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~ ı:cJen Amerika Snu~ma Baku. 1ardımcıa :Koaemherı ıazeteeilerle förü3ürkeıı 

Kaynayan ı nna Rosenb r 
Kazanlar ehrimize .eldi 
Ah l'AZAN: 

., 
l'llct Emin YALMAN 

~ırq Savunma Bakan Yardımcısı, Türkiye-
1~; gun C\HI \'ıınan • Jlul· .k .. . . 

~'1t)an hu~udunda bir hadi e deki Amerı on askerı heyetlermın 
it ,~ cttı. lcriı; nchıindeki 
~~r dcr!;in IMııarlarla Yunan· durumunu tetkik edecek 

iller ıırıa ı;arpı tılar, arada 
~l \a~· laratananlar olctu. Der· Birleşik Amerika Savunma Bakan )ardımcısı Mrs. Anna 
tıııllıe 11 )erine gönderdiğimiz Ro cnberg, beraberinde Tuğgeneral J. F. Collins \'e ha\'a kuv· 
~ Cor ıtıuhabirinılzln anlattığı. \etleri komutanı A. J. Nuthall olduğu halde dün saat 18 de 
lııt>e 11 \ Ca)e i , e ncticcı;i bilin. dört motörlü hususi bir uçakla ~ehrimbr. ı;:ctnıistir. Mrs. Roscn· 
~tıı \ 11 Udul lıacli eteri )'ÜıÜıı· bcrg Yeşilköy hava meydanında Amerikan Başkonsolosu Mal· 
~it lıe ilan toıııaklarında unıumı hews, Amerikalılar ı;e gazeteciler tarafından karşılanmıştır. 
11'>ec;11cca~ hükunı ı;ıırıı~ or. Jhı Seyahatinin mak~adı hakkında 
1.l h~b~ .\nrpı~ıua lıakkındaki gazetecilerin sordugu bir suale, 
t !(etııııı:'n \'•ktıı:ı sırada mcnı· lllrs. Rosenbcrg sö~·lc ce\ap ver· 

1 a llıe&eııı ~c ı.iı a~ rt ctmi5, son· mlstir: 
~1~4i d'bıı· . hudut 'ak'ası dl) c •- Turkiyede bulunan Ame· 
r. e ılınıs, nhika gc\'şcmi~- rikan askeri heyetlerinin faall-

bt tıı te.ı . ~eti, ihtiyı:çları ve umumi dıı· 
tıı ili de·~kkı belki cloğı uılur, rumhm hakkında tetkiklerde bu· 

lı.i ı.. i•ldır. llluhakkak olan lunmak üzere geldim. Bu arada 
~ttıı \;ı allınıızda karanlık bir İstanbul da bulunan Amerikan 
~ ıı ,;· her adımını kötü bir i altıncı fı!o unu da tcftis edece· 
~et~ ht'11iplc atı)or. Oradan ğim • 
ıq llı.lk, i~ ı:uı iıllfi) c ~ul~ k~· l\Irs. Ros.e!lbeı ı:. Tfüki.yey~ 

bıctır, tıl at 'c ba ırctın hır gcldi1;ir.clen dola;, ı memnunıyetı· 
la lilletıer· _ ni belirttıkten sonra gecen ekim 
la~ l.thli1ı. j ınuınıin bir 5ckil a· ayında Koreye gittiğini, orada 
la 1lırıer c eılı• gitgide ) ilzgöz ()• Türk birliklerini gördüğünü söy. 
t tı \c iı;' A~yn ııolitika ihtiras. lemis ve demistir ki 
t;tııerreu~ı~iıcaıtelelere ait ki~ler · - Korede Türk birligiııi ?i· 
~ t)-~ 1 '

1
1' kanşınca, harıçte ~·aret etti1öfo1 "aman edindi.ilim 

• l'< C ıı • ki fi J.. , b '" "' 11,l asıl~tı . ııı ,f!a anı arsı CDeumı S:ı: 5; Sil: 7 de) 
,

11 
lısııııa erı gr\ ıyclıilir. garıet 

dı "'ttıcn b"t1~lınak ihtinınllrri 
~itıtıı tk~i ılır. Y:ıkit \ akit ~ ıl· 
tıdtlcr, lk ilde t;neden inen hd· 

dtıı ) aı 'nzıfe ini ı:önnez e 

t 
az.ık olur 

1 hlıııı ll • 

Alay davasında 
Hakim kendini 
Redde ili 

SER\iS KAMl"O:\'UMUZ 
ÇELiK LAllBAU ALMA, ' 

TONFUNK 
Radyo nümuneleri ile bütün 
Anadoluyu dola maktadır. 
Memleketimize emsali gelme
yen bu .fevkalade Radyoları 
,;örüp tecrübe yapmadan baş· 

ka markalara karar vcrmeyıniz. ı 
Abdulkadir i\lemişoğlu Katırcıoğlu Hıı~~ 

Mısır' da geçici niıabet 
me lisi kuruldu 

~li Ma hir Paşanın istifa etmesi bekleniyor 

es e 
~ 

• 
ıı· 

teşkilatı istediği de~işiklikleri 
beyaııı anıe yayınladı 

A.uoNl•cl Preu •-- ______ :._ _ _________________________________ =======:::::: 
Kahıre 2 - l\Icınlekctteki \ 

en yüksek adli makam olan l\lı. 
sır Dc\·lct Şurasının dün ecre 
çıkardığı bir kararname ile ba~
tıakan Ali Mahir pa5aya ~3 kisı 
lik ve muvakkat bir Niyabet 
meclisi. kurması selahi)·cti 'e· 
rilmlştlr. 

Dün akcam Ali Mahir paşaya 
anedilrliktcn sonra metni açık· 
!anan kararnamede ~unlar kay. 
dedilmekterlir: 

« Kral feraget elliği \ 'C halefi ı 
<ok küçük yaşta olduğu takrlir. 
de \ c eğer ParlJmrnto rla fes. 
hedilmi~~o Kablıır. 3 kişilik ma· 
\'akkat b ir Niyabet meclisi sc,; 
nıek setahiyetini haizdir. 

Bıı muvakkat Niyabet fl('ycli 
kabine huzurunda yemin ettik. 
ten son:a Daimi bır Nı~abet 
mccli i tesisine kadar kraliyet 
\'87.ifelerinı yerine ~ctırmcklc 
mükelleftir ... 

Muvakkat niyabet meclisinin 
kurulma ı hakkındaki karama. 
me devlet sura ında l'e 9 0) la 
kabul edilmiştir. 

Vaft Partisınin ~ogunlukta 
ı n,.rnmı ı-;a: 5: ü: 2 de) 

- Jluliısi Kö)nH:n, ~·ııı i l'aınut \e Zekai Okan \'e~ilköy han alanında. Kö,> men Burı.a.) a, ' 'amut 
•e Okan Ankaraya gilmlslerdir. 

# ı 
· 1 erf i eden General ve 

Alb arın adları 
ile emekliye 

Tokyo Büyük 
Orgeneral Şahap Gürler kendi isteği 

ayrı lıyor. Orgeneral İzzet Aksalur 
Elçiliğine tayin edildi 

lluıv•I llu\ ,.,,..,,,(:4,,. -;-----------

Ankara, 2 - Yüksek Askr.ri 1 
Ş(ıranın bır Iıııfladıınbrri dc,·nm 
eden c:alı ın:ıl:ın dilıı akşnnı sona 
ermiş 'c ii t dereceye terfi ede· 
cc.k geıırı :ıl 'c :ılbnylarımız belli 
olmuştur. Şuranın terfilerine ka· 
rar Yerdiği yiiksck 1 iıtbeli ııbay 
!ardan lıir lnsmının isımlcrini 
bildirmiştim. 

Kabine 
Hakkında 

Dün F loryada mühim 
bir toplantı yapıldı 

nıın sabah FloQa Deniz 
köşkünde Cumhurbaşkanı 
Celiıl Bayarın rb asetinde 
mühim bir toplantı yapıl· 
mıştır. Toplantıda B. :rıı. i\l. 
Reisi Refık Koraltan, Baş
bakan Adnan Menderes, 
Başbakan yardımcı ı Samet 
Ağaoğlu ve diğer Bakanlar 
bulunmuşlardır. 

Sızan haberle.re göre ya
pılan müzakerelerin mev
zuunu kabine teşkil etmiş· 
tir. Başbakan Adnan Men
deres, bilhassa , kabinenin 
kuwctlenmesi \'c münhal 
Bakıınlıklııra tedricen ıht İ· 
sas ahlbi şah~i> ctlcı in ge. 
lirilmesi hu usunu ileri sür 
miıs ,-e bu mesele üzerinde 
izahat ,·ermiştir . 
Cumhurbaşkanı Celal Ba

) ar saat on sekizde Dolma. 
bahçe sara~ ında limanımız. 
da bulunan mi afir Ameri· 
kan filosu amiralini kabul 
etmı Ur. 
Ba bakan D. P. lilcre ıha· 

ret \erdi 
Diğer taranan Başbakan 
<Deumı Sa: 5 Sil: 8 de) 

ı::· luH 
10 ~o~.a tt'hclidine kal· 

lıtı •lir: ~ du ıınınPk hakkımız 
!Qı ltıııa ~ 1 u ~ehıUı, her Türkün 
~ lııı ııtın eııııs-tir, bir altıncı hi 
~~ tleJ~stır. nus trlılikcsinr 

'q ı, huna en u~ anık oldu ıımuz 
·~ ~ lar 1 canımız lı:ılt"5111:ı da 
tıı~~ız. iııt~e lnıck ~rıl•ıNt:ıki ka-

Anlmı 2 - Falih Rıfkı Atay 
eÇctecOika baslıklı makalesi do· 
!ayısıyla iki defa bcraet etmiştl 
Fakat karar Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesi tarafından son de. 
fa esasından bozulmuştur. 

Amerika .Snunma Bakan yardımcm Anna Ro enberg 
( olda> d un uçakta n indikten sonra 

Alba.) lıktan tıığgcncl'allıltc l'C 
daha yük ek rütbelere terfi eden 
sub:ıylarımızın isimlc.rini tama 
yakın bir liste halinde te hit et· 
miıı bulunuyorum. Dun:ı göre: 

CDeunıı ~a: !i Sli: 8 de) 

1 lır,, dadan ınlllrtçc ,·eril. 

''ııı~aı İ\in ı . 
)~ ıı nıa < ekı ~ a~:ıılığııım böl. 

Pasifik • • savıııınıası ıeııı 

laıııyor ıir koııferans to lu
11 

ra(·ia t\~ı .. 1ıuıunılufıı a ı l lıii. 
~ llıaııı;ı; >olı:ı•ıJe i tilırar lııı
~~ llı~ın;c~ e .lıemrn her Orta· 
~q. l'llıın ~rt.ıııı1e nıınf1ii i (j. 
4a • ller t ur atıe geni Jemr. i· 
ı.: l'ldeıı ~1 arta İ!ıin ucıı o ka-

tıc '•ıileı at'ını • menfi kıınet. 
d, lır lıi c 0 kadar hakim ol· 
deıı,ttık~nt ~:rafımızda seri halin· 
ı~ hl<r du er ceı't') an etmesiıı
~ln 'l'tt1ı1 1 11 unl 3l n karı:ı Jıu umct 
'iıı ~\anın alıp l itriimesindrn, 
''ııdıı tabii aradığı müsait mu· 
\ı aıı tidd ckllıte hazırl anma· 
\,~ı hare~ urettc korkulur. 
~,,~rde eller tıirlü turlu şe· 
1111.i hir nlkaıılanını tır. nıi· 
tııu . atan 'eba algıııı ha· 

Da\'anın tekrar şehı·imiz A· 
i;ır Ceza mahkeınesincle görül· 
mcsinc bugiinlerde başlanac·:ık. 
tı. Fakat öğrendiğime göre, Bi
rinci ağır ecza mahkemesi reisi 
gmin Ali Veziroğlu kendi keneli· 
sini da,aya b:ıkmnktan re<l et. 
miş, bu davaya bakamıyacağını 
bildirmi5tir. Dava dosyası sa\'CI· 
lığa iade olunmuştur. 

Konferansa giden 
bindiği 

Amerika 
uçak 

Dışişleri 

koza geçirdi 
Bakanının . 

Cult arlann i gal ettiii l\leriç nehri Ü.zerindeki ada 

Yılııaıı hudut koınuta ıı 

t.r::1t b' Yıkıcı gid işler, 
~~ • biıe ~r • muhit bulur· 
'tt ha\ıınıt c ııırny,.1 edebilirler. 
~ 11lııq fn an kendimiıi koruy:ı. 
>~ıı' ti haı~et ek bile, Orta ark. 
'iıı tlınesi •nde <·öküntüler <·ere. 
ı, ;İ dife; ~~~afıınızın çcnilme· 
ltı,tıı~ tdlJını ur _memleketlerden 

11e ı.eb ş lıır \ad} tle dii~· 
11ıııı ep olabil' llnut ır. 

' f>e,~ tnı.>alım ki İngiltere 
ını a: 5: Sü: 6 ıtal 

GAZETEMİZ 
BUGüN 
12 SAYFA 
Po~ 

lor ·ı ~ . . 
'tı .. ' avemızı 

ll\tez ·· • İsr l11nızden 
Or/o . t . . ......., ıs eyınız 

_ ..... ,. 

• 

1 

~'aJuı A.Jıı n 

New Yol'k.2. - Pazartesi gU- lan <lPa ifık l\onseyi ınin, AlTU· 
ııU 1-lonolulu'de baslayacak olan pa için kurulan sa' unma sebe
müzakerclcrc önem verilmekte kesinin aynını rasıfıkde kurma. 
'e Pasifiğin müdafaası yolunda \' ı ta lll'ladığı ve bu he<lefe ulaa
burada miiııim arlımlar atılabi. mak için çalısacnğı ilA\'e cdıl 
leceği kaydedilmektedir. Birle- mektedir. 
şik Amerika dısişlcri bakanı l\lııhablrlcrin belirtiklcrine 
Honolulıı'dc, yeni Zelanda ve cörr, Honolulu görüşmelerinde 

~ 
Avustııraly:ı dısislerı bakanları Pasifikteki hür rnillctlrrin savun. 
ile görüscccktir. ma sbtrmtcrinin koordine edil-

llıı!ta ba51nda toplanacak o <Df'\-anu Sa: il: Sü: 4 dP> - --
Edrernit'te, iğrenç bir 

tecavüz hadisesi 

teea.vüzii aıılatıyor 
« Bu~garlor, bir sivrisinek gibi mütemadiyen bizi iz'aç 
etmekte, bir çıbanbaşı koparmak istemektedirler. » 

Iluıuıt JluhızbMıtıf• 

İsmail Toparıaı. 
JJildİrl1/or 

Edırne, 2 - Bulgarların Yu
nanlılara ) aptıkları ba kın hak· 
kındaki tafsılfıtı dün bildirmıs· 
tim. T'ikcadaki Yunan komutanı 
Binbaşı Sotiri l'uaııidl h di c 
hakkında ~unları söyledi: 

u- Hiılen ada~a .Bulgarlar ha. 

On üç kişi Macide Müstecabi adındaki kadını, kimdir. \'e burada pusudadırlar. 
- 29 temmuz sah ı:nnn buraya gc-

İ /çe parkından kaçırarak tecavüz ettiler len n ırlcşmiş Milletler müsahit· 
llu• .ı v11ıcbırl. 11:dtn _

1 

teri adada Bulı?arlarm dolaştık· 
Bahke ir 2 _ Diin Edremit· T k" f lıırını bimıt mlişahcdc ctmişler-un usla 1 ranslz dir. Hadisenin bütUn nıcs'ııliyeti te bir tc<'avliz hfıdiscsl olmuş-

1 

tur. Bulgarlar:ı aittir. Miişahitler de 

Sos\'alist I'artisi Genci sek- Ç'ıffç'ıler'ı QO .. Ç bunu teslim etmisler, yerinde in· 
releri Esad Adil :\lüstecabi'nin celeınelcr yaparak kan izlerin i, 
oğrctmcn olan ve akil mUvaze. Ed 

1 

1 
bizim erlerin attığı mermi ko\'an 

nesi bo~uk olduğundan Akıl has: ıyor ar yığınlarını, ölen erlerin dOştllk. 
tahancsınc yattıktan wnra. 2j lcri yerleri tesbit ile bu dlivada 
sun eV\'el Edrcmllteki babasıııın A.uo ıatıd Prm tamamen haklı olduğumuzu kP.· 
\Dnına gelen esi llladde ruüste· 'l'unus 2 - l\uzcy Afrikada 1 bul ederek raporlarını tanzim e· 
cabi, arasıra babası ile ilccdeki hükumsiıı en huzursuıluk karşı. derek · a) nı ı:ün ı:eri dcinmll~· 
parka ~elmcktedlr. Dlin saat sında Tunuııta eskiden beri ~er., !erdir. 
13.30 da Macide mutadı hilftfına leşnıis bulunan Fran ız Çıftçilc- Bul~arların ubayımııı adadan 
)alnı:ı: ba,ına parka gidip otur· rinden blrc;oklaıının mallarını sürükliyerek kendi topraklarına 

<IJcumı Sa: 5; Sü: 5 de) (DC\•amı ~a: 5; Sil: 4 de> <Devıımı Sa: 5; S ü: ' del 



~-- 2 \ Ar AN 

1 Gİİ İİN YAZISI 

lüzumsuz ilaç kullanm·ak cezaeviııcle yeııi bir [ H . v . ~ ·izmir liman 
1 " • d -v 1 v !_~ T k ki ~ 

B2far ~~~~- r 1'AZAt\ : '~~~ı~:~l ~~t:~ ıat ıs a a 1'1!§ÜkQy llletroroloJI 1. 1 am ıgı 
ver gıbı as- 1 l lı olabıleceğını İııtanbul Ceza 'e Te\kif e\ inde kanlı bır hadise olmua tas~ oı111nun tahminlerine go G'd • ı• 
prin vesair Dr. Ke111oı Saı•açoğlıı kabul etmı~or· ve katıl suçundan mahkfım Harun Akcay ile arkadasları ?ılli· re bugıın şehrfmlı H chn· 1 erı ıyor 
illçları yutar· !ardı. Fakat mil dUrlyct oda ının camlarını kırmışlar, eroin esrar satıcılığından rında ha\a lmmcn hulutlıı, 
ıar. Ya bası. §ahedeler coğal rakıpleri olan dığer mahkumlarla boğu muşlardır. sabahle~ln denir. )lllU JIU.... Denlzcılık Bankasına alt iGler 
nın ağrıma ını, ya dı ının sız. rın 'e halkın bu suıstimal Uze. dıkça onlar da sakalı ele alıp l\lahkunılar ara ında, bir 11('\'l gc)C'n"k halındc, gruplaş- lu geçecrk, rtız Arlar gun- ilzerınde muhtclıf Bakanlıklarla 
lama-mı, ;ahut da burnunun rıne d kkatı çekm,şUr. Bu te- duşunmeye ~a&ladılar. İlk bnce m:ılar olmaktadır. Bır kı-ım mahkumlar Harun, bir kı mı da duı po)raıdıın kunctll, g... tema !arda bulunmak ıçln An· 
tıkanma ını bahane ederek rck· cekkul dı or ki: D Htamınının zararından bah idamlık Ali'nın• etrafına toplanmışlardır. Elmadağlı Tarzan ce mutciM olarak e cceldlr. kara~a gıden umum mUdtir mu· 
Ummı du)du u \e;a okuduğu ·Penıcıllının \e benzeri ilAç sedildi. D vıtamınl kem1klerın ı mlnde bir mahkum ev\elki g•J '· Harunun yanına gelerek. ken. Sıcaklık artmakta deum e· 8\inı Uhı Yenal diln ~ehrlmıze 
i!Acı hemen alırl:ır. lann hiç Juzum bulunmadığı kireçlenmesıne hizmet eder. dı ını himaye altına almasını ı •emış fakat Harun tarafından decek 'e SO nntlgratın üs· donm ı tur. 
O~le ha tal r bılırım kl spe- 'e alelAde tedbırlerle ıu edıl· Kemik hastalığına karşı eşi bu ters hır iekılde kar ıl,anmıştır Bu ekılde aralarında ba•lıvan tunde :ka' dolunaca1'tır. Uhı \ enal tema•ları hakkında 

!iyatıle ı ımler nı ezbP lemış- me ı kabıl olduğtı halde her lunmaz bır devadır. HattA ke munaka a e na ında Harun sust 1ı bıça ı ile Tarzanı yaralam·~. Dun rhrimlı.dr. han kıs- şu ızahatı , ermı.tir: 
tir. Hang ının hangı ha tal a ha talığa karşı kullanılması, mik hastalığı olan çocuklara Tarzan da. hapı hane mamfıl.Hı şış ıle Harunu yurmu tur. Bu mrn bulutlu ı;eçml&: rfiı· ·- İzmır lım1nındakl sil ışık· 
iyi geldığ nı a:ar, doker. Çun· mıkropların bu llAtlara karçı kuv\etlı bırer iğne yapılır a ırada ara)a gıren Ba5 Gard•yan ismaıl Sarıahmetoğlu da dığer garlar poHaıdan ort kuv· lığı ortadan kaldırmak içın Dtw· 
kil hep·ını )a kullanır Hya bas mJkaHmet kazanmalarını mu· çocukların derhal dilzeldı ı go ır.ahkCımlar tarafından '.\aralanmışlı.r. Htte e~mi•tır. Gunlın en let Dem~ollarından kıraladığı· 
ka ına a lık \erır. cıp olu~or, Gunun birinde bu rülur. 16tahsı:ı:, mı kın, hır tur HAdıse)e el ko~an Sa\cılık, tahııb:atla mc~ ulken, hapı ha dıııuk ı;ıcaklığı 18 4, en 3lıı;; mız bir sahanın kullanılma 1 

Bır do tum urdır. Tekmıl ıl <;lara gerçektrn ıhtı;acımıı lu buyuycmı)rn <;ocukları der rıenın N amt\ e kapı ının 20 met re ılerı ındcn tünel kazma a ""k Z!J.9 santigrat olarak m•nuunda bu idare ile temas 
tıp kıtaplarını almı., e\ ınde ol. hasıl olduğu zaman mıkropla.r hal iştahlı. gelışme~ e başlıyan mU\affak olan ba:ı:ı mahkümlar da tam ,.addcyc çıkacal·ları sırada ı..a~ dedllml&tlr. ettık. Mevzuu bu hafta lçınde 
dukça zengın bır ılaç dolabı vil· illıcımıza c.hemmı)et bile \ermı tıır hale sokar. Ltıkın bu yuksek jandarmalar tarafından gôrulmilşlerdır. llo\klıkle, onların da katı hır neticeye bağlıyacağımı· 
cude getırml tir. K ndı .. i \eya yorlar. Bu )alnıı t:ahsi değıl, dozlar devamlı olarak lullanıl kaçmasına mani olunmuştur. Tahkıkata ehrmnuyetle de..am o· KUCUK HABERLER 
ailesı efradından hattA ahbap- aynı zamanda lçtımal bir tthli· dı ı takdirde damarlarda klrec lunmakta , e Ceza C\ ine erar, eroın bıçak eış sokanların kim· 

zı umuyoruz. 
Gene İımırde, bankamızın ma· 

lı olup enelce Tarife kıralan· 
m•s olan Gar l\Iarıtım hına ının 
bir kı mının bankamıza t rkı hu· 

!arından bırınc b r reçete )al.· kedır. Zıra o mıh.Top mukave- lt'nme te~lıt eder. OnC'c tl'red ler olduğu araştırılmaktadır. 
maya gorunü . Drrhal o ılAcı mrt kaz.andıktan sonra yer de- dlitle karşılanan bu mıışahede, ------------- B Yl KÇEKillECEDEHİ 

1 A11IP lbilır ve belki de dolabında ol· ğı tırıp baka Gah·a geçtığı za. hayvan tecrubeltrıle de teey· Pazarlarda Balıkçılıcnın 
duğunu so)ler. Gertekten de man onda da ıUca mukavim yut etti. ~ 
vardır. olmak 'asfını muhafaza edıyor. Gor; hastllıklanndı , 

\ akıfür İdare inin BU.,;Ukçek· 
mecc golu kenarında o rencılı>r 
ır ın aı;tı~ı ~ ampın ikıncı devresı 
dun b ~ı mı tır. 

ur.unda Tıcaret Bakanlığı nez· 
dınde teşebbUste bulunduk. Bu· 
nun da bankamız lehıne bır ne· 
tıre\ e bağlanacağını umu) o ruz. 

Ama benım bah·etmE"k 1 tedı Boylelıkle ortalıkta ilAca aldı· Kullanılan \itımin Çu" ru" k sebze lnki<af 1 
ıtım bu çe•.t sull timaller de- rı etmı~ en mıkrop 50) ları tU· 'f 
Rıldır. Buglin yalnız fertlere reme e a~a ı. ım en ıs • • 
6 

'I b .ı d ş did ta şımdl de tavuk karası denı· A \ Rl P \ FiKRiNİN 
YA 1 ILl\l \Sl değıl, bütun insanlara zar n fılokok bu hale geldl. Eskıden len '"e gece gormem•k il· s f 1lmıyacak için f aaliyef 

dokunacak derece) e gelen bır penıcıllınden öd ti koparken şim letıne, saır hır çok goı \'e cilt " Turkı,>c Mılll Grnrlık Komitc

tak adımız İzmır ltmanını ibra· 
cat me\ imıne hazırlamaktır.• 

Bir kadın kendini yaktı illç r.uııstimali \"ar. o da ıHç- dl bana mı ın de mı) or. LUrum battalıklarına çok faydalı olan 
brı ıuzum uı yere , e ra tgcle suz yere ilAç kullanarak hem \'e insanın Adeta onsuz yaşıya· 
kullanmak ne ıcesl, mikropla- kendmıze hem de cemlyetı be- mıyaca .. ı bir madde sa)ılan A 
rın bıze kafa tutmaya başlamıs ~ere ıe"e zararlı olma) ınıı.• 'ıtamıninın de ıfrat drrecede 
olma ıdır. Bu beyanname açık olarak kullanıldığı takdırde zararlı o. 

