll'. cEski Takvima 
u 80 gıbl gorUniıyor.• ----- Hedln o zaman bu cinayet için denilen dini tarıkıtın mensup. 
U!! 

u.ee 
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Arnavut askerleri 
Hadise çıkardı 

1 n. l' ~,., U Muıılı: CPL) 1\.iO 
Haı r"•TiJI ı~ım 21 U ~ukı!ar 11'1.l 
22 1.5 Dana d&Ttt (Pi ı 22 O )! 1. 
Ar an ,.. haber er, 21 00 Proıram ,... 

\:apınıt 

:11 ııo 
2&20 

ıo g' 
Yolu V 1011!?~ 

102 '80 
IU ıoo.es 

210 00 

U&O 
nos 
82 00 

25 00 
1000 

1'4 00 
'2 00 

A l flN P' AT I 

621 000 Fr. 

ıı oo-ıı.ıo 

10 30-ıO co 
.t.80-'31 
'20-.22 
4115-&lfl 

ıoı-1ıı2 

Al . l' IN 
Sattııaı 

4130 

iT 70 

~ı 2~ 

İran' da 15 general 
Emekliye 11yn ld ı 

( Bıı51 1 incide) 

neral Alr\I l\logaddam ,.e eski 
Kurmay Başkanı General Abbas 
Garzan bulunmaktadırlar. 

Gent'ral Mogaddam. 21 temmuz 
kerışıklıklannı rnUteakıp askerl 
\'tlihJ..1en uzaklaştırıJmıştı . 

1\hlli Müdafaa Bakan Mmninl 
GPneral Ahmet Vosuğ da istifa 
etmiştir. 

Başbakan Dr. Musaddık'ın, f. 
randa 'kuvvctlı bır ordu kunıl
masını l~rmcdıği bilinmektedir. 
Son dl'fa, Başbakanlığı, Milli Mil 
dafaa Bakanlığına kunetll bir 
&ah iyrtin tit}·in edilmeme~! şar
tlyle kabul dmiş ve nl'tlr.edt' bu 
makama başkasının tfıl'inlnl mııh 
zurtu görerek. rnlirlafaa Bakan-
lığını bizzat dl'nıhte etmişti. 

İran Diin~ a Rank:ısile 
te-ıasa ıeçerek 

Stutt~art, 23 - Dün burada 
demt'çtc bulunan 1ran eski baş. 
bakan yardımcılarından Dr. Hli· 
sevin Fatemi, Başbakan Mu5ad
dılc'ın İrıını so,•yet nl1fuı:unun 
dışında tutar:ı,tını bildirmiştir. 

Almanva He yapılan tkpr<'t 
anla~ması hakkında güzel sözler 
sarfeden l\!ekkl yakmda Diınya 
Banka ı id:ırecılerb le temaslar
da bulunmak üzere Birlr~ik A· 
ml'rikaya hareket edec<'.ktlr. 

Mekkl son olarak. franın Ame· 
rlkadan herhangi hir şekilde pa
ra lstemiyeceğinl ilA\·e etmiş
tir. 

Maliye Rakanh~ı binasında 
yangın çıktı 

Tahran, 23 (A P.) - l\fall}·e 
Bakınlıfı l:ılna~ında buglln ti· 
kan yangında binada depo Erli 
lrn t;Jyuk ille \e kim}e\'I mad 

1 ele stol<ları huap olmuştur 
Yangının ebebi meçhuldür. 

Bir haydut dün 
• 

lncesu' da 
Yakalandı 

( 81111 1 lnclde) 

Mısu askeri 
Yardımı kabul 
Edecek 

bir kolayını bularak firar et- <Rısı 1. riıll' ı 
mistır. Bu şakinın bir an C\rvei rai Necip eu ce\•abı vermis· 
~akalanması için bizzat Ilgaz tir: 
Jandarm:ı Komutanı yüba~ı Se- «Ordunun glriştlli hare. 
UhaUin Özb:ıy ve birkaç jand:ır. ket Mısır umumi e!kfırına 
ma kı.)afet delistirerek arkasına uygun tam 'manasiyle milli 
duşmıişlerdir. Dokuı ay sistemli hır harekettir.• 
bir takiptrn sonra yüzbaşı, İb· Jngiltl're Kanal bölge ini 
rahimin Ankarada oldu~unu ha- tahliye edr.cekml& 
ber almıs. evvela Genci E\'ler- Kahire 23 (A.P.) _ Bu· 
drki dostunun evine, ornda bu· ı::Un Mmr gazeteleri, lngi· 
lamayınca incesudakl di{ier bir lıı kuv' ctlerınin, hfilen yaz 
dostunun evine gitmlstlr. Yilz~a. tatili devresinde bulunan A-
sıya kapıyı şaki İbrahim açmı§ \'am Kıımar:ıı;ı toplandıktan 
ve n" i~tedil!ini sormuştur. ı;onra i!An edilerek yeni hir 

YUzb::ışı SelAhattin'e uydurma plAn ı::crel!inC'<', Uç aya ka· 
bir isim sövlemlstir. İbrahim dar Slh ey:ı Kanalı bolı::e · 
biivlc hir kimseyi tınımadıfını sini tahlıye edeceklerini yaz 
söylrdiklen sonra kendisini l!I· mıılardır. 

kC'rc sr,•k eden jandarma yilz- ------•----
hasını tanımış ve nereli oldu. 
l!ıınu sormuştur. Yilzbaşı ScU
hattin, Ilgazlı olduğunu cevaben 
bildirmiştir. Oradan uzaklaşan 
Yüzbaşı SelAhattln vaziyetten 
C<'hrd poliıı merkrıinl h:ıhl'rrlar 
etmiş 'r Süleyman isimli knml
ser bakkal kıvafetlne ı::lrrrck 
sakinin bulundujtu eve gelmiş 
'e kapıyı çalmıştır. Kapıyı yine 
İbrahim açmı~. komiser Slıley· 
man tabancn~ını C'l'krrP.k azılı 
hardııdu teı;lim olmaj!a irb:ır 
etmislir. İbrahim Cengi7. yakala. 
nnrak adalete teslim ol unmus-
tur. _______ ___ _ 

Din dersleri genişletiliyor 
Ankara. 23 <ANKA) - Mil 

li Eğitim Bakanlığı önllmüzdckl 
ders yılından itibaren Ö~retmen 
Okullarında din derslt>rl okutul. 
masına grniş mikvasta ver Vfl· 

recektir Drrs kitabı o1sr;ık Es-

i 
kı Dıvanrt Herı Ba~kanı Ham. 
dı Aksekıll merhumun kitabı 
kabul edılm.ştir. 

Yunan Kraliçesi 
Karaağaca geldi 

< Bııı ı ıntltle> 

birleri olduıtu halde Karaağaç'• 
gelmış!C'rdır. Kendilerini istas
~·onda Vali, Belediye başkanı, 
Trakya sınır komutanı ile ba-
ıında bando bulunan bir jan
darma taburu istikbal etmiştir. 
Tiırk ve Yunan milll marşlarının 
dinlenmesini mliteakip kraliçe 
kendilerini istikbAI eden zeva
tı kabul etmişlrr ve Edirne'li · 
terin ikramlarını kabul eylemiş
lerılir. İstasyonda bir saat kadar 
Eti ren te' akkuf e~nasında kra· 
ilçe muhtelıf \•esllelerle Turk • 
Yunan dostluğunun samimiye. 
tinden bahsetmiş. kendilerine 
rostrrdıkl,.rı misafir severlik· 
•en dola rı Edırne'lilere tqek· 
kur etmi;tir. 

< Bası 1 incide> 
rl kaçmak zorunda "lın .. •lmı~ 
tır. Her iki taraf arasındl yaralı 
mevcuttur. 

1 

Yugoslıı'' parlimP.ntn heyt'tl 
Atina 23 (A.A.) - Atlna be· 

1 tediye ba5kanının Yunanlstanı 

1 

ziyaret eden Yugo lav parlAmen 
to heyetine ''erdığl ziyafette bir 
nutuk ı;öyliyl'n hryet başkanı 
Moshe Pıjadr §oylc drmiştir: 

•- Menfaatleriml:ı gibi dlis 
mıınlarımız ela nıtistcrek olduğu 
için clclc yürllmelıylz. • 

l\loshe Pljade ''tına11l~hın ile 
Yuı::oslavva} ı birbirine ha lıy:ın 
an'anevl bağları ve yakın dost 
luğu hııtırlatarak sözlerine son 
vermiştir. 

Tlmes bir Ralkan hl okundıı:ı 
hahsedlyor 

J,ondra 23 (A.P.) - lngilte 
renin en ntifuzlıı gazetelerinden 
Tımes buı:ünkü başmakalr.~lnde 
ezcümle unları yazmıştır: 
·Doğu Akdenizde tedricen ye 

nl bir siyasi manzara bl'ilrmck 
tedir. Yugoslavya dlinvanın hu 
kıoımında müdafaa plAnl:ırınm 
koordinasyonunu sıığlanıak mak 
sadiyle Tiatılılarl:ı işblrlığinc 
hazır olduğunu 1-elirtml:;tlr. Es· 
ki münazaaların kililerinden ye 
ni do tluklıırın fı~l\ırrfıfr•nı ızd,. 
mek hür dünya ml'nıll'ketlerini 
st'vinclirm!'ktedir. F.s:mm, Yu 
goslavyanın işbirlı~I olmaksızın, 
~tratejık bakımdan hayati önemi 
haiz: Trakyanın Tiirkiye ve Yu 
nanlstana ait kmmlıırını kuzey 
den gelebilecek bir taarruza 
karşı korumanın mlişkül elaC'a 
ğı umıımlvetle kabul edilmek 
tedlr. Trakyanın mildııfaasına. 
bir ·Balkan Bloku• plAnlaştırıl 
masında lAvık oldu~ önem ve 
rılmelfdir. Maalesef Londra \'e 
va va~lngtonun nazarında son 
rlertrede caz·o öninen bu man 
zara. Rrımav~ taınanıi) le başka 
törünmektedir. 

açılan tahkikata bizıat istırAlı. et. ları asırlarca evvel kullanılma. 
mi5ti. sından vazgeçilen Julian takvi· 

Bölge polis mUdürU ElC Alia&· mine htı!A sadıktırlar. 
scın diın \·ukua gelen bu mllthiş 
hAdiseyi ·İsveç tarihinin rn kan. 
lı cinayeti• olarak vasıflandır· 

mıştır. 
Polis müdürliniln fikrine göre; 

Herlin nl~anlısının sebep oldu
ğu bir kıskançlık krizi neticesi 
bu cina' etleri işlemiştir. 

Katil bıraktığı mektubun Oıe· 
ı::inc şunları yaimı~ bulunuvor
du: ·Tore Hcdin - Suç: Katil -
Adres: Meçhul•. 

Polis rnudıirUnun hildlrdıl"ınr 
göre; eğer azılı katil hAlrn ha· 
vatta isr .ki rnuhteml'ldir- gı. 
~et tehlikeli bır deli olarak te
İfikk1 'e ona g'ôre ted::ıir alma· 
lıdır. 

Polis makamlarının Vl'rdiklcrl 
bilgilere göre Hedınln yine ge
çen yıl işlenmiş ve faili buluna
mamış: hşka bir cinayetin de 
faili olması ihtimallerı pek faz. 
ladır. 

Scanla bölgesinde yapılan bll. 
tün araştırmalardan şimdiye ka
dar hiç bir iz ele geçirılcmcmiş. 
tir. 

Katilin C'escdl bir gölde 
bulundu 

Stokholm: 23 (A.A) - Dıin 
fini olarak delırdıl..icn sonra se. 
kiz kişiyi öldürerek kaçan Tore 
Lundin adındaki katil delinin 
cecedlnl polis bu sabah Bosarp 
eölllnıfrn cıkarmıştır. - -

Ma retal Rommel'e ait bir 
filme komünistler 

itiraz etti 

İstanbul Sualr İdaresinden 
'.Mevsimin fazla kurak gitmesi dolayısiyle hrr sene olduğu 

gibı bu sene de Halkalı sularının mt'mbalarındaki \Primleri a
zalmış olduğundan bu sudan alan mıntakılara m"'mba \·eıimle. 
ri normal hale gelinceye kadar a~ai)ıda yazılı gunlerde milna\e· 
be ıle su l'erılccektır. 

Nobet zamanlan: 
f'~dırnekapı ile Topkapı ara:;ında &ehre iİden Halkalı su

ları · 

Bir ı: n 24 saat: Edirnckapı. KaragilmrUk, SulL1nselim, P'a
tıh. Çırçır, B yazıt ,.e CJVarlarına, 

Bır gun 24 saat: Sehzadcba~ı. Sıileymanlye, Cemberlıtas A· 
yasor a ve cnarlarına, 

Topkapı ile Sıln rikapı ara sın da ~ehre giden Halkalı su-
ları: 

. 
Bır gun 24 saat: Topkapı, Şehremınl ~ e cJ\ arlarına. 
Bir gun 24 saat: Da\ utpaşa . lla~eki \'e ci\'arlarına. 
KC'yf ıyet halka ilAn olunur. ( 13153) 

1 lô veı11i:deki hıılı11a.-an1n 

halledilı11i1 şekli 

Hamburg 23 (A.A.) - Dün 
~kşam buradaki sinemalard1n 
birinde Mare~al Rommrlln hava. 
tına ait bir İngiliz filmi gö~tr. 
rildıği sırada takriben 200 ko· • 
mtinist protesto go terislnde bu. 
1unmu&hır. 
NUmavişçılerden ~ 1. hey2nnıı 

mP dığıttıkları ıırada tev'kif edil 
ml~tir 

B•ıııdan sonra filim c:onııııa ka 
dar hadısesizce seyr~dilmilitir. 

• 
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• Çomofırın yılconmo 
muddetini tayin eden 
OTOMATİK ZAMAN 
AYAR& 

e Horikulôde ÇAMAŞIR 
SIKMA TERTİBA Ti 

e Her parçanın ayrı o (rl 
yıkanmasını temin eden 
HUSUSi MEKANiZMA 

e Fazla samo~ır kaymağa 
elveriıli BUYUK HAZNE 

• İKİ SENE GARANTi 

'• \ 

Ge"erol Electrıc. Ç A a U tC 

Çocuklara ve BLi) ilklere 
mahsus 

En MÜKEMMEL 
KtJV\'ET İLACI 

2 sıse Sanosfol' da 
takriben 

• ım.ooe u.t.A. Vitamini 
36.000 U.t.D. 3 Vitamini 

pre,,slbi"e doya,,att 'omaı•r m~ürıe• 
lwimw tıiucaJ ıılip 9iuı.ıoıi1o 

·~GENERAL ; ELECTRIC · 
• 

Ç~~IR.MAXİNElERlı ., 
htr parsa samoıırs teker teker yıkanmıı gibi temiıter - . 