E kıden ıuzumsuz yere klnın gosterı\"or kı bu hal de\am e- labılecegı meydana çıkmıştır. 
tullanıldığı için sıtma mıkrop- derce elımude mukrmmel birer Bu \"ıtamının suııstımallnden 
!arının kınınden mutee sır ol· sılAh olan ve asrımızın hakıka- ~u netıceler do~uyor: 
madığı fikri hakim olmu tu. ten harıka sayılabılecek olan İştahsızlık. biı)1imenin dur. 

Son yılların sıraJa dızllmiş bu ilAçları bir milddet sonra ması, za,"ıllama, hırçınlık, deri· 
barıka ılAçlan ur: Pcnı ılın, k<> me)en kor bırer bıçak hali· nın kupkuru meşın gıbı olması 
stroptomısın, aureom\ cm, klo· ne gclecekUr. ka~ıntı, saçların dokUlmesı, kol 
romyceUn, t rramycın, kortd· Gıınun birinde \frem 'e bacaklarda şışlık, kemıklerın 
min gıbl mıkrop UAçları ve 72 l\lıl.Tobu ilAçtan kor\..-ını)acak bozulması, karında yağ toplan 
d d d 1 itam nler ması gıbı ~eyler. Hele çok yilk 

er e eu sayı an ' ı Gene bu cümleden olarak sek mıktarda ve birdenbire alı· gibı ·· ik d N ti ı~ e bunların )erinde olmı- Bırlesık Amer ·a ı a · nırsa ku•ma, derınin soluklu u, 
yan ve ol"Ü"Jı kullanılmaları ona! Tuberculosıs Assocıatıon uyuklama, alında gergınlik hıs 
korkunç neticeler doğurmakta· yAnı Mılll Tuberlilloz Cemıyetı sı yaratıyor. 
d de bir beyanname ne~etmtş. Buna sebep de uzviyette, Vi. ır. 

B ledlye aldığı bir kararla pa· 
zarlarda ucuz fıyatla :ı;arı çüru· 
mUş sebzelerin satılma•ını )asak 
etmıstır. 

Bundan sonra paı.arlarda ,.e 
şehrın kenar semtlerinde bu şr· 
kilde sebze ve mPyvaların satıl· 
ma~ına müsaade erlılmıyecek ''e 
görillenler derhal mahallınde 
hır zabıtla ımha edilecektir. 

Şohitlorimizi ziyaret 

Turkb e Sınat K l\:ınma Ban· mm htıldı~ı. gen,.H ın Avrupa 
kası, balıkçılığımızın ınkı afı için kanmar ) a ı Çf'f"e'e ınd e, Avnı· Beyko•da Gumu U\"tl mahal 
mu·takar bır pı) a anın me\ cudı· ı pa unı er ıteleri ;ıra•ında. A \TU· il' ın'1e b r, grcekllnduda oturan 
ye tını 1arurl gormektedır. p.a iıkm atının ya ılm ı esa la :.ı2 a •nrla Hav> a ı m nde lkı 

Bu bakımdan, rle\'amlı 'e kuv· rını tesblt etmek uzcre bir kon· çocuklu b r kadın \'Ücuduna ga:ı: 
\etlı alıcılar temin etmek mak· ı frn:ıns lertıplenmı t ır. ıbıı la}a'"ak ı rndını 'akll"ıştır. 
sadı)le b:nka, bılha a en huyuk 23 e)lfıld Parı charında Al~\ le'\" ıç nde dPrhal olen ka 
lstıhsal merkezı olan Marmara 1 Bre\ ı(>rc satolunda yapılacak o· dı~·n akıl hastası olduğu anla 

1 

ve Boğazlar mıntakasıııda tutu. lan hu koııfE:'raıı a 15 A\ ura ılrı • •ır. 
lacak balıkları kıymetlrnd1rmek mcmlchet!ndrn 100 drn fazla 1 M~li e Bakanı Valiyi 
üzere yenı tesısler kunnnğa 'e prof" or ı tıral ed ccktır. 1 Y 
me\ cutları tak\lye etmeğe karar l\IC'mlPketım11drn de, Ord , ziyaret etti ı 
vcrmı tır. Prof. Hıfzı \ eldet le Ord Prof 

Bu mak atla kurulacak mo· Rdıı Şukr ı bu toplarıtıda Turk Şehrimizde bulunan taliye 
dem fabrıka 'e tesı at pl)a anın Unıver 1tclE"rını tem ıl etmek Bakanı Ha~an Polatkan dun sa· j 
ıstıhlAk ihtivacını tatmın edebı· ız"re da\et ed !mı 1f.'rdır. bah Vılhete gıolerE:'k Vali -.c 
ltcek kapasıtedt:ı olacaktır. T. 1. T. Fr:nEn ~ı::yo u Beledıye barkanı doktor Goka ı 

• • GE~EI İD HE Kt:R\:I.U zı) aret etmıştir. MalıJe Bakanı 
Lımandakt antrepo TOPL l'i n OR H ~an Polatkan Gokayd n Bek· 

buhranı Turkı}e Mılli Talebe Federa• dıyece çıkarılacak olan 50 mıl· tır. taminler arasındaki lhengın 
Mikroplan O 1 d dl 1 ki bozulmasıdır. Zannedildi11 i gıbı başlıyacaktır. Geıı,·e katılmak 
l '·andırmamak lıizım n ar a )Or ar : b f ı ı l ı 1 b 

Çanakkalede yatan ~ Uı. bınler 
ce nıı:ı: kahraman şehi•lerım•zın 
hatıralarını anmak içın bırınci 
ordu temsil burosu tarafından 
hazırlanan bti~ tik ziyaret 10 a· 
l!u~ıos pazar gtınU saat 18 de 
Ualata yoku salonu onlinden 
kalkacak olan Elrilsk vapurıle 

~onu genel ıdare kunıhı, bugun ) on lıralık ıstıkrat tahvıllerınin 
Limandaki antrepo sahalarını ı k 1 d şehrım zdP f dE:'r ) on o a ın e ı J!lhmanları Uzerınde izahat al· " Yenı \erem HAçlarının tüber· bunlar u·rı a)rt iş goren şey. ıçln ~ m erın rm~ ıro~una 

Penıcıllın'1n butun diln~ayı kulorun butun şekıllerıne karsı ler değildır. Bırhırlerıle işblr· ve~ a e kı l\luharıpler Derneğı· gcnı$letm"k üzere Dcnızcılık toplarıaeaklır. mı•tır 

kaplıyan bır ııohretı -.ardır. mue sır olmadığı aşıkar oldu· lığı ~ aparlar Dirının azlığı \'(' l ne yazdırmış olanlarla davet 
Bu ~hret yersiz de değıldır. .ıoıu halde bılgısWık veya dık· u dİğC'rının °ıfrat dPrrcede rok 1 edılenlerin yukarıda zıkrolunan 

Banka ınca ah nan tı>dbırlcr d GunclemrlP, f Pder \ona \eril 1 • · 
\'am etmcktedır. Camialtındaki mr ı \adrdıldı ı hald€', \erılme· -----------
ambarlama sah~ ına dahıl olup mış bulunan Emlnon ı Halke'vı (,...-TA. \ 111'1 -, 1 h d ı 6 

1 ,. h 1 b l'"l 1 b B tarıhte a:ıt 17 • 17,30 arasında 
Ancak bu ()er) u utsuı o a· katsızlik yilzllnden bunlar tu· u6u u ş ır 1t- n nıar. u Galata ~ olcu alonu aminde bu· Yen! Atol) enın ısgali altında bu· me ele ı ele bulunmaktadır. 3 AGPSTOS 1952 maz. Onu her derde dem far· berklilozun her ~eklinde kulla· Ahenksızlıkten de ı.aydığımız 

1 1 
bıldtrılmektedir 

ıed rek gel. ı gilzel .h"Ullan· nılmaktadır. Bu da \Crıtm mık· ~e) ler olur. unma arı · lunan iki katlı bina tamamen {'Ul\1 Gl.:NÜ YAI'lLAN p ZAR 

mak mıkropları gafletten uyan rople.rının ı!Aca karsı mukave. . Her 5eyın. hattA suvun bil!! Balıkcsirdc bir hekime 
dırmıstır. Gerçekten ıI ç fab· met kazanma mı da\ et ediyor. sıııl~timal edılmemesi lazımdır 

boşaltılarak Denızcılık Banka~ı iHrl \CAT ıU' 8 _ Gt.:N 31 - HIZIR 90 
Liman İşletm,.•ı errrıne \&rılml~ 1 ağu to cuma g!lnU ehrımfz. Rl'll1İ 1368 _ TE:ltl\IUZ zı 

rıkalarının re IAmları, hele tı· Bu muka\ ım mı.kroplar da in· Ak~ı takdırd" fayda ~·erıne za 
cart mak atlarla herke n an· sa"!ılan ın ana geçtrck sahneye rıtr ha ıl olur. 
lı)abılece"ı ~"kilde ) z larak h ;um olmaya brladılar. Gu.r---\ _______ ........... _ 

m.ç ambalfı11 rı ıı;ınde erle. 'l· n n rırınde ılka aldırı etml· ( ' 
rılmlş rülintlar. ~alnı h 'a· en cin e il\ h~kıml etı kıırsı 
fara dr ıl hf'kıml re de olla- ında çart!ız lac ıı . .Lüzum 
rını 5a ırtmaU:ıdır. ~zun t b- s.ız \e u~ulsilz kullanma)a bır 
bl ve ılmt makale \"C kı'ap ka· son \ermek !Alımdır.) 
rıstırma t n a bu reklAmları O· GerçPktcn bo~ıe llAca muka 
kuyarak hekımlık etm ı kolay ,ım \crcm ha ılı a lam hır ın· I 
bulan bır sınıf hekim \ardır kı una geçtı ı takdırdc ~ ni Ga· 
bunlara bıraz da k ndt karıha· hı- ha t ı n ~or , c IIA,. an istJ. 
!arından ılAve ederek ra t ele fade edem ,;or. Bo lelikle kon· 
iher ha •alığa bu U çları \"E:'rı· trolsuz tedavıler bı.r tek has· 
yorlar. , 'ezlE"n mı var? Pcnicı· tanın değıl, bir cok insanların 

1!.n .• İshahn mı ur? Aureomy. bu mukemmel ı!Açlardan fayda 
çın... !anmaması gıbi kotü bır durum 

Zafbet mı ur? Vıtamln... :)aratı,ı.or. 
!ite bu kolay hekımlık tarzı Bu bo le oldu~u gibl tama· 
yalnız bızde değıl, buttin dun· men mu um sayılan 'e her der 
yada ı:,porta}a du~ n bir ~ekıl de deu addedilen \•ıtamınlerin 
almıştır. Bu yilzden İng !terede de ıfrat d reced" kullanılma· 
Britısh fedıcal A ·oc at on ıs· sından do)a'\'l bazı zararlar ha 
mınd" hı!llerce hck m a•a·ı O· sıl otdutu anlaşılmıstır. 
lan me·lekl bır tr ekk 1 bır b"'· Ilk zamanlar yapılan neşri· 
yanname ne rederek he imle- ~at k '" ısında bizzat ılım adam 

Yugoslavyaya 
Gidecek Şehir 
Meclisi üyeleri 
Vali ve Beledı~ e reı i doktor 

Gokayın &eyahatine ı.tırak ede· 
cek Btl,,dıye Uy€lerının kımler
d~ te·ekktil edece ı mc,zuunda 
Şehır m"clısl azaları ara ında 
bazı anlaımazlıklar çıkmı tır. 
Otrendıgımızc sore meclis 

Uye!eri bu &e)ahate ı·tırak ede 
ceklerın te bıtl ı n hır grup 
toplantı ının ~apılma mı i temı 
lerdır. Grupun ) ann aC'e e hır 
toplantı ~apması muhakkak go
rulmektrdır. 

Balyada bir genç 
öldüıüldü SclAn k, 2 (A.A.) - Burada. 

Balıke·ir 2 (llu u 1) - Bal ki üç operator tarafındın ~im· 
yanın Narlı ~o tinden 16 ~ a ın· dı)e kadar tıbbi derr;ilerde esi 
da Bahattin Pek a~nı kovden ne te·aduf edılmemls derecede 
Seyfettin Öz ti gece saat 22 de bu uk bir karın kısti amelı) atı 
hayvan otlalırktn tabanca ile l apmışlardır. 
yaralayarak oldilrmU5tur. Bevzl şekılde olan bu muaz. 

1953 bütçesi hazırlığı zam urun en genış )erinde kut
ru ııo santımetrevl \'e ağırlıl!ı 

baılıyor da 40 kıloyu bulmakta idi. Bu 
Ankara, 2 (ANKA) - Dev- çok tehlıkPlı amelı~at hır saat 

IH Daırel,.ri 1953 biltı;e teklıfle· Ftirmus '" efemla umara edını 
rıni en geç ı Eylill de .Malı~e ta ıvan hasta kadın ameliyat es· 
Bakanlıtına Hrmiş olmaları ıra· na ında en kUçUk ııcı du\•madı. 
betmektedır. ButUn de\lel daire. ını ifade ederek ağır bir yUk· 
ıerI yeni yıl butçe ırun hazırlığı- ı t<>n Jrnrtuldu unu beyan etmls 
na baslamı~lardır. tır. 

A 
.-R-Ro-I k Sterlin bölgesinin 

rtıst . us:;e aza d 
1 

"h . 
o ar ı tıyatı 

geçirdi 
Port Lee (Vir;:lnia) 2 _ (AP) Londra 2 • (AP) - Sterlln 

Tanınmış sinema artistlerinden bolgesının Altın ve Dolar lhtl· 
R.osalınd Rus•el Orduda hizmet yat tokları. Am rıkan yardımı· 
goren ka1ınlar hakkın-in hır nın da destetı ile son haftal:ır 
fılm çevırırken vukuı gelen bır zarfında 31 mılyon dolar artmıs. 
kazada bacağından yaralanmıs· t r. Ingılız Malıyesl elde 2 mil· 
tır ar dolar tutarında altın ~e do 

Ro•allnd Ru• el'ın şimdı hır ız stol: bulunma,ını . Sterlin 
kaç hafta hastahanede kalma ı böl ~ı ıc. n a ,i:ıırl emnıyet had. 
tcabedecektır. l di teUkkı etmektedir. 

İitcn ol ÇElktirildi tır. Ayni )erde askeri •e emrın· den muhtelıf memleketlere, HİCRİ 13il _ zlLKAnE ı:: 
de bulunan hına da bo altılmı:ı· 100 314 Hralık &un C"r, ket n'o \'a ati 

Balıkr tr 2 (Hu·u i) - Şeh tır. humu, ~ pa ı, ke;'l ahlcp \ e O<! s5 
rlmiz \ erem ha tahanı.:si baş Bir yaralama hlıdiı • ı;atpara ıh ç rdıll'll Ur. 12 21 
tabip , ckılı doktor Em er Kut. 1 filR EY\ \il GE'lllİ 1 16 1!> 
tac, ha ta hane) e h.n a al.ıma \1 U kil darda, Iektep sola •nd;ı 1 GELİlOR 19 :!4 
zere mUracaat eden Ekrem Sa· 44 numaralı e de oturan 1\1 ı 27 hın tonl ık 1 Hımala • f im 21 ıı 
ka ı ımli bır memurun karı~ına z.:ıfIEr Gö ce i•mınde bir l adın lı St:Hah gemı i muht ... hf mıl 02 'iB 
menfaat tcmınl mak adı la hu. beraber )acadı ı Vedat Bıçer Jetlere mcnsun 1100 se ahla 5 Gouıımıı• #llnıUrı ,,. ııozı r• ••· 
usl mı_ıayenchane ıne gelme ıni tarafından bıçaklanmı~tır. Sanı· 

1 
ağu to ta llm nırıııa S! lecektır. , ,,, n 1ıu-.1.11n, ,,_1,,,011

,. icıl• 
Soyledığı iddıa ile buı;Un \'ıU· ..,·akalanmı-. ) aralı •hastane) e ı Sen ahlar ~ehrımızde ıkı gun 

l ı t ,411'"''· \~t~e ı ten el çektırılmıştir. kaldırılmıctır. ~~:,aı~a~ca:,:~ır~· ..... .....,....,,..,. ..... _,...,_,_..,::=:=======~==. 

EV ikramiyesine girmek 

içın bu haftanın sonuna 
kadar cuzdan almayı 

unutmayınız 

(9 Ağustosa kadar) 

1 5 EKİ~ 

ÇEKiLiŞTE TARiHiNDEKi 

C'ti .. danınız vô.rsa talihin\ıi 
ço~altmak irin birikmıs 
paranızı 9 Arrustns'a kadar 
Bankamızdaki hesabınıza 

yatırmanız lazımdır 

Kim dinler ... 
1 ·ın!iııd E' a Peron' un l:i u ôr' 

&onrn Arjantinde ş 
bir .karar 'erilmiş: ı:;:. 
kabrine bir dılek ''e E 

J{t'f 
kutu~u a•ılar.akmıe. ı.•Y' 
gi bir dilek 'e3 a §ı 
olan Arjantinli ,ata 
E' a') n hitaben bir ın:,c 
)azarak bu kutuya 8

11 mı . Hususi surette k ıtt 
cak hlr h<> et kutuya ~ıt 
uk hrr mrktubu dit-: 
aku aC'ak \"e mcktUP 5~ 
IJ~ r..u ıdın1 mutlaka b 
\ ap ' rece km Is. ıuf111 

llem Eu')ı unııt 
m k. h<>m utandasla~rb.rt 
lek 'e lk ) et1 .. t1nl i riJI;,,& 
almak bakımından ° ııtıi' 
hulus. Fakat, beklen"ııdir~·· 
r.r. 1 \ rehilecek :ınl ""-e& 
Eğer Arjantinlilerin fi bııd' 
kutu·una kareı alAkası 0,ııet olduğu nl·belte l e, ın ııell
hlr netice alınacağı efiP 
dlr. tı• 

Bir.de dP ban resınl ~51tt
su i mue ,. elerde '°e t )11' 
melerde dilek \e ılklYf aert' 
tulan urdır. Fakat eıı ıılt 
lıml in, en &iki rtçl.ıtııııl• 
dahi, icabında, bu ~ıırdil 
ra b:ı~' urduğumuı eııde dil' 

unku senelcrdenberl ;tıd'. 
dı tnıiı. tecnıbelrrln o•' 
ı13 andırdığı lotıha 'e kJ 
&mi ur: ıtıı IJ' 

!"araza bir dile ğlıııl ıııtf' 
afı \!') a bir &ikA) f'tiıni.Z ~ 
zuunun Hrlne g .. ıırııınesl!idt 
)a gidHılmesi fılAn ın ııı• 
rıın Htkı~ı içlndcıtir· O dili" 
tlürıın lıuzııruna çıkartı• "111'" 
ı;ımıı.ı anlatırız, can ,~.ı 
J!13Je rllnlrr gorunur. ın Jı" 
'e mantıki bır dıteı.ie ~ı' 
lunmıır.sak h'af eılıletfjiıı' 
'adedrr 'e a &iMyet rt' 
haklı 1 e kendi hakki çfl:ll ııı: 
mlş ı:ıhl mUteesslr gorfi~d' 
hak~nlıtın en ima -ıant:r it 
trlafl erlılrceğlnl en ~ 
bir şeklide so ler. fakat )it 
ter g,.ç r, bl11e · oım:ıı. •t 
rııra llanmızı tekrarlarııİırd' 
nl liıturkar <'curıarı ~ıell
Nlha' et bakam ki d F 
mlı terı; yapılmı ırt ve~,111 
kA) etlmlı. olduğu no 
durmaktadır. 1111" 
Yihıa umuma amil 0 tıı1' 

an lııı hal, d .. molıra dl' 
h•11Cıllindc!lbcri hl•sedlJir ~ 
re<'Pıle & Hha ) uı t!.lttu 11 fit 
ne de ol a r.en.,lerın ar• ti' 
ğı br1!':fnllk kt'lay kola1 
tadan kall;mı or. dııt# 

Onun 1 in h lA, b!.r uJ': 
'l' lkA' et kutusu gnrd U)" 
mıu: tlm~n omuzlıu1ınıı:t ~ ..... 
mektcn kendlmW alılll':-

ruı: 9e' 
- lhldl sen de!... f!-' 

rltlcğirni ' ~a e!Uyditı1I ali" 
dlnlr) ebilerek olanın ıı~ "'1 
ba'1na ıırıcı'lı rınım d' ti' 
netice alanmorum. ~fr,,. 
!\aldı ki kıılu)a aterafııtl 
ğıt ı1artıısını ol-aı~untar···; 

Kısa<'ası: Hı\IA ltlın9\,c• 
meğe alıctırılmağa nıuh V() 

Sadun G. SA 
ON KEJ İ!'ıJEYLf: lı ... 

, lilli t:ııre5 takımımıı115.,. J.anl'la 3 eni tedbirler • 
{llU UZ.. t11; 

Rııde harabiı~-·~· i 1 

)Onluk! af 

-======"'.....,.,T"""""'Tl~ 

e',,,ı 
Noeld"n on beş ffin 

8 
C" 

karlı hır glınc'lü. Diıkl:A11 sl' 
rlnne ıle anntt;i. ü·tı-rı b &(ıd!' 
karlarla l:irtlılti olarak 
ler. 

1 
l 



V A T A N ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-

ı.ı;ırdı üç ki iden mü
rPk' ep ni)ahet meclisi 
ft r. ul etmistir. * .Korede· du~rmı_nın üsleri 
) rnlden homhlllanmı ı . * Toplnn~ak olan Pasifik 
Jcımferansmda bu oolıe· 
nln sa,-ıın"flao;ı mP\"Z.UU 
ı:ozden ıtf'tf ... u~ektir. 

~ 

Amerika, bir '\, 

Kore' de 
yeniden 

santrallar 
bomDalanaı 

General Van Fleet, bütün faaliyetini 
harekôtm idaresine hasredecek 

A1tonntıd Pruı 

Seoul 2 - Duşmanın çok kU\ vetli topçu ve havan ateşine 
rağmen muttefık pıyade km'\ etleri dün ele ge:;irdikleri Kel 
Tepede tutunmağa mu\•affak olmuflardır. 

Bırleşmiş :Mılletler ku\•vetlerine mensup subaylardan biri 
dü~manın ıkl ı;un içinde bu tepeye 3000 atımlık top mermisi 
) ağdırdığını 10) lemış \"e vaziyetin •nazık • olduğunu ilhe et· 
mıııtır. 

A kl
'f, ~ J\'ore sularında bulunan Birleşmiş Milletlere mensup uçak VUSfurya fe 1 lnl gem 'ed~drn hawılanıın uçaklar bugün Sanı: • Şung ve Ham • 

"-'Humç cl' rında bulunan elektrik ıfrıntraJlannı bombardırtın 
İ I' ~(\"lcrek, bu) uk h~c:ulara sebebi) et vermı~lerdir. 
~ Cf; ıyor Dlfer taraftan o.t(renildiğinP ~,;re, Japonyadan Koreye yeni 

bır tı(cı bombardıman kolu nakl,.dılerek, Koredeki haYa birlik· 
Vasinglon. 2 <CSIS) - Bırle· ferini!? {un-eti belirli bir fekil de artmıştır. 

:ı şık Amerıka hukfımeU Avustur· Sek•11.nci Aml'r kan ordusu l:'lmutanı r.eneral Van Fleet 
, ·. ,Ular eınna etın ba•ınl ) adakı dort de\ Jet icgallne btr bu.glir.. J{or .. 0 dC'1 i h:ırrk~•ın idarP.sınıı daha fazla zaman ayıra

ltı.e erıJe nıe "UI olduğ~ on 'ererek bu memleketın hU· ı bilm"s. i" n r~li dnrr!'t'rlPkl blltıin i~1 .. :inl terketmı:Ur. 
' 

1 
'rfler nıuh l nde k kıımranlık haklarını " lstıklUi- n:.ııııi•r. ı- ,._~" b lrtim!c iaşe tf'clıı~ t ve münakal .. işlerini 

5 
e sevılnl'ctır to ııı ıade edecek hır andlaşma im- "'Öre~ .. · olan tı>~ '!atın ba:ına General Thomas Terren getl-

"1 ben ha~talık e. na~ında ~~ıanma&ı mrseıe~ınin hallinin 

1 

rılm' tır. . 
e• , n lıb Alemlnı se· Bırl~cmış M_ıllr.tlr.re ~uale edıl- Genrl k r· .. .;· •t Taegu'da kunılacak o!ıın yeni komutanlık 
\ıı;ı • \e babalarının ha- mcsınl derpıs eden hır Avustur- butun s•• ıl, irtibat 'it\Kore harbine ya"dtm i~leriyle meşgul 

~ lıııakarırıak \ e\ a b•raz da- 1 )a trklıfini incelemektedir. 1 olacaktır. 
\'~ •' la~~ P.zarnı derecede Bu menuda izahat vrren Dış Ko:nilnıı;Uer taarruılarrna d 0 \'8m ettik1eri \'eya milşahhas 
~ e a 'tıı • Şbrdı... İtlt'ri Bakanı·~· ı;ozcü~u. AVUS· ve miısbet bir tekli! ileri ı!iJ'ml'dıklf"ri takdirde müttefiklerin 
~~barı At n erkAnından o· turva hükumetinın gorti•lerınl mütareke goriışmelerini kesec~lerine ktı\"Yelle ihtimal verıl· 

'' aPr'Tlına 'e Orhan acıklavan hır muhtıranın Birle- mektedir. 
~ bUl'uk 1 e fJ. nln dııter er- qk Amerıka' a \erildığinl hildıı> Muza kerelerin kinde bulıır.dıığu çıkmaz, müttefikler \'e 

ha erıınh,c arından dola- mictlr. Hab<>r ' rıldiğıne göre knmiınlstlcrin elınde:.i harp es rlen fue· wunda bırblrinden ta· 
hııda d blldırir; mer· ~ di 't'•il:ahk eki •'" bırlıkte bu mamırle a)Tı nnktaı nazıı.rlard;n te.vellıJt etmektedir. Kızıllar 
til. a Allahtan rah· muhtıra b tün Bı~1c•mıs l\lıllet- cab.nda zorla butun esirle-rın ıe:l <f.>o;ml'!sini ı~t .. mekte, buna 

.ı,. ler Uyelenne tevdı edılmekte- m ıkıbıl m!lttefıkler ıse hiç bır esirin komllnlzme dönmeie zor 
dır. !anamı~ ~cağı hus:ıs!.lnda ı~rar etmektedirler. 