KOÇ TİCARET T. A. Ş. (Beyoğlu Şubesı) 
' .. ~ Y" Umum MumP"'

1
' Seyoğlu, istıklôl Caddesi 347, Telf 45207 DIKKA T - DIKKA T 

siLAllTARAGA 
Di~lerinizin sağlam ve inci 
gibi beyaı. olmasını istiyor
sanız bol köpüklü, leu.eti 

SAF • YURDU ıscı SiTESi 
hos 

SANOGYL 
D!S MACUNU Kullanınız. 

EYÜP SİLAHTARA<;A 
SAF YURDU SİTE.Si 

SANOGYL 
DİŞ l\JACUNU'nu kullanır· 
sanır. siz de sevcceksinız. 

SANOGYL 
Dünyada mevcut dis ma
cunlarının en UstünUdllr. 

SANOGYL, Pariste H. Vil· 
Jette Laboratuarlannda 

imal olunur. 

15 LİRA PEŞİN 
aydı 

1 O Lira Taksitle 
İngiliz ipliğinden dokunmus 

Desenli ve Gabardin 
Kumaşlardan birinci sınır 

ISMARLA\l\IA EI.BISE 

115 LiRA 
Sl-:J.ARADDIN 

KAR,\KAŞLI Müesı;estsl 
Mahmudpaşa Kapalıçarşı 
kapısı yanında No. 18 

6M .. • DOKTOR .... ~ 
Şehire yakın mutena rne\'kii olan, Bahariye ana caddesi üzerinde, İşçi Sigortasının 200.000 
!ıra sarfiyle yaptırdığı Dispanserin olduğu yerin etrafına, fabrikalar merkezinde, . c'!fcs 
manzaralı, Jiti( havası ile tanınan ve her tUrJü vesaite yakınlığı ile rağbet kazanan SlLAH
TARAÔA SAi'' - YURDU İŞÇİ SİTESi kurulmaktadır. Parseller 400 - 600 pıetrc arasında 
olup imAr Müdürlüğünce şehir imAr p!Anına uygun olarak ayrılmış ve tasdiklenmiştir. Der. 
hal inşaata başlanılabilir. Tapu senetleri takrir esnasında Tapu Sicil Muhafıı.lığı tarafından 
le Um edilir. Havagan. elektrik \"e terkos suyu arsanın önünden, ana caddeden geçmcktc
dır. Her türlü depo, imalAthane, dükkln ve aire )'apmak isteyen is adamlarının nazarı dlk
katinı celbedcriz. 

Raif Ferit Bir 
Vtrtm ve Dahill llastalılı 

ları ftlütehasslSI 
Muayenehane Besiktaş 

Tram\•ay Cad. Emniyet San 
dığı yaııında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.5 Eli 
\'ali Konağı Cad. t\o. 33 
Başaran Ap. Kat 1. felefon: Fı)at 'e tedlyat hususundaki mahallindeki insaat mühendisine veya Galata, \'o~\oda caddc

sı: Bozkurt Haıı 3 üncü kat 26 numarada malsahibi. R.\1>84 
CİHANGİR SAFYURTLU\' A müracaat. Telefon: 41845. 

Yüksek Denizcilik Okulu 
Müdürlüğünden 

Okulumuıun gü\erte ve makine ~ubelerine paralı ve para. 
ıır. ~atılı öğrenci ya1.1mının 4 Eylfıl 1952 ıünü başlanacak ve 
bu islem 10 Ekim 1952 gününde sona erecektir. 

isteklılerin girecekleri şube ile paralı nya parasız glrmek is
tediğini belirten bir dilekçeye aşağıda yazılı belgeleri ekleye-
rek okul miıdurlüğilne başvurmalan ilin olunur. (13665) 

1 - Lise olgunluk diploması. 
% - Nüfus hü\'iyet cüzdanı. 
3 - Askerlik belge.si. 
" - 12 adet 4,5-6 ebadında fotoıraf. 
t1 - Ası kağıdı. 
fi - Jyi hal kiıgıdı. 

YENi GELEN 
~--, 

iTH AL MA L I 

ÇİMENTO 
Sıtlllarımız. pıyasadaki emsalinden dıha ueuı fiaUaı~ 

la deum ediyor. 

ÇEHRELi -~ŞMEN LIMiTED ORTAKLIGI 

DEMiR ve INŞAA T MALZEMESi 

Galata, Fermeneciler Cad. No. 50. 
Tel1ral: ÇEBKJŞHE~ - GALATA Teleloa: 42263. 

DARYO MOTOLA 
BOtQn arkada~larını ve akrabalarını 25.8.9~2 paur· 

tesl gunü yeni açacdı 

DAR O 
.\lağazasına davet eder. 

Be,>oğlu Saray Sineması yanında. 

.. 
Ankara Universifesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dekanlığından 
Fakültemize burslu ve burssuz girebilmek için lise mezunu 

olmak, olgunhık imtihanını vermiş bulunmak ve yapılacak seç
me imtlhanını kazanmış olmak lazımdır. 

isteklilerin aday yazımı Ankarada Siyasal Bilgiler Fakultesin
de \'C fstanbulda İstanbul Ünh-ersitcsinde 4.9.1952 per§embe 
gününden 5 Ekim 19j2 Pazar akşamı saat 20 ye kadar devam 
edecektir. 

Seçme imtihanları 6, 7, 8, Ekim tarihlerinde Ankara \'e İs
tanbulda aynı zamanda yapılacaktır. 

Daha fazla bilgi almak isteyenler bulundukları yerin Mılli 
Eğitim ve lise mtidürlüklerlne Ankarada Siyasal Bilgiler Fakül· 
lesine \'e İstanbulda İlitanbul Ünh·ersitcsindeki kayıt büromu. 
za ba§vurmaltdırlar. 

NOT: Fakülteden ec\ ap l azı imasını gerektirecek hr.r tür!U 
müracaatlarda posta pulu ,önderilmelidir. (13694) 

Elimizın beş parmağı biri- 1 
birlerine benzediği ~ibi ...... : 

1 
1 
1 
1 
1 

'71t4_odaw '~ 
~4"~}/,,. 

Dünyanın her hangi bir yerinde bir şoförü 

' 1 
J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

durdurup hangi lastik markasını tercih elti- 1 
ğini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 1 
muhakkaktır .... Zira dünyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her türlil rol ve 

1 
1 
1 

arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı 1 
ispat edilmiştir. GOODYEAR 'ın sarp arazi 1 

• için hazırladığı 1 

Lastikler de 
biri birlerine b 

~amyon lislikleride bu hu.susta en dayanıklı 

)istik -. olduku: tecrübelerle ispat edilmiştir+ 

G ODJ EllR 
rr:ıarkasın~taşıyanıdır. 

Türkiye Umum MümHtlll : 
TA!_KO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A. Ş. 

Taksim 8ahçHi k1rt11ı No. 35 
Telefon: 82240 • 82249 - Telgraf: TATKO • lıtanbul 

--------------------------------~--- ·/ 

MOTOSiKLET SANAYHNIN 

259 ~c 
350 cc. 
500 cc. 

125 tı:. 
150 ce. 

~ 
ÇEKOSLOVAK 

MOTOSiKLETLERi 

f 
EN MUTEKAMIL TEKNiK 

ZARiF YAPI 

iNSANi YORMIYAN YOLCULUI 

G YAKITTA EKONOMi 

RAKiPSiZ FIAT 

il $AHHE MOTOSlllLUUllll 

IA$l1CA VASf FUlllll 

fUllUYE MllWHISIR ITHALA TCfSI ' 

1'1El f-' 1E'l, K.\ \~Af~· 
ULAT& · llTAldUL TEL ... 

----==~~~ .jimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;~- "' sk~ 
Sümerbank Gemlik Sunğipek ve ' 1 

MOBİLYA ve MEFRUSATIN 
En 1ıüı.el, en yeni, en euip, en enteresan çcıitlcrıni 

T ACETTİJ\T 6ÜRKA1\7 

Mağazasından tedarik edebilirsiniz. 
l3ey~tlu: Asmaltmescit 3/5 e - ist. Rızipı~a )okuıundaı. 
naklen. 

lmttyaı tabibi: SL'iAN KORLB 
Bu u11dı )ao blerfnl filleu ldue P.dea mes'll.I miidlr: 

MELİH VE~ER 
(\'Al'AN> Gar.ettcllik vf' Mathaarılılc T. A.. 5. - lıtubul 

VATAN MATBAASI 

• 
Mamulleri Sanayii Müessesesı 

Müdürlüğünden ,,, ,; 
1 - Keçiburludan Gemlikteki fabrikamıza ı5o-200 t f 

kürt naklcttirilecektir. 14• .-
t b~1'•l' Jlll,, 

2 - Bu nakliyata alt ıartname stanbulda Ba 
0
,-

merbank Alım Satım Müessesesinde ve Gemlikt• nı 
ticaret servl!inde söriilebilir. dll'· JJ) 

3 - Teklif \"erme müddeti 6.9.19!i2 tarihine kadar (l1Y . ~~ 
4 - Muesuse ihaleyi yapıp yapmamakta ıerbes 
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1953 ,.,. nya Güzellik , 
Müsabakası hazırlanıror 

Öııüınüzdekı 

G ütellik miısabakaları dün-
yanın her tarafında, her 

çe~t halkı yakından alakalan
dıran bir mc\'Zudur. Avrupa 
\ e Amerikada senelerden beri 
yapılan bu çeşit milsabakalar 
daima büyük heyecanlar yarat
mıll, halk efkarını günlerce 
meşgul etmiştir. 

Güzellik müsabakaları ba~ka 
memleketlerde sık sık tekrar
lanır. Muhtelif defilelerde, mo. 
da geçitlerinde, plflj eğlencele
rmde, mehtap festivallerinde 
birer güzel seçme Adeti öteden. 
beri yer etmiştir. A)Tıca se
neden seneye, büyük ölı;{ide 
müsabakalar yapılır. Bu müsa
bakalar, ?Jilletlerarası rekabet
lere kadar gider. 

Şimdiye kadar )apılan Mil
lellerarası mllsabakalar Auu
pa \·eya Amerika çapında ce
reyan ederken ilk defa olarak 
1952 yılı yazında bir cDünya 
güzellik müsabakasııı tertiplen
miş \e bu müsabakaya be~ kı
tadan 39 milletin iştiraki temin 
edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Türkiycdcki 
seçmeleri gazetemiz tarafından 
idare edilen dünya çapındaki 
bu büyük müsabakaya memle
ketimiz de katılmıştır. 
A~lardnnbcri sfitunlarımızda 

r;afhalarını takip ettiğiniz Ka
li!orniya mü ab:ıka ı, Armi Ku· 
usela adındaki Finlandiya gfi. 
zelinin dün:. a tacın\ kazanma· 
~ ile ncticclcnmistır. 

Her mU abakada olduğu gi· 
bi bunda da ancak bir Kralıçe 
seçmek imktını vardır. Kalifor· 
nia seçmelerine iştirak eden 
giızellcrin hepsi birbirinden za· 
rif ve üstün olduğu için, seçlm 
de hayll çekişmeli cereyan et· 
miştir. Orada boy ölçlisen gil· 
zeller, kendi memleketlerinde, 
binlerce güzel arasından seçil· 
mişlerdir. Bu itibarla Dünya 
Güzellik mfisabakasındı Krali· 
çe seçilmenin yahut derece al· 
manın çok çetin bir I~ olduğu 
meydandadır. \ 

Kalifornla mü abakalarında 
derece alanlar kadar. hattA bel 
ki onlardan da güzel Türk kız· 
Jarı bulunduj!una eminiz. An
cak bunlar guzcllik müsabaka· 
!arına karşı geri çağların taas
subu içinde, çekingenlik duya· 
rak istirak allikasını esirgcyor. 
Jar. Kıilanmızın yabancı di. 
yarlarda memleketimiz için yap 
tıklıırı müsbct propagandayı, 
büyük parnlar harcamak sure
fıle dahi ~apmamız güçtür. Bu 
bakımdan biz her zaman her sa- 1 
hadaki gibi gUzelllktc de za. 
ferler kazanmaya namzed bir. 
millet olduğumuzu dünyaya ka 
bul ettinncliyiz. Bunun da tek 
artı. güzellik müsabakalarına 
iştirakin genıs ölçüde temini
dir. 

lste dünya ıuzellik müsaba
kası, bu derece muazzam' bir 
teşebbfistür. 

Böyle ı:cniş bir teşebbüsü 
gerçekleştirmek; hem zaman. 
hem de maddi imkan meselesi 
olduğu jçiıı, büytik mali feda-

halıarda Anıerika'da 

Siındideıı 

yapılacak büyük ınüsahal aya 63 
di. 

ıneınleket 

~ 
44 ınemleket nıüsbet ve ka tılacali. 

t 

' 
Günseli Başar 

karlıklara katlanarak uzun za. 
man hazırlanmak Jizım gelmek 
tedir. · 

Böyle Millellerarası bir mü· 
sabakaya katılmanın, türlü mih 
net ve külfetleri yanında, her 
memlekete kazandırdığı şeref, 
itibar ve propaganda imkfinları 
da nazara alındığı ir;in, güzellik 
müsabakaları gıtgidc genişle
yen bir aJakayn mazhar oluyor. 
işte bu maksatla 1953 yılında 
yeni bir dünya ıüzellik milsa· 

bakası daha tertiplcnmisllr. 
Pan Amerikan hava yolları, 

Üniversal internıitional film 
stüdyoları Long Beach beledi
) esinin bir at"aya gelmesi su· 
rctiyle tertip edilen dünya ça 
pındaki bu müsabaka 1953 sc· 
ne i yazında Amerikada yapıla
caktır. 

Hazırlıklarına şimdiden baş
lanan bu müsabaka hakkında O· 

kuyucularımıza tafsillt vermek 
bteriz. 

.. . . Gelengül Tayfuroğlu 
Dünya güzellik müsa 

bakasııı tertip komitesinden al. 
dığımız bir mektup, 1953 sene
si ,yazında yapılacak öu miba· 
bakımın hazırlıklarına şimdiden 
başlamamız ı,:ercktiğini bize 
haber \'erı~or. Komitenin bil· 
dlrdigine göre bugunc kadar 
kendilerine i tırak teklifi yapı. 
hın memleketlerin sayısı 63 
dür. 

Hunlardan 44 memleket, şim · 
diden mUsbet cevap vermiş-

tir. 
19j3 yazında Kaliforniyada 

~ apılncak olan dunya güzellik 
müsabakasını , ~imdıye kadar 
yapılmış mü abakalardan a} ırd 
etmek için, tertip komite i bu 
mlisabakaya husu i blr değer 
\ermektedır. 

-Dünya Güzcllık Müsabakası. 
için tertip komitesi 1952 yılın· 
da 1 mılyon dolarlık tahsi at 
a) ırmıştı. Önümüzdeki yıl için 
bu miktar 4 mıl}on dolara yfı. 

ni 12 mılyon Tlirk lirasına yuk
scltilmiştir. Bır ıuzellik mUsa
bakası için 12 mılyon lira har
canması. hazırlıkların ihtlı:am 
ve aıametI hakkında hır fıkir 
vermeye } eter kanaatindeyiz~ 

•Dünya guzcllık müsabakacı• 
na istirak edecek Türk güzeli
ni seçme işi, geçen sene olduğu 
gibi yine gazctc.mize verilmiş
tir. Bu müsabakanın Yunanis· 
tan seçimlerini, Alinada çıkan 
P.tnos ~azetesi üstüne almıştır. 
İs\ cçte Kızılhııç tc kilütı. Batı 
Almanyada Stern dergisi ııynı 
müsabakaya iştirak edecek gil· 
zcllcri seçeccklerdır. 

G:ızetcmiz. 1933 yılının ı;ü
zcllnl seçmek ve •Türk gıizcl
Jiği • ne !Ayık bır genç kızı A· 
mcrika,>a .>ollamak için !~tırak 
nlsbetinin son derece gcnı oı. 
masını temin etmek kararında
dır. 
Amerıkadaki komitenin tali· 

malına göre 1953 senesi guze
lini seçme işinin hazırlıklarına 
mutlaka 1952 yılı içinde baş. 
lamak zaruretı vardır. Buna da 
sebep, seçilecek guzclin, kralı· 
cclik tacını kabil olduğu ka· 
dar uzun uınıan başında ta~ı· 
masıdır. Kraliçe olmanın bir 
takım külfctlcrı, yorgunlukları 
rnrdır. Bunun .>anında aadet
lcn de vardır. 

1952 ~ılının haz.iranında kra
liçe seçmek zarurctı .) uziınden 
musabaka haiırlıkları bir kaç 
ay ı:ıbl kısa bir zaman sığdı. 
rılmı tı. · 

J95J ~enewınıı güLelıni cç. 
mek üzere, bugünden ıtıbaren 
açtı!;ımız faaliyet kampan.> asın 
da, müsabaka ile alfikalı tek
mil mevzular en incıı teferruatı 
na kadar pliına bağlanacaktır. 
Gazetemizde bu işle 'azifelcn· 
didlen komite teşekkül etmiş 
ve hazırlıklara başlamı~tır. 

1953 yılının başlarında belli 
olacak Türk güzeline. ne drre. 
ce parlak bir istıkbal hazırlan 
dığını. kı a zamanda il iın edece 
ğiz. O zaman, •Diln,>n Gilzelhk 
:Müsabakası• nın na ıl bı r ihti· 
şam içinde yapılacağı, nc türlü 
imkfınlara yol açacağı görule
ccktir. 

Bu musabakalara tekm ıl A\•· 
rupıı. kuzey ve güney Amerika. 
Avustralya, Afrika, Uzakdoğu, 
Pasifik nıemleketleri. Hindis. 
tan Afganistan gibi Asya mem
leketleri, ıstirak edeceklerdir. 
Bu memleketlerde Hl53 yılı 
Dünya Gilzelllk· l\liısabakasının 
hazırlığı daha şimdıden başla
mıştır. 

Dünya Güzclllk Müsabaka
sının Yunanistan, İtalya, Fran-
a, Almanya, İngıltere. Bclçıka; 

Hollanda; t'\orvcşç; Danimarka 
\C İsvcçtc yapılacak eçimleri 
gazetemiz tar~fınd:ın hususi u· 
rette tBkıp eclilc<·ck: bu mii a
bakalara Rll rcsımleı. büvük 
ahifalar halınde •Vatan• oku· 

~ ııculanna verileccktır. 
Yılda ancak bır defa ~ :ırıılan 

'c be kıta) ı içinr alan •l>Ün· 
~a Guzellık 1\Jüı.ab:ıkıı~ı · nın 
daha genış tafsilatını önümüz· 
deki gilnlcrde blldlrece~lz. 

Gilnself Jhışar <Türkiye) 

( İlal) a) 

Anne Marlc Tistlcr <ineç) 

ı;ilhnc Dunnc drlandal 
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Dumdllz sade bir üst, bol le plise bir elrğl olan bu zarif 

I elbise bir Amc rlkan modelidir 

Bir rüya 

Akkoyunlu devletini bir Tilrk e. 
yaleti olarak görmek istiyen Fatih 
Sultan l\lehmet, 1473 yılı marbnda 
tJsküdardan şarka doğru sefere çık
mıştı. :Erzıncana rnu\a-alat ettıği ta· 
man Rumeli Be)lcrbeyl Has Murat 
Paşa kumandasındaki pistar kuv
\etlerlni ileri sUrmU tU. Has Murat 
Pa5a, Fırat nehrini geçtikten sonra 
Akkoyunluların bir pususuna dUs

mUş ve binlerce RumEll a•kerl harp sahasında kalmıştı. B~ok 
kumandanlar esir olmue. Murat Pasa da Fırat nehrınde bo~ul
muştu. 

Rumeli askerinin fclal ete u~radı~ı habrrl orduyu hUma
yuna vlsıl olduğu zaman herkeste bır tereddut hA ıl olmustu. 
Fatih Sultan Mt'hmet tok mUleC'ssirdi. Buna ra~mrn ordu~unu 
Bayburda doğru siıri..cyordu. Yolda bir rU;>a gonnU5tU. Akko
yunlu hUkumdarı Uzun Ha can Bel le beraber prhlıun kı\'afe. 
tinde orta a çıkıyorlar. GUre5e ba l!l arlardı. Sultan Ichmet, 
Hasmının ilk hamle ine mukavemet edemı)erek dızUshi clilşil
l or, fakat kf'!ldı ınl çabuk toparlı) arak trzun Hasanın gö sil ne 
ciyle bir darbe \'Uru)'Or ki, hasmının yiircğındcn bır parça yere 
dilJÜ)Or ... 

Fatih Sultan I hmct U\ anınca rlı) asını Hzirlerlne anlat
mıştı. Rüya tok m•lsaıt ~ekılde tAblr edılml~U. Padı•ahın diz., 
fistU dilşrnesı Murat Pa a kumanda-ındaki Rumeli askerinin 
maVQp olması demekti. Fatih Sultan l\Iehmedin mUthl~ dar
besi ise nıhal ıa!erın O manlı ordusunda ~alacağını açıkça 

gosteriyordu Rtiya dtrhal orduya yayılmıs. askerın mAneviyatı 
yükselmişti Bır kaç gtin Eonra cereyan edı:ın Otlukbeli su•a$ın
da da Fatih Sultan Mehır.rt muzaffer olmu,tu. 

Size mağlup olmak için 
Son Osmanlı padişahı Sultan Va

hidettinin iradesıle tesı.ıı olunan hı
IUct ordu undaki kumandanlar ara
sında suvarJ mirlivalarından Suphl 

~ Paşa da vardı. Suphl Pasa. Almanya. 
da tah ıl gormUş hl bir blnıcl idi. 
Mcşrutlyctın ilanında bir silvarl fır
kasının kumandanı bulunuyordu. 
Kendlsındcn gerek yaş ve gerekse 
rUtbe bakımından kUçOk olan Kol. 

atası Mustafa Kemal Beyle (rahmetli Atatürk) de i)i arkadaıtı. 
fstiklll mücadelesinde Damat Feridln Kuvayı l\111liyeciler Uzer!. 
ne gönderdığl Suphi Pa~a. kendisine \Prılen uz:ıfeyi yapar g6-
r0ııdiltil halde yapmamı5, bu suretle Ku\·ayı Mllllyecllere 
yardımı dokunmuştu. 

Arıdan bir kıç sene geçmis. vatan kurtulmuş, cumhuriyet. 
llln edilıafıti. Bir gün Mustafa Ktmal Pa~a. Ankaradan seya. 
hate çıkarken kalabalık arasında Suphl Paşayı da gormUş ve 
kendisıne: 

- Pasım, ne i1:in hılAfet ordusu kumandanlığını kabul ettin? 
Diye sormuştu. Suph! Paşa, hiç tereddUt etmeden eu ce

vabı verm istl: 
- Slıe maJltlp olmak için: - * 
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-Bir yaz evinin en büyük 
meziyeti serinliğidir 

• 

İnsan ~ehrin bunaltıcı sıcağın-
dan kurtulmak için köylere 

gider. Eğer bnrada da buram 
buram terliyecek ve 11raktan 
müteessir olacaksa taşındığına 
d ğm r.. Bar.ı e\ ler ~ apılışları ı. 
tibarile güntşe maruzdur. Ba
zıları ise daha serin ve golı;:e. 
lidir. En sıcak ve gUne51i bir 
C\I bile rahat \"e serin bir hale 
getirmek in .anın at çok elın· 
dedir. S hirde bUtiln gUn ta· 
lışmış bir erkek için akşam Uze 
ri serin bir e\e donmek, orada 
rahat bir uyku uyuyabılmck 
çok mühimdir. 

Yaz sıcağını azaltmak evi 
havalı ve serin bir hale getir
mek ev kadınının bir dereceye 
kadar elindedir. Fazla güneş ve 
ı ık e\ ın serin olmasına mAnl 
olur. Bunun için pencerelerde 
eğf'r papcur yoksa gilneşln 

girmesine mani olacak başka 
tedbirler kullanmalıdır. Yeni 
çıkan renkli pli tik maddrden 
yapılmış pancurlar hele açık 
rrnk yr~il olursa e\ in içinde 
tatlı bir srrinlik ve dinlendir!. 
el bir lo~luk 'erir. 

~·de tahtaları \•e taflıkları 
bol su ile silmekle ve bu suyun 
tebahhur ctmesi)lc de serinlik 
temin edıhr. 
Evın bahçesini \e)a avlusu· 

nu sulamali: da a~rıca e-. e serin 
lık verır. 

Çok fazla sıcak günlerde e 
\'in eurasına burasına toprak 
kablar içinde sular bırakmak 
\eya bu kabların içine u;lak 
bezler koymakla da havada rU· 
tubet elde edilebilir. 

Geceleri rahat uyu:r abllmek 
için yatak ve Gıltelerln yün ol· 
maması tercih edılir. 

Yatakları her ı:ün ha\'alan· 
dırmak, yatak çarşaflarının iyi 
OtUlenml!i ve dUz:giln olmasına 
dıkkat etmek IAzımdır. 

Yemek sofrasının insanın 
yüzüne ı;Ulmesl, üzerinde serin 
\e iç açıcı yemekler bulunma· 
11 hem işlihayı temin eder, 
hem de ze\ki okear. Çok sıcak 
yaz günlerinde hafıf yemekler, 
buzlu lçkıler. çiy sebı.e ve mey 
valar tercih edilir. 

Evın daimi surette temiı ol· 
ması, fena kokuların gideril· 
rnesi, haşarat ve bocek bulun-

Evin itinde karşılıklı cam maması da en bUyUk şarttır. 
\"e kapılan açarak devamlı bir Abdesthaneleri, delıkll taliları 
hna ccre)anı temin etmekle muslukları sık ı;ık llAçlamak 
de ev &erinlr;ştirikbillr. Her e-

ve çok temiz tutmak bir ev ka· 
dınına düşen birinci vazıfedır. 
Yıyecek maddeleri, meY\•· 

!arı buz dolabmda tutmalıdır. 
Fakat her e\ de buı dolabı bu 
lunmaı Bunun için e\ ın en &e· j 
rm \e rüı.glrlı tarafına bir tel 
dolap koymak ve yemekleri bu
nun içinde muhafaza etmek la
zım gelir. Yemekleri horek ve 
haşarat istilasından korumak 
lcabeder. Tel dolabın Uzerine 
ı lak bez ortmckle serinlık de. 
rece.si arttırılabilir. Bu ber. glln 
de birkaç defa cleğlştirillr. 

Buz dolabı olmıyan fakat buz 
temin edilebilen yerlerde içıne 
buz konan ve bu suretle ı;oğu
tulan dolaplar kullanılır. Boy. 
le \"aıiyetlerde buzun çabuk e· 
rimemesl içın sık sık suyunu 
bosaltmak, kalın bir çuval \'C· 

ya bezle örtmek lcabeder. Ye
meklerin ve yemişlerin doğru. 
dan doğruya bılıa değmemesi 
lAzımdır. • 

Yazın en hoşa giden şey bol 
ha\•a, serin rüzgAr, soğuk yiye. 
cek \'e içecek şeylerdir. Bunla-ı 
rın bir kı&mını tabiat temin· e. 
der, fakat büyük bir kısmını da 
elde etmek, becerikli ev kadı· 
nının elfndedir. 

R. E. Y . 

vin lodos \•e poyraza bakan ta. r 
rafları vardır. Bunlardan dal-l RBıeyaz yaka 
ma serin olan tarafı ı;eçerek da- ve kol kapağı 

Bir elbiseyi f azeler 
ha çok evin o kısmında yasa
malıdır. 

Odalar şu YC)a bu şekilde 
kurulmu~tur diverek basmaka
Iuı ev düzeltme ind,.n \•aıgedp 
yeni fikir Ye katlarla ev halkı
nın rahatını temtn etmek mUm 
kUndür. 