-~~T~u-. -R-K--~-YE----\
1 

NehrZk°omünizme 
Hücum etti 

• 1 Auodıılld Pruı 

Orfadoğu 
Komufanllğmm 
Merkezi 

A Mdolu A!an1t 

Va~ington 2 - İyi haber 
alan ka) naklardan bugiln 
bıldirıldığıne gore, Bırlcşik 
Amerika Savunma Bakanlı· 
ğı, muta sa'\ er Ortııdojlu sa· 
\unma tc~kilAlının Kıbrısta 
)erleşme ını \C Mı~ırın bu· 
na iştirak etmemesini istc
melüedır. Hunun da sebebi 
sa\-unma Bakanlığının ~ım
dıki Mısır hükumetinin bu 
teşkilftla katılma~ı isteme
sinin pek az muhtemel ol
duğuna lnanma~ıdır. Zira, 
milliyetçi Vaft partisi Mı
sınn bu te ki!Ata katılma
ması gerektıt;ıni atıkça bıl· 
dlrmektcd r. 

Scivlend: ıne i:Örc Birlc
§lk :\merıka, lnı::ilterc, Gu
ney Afrık·ı, Avu~trıılya, Ye
ni Zrlfinda Ye Tilrkı;> e ka· 
bıl olduğu karlar süra'le \'e 
muh•rmelen sı>ne sonundan 
en•el bu te~kılAlın Kıbrısta 
teçi~i husıı~urıda mutabık 
k~lmış bulunmaktadır. 

Ye i İç'şl • 
1 

a ı 
fç İşleri Bakanlığı~ tavin 

edilen Ethem Mttnı'lerf'~. l 899 da 
İzmirde doğmıı$!Ur. Hukuk tııh· f ~·:'~l,tıtf~i 
silıni ~itirdt.kten Eonra orııda 1 '"'«~~~ ~~~"~ 
'.\'PI[Pşmış. Bır taraftRn anıkat· I:.'" ~ :.W.~-~ ........ M 

!ık etmekle heraber :r.lraat ffle· ,...iii"".Z: • ~~ ;..!; 

rb le d" mPşırtıl olmu~tıır. A, .• • ~ 
dın Hıılk Parlisı ll hıı~• :ınlı~nd:ı 1 
,.e Belediye rri~llğindc hıılıın· 
mu~tıır. Demokrat J' rtl kurul
duktan ı;onre oraya il'ihak rtmıs. 
1946 da D. P. namredi olmıd:lıı 
beraber A\dının dOrlı~t hlr ıe· 
çim geçiren ~crlrr ar~~·rıda h·ı 
lunmama~ı itıt-ar· .,., rn 11"'\'"l-'. 
li olm"mıc, 1950 de JI1ill"'\"cJ...11i 
secilmiştir. 

Ethem l\fenderr~, ~OlC'rvl'~ıu. :?::i metre 

BANKASJ 
1 Yeni Delhl, 2 - Hindi5tan 
1 parlamentos·ınun bugünkü top· 
!antısında söı alan Basbakan 
!\ebru : 

nazik tabiı!tli hir im•:ı"rlır. Oku
maktan te\'k alır, ı::enls bir ldl· ı ,e.
tiıphıınesl vıırdır. FM dir. eski 1 
arkada~ı olan Rn~bakıın Adnan 

J-::: .. ~..-.--... ~ 

t:o; " 
~fı 

8 A~ııstos Hşamına 

Hesabt A{ttrmak 

ikramiye 1\e~idelnimiıden ra~dalanınıı. 

.!YTUKLAR d(ı~W~~uro@~ 
~E~ı ........ -..------~ 
-.........._ S~BAH 
'ltı~:--
ltı ~tı~ 

tı;, 

\tıı.ı 
~ Sab h 

1 tla ira" a • dunldi bas ya· 
tlhı.n ndnıt ıon bAdi e-

l. • 1 ederek dh·or ki: 
'~ ııa ı . 
~ ~~n~ok nAz1k bir mc\'
~.~ derııok uğu a~lklırdır a· 
:"4ıı, r atık hl ~ı ledb r idare !ev. 
ı. •rıe rler \·e kararna
• ... ıneınıek t' ~~ e llek e ı idare ey-
·~ tılhaJtik be, eslenmemeli
~ ~e gıbi ~ Fransada Pu
~1~. r araı lr de\ Jet aıtamı 
ı1~ııııe le ık, 1026 dan 1028 
~ı .:ıııeıer~dar, Fran.,ayı, ka 
eh~ o t e idare eylemiş j. 
tt.tbı F'ra~'llan bu hareketin 
tı' "de b sıı frangının de· 

•rı ır i tık ıı U• id rar ) apılma-
~dır kı Fı. Hem kabul et. 

C.: a!ldan dransada demokl'a
~ • aha aı tehlıkede· 
E~ı ı 
~·S'tANBUL 
J.\\~-
:\rı, • 

t~ 
~ ltt diı raı 
IQlle d' k dutıkü ftkrasın. 

• 1lor· 
it c\ık0ı · 
~ ~ &un ~, h , ı.;1 ~u Anadolu A· 

.nfBAHT 

adlıl eden bile ileri! 
İleri, ama, milbarek, ajans 

değıl, bır nevı hususi detek· 
Lf burosu olduğUnu bıle, ge. 
ne geç haber \erdi!• 'it ıc '!?len ~s Yangını hakkın· 

~'ltı kııntağ aha o &ece celek
~. eıı::, ın 1ndan tıkmı~tıro CUMHURiYET 
~ d~ r har? ~ı? 1ete su ~ılık 

c. a Vara ıı ık tcıhkikat &l'l· •RlrHl'lltlJ 
tl~ "arın' ara ancak bu ne niutELh 

• 'l ru ıs• 
lt 11• lı:a;u BJan~ ldarncıleri Doğan Sadi dunliu fıkra. 

: tlErı ar tebrık et ek ar sındı dl or ki: 
"'•c hıt-3n haber \ermek•e .- Cıhad Baban arkada~ı 

teb·nı ee ken A A. de- mız bir )'azısında Adnan Men. 
rını bıldırmektP. deres ın dıktator olmadığını 

01,ı\l\'IN .... 

şu sebeplerle izah cdivor: 
l\lendcres Başvekıldır. De~ let 
Reısi değıldlr (l\lus~olinl ele 
Baş\'ekıldı, Dc\let Rcl i de
ğıldı) . .Menderrs ıtimatla iş 

ba~ına gelmistir (Peron da 
iı~ le). Adnan MenderP.s se. 
çimle iktıdaıa gelm1$tlr (Hıl
ler de seçımlc geldhdı). 

Sa) ın İzmir mıllet\'ekillne 
cıAdnan Menderes diktato: 
dur» demek aklımdan bıl<.' 
geçmez, fakat dıktator olm i· 
ması için bu sebepler kA~ı 

değıl! -• 

.-Komünist memleketler kendi Menderesin ad•nı tro;•\·an Arlnan 
oz idari &istemlerini tatbik ede· isminde yedi ya~ında bir y..vru· 

' bilirler. FakJıt hlc kımsenin ken· su \•ardır. 
ı1 dl siyasi \'e idari sistemini bize Ethrm Mrndrrcs, ı;h nst \'P. tda· 
zorla kabul ehirmeye hakları rt hnnılhı geniş hlr rnc~'ı.liwt 

1 )Oktur, hunu ~lddetle rrddcdc· ) uktın!I jlk ı"rfı olarak 11-ı>rıne 
, rıı.• demıştır. :Başbakan söz al· alı)•or. Jç t~ıPri B:ıl\ nl·j:tını, 

madan f'\'\l!l parlamento komil- ml'mlrket 'r kıınun iılclllerMe 
j nistıere kar~ı tatbık Pdilrn koru- J:ci)"(lrek \e rıa ti tıırııf~ırMıne 
) ueu m:ıhlyellcki me\kufiyet ~i!li kap.ılmıı'·.ıır.a'·. 1\ i hir imtıhan ı 
emini 'e buna dnir kanun ta~arı ı=ecırınP~ını dılent 
sını mllzakrre etmekteydi. Ko-! c- Polıs dc\le'lerındcn bah
milnist mrbu~ıar Hindi~anın, ~etmrden ene! A~şa \'e A\TU· 

h!ivle hir kanunla bir polis dev· padakl bazı mr'lllrkr4lrre h:ıkın 
lrti haline gireceğini ileri si.lr- , c oradaki mutlakh et met odları 
müslcrdir. nunun lizcrinc Neh- ilr buradaki idari bUnye~i kı)aS 
ru drmi~tir ki: ı rı'lin~. 

TUTUM BAN KAS 
, 
nuı 

29 Ağustos Çekilişinde 
BEBEKTE YALI BOYTJi\DA MUHTEŞEM KORULUK 

İÇİNDE 

APARTMAN DAİ Sİ' ne 
SAHİP OLMAK İÇİN 

5 i\GU os 
AKŞA'ıUNA KADAR 

100 Lirahk 
Bir Hesap Açİırınız, Hesabınız varsa Çoğaltınız. • Bu çekillşte ayrıca tengln 

PARA İKRAMİYELERİ 
GIŞEI.rrni ıtz Jlı\fllIA T UTl ILU İl'\SA!liLARIN 

EMRİJ'iE AiHADEDtR. 
G ~LATA: Bankalar caddesi No. 48 
17.MIR : Mimar Kemalettin Caddesi No. 28 
1 tnnbul : Yeni ro~tahane meydanı :Muhzırbaşı sokak No. 5 
Kadıkoy : Çarşı Tramvay clu raJ:ı Kadıkoy Palas alhtıda 

:\o. 517 

• 

1\fı•ır t•ki Kralı l'amk Krali!:I! Neriman ile birlikte ya tın gih ert~ind 

Ruhani Ayin 
Marmara gazete~i ı;ahip \•e 

müessisi, miıte,•effa Suren Sam· 
lı~ an'ın olfimuniln birinci dö
nlım yılı munasebPlıie, yarınki 
pazar gunil saat 10 da Beyo lu 
Uç Horan Ermeni kilisesinde 
ruhani Al in j apılacaktır. 1 

Oğleden sonra saat 16 da Sislı 
Erm,,ni mezarlığında mütveffa· 
nın kabrinin açılış töreni yapı· 
lacaktır. Basın mensupları ile 
dost Ye arkada~larının hazır bu
lunmaları rica olunur. 

Şamtı)·an Ailesi 

9 AGUSTOS GECESi 
NiÇiN MÜHiMDiR ? 

Çilnkü o gece Açıkhava Tı· 
atrosunda TEKSİF'ın milume· 

resi vardır. Nerzen Tevfık, Ru· 
hi SU, Cellıl Şahin, TC\•hid Bıl· 
ge, l\lurUvvet Sım, Elen Bale 
trupu, t,..übnanlı rakka~e Tabı) e 
Muhammed o gece sizlere unu· 
tutmaz bir gece grçirtecektır. 
Ayrıca Hamiyet YUcescs. Sahi
le Tur, Sainie Sınan, Mustafa 
Kovancı. Bayranı Aracı en son 
şarkılarını okıı,ac;ıktır. Daveti· 
yelerınızi Tepe başı tiyat
rosundan, Tekstıl sendikası 
merkezınden (Cağa loğlu Cemal 
ı 'adır Sok. No. 4) den temin 
edebilirsiniz. Pek u da\•etiye 
kalmıştır. 

~Türkiye Kredi Bankası A. O. -.. 
31 Temmuz 1952 Keşidesinde 

B HÇELİ EV 
İstanbul Merkezimizde 7759 cüzdan sabibl 

BAY SÜLEYMAN BILBAŞ 'a 
IZMIR SEYAHATi 

(31 Ağustos - 7 EylCıl) 
2 kisilik gidiş • i@!liş ve ıkamet masrafı Beyoflu 
mlıde 18417 ciızdan sahıbi 

BAYAN HALE BiROL' a 
isabet etmıstir. 
Para. altın 'e kıymetli eşya kazananlar 
İstanbul Merkezi: 

Şube-

Cüzdan No. 345 1901, 2147, 2155, 43Zl, 5149, 7043, 7707, 
783~. S649, ii"'97. Beyoğlu Şubesi: 

Cuıdan No. 16011, 16577, 16771, 16997, 17175, 17893, 
17887., 18141, 18215, 19065, 19663, 19!35, 
200111, 20319. 204-13, 20541. 

İzmir Şubesi: 
Ctizdan No. 235, 841, 903, 939, 1725, 1749, 18ai, 2341, 2839. 
Adana Şubesı: 
Cilzdan :So. ıoa. ıı:ı, 152, 180, 211. 
Gelecek keşide 31 Afustos 1952 için. 

11 Ağustos Pazartesi Ak§amına Kadar 
150 Lira ~·atırınıı. 
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1kind l'mbcrlo Kaı'OI l\lichcl 

Tahtsız hükümdarlar 
Avrupa'nm muhtelif yerinde, tahtını kaybetmiş 8 

eski kral var 
B irinci Dun)a Harbinden son· 

ra birçok tahtlar dcvrıl. 
miş, birçok hukilmdarlar taht 
\e taclarını bırakmaga mecbur 
olmuşlardır. Bunların basında 
Almanyadakı Hohenzolern, A· 
'usturya · Macaristan'daki Jla. 
bsburg hanedanları gelır. Yır· 

minci asrın iptidasında dünya· 
nın en kunetli iki memleketi
nın ba ını.la bulunan Alman 
İmparatoru, Avustuı·ya l\Jacar 
İmparator ve Kralı tahtların· 
dan a) rılarak memleketlerin· 
den uzaklaşmı lardı. 

Seneler gcçtıkçc ba ka me:n 
leketlerın hukümdarları da 
tahtlarını bırakmağa mecbur 
oldular. Bunlardan bir kısmı 
taht ıizerındeki haklarını baş. 
kalarına deHettiler, bir kısmı 
ise tahtlarının tamamen dev
rildığini gördfiler. Geçen haf· 
taya kadar tahtından uzak )edi 
hükümdar \ardı. Şimdi bunla· 
ra bir ekizıncisi, l\lısır'ın eski 
Kralı Faruk ta katılmıştır. 
Tahtsız kalmış hükümdarlar 
şunlardır: 

~tal~ a'ııın c l.i Kralı 
Ikind l'mberto 

u mbcrlo İkmci Dun)a llar. 
binın Almanya 'c Mlit

tcfıklerı ıılc) hıne netıcclenmc 
sı ıizerınc baba ının ı tı!a ını 
muteakıp tahta oturmuştu. Fa
kat Krallı ı pek kı a, ancak 
26 gün surdu Halkın re) i o
rulunca çogunlui-. Cumhuny~:i 
tercih ettısı gurıildu. Kral bu
nun iızerınc tahtını bırakar .
İtal) a'dan a~rıldı 'e Portekı:' 
de yerleşti. 

İkinci Umberto 47 )aşındıı· 
, dır. Birgün İtalyada tekrar 

krallığın tecssii edi'l·cğini 'e 
memleketine donrceğini iimit 
cdi)or. Son bclcdı)c seçiminde 
italvanın Cenup mıntıkac;ında 
le Sicllyada kralcıların kanın· 
mn ı kendısine Umlt 'rrmictir. 
Eski Krala maıyeti hala cıııa. 

je le) dı) e hitap eımektcd r. 
Eski kralın muhlm bir sencU 

\•ardır. Bu sen et bir buçuk 
milyon terlındır. A~rıca bab:ı

sının mirası sel.rindcn de hak 

alıyor. 

Jloman,>a kralı 
l\lichcl 

rahtsız krallardan iklncısi 
Romanyanın e ki hü· 

kümdarı Michel'dir. l\liclıcl 32 
yaşındadır. İkinci Dünya Har· 
binin sonuna doğru Almanlar 
aleyhinde vaziyet almış, Ro. 
manya'dakl I'aşi t liderleri tev
kif etllrmışli. Bu hizmetine mu 
kabil Roman,>anın So\')Ct as 
kcrleri tarafından 1 galindr:l 
sonra da bır müddet tahtını 
muhafaza edebıldi. Fakat 1937 
de memleketini terk etmeğe 
mecbur oldu. 

Mıehcl menfada bulunan 
Kralların en fakirıdir. 2 mıl· 
) on sterim tutan serveti 'e 
159 sato u Homanyadat kal
mıştır. Sımdi karısı ile birlik
te İs\ içrenln La usan ne (iehrin 

de oturu)or. 

J?oman.>a Jü.ılı 
Kanıl 

r aht iZ Krallardan üçuncu u 
Homan~anın c kı hlı uın 

darı K:ırol dır. 59 ~ a ınd bu· 
lunan Karo!, l'llıchcl ın baba. 
sıdır. Bir defa tahttan ıı}'rıl· 
dıktan onra tekrar Kral ot. 
mu , fakat İkinci Dünya Har 
bi esnacında tahtı oğluna bı 
rakarak karısı M:ı ,da Lupcscu 
ile birlikte noman)aclan ayrıl· 
mıştır. Kıırol ve karı ı biı" mild 
det i\Ick ika ı.la, sonra Brezil. 
ya·da olun~uktan sonra J>ol''" 
kize gelerek burada ~erle mis
lerdir. Karo!. menfadaki kr:ıl
ların en zenginlerinden hı ı 
dir. Seı ... eli lj-20 mil)on dolar 
tahmin cdılısor. 

Yugo la\~ a Kralı 
Pierre 

yugo la,yanın e ki kralı Pi. 
erre 28 )aşındadır. Ce

ııe\Tedc kuçuk bir \illada otu. 
ru,>or. Sekiz sene evvel Yunan 
Prrn eslerinden Alcxander ile 
C\ lenmişti. 7 ~aşında bir erkek 
çocuğu vardır. Seneli pek az. 
ancak geçimlerini temin ede
cek kadardır. 

Pierre Almanların Yugos 
la\) a'yı işgale başlamaları il· 
zerine mcmlcketıni terk etmiş. 
ti. Evvela Amerika'ya giderek 
orada yerleşmi!•. harpten sonra 
İsviçre'yc gelmiştır. 

Pıerre ilk :zamanlar hilkıi 
metınden lO bın sterlin talısı. 
at alı~ordu. Bu tahsıs:ıt kes.

lınce bir müddet Amerıkada 
bır otomobil fabrikasında ça 
lıcm~lır. 

r.ulgar kralı 
:Simcon 

E:.i.i Bulgar kralı Sımeon he· 
nüz 14 yasındadır. Ba-

hası Boris'in uluınli lizerine 
tahta olıırduğu zaman 6 yıışııı 
da ıdı. Boıi . 1943 de Jlitler'i 
%1) aretten donduğii zaman es
rarlı hır şekilde ölmiıştU. 

Klıçiık Kral, So\~et kıl'ala
rmın Bulgarıstan'a gırmesm 

den bır muddet sonra annesı 
ile birlıklc Bulgarist:ın'dan ay· 
rıldı E::;ki Kral ve &mnesi (İ. 
lal~a·nın eski kralı İkinci Um

berto'nun kız kardeşi) J p:ın· 
} a'da general Françonun ta h
m ettiği mükellef bir şatoda 
) asıyorlar. 

,\ rna\ ud Knılı 
Zogı> 

A rna\'ucl Devletinin e ki kra· 
lı Zogo 55 yaşındadır. 

Mu solmi'nin kıfaları 1939 <l:ı 
Arnavutluğu iş~al ettikleri :ıa· 
man Kraliçe Geraldine ile b,r. 
lıkle Arna\·uthıktan aynlmı , 
Yunanistan, Türkiye )'Olu iıe 
J\1ısır'a gitmişti. Zogo lskendc· 
rıyede giizcl bir kö kte yerleş. 
mistir. Oldukça mühim servete 
sahiptir. 

nclı;ika Kralı 
1.eupold 

Belçik:ının eski Kralı Leopold 
51 ) aşındadır. Geı;cn 

sene oğhı lehine tahtından 

vaz geçmi:ıtir. Eski Kral Bel
çıkada oturmaktadır. Fakat çok 
seyahat ediyor. Geçen sene Ce 
nubi Am"rikaya kadar gitmiş· 
ti. Lcopold ekser vaktini zev· 
cesi Prenses Rethey ile birlik. 
le 1 viçre·de geçiriyor. 

Niha~rt e b:i 
lı ır Kralı 

Nıha):et sckizınci olarak es· 
kı lltı ır Kralı Faruk geli) or. 
Yanında mlihim bir senet go. 
türduğU biJinmekle beraber 
bunun miktarı ve nereôe yer
leşeceği henüı belli değildir. 

Kıymetli Misafirimiz )' 

~~nberg GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/M ·~ 
A nna Rosenberg birçok defalar 

deruhte ettigi de\'let hitın<'t· 

Yazan, B. AKSEL f ~ . • 
Tlıomas, hafta onlarında \'a. ~ 

terinde ,.e çalıştığı di~er saha· 

l 
larıla başarılı i ler görmüş 'hir 
iş kadını olduğu için General 
Marşa! bunrlan üç !'ene ewel 

şingtondan a~Tılamıyan Misis 

Roseııberg·i görebilmek için Va· ı· slanbul'un ı·şgaıı·nden sonra inglona gC'Jirler. Jlcrald 'fribuna 
~ nzarıııın • \'nşiııgtoııda yapılan 
resmıkahııllere iştirak eder mi· 
sinız:' • dı~ e ı;ordugu bir suali J' 

1 
Hlli Sa,·unma Bakanlıgına gelir 

gelmez Iisis Rosenberg'den Ba· 
kan \aıdımcılığını kabul etmesi· 

:\lisis Ho enberg çok garip bula· D 1 eul' 
rak: •Yalnı siz ne konusuyorsu- Üşman arlmlZln yeni teşebbüsleri bize ŞUnU ihtar l.ıd 

ni rica etmişti. 19 temmui 1919 
da dünyada gelmiş olmasına 

nuz? Ilıi) le şeyler için benim ne d J\I" 
\aklim ne rıc takalım kaıırnr. yordu : Ey Türkler ! istiklôl ve vatanınızı ciddetle mü o 