Bir cdn içinde faz.la hah, per 
de, kalın kumaşlarla kapll eş. 
yalar bulunursa o ev hiç bir 
zaman serin bir manzara gôste
remez. Orava giren insan der. 
hal terlemeğ" \'C sıcaktan mil
tersslr olmağa ba,.lar. Yerlerin 
tahta kalmaı;ından hoşlanmıvan 
lar, hah ~erine ha ır veva hic 
olmauıı ince 'e renkll kilimler 
koyabil rler. Kalın kumaşlar, 
eşyaların üzerine renkli. çiçek
li çizgili ba ma \eya ketendttn 
y{Jzler geçirilerek ev daha sen 
bir hale getirilebllir. 

Çiçekli ve renkli kumaşlar
dan yapılmıs olan perdeler ııı· 
tı keser ''e daha tatlı bir şekle 
sokar. BUltin evi her gün bol 
miktarda ha'ialandırmak lAzım. 
dır. ButUn pencerelerin ;:ece ve 
gUndüz açık kalması devamlı 
bir serlnlık temin eder. Güneş 
tarafında olan pencereleri pan
cur \'C)a renkli perde ile kapa. 
malıdır. Öğle saatlerinde c\in 
içine güne in girmesine mAnl 
olmak ile bUtün gUn için 'erin-. 
lık elde edilebilir. 't 
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Uzun zaman ı;:i)ilml5 \'e bıkılmıs' 
bir elbisenin şeklini kolaylıkla ı 
değiştiren liÜ&, Uzcrine takılan 
bcyaı yaka ve kol kapaklandır. I 
Bunun muhtelif Gekillerinl yu. 
kandaki resimlerde göreceksiniz. 
Yarım metre ile bir metre ara
sında dcği5en kumaş miktarile 
bu zarif değluikliklerl yapmak 
mümkUndUr. 

Dünya güzeline taç 
giydiren sarışın dilber 

Kusursuz denece~ kadar gllzcl 
doğmayı istcdiğıniz oluyor 

mu? Şoylc saçlarınız.ı lıafıfçe 
taradığınız, )'iizünuze hafif bir 
pudra slırdiılünüı ve sade bir 
elbiae ib dığirıit halde bile yı
ne de gUzel, Pıp<'r Laurie, Do
ris Day. June Haver ve Kathc. 
ryn Grayson gibi güzel olmavı 
istcdiğınlz. oluyor mu? O hal
de geçen ı ıon ıl"~rl"ttiğlmiı 
fü·lcnme Delllı i (Louln) fıl· 
minin genı: \e güzel ıldn:ı Pi
per r~aurie'nln gtlzell<'şme mu. 
cadrlcsınde nasıl muvaffak ol
duğuna aıt asağıdaki yazıyı dik
katle okuyun: 

Piper orta okula gittlği sıra
larda Lana Turner'e hayrandı. 
Saçlarını onun gibi uçuk ı;arı 
renge boyamaya kelktı. Fakat 
annesi mAnl oldu Onun g ibi 
giyinmek istedi. Yine annesinin 
itirazile karşıla&tı . Bu ı;e!er de 
saçlarını onun gıbl pompadur 
fieklinde başının Uzerlnde top
ladı. Ara ıara da onları geniş 
bir battaniye gibi omuzlarının 
üzerine dökilyordu. Haddinden 
fazla siyah maskara kullanıyor 
ve dudaklarına belki de bir 
parmak kalınlığında ruj sUrU
yordu. 

l\Iakyajını yapmadan evvel 
de yUzünil kalın bir pudra ta. 
bakası ile kapladığı için ta. 
bli renginin ne olduğu bir tUr
Hl anla§ılamıyordu. 

Bir rejisörün 
Tu-sı)esl 

M aamafih, Lana Turncr'e tı-
patıp benzemek için sar

fettlği bUtün emeklere rağmen 
çına hlc de benzemiyordu. Fa
kat işin asıl kötil tarafı kııca
ğız kendi kendisine de benze
miyordu. Acalp bir şey olmuş
tu. LAkin Unhersal - 1nternatl
onal ~irkeli ile, yıldız olarak 
ilk film mukavrJesinl imzala. 
dığı andan itibaren her şey de
ği~ti. Bununla beraber, yine bu 
eirketin yıldızlarından Shelley 
Winters ile tanışıncaya kadar 
bir müddet daha rilküs gibi &ı.is 
Jenmcye de\'am etti. 

O sıralarda Shelley, filmler
den birinde yine o kendisine 
Jıds •KotU kadın• rolilnde idi. 
not icabı kırıta kınta kama
raya ~aklaetı ı sırada re11sör. 
yanınıtjı ayaktll duran Piper 
Laurie'ye dondli \•e: 
·- Bu kızdan ders alabillr-

11!n, Pipcr• dedi. •ÇunkO kendi
si tam bir artisttir. MeselA şu 
makyajının haline ve elbi&ele
rlne bak bir kere .. Ne ucuı bir 
kadın olduğu daha ilk bakıeta 
brlli oluyor.• 

Fakat bu anda Piper'ın kir· 
plklerlnde o kadar bol sürme 
vardı ki Shellev'i ı:ormek lcin 
tıdeta gör. kapaklarını kaldıra· 
mıyordu. Genç \'e tecrübesiz 
yıldız. bu &oıler lizerine •aca
ba hına taş mı atıvor• diye yan 
gözle rejisöre baktı. Hayır, re
jisör taş atmıyordu . Maamafıh 
bu s!izler Piper üzerinde gerek-

Lana Tumcr, kın ile beraber 

Çeviren: 

VEHBİ BELGİL 
li tesiri yapmıştı. Çilnkil üstten 
atkılı ayakkabıları, mübalAğalı 
makyajı !le o giın onun da 
Shelley'df'n farkı yoktu. Şu fark 
la ki Shelley rol icabı öyle gl
yinmi5tl. Halbuki Piper gUzel 
olacağını zannederek ... 

Bundan sonra sıra kirpik bOb 
yalarına geldi. Bir defa &iY~,,1 
rengi bir kenara atarak k01~ 
kahve rengi kullandı, oln.adı. 
açık kahve rengini tecrübe et; 
tı, ff'na bulmadı \'e onda karı 
kıldı. 

Saçlarının bakır rengi duda~· 
!arının turuncu. kirpiklerinıJJ 
açık kahve rı:ıngl ''e cildinin ~İ 
çuk sarı rengi ile ö~le ahenk 

1 
bir tablo yaratıyordu ki kent 
kendisine, kendi de halTan ° 

3 du. Bu halile sarı zambaklar 
l"eni mal.:: •aj 

• k f t 1 benzeml~ti. • 
Ur;ulu eıı et Tam bu sıralarda .Evtenııı~ 
p iper, ı;tUdyodan çıkar çıkmaz Delilııll• filmindeki rolüne bli5' 

doğru c\'e koştu. YüzUnu lamı tı. Fılmde on sekiz yaşı~· 
iyice yıkadı. Aynanın karşısına da hır gene kızı temsil edeC~~ 
g ccrek kızıla çalan sarı sacla. tı. Stüdyonun mak>'llj '"e elbl te 
rıle solgun rensli cildinin tt'~· mUtcha sı ları kendısine, ro 
kil ettiği tezada baktı Gordüğil gore, ı:ayet sade elbiseler gıf~ 
manzara bit de hoşun~ gıtmedi. dirdıler. O buna evvela iti~• l 
LAkin bu halınln kendisin",- etti, giyinmek istemedi. Fa~ 
baskalannda olmayan hir özel· kendı ini o kı) afetle be>·az 5• 
lik verdiğini de farketti. dede görünce ı;tu~yo mutehl 

Bunun illerine dudak boya·ı sıslanna hak verdı. . 
alarak tecrübeye başladı. O Lana Turner'i taklidcn yaP

11 
\•akte kadar dudaklarını koyu tırdığı permenantlara da 60 

•• 
kırmmya boyuyordu. Evvela a- verdi. Ve bugün herkesin b•~. 
çık pembeyi denedi. LAkin bu ran oldıı~u sr\lmli Pıper LI 
renk cildinin renginden fark ric haline geldi. 

11
• 

edllmil·ordu. Bu renge biraz ma Giyiniste o ukte kadar ~
vl kanstırayım dedi, onu da vaffak olamayışının sebebi. it· 
bcy.,nmedi. Nıha>·et sarıya ça- zclksecel!ini sanarak tab~ıı;11e lan pembe renkte karar kıldı. ten uzaklaşması ve kendiS ,. 
Yanaklarını hovamaktan ise ta. yakışan şe)ln farkına ,·aranı 
mamile vazgeçti. masıdır. 
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Taı bebek üıcrlnde tecrübe edilen bir banyo dersi 

çıldıktan şonra da ayni hayata 
de\·am etmesini !inlc)·ecek ted
birler almış \'e bu mektebi kur
muştur. 

İngilterenin Blrmlnı:ham ~eh 
rinde bulunnn bu hapishanede; 
mahkumiyeti uzun olan annell'.'r 
için 8 ny, kısa olanlar için de 
4 ay suren •EV idaresi•, ·Biç. 
ki 'e dikiş kursları açılmıştır. 
Kat'lınlarıı burada yemek rılşir
n\Pk, çamaşır yıkamıık, temiz
lik yapmnk, çocuklara bak
mak. dikiş dıkmck gıbl §C~ ll'r 
ö retilir. Bu d<'rslrrdcn ıayc-t 
h 1 netırelrr ıılınmıştır. tr.seltı 
ömründe hiç ~rmrk pışirmrmiş 
kadınlar burada ) emek picir
me ini i.ığrencrck tahliye edil
mişlerdir. Sonra bazı kadınların 
dıı yanlış inançları burada tn~
hih edilmiştir. M<'celfı bazı an
neler, g<'celrrl yataklarını ısla
tan çocukların ateşte kızartıl
mış fare yedirilmek ııuretlle te 
davi cdılcceğini zannediyorlar
dı. 

Hapishanede 1950 de 510 ka
dın vardı. 1949 da 448; 19:16 <la 
627 kişi \'ardı. 1939 senesinde 
ise mahkOm annelerin sayısı 

sadece 353 idi. 
Tahliyeden sonra 
Kontrol deşnm ediyor 
H apishanenin bulunduğu yer-

de yine hapishaneye ait i
ki üç, be~ odalı ders evleri var
dır. Bu evlerde kediye \'arınca
ya kadıır her şey mevcuttur. 
Yani bunlar hakikt bir c\·dcn 
farksızdırlar. Anneler burada 
ev i~lcrınl pratik olarak yapar. 
lar; bezden yapılmış bebekler 
tizcrınde çocuk sağlığı, çccuk 
bakımı \'e çocuk terbiyesi öğ
renırler. 

Bu hııpJ hanede malıkOmiye
tini bitıN'rck çıkan ıuıneler ev
lerine dondukten sonra da şıkı 
bir kontrola t~bi tutulurlar. ıs
lahı hal etmlşkrsc )ine mah
keme kararlle çocukları kendi
lerine iade edilir. Akıllanma
mıslar a çocuklar, çocuk bakım 
evinde buyürler. 

Biz acaba, çocukları nasıl ko
ruyalım dıyc gilnnelik gazetelc
rın ikinci sayfalarında edebi 
grvezl'likler yapmaktan \·azge. 
çerek böyle mOesceseleri te ıa 
mıın memleketimizde de kura
cağız? 

VAT.\~"IN İLAVESi ---------------------------------3 -

Bir hayvanat bahçesi direktörü anlatwor: 
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''Ev işlerimi maymuna 
İnsanın , evinde maymunlarla 

bir arada yaşaması kolay 
değlldır. V!kıa hayvanlar için
de bize cıı çok benzeyen may. 
muniardı~. Fakat onlarla hasır 
neşir olmak herkesin harcı de
ğildir. 

Maymun deyince ilk akla ge. 
len ~ey, onun cıva gibi kabına 
sığmayan har<'ketleridir. Yerin
de bir an bile duramıyan bu 
hayvanı uıptetmek şö) le dur
sun ona ev işleri gördürenirr, 
maymunları terbiye ederek on
ları sakin \'e uslu mahlOklar 
haline geUrenl!'r vardır. 

Hayvanat bah~esl dire\ törü 
Dr. Grzlmek de hunl:ırrlan bi
ridir. Dr. Gnlmek, Afrikad:ın 
ı;:etirdiği dişi h!r maymuna e
\•lnln bir çok işlerini yaptırdı
~ını söylrdikten sonra Katrin 
adını vcrdil!i bu mahlOkun ha
reketleri hakkında da mahl
mat \'C'r<'rek diyor ki: 

•Maymunları zaptetmck kn. 
Jay 1$ değildir. Fakat )irmi se
n~ oluyor ki ben onlarla bir a
rada yaşıyorum. Çocuklarım bir 
şempanze ile beraber büyUdil
lcr. Babaları, hayv:ınat ba:•çesi 
dircktöril olarak yüll<'rec may
munla meşgul olmasına ra~
men e\ini ma)·munsuı bırak
maz. l\tnymunlnra o kadar alıs
mıştır ki ev maymun~uı katın
ca bUyilk bir eksiklik hisse
der. 

Bilhassa şempanze ya\-ruları
na düşkilndilr. Sempıtnzeler in
sana en çok benze~·en mahlftk
lardır. 

Dikte diken 
Taklitti maymun 

16 yaşındaki oğlumla t.cıra
ber, geçen sene Afrikaya may-

gördürürüm,, 

Köpek ynnısunu kucakladığı gibi beslemeye götü ren Katrlıı. 

•' f 

.,~ " ... ........ 

mun almağa gitmiştik. Batı Af· 
rikanın 'ahşl ormanlarında ya. 
kaladığımıı bir kaç maymunu 
da C\e getirdık. Şimdi evimiz
de bir kaç tane şempanze var. 
Bunlardan bıri çok kurna ve 
zeki bir hayvan .. Katrin adını 
\erdittımiz bu Şt'mpanze o de
rece taklitçidir ki yardıma ih
tiyaç duymadan iğne ipliği eli
ne alır, dıkis diker. Evin kedi
sini yıkar, kurular. Kapı, pen
cere, çekmece gibi kilıt OFttln
de ne varsa açıp kapayabilir. 
Evde çocukların Uç t!kerlekll 
bisikletine binl'rek dolaşır. 