rağmen An na Ro~enberg, Resmi zıvafctleri atlatma h~su· :1 

bu ağır \'azifeyi ) üklen· 
mekte tereddüt etmedi. Üı; 
senelerdenberi ne senelik tatil 
ne rfe hafla sonu istirah:ıti )ap· 
madan kendisini milli arnnma 
hizmetlerine nkfedcn Misis CRo· 

~~~~ ~~~~şt:~.r mütehassıs Ol· ediniz, çünkü başka ümidini?: kalmamıştır. bJ1' ıt 
salahiyetli he~eU~rle e,1arı 
utın fikir , e ınutal d• 
nırken diğer taraf~n e~ fi 
ıeketin ahvalini takıP ı;ııııı 
neticede mılleti t~t , 
memnun eclccek bır t\~ 
:ııreclisi )lilli'ııın acelcr ,r 
ela topl anına~ıııa kar~a '° 

senberg) in emri altınd:ı çalışan 
Amerikan orrlu personeli, bayan 
Sa\ ıınma Bakanı ) ardımcısının 
çıılı~m:ı lemııo~una 7.0rlukla a· 
'ak 11yrlurahilmcktedir. Ameri· 
kan koııııresinin talil yapmasın. 
rlan faydalanarak Uzakdoğu 'e 
Karedeki askeri birlikleri teftiş 
eden A. Ro~enberg. temmuz or· 
tasında Shape erkanı ile temas
lar yapmak üzere Pari:.e gelmiş· 
tir. 

Bakan yardımeı:.ı. ekseriya, 
muavini Genc1'8l J. F. Collins'lc 
beraber ı;alışır. 

Herald Trihunc gazetesinin 
Pari muhabiri General Collins
le bir görüşme yapmıştır. nu 

1 göriışmr.de general. •Bakan yar
rlıın<'ı ının bu seferki Auupa zi· 

l
yarctinrle, Fransa, Alınan,·a, A· 
vusturya \'e Türkiyedcki ha\'a 

ı (i<;leriylc askerı lesi<;leri görece· 
il ilini \'C bazı par(,'aları burıünlcr· 
rlr. limanımızda bulunan Amcri· 

1 kanın J\kdcniı filosunu da göz. 
elen ~eçireceğiııio söylc-mişt ir 
General. Anııa Ro<;enhcı·g'in giin· 
de ortalama olarak 16 • :W sanl 
çalı tığını da sözlerine ilave et· 
miştir. 

Bakan )ardımcbı, Kore 
harbinin seyrinden memnun 

v azifesi itibariyle ordunun per. 
sonel isleri. personelin yetiş 

tirilme i, meralı gibi meV7:ularla 
daha ~·akından alAkadar olan A. 
Ro enbcrg askeri bir te~isi ziva. 
ret ettiği z:ıman ~adece me\•k.iin 
yük~ek rütbeli subayları~ le gii· 
rii;;mekle iktifa etmiyerck kuru· 
l lıı ıın erlerinden birçoklarını 
ılınlemekte 'e hunların durıını· 
lnrı hnkkında tam bir fikir edın· 
mektC'dir. Misis Ro enbcrg son 
Kore sc.}aballnd" yaotıgı tetkik· 
lerdc-n edindi.iti inlıb:ıın ~·ok 
memnuniyet 'cıici oldu.ı.:ıı•"ı 
suylemi tır. Çc ıtli mcşgalcl~ı 
arasında noscnbcrg orduda hiz· 
ınrt gören erlrrin analarından 
karılanndan her hafla aldığı 

1 
(200) mektubun hiç birisini ce
vap ız bırakmamaktadır. Birı;ok 

1 i lc-ri ayni zamanda nasıl ~ ürii. 
lcbilrlil?i hakkında sorulan bir 
ııııle Mi is Roseııbcrg: • işleri 
itinıat elli~irn eşhasa te\'7.i eder. 
llunlara s:ıtahiycllt-r verir. Ufak 

"tefek meseleler için hana kııclar 
:.:etmelerine meydan bırakmam.• 
diye ccrnp \'ermiştir. 

nc~mi 1İ) afet da\l'tlerinl 
atlatmakta u ta imiş 

N ev')orklaki bir halı ticaretha· 
nesinin sahibi olan kocası 

lisler Julln Rosenberg ve oğlu 

· Peşte.de bır mobilya fabl'ika· _ 151 _ 
ının sahibi olnıı Misis Roscıı· 

berg'in babası Albert Lederar 
i leri bozulunca Birleşik Amcl'İ· 
kaya hicret ctmi ti. P zaman 
sekiz ~ aşmda bulunan Anna A· 
mcrikada tahsil ynpmıs rn ) iik 
sek okula dc\'anı t>clcbilmek için 
Xaııhallıın'rlaki Woclleiglı okıı· 
luııu bitirmiştir. Sonra ela hir 
hastanede çalışmak mecburiye· 
tinde kalmıştır. 

Hakan ~ıırdımrısı claima 
en iyi ten.ilerde gi~ inir 

M ister Julins Rosenberg'le C\'· 

lenmcsi 1920 scnesindedir. 
•Memlekette yapılacak birçok is 
,·arken boş duramam• diyen )li· 
sis Ro enberg, Nevyork Beledi
~esindc i5çilerin ihtiliı{lı i le· 
rıyle meşgul olan daırede \'azi· 
fc almıştır. "l\lisis r.o~enberg'ln 
ele aldığı işleri buyük bir 'ııkuf 
\e slir"atıe intaç ettiğini gören 
Xe\yorkıın m:ıruf Belediye bas· 
kanı La Qıııırdia. .ı.li~is Ro~en· 
berg'in işı;i meseleleri hakkında. 
hu ıııcınlC'kf'lte hrrke~ten fazla 
bilgiye ahip olclu~uııu tekrar 
eder rlıınırılıı. 

Daima ı~ ı tcrzılcrde gı~ ıncıı 
\'c lıil hassa şapkalarına fazla 
ehcmnıb et \eren l\tısıs Rosen· 
berg boş 'akit buldu~u zaman 
milli l\lacar yeıneklui pişirmek· 
len çok hoşlanmaktadır. 

l\lısis Rosenbcrg·ın memleketi· 
ınizden iyi intıbalarla ayrılacağı· 
nı limit ederiz. 

Yenı neşriyat 

\'ARI.il\'. 

flu U R! 'l"e fi r •lrrz .. ., l1 \lfu to 

" "ı '\ a ır ~ahi, {;emal Ye I, r'ahll 
'1 ın1ol, fi ıl il us na, Orhan 'eli, ~U· 

rul ah A a•. nıkl 8uha, ı •>hun Atuf, 

.. inkıl;ıp c:t'nç·li ği nin ikint 1 
!ili) ı sı flklı 

bn'unınakla"ır. 

Diışmanlarım11ın 'tni 
te~ebbüsleri ka~ı~ında 

H eyeti Tcm:.iliye, İ lanbulun 
is;alıııi miiteakıp millete 

hakiki vaziyeti anlatarak acele 
'c ) erinde bir karar itti hazma 
bütün gayretiyle çalı ı) rırrhı. 
Ren, bir laract:ın Tem il lle,·c· 
tinin meı.aisine i tirıık cdh~r 
diğer taraftan Umum Kıı;.ay; 
Milliye kumanclaııı sıfatı\'le ev
,.elcc kararlaştırdı~ımız · müda· 
iaa planının talbikına başlıyor· 
dum. 

İstanbulun isgaliııi, memlc· 
ketin başma gelmiş olan fcla· 
ketlerin en tehlikelisi telakki 
etmiştik Çünkü ecnebiler bu 
kararla memleektin payitahtın· 

da me\·cut bütün idare cihazı· 
ili, işgal bahanesiyle felce uğ· 
ratacaklar. Damat Ferit Pasa· 
yı tekrar iktidara getirerek ona 
her arzularını kabul etlirrcek· 
krcli. Bu ~urctlc. lıclki Türki· 
ycyı kendi <'llerh·Je öldıirmive· 
ceklcı·. fakat öt~denbcri ağır 
ha ta te,hi ini koydukları 'fi.ir· 
ldyeyi tabii bır ölüme terkede· 
ceklerdi. 

Düşmanlarımızın bu ~eni te· 
::ebbüsleri bize şunu ihtar cdi· 
yordu: Ey Türkleri İstikllil \e 
'alanınızı şiddetle müdafaa 
ediniz, çünkü başka ümidiniz 
kalmamıştır. Hepiniz aleyhime 
döniinüz, çünkü hepinizin aley. 
hindeyim! 

Arlık mutedil ve mütereddit 
,·atandaşlarımız da kıırtulu un 
ancak \'e ancak kendi kendimi· 
zi müdafaa etmekle miimkiin 
olabileceğini anlan1ağa başla-ı 
nııslardı. Hele işgal kuvvetle· 
rinin mahut beyannamesi, en 
saf Yatanda5larımızın bile göz. 
Jerini açmıştı. Beyanname, pa. 
dışah 'e taraftarlarının suçla· 
rını biisbütlin meydana çıkart· 
mış \e bunlaı·ı bir icra \asılası 
gibi göstererek memleketin ek· 
scri)etinl iğfale ve milli lıare· 
keti de ittihat ,.e Terakki ha· 
reketi gibi göstermeğe çalış
mı-.tı. O zamana kadar, Anupa 
siyasetinin bu derece lidisine 
,.e müdahaleci siyasetine tarih 
hiç bir vakit ~ahit olmamıştı. 
J<:cnebilrr, Sultan Vahidettinle 
Jıanf'danını sıyanet eder gibi 
göriiııınü~lerdi. Bu hal onları 
millet nazarında claha küçült· 
rnü;ıtü. 

İl.mirin işgal hadi~esi, mille
ti, diı;manlarınıız aleyhine na· 
sıl harekele gctirmi5~e. İ tan· 
bulun işgali de, mukadderatını 
bizzat eline almağa mecbur et· 
mişti. 

~~ANPAzARA-~ 

::\teclisi :\teb'usan ikinci reisi 
i\bdüliliz l\lecdi Efendi 

l\lecliı;i l\lilli'nin 
Ankarada toplanmaM b:aran 

t stanbulun İngilizler . tarafın· 
dan fiilen işgali <lngilizler 

tarafından dh orum, çünkü be· 
~·annamede İtilaf devletlerince 
işgal olunacağı bildirildii'{i hal· 
de İngilizlerden başka hiç bir 
ecnebi kıtası i~tirak etnıemlş
li.) \'e Mebuslar meclisinin ta· 
arruza uğrayarak kapatılması 
keyfiyeti btikliıl \'C me' eudl· 
yetimize \"urulnıuş en son dar
be olarak kabul edllmi~ti. 29 
kaqm 1919 da Sıvasla Heyeti 
Temsiliye azalarının kuman· 
danlarla beraber aldıkları ka· 
rann ikinci maddesindeki ah· 
\"al Ye vaziyete tevafuk ettiği 
anlaşılmıştı. Derhal lıarekete 

geçilmişti. 
16 mart hadise-i üzerine He· 

yetı Temsiliye Ankara telgraf· 
hanesinde de\'amlı '"C fasılasız 
olarak toıılanmı~tı. Bir tarartan 

Hafta isinde altın 

piyasasının durumu 
fstanbul, 2 (D. il. A.) 

Hafta iı;inde borsa haricinde 
büyük mikya•ta ıs olmasına rağ· 
men fiyatlarda fazla bir ilerle· 
mc kn' dedllmemictir. luamclc
lerin büyük bir ekseriyeti (Hol
landa · Gulden) altını üzerindt 
cereyan etmiştir. Bu altın geçen 
hafta sonlarında 3580 kurusken 
bu harta :.onunda 350:> kuruşa 
yükselmiştir. Bu ) ükscliş dahili 
selıeplerden ziyade Paris borsa· 
sınd:ı (Napolyon • Fransız altı· 
nı) fiyat artışlarının tesiri altın· 
da olmuş ,.e Gulden 15 kuruş 
yük~elmi~tir. Piyasamızın vazi· 
yetine göre Gulden altıııı fiyat· 
!arının daha ziyade yiikselmcsi 
mümkün göriilmektedır. Türk :ıl· 

tınlarına sarrarıarda fazla bir 
talep yoktur. Reşat lirası 4300 • 
4310, Hamit 3760 • 3770, Rcsat 

li. Bu karar 19 nıart ,-e 
!ere. mü:stakil )halara dıl 
ordulara tebliğ oJunJllU , 

Ilr.l"t>ti Tem ili)·e tarı' 
gö~derilen lehli! ~ 

He~eti Temsifü'e d 

Mustafa Kemal ~~ ~ 
fından imzalanan teb ~ 
tırlarla başlıyordu: . • ftiJi! 
de\'letin dahi, DÜ''ell 

·cga!J• 
tarafından resmen 1• :e 
,·ei teşriiye., \'e adfüC ~d 
i\'eden ibaret olan ettıl ·~ 

:'ltilliyei devleti muhtel µs!' 
bu \'aziyet karşısında ııl 
·r . • .. ınedı~.u 

zı eye ımkan gore . f"' 

kümele resmen teblığ ıııııı 
)!celisi l\lebusan d~·lel~ 
Şu halde, makarr! de ·sti~ 
suniyctini. milletın. ;ı;ııın 
'e de\' lelin tahlisini t -c tJ 
cek tedabiri tcemn1ül ~ 
etmek üzere millet t~ ıııJS 
salahiyeti fcvkaladeY1 ·ıı.ı" 
mccli in Ankarada İÇ~ 
\'eli ve dağılmış ola\eet~ 
dan Ankaraya gele~ı ıı t 
dahi bu meclise iş~ır:!ir, 
mesl zaruri görülmilş 0 ri)"C 

Mem\j!ketin eks? c 
denbcri esasen intııll~11o 
olduğu bu kararı nıe aftJ ! 
le karşılamış. her tar 1 
) ete geçilmişti. ::...sJll.I ~ 

<D~. 

Okyanusu aşan . 
ilk Türk 
Kotrası 

- ıd' 
Tunç Yalman'ı11 Y~ ; 
röportaj bugii11kil f' 
vemızın birinci 5" 

__________ sı_n_d~ 
- t ,J 

clgazl 4000, CumhurıYc 6S ·~J 
rı 3750 • 3760, külÇC fi ııP°;ı 
kuru~tur. Geçen baflaY~, :i! 
ziynet altını fiyatıarı~ıııe 
değer bir yükseliş gli 0~ 
le beraber piyasanın 
sağlamdır. 

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

General Mahmud'u .ziraref, 
mantar 1 ~ 
ğüsıeri~ ,ı· 
re gere·~ 
tan 11141! 
dıuı!• jş ~ 

gon zamanlarda General 
l\lahmuttan sık S1k bahoıe· General Mahmud'u tansr mısmız ? Bir çocukluk 

hôtırası - istanbul'un en eğlenceli yeri - General Mah
mut, Mahmutpaşa - Şık Bayanlar ve General Mahmut 

diliyor. nıı. 

hassa şık ha· 
nımları · 
ınız kar ı l aş· 

lılıi.ları uman l 
birbir· 
lerint ıt erak _....,,...._...__..,....,.......,_, ....... ,..,..........,...-oJ 
'e alaka ile 

Yn%aıı: E.T. ---v- . --l 
soru) orlar: 

- General 
lalımullan ne haber? .. 
- <:eneral l\lahmucla gitti· 

nir. nıi? .•• 
nu General :nahmut kiın· 

dir? .. Sin~: 
- Tanımı) rır musunu1? Ge· 

nrral )lahmudu tanımyıor mu· 
suııuz?." 

J>iye orarlarsa sakın: 
- Hayır tanımanı! 
Diye kestirip atmayın, yok· 

sa siz ele beniın gibi mahçuıl 
olur unu7.! .. htanbulcta ya ·a)·ıp 
da Grncral iUahmwlu tanımı· 
yan, (jmrüncle birkaç ılda ol· 

un onunla te errüf cimi· 
yen hk kim .. e 'oktur. Yalnız 
t lanhullular de.ğil, )Urctun ıı· 
nk ) erlrrinden gelenlt'r bile 
onn tanırlar, hatla belki istıın· 
bul lıalkınclan ıi}ade onunla 
temas eılerlcr. Bana: 

- General )lahmudu tanır 
mısınıı? • 

Di~·e sordukları ıaman İla· 
hat bttmeğe lüzum görmeclcn 
reup \·erdim: 

- Hal ır tanımam! 
Suali oranlar tülü'itÜler: 
- Tanırı.ın, hem de pek iyi 

tanırsın! 

Dediler. Bir iki ipucu ' "c· 
rince tt'ntrall rilhakika küçlik 
nsımdanberl tanıdığımı anla· 
ct ım 'e taCletimden dola) ı Ö· 
1iir diledim. 

nm ( OCt KLUK 
11.\TIRA 1 

G cnr.ral l\lııhmuclıı anlatmaz· 
dan CHcl bir tO<'Ukluk 

hatıramı nak· 
ledece · 
ğim. Bundan 
yarım asır rv 
\el Divan} o· 
hında, bir ev· 
de oturur· 
ıhık. O 7aman 
laı· Jstanbul 
tarafında tO· 

cııklur için hiç bir e1!lcm·e ye· 
ri ·oktu . nu ebf'ple, cuma 
giınleri hartalığıııım alınca. 
karıle imle beraber. Çemberli· 
ta taki paıurrla c·eplerimiıi 
) ukle ağır, pahaıla harir ~ i~ e· 
f'r.klrrle ılolehırarak Carııı. 
:\la hıııulp:ı :ı yoli) le KopıÜ)e 
karlar inerdik. 
Köımi o 1.amanlar lstanhu· 

hın en eğlenceli )rri idi. lki 
sıralı boy boy dilenciler. çe· 
şit çe~it <;İgara kliğıılı satan· 
lar, garip kiyafetliler hep bu· 
rada toplanırlardı. Biı bunla· 
ra bakmaz. köpriinün ortasına 
gelerek. )·elken atmış marna· 
tarın kiipriiden l(eçişlcrini ı;ev· 
rederrHk! Köpriinün l{İri~ ağıı · 
na ) akla ınca mnn:ıcıların '\'el 
L;eni 'e direği indirmek için 
tr.la la koşu m:ılanna bizim 
cibi f'Otııklar de l!il. <;acl ı a· 

kallı insanlar bile meral.la ba· 
karlardı. 

)lnnaların geçişine bakar· 
ken ttplerimiıi boşaltır, on· 
ra Galata rıhtımına gtçerek 
oraelaki vapurları, bunların ha· 
reketlerini seyredrrdik. Ak· 
~am ayni yoldan eve dönerılik. 
Gerek gldiştt', gerek dönüste 
l\Talımutııa~:ıda bb:i me<;Jtul e· 
decek binblr şeyle karşılaşır· 
dık. 

- O yanı kırk paraya, orta· 
"ı altmış paraya, bu ) anı iki 
kuruşa! diye bağıran İranlı ı;a· 
tıcıların, ii('e a~ rılmış bım· 

mar ayı andıran te1.1!'31ılarında· 
ki r ya bilha~ a alakamızı te· 
kerıfi. 

(;f;:\' ım.u. IAHMl'T, 
:U,\IHIUTP .\ŞA 

j te bb Gentral l\lahmutla bu 
~urrlf' tanı .. tık! ... 

G e n e , 
ral ~lahmu· 
dun kim ol· 
ıluğunu şlm· 

,. ıli ıınlaelınır. 
değil mi? .. 
;\! a h m u t· 
na<ıa. fstan· 
bulun fili mes 
hur Mahmut 

paşası! .. Buraıhı belki her ma· 
tın en i}·isl, t'n "on mod .. ı bu· 

lunma7, fakat mııh:ıkkak :.:i en 

ucum atılır. l'alnıı: • kulağı· 
n11a söyliyeyim • pazarlığı bil· 
mek şarlile... Yoksa tıaska ı· 
nın on lira)a aldığı bir malı 
siıin on beş, haltıl yiıml liraya 
almanız işdrn bile değildir!-

htanbıılda Kasımpaşa, Bar· 
rampaşa, Cerrahpa5a, Haydar· 
paşa gibi bir sürii paşalı semt 
\ 'ar. Bunlar pasalıklarını elan 
muhafaza ctmi')ken !'ltahmut· 
paşaya neden General l'ılahmut 
ılrnlvor? .. Bunun c;ebebl $U· 

dur: ~lahmutpa<;a e<;kiden ka· 
\'a f i i. ucuz mal <;atılan verdi: 
kibarlar buranın emtin~ hile 
uğramazlardı. Simdi iş ılr ' ti. 
Bazı açıkgötlt'r burada, t'n 
<,on modaya ıldil e bile, mo· 
daya uy~n mallar 5aln orlar. 
Rilha a ayakkabı... le hur 
k•ınıturacılarılan numaraları 
ckı;ilmiş ayakkabıları sa tın n· 
!arak burada Ü(,'le biı• fiatına 
'eriyorlar. A} ağına münasip 
bir ayakt.abı u~·durarak 45 Ji. 
ra yerine 15 lira ile işini gö. 
rüyor. Bu kelepir c;atışı yapan 
evvelce bir dükkan nrken 
c:iındi diikkiinların adt'dl dör· 
ılii bec:i buldu. 
~IK R \ V.\ NJ.A R VF. 
GE~F.Rı\I .. M,\Il!\lt:T 

pakat kerli ferli hanımrfen· 
diler avakkabılarını Mah· 

mutpa adan · aldıklarını ı;öy· 
ll"mtk istt-mhorlar. Jlk 1a· 

ıardı. ~··~ 
\UIUP ~.! 
paşad8 11 '" şıtaşıııal 1 

ıayınc• 'l)ıl 
tık saklamağa iınldinil,e .~ 
eh. al'\lahmutpaşa• y~~. ~~/. 
di •General l\lahınu · 111oı· ı 
lar \e birbirlerine s~~ıı ~ 

- General )lahnıut ~ 
dınız? bll'ıı f 

- Evet General ~fa uıel• 
- Hakikaten pe~ g , ıt 

kibu, güle güle gı~·lll· g&rJ~ 
!'ılahmutpa"a bakır Jt{llııııı' 

yor, fakat General "ot!• (1 
herkes elüstünde ta~~er't; f 

Geçen gün merak t f'lıl1 .t 
ncrall ziyarete gittlfl1~ac~f 
le karşılaşmadım!... 1'''/. 
:Sişanta ının, Şişlin1n• ıı•'°I 
A~a pa anın en kibRf (lifi 

fendileri burada ... Jt~jlt 111' 
moblllerlle gelenler d•• S~ır 
\'okuşun alt ba 111 ),r•.ır 

hamamı hududunda ııtr 
~ınn climla~ı~ or ,e -
lerfne oruyorlar: tı•" 

- General :\lahlllu ıl 
grliyorsunuz'! 

1 
bll'ıı~ 

- E\Ct General 1' 'r IJl'jl 
- Yeni bir şeY ,., r ~t ( 
- Veni ayakkabılll 1ıe<· 

Pek güzel, pt>k cici şt '' 
ı;er ı;lft aldık. n ııt11 

- Aman, bitmt>de i 
glcflp al:ıyım! 1"•"} 

Rayanlar bu sıca1'1:,v ı'"
tırnıanmala ba~tır0~urıı'' t~ 
bannlara hu kadar (.t' f 
m.;habbct telkin tdt~11ı• 
lahmuda, doğrusu 

tim! ..• 
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~tıruc ri BAŞMAKALEDEN DEVAM 

ŞtgAYETL R bi ceza 
lrzu 
~ rumda levha vi d ısyan çıktı 
~ ! .tabela Yemeklerin ı enalığından 700 mahkıim ile 
,~ıırnlerinden gardiyanlar çarpışt1. Bir mahkum öldü 

~lkayef Montreal 2 - Montrea:.~:=ı·:;~~;ımlar binanın. bir kana 
ıt.'llld Bordeaux baplshanesınde ~e· dına kendllerınl kapamışlar \e 

llcigu a Doktor Yusuf İz. meklerin fenalı~ı. ~ Ozünden 700 oradan kantıne hücum etml ler 
~!a 1 ntılden aldığımıı bir mahktlm ile ~Uzlerce palıs ve dır. Polis makamlarının hıldır· 

: ıi.ıe\ha ve tabet! re im- gardıyan arasında çıkan karışık dıklerine gore birçok elebacı 
~" «?ıy:~ırenın keyfine 'e lıklarda bır mahktlm olmlls bır tr\ kif edılerek başka bir ma· 

b..t ın n iOre a~arlandı. taneci de ağır surette yaralan· halle nakledılmiclerdir. Ölen 
• • 

11 
lek erbabına kar- mıştır. mahktlm enseslndrn aldığı bir 

, hıı 1.~~ tarife tatbık edil 8 mahk{ım da muhtelif ye le yara neticesi ambulancla hıı~ta 
~ t. k de hareket etme· rin1en hafıf ;) aralar almışlardır. ne~ e nakledılırkPn yolda can 
tı bö 

1 
tnunı mesn di bulun Bu, Montreal'dtıki hapl~hane· vermış\ır. Mahktimlardan bır 

, .... ı elıkle bır çe~it , nr de son 3 ay içinde ı;ıkan Uçiln· kı mı polisin atlığı silAhlardan 
ete d ibda erlildlti bellrtıl cU isnn hareketidir. DilnkO ı~ çıkan kurş·ınların bir pencere 
tıı b ınokra·ı nizamlarına yanlarda mahktimlar b nanın hır dPmirine çarparak ~ekmeleri ne 

""Unı u tarzın bir an ev..-el kanadını ate~e ~ ermışler Ye ı CP~l ) anlanm••lırdır. 
i.ı 'lttPtaes . istenmektedır merkeı trlefon santralını imha l\ln) ıs ayında bu lıapishanede 

~O)le denilmekte· etmışlerdlr. Polis bol miktarda \ ıhmı sıelerı ilk ayaklanma hA· 
1 ~ab:ı göz yasartıcı gaz kullanmıık di P•! de lne yemeklerin kötil 
• ~ a.:ı b keyfi ,.e indi le\•ha mecburiyetinde kalmıstır. Asi l ılTıi ~üzündrn olmuştu. 

., ltJtıe~:arı Belediye mecll I 
:: o) tneslek erbabına 

tıbııı arak 500 ve~ a 5000 
lıc';;..da 0:!1lıniş olsa, mükellef 
!! ~' t inek ıorunda mı ka 
~ }'uk~zurum Beledıyr i, 
leıı.1 eltnıek ve bfitçesini 
'l!e: ietfrmek için ı; r

~~a;; erbabının kesesıne 
!.ti.-. mıdır?. 

'·--·~ıııa B k 
•( • , a antı~ın alAka•ı 

Yunan hurtuılundnki hir koprııdPn Bulgar 
nusu l erde 'uru lan ı;ubayın şapkaSl 

Yunan hudu li kom · tanı 
teca ü ü anlafl or 

Kaynayan 
Kazanlar 

<Bııı 1. elde> 
'e lı"ransa, tehlikeye kar&ı ted· 
bir aramak ıoyl durı;un, hodbin 
rn empen afüt bir mu tcmlrbeci 
ı;1, asttın Eo"llerıne kendilerini 
kaptırn~ııı hnlıınu) orlar. Scçım 
ıııııcadelesl içinde bulunan Anıe· 
rıb:anı.n turlu turlll &ebeplerle 
elleri bağlıdır. Empcra Hım 
h stalığına tutulan iki buyuk 
memlekete soz ı:eçirnıesi de, on. 
!ara gucenmeğl ~oze alması da 
gu~tUr. 

orflli3fkl.11 biricik istikrar Un• 
sum olarak Turkl)eye bu sı· 

rada çok atır mes'ufü eller dil· 
~uyor. Efrr blı demokrasi 'c 
hurri) Ete arka çe\İrmekle devam 
edersek, iç polıtika)a alt dar lh· 
tira51ıır \e ka\galar )tııunden el· 
rafımızı gnnneı bir hale gelir· 

(Haşı t. dde) sek, 1 tlkrar Amili sıfathle h11 ııl< 
ıılmalannın blriclk sebehı, teca· urlMrrlmiıl ihmal ed,.rsek, et· 
vtizUn bızım taraftan vAkı oldu- rafımızda kısa zamanda ii le gc. 
ğunu iddia etmeleri içindir. mı. llşmtler cerc an eıtehilir ki bun· 
dl e gtinhnün akabinde Bulgar- lan ı;onradan tnmir etmek çok 

<Eafı 1. rlıl ) ı rekf't ederek ve salı ı;Unü Ş!ma
lntıbalar b•nde çok mu bet bir li Afrı a.,.a gitmek i.ızere mem· 
tesir hıraklı. Pek müteha is ol lrhtımi d n a rılacaktır. 
dum. Turk birlı~ınln mıllctlerın Bırlr ik Amrrıkada kadın ola
hurrıyeti uğrunda gosterdlf.i kah ra~ ılk defa muhim bir vazi1,.ve 
ramanhkları yalnız resmi ağızlar g tırıle-ı Mrs. Anna Roscnb rg 
de~ıl. onlarla bırlıktr omuz omu· hal"n elli yaşınd~dır. Kendısi 
za do\'Üşen Amenkalı subay 'e Ne\ orklu bir halı tüccarı ıle 
erler de hayranlıkla ov!lyorlar.• 1 e\ lıdır. $rhrımi1de bulunduğu 

Kore hıırbının neticesi hakk•n· ıra1Ja h lı satı ı yapan yerl"rl 
da sorulan bir suale kar ılık zharct ctmr i de muhtemE'ldır. 
Amerika Sa' unl?a Bakan yar· Rid~aJ Turki)eye gelmesini 
dımcısı. seyahatı yu~undrn gon 
durum hakkında kAfi malumat tehir etti 
elde edemedlğıni, bu bakımd n Parıs 2 (AA) - AUantik 
hır ey Eöyli:yemi)eceğini bildır· orduları b kl'lmutanı General 
mıGtir. Rıd"' buı;urılerde Turkıyeye 

trs. Rosenberg Kore hıırblnin 'apar j!ı zharetl ~eri bırakma· 
gayesi hlkkında demi·tir ki: ğa merbur k !mı tır. 
•- Bu savaş hUr dunya mil· ! General Rıdgwav. Mlen bar 

!etlerinin sellmeti namına Jil. ati rından muztariptir ve e-
zıımlu olmuştur.• virırl n dı arı)a çıkmamaktadır. 

Bugün şchrımlzde tetkiklerde Turkıvt>-.e y pac ~ı se ahatin 
bulunacak olan Mr;;. Ro•enbcrg, •arihıni onumıiı1t'l ı hafta tesbit 
) arın sabah uçakla Ankaraya ha· cdrcriti zann,.dılmektedlr 

!ardan teca\ izlerinin maksadını ııahalı3 a mal olur. 
izah \e ı:ub3y1mızın naaşı ile c- Tıırk mllletlnin mukadderatı· Terfı' eden general ve al 
imde bulunan makınrll tufe~ın nı, ıerek icra 'e gerek muha· ylarm adları 
trslımi ıçın hır mrktup yaz.arak lefct mr,kıinde, idare etmrntn rnaŞ'I ı. elde) albaylar: 
ken~ıll'rıni 1 Ağustos g!lnli pro- ml's'ulh etini tac ıJan siyaset a. OrgeneralJiğe terfi eden: Karadan· L!ıtfi GOvenc. Dan· 
tokola çağırdık. M"ktııbumuzu rlımlannın politika ı;arho~Jufun· Ordumuzda sek z adet or ne- al Yurdatapan. C'emal Akbulut, 
geri gondrrdıler Ba~ka bır vası· rlan avılmalan n de\let gemisi· rallık kadrosu mevcuttur Bunun Hamdi Gun oy, Sırrı Acar. 
ta il!' ~ollaclık, r"\ap vprmedi· ne milli hrdef \"e menfaatlt're b"r tan,.sl münhal bulunma ta Havadan: Emer Akoğlu, Arif 
lnr. De\ Jntler hukukunıı hiç hır uy,ırıın isfikameller \ermr)erl, . d Urar. ' ' 1"11 Gerı kalan :yrdi ka ro,,a da ,, 4-,,._ ~dJt~ e Bl'ledı) e btitçr i. 

~·~;; sırasında daha titiz 
bu du ierektığl bellrtıle-

!l :;ırnun hir an önce dil· 
Bit k ca edilmrkted(r, 

suretle sı ma)an, Bnlı;arların bu ll\tılık '"" ka,ga rine ll71amııı, ı Drni den: Refet Arnom. 
_,_.......,4 ....__._ hareketi de mes'uli)etkrinin hır :mi sm ' i hırlli!i aram:ıl r1 :ra· ~'~r~;;ık~~rl~ni~~:~ım;~:~~=a~~~ Dı "r taraftan bu sene albay. 

ı. t ..ı h t h 1 k m:uıı wpJmi~*ir. Herhangi bir ta· 1 k J k b l d ırn ua a ar ma~ına se ep o ara • . 'Tılııra~ınr!an. Yuk ek Sat'tınma 1 ı. a ~ u !' !'C<' • :,;ar ay arın a e-

~!ııabııı ayıp aranıyor 
, t 27 ~a B~Jat Tamburacı 

l'aruı Utnarada otur~n Fehi 
~ hıe adında bir okuvucu· 
1ı1?ul!Gn· Yazdığı bir mektııp-

tır. :Rulgıırlar bir sİ\Tlsınek gıbl h:ıskınr ;rla olf'n, rRf, ı;iy::ı;i ihtirasları bir tarar:ı Kon<"' i SrkrPtr>ri Orgeneral iz dı prk mahd•ıt olup savısı 18 i 
~,~~-ıA mutcmadiyen bizi jz'aç etmekle, hl arın, TI::!\ le§l.~l~tından bırak P millı hPde!IPr!' nhiD çt· ıet Ak ıl ır da Tok\ o buyuk elçi ıl gr~memrktrdir. Yarbaylığa yük-

hir çıban ba~ı koparmak isle- l orgı bakalıılııı ~ ·r~e. f•lerinl mullaka b 1 ;) ola lı~ine t!l in eıiildil!inden halen selccek binbaşılar da yilze yakın· 
mcktedirlcr. Onlar hayvanlara 1 bile sizin başınızrlan bojle hA· d1J • ı ıı si riıkln. uçurumlara do~- üç or e.,erallık t;adro<u mlinhal dır. 

t. l\l~tan. goçmenlerindrn 
uı U: \arılı~ ı aradı~ını, 

'• habıı ·aniHt namına, ken 

~ 
~oransad~ 
u Ünkü fö n 
l'ı ~"e·~ı Ot •d 1'ruı • •ıısa 2 
~ i n~y - Atlantlk ittifa· 
~~"a t,ş~ iiotu Avrupa komu· 
l~ ~~!~~tına batlı Mlittefık 
~:· ~ llke~/afn ~~ra~a 1'i1)abet l\Jeclisine ı;eçilrn Ahrliil miinimin e~i bir 
'- "fit Uutarnak~u duş ~~ ond • ha tane) ı 7.1) ı ret! sırasında 

t tij d•v1eu,:ı ı;;msıl ~~e~ M d • • • b f J' • k 'd 
@}'~~eli IIB\acılık ııubay. ISlf a geÇICI mya e met 151 UrU~ U 

4ı ~oııı~~~ıTurk Hava kuv· <Ba ı t. elit ) ı rekkep ni :ıbet m"clisl kurul· 
J~ •tıın ltalGene~ 1 tuzaf bulunduğu son ParlAmento hı· mu••ur. Jeclistı> C!'.ki Eğ:t m ~e 
,~ll~u11ıı'ay bıı ~n a~a qıvl urlardı olduğu uzere gecen mart I Meclıs başkanı Dr. Barakat. e kı 
1 at!i Yun 8 a.ru nera .,-.ında feshedilmieti. T{ral Farulı:'un ydeni Prens Ab· 
• 

1 
lerı Ran Krall~et:a· De\leı şurası mU\Rklcııt nira ıdlllrnlım ıı v bir de ordumın 

' lre~a]ı ,,. Purmav . ııis anı bet meclı~lne "erınl de\Tedece· milmr~sıu b•ılunmakladır. Ordu 
ı a11, t .r.. • Kıılaıd s ile -1 I ü r · dik' k blned •t-arı h ngillz veFraımz ko· tini tasrih etmemlşt r. . n•I ntm mrBc~ıkı şımd ı a e 
l a.zır b 1 De~let Sura ının llAn etti~i u ıış ırma a anı ır. 
ıJ!t• \'unan u unarııktır. ı;ararnamede leni Parl ment.o-) Nlvııbet fecJislnin bu şekildP 
~ tı llır,dı. '~ İtılvan ko· nun tesıcı için Eer;ımler lapılın. ~·ırıılma~ı Vaft particinın mağ 

't •• i~ıı•y A J kadar ilk defa ca~a kadar bu muvc;kkat ni)abet lıibiyf'•I ohrak tefsir eriılmekte· 
h ııı d tin da~:Utıt "e. At·.denh: meclisi \azıfe gorecektir denll· rıır. Ciln!dl Vaft Parti•!, niva· 

ı, i!aa ı ~em " ır hır ha· rnektedır. bPt mecllo;inin. parlftmento 1ara· 
~~ "' • ni destek sistemi Bu karar hakkında neler dU fınden seı;ilmeslnl istemekte idi. 
tı~ Q~ k p~Anlaştırmak şUnduğU sorulan ba~bııkan Ali 
"' ~ •ad lrtrı3 bır to'llantı . b 1 ~-aı 'r A,.nı ... h Mahır paca dün gece e)anatta Havan a da isy an feceb· 
~ Cı1c r.aMan·ııı u, t:ulunmak 1 tcmemış ve uraya· " 
~, laı~,ti~~.ve H~ a "' re· sanın tatb k edıleceğinb sö)le- büsü meyda na çıkarıldı 

eı l\a fdık H ' rı· ırt1·'e ikt fa etmiştır 
• are•tır rarr,~l.ırıa vap•·kla'"T •tusluman r arde~lerln programı Ha\•ana, 2 CA A.) - Ba5kan 
'•,1

1 tıAfık G'H ney A'TUna tı•' ı' Bu arada ıu ıuman Kardeş. R• i ta hüktimetıne karsı bir is· 
t 1', , l\ t~r :, :t\a k"\"\et1"rl ıer tPc' ıUtı da dun s:cce )ayın- ~ın te•ebb!lstinde bulunmaktan 

~ ~lrt ı. h•nn 111P"b' t 'ki iadığı 'programında cblr Anaya umk olarak 12 kişi tevkif etml~ 
( ~ lA "' "dan' ~a':'3. 'ırO var: a komite•I tarafından ana:ı;asa· tir. 
._' a, Olup, 1• 

1 
ır•nın M"rk zı 

1 
da reformlar yapılmasını• iste- Bunlardan dördO de polistir. 

t~ ••ekklld1 an blrll\;:lPrin· mektcd r Yapılan tahkikata göre bu po-
~ ( Olan r. TeckllAtlandı Bu teckllMın programında ~ 
oıtı,;e \'u'la~k!!'rl hava gı\cU, noktala;a temas edılmrktedir: !leler Başkan Bafütanın öldürül· 
~nı lhü na\ a k•ıwPtle:;ı 1 _ Ana~ 8 anın tıdtlı \"e mü mest, devlet radyosunun felce uğ 

llb ~~ektir. lumanlığın ~uksek prensiplerine ratılması ve hava meydanlarının 
Ycı Scıv ana) asada '\er Yenlme&I; legali için tertip edilen plAnın tal 

unnıa Bakanı 2 - Huktlmettekı trmlzleme blkine Jstlrake arkadaşlarını da 
~ ~lı?ı Bursada hareketinın tam olarak ırası ve zorlamışlardır. 
~ a 2. (A A bundan boyle blltUn bakanların 
':!ı.ı bakanı Al'> - Libya Sa· tam olarak \•aılfelerlnclen mes'ul Suıurlukta civciv y iy n 

~~ tıJa l>r. hı ı Esad El Jerbl olmaları; b 1 1 k 
1 htalde busa~ Rıfat Sabar 3 - Esldden '·aıilelerinl gullıs ir e y o 

tı ,. l?ılze g ~ sam İstanbul· tımal edenlerın tekrar iktidara Balıkesir (Husust) - Su· 
._ i•·ırtl lTJud. mlstir. gelme len ne {ırgat \erilmemesl: ~urlukta eh civ yiyen bir le) lek 
:'it~ 1> tc,k 1" anııtonom•ın 4 Huk!ımetin de Allahın ya örillmlişttir. Her gun 4 • 5 pi· 
• ı::.I J 0 an eks"lans ı·ı - k \ ~ erbi nn " ak dtığl, kumar, ahlAksızlı \ e ilci bldUrerek alıp kaçan bır 
!~}leli ~e t 1~ &eh re in • Jçkı gıbi şerleri ~ asak etmesi; le) le , Han mahallesinden Sa· 

· ar 1 ~erleri ge· 5 _ Eğıtım , e arazi reform· mi Pınarın on iki cı\civınl al· 
b L .......__O_ !11rının temin edılmrsl. mış, aynca komşularından bir· 
oalJ ingıliz • lıısır ıhtılAfı hakkın çoğunun da piliçlerini götürmUs 
~ eskide b'ır k'ışi da ı~e ?ıHlslUman kardeşl!'r teşkl tUr. Sımdiye kadar piliç yi~en vld" ıatı İngılterenin Mısır ve Sudan. le) !eğe ilk defa rastlandığı sôy 

Uru'' ld .. da ki kun etıerını ieri rekmesını ıenmektedır. 
lı U istemektedir. -----------

bile insanlıklarını ı;ostermııktcn ı' diseler geçmıştir.• Dedi. nı ~· kııtu önl"r 'c kenıll hr~:ılıı· bulunm" ;ta \•e b·ınlardan biri j. Ştlranın tl'rfi hus•ı unda almış 
uzaktırlar. lluı;Un kurumuş olan Bundan sonra koj IJlcrın ara na ınlllrltrn Hihar 'e .kredi ka· ne iklnrl ordu komutanı Korge· olduıtu karar, ~uk rk tn dıke SU• 

nrhır j atağında yatan hay\Bn 1 sına karıştım. Koy .kahvPJer.ne zanır. nrral Abdüll.arrr Seven in terfii nulmak ilzrre bu iın Mılli Sa-
lcşlrri buna acık hır örnektir.• ugradım. Butıin konufma ıır son Ahmet Emin YAlMAN teklif olunmaktadır. nınma Bakanı Hul6 i Ko~mcn, 

1Udıscye sahne olan arazıyi hadise lı .. , n'l" tcıplıınıyordu, ço KorgenC'rallBte terli edecek G nrl Kurmay ~a51<anı Orı;ene· 
yakından :ormek arzumu Bınba f;u da Tilrkçe hıliyorrlu. o· '1 Sa iis vı'n Mekkı" tilm"enerallerımiz: ral Nuri Yamut \P ıklnci ba<kan 
şı) a söyledım. Tedbırll vıı dikkat kali1;s'ın bahasının b•ı k•iY-«P Dl· ~ • l · 18 inci kolordu komutanı Ce· Or rnC'ral ZekAi Okın tarafınmn 
Iı hareket etmemııi tav&lJC ıle kea'lı oldu~unu aoyledllcr. Ken. •J 1 mal G·Ursel. 2 nci kolordu ko· İ tanbula, ı;ot~rulmuşUır. 
buna rıza 1:osterdı \"e ;>anıma bır dısi ile tanıtım. Kdımda s;. ah nghf er eyi mutanı İhsnn Erir;. 7 nci kolor· l a\Ul un durumu 
ça\Ulı \ererek koyün 500 metre bir band taşı. nr, çok ii.,ı; n 1!'>- • du komutanı Fazıl Bıl~e. Kara Dün li"hrımıze gele? ~ıllt Sa· 
do{;u kı)ısında o:an arazı)c gıt· rlinü~ordu. i8" ın ııığ "ı ... ~. de lfh d' KuweUeri kurmay ba$kanı Sa- \unma B kanı H~lfl ı Koymen, 
tık. Burası askeri kordon ııltın· dıktfln sonra çor.u~u hakkında am ıvor IAhattin Seh~ık Hau Kuvvetleri on umanlardı \ avuz ıırhlısı· 
da idi. Tren hattı 50·100 metre bazı ~1121IPr ~ordum stikOne~le Tahran, 2 (AP.) _ Başbakan kurmay başkan; İhs3n Ongun ve ı nın faal kadrodan çıkarı1acıığı il 
mesafe ilıı bu arazıde nehır bo· sunlıırı anlattı: · Mus:ıddık'ın sa!! kolu \e İran•n muhtPmelen iki senedenberi kıta· d1ir hrhren so lentıler h~kkın· 
yunu takıp edıyordu. İşte bu hat c- Çoc•ı • 'll sol ~ııkl~•ndan erı atr U politıkacılanndan HU da bulunan Donanma komutanı 1 da gezetecıkıin sordu~u bır su· 
\ unaıılıbrın en ı eri me\"zılerı 1 \"tırıılmu~u. Kurşun kııl:ık arka •ryirı Mekki bugim yan resmi Tümamiral Rıdvan Koral da kor· ale EO 1? ce\ap \!'rmıştir: 
idı. Burada blrıkmi:J kornn yığın sın~:ırı cılc~r~·· fi' ·~nr om ·z· .,. P."!ıh;r Emruz ga7;ete~lnde çı'kan 1 ıımiralll,l!e. . •- '!l avuz ıır~lıs\ halen. ~aal 
!arını., ~aralanıp olenlerın kan ~irmlş ve arka~ından çıkmı~tır. l•ır makalesinde, Inr:Uterevl, Mı· 1 TıimJ:oneralllğe terfi edecek kadro dahillndedır. Ne ta mırı n~ 
lekelerini, şapka ve dlğer mtite- Üc •rnel •k f?\ !!dl~ "-t· ana! a ırda Faruk'u tahtından eden ~c· de kadrodan ı;ıkarılaca~ı ha~-
ftırrık bazı eş) alarmı gordüm. kerlıkten terhis Pdi'eli ile ay ol· kılde bir hukOmet darbesini luğııeneraller: . kında hır karar vrrılmış rieğıl· 
!-{attın. -:ı .. 1 ı :>ı.ı'Mdrlıt ~er. muştur. TF.A ya dahılcli. Oğlunu iranda da tr.rtlplemefe çalışmak Ce det Sunar. Mıthat Akçako· dır Bu husu. ~a hazırlıklar yapıl· 
lerinden isabet alarak tizılmis bahasının irıt kamını alması için la ı;uçlandırmışlır. ?ılak lede (;Un ca. Zeki Oytun. ı makta 'e goru·meler devam et.-
ve.}a Cl.)Ulmu tu, karşı tarafta )'ı?tiştıreceı?im.• !ar denilmiştir: Tuğı;enerallığe terfi edecek mek'lerlır • 
mcvzubahıs olan adada gorunlip A~rılırkrn oğlunun hlt' re mi , Fakat hu komplo f ran'ia mu· 

1 ı· 
.... 

ııea ı .... 

kıı) bolın Bulgar erleri \ardı. Bız nl rica ettim, mernn·ın· · Ue ka· \•affak olamaz. ingılıı.ler mılleti· 
bu esnada fotoıraf almağa çalı· bul rderek resmi get rdl. Dığer rnızl caııi ane bir hareketle boğ· 
şı)ordul •. ı.ımız bıttıklen sonra bir kahvede oturan ~;ne TE \ mak lsf Pmekte \C hulr<ımet dar
ko) do ı:arnızon bina~ına Bınba- teşkılAtınifan Kost n'ınoAla tanış lesi • apacak bir knkla aramıık· ı 
şının ;} anına donduğum sırada tım. Sol kolundan yaralı idi. f"r ı dırl"r • 
bugUn protokolda bulunmak mık mi çekirdrflnln kahuğnnu b :- il ~ADDII\ htıllAT At,DI • Memleletlm' de dvil ha, arılık 
s~dıle Dımetoka Alııy komutanı kutudan çıkararak gô terdi. , Hı; T•hran, 2. CA.A.· _ Ayan 1 saha nda halıv,,t• ı:eçmı-k tızP. 
): arh~y Pı~ıtıdıs, yanında hır bln nunla yaralandım, kolumdan amr f" cll~ı h"r mtistenki!e karsı 34 re •Eş' rılık Tıırizm Şirketi• 
bat:ı ıle biıım bulunduğumuz bi liyatla çıkardılar, iyiyim, Ya:' f P. 1 0~]3 Mu rl"'·k ka"·re ·ne itımad adı~le yel"l bir te ckkOl kımıl 
n?yıı geldi. Yarbaya lakdım edıl me de\•am erlece~ımn dedi. Hu be a:ı c•!'I' s•Lr. muş Ye bu fİ,.k•l•n T.ondrndan 
dım, Gayet sıtızel bır Tllrkçe ile: ı:ençlen, orada hıılunanlarla hir 1 Prenses F. rPfln e$yası satın alrlı~ı ıkı motorlü. s kiz ki· 

•- Size lhım ielen maliıma· tikte hir fntcıgrar almama mlı~aıı 1 ar:ındı cilık Gole isimli ilk uı;al:ı dün 
tı verdıler mi? 111\cliseyi oldugıı de istedim, se\•incrck kabul et- Talıran 2 (A.A ) - lranda ö111erlen sonra Yesılköye gelml.· 
gibi yazın. Bugiın protokol isle· ti. lk defa olarak t-ral all,,sl me'l· tir. 
mi~tık, i:elmedıler. Gordlı ünüz Şiklyct ~u tarının bağajl~·ı glm· ık ta· Dün Yeşilki\ de kendl~iv' ~o 
gıb.l koy halkı snkindır n Jş gliç Birle~lf ı.tılletler CNevyork) rafından muavene er:lilmlştır. r • tu .:m z şirket ~limes ille· 
lerıt.e mr guld!ır. Onlar harp et. 2 (A.A.) _ Bırlefmlş l\Ulletler Şahın ikiz kız kardeşi Prenses rınd"o Silha Datdenren demls· 
mesınl de bllır, sulh içlndeyasa· nezdindeki Yunanistan temsilcisi Eşrefe ait 70 kasa ve valiz Tah· tir ki: 
masını da. Komşumuı siz Turk· baıı Yunan askerlerinin öllimu ran gumrliğıi tarafından muaye •- Tilrldye sivil havacılık 
lenn hAdısr~ i na~ıı mıitaUıa et· ılo nrticelenen Yunan • Bulı.rar ne edılmlştlr. Prenses ya,.ın ko· ı:ah:osır.ıfo faall}iette bulunmak 
fıklrrinl mrrak <'dı~oruz. Onlarla hudut hfıdise ini Rırlrmıi~ l'ıtil· ca~i)le bırlıkte uçakla Birle~ik ilıere şirketımiz İngilte•eden bi 
siz de komşu olm:ıklı.i!ınız hasr Jetlere şıka'<et C'tmistir Amerıkaya hareket edecektir. ri F"'kiz ki~l!ık dığrrleri dorder 

------- ---·- Prensesle birlıkte ı:enel kur kicillk olmak Uz rıı iki motôrlü 

T unusfaki Fransız 
Çiftçileri göç 
Ediyorlar 

Rıısı 1 lnrlde) 
nakde tahvil ettıklerl ve mem
leketten çıkma) a hazırlandıkları 
bugtin Öğrrnılml~ir. Bu Fran· 
sızlardan birçokları Fransanın 
Afrıkadakl diğer topraklarında 
arazi \'e mal almaya teşebbüs 
etmfşlrrdır. 

Dli!t'r taraftan Basbakan Se. 
ıahattın Bar;uç bugün, Fransa 
tarafından teklif edilen iclart 
rl'forr.ılar programının bir sure. 
lıl!L.!unmı br) inr sunmu~hır :_ 

Edremif'fe iğrenç 
Bir tecavüz hadisesi 

<nası 1 inrlile) 

muştur. Az sonra Çınar sinema. 
sında iUncılık yapan l92R do. 
{:uınlu Hasan Demırsapan, !iÖ· 
for nıua\inl HU~e}in ile dondur· 
nıacı İlvas Rastıkçı parktaki ten· 
halıktıın !a~dalanarak yanına so. 
kulmuslardır. Üç kafadar akli 
mu,·azf'nesi bozuk Macidryl ko
luna gırerek kasaba f'l\ arındaki 
bahçeler arasına gotfırmtişler, 
ter.a\'ÜZ ve tasallutta bulunmuş

may başkanı General Yaz:-dan· ile uçak satın aldı. Bunlara Gök, 
panah da gıtmektcdır. Gün \e GCll ıcimlf'rini \erdık. 

Dünya güıcllik kraliçesi· 

ne Türkiyeden gönderilen 
hrıdiyo 

Helsinki, 2 CT.H A.) - Bugiın 
buradaki elçılı~imııde yapılan 
bir hususi merasimdr, dnn)a 
guzeli grçılen Finlandı1a gozcll 
ne İstanbul \'alısi Prof. Doktor 
Fahrettın Kerim Gökay karıalıy. 
le gönderilen hediyeler takdım 

Bu uçaklımmızdan aC'ele isi 
olan iş adamları. ha talar tttlfa· 
de edebllrcf'klerdir. Bundan b3S 
ka Anadnlunıın en ıızak kı:> Ple 
rine kadar gaıete goturmek ım· 
kAnını bıılabllece~iz. Uçakları· 
mıı mescJH D D. T. serpmek hu· 
ımsunda çıftçılere de favdalı O· 

lncaktır. Su ha kınlar•nda, er 
sarsıntısı felfıkrtlerinde, bliyiık 
yan;:ınlarda Kızılayın en faal 
' fııydelı bir kolu olabile<'" ı• 
DiJn lalnız Gok uçağı gelmi tir 

edllmi5tır. İstanhulun tanınmış Dı~er ikisi bugiln beklenmekte· 
antlkacılarınrlan Mu a Davut la dır. 
rafından hazırlanmış \P üzerinde 1 D n gelen uçakla birlih-tc 
u'Ma~allah• yazılı bir küpe. bir lillctlerara ı rkada-lık Bırli ı 

• . . hilrıık :e bir_ 1>1:°5 dunya gllzelı mrn upl rır~ n lıvpnoti t Dr 
Bu sırada Ldremıt Askerlık ne takoım ed ldı ı uman, Kralı rrc\ıllion Wa ton ıa ,ı E ı 

lardır. 

Şube~indcki mua~cneden don·, çe hejecıınını saklı~ mamış '' c. Harrl on da gelmi·krdir. l'ltıl Pasifik savunması mrh-te olan Bostancı k!.hilndcn derhal hrdi~rlerinl takmıştır letlPrarası Arkadaşlık Bırli 1 
1P33 doğumlu on gene bahc!'ler Aynı \3•anda~ım z. Be nelml. mensupları bir milddet için mf:'m 

Oh§ı ı lndrl~) arasından geçerken mtiteca\ ızle· 1!'1 Olimpi~at komite i tf'rhp he-

• 111 ik 
.... 
ı 

kbtlml de k 1 caklar, muhtelif 
ı l mı rl i ·ııııı E~ilim \C iç· 
tımat 'ardım m ıesse lerimlzi 
grzcrek trtkl lcrde bulunacak· 
lar, konfrran lar \erecckl .. rdir. 

Dr. Tre\ ı)lıl)"I Watson, bilhassa 
hıpnotıze e•mrk ı;urcliyle saııcı
ız do~umu lmkAn halıne sokan 

bir mutcha ıstır. 

Ka in hakkında 
Tem3s(ar 

<Re ı 1 lndde) 
Adn1n ı nd<"res dun Bil· 
~ ukderedeki me~ a fıdanlı
ında D P. il idare kurulu 

u el rı ile ilçe ha kanlarına 
hır o m"ğı ~ermiştir. 

Yem kte B. 1\l. t. Reisi 
Refik Koraltan, Ba bakan 
:yardımcı ı S m"t Ağaoğlu 
'c İç lerı Bak nı Ethem 
Menderes hazır bulunmuş· 
lardır. 

Yemekten sonra Basba· 
kan D. P. lı li el,,rle ıkı saat 
kadar ıtoru mU~ttir. 

ltalyan Somalisinde 

bir h~dise 
Roma, 2 C P ) - Dış İşleri 

Bal anlığına göre İtalyan Soma· 
1i inde Çı ıamaıo 5ehrinde bir 
İtal:ı;an idared ı ale hinde pat· 
lak 'rren go tenlerde, iki itaı. 
:;an jandarması \e Somalıli hir 
ırlarecl dahıl 6 kisi olmüştUr. 

mr~I mP~!'leııi Uzerlnrle önemle ı ı görmilel!'r \'e karlını bu defa ~eti reıslne de gayet mUste na 
dunılar'aktır. SavunmH Eeheke- da on ı:enr: almıştır. Nrıl!'n srın. bir ı;errade gonderml tir. lôve11ıi.::deki bıı ıı oeoı 111 

( ~ha' ~,,, ~ İçişlC'ri Bakanlığı dlln gece po Bir dolandırıcı yakalandı 
l k hki ile ; '"'"'''ı!"' Ha \'e haberalma teşkllAUan şek Fransada çıkan «İslam DAva· 

~ • cı 'Unde ehs nln bUyUk :Man linde çalışmakta olan iki bilro-
sinin kunı'ma"ı yolunda, Pnsl- r;; bu nn gencin r!e tccavUzlinc 
hkte, Avrııpnclaklndcn çok da ha uğrayan kadınrağız jandarma \ e 
r.iddl ı:Uçlliklr.rle karşılanacağı polı(in mUdahrlC'~ilc kurtarılmış. 
da t:lzlenmrmeltt!'dir, tır Zabıtaca sanıkl:ırdan on iki· 

Uçak kaza sında 7 
ki i öldü 

ıalled ·ı11 iş 
' ıı liarrı y araı; almak y\l. nun kapatılaca_iiını acıklamı~tır. sı. adlı mecmuanın sahibi Tu. 

~ bu g aınan ile İbrahim Memleketten çıkacakların ozel nu lu SalAh Abdll!Aziz dolandırı· 
d 1 1 k~h saat ıg 30 mıı· ızin almaları icap ettiCı hakkın· cılık ı;uçuyle te\'kif edılmlşUr. 

latd~ a~ız ~a\ arasında yol da konulan kayıtların Mekkr.ye Te'<klf kararı Ağa Han'ın mlira. 
t • r l\a gasına tutus· Hacca i;Idrı:Pklere teşmıl edllmi caatl üıerine \'erılmlşUr, 
: l.ıltı li~)'ri e ':anın bü,umesl )cceğl bıldırılmlştir. SalAh Abdlilfızlz, İs!Am dAusı 

lt hıı İbra .ıcakl saldırma Ali Mahir Paşa 
U •ytıı S hınıı tutmak lgte Kahire 2 CA A) _ fu,·akkat ıçin çalışmak \'e sıkıntı lemde 

h ı nlr, \'ıra~zer ağırra )'ara· nı)abet medı~ nın kurulması Ü· bulunan MUslUmanlara yardım 
ı 6~ l:~tırıı/ Alpullu hasta· zerine All Mahır Pafanın bu için Ağa Han'dan birçok defa pa 

~ ~ !tUıtUr rken otomobil i· akşam l•tıfa etme~ı beklenmek· ra almıstı. Alia Han ı;eçende Pa· 
la d~ık l'akaİa tedır. Fakat Ali Mahir Pasanın ris'e gıdınce Paris camime uğ 

11 "•ııı 01 nını•tır. Tahkl· ~en iden Ba~bakan tıı) in P.dıle ramı5, burrİda Selimzade adında 
'"~lto .unınaktadır. ceğine muhakkak nazarilc bakıl bir tranlı'nın çocukları ile bera· 

ııı il ı için maktadır. brr pek periğan vaziyptte oldu. 
t.. a, teklifi Bırleşık Am,,rlka büylik elçisi ğunu ve soka~a ııtılmak tehlike· 
~~ll "1 dU

6
u er Jeffrson Caffery bu gabah BAŞ· si karşı ınrla bulundu~unu o~· 

0 t tıllııı nuıen metronun bakan All Mabır Pasa ile bir renml~tir. Ağa Han bunu haber 
~ ll:tıhteurarı itin &imdi ·e çeyrek saat sUren bır görüşme alınca hııuet etmiş: a:Bu adama 

t ~ hııaııuaıı t fırınatar tarafın· yapmıştır. yardım etmek icın pek y 'uııda 
ı-; tı lıı" llllekııner Beledı,•e· GorUşmeden onra basına be· Saltıh Abdulft.zize mühim bir pa. 
~ ~.ıı-.tararırıd kalı f n miltehas· pna ta bulunan bU) tik elçi de· ra \ermiştimn demiştir. 
~.;''dı tır 

0 
an tatminkAr gö- mi tir ki· Bunun Uıerine tahkikat apıl 

~· e btr rendığlmiza gore Ba•bakan ile Birle ik Ameri· mıs, Sallıh Abdülbiı'ın :?!aığı 
''tlJıR•tı~re\tnebi mUteba ıs ka ve 11 ırı ilgılendıren biltOn bütün paraları krndı nef ne ar-
li~. ta~ıııi d bburada bir ifi· me·elelerl konsutuk. fettlğı, •İslAm DAvası.a adlı :nec. 

•dJ:, a a yaptırmak ni- Nbabet meclisi kuruldu mua~ı 1'unun içın kullandığı an· 
Londra 2 - Üç kişiden mil· la~ılmıştır. 

Pasıfık'de komünizmin ~·ı1"ıl ~i ~ akalanarak adalete te-.lim e 
masını önlrm"k mnk adile böy. dılmiş '!' r;orgulannı mütrakıp 
lr bir ı:a\'Unma sebekf'slne ih•ı- te,·kif edılmişlerdır. DJğrr fırarl 
,·aç olr!u~u 'e ~a~lam bir l•blrlı- ~anık söfor muavini HUse inın 
t!I ile bu hedefe varılabileceğı Pur aya kaçtı~ı te plt ediMı~İn· 
rle Jraydedılmt>ktrd r. rlen yakalanma.~ı idn tertıbat a-

Kuala Lumpur 2 • <AP) -
İngılız Ha\'a gucune aıt bır Va
letta taşıt ucaC:ı bugun Malez a 
ormanlarına du~mliş 'e içindeki 
7 havacının hepsı ölmilştUr. 

lskcndcrunda dört ço cuk 
roza lınmıı:tır. 

Vali Nurettin Avnuk a bu. b ir d oktorun evini 
W hin ~n 2. <A A ) - Bu· 

gUn bura' a gelen maltimata ı:ö ı:Un l aptı~ı bir ba ın toplantı- soydu Itı r 
rr riı~ı lrrl bakanı Dean Ache. sında bu hAdisere temas ctmı t kenderun 2 (T H A.) - fs· I 
on'uıı bindıiU tayyare bir kaza ahlkkı redaette olan bırkaç kim· kenclerunu ntanınmış doktorla· 

grçirnılştir. ı;e tarafından işlenen bu sucun rından Tan ar ÇJ\ u ? 1 ınun e· 
Achrson'ıı hamilen San-Fran. memlekette umumt bir ahlıik ız· \ 1 dun gere 15 • 16 aşlarında 

dsrn"va ~itmek1e olan htıyiik ıı· dort ç11cuğun kurdukları bir cc· 
cak motörlerindeıı birinin hozul- iık manasını tazammun demıye· te tarafından so~ulmuştur. 
ması Uıerinr Denver'dc CColora cı>ğinl 'e bh'is yok demek ota. Çocuk hırsızlar. kim eye o 
ıio) mrC"burl inls yapmıştır. mıyacğını söylemiştir. Anca.k, rıinmeden girdıkleri e\ den bir 

Hddiseyi matbuata bildiren Edremıtten gelen bazı )Olcuların çok kıymetli e~~a ıle bırltkte 
rlı ı !eri bııkanlı~ı kazanın h~di. ıfadelerındPn, Macıdenln sürük. ı;ok sa;)ıda elbise de çalmışlar· 
e~i,. gpçti~ıni s6ylemlstir. dır. 

1ııhe eı:lıldl inr gore Arbe- lendığı feryad ettl~i de anlaşıl- Derh1l harekete g cen t&bıta 
•ftn b"r l aç saat sonra koııferan- maktadır. tarafınrtan çeteciler yakalanmıs 
Fa i tir ak rtmek Ozere Honolu· \'ali bugUn h!dlse~ i m h 1 lar ve fakat e• alan n re • sak 
ıu· a doğru oluna devam ede- j Jınde tetkık etmek Uzcre Edre-1 la" klarını itiraf etmekten b 
celrtir. mite gıtmı$Ur. çı.ımıslardır. 
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Deniz Harp Okulu ve Koleji 
Komutanlığından· 

1 - 1952 - 1953 öğretim döneminde Kolej I. sınıfına alına· 
cak kayıt kabul öğrencilerinin seçme sınavları asağıda behr· 
tilen günlerde Jleybeliadada Deniz. Harp Okulu 'e Koleji 
komutanlığında )0apılacaktır. 

a - Türkçe ·Kompozisyon• :?0/8 932 çarsamba 
l\latematik 

b - I'izik • Kimya :!l/S 9i2 pcı·sembe 
c - Spor •ameli- 22/8 93:! cuma 
2 - Sınavlara saat 09 :ıo da ba~ıanacııktır. ( UWO) 

Kızılay İstanbul Deposu 
Müdürlüğünden : 

Dernef:imiz Aryonkarahi ar :\lad!nsu· u icletme t oto. 
tn:ıtık tesi lılı 1mll gı'Ubuna ıı t tı ansoortor zinclrı lızerın· 
deki 158 ade b onz plaka depomuzdaki ~artn:ıme \C nıi· 
munc ine göre !iCniden ;taptınlacaktır. Bu 1 e aıt nümune 
Ye şartname her giin d<'pomuzda görülebilir. İsteklilerin 
kapalı zarf içindrki teklifierini 19 8/93:! tarihine ra tla· 
yan salı gı.inU akşamına kadar depomuz ınüdül'lüğüne le\'· 
4). etmel<'ri rica olunur. 

1 Tekel Genel Müdürlüğü ilanları 

Saflnalma Komisyonu Başkanhğmdan 
l - İzmir Tekel Yaprak tiitUn bakım 'e i~leme evi mU· 

durlüğünde me\'CU t 60.000 kilo ıskarta cuı pazarlık sure tile 
satılacaktır. 

2 - Pazarlığı 15 8/952 cuma gunil saat 10 da htanbulda 
Kabataşta Tekel genel müdürlüğü satınalma komis) onunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gUn komisyonumuzda w lzmir Tekel 
Ba müdürlüğünde, i karta çullar da şartnamesinde ) az.ılı ) er· 
ferde görülebilir. 

4 - Taliplerin 24i3 liralık muvakkat teminat makbuz \'!! 

sair kanuni vesaıkile birlikte br.lırli tarih. giin 'e saatte ko· 
misyonumuza miıracaatları ilAn olunur. (120:i6) 

Pansuman ve Sünnet Yapan Sağhk 

Memurlanna 
Sı.innet Te Pansumanlarınızda kullanılmak üzere PENICIL 
isimli Penlcılinli Suiramil tozu nümunesi gönderilecegın
den adreslerinizin bildirilmesi rica olunur. 

TON LABORATUARI Sultanahmet - lstanbul 

Açıkhava Tiyatrosunda 
Konsenatu:ır Tilrk Mu ikisi konseri ilk defa 50 kisili~ 

bir heyetle KürdilihicazkAr :faslı - Solo ş:ırkılar - Kö· 
~·ekçeler. 

6 ağu. tos çarşamba ak.anıt saat 21 de her yer hır 
liradır. Biletler saat 13 den 17 ye kadar Şehir Dram Ti· 
~atrosunda s:ıtılmaktadır. 

----=-~ --......-. ... ~-------

J DOKTOR " ' 

Raif Ferit Bir 
Verem \"C Dahili Uıısta lık 

ta rı Müteha sı ı 

l\luayenelıanc Beşiktaş 
Tramvay Cad. Emnıyet San 
dıgı yanında No. 12, Tel: 
S4395, Muayene 17.lll.5 Ev 
Vali Konağı Cnd. No. 3.1 
Başaran Ap. Kat ı. fclefon: 
H3684. 

" " , ' 
SPOR OTO 

Temiz kullanılmı~ Spor 
J \ GUA R ucuz satıl:ktır. 
Telefon: 82603. 

" Moda Sıhhat Yurdu 
Dr. ,\IDIET :\IUK,\DDER 

DOGUMCU 

Her hastaya \'e her hekime 
açık hu~u i hastahane 

Kadıköy ~loda Cad. Arayı. 
<'ıbaşı sok:ık. Telefon: 60788 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

llde ve Bağırsak tıastalık 
ıarı, Basurun ameliyatsı1 

teda\•ı ı. 1 
~isantaşı - Rumeli Cd. 
Suin AparL l'tio 4 Tel: 
IC3U ll 

. - - -- -- - --

'9j2 
cim· 

ECOBR 
ni;~y \NIN EN HASSAS 
PERGEL T.\KIML.\RIDIR 

f ECO (İ)BRAI 
U L 1 

* Kat'İ) en )>aslanmaz, 
* Çelikten mamuldiir , 
* Ga) et sa~lam 

~ En besleyic{ğıdad 
* Kullaııı lıdır. 

Türki) e IJmuml Satış Deposu: 

AB EN J 

Kırtasiye Evi 

İstanbul, Yenipo.)tane Cad. 
No. 49 

Antakya Belediye Başkanhğından 
DUYURMA 

Turizm otelinin, bahçesi ile birlikte alt katının \'e iıst kat 
otel kısmının ayrı, ayl'I \'eya heyeti umıımı~·e i tek ınustecırc 
Belediyece tanzim edilen şaı·tname dahilinde kiraya verile· 
eektir. 

İhale 22 8/952 cuma günü ) apılacaktır. İlfın 'e diger mas 
raflar kiracıya aittir. 

lsteklil<'rin belcdi)·el e mı.iracaalları duyurulur. 

SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA 
ltalyada. "Milfınoda CA RLO F.;RB \ Fabrıkasının Mıi lahza. 
ratından fıtıdekıler piyasaya arzedılmistir. Depolardan le· 
darik edllehilir. • 
YENİ \ ERE~I iLACI Prraktııde Sat ıs l'ialı 

Tizidc (l'hydrazide de 
!'adde isonicolin ique) 
50 :\lgr. 50 ser komprime ~işeleri 
C,\RBİM.\L 
EFEDRİL S!ROP 
OPOPEPTOL 
KEMICETİNE OPHfALMİQUE 5 .. ram Tublerdc 
\~TR LİNA 

MAGNESIE ERBA ufak \e büyük cııiı::elerde 
TÜRK ECZA DEPOSU P. K. 2li Jznıir. 

2:15 Krş. 
ı::s • 
230 • 
220 • 
125 • 
175 • 

lmtı}a ı sahıhı : S l:-0 1\.'ll 
t'lı eşrt}ah fıılen ıdart eden 

Vaıı işleri Mı.idürü 
ftlE l.IH VP.,._ER 

ı \'A I ;\ ·ı Gn1cll'rllık ~P ta tha 
acıl ılı T. ı\ ~. - lstanbul 

VATAN lUAfRı\ASI 

·-- --~-- -----#_..,,,....._,.. _ _ __ 

Deri Artflrma İlanı 
T. Hava Kurumu lnegöl Şubesi 

Başkanlığından .4',. 
Kurban bayramında şubemiz tarafından topJanacJ~ 

ler ile barsaklar 23 Temmuz 952 den 13 Ağustos 952 tJl 
kada~ 21 gün müddetle açık arttırmaya konulmu:ıtur· ıf 

I teklilerin 13 Al!ustos 952 çarşamba günil saa; e 
1400 tıra :;eçici teminatlariy!c birlıkte inegul sub~ l~
racaatları, şartname TJl.K. lstanbul şubesinde \C 111~1 
)>~:.inde görül~bilir. s? 
Maçka -Tünel ve Maçka. Eminöııi 

Tramvay Seferleri 
i. E. T. T. Umum Müdürlüğürıds" 

1 - 4 Ağu,tos/1952 pazartesi gtinündcn itıbarell 
ka • Tünel ,.e Maçka • Emlnonü tı amrny cfcrlcri ) 
yacaktır. 

2. - Ay?i larıhten ıtıb:ırcn l\Iaçka • Tuncl otobUS ~ 
takvıye edılecck daha sık ererler ~apılaeaktır. \ 
l\façkal a on otobu:. sa:ıt •24.00· de hareket edccctld 

3 - Halen ncyazıda gitmek iizcre Tc vikı) e 
0 

reket ettirilmekte olan • Niş:ıntaşı - Beyaııt Ring ot 
vine nyni "un den itibaren l'll:ıçk:ı~ n kadar uzatılarıtY. 
Be~ :ızıt ara ındn sefer yapnıağa ba,lıyacaklardır. 

Bu otobiislcr şimdiki gilzcrgfıhı takip edcceklcı dır· d 
4 - •Maçka • Beynz.ıt• tramvay seferleıindc bır 

ilk yoktur. 02426) 

İstanbul Teknik üniversite 
Sivil Havacılık Enstitüsü 

Müdürlüğünden 
Enstıtumuz !çın tn~llızce bilir bir dakt ıo aıııı 

Kadro ücreti 300 liradır. isteklilerin refeıanslamlc i." 
13 S/952 tarihine kadar mUracaaUan bildırılır. (1 



{( RUY AM » LA YOLCULUGUN SONU 

Paıerm-o·cı- - nbula 
« Rüyanı >> ııı e\\7 

- Y ork'ta ıı İstaııhul' a kimseniıi burııu liaııaınadan 
• 

Varışında en büyük şeref payı Haşim Mardin ile Nilıat Bek dik:' e aittir· 
Y AZ.\!": 

T1111c Y al111aıı 
-> 

paıcrmodan İstanbula dokuz 
günde geldik. Se~ahatin 

bu son kısmı bo) unca gazete
ye sık sık telgraf çekerek, ba-
51mıza ı:elen belli başlı hadi
seleri günü gününe belirtmiş. 
tim. Zaten bu notları takip et· 
miş olanlar uzun bir kotra se
yahati esnasında ba.a ı:elebile
cck arızalar, tl'hlikeler \'C gün· 
delik lıadisl'lcr hakkında şim
diye kadar az çok bir fikir e. 
dinınislcrdir. 

· Rüyam• mlirettebah toplu bir halde (soldan saial telsizci Sabahattin, gemici Cemil Sanyer, 
ikinci makinist Nazmi Başlm', lostromo Karatoprak, Yaşar Karahan, marangoz Adem Usta ve 

gemici Salihattln. (Resimde görülmiyenler: Makinht Ali Dener \C SalAhattin Berköı) yr-

• 

sonra Marmara sularına tam ye lkenle i ~te böyle bir giriş ~·aptı 

limanında •RİJ)am • ın iskele onıuzlu,l una s-aıpan bir 
geminin 3 aptıgı hasar tetkik e r111i) or. 

Motorumuz çok yorulmuştu, 
son hafta sık sık arıza yaptL 
Adriyalikle \'C Eıcdc sert hava < 
larla karşılastık, tehlikeli an· 
lar ı,rcçirdi •imiz oldu, fakat bil· ı 
tün bunlar ewclce bacımıza 
gelenlerin tckranndan ibaret
ti. Rüzgarın, denizin \'C yelke· 
nin her türlü cilvesine alısmı~ 
tık artık ... 

KARŞILA'iUA 

;\IERASİl\11,EHİ 

42 gUnlfik yolculuğıın en tal-
lı hatıralarından birini Ça

nak'kalcde g~irdiğimiı bir, iki 
saat teı;kil ediyor. Çanakkaleli· 
Jerin gl'Jişiınizden h1hl'rdar ol
duklarını bile hllmi~onfuk. 
Jlalhıı'ki ga~ et samımi bir kar· 
şılam:ı merasimi ile kar ıl::ı"tık. 

Çanakkalcde geçirdiğimiz b r 
kaç caalin \ 'C İstanbula geldiği 
mil giin gördüğümüz alakanın 
tar ilatı gazetelere çıktı. Bura 
da :rnlnıı şu kad:ırını söylive· 
ylm: Seyahatimizin bu kadar 
geniş bir :ıHika toplJ\ acağını 
aklımızdan bile geçirmiyorduk. 

aRüyamo ın gördügü alaka 
hepimizi hem mütehassis etli, 
Iıem de biraz şa~ırttı. 

SlffAllAT 
TEHI.iın;Li !\th'Dİ? 

ıstanbula doneli beri sık sık 
«Seyahat hakikaten tehlikeli 

miydi?» suali ile karşılaşı~o
rum. 

Bu suale ccvaıl vermek kolay 
değıl. 'l'ekne kıiçük olmakl:ı be
raber, sağlamdı. Batmak vesa ' 
alabora olmak ihtimali pek yok 
tu. Fakat her an tetikte olmak, 
tchlikcJcri evvelden sezmek ve 
ona göre tedbir almak icap cdi. 
yordu. En ufak bir tedbir izlık 
vahim neticeler doğurabilirdi. 
ki lıir kaç dcf:ı, bilha sa Azor
Iard:ın sonra karşıla5tığımız 
ikinci !ırtınada gerek gemici. 
)erin ) clkcn Jmllanm:ıktaki a· 
l'emlliği, gerek önlenmesine 
imkan olmıy:ın :ık ilikler vU. 
zünden epey sıkıntılı anlar ge

çirdik. Fakat netice itibarile 
hiç birimizin burnu bile kana· 
madan seyahati tam:ımladık. ki 
mühim olan da bu ... 

JL\Şİ:\l l\IARDİ:\İ~ 
BASARiSi 

B eni tebrik ettıklcri zaman şa. 
§ırt~or, ne di)eceğimi bile· 

miyorunı. Vedat Abut, Faruk 
Kenç \C ben ı:ayet ZC\kli, ha. 
reketli. değisik bir seyahat 
yaptık. Elimizden geldiği kadar 
faydalı olmağa çal ı ~tıksa da, 
netice itibarile kotra da l\Iard i. 
nin misafirleri vaziyclindcy· 
dik. Yedik. içtik, oturduk, Ji. 
manlarda da bol bol gezdik. 
İşin bUtiln yükü .l\Iar· 

dinde. dümen başında var· 
diya tutanlarda, makine 
d:ıiresindckilcrde, kamarotta 
telsizci de, marangozda, ) Ani 
hakiki denizcilerde idi. 

U)kusuzluk, )Orgunluk ur. 
diya tutmak bir y:ına, bu' seya. 
hat Hasım l\Iıırdin için, ta ı· 
dığı mes'uli,>et bakımından da 
çok yıpr:ıtıcı oldu. En ufak şi. 
lep kaptanının bile kuru bir 
kaptan kamarası, daha mllsait 
ra~at imkanları re gü\'eneb!Je. 
l'eği tecriibcli y:ırdımcıları var 
dır. H albuki iklnei kaptan 
.-Arslano Nihat ve ,:\riço hariç 
•Rüyamı da yelkencilikten iyi
ce anlıyan kimse yoktu. F akat 
çocuklann hepsi çok yoruldu
lar ve çok çalıştılar. Bunu da 
ıl' Iim etmek liizım. 
•Rüyamıı ın Allantik ,.e Ak

lcnlz ~ olculuğu hakkında tut
tul!um notlar burada sona eri· 

(Tlr.um ı por a.) famm n 
dord ıi ııcü 1Siıt mıundaılır) 

1 

- . 
Korent körfezinde \ 'C Eıtc'de fırtınalar l.:oparken •Rüyam• Koı·ent Jı;analının sakin Eıularında 

3 millik bir rahata kavu mu~tu. 

br ı lama töreninde Milli Elitim Bahnı Ttlflk llcrl \ e <:anakkal cııin mlite~e• 
bi ulbi Sdacttin Karanat.çı Rüyam. ın gü\eresinde ~ 
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Beyaz l~ch f!rt kuma5ta n yapılnıı:i 51k hlr tan-ör 

Kaddardan meşale 
Bır gün Bur ada Sultan 'Yıldinm 

Bayewi ın ri a 0 tind" toplanıın dıva· 
nı htımayunda devlet iiJerl muz.ııke
re edıhrkrn bir koylll huzura kadar 
ı::ınnı , a layarak padıEaha derdini 
dokmü tu: 

- Saadctl6 padı ahım. hallmız 
nıce oldu. Kadılardan yilregımiz ya· 
nar. Artık haklı \eva haksmn ayırt 
edılmesi Allaha kaldı Keesınde ak· 

ça ol n dıleditı hukmli almakta zurere mti•hii!At çe'kmeı:. Ya· 
kır fı~ aranın hali ı c dumandır. Feryatları an-uka çıkar. Ve
ıtrl"r nze anlatma•lar. 

~ult.?n Ba ezıd ~ ö llınün sö terinden çok mUteessır olmuş
tu Do ·hal tahk k edilme i içın VezırıAzam Çandarlı Ali Paşaya 

kaU eın rlPr \erdı· 
- Ro.,;le ı•l,,r olur da nt'd!"n blıe arre'liUmez"' Tebaamız ne· 

den b•ı ıekıl ha\ z nıuamelrlcre maruz kahr7 Tu: tahkik eyle· 
)ip bıldııın. F Pr ha1'ıkat i e ctimle·ıni lıiam rttınrim. 

Çanrtarlı Ali P $ \ e d er \emler ha !arını onlPrine e~lyor· 
tar, ce•ar \Pr mırnrlardı Ali P a ko\lunün sozl!'rıne hak ve· 
ri or. mua'i en bır rlır'ıırı olrnı~ <1n kadıların ırtıkAp yoluna 
saptık! rını o da h 1ı ordu. Kadıları rlo ru ~ola iPllrmek için 
gordü~ !eri dfı' alıırrl n mu V\ Pn bır harç almaları lfmmdı. Bıı· 
yezıd :ıalnız rr" plp tahk kine \Czırını memur etmekle kalma· 
mı , k('ndı~ı dr k11dıhırda'1 ıkfnetci olanlan bmat dinlemiş ve 
kö lunOn ı:ozlerirın do rıı oldu un•ı anlad•ktan ~onra ııazııba 
gelmıı;. Aıı dolud:ıkl ht.1 111 k dıların toplattırılarak bir e\•e 
doldumlma ını emrrtm ~ı Acaba bunlara ne gıbl bir ceza \•e· 
rılecr.~:tı' Sultan Bavezıd. VezırıAzam af talebınde bulunduğu 
zaman fıkrınl açıklaciı Orlar halkın yilreğıni nasıl al.:tılarsa, 
o da kadıları ca ır ra\'tr t:trer meµle gıbı akacktı Vazi ·et ı;ok 
ciddi idi. D 'let erk nı p dişahın merhametini c lbetmek ça· 
relerıtıi aradılar Bu rada Bayezid ın ma·karasmı da kandırıp 
ona da uz1fe \erdıler. 

Bayezid' in maskarası 
Maskara, Sultanı eğlendirmek için 

huzura çıktı. Vezirilzam da orada 1· 
dı. Yerden bir temenna ettikten son· 
ra: 

- Sultanım bir ricam var. Ne o
lur, bC'ni Bizan~a elçi olarak ) ollal 

Diye yalvarma~a ba ladı. Sultan 
Ba) ezıd, uabın bu garip teklifi kar· 
GI ında gUldtl: 

- Orada neylersın he~· dm lctsiz" 
- N' yapa ım ultanım, burada kadıları meşale gıbl yakarız. 

Artıl· keııslerden kadı l ullT'ak gerek. 
Sultan Bayezid bu sefer kızmıştı. Papazlardan kadı yapıldığı 

gorillmllş, işıtılml ,, crlliıldi. Ara hın dıli altında bır py vardı. 
- Arap \allahl dılıni ke Prim. Tilrklerde adam mı kalmadı 

da papazlara mürac t e' ll'riz. 
- Adarn \2r, \ar tırna p:ıdı·ahım, beyle okumu u )Ok. Buka· 

dılar ıı:ı•aplar yutmu lar kıfalarında ve mıd11lerınde kiltilphane· 
ler var. Bunlardan onrıı ancak ke işler gelir. 

- Ar:lat. ne \apmak lAnm" 
- Onu :alan bıllr. Bana tiz ruhsat "er, ke~i.leri toplayayım. 
BayP7id dO nı!U. Arabın hakkı urdı. EsasPn kadıları yakmak 

niyetinde drtıldl Goı dal?ı \erivordu. Veziribama dbndU: 
- Paşa lala, ma~kar:ı neler so ler. Bu kadılann e~leri yokmuş 
VetlriAzam s:enls bir nefe almıstı: 
- :Reli sult:ınım Aran do~ru soyler. 
- Ali, neden fı aranın C' nlarını 'Yakarlar? 
- Gelırler. n tur d:ı rından efendımiz. 
Bunun Ozerinc Yıldırım Bayezid, kadılann hep inl affetti 

Varldallarını ı:rttırdı. h r" tarüesi yaptırdı. Artık kadılardan 
~iklyet eden nlmadı. :- * 

Hery ın 

u 
Bunların en fazla 

Her yaştaki kadının yaptıgı· 
nı, giydığıni kEndi&tne yakıs
tırması &arttır. Pek gençlerın 
btiyukluğe ozenmcsı ne kadar 
sevımsız kaçarsa orta yastaki 
bir kadının da çocukluğa oten. 
mesl o kadar r;akıl olur. Gtrek 
hal ve ta\Ttnda, gerekse gıyı· 
nııte, kadın, kıındi yaşına UY· 
gun olmalıdır 
Yabancı dillerde ıNankor 

yaşıı denılen bir cağ vardı.r ki 
bu. ırenc kızlarda on dorUe on 
) edi arasındaki ıentlerdır. Fa
kat bugunkü gençler artık bu 
nankor yaşı yenmesini oğren· 

• mı§lerdır. O çağa uygun kıya
feti, hal ve ta,Tı bir kere ayar. 
ladıktan ı;onra nankor yaş orta· 
dan kalkar. 

On dort, on be:ı yaşına gelen 
bir kız çocukta yavaş yavaş sus 
lenmek, kendisini beğendirmek 
hevesleri uyanır. Bu hal kadın· 
lığın tabıi bir netlcesıdır. Fa· 
kat bunun da ayarını bulmak 
'e ]Uzumu kadar süslenmek lA· 
um dır. 

O yaGta bir gene kınn her 
şeyden evvel tabıl ve aade ol· 
ma~ı şarttır. 

bır doktora ıröstermelerı şart· 
tır. 

El 'e a~akların daima terle· 
mız \ e bakımlı olması şarttır. 
Tırnakları boyamamak, fakat 
derıle.rı kesmek, topukları, dız 
kapakları \ e dırseklerı sabunla· 
)ıp pons tauı~le oğmak lazım
dır. 

Gene kızların saçlarına da i
tına etmelerı icabeder. Denize 
başlıksız gırenlerin, denızden 
çıktıktan sonra saçlarını ılık ijı 
su ile çalkalamaları, saçın gil
zellığı 'e &ıhhatl bakımından 
elzemdır. 

Genç bır kız içın sade ve za
rıf olmak en muhim hır guzel
lık unsurudur. Bu )aşta çok 
spor yapmakla, sıkı yüzmekle, 
bıslklete binmek ve Jimnastik 
yapmakla vUcut guzelle~tirile· 
b1hr. 

Gene bir kadının guzellik \e 
zarafetı başka türlüdur. Yaz 
mevsımınde deniz 'e guncı;tcn 
bol bol 1 tıfade edebılmck bır 
saadettir. Fakat bazı cıldler \e 
'Ucutlar bundan mlıtees·ır o
lur. Çıl ba;ar, guneşten deri 
fazla kızarır. Bovle olanların 
gOne e kendılerini \a\a& '\avaş 

Süse fazla kı met ve ehem. 
mıyet ~ermemekle beraber der· 
beder ve bakımsız hır halde de alıştırmaları, ) uzil ,.e \'Ücudu 
olmamalıdır. >ağlamaları şarttır: 

1 Iajclı 1 
maları lhımdır. Fakat ya ı;ıllı 1 
olmagı veya güneş ve dEnızden 
mahrum olmağı tercıh etmek 
ieabeder e bu, ze\ke \e tabıate 
s:ore değışır. 

Bazı kadınlara guneşten l"ke 
basar. Yaz sonunda bu lekeler ı 
kaybol cağı içın fazla üzulme
mek ve bunu goz.e almak kabe
der. 

Genı; )as•a fazla tombul olan 
kadınların bu Afete karşı gel
meleri mumkilndUr. Vucudun 
ora ına, burasına, bılha sa ka· 
rın, kalça 'e bacaklara topla
nan ;\ağları erıtmek pek güç 
değıldır. f ş meram etmektedir. 
Hareket. masaj \e kabında sı. 
cak elektrik kutusuna başvur
makla bunun ontine geçmek ve 
gidermek kabıldır. 

Deniz ma\ osu husu unda tı
tiı da\Tanmak Uzımdı.r. l'ıla)o 
güzelrlir ve) a ba kasına ~akışı
yor dı~erek kendı \ ucuduna uy 
mayan bır mayo gı) mek çok 
haUlı bir hareket olur. 

Genç bir kadının eter \Ucu
du muntazam 'e biçımlı 1 e de. 
niı k"narında mümkün olrıuğu 
kadar açık bir ma\ o giyebılır. 
Tombullann \"e hele biraz ya·ı 
getkınlerln bö" iP hır ;eyden 
sakınmaları &arttır. 

(De\amı 5 lnrldc) 
V d hr i 1 

..ıı Çıl ba~anların guneşn çıkma. 
ucu unun ve çe es n n 6 u· ·-----------------------

ı:el -re çirkin taraflarını bılıp 1 
ona gore kıyafet seçmek, milm· 
kunse kusurlarını dilıeltmeğe 
çalışmak lbımdır. 

On beş, on altı yafındakt 
genç kızlar umumiyetle ) a ı;ok 
tombul ve~a faz.la zayıf olurlar. 
Tombul olanların fazlaca hare
ket etmeleri, zayıfların gıdala. 
rına ve \ileut hareketlerine 
dıkkat etmeleri lcabeder. 
Yaı mevsiminde en goze çar

pan kılık, deniz mavosudur. Bu
nu nlcudunun çeklınc, ) aiın• 
~e tıpıne uygun olarak seçme· 
sın! bılmelıdır. 

Tombulca ve)a fi man olan· 
lar ma;royu ııyah 'eya Hıcn crt 
&eçmelıdı.rler. 

Zayıf ve bıçlmlı olanlar be
) az, ııçık mavi, 6art ve~a 601. 
gun yeşıl ma)o gıyebıhrler. 

Mayonun goğüs kı~mının vU. 
cuda uygun olması ~arttır. Goğ· 
ıü ezmeme~ı. fazla ıakıştırma
ması !.hım geldiği gıbl bl tut
ması da şarttır. 

O ya~takl genç kızların zayıf
lık ve:ıa şi~anlıkları, bir gud. 
de bozukluğundan ileri gelir. 
Ana 'e babaların bu noktaya 
çok chemmıyet verıp çocuğu 

r 
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l Film yıldızı Jane Greer, genç kızlara, çapkın er-

~ ~ekl~rl~- na~~~cadele ge~~~~~ 
Çapkın erkekler ı;eaıt ı;e ıttir. 

Ben size a a ıda, bunların 
en bellı ba lılarını \C onlarla 
na 1 mucadelc etmek !Azım 
gddı ıni anlat:ı.cağım. Çapkın
lar umumıyetlc a a ıdakı grup
lardan bi rınc gı rmrkle beraber 
dı er rupi .ıra ırenkrın usul· 
krınd"n de f d 1 nırl r. 

Eırınci tıp •\ere bakan, ) il· 
rek )akan • tıptır huı lar t 
mahcup. gayrt ç kın en goru
nurlcr. Bu halkrılc kadınların 
annefık 'e romantıklık tarafla· 
rını okGarlar. Czun muddet 
bo,le mahcup 'c çC'kin C'n ha
rekrt eltıkten onı a hakıki ı;ch· 
rclrrıllC orta) a rıkarlar. 

Bunları atlatmak ıçın yapıla
rak ey utangatlık \e çt>kingen
lıkte onlardan da i1f'ri ıtmlş 
gor,ınnıcktır. E r ı in bu ha
liniz kar ı ında sabırları lOke· 
nir de hakıkı mahı)etlcrlnl a· 
çığa \Ururla a o zaman onları 
·SıTden asla bn le bir şey bek
lemezdım• di)erek hakikaten 
mahcup edin. 

EHii, telefoncu \e 
Sporcu tıpler 
İkinı:l tıp Evcil tiptir. Bunlar 

sık sık e'tinile gelerek an· 
nenizle, babanızla tanı sır 'e e· 
\inize, annenızın konuşmala
rından çok ze\ k aldı~ı içın gel· 
dığınl soylerlcr. Bunlara kar§ı 
en rnue ir ılAh udur· l\ladc~ 
ki anneniı: için geliyormuş, o 
halde onu bir kar defa anneniz· 
le basba a bırakın, bakın bır 
daha cnnızin semtıne uğrar 

mı" 
Uclincil tıp telefoncu tiptir. 
Bu gibılrr her na ıl a o ren· 

dıklı::ri telf"fon numaranızı çe
'ırerek sızi mutemadıl en ra· 
hat 12 eder 'e sizden bir rande
\ U koparrna)a c;alısırlar. 

İlk olarak trldon numaranı· 
' zı de tırın. Bu kabıl deCıl e 
' 'e) a ) eni numara) ı da öğrenir· 

se kcndınlze, e' de olsanız bıle, 
~ok dedırtın. Kazara karşınıı:a 
sız ı;ıkarr.anız gayet soğuk ve 
kısa <'e\ aplar 'ererek telefonu 
kapatın. 

Dorduncu tip sporcu tiptir. 
Bunlar i i, sık ık spor ) ap

rna) a da\ et cd!'rlrr. İlk zaman
lar unduzlerı :. ptıkları bu da
' etleri sonradan geceleri de 
:ıapmağa ı;nlı ırlar. 

E C'r bo bulunup da bır ı?e· 
c da\ ını k bul ltt i nız En 
luks 'c en pah lı ) rrleri seçe
rek ı :ı or ) oturmc ıni oy· 
le' in. Bunlar ek rorı a z!.ı lırt 
oldukları içın ı•i ıkınd bır de
fa daha da\el edeme ler. 

Yapılacak ba ka hır ey de, 
onların yaptıkları porlarda, 
sıkı ç h makla, onları geçmek· 
tir. Hırbır cırk k kC'ndı sahasın· 
da hir ~ adınd·rn daha aş;ıgı hır 
se\ ıyede olmaya tahammül ede· 
mE:Z. 

Çapkın erkeğin 
Dığcr tiplerı 

~ite ikide birde, ucuz tarafın· 
dan olmak üzere ufak hedıyfler 
~ekerler, çıçekler gonderırler. 

Boyle bır hedıye alır almaz 
ılk iş olarak telefonu açıp mu· 
hatabınıza; çekrrın dtşlerınıze 
dokunduğunu, çıçekten de pek 
ho lanmadığınızı, nitekim gon
derılenlerı hır ha ta komşunu· 
ıa )olladığınızı &o)l :nnız. Ke
za hiç kım ,.d11n heıJı e abul 
etmenin Adetınız olmadı nı d.a 
ılA\ e cdın. Yınc l akanıtı kurta. 
ramazsanız o taman. ımcak çok 
pahalı hedı~ elerden ho landığı
nızı onlara hı~ ettırın. Bunlar 
da çok defa "Züğurt takımından 
oldukları ıçın yakanızı çabuk bı
rakırlar. 

Bunu, altıncı t•p, yani Casu., 
tip takıp eder. Bu gruna dahıl 
olanlar, ı;ızı gıılıden gızlı~o ta· 
kın ederek hH Ee) mızı, yani, 
hangi aatte e\ dPn ı;ıktı~ırızı, 
hangi )Ollardan g,,çUgınızı. kim 
lerle konu tu!!unuzu, nelerden 
ho landıJ'!mızı ıncedPn ince~o 

• 

ra 1 
tetkik ederler. Ondan .,;~da tr 
tram\8yda, otobüste, yo diıf" 
kantada, sık s•k, gQya tt,SB ~1' 
mıs gıbı kar ınıza çıkara!> 
le tanışma ı;areleri ararlar· 

Tedbir almak 
LAnm 

.~ 
Bunlara ~.erfı ılk ~·apse ~ 

&ey, takıp edıldığıt!~, 
sed!'r etmez, mnızi ~ a bE ı;a 
onu orta!ia bırakm"kttrd 1 
bır u·uı de erkek kar P r 
beraberınızdc getırıp ~ot';.,' 
tır. Karde ınızP, o ) anın\,ıJI r. 
lınre surııt a ma ını ten~ 
dınız. Erkek kardl"şınıı ~ 
akraha1arınızdan dı er bır ı: 
cı ~anınıza alın ve onu ç~~tdl" 
erkek arkadaşınız dı)e ı.ııl 1 
cdın, ı;ok kı kanç olduğu 
ılA\e t'dın. ,r'I'. 

Ycdıncı tıp Arkada ınbi! 
da§ı tıptır. Bunlar ı:ıziil dil., 
arkada·ınızın arkada•ı 01 de) 

<Denmı 3 üııctl 
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11 altına %3 mu luk takılmı~ bir uçak, alçaktan uçarak Aldrin 

Med ... arazi~e ııaçı)or 
isimli leni çekirge zehlrini 

~ enı dünyayı açlık tehlikesine 