Küçük kardeşi Fritz'i bisik
let gezintisine almayı unutmaz. • 
Küçüğü arkasına oturtarak bah 
çede doia~mosı se\imli ve gUI. 
dUrUcü olduğu kadar hayret 
\'ericidir de... Yilz vermediği
miz zamanlarda suratını asa.. 
rak bJr kenara çekilir. Ho~ tu
tulmak ister. Ytlzsllz değildir. 
Sevilmek-ten pek ho~lınır. Tak 
dir uyandırdığını anlayınca se-
\ lncini yüzünden okumak ka
bildir. Yabancıları iyi kaytıla
maı. Onlardan §ilphe eder. Hat 
U hazan ısırmaya hile kalkar. 

Katrin, bir çok dergilerde çı
kan resimlerile dünyaca tı.nın
mış bir mah!Oktur. Yaptığı iş
ler, fotoğrafçılara sık sık ml!v
zu olmustur. Seri halinde çe. 
kilen rC>simlerlnde onun nelere 
muktedir olduğunu görmek 
mUmhiindilr. 

Resimlerimizde, Katrin'in son 
defa bt?cerdiği işler tesblt C:il
miştlr ki burada on ı n köpek 
ya\TU&ile ne kadar senli benll 
olduğunu ve o annesinden faz 
1a ihtimam gösterdiğini görll
yoruz. 

Tolun Alptekin ' 

RESİl\11,ER: Soldan ııab: Silt sırak mı so~ıık mu, bakıcı hunu enf'lA kendisinde tecrübe edl3or - Nazın da bir ı;onu \•ar dır. Sen alunı armaısan ben aı;
masını bilirim. - Hadi Ya\'rum, inadı bırak, uslu tocuklar mamalarını alır. 

Eş yarafılmıf in·sanlar •• musa a ası 

ıiıeı ine yaratılsa idiler birbirlerine bu 
kadar benzer mb diler? 

Bu yazıda bahis mevzuu ede-
ceğimiz •Es yaratıimııs in

ııanlar• ayni ana babadan ikiz 
doğmu:; insanlar değil, ba5ka 
başka yerlerde oturan ve baş
ka başka ııllelcre mensup olan 
insnnlarcl ır. 

Amerika Birleşik nevlctlerl
nln 48 de\•lctlnıfon birini teşkil 
eden Kaliforniya devletinde 
her yıl bir ·Eş insanlar• top
lantısı tcrtlrı edilir. nu toplan
tılara i§tirAk edenler arasında 
rnlisabakalıır yapılır; birbirleri
ne f'n çok brnzcyenlere, en se
vimli, en yakışıklı olanlara, en 
iyi giyinenlere muhtelif hediye
ler dağıtılır. l\tiisabaknlara 7 
sinden yetmişine kadar herkes 
iştirltk edebilir. Yeter ki ken
disine tıpatıp bcnzeytm bir e§I 
olsun. 

·E~ lnımnlar• toplantısı bu 
sene 14 lincll defa olarak ter
tip edilmiştir. fştirAk edenlerin 
rn genci altı haftalıktır; en yaş
lısı da 74 yasındıı ... Bu ııenekl 
toplantıya 236 eş in~an iştirA!t 
etmiş \'tı bunlar 12 katt'gorlye 
ayrılarak ınOkiıbtlandırılmış
lardır. 
Ayrıca bUtün mü~abıklara 

• hak kıızanmıyanlar da dahil -
muhtelif hediyeler vcrllmlştir. 

Müsabakaya lştlrlk edenlerin 
en ıenclerl altı haftalı idi 

E&lerl ıe~ck ı1e 
Zor mesele. 
Bu mOsabakada birincileri seç. 

me isinin pek de kolay ol
madığını takdir edersiniz. Me
sela güzellik müsabakalarının 
jüri heyetlerinde va:ılfe alanla
rın l~lerlle bu milsalıaka hakem 
!erinin iıılerini mukayese erlc
lim. Güzellık müsabakalarında 
hakemin vazifesi oldukça kolay 
dır. ÇOnkO, kıstııs olarak, elde 
bazı olçüler vardır. O derecede
ki, bir hakem ealtsen beğendi
ği bir tipe, bu Olçillere uy \1a
dıkça, oyunu \'eremez. Halbuki 
·e~ler• seçmesinde dunım böy
le mi? Dirhirintı en çok benze
yenlerin, en yakışıklı, en Hrı
şın olanların Ulçilsil nedir? Bu 
hususta bazı esaslar }'oymak 
imkAnsız olduğundan hakemler 
daha zi~adc kendi indi mOta
IAalarile hOküm \'rrlyorlar. HA
tA ettikleri olsa bile yine de ha
kikate yakın kararlar verebill
)'Orlar. 

H Uncu toplantının knrarln
rında araba ne dereceye kadar 
isabet \•ar? 

Bunu, bu yazının resimlerine 
bakarak slı de kolaylıkla anlı
yabllirsiniz . 

Nakleden: V. B. 

En ihtiyarları da 
7<1 yasında 

•En enl<'resan eı• mükiCatını kazananlar 

•En giiıel J:lyinml~ eş• mükHatı bu iki 
yaramau 'erildi 

.Müsabakanın en sevimli nan edilen iki to~uğu 

19 ar yasında, yuzer lı:üsur kilo a,fırlığında bir 
es. Tombul teyıenln kız.lan mı acaba? 



Havacılıkta iki yeni rekor: 

11 Akşam pazarı,, 
ilk defa Atlantik'i geçen helikopter 

d 'fese 

Şimdiye kadar AUantik muh· 
teli[ vasıtalarla denizden ı;e 

havaean geçildi. Llndberg ilk d 
mı~ bulunmakta ır. 

A a hakkında izahat ,eren 11uıı vrupara v r 1 kalı yüzbaşı .. y?.lc.?l~~at Yazan: TURAN BAKIR 
defa olarak Atlas Okyanusunu 
havadan a tığı zaman meşhur 
tayyarccinin mu,·afiakıyeli dün 
ya üzerinde hayli akislere ve 
gürültülere sebep olmustu. Ha
dise, o vakitki teknik tekamüle 
göre havacılık tarihine büyük 
başarı olarak kaydedildi. 

20 giin sürduğunu. ~ 
· bil Jeri esnasında ıkl vıt

B iraz evvel, cebindeki parala
rın hepsınl, altmıs altıda ıu 

la etmişlerdi. 
- Bır daha şu acemin kah· 

\ e ıne Gidersem, anam aua. 
dım olsun. diye soylcndi. 

Kila$ı bozulmuştu ~ine .. Üst 
O te içtiği .sigaralar, kendi tıi· 

blrı ile, ağzının içınl ıYcnicaml 
kcnefncıı çcvirmi~ti. Şu anda 
açlığını hısscdlyorclu ama, dun 
gece karakolda l cdıgl dayaktan 
başka. kursağına hiç bir şey 
gitmcmıştı. Kurtuluşta, Niko· 
nun kahvesinde arama yapmış
lar, o canım Bursa bıça~ını al-

(Ki TAP DÜNYAMIZ!~ 
. 

DERGiLER ARASINDA 
Yazan: OKTAY AKBAL 

s onbahar ~akla~l)Or. Yaz aylarının ya) ın alanına \erdiği dur. 
ı gunluk ka) bolmıya ba~layaeak. 'i eni dergilerin çıkacağı, ye-

ni ya~ıne\leıinin kurulacağı, cskılcrinin ise yeni hamlelerle ça· 
lışmalanna hız verecekleri söyleni~or. Varlık, Ycditepe, Yeni
lık, Seçilmiş lliUyelcr, K:ıynak yayınları bu yıl çıkaı·aeakları 
kıt.aplan hazırlama faaliyeti içindeler. 1052 • 53 yayın me\"simi
nın ıeçen yıllara nisbctlc daha canlı, daha bereketli geçeceği 
anla~ılıyor. Iı."-debfyat dergilerinin çoğu yaz aylarını ~ ayınlarına 
ara Vt'rmcdcn atlattılar. Eskiden )az a)lanncla der~i okuyucu
ları aı:ahr, zaten bin okuyucuyu zor bulan dergiler de bir ikl 
a dınlenmeye çekilırlerdi. Halbuki bu lıl c.deblyat dergilerimiz: 
~az me\simini canlı bir ~ekilde geçirdıler. Dolgun sayılıır çı
kardılar. Bu ay elime geçen Türk Dili, Varlık, Yeditepc, Kay
nak, Hisar, Seçilmiş HiUyelcr, Kl'J'\'an, Küçük dergilerinin son 
sayılarını karısıırırken bunları düsündüm. Hepsinde çesit çeşit • 
eilrler, lıikayelcr, yazılar.~ Ağustos sıcağı edebiyat hayatımıza 
!azla tesir etmemis gibi ... 

Varlık'ın 385 inci sayısında C. Ye,il, C. Tanyo1, Dağlarca, 
B. Suha, S. Faik, S. Kudret, N. Berk'in yaz.ılan var. Nurullah 
Ataç'ın derginin anketine verdiği cevaplar ilgiyle okunuyor. 
Seçllmiş HikA>·clerin 6 mcı sayısında Tarus, N. Meriç. l\1.Ş.E. 
V. Bener. U. Nazif, K. Bekir gibi hikfıyecılt'rimizln eserleri nr. 

Hiklyelerin hemen hepsi güzel. Derginin bu sayısında •Vitrini· 
miz• adlı sayfada Pirandello ile Peyami SaCn'nın birer lıikfı· 
yesi karşılıklı dizilmiş. Birbirine benzeyen climleleri karşıla~ 
tırmak hayli eğlenceli ... Hisar dergisi de muntazaman çıkıyor; 
25 inci sayısında bir çok liİİrler, yazılar arasında en çok ilgi çe
ken T. Uyar'ın 5iiriyle, l\I. Akü Tuncay'ın hikAyesl... İlhan Gc· 

çer .sanata dargın mıyız?• yazısında sanatçıya gostel'ilen ilgi
sizlikten şikAyet ediyor. Kaynak Dergisi de 60 ıncı sayısını çı. 
kardı; en genç liairlerimizin mısraları arasında çok defa basarıh 
pa~alar bulmak mümkün. Bu sayıda derginin açlığı ankete 
Hıkmel Ba~'Urla Samlm Kocagöz:ün verdıkleri cevaplar \'ar. Bu 
ankette sanat hayatımızın bugünkü durumu ve meseleleri in· 
celcnmektedır. Yeditepe'nin 18 inci sayısında Memet Fuat'ın 
Alaça verdiği cevap dikknti çcki~or. ilhan Berk, E.Behzat, Ok· 
tay Rıfatın ışiirlcri ayrı birer güzcllık taşı) or. Fakat ben en çok 
Behçet Necatigıl'in ıVarsa Ev• §ıirini beğcndım: 

\'ar&a ok a ııokak 
İnsan o ya tarda 
Gözü bende değil 
Gece giındüz dı arda 

\ok kıl kadar değerim 
<hle olsun 
Bl'n beklerim 
Kısa ,·eya urun 

oJullar uzaklasır, kızlar uzakla~ır 
Bir zaman itin benden 
Oluruna bırak, gr.nctlr derim 
Jleasini alsın sokaklardan 

Bensiz olamazlar donerlrr 
Çok denedim. 
Ben büyüğum, affederim 
Ben el·im. 

Turk Dılinin 11 sayısında A. S. Lc~ent, P. Safa, Dağlarca, 
KUlebi, Baydurun yazıları \'ar. Derı:ının bu sa) ısını daha önce· 
kilere nisbelle biraz hah[ bulu) oruz. Ama Dağlarca ile Kulebi'
nin ııirleri bu sayıyı kurtarı)or. llele Külebi'nin •Faydasız De· 
nit• adlı ~iırınin son aylarda eşı aı rastlanacak kadar başarılı 
olduğu soylenebılır. işte fon ikı kılası: 

insan gemi delil ki bir ııefenle bala gide 
Batar batır da )ine tıkar 
Çekip kurianr ellerimden saçlarımdan 
Narin kızlar bi düsünceler ,·erıli hatıralar 

Bir ku5 kondu penceremin önune 
en geldin sandım hastı Hlrun 
Bıhr beni ey kederlerlmln denlıl 
Fa)dasız ...... denizler bile bugun )orgun 

Lindberg'in cesaret ,.e me
haretine şahit olanlar ondan 
aldıkları teşvikle böyle bir te. 
&ebbüse geçmekte tereddüt et· 
mediJ,.r. Bir zaman geldi ki Jıa. 
vadan Atlanliği ge~·mc i~i tay
yaı-ccılcr arasında bir maceraya 
atılmaktan ziyade Aınerikadan 
Avrupaya \•eya aksi istikamet
te !ıdeta kom,u kapısı ziyaret 
eder gibi tabii bir hal aldı. 

Denizde kınlan rekorlar bir 
tarafa, havadan da Atlantiği 
geçmek için yans başladı. Bu
gün iki kıta arasında gidip gc. 
len uçakların haddi hesabı yok
tur. Şimdi Okyanusu aşmak bir 
mesele olmaktan çıkmış ve en 
tabii bir yolculuk halini almış 
gibidir. 

dıklannı ifade ederkell 
ylni göriinüyord~· ~ 11'1 
ile yapılan bu bur~~ '
saat 57 dakikalı eski ıo 
rılmıştır. Yeni rek°-~ 
10 dakikadır. Bu. şi!IJU'.r 
Helikopter ile yapıl~...,_r 
sız uçuşlann en uııd 
bu zaman zarfında .1, 
1400 kilometre ka_tedı_,. 
ki 1050 kilonıctrehk t11 
konı da kırılmıştır. dall 

J\k. Govern tarafı~IJO 
defa helikopter ilc .. yaP k•cll 
ayni zamanda buguııe tJırı' 
ilzcrlnde ~·apılan uçUlafll 
uzunudur. MütehSSS15 

teşebbüs strateji .. t~ 
da pratik ehemmı.)e 

_,._mw~=ı Atıantık nasıl 
Gerildi? JlC. 
Amerikalı Yüzba~ı rall 

vem'in ifadesine na~~ 
Ozerinde uçarken rııu 
duğu kadar karaya. de i" 
rnıştır. Atlanlik üzerın 

Yeni kırılan iki Ufa oldukça yüksek t jJe 
Dünya rekoru tur. Bilhassa Labrado~ 

•ık defa Helikopter ile Atlan. enland arasında 1400 • 
ı tik'i aşanlar Almanyada sekten uçularak ııtand 

mışlardı. Zaten, aynasızları gö. Wicsbaden uçak mt'ydanına in- den ev\'eUi İskaçyaya ,-e 
riinee; ilk aklına ı:elen bıçağı dikleri zaman bıraı yorgun gö- Alm:ınyaya atlanınıstır~bıl 
olmuş, ayakkabısının taban as- riinmelcrine rağmen etraflarını .... -.... t.abrador'da ha,·a ın 
tarına sakladığı e rar, aklına alan gazetecilere şu miıjdeyi t-'·~ yüzünden iki defa tek 
bıle gelmemişti. \erdiler: ~~,..çıkış Akim kalmıştır. · 

- İyi bir ,·oli ~apamaz:sak; - İki dünya rekoru kırdık! devletlerde Wcsls,·er 
açız yine... Bunlardan Yüzbaşı ?ılc Go. kalkan helikopter kuıı 
Ağıına kadar, tıkabasa dolu, \ern, Sikorsky - 11 • 19 modeli takip ederek tam 20d 11 Beşiktaş - Fatih tramvaylanna helikopterin pilotudur. Üç ar- Alnıanyada Weisba e 

baktı. Kalabalıkta belki, belki kadaşile birlikte kanatsız bir u- meydanına inmiştir· 
değil muhakkak, bir şeyler be. çakla Atlantik Okyanusunu aş. Okyanusu a~arken helikopterin katettiji yol Çeviren: TolUJI 
cerlıdi. Ama, bilet parası bile Ja ...... m111-.mm!!mlım!ll~._'!l'l!!l!'!!!'!!e!'!!!~ .. ~l'l!!!!_,.,~ .. ...,,,,..,..,,,,,_ ... ....,,..,.._,,,""""',...,..,.__,._..,.......,..,_. ..... ~--~--...,,,""""'.,.. __ ,...,,,_ım!'~'!!!l!:r::!!!l!!!!!S!!""""~!ll!!!!I---::.: 
yoktu cebinde .•• 

Dolmabahçeye gelmişti. Bir 
müddet denizi, Üsküdar sahil· 
lerini, Adaları seyretti. Galata . 
daki Acemin kahvesinden çıka· 
lı epeyce olmuş, açık hava, mi
desındeki gurultuları, tekrar ha 
tırlatmıştı. Son bir limitle, Tak 
sime çıkaq ısfalta tu·manmağa 
basladı. 

Bu 1:ece, yatacak bir yer de 
l oktu. Dün akşam, Allah ~·ar· 
dım etmişti de, karakolda, mer-ı 
diven a!Unda, sabahlamıştı. fü•. 
\•elki sabah Çilli Cemile ile, na
sıl kavea ettiklerini dUşündu. 
Bir senedir dostu leli. Çilli Ce· 
mile... Gala tadaki e\ lerlıı, eıı 
işleği onunki idi. Harçlığını o 
\'erir, elbiselerini o yaptırırdı. 
Ama, ne zamhandır şUphelenl
)ordu, Ahmetten ... Kaç defa: 

- Ulan keriz, demişti. Beni 
aldatıyorsun. Bir yakalarsam o, 
Aysel şırfıntısını da, seni de 
bir daha bu eve sokmam. 

Nihayet, evvelki sabah kapı
nın dibinde, Ayselle, sarmaş 
dolaş yakalanmı~ardı. Ayselin 
nasıl korkup la, karşıdaki eve 
kaçtığını hatırladı. Eşyaları, el
biseleri. her şeyi orada kalmış. 
tı. İmkanı \'3r mı, Çilli Cemile, 
dostuna ııöz koyan bir sermaye. 
ye acısın? 

Parkotelin yanından geçer
ken elini cebindeki sl:ara pa· 
ketine uzattı: 

- Vay canına be ... Sipsi de 
kalmamı~. 
Kalabalık, ışık, aüriiltU ... 

Parmakkapıya doğru yüriidU. 
İçinde bir aıkıntı vardı, bu ak· 
sam; kafası bozulmuıtu. 

- Bütiln aksilikler lttima 
etti sanki; karakol, bıçak, ev· 
d~n atıldık. 

Hiçbir §ey yapmak istemiyor
du, başı bos dolapnak ve hiç
bir 5ey dfi~Unmemek ... Halbıı· 
ki, şu kalabalık .sinemalardan 
birinin holüne 'irse, be& daki 
kada ekmeğini taştan çıkarır· 
dı. Hanı:! cüzdan, Kerfa Ahme
din parmaklarının mehareti 
karı:;ısında aciz kalma~ hangi 
yelek astarı avucundaki jilete 
mukavemet edebilirdi? Ama, 
clkArlıydı bu akpm ... 

On dört - on beş )aşlarında 
çipil iözlü bir oğlan, yanına 
sol.-ularak: 

- Bilet ister misin, ağabey? 
dedi. Lüks balkon, iki papel ... 

- Bu da bizim meslciin a· 
cemilerinden. İstikbali parlak, 
sonu DarülAeeze ... diye dfi~Un· 
dli. Sonra, omuzlarını silkerek, 
a!i§lerc bakmağa devam etti. 
Genç bir kadınla, orta yaslı 
bir erkek dudak dudaia öpü· 
~yorlardı. Dişlerinin arasın. 
dan kendi usulünce tükürdü; 
aklına, Çilli Cemıle gelmişti. 
Güldü: 

- Böyle ı:aeo~ u öpmek de
ğil, insan yer bile ... 

Bira kokusunu daha iyi duy
mak için, pasaja ı;aptı. Balık· 
pazarına çıktı. Bembeyaz fıran. 
calaların dlzilc:ği fırının canı. 
lannı bile ı:öremedl. Genç, lh· 
tiyar; kadın, çoluk, çocuk blr· 
birine girmişlerdi. Polisler, ba
ğırıp çağırıyordu ama, nafile ... 

Kalabalığı görünce, mcsl<.'ği 
icabı, yakla~tı. Hemen oracık· 
ta bir şangırtı oldu. Yedi, ııeklz: 
yaşlarında bir Jmı çocuğu, elin· 
deki dolu ıaz ışlşesinl dfişfirllp 
kınnışlı. 

- Ağlama kardeşim. dedi. 
- Eve almazlar ki sbi. anam 

oldurür \'alla .•• 
(De\lmı 5 incide) 

HOfME~ 
(NAVVANltT 'BAHÇ'SSİ Ij 
( eu S"E.Ç>/NIN CÜAIDEti~ rGF... 

# ik'A i°L.E ;Ll~;ç; YOKTU• J 

~~ü,.,..t-
..,,~~ezmo'eu 
ÇOk~ah~~ 
gorh,..n ~e 
,,ı:.~ . ... ~.,. 
ltat~ .... 4,,/4~ 

· ve "•r~Y•,.,,'h~ 
Atoru,.,,a 

6ü_roru du.r. 
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tAPRAZ KEI~İMELER 
~ Ba:1rlayan: ESA T HAIJI DVN 

fdo 
~" ı ... ,,ı sağa : Yukartdan oşaaıya: 
t,~). 21llıt Savunma Bakanlığının eski adı (Uç 1 - Himaye. edilen (arapça) Elbise Ustüne 

tar r - Hububat tozu: Sahıp: Bayağılık, giyilen eşyadan biri: Avustucyaya Osmanlıların 
~ı: a tan biri. 3 - Halat bağlanan kısa sU- 'erdıği ad; Boğıııit:inln bir semti. 2 - Bir adlet 
& \ag:ı.Yı; lfokimin kısası; Ek. 4 - Mi1ll Eğ! un,·anı; Ordu vilAyeti ilçelrrinden biri: Mevhum 
bir ~lığının eski ııdı (iki kelıme); İki teker- bir kus; Şebeke, 3 - KAğıtla oynanan bir kumar 

~ i(ı \ •nt. 5 - E"' elA; ?ıteyva Yeren bir bit- oyunu: Kcıçlsl başını sallamakla meşhur olan A. 
ıa tt'lılT'e): Alıt Hriş durgunlu u. 6 - U- rap; 'ehlr çatal aCızı. 4 - Dili Hind - Avrupa dil 
7 l: Varlık ifade eden bir önek: KotU ~U- ailesinden olan: f darl bölUmlerden biri hakkında 

.... Ses sanatkarlarımızdan bir kadın (Qç hazan ktıllanılan bir kelime; Kağıt para: Girıd 
~ il - Parazit (yeni t<-rlm); Cehennemde adasında hir tepe. 5 - Herhangi bir ödev \'e ı:ö
ı{ /dan biri: Bir ölçUnUn kısaltması. 9 - rc\'den iı;tf~na edilen; HcnUz: ödenmcımlş \•ergi \'C

~ ıolrıça): İgUknmet işareti: Adale (yeni te- ya a kerlik borçları (erapç~. cemi); Gümüş; Te
..,, ~ Cumhuriyet ,.c Kurban bayramlıırın- nıdık. 7 - Şohrf!t; Bir edat; Bir 5eyin iki kenar 
~: r ç ; c. Pire grzlntilerini tertip eden mü es- a.rası; Felsckde ŞC) in bize. ı:ör~nm<'yen, bizce bl

t(@t k eiıınc). ıı - Bir sayı; Kolay (farsça): lınmc) en ltnll; bçedcn btiylik bo!Um. 8 - Turunç
~ :ıı111d~0ın•ıtası; Damın. 12 - Villıv<'t: Zaman r,lllcrden. bir ~ğ:ıcın m_cyvası.: Suhaylar (arapça, 
it bire ıı Uygunsuz. 13 - Ses sanatkfırları!1'ız- cemi); ) er sö trrcn bır kelıme. 9 - Bir savı; 
~ rkek CUc kelime); Bir meyva. 14 - 1JA- Erklınıharp Demirin do\Ulmc 1aman ı . 10 - Su 
J\uiPzıının baş kalfası: Eski bir ı;llAhın mer- varc clbi e~ı: Bir renk: Yıldırım; Blr içecek. 

brne.. 15 - Toprak haline gelmiş kPya kı- ı 11 - Birli; Gereklı: Bır şeyden mallımatı olan. 
ltı tıınan yolu. 16 _ Bir gramofon p!Ağı 12 - Kadar: Pek dır.'i; Nefer; İyinin aksi. 13 -

Cilti kelime); ·Bır dçek, iki bi.ıcek• ko luhatıııa; Bir edat. 14 - Edatın başı: Bir kadın 
• h:i?ıı l"'&tarı Cll\t }cellrT'cL p - BuruR (arap. adı: Kafanın )anı;ı; Kuçük kbrfrz; F\ıtbol \C ben. 

'ttt 11:..sanat.: Kasaplık haırvanlaon. .. hit..r.r>ri; zrri Porlardıı mUd11fi: Bir cino:; bl'1clye 15 - D!! 
~ ~:11oturanlardan biti. '18 - Çieeğln &imdi satra~rnmi: K aftl1 mldC' ft.1iu çel\ın e a. 
~:r tlen dış yC' il ~apraklarının topu (arap- rayan bir Alet; Dahlll. 16 - Kırmızı renklC'rden 

kadın adı; Mane\ ı acı; Bır nota. 19 - biri; lt1'rekC't merkeıi: E ki uzunluk blçiıll'rinden 
ıı: 1211 ille hur sularından biri: istanbul•ın biri; Öldürme: Yapı 'e ~ rmek malzemesi. 17 -
20ltılarından başka biri: İstanbutun günlük Şıırin ıçten gelen duygulan coşkunlukla anlatan 

t~. 'S .... Utanç: Uzunluk (arapça). 21 - Ne- tarzı; Uı;arc (yeni terim}; Bir tezyif nidası: Her
lr., ır hayva nyeml; Uyku (farsça): Bıkkın- ke çc bıllnen \C tanınan (arapçaL 1~ - İlh'cı; 

hıır llU t hl' b b 22 TU k Ye&il ) lyecf'k; BC'yazımtrak; A~af:ılık kımse. 19 -s em pC' ı\'anın a ası. - r • 1 
'1ıııı. -ı Ilı.ak • • Duygu: AraJ?ın babası; ki tarafımızrhın biri: Bas 
• "«l'ılld: aınıarından bırl; Türk musikisi ma- sağı dileme. 20 - Saatin ı;aat \e dakika r:ayıları-
~~ hı a~ başka biri Türk musikisi makamla. nı gösteren tarafı: Sahil; Bir nehir; İplik eğirme 
~ı~, .r UtUncUsU. 23 - 1ran pilA\•ı: Barsaklar Aleti 21 - Spor mUktıratlirından biri; Ayı yuva-

2 · 'l'ilct'ann bedelin kısaltılmış şekli: Bir sı: Sıcak m<'~simde: Paralizı: Dort halifeden biri 
~ i - T" Uh 

1 1 
K B't' 22 - İstanbul \'llh eti ilçelerinden biri: İlk yaz . .. nezz cem s · ısa uman: ı ım: . ' oıl))anı ' 23 - Kalın \'C kısa sopa: Bır deniz ku~u; Ce Un: 

ı1 ~ll h anın ıı1Ameti: Çok defa kemllkle Bir Rus dansı. 24 - Kumas tUyil; GUndC'likle ça. 
~11(1 at. 25 - Lımon ailesinden bir mey- lı~an (arapça); Ayaklanm15. 25 - Esl:i Sen Pe-

lldu, terı:burg'un 'adı; İstikbııl: Sırf. 

"Akşam pazarı,, 
' Geı <Baaı 4 üncüde) 
~t bakalım. 
~l~ kolundan tutarak 
' t . . 
qaıııı 

~ l-iab bakkaldan aldındı7 
ı.. -q, Ceb ıuracıktan ... 

d~ tı.e ~de bıraı parası ol· 
i; Stıı 0 Urdu sanki ... 
•e.tı d ~aı:ııda dur, dedi 

' l!e1 a dı. Bakkala: 
~ h.r •hı, §U kUçUğe se\'8• i ~rı:ıse gaz \'ersene. Şışe
't~l ıı k:.ırmıs. 

toııukbtırnunun ucuna dil· 
() k l'rını kaldırarak: 

t.ı., lt) ;dar acıyorsan, para
~ıı tat a \"erelım. Bir kilo 
t )oru en iki kuruş bıle ka
<t •ııa te{ bir de, her §l§e)1 

ı:-~ liıy tar ,·erlrsck iflb e
r:1ıt11 dl, Yallah bakalım ... 