~~~ 
Ç kırg 
11\Uca 

rle 
edıl 

ara· 

lıu nrnksatla bir takım mlira· 
dele boh:elerine a) rılmıştı. Her 
bolgcnin bir harek6t Amiri ilı! 
çol çekırge mlitehassı~lan 'ar· 
dı Bunlar, krndi bolgelerıol ~a· 
faktan guruba kadıır de\ ıımlı 
l\ll .sıkı bır kontrol altında bıı· 

hımlurar k çrkiq;c urulrrinın 
~elıp grlmrrli ,ınl anlı)orl:ırdı 
,Bır ) erde hır surunun mr\ eu· 
dı~etl mU•ahC'de edılır t>dılmt>z 
bu nokta hartta uzcrınde der· 
hal te~bit edılıyor, bfıtiln mD· 
cadele kampları telefonla du· 
rumdan habt>rdar cdılı~ordu. 
Ondan sonra da uçaklar 'e kıım 
yonlar o bolse) e olum saçı) or· 
)ardı. 

makbul 'e lrueUı gıdalar. 
dan hırı olarak kabul e
den hu bolge Arapları, müca· 
dele ckıpkrının faalı~ etlerını, 
her 'aı;ıta~ a başvurarak, aksat· 
ma~ a çalışıyorlardı. 

ikinri hır ı::tıçlük rle, müra· 
delenın Ramazan ayına ı astla
ınaı;ı olmuştur. l\lücarlrlc)·e iş

tirak f'drn Anıp lrjyonıı ;ısker· 
lrrinin ) arıı;ı, orııç tııtu~ or, na
mn kılı)ordu. Dlğl'r )arı~ı da 
oruç l ılmu) ordu. Orııç tutan
lara ııkşam ezanından onra ka
ranlıkta 'c grcelr~ ın sahurda 
gıda 'e ı;u goturınek &on dere
ce guç oluyordu. 
UrdUndekı mücadele munr

fak olmuştur. Fakat bu başan
yı cldo rtmek içın bir buçuk 
mıl> on lıradan fazla para ı;ar
fedılmıştır. 

(;rıerr.k yıl, ) eni bir 
Afet beklen!) or 

Bundan brs on yıl eneline 
gelınce)c kadar, <'rkirı:;cler· 

le mlirodı?lc lı;iıı yerlıler da\·ııl 
çala!':ık b:ıf!ırırlnr, slirıi)Pri hii· 
~tık ku) ularıı ııc\'kcderek ora· 
da :yakarlardı. l>i~cr hır usul 
de ha)'\ ıınların buhınrluğu yrr
lrrl ~ akmaktı. Sonı adan hu i~ 
alev mııkınelcrıle yııpılmışlır. 

Çckırı:e ıııınılcri Do u Afri 
kadan sımak doJ?rll iki haftada 
1600 kılometre vol kalclmişler
dır Bir dişi çt'kirı:c, yumurta
dan çıktıktan bir buçuk ay son
ra ) umurllama) a baslar ve 800 
~ umurt:ı y ıımıırtl:ıy:ıbilir. 13 ki
lometre grni~liğinde ve 4 kilo
metre derinlığinde bir çekırge 
ı;urCisu, göz açıp kap:ıy;ıcak ka· 
dar kı~a bir 7.amanda 100 bin • 
ton ı:ıda maddesini ) i) cbilir. 1 

Çekirgr ftfrli hu yıl için grç
miş sa) ılır. Fakııt, çekirı:te uz
manlarının haber \crrlıklerinc 
gôre. 1953 senesinde bu lPla· 
ket daha bu) iık çapta olmak 
uzrre ~en iden hao:gostrrccck, 
1954 de ise azami haddini bu· 
lacaktır. 

Jlusu5i surette )ııkaJ:ınıp karese 1..o)ulan {r.kirgclcr 
için I.ondr:ı)a giitıiı iıliıı kcn 

telkik:ıt 

-

e 
e 

M ' 
' ıs· v 

1 <:il~lr.ri 2110!1 l.i~ilil\ hir sryirrl 
l.iıtlf' 1 cinıınde haşlıımı~tır 
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Yazan: . . 
VEHBi BELGIL 

Bazı A\Tupa memlekctlerındc 
\e Ameı;,ıkada e(klrı umu

mı)ed .. , boksun )a&ak cdılmPsi 
lehınde bazı ecre~ anlar belır· 
dığını. hatta Belçıka parlAmen· 
tosunun bu hususta d ha da ı· 
lerı gıttıt!ınl üphc~ıı geç,.nler· 
rie gaıetelerde okumu~sunuz. 
dur. 

İn ani dil Uncclerlc hareket 
ederek bu gıbl t<>kllflerde bıılu
nanları can 'e gonuldcn alkı • 
lamanıa) a ımkAn ) ok. YAkıa 

bo) le bir kanunu çıkartmak 'e 
tatbık etmC'k pek de kolay de· 
ğıl. Zıra, ortada hır çok men· 
faaller donu) or 'e al kıs top
lama he,esıne kapılarak )Uzunu 
~ozunu allak bulhık ettıren saf 
gençlrrın sırtından. muhtclıf 
.sıfatlarla geçınrnler bU) lık ) e· 
kun tutu\or. Fakat, ne de ol· 
sa, bir çok müne\'\cr kımsclerın 
brıyle bir ee)ı dUşUnmil~ olma· 
lan bılc heşerıyet ıçln bllylık 
bir kazançtır. 

Zıra, spor adı altında yapıl
masına mUsaadc edılcn bu 'ah-

20 metreden l ere du~tn a kafatası çatlı' an Rafaf'I ustune du~luğu diğer bir adamı 
yaı alamı;tır 

fellerin efkarı umumıyede hak· 
lı tepkıler u~andırrlıgı gorili· 
mektedır. Aslolan, çoğunluğun 
kafasında bo}le bır fıkrın yer 
alma ıdır. Bır gün olur elbette 
bu fıkır de bir tathık sahası bu
lur. Fakat, ) asak edilmecı gere
ken faalı~ etler yalnız bokstan 
mı ibarettir? 

Kanaatimce, cambazlığın me
nedılmesi, boksun menedilme
sınden de e\'\el gelmektedir. 
Cambazlık yaparak, hayatını mu 
hakkak olan bir tehlıkeye soka· 
rak para kazanmak, hayat ka· 
zanmanın en menfur 5ekillerin· 
den bırıdir. Bır çok cambazların 
feci fıktbetı bunun en belig mi· 
salını teşkıl etmektedır. Kendi· 
!erine sorarsanız: 

•Ne yapalım ekmek parası ••• 
Hayatımızı kazanıyoruı• derler. 
Lakin vaziyet hiç de öyle de· 
ğıldir. 