~ ~ 'ııdaıı bir kenara Herek 
~~ 'Ve 

1 
fırladı. Hızlı hızlı 

ı '1-ııı1 k Y•c:e ak duşmuş bı· 
~.\hın, 1~1rıyordu. Bu, Ke· 

d '-Abı~ın sınırlendığınl, 
t ıııı lf ile, kafasının bo-

~ lht ade eder. 
~ •, he~&rlıyoruz gallba ... 
~ il? s°ltt ese acırsak bize kim 
it ,ı.llııy0 1• çıngır ı:ıkarmak 
tt bit tuın, artık ... Yoksa 
"' 1dını ınu3ta atıp cıLlamı 
ıeı. • 

'tar 
1 b~b.. ;afırının önUnden ge· 

ı hltlar~aşladı. Kadının bi· 
:ıı bı henU:r: ı:ıkmata 

~ lllt k r Oğlana: 
~ 'ı! •ııa 11 'J>aıelıktır ıo ... Ben 
~~ tılı1tı1~erlndeyim. Ka böy. 
~~ Olur? diye baAın· 
~, tı l\b 
~ lta id nıet ho\'arda idi, 
\ •ra a 1 •ına, kalabalıkta 
~ atasanıara da kızar. 

.... ~I itıeler '°' ~l ark den birine yanaş
tı, ' da bl adaıtardan birine 

1 *ııııi l: r kaç kadeh at.ar
~: 1Pıdan içeri uzat. 

- Ulan Keriz, dbe, bir ses 
ısıtu. 

- Ulan, Keriz, gelsene ... 
Ben de, lAf atacak adam arı· 
yorum. 

Bu bir zamanlar ortak ça. 
lı&tıkları Dıkı~li Ense idi. 

- Vay anam, dedi. Nereler
desin yahu? 

- Yeni ı;ıktık, içerde idim. 
Ena)ıleri; m'l=•pslyc bastırıp 
mangırları zula ettik. lı1altim 
)a, Sarı Kızı içeri sokmak milş. 
kili... Evelallah, Dıkişli Ense 
işini bılır. Ecee, sende ne nr, 
ne )ok? Yınc eskisi ı:ıbı he· 
men cclAilenıp, keskiyı fora e-
di) or musun? I 

- Yok, Se~ ~ \ t abl, ihtiyar- il 

ladık iahba artık ... Yurcğimiz, 
bakla\'alık ince yufkalara dôn
dU. Çıngara hiç gelemiyorum. 

Hemen yanlarında, sarhoşun 
biri iarsonla münakasa edıyor. 
du. Kalktılar. Kafalar i)lce du· 
manlanmı5fı İstıklAI caddesine 
çıl.-tılar. Dıkıeli Ense: 

- Haydi Keriz, bir sinemaya 
gidelım, dedi. 

* Keriz Ahmet, sinemadan çık-
tıktan sonra, Şevketi atlatana 1 
kadar akla karayı seçmişti. Baş 
ka bir yeu ı:idecekler de pa· 
rasıı olduğu anlaşılacak dıye, 
odu kopmuştu. 

Yatacak hır yeri olmadığı i· 
cin, sokak aralarıu girip çıka· 
rak vakit geçiriyordu. cSııat bi
re doğru, Taksim Bahçesine gi
der kanapelerden birine uzanı. 
,rımıı diye dOşUndU. 

Cihangir taraflarında, bir 
hayli dola&tıktan sonra, Tarla
ba,.ına ı:eçti. Bir zamanlar ha· 
raca ke.stıği, Yenişehir, Tatav
la taraflarına doğru yOrjldU . 
Son ıamanlarrla, kadınlara kar
ııı dllekünJUğUnUn artması ile 
beraber, misklnlıfl. tembelliği, 
hatU korkaklığı da artmıştı. 

Halbuki o, l!sklden, isteyince 

nelere kadir olurdu. Yaratırdı 
be ... Bundan ötesi var mıydı? 

Halbuki şımdi ... Biraz evvel, 
sinemada, DikiGll Ense, artist. 
ler opil&ilrken: 

- Ha&lyelli muz, diye bağı· 
rınca nasıl kıımıştı. 
Artık çalıfmak istemiyordu. 
- Bizim meslekte, insan ih· 

tlyarlarsa ne yapar? diye U· 
ıun uzun duşundU. 

Buna rağmen, karanlık bir 1 
sokaktan geçerken; zemin kat-ı 
la bir odada ıı;ık ı:örünce, dl· 
ktzcilik damarı kabarıp yaklas-

1 

tı. Sol ı:özlınil kapa)arak, sağ 
giızlinU ttil perdenin &açakla· 
rına gore ayarladı. Kim b!Ur, 
ne kadar m!lddet içerisini sey
retti. Kendinden ı:ermek Uze
re idi ki, omuzuna bir el do
kundu. Doirulunca, mahalle 
bekçisi ile ytiz ylize geldiler. 

Kerız Ahmet, ellnj dudakları. 
na aötilrerek: 

- Sus, dl) e işaret etti. 
Sonra, bekçi ile beraber çö· 

mC'ldller. Şimdi, yanyana seyre. 
diyorlardı. Bekçi, bir sigara 
yaktı, bir tane de Kerize \'er· 
di, anlaşmışlardı Birden bire, 
aklına Çilli Cemile geltnce, doğ 
ruldu ve dişlerinın arasından 
uzaklara bır tilkrük fırlattı 
ı·urudu. 

Bcıkçi hAliı, tül perdenin ara
sından içerisini seyrediyordu, 
\'C sigara dumanını cığerlerinin 
en uzak kö~clerine sokmak is· 
tucccsine çekiyordu, hızlı hızlı 
soluyordu. 

Keriz Ahmet. Ağacamlnin 
yanından caddeye çıkıp da Tak 
ılm Bahçesine yatmağa gider
ken, eski arkadaşlıırından biri· 
ne rastlar\. Arap 1hsen beher 
mUşteri icı • ytızde vırml aldı· 
,ğı e\C müsterl tedarik etmek 
icin bar ve koktC'yl salonları· 
nın, birazdan caddeve kusaca 
ğı sarhoşları beklivıırdu. 

TURAN BAKIR 

ft~an~·EDGAR RıcE 

-~~==----+ -a--~ 
1 
ıı 

Kadın - Sen otur, rafları ben hoyanm. 

- Boya fırçası ncrde~ 

Aman, s an, ıür, ıetu polis kocamdır, ceza yaıar sonra; kim .. e)i dinlemez. 
ı ;; 

I! 
- Boya kutusunu nasıl Lp&31m? 

\'AZISIZ - Boyaya bir &CY daha kan~tırsam mı? 

-- --- - --
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Türk • Japon a·tıetizm 
müsabakası dün yapıldı 

Karşılaşına teınsili 
• 
ıse Türkler 6 

nıahiyette 

galibiyet 
oldu. Japonlar 
kazandılar 

9 

14.9. 
3 - Mustafa Batman (Türk) 

14.9. 
ll kilometre Maratoa 41e-

aemesi: 
1 - Yamada (Japon) 50. 
2 - Uchikawı <Japon) 

50.53.4. 
3 - Nisblda (Japon). 
211 metre: 
1 - Muzaffer Selvi (Türk) 

22.2. 

t:lllJI atlama: 
l - Tashima 7.03. 
2 - Suphi Ural 7.01. 
3 - Avni Akı ün. 

Yüksek: 

1 - Mahir Arıs 1.76. 
2 - Erdal Aktan 1.71. 
3 - Holyefkim 1.71. 
Son iki müsabaka yapılır· 

ken ha\'a adamakıllı kanrdı· 
tından beklenen neticeler alı
nımamış, bilhassa uzun ıtla-

2 - Hasoda <Japon) 22.4. 
3 - Okano (Japon) 22.7. 
15" metre: 
1 - Ekrem Koçak (Tüı·k) 

4.01.2. 

llda ancak ikişer atlayış ya
Jlabilmiştir. l tl me&l'Me llmaffer Selvt laldad ıelber. 

2 - Tunn Göker (Tül'k} 
4.01 .7. 

3 - İlhami Koç CTüı·k) 
4.06. 

4 - Tıkaashl (Japon). 
Sırıkla atlama: 
1 - Sıwada (Japon) 4.10. 
2 - Yüksel <Tilrk) 3.17. 
Uzun <kızlar): 

Japoa aUetlerl ellerbHle Tirk Bayrajl ehlutu haltle Feaer'bahee S&adıada 1 - Yoshikawa (Japon) 

T ilrk • Japon atletizm karşı-
laıması dün Fenerbahçe 

ıtadında yapıldı. Bunalbcı ıı
cıla ratmen stadda atletizm 
milsabakalannda hemen he· 
men ıörmedijimiı miktarda 
ltir Nyirci kütlesi toplın1D11 bu 
lunuyordu. 

Böyle kalabalık denilebile
cek bir 1eyirci kütlesinin Fe
nerbahçe stadında toplanmış 

olması ıösterdi ki, atletizm l 
wailsabakalanna karşı halk all
blls delildir. Yalnız yenilik 
vt dej}flklije ihtiyaç vardır 
•e bu mühim mesele gözönün
de tutulduju takdirde atletizm 
miltabakalannda seyird mik· 
tarının tatmin edici bir mik· 
tara ulqmuı muhakkak ti, 
kabil olacaltbr. 

Saat 11 da önde hakemler, 
onların artasında Japon ba1· 
rajuu taııyan dört Türk ve 
Türk bayrajını taşıyan ciört 
Japon atleti, arkada Japon ve 
Tilrk atletleri sahaya çıktılar 
ve tribllnUn karsısında sıralan 
dıktan sonra Atatürk bilstilne 
bırer çelenk koydular. 

Seremoni umumiyet itibarile 
iyı hazırlaaıaıı olmakla berı· 
ber, biıim atleterin reııı&renlt 
aoluk efO(manları çok sefilbe 
bır manzara arzedi)•orclu. 

Mlsahblana teblt 
aetieelerl: 

iti metre (kızlar> 
ı - Yoıhikawa <Japon) 12.8 
2 - Miyaabita (Japon) 13.f. 
3 - Aycan Onur (Türk) 

14. 
iti aetre: 
1 - Muzaffer Selvi (Türk) 

107. 
2 - HOIOda (Japon) 10.7. 
3 - Tajima (Japon) ıo.a. 

'" eqelU ı - Ôkano (Japon) M .3. 
2 - Emin Duybark (Türk) 

Sil. 
• ae&re: 
1 - Ekrem Koçak (Türk) 

15U. 
2 - .lluroya (Japon) 1.5f.8. 
3 - Yamamoto (Japon) 

Enternasyo~I 
Basketbol 
Mır.ları \ 

Eyhil ortuında Spor ve Serıi 
Sarayında yapılacak olan Millet 
leraruı Buketbol Turnuvasına 
h111rlanan Türk Milli Basketbol 
Takımı namıeUerl bu alttam 
uat 21.30 da Kadıköy 1por u 
haaında Kadıköy Sporla bir mB 
•balta yapacaktır. 

Kuvvetli bir kadrova sahip 
Kadıköy Sporla - Milli Buket 
bolculanmmn karııJaşmalan 
eok heyecanlı ve zevkli olacak
tır. 

Bu ıuetan evvel saat 20.30 
da,~ ile Kadıköy Spo 
run ıene ta1mm ~ lıılr kar 
,ıJqma JIPMÜbl'. 
tNGtr..,._ TSNtl 
llOIDdALUI 

Seu1loroatb <lıtliltere>. 23 
(A.P.) - ..., IDıtn.n Te
ala ..-,...ıutu Tannmamı 
GIMY AfrJltab .,,.... Erle ._ 
•urful LGI Aaıelelll Badıe 
Patty'Jl,.... kalnllUlbr. 

stur.... .-upı 111. 111. 
f 8. 811 8/3 lllllh\P etmil ve 
pmpiyOa oı.uıtur. 

t.:MU. 
Ati metre: 
1 - lnove (Ja,pon) 15.~.5. 
2 - Yqar Oyı (Türk) 

15.43.7. 
3 - Nlzım İçli (Türk) 

15.58.3. 
Kadınlararası Olimpiyat disk 

atma dördüncüsü Yoıbino yal
nıı yaptıtı atışta Olimpiyatla 

yaptığı 43.81 lik rekorunu 
44.88 ile kırdı. 

Cç adım: 
1 - Ruhi Sıı ıılp (Türk) 15. 

2 - Hasega,·a (Japon) 1'.90 
3 - Akın Altıok (Türk) 

14.49. 
llt enıellf: 
1 - Mıshitaka (Japon) 14.9. 
2 - Eıdal Baykal (Türk) 

5.58. 
2 - Miyashito (Japon) 

4.~. 
3 - Vera (Türk) 3.36. 
4to metre: 
1 - Matoba (Japon) 50.~. 
2 - Yamımato (Japon) 

51.4. 
3 - Fahri Ö~üder (Türk) 

~ı 7. 

Bir sp r n r inin 
toplanmasına lüzum vardu 

Fakat bu kongrenin faydah olabilmesi için dcivet edile
cek zümre, bilhassa bugünkü sporu yakından bilen 

kimseler arasından seçilmelidir. 

M emleket sporunu ayarla· 
mak ve ilerisi lçin da

ha verimli bir şekle Jirebil· 
mesi için ıereltli proıramın 
anı batlannı tespit etmek için 
ıenlt bir spor konaresı toplan· 
muma ihtiyaç vardır. 

Yazan: SEDAT TAYLAN 

iyi bilen kimselerden mQret- mlı bulunurken. biı proaram
kep bir zümre dlvet edilmelidir. lırımızı eski 'bilgilere daya. 
Ancak böyle bir zümrenin l· na nbir takım mütalialarla a
leri süreceAi mütılealır, mern- :;arlımata çalııır n bu eski 
leket sporunun ıellpıesl için bilıilerden medet umarsak ö
fıydılı olabilir. nllıaüıdekl senelerde de ber-

Bugün bütün dllnyıda spor 
faaliyeti, spor anlayııı tama· mutad yerimizde saymaktan bal 
men ye~ eni bir safhayı ıir ka bir sey yıpamay11. 

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

Fakat bu, dilet toncreler 
ıibi, yıllarca evvel spor ille
rinden elini etellnl cetmıı. ı ----, 
buıtııık1l faaliyet ve bınkeUe. 
rinden tamamen uzakta talmıı 
kimselerin lıtirak edecejl kon· 
Jft olmamalıdır. 

Ötedenberi ıpor toncreleri
mizde kör delnejinl beller, 
IÖZllDe uyularak tamamen eski 
iıimler ıözönUnde tutulur ve 
bu esas üzerine dlvet edilen 
kiltlenin hemen hemen dörtte 
üçü bu&Ontil hareketleri ve 
ihtiyaçtan bilmediltlerinden 
faydalı iki cümle dahi tonuıa 
mazlar veya konuttuldan afaki 
11Yler ana dlva tein biç bir 
mana ifade etmez.. Tabii böy
le bir zümreden mtıteıektil 
konırenin vereceli kanrlar bu 
ıünldl ıpor dlvtınıza tamamen 
aykırı olarak tecelli eder. Esa
sen spor konırelerimlz bugüne 
kadar bir ııssteri eeklinden ileri 
ıiclememiştir. 

Halbuki bir spor ltonırestn
de sas hedef ilerisidir. DOniln 
ve bugünün aksaltlıltlarmın ne. 
ler oldutu bu tonsrecle eaash 
surette tespit edilir. bunları 
iinleyecek tedbirler tespit edi-
lir ve ıelecek için umumi bir 
program hazırlanır. 

Konl"'nln bazırlıyıcalı bu 
proıram. tera bey'eUerinln ça. 
h•malannda bir esas tettrll e
der. İcra he1'etlert tonırenin 
direktiflenni •• bmrladıtı u
mumi proıP'aıın ele alarak bun 
tarın dqmJ cmm~ muhte
lif bnnflanmn teblk ve idırt 
bahnJm!an faa1bret procram.. 
Iannı tllp1t ederler. 

SimdlJe tadat bie bir ıpor 
konsratnd• pleeektetı fu. 
liyetin amaml battan ne cisil
mit ne de blyle biı 10la lidll· 
mllllr. Sponmnaan ~ dtl 
zenleyici teclblrltri edlıet 
idn bir toqnye llltlJle ftl'-' 
dır. Fakat bu to!lll'l1e bu
ıünltil faall)'eU 1akılldan ve 

Diin yaptlaa büu rlplkle ... ea bir JÖl'İİllll 

Dün 11•:•j•dlı ••ptlml 
1c .. Jcarfpilcler 

Ayızağı Süvari Binlcılik O
kulu manej sahasında yapılan 
konkuripiklerin dünkU netice
leri eöyledir: 

Siviller arasında yapılan ve 
5 müsabıkın istirlk ettili ilk mil 
sabıkada Hakkı Erkiner bi
rinci; 

Beı mtlsabıkln qtirlk ettill 
lklııci mlllabakada Yilıbap Rıf 
kı Alkan Uğurla birinci, Yllz
başl Selim Çakır Altura ile 
lklnd. 

Ordu Atlı Şampiyonumın 
parkur kıanunı tefkil eden 3 
tindi mlaabaltada; tl'ltelmen 
Fetbi D8zıcan birinci, !tibaJı 
İbrahim Kocacan ikinci. Uıtel
men LOW Eren 3 tlncil; 

14 milubıkın ~tirlk ettill 4 
üncü mlllabakadı; Tetinen Me 
tin Mbke Güzelle birinci. Yiiz
baıı Salih Koç Binaşla ikinci. 
Yüıbaıı Cevdet Süner Akarla 
Uçiincll; 

Belinci mlllabakada; Ytlıbaıı 
Bedri Mite Babıdırla birinci, 
YUıbap Ekrem Blrgören Ba· 
ialtla itJncl, Yilıbqı Cevdet Su 
mer Teqkle OctmcU, 

Ve ıUnQn eon mllsabakum
da: Uatetmen Alpaslan Günet 
Leyl1 ile birinci, YUzbql Bed
ri BRe Unat ile ildncl. Yllıba· 
ıı Selim Çatır Tuncerle tlcUn
cU ıelmltlerdir. 

Müsabakalara buaiD de dt· 
um edilecektir. 

iti metrede •lrbld ıelea E krem Keeak pref ~aı _ 

Enternasyonal 
tenis tıırnuvası 
Dünkü karıı laımalar çok zevkli geçti. Bugün 

Yugoslav - Fransız takımları karıdaııyor 
1ıtanbul 7 inci Enternasyo

nal Tenlı Sımoivonaııını" ilrirı. 
ci &On mlllabakalarına dün Te
nis - Eskrim - Dağcılık Kulü 
bUnde devam edilmistir. 

Oldukça kalabalık bir seyir
ci kütlesi önünde cereyan edem 
müsabakalar, zevkli cereyan 
etmiş \'e normal neticeler alın 
mı tır. 

GUniln en mOhim milsabaka
lırı. Yul(oalavya ile Yunanistan 
arasındaki takım karşılaımalan 
oldu. İki tek \'e bir clft miısa
bakadan ibaret bu takım kıreı
JqmUJnı. daha yüksek bir ldlsa 
sahip olan Yuıoslıv tenisçiler 
~olaylıkla ve 3/0 kazandılar. 

İlk mllsabaka: Yuroslav Pet
roviç ile Yunanlı Rezakls ara
sında cereyan etti. Petrovicin 
fevkallde güzel ve bllırili oyıı. 
nu ltarıısında. Ynnanh l(enç 
tenisçi hiç bir seY yapamadı ve 
macı 1/1, 8/0 kaybetti. 

İkinci tek karedışmada Yu
ıoslav Palladayıı ka111 eski dos 
tumuz Yunanh Stelioıu sey
rettik. 

Bu turnuvanın en eski ve en 
\•efaklr oyuncusu olan Stelioı1, 
arı sırı fevka16de ataklar gös
termesine ra~men. kuvvetli ra
kibi Pallıdaya maçı 8/2. 8/3 
vermeye mecbur oldu. 

Son olarak yapılan çift mü
sabaltuında da Yuplavlar ma
çı kolaylıkla 8/3, 8/1 aldılar. 
Bu maçta, bilhassa Yuıoslav 
Petro\içln muvaffakıyetll vole
leri se1ircilerin haktı takdir
lerini topladı. 

6/0; Caket <Franatıl - tnu. 
türkü 8/1. 8/1: Saat Baykurt -
Norıarb CC. Afrikal ı 1/3, 8/1: 
Cevanslr - Weisa Cİarael\ 1418 
6/ 3, 6/4 Telvan - Mlr'i 6/4, 
8/4: Kırıı Uncl - Kemal Da11 
6/ 4. 3/6. 6/4 yenmişlerdir. 

Ba(laia ,,.,....., fiyWlr: 
Fransa - Yuıoelavya <Fi

nal. S set} takım kareılqması. 
Saat 13.30 Petrovlç - Coe

het. mUteatıben Pallada-Remy 
mUteakıben CCoclıet - Remy) 
- (Pallada - Petroviç). 

Dllf!r mlsalııablar. 
Saat 14.30 da WilJiams - Ko 

tik Holmeı. Blondel - Erol Bo 
le!. Saat 15.15 de Nııml Bari -
Reıakis. Asır - Ular Sevin
dik. Saat 111.00 da ll'ra~tt -
Fehmi Kwl. 

Buıiln bilhaua YUIOllavya 
ile Fnınsa aruındalrl takım br 
1ıla1J111sı eot zevkli ve be11-
canh olacaktır. 

Fransııların yqlı oyuncala
rına karşı oynayaeaJr ~ne Yu
ıosıav tenilçiJerl daha 1111Slı 
görfilmektedlrler. Bununla be· 
raber. ml(lann çok celdşmeU 
cereyan edecefi eOpheslıdlr. 

5Mt DOLAll KAZANAN 
YCzCcC 

Toronte. 23 (A.P.) - Onta
rio 11Slllniln buzla IUlarmda 10 
mil yQımeye muvaffak olall 21 
ya11ndakl ubea Cllff La......., 
5.000 dolarlık miltafab ban
mııtır. 

lltlsabaltl)'a ltatılanlardn iti 
taaed yarıp yanda terlrellMlt 
meebarbetincle blmıllafdlr. 

Lullllden apı llltllabaltQı 
lfMI ve ltaO )'lllarmdı kazan· 

GONDOZ GöZOYLE 

iki hatıracı 
Yazan : GONDOZ KILIÇ 

Şu 8'1n fiınlerde aıcaklar öylesine butınverdi ki-····· 
bö)"le havadan b:ıbııederet ıiıilmek ekseriya 

klrlltinden, söz kıthjuıdan ileri ıelir. Zaten mefbut 
den ~iri de •Havalar hiı: detiJmeden bep bir dilld 
devam ets&)•di; birçok insanlar konuımak için e~ 
klilit çekec:eklerdi herhalde• diyor. Bütün bunları 
rajmen ıenc de havaların inaanı bezdirecek şekilde 
nı söylemekten kendimi alamıyorum. Hafif ıtY~ 
yemf'ye. hafif yürümeye mecbur olup hattl kon 
üşendljimiı bu cehennemi aıcaklarda ıizlere _. .... n

iiıücU, sinirlendirici alır 1eylerden balı8etmeyi biç .. 
bulmadım. Z:ıten eon iki hafta zarfında futbol ki 
zl tef bir kasdiyle JUm11 bulundujum • Kotmut 
•Çth'Dk Elma• batllkh ~ıntnımla iti kltQk k~ 
ıtır bir bahk paıan bavuı llndJ litti bile. Gelin .. 
biraz .havayı deliştlrmek için nakledecetlm Ud hafif 
b1tıracıta 1.:atlamverin .Hem belki böylelikle ıu 
dezenfekte d9 etmlı oluruz. 

Anlataeatun Jıatıralar daha ılyade Galatasaratl': 
ve sevimli kaleeisl Osman lnciliye aittir. Bilmem --" 
benzerliltten midir nedendir? Osman adeti biıim ıı.
baypbnın incili Çavup idi. Sendi, bwrcevaptı, D 

muzıpU bWm kaleci Osmancık ...... 

DAL FARUK VB 
KALECi OSMAN 

$ ""e 1939 - llMO dı ıaliba; Kahire ve lıtemte"""' 
maç yapmak Ur.ere Fenerbahçe - Galataaarlf 

nıımı altında Mıaıra ıitmiftik. Kahiredeti maçımııa O 
lar hl libi bir delikanlı "e halkın ıözdesi olan ~ 
Kral Faruk da seyre ıelmittl Etki Osmanlı ·Otall 
larına benzer mubtepm bir çadır albndan maçı; 
cbır takip etti ilaçtan sonra takımunııı bmura 
bert ıeldL Bil de muntnam bir ma halinde b~ 
Jl1M malaıuftrdllt. Dolram Kral JÜDldlD billDU.,_ 
plth Te ~ Battan bqlayıp teker teker 
ııı:lanara n berkeae maroken kaplı bUyOtçe birer 
meye batlaımtb ki, arkadan bir silrilltlldtlr koptu. 
)'aı1 bqlanmıı o tarafa cevrildl. Kral bile blnn 
tart kendini alamadı. lbDAl'IJI ıısrnnce biz hemd 
kavradık. O JCUnktl maça lhtlJıt olarak aoyunmas e\111 
her nedenH biıler çadıra liderken pesimize 
clkınis- Sonra hemeneeri1ı lnqulan polis kordon111111 
rmmıııa ıeımek için itişip kakıııyordu. Araplar111 ,. 
tüctililjil malflm ... Osman nihayet ne yapıp ya,U. 
3·arıp toprak ıeldl ve sıraya plverdi. Kral da · 
onun da elini ııkıp bir kutu verdL Fakat Osınantll 
muiyle açmuı ve yüzilnU ekşitmesi bir oldu. SO 
httıtına ıöre; maktan bekm11 ki, Kral bize b!"-___ , 
3-0: • Koskoca Kral berhald~ en allll birer altın ;, 
dı11 dütünllp kan - ter lemde o yarma harelteti .. 
mit Fakat tutunun ielndeki bronı madalya da 
aıJımakılh ıükiUu hayal" ujtatmlf. Osman bu .. ~·-il"'!'; 
n adeti Krala tinlenmlıtl Aradan seneler ıeçti. 
bolu; Kral da tahtını bıraktılar. Geçenlerde ona 
·Girdiln mil seninkinin bqına ıelealerlo di)re 
~man: ·Mehel olaun! Memleketinden kovulufU...
menmun. bizde bile bir tane de ywk oldu dlJeDI 
clım Ah! halbuki o- zaman bize altın 111tleri 
şimdi biÇ ollltlılll 14-15 ltlP ab! ederdik haline• ,_. 
dertleri tazelendi Osmaneıtm. 
AJdFIN BA81NA 
GKl.BNLD 
Gecen harbin IODlarında idi. 1..Uerimiz ~ 

llferlerinı yapmaya bnflı lıell•mlflırch. 
tımı 1ıe bmire maea lidiyorduk. Vapura bintr 
~,. ihtimale karp bütiln yolculara herbanıi bli' 
lmt'nda nwl hareket .cftcekierlni, eanllurtann 
yerlerini, baDli kamaradatilerin hanp numarab 
t.ineceklerinl uzun uıun anlattılar. O zamanlat 
santrhaf O)'IUYID Arif reyabate buta buta ltthik 
<>aanla benlm kamaramda 1atadlltı. Bizim 
namaran filika isabet etnüttt- Arif: hemen ~ 
dtl. al8fler lelDde 1atatma MrildJ w derin bir 
Bt; mada Olman nerden buJc!\1111 bulmut bir eUDde 
pna. c!lterlnd• bir blrdak IU -ı.ce yatalJn ........ 
Btr4en ltampana)'I aallıyarat 1UJ11 da Arifin ,....... 
tikten eonra acı acı batırmaya bqladı • Bat11ordl' 
flliltalara! Bet numaralı undala ~! •. Zr.allı 
A!tabJ diye 11tlttaa fırlamuiyle kendidi lsorlc!Ol'I 
oldu ArkallDdlD ~ JetltiP ıorlutla nıiyetl 
hbt Arif .....,_ Olmanı ko"aladı durdu ve 
lna katıl•* stllmekten ...... 

Günün diler tek mllsabaka
lannclı; rneı Talay - Bearu 
812. 8/2: Celasin LDJ - Nııecl
bolluna 812. 1/8, 3/0 durumun
da iken Necibollunun IU(I bı 
rakmui)rle hükmen: Remy 
(Fransız) - Suat Nemli) i 1/3, 

mıştı. ._ ________________ -'!!'!'.i 