Yeryüzünde mllyônlarca in· 
san normal 5ekıllerde hayalla· 
rını kazanıyorlar da bu yüz, iki 
yfü ki~ı mi yaparak ba~ka ıs 
bulamıyorlar, cambazlığı ter
cıh edı~ orlar? Hangı aı;lık dü· 
eiıncesi hır insanı, meselA, İs· 
tanbııl cergisinde, motosıkletle 
bır tahta u~tU\ anenın cıdarla
ı1nda cehennemi bir ı;uratle 
donmeye mecbur edebıllr? Bu 
adamlar her &anıve olumle kar
şı karsıya değil mıdirler? On· 
ları se reden istı~nasız hcrkc
sın Astıbı bozulmuyor mu? 

O halde yapılacak feY para 
kazanmanın bu gibi ~ekıllerini 
derhal yasak etmektir. Boyle o· 
la~anUstn ioler yapacak kadar 
kabıliyet gösteren bir ınsan ha· 
yatta hangi sahada olursa olsun 
muvaffak olur. 

Cambazlıkla geçinE!nlerin ne 
mlıthiş tehlıkelere maruz kal· 
dıklannın son ve en canlı mi· 
salı de bu sayfadakı resımlerde 
gorülmektedır. 

Resimlerdeki Uç cambaı Lon· 
drada tcmsıllf'r veren İspanyalı 
ile kardeşe aittir. 

1\hguel bisikletle telde )'UTÜ· 

mektedır. Rafael ve Seba tıyan 
ı~ımlı karde~leri de bı~ıkletın 
tekerleklerıne asılmış trapeıler 
fürrinde numaralar ) apmakta· 
dır. 

Bir ı?iln temsillerden bırl es
nasınria Rafael 20 metre yuk
seklikten rluşmlıstiır Olr:ıemis· 
Ee de kafatası tehlikeli Eurette 
çatlamı§tır, 

' 1 

.. . 
Bi lkletl kullanan 1igııel ile knrde~I Sebastl an da fılmlerlnl 
çekmek1c olan sinemacılar tarafından nıuhakkak blı olumden 

kurtırılmı§lıırdır, 

RaFael ıtnhal hastaneyP kaMırılmıstır. R lk bilyuk bir ea~kıD· 
lılı.. \'e &ıikundle hadise) ı takip etmektedir. 

3.13 tle Bafaı>I mıı\ aıeneslni kR~ hcderek )'f'rc ıhı ınlı~(ur. 
l\l tamaCih .'lliguel 8cbasti) anla bir tikte tcltle yıiriımc) c de um 

ttmi~tlr. 

Resimlerin altını okumak su· 
retıle bu facıavı baştan sona ka· 
dar takip edebilırsınız. 

Telden ındııilrn illiguel hastane)e kaldırılan kardeşinin arka· 
&ından a~lamal..ta \e çırpınmaktadır. 

m - om , ...••..•. ,., ............................................................................................................................................................ . 
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rını soyleyerek yan~nıza va!la·· 
mak lsterkr. Vasıta yaptıkları 
arkada5 daima bir kızdır Çun
ku, aklı ba ında hiçbir t.rkek 
dığer bir t>rkeğın adını araya 
karıetırmak i teınrz. 

Dıııılııra \erılecl'k cevap artık 
arkadaşlarınızla alakanız olma
dığıdır. Hatı:ı o arkadaşınızı 
mPlhederek a)Akasını onun üze· 
rınc toplamanızdır. 
Arkadaşın arkadaşı tipe Ya· 

kın bir tıo de sekızinci tıp olan 
palauacılardır. 

Un ·ırseu~r 
A&ıklar 

malıdır Bıından utaıımaz~a ,,. 
zı, daha ziyade df'm anlıların 
'e genç !; ııların gıttıklP.rı yer
lere gotürmt. ını snvlı.• ınız.. o 
ı.adar gencin arasında ık gaç· 

·!arınılan utanmazsa kendısı ıle 
yorucu 'e acele oynanan dans· 
lara kalkınız. naha ilk &eferde 
irlAhı kt.silır ve bir daha adını· 
zı bıle anmaz olur. 

·Pis tiıppe• 
Denilen tip 

• ~ . .. . 
'~====-===: • -.:..__=u.f': 

~iji 
/ ...... : 

t::::~:::::::;:::::::=:==::::: 
• • • • 

ı,..--: • • • • • • • • • • 
onuncu ''e sonuncu tip d~ Pıı; : 

ztippe tipıdır. Bunlar çıt : 
kırıldımdır. Gı)inis \'C tuv Jet· : 
lerıllf' tok onrm verirler: fakat : 
bunlar da kok'lzdur. Bunlarla : • 

Bunbr tanıdıkları vac:ıtasile ılk karşılı:ııımııda mf'ı.t>IA uı-la· : 
size iş bulmak, ışlerıniıi ko rını ayırma şekıllerıle alay ('ne- : 

la} la•tırmak, yardım etmek is· rek haska bır sekıl trklıf Ptme- C! 
teyenlt>rdır. Sakın lnanmavın li•ıniz Yahııt mPı;PIA hıvıl!ı var· \:::: 
Ce,·aben, ha) alta kimsPııin yar· sa btHklan hıç. ama hic; hoş- ,: 
dımına ıhtıyacınız olmıırlığını lanmadıl!ınızı MYIP\'{niz O er· • 
en bil~ ilk ze\ ki kendi t>:ışarınız tPsı gıın bıyıı\ını kestırlt ~oy- ~ _ Ji 
la kazanacağınız mu\'affakıyel ledığiniz <P.kilrle sacını avırır. / ,pı..\-(~ ~! 
le bulduğunuıu söylc,·iniz. flu Fefcr dP m"selA bwıkı;ız ,, ~ : 

Dokuzuncu olarak Baha tipi· hu kadar cirkln olara~ını tah- : 
ni ııkredebiliriz. min etmedığinızi ~i'lvll!! rıniz. : 

ı: Bunlar hakıkl bir baba tavrı Yani za, oılh •ı ne v:nıt!cağını ,a. • 
takınarak yanınıza sokulur 'e §ıran de!llPre çrvirin. ! 
sızlnle ahbanJığı ilerletmek is· ı~t" hurılıır rarıkınlıırh milra- : 
tr:rlcr. Bu gibılrrden kurtulmak dele kın benim bulduttum uı;ul· ! 
çok kola)dır İlk soziınuz: .o~. l~r. Sız bıırılara yenilerınl ilAve : 
lunuz olsa ıdi onunla tanı~mak· edebılirsiniz. : 

1
: tan ze\•k du)·ardım• demek ol- V. B. ! 
......................................................................................... "'+++••••• ~···································································' namazı kJlı> or 

... 



daş 
Yazan: ORHAN KEMAL 

Dorduncti sınıfa pek bi ile 
geçtıği için, babasının üç gün 
enci satın aldığı iki tekerlekli, 
tı!acık, pırıl pınl bisikleti üze
rinde kendini pılot sanarak, ana 
caddede kurşun gıbi gidiyordu. 

Nereye gidil'ordu? 
Hiç .. 
J.' akat çok sinirliydi. Yanlış 

maneua yapan, yahut durme
ren bir taksiye, yoluna çıkıve· 
ren dalgın birine, hiç bekleme· 
diğl anda önUnden geçiveren 
şaşkın bir sokak köpe •ıne kızı
yordu. 

Ya l ollnr? Bu ~ ollar niçin 
ho,dan boya a fnlt değildi? Yer 
Jerınden fırlamış parke taşları, 
çukurlar, çukurlarda birikip 
kalmış pis ular... Beybabası· 
nın dedığı gibi, memlekette sa· 
hıden de belediye yoktu. Eğer 
belediye olsa)dı ... 

Yolunun üzerinde birdenbire 
pe) dahlanan bir sokak çocuğu, 
elindeki deynckle arka çamurlu 
~a vurmu tu. Aklı gitti. Bu şe
hirde belediyenin olup olmadı· 
ğını unutarak, kuvvetli bir fren 
l aptı, eli deynekli çocuğa öfke 
ile baktı. 

O da kendisi kadardı. Baca· 
ğında yamalı bir k a pantolon, 
ayağında postallar .. Ellerini ar
kaya ko)muş, ayağını ileri at· 

mış, meydan okurcasına bak· 
makta30dı. 

Beriki: 
- Nı)e \urdun ulan blsikle· 

time? diye sordu. 
Öteki: 
- Vurdum, dedi, nolocak? 
Beriki: 
- Bana bak, db c serlle~tl. 

fena )'apanm sonra! 
- :-\e yaparsın? 
- Fena yaparım diyorum sa· 

na! 
- Ne yaparsın ulan, yap da 

görelim! 
Bisikletlinin iızerinc l iiı Udil, 

çamurluğa tekra r vurdu. 
Durum ciddi) di. Blsıkletini 

kaldınmın kenarına dayıyan bi· 
siki etli, min ekkilini tokaUıy:ın 
be) babasının edasiylc, deynck· 
linin karşısına dikildi. Be) az 
kepini sinirli sinirli duzcltc· 
rck: 

- Benim kim olduğumu bl· 
liyor musun? dedi. 

Deynekli: 
- Kim olursan ol! ce\abım 

'erdi. 
- Benim kim olduğumu bil· 

sen bu tarzda konuşmazdın! 
Beriki: 
- Sen benim kım olduğumu 

biliyor musun? dedi. 

--~ 

z 
Yazan: OKTAY AKBAL 

M emduh Şe\kct Sscnclal'fa ancak bir kere göıiişcbildiın. 
Kendi ini daha yakındım tanımak fırsatlarını kaçırdığıma 

oınrum oldukça üıiıll'l'Cğim. Geçen yılın tenımuzıınd:ı Nurullah 
Atı.ç'l:ı bMikte Yiiksel c:ıddesindeki evine gitmişlik. Yeni çıka· 
cak bir dergi için hiktyc rica etmeye ... O bir iki s:ıat süren zi· 
)ııretımiz sırasında bize biıhirinden ilgi çekici iki hikfi.}e anla· 
tnermişti . Dıri kendi lı:ı~ından, öteki bir arkada ının başından 
~eçmi iki gerçek hik:h c. A bdülhamıt saltanatı ~ ıllarını o hika· 
~ elcrde olanca r:erçesi, havası, m:tnası ile bulabılmı tim. l'ılü· 

~ahcdPci, tahlılcl, l:umoriste tarafları konuşm:ıl:ırından da :ı· 
çı!c~a bc'li oluyordu. in~:ın M. Ş. ı;;. imzalı hika eJcrl nasıl I· 

kılmadan, ~ orulm:ıdaıı okursa, onun konuşmalarını da Ö\ lesıne 

dinlc~ebılirdi. B:ına öyle gelmişti ki, hikayeci M. Ş. E. meşhur 
polı1 ık:ı adamı l\lemduh Şc\ket Esendal'dan daha UslUn, fideta 
ona hill:iın durumdaydı. Aradan aylar geçti, bir yağmurlu mayıs 
giınii tabutunun ardından )Ürürken hep o biricik ziyaretimi dü· 
şiinüyor, ı;a~ımızın en degerli sanalçılarınd:ın birinin dünyası· 

ıı:ı katılmaktaki ı;ecıki~imden dolayı İ<'İınde tesellisiz bir acı du· 
)U)Orduın. 

E ~ndal ın Olumu dolayı~ile dergılcrde, gazetelerde e,illi ya· 
zılar çıktı. Bu l ıt'lllarda hikayeci 1\1. $. K dan çok, C.Il.P 

nin eski genel sekreteri, :Millet l\Ieclisini gençleştiren uzak gö· 
ruşlıi polıtikaeıdan bahsedildi.. Son haftalarda )ayınlanan Seçll· 
mis hıkô)eler dergisinin M Ş.E. özel sayısı bize bliyük hikayeci 
1\1. Ş. E. ı gerektiği gibi tanıtıyor. Derı;:i sahibi Salim Şcnkil'in 
bu )<'rinde hareketi her türlil değer bir anlayış mahsulildür. Ö· 
zel sayıda üstadın birbirinden güzel, •Taş Ha\8n•, ·Bu sıska 
karı•, •Hamid için bir yazh, ·Kansının Koca h adlı hikayeler 
yer nlmı tır. Sadece bu dör1 hikllyc F.sendalı tanımıynnlara onu 
se\dirceck, öteki kitaplarını aratacak kuvvettedir. Ne kendi ya· 
şıtlarınkine, ne de kendinden sonrakilcrinkine hiç benzemeyen 
bir hava .. hl niyellc. güzellikle dolu bir dünya hasreti. ·Türk 
Dılio dergisinin temmuz sayısında ş:ıir Cahit Killcbi, Esendalın 
arzuladığı dünyayı. daha doğrusu Türkiyeyi şöyle çizi)ordu: 
·Ankaradan çıkıp ııe kndaı· gitseniz sonu gelmeyecek bir şehir, 
daha doğrusu bir kasaba. Tı1 sınırlara kadar. Ardı arnsı ı:elntl· 
yecf'k küçül:, gUzel e\ lcr. Bağlar bahçeler. Ekilmiş tal'lalar. Ve 
o kıi!;iik mulklerin mesut sahipleri: Saide gibi, Selime gibi ve· 
!alı e~cıl kadınlar. Ç:ılıskan, sağlam yapılı erkelder, tosun gibi 
çocuklar. BUtiln bu b:ıhti) :ır insanlar bu cennet ülkeyi doldu· 
racaklı. •M.Ş.E. ın hikayelerinin tümönden çıkan anlam i~te 
budur, bu özleyi5in mahsulleridir. 

Ö zel sayıda hır çok )azarlanmız, şairlerımiz onu aıu~or, ondan 
bah ediyorlar: Kul i Tecer, Ataç, Nıhat Erim, Aldanır, Na· 

im Tırali, Su:ıt Ta~er, C. S. Tarancı, A. Sayılgan, M. !<'. Ozansoy, 
N. H. Onan. U Naur, ll. Olcay, S. Şengil, S. Kocagöz, K. Gıılek, 
Sait J<'aık. llh1n Tarus, A. Nesimi... Sait l~aık ·Ölen iYl hikAyc
dyeı u sozleri soylilyor: •Ondan bize güzel bir roman, guzel 
hiklıvcl<'r kaldı çocuklar. rıiebuslukla, siyaset oyunlan günü, hn· 
li doldurur, oyalanclmr belki. Böbürlendirir insanı. Ama ölün· 
ce tarihe, hic sevmedil!im tarihe bile mal olmazlar. Onun güzel 
romanının, güzel hikfıyclerinin genç ins:ınların mahremiyetleri· 
ne, muhayyelclerinc, yaşayışlanna, mesut ve hiiziinlU saatlerine 
uzun sencl •r kansmasını dilerim. l\Iektep kitaplarına onun kil· 
~ücuk, tertemiz. güzel hikayelerinin kocaman !Aflıların yerine 
gecmeC::r.i dilerim. İlhan T .. rus • Esend:ılın sanatı • la2ısında o
nun r.ollUkncı 5:ıhı:ı) eU11i ele alıyor, sanatını tahlıl etmeden 
önce bu tarafını belirtmek gerektiğini söyleyerek diyor ki: ıGe· ı 
ncl St'kretcr oda ında na•ıl iğreti oturduğunu gozümlc gormil· 
UmdUr. l\lasa \e koltuk bo~ dururdu. Bir kösede, bir tahta san· 

daha üzerındc pineklcrdi• Abidin Ne imi'nin •Esendnl'ın fikir 
cephe 1 • Y87.IS1 ha~ 1i m"rııklıdır. Bunda ~azarın SOS) al ve poli· 
tik fıklrlcrmi, düsüncelerir.i öğreniyoruz. 

s cçilmis lııkfıycler dergici l\I. Ş. E. ozel sayı ı, oku) anı her ba· 
kımdan tatmin edi)or. 1\1. Ş. E. ı çeşitli cephelerilc tanıyor, 

sevi:ronız. Onun hikllycci, sanatçı dünyasına gıriyoruz. Ö) le sa· 
nırım ki hu ÖZ"'l sayıyı bir kere gören, karıştıran, Esendalın iki 
elitlik •HıkAyclcr• ini lmlup okumak isteyecektir. Mevcudu 
çoktan tükcnmls bulunnn •AYaslı ve Kiracıları. nı da yayınev· 
lerimiı her halde bır an önce yeniden bastırırlar. Şuracıkta bir 
noktayı işaret etmek l&terlm: Esendal"da, Nurullah Ataç, Sait 
Faik ı,;ibi •VC• kelimesi:ı!n düşmanlarındandı. Tek bir yazısın. 
ela •\e• kullanmadığı sö~lenlrdi. •Ayaşlı ve Kiracılan• romanı 
Vakıt .Matbaasında basılııken bir yanlışlık olmuş •ile• yerine 
•ve. konmu<:. Üstad o görüsmemizde :rana yakıla bu hikfıyeyi 
anlatmıştı. İkınci .baskıd:ı bu yanlışlığın düzeltilmesi üstadın 
rulrunu da sc\ indirir her h.;lde. 

- Senin kim olduğun beni 
aliıkadar etmez. 

- Beni de senin kim oldu
J;un alakadar etmez! 

- Ben dörde pek iyi ile geç
tim haberin var mı? 

- Vı2 gelirsin bana! 
- Benim babam a\ ukat am· 

ma ... 
- Sen de vız gelirsin bana, 

baban da ... 
- Asıl sen bize vız gelirsin .. 

Senin belediye reisin bile bize 
uı gelir. Tiirkı;eci notumu kır
masaydı sınıfla birinci oluyor· 
dum .. 

- Hadi be hadi, fiyaka sök
mez bize! 

- Ben bu yaz İstanbuln bile 
gidecefüm. Or:ıdn Galata kule i 
'ar biliyor musun? Benim ls
tanbulda halam var, enistem 
var_ Sen İ. tanbula gittin mi? 

- Sen de Sıvasa gittin mi? 
- Sıvas ne? Ama İstanbul! 
- Hadi lan hadi.. Bize fiya-

ka söker mi? Ben bizim mahal· 
Jedeki İdrisi bile tuşa getirdim. 
Fazla konuşursan .• 

- Nolur? 
- Olacağını sen dıi~ünl 
- ;-;'olur, anlıyalım .• 
- Fazla konuşma! 
- nen idris değilim ama ... 
- İdris senin gibi iiç tanc-

sıni tuttu mu kabak gibi vurur 
)ere! 

- Zor. Ben her sabah Kina 
Hl ruş içiyorum. Ciciannem ek· 
meğime tereyağla reçel sürü
yor, rafadan yumurta )'!yorum. 
Küçük halam diyor ki •• 

- Küçük halan da vıı gelir 
bana, cicl annen de •• 

- Ne demek istiyorsun yani? 
- Sen ne demek istiyorsun? 
- Hayır, sen ne demek? 
- Benim ne demek istediği· 

mi bırak, sen ne demek isliyor· 
sun? 

- Asıl sen benim ne demek 
istediğimi bırak .. 
- ........ . 
- ........ . 
iki horoz gibi, hirhirlcrine 

~ anyan sokuldular. Sonra ufak 
bir itişme oldu. Kar~ısındakl
ııln ndamakıllı sıkı olduğunu 
hisscdC'n :n·ukat oğlu: 

- Benim böyle durcfoı?uma 
b:ıkm:ı ben çok J..."UV\etllylmdir! 

Öteki: 
- Bas Jıadi lan bas .. cc\'abını 

., erdi, kuneUiymis. Bize fi ya. 
ka söker mi? Sen İdris! gör de 
bak . .• 

Birdenbire yumusayan avu
kat oğlu: 

- Demek l endin onu? diye 
sordu. 

- Tabii. Bir tuttum, bir sa· 
vurdum, tamam. Sülnıan !ıbi bi· 
le gördü, aferin, dedi. Sen Sül· 
man abiyi tanır mısın? Sülman 
abi gibi \·ar mı? Sülman fibi de
di ki, biraz daha büyü dedi, se
ni güreşe çalışlracam dedi! 

- Süleyman lbi güreşçi mi? 
- Değil ama, istese herkesi 

yenebilir. Sülman li.bi gibi var 
mı? Be? 

- Senin beyban neci? 
- Babama boşver- Ama Sül· 

man abi ... Yahu &en Sülman ft. 
biyi gör de bak .. Öyle fiyakalı 
ki... Hiç kimse onun gibi kız 
tavlıyamaz! Her gün başka el· 
bi~e giyer .. 

Bisikletli düşündü düsündil: 
- Beybam beni hariciyeci 

yapacak! dedi. 
- O da ne? 
- Bilmiyor musun? 
-Yoo_ 
- Sefir demek. ilki, ortayı, 

liseyi bitirecem, sonra siyasal 
bilgiler okuluna girip orayı dn 
bitirdim mi.. Deybam diyor ki, 
boyuna gezersin, diyor. 1nsan 
sefir olunca bütiın dünyayı do
laşabilir. Paris, Nevyork, Romn, 
Berlin, Londra. Londradakl 
Taymis nehrini bilir misin sen? 

- Dilmem_ 
- Taymls nehrinin üzerinde 

uzun bir köprü var! 
- Sülman Abi bilir .. 
- Bo~ver Süleyman abiye .• 

Sen bilir misin? 
- Ben bilmem, bana ne ba· 

kı)orsun? Asıl Sülman Abi.. O 
her §eyi bilir! 

- Sefir olabilir mi? 
- istese olabilir .. 
- Siyasal bilgiler okulunu 

bitirmiş mi? 
- Ne bileyim ben? 
- Bitirmediyse olamaz! 
- Nasıl olamaz yahu. Sen 

Sıilman fıbiyi gör de bak. Biz.im 
mahallenin bütün kızları biti· 
yor ona! 

- Ne biliyorsun? 
- Mektuplarını hen la$ıvo. 

nıın. Hele bir Fetanet var, eh. 
Her bir baldırlar nalı, tıelill) ka· 
dar. Diyor ki, bana çok çok 
mektup gelir diyor, her mek· 
tuba on kuru şverlr. S 'man A· 
bi de bir pazılar \'ar, nah. Sen 
sörscn onu, tıpkı Pekosbil' 

- Pekosbil mi? 
- Tabi yr. ne :zannettin? 
Bisikletli uzun urun düşiln· 

dükten sonra: 
- Sen, dedi, benimle arka· 

daş olur musun? 
(Devamı 5 incide> 

Şarlo rie Glemdel 

Sarlo, filmi irin bizzat )'azdığı bir şarkı) ı . iki sahne arasındaki 
istirahat zamanında ııb an oda çalı) or. 

Şessiz film devrinin dahi ko- perde hayatına 'eda filmidir. 
miği Şarlo bugün 63 yaşın· :;ial"io IIollirnl'un Bevcrly 

da. Saçları kar :;(ibi bembeyaz. Ilill isiınli mahallesinde bum· 
Yüzlı biı·az toplamış. Hareket· ne kadar iidcta bir manastır ha· 
leri, eski zcra!etinden biraz yatı yaşamış ve hcınen hiç kim· 
kaybetmiş. se ılc göriı5nıemıştir. Son karı· 

Şarlo halen J.imclight (pro- ı ile evlenmesi; ak) hinde bir 
:fektör) isimli bir film çe\İri· çok kiıtii §eylerin yazıiın:ısıııa 
yor. Önümüzdeki sonbahara si· \e söylenme ine sebep o!mustu. 
nemalarda gösterilecek olan bu Bundan ba§ka, bir kısım Ame· 
fılm bir palyaçonun hayatına rikalılar da onun, siyasi kanaat· 
aittir ve kıymetli komiğin beyaz lerinden dolayı hudut dı~ı edil· 

mesinl istemi~lerdir. (Şarlo se
nelerdir Amerikada oturduğu 
halde Amerikan tabiiyetine geç. 
memi~tlr.) 

Şimdiki karısı, meşhur piyes 
yazarı Eugene O'Neil'in kızı 
Oona O'Neil"dir ve Şarlodan 36 
yas küçüktür. Amerikan efkarı 
umumiyesini kızdıran da. ya~la· 
rı arasındaki bu büyük fark ol· 
muştur. ~ıaamafih, sekiz sene· 
denberi bir arada yaşa~":ln karı 
koca birbirinden çok memnun. 
Üç tane çocukları ,·ar. 

Üç ahbap 
Çnu~Jar 

Şarlo'nun evi 1\Iary Pickford'· 
un e\ine biti~iktir. İkisini 

l üksek bir duvar ayırmaktadır. 
Mary Pickford, Douglas Fair

banks ,.e Şarlo bir zamanlar, 
~·apışık kardeşler gibi, birbir· 
!erinden lıiç ayrılmazlardı. Üçii 
bir olup • United Artist• isimli 
bilyük film kumpanyasını kur
muşlardı. 

Mary Pic!ord Şarlo için şun· 
ları söylüyor: 

•Şarlo, evlerimiz yanyana ol· 
duğu halde artık bize uğramaz 
oldu. Halbuki bu evi alışının 
sebebi sırf bize yakın olmak i· 
çindi.• 

Evet. Şarlo artık evinden dı· 
şarı çıkmıyor. Odasında sırf 
kendi işile meşgul.. Nota bilme· 
diği için, filmin şarkılarını kil· 
ğıda geçiremiyor. Yazdığı sarkı· 
ları notaya tahvil için altı aylı
ğına kiraladığı Ray Rascb bakın 
ne diyor: 

Çalışmaya basladığıını7. ilk 
günler kendisini hakiki bir zır· 
deli zannettim. lliç durmadan 
ve birbiri arkasına, pratik ola· 
rak hemen, akordiyon, piyano 
ve)·a org çalıyor, uydurduğu bir 
şarkıyı mırıldanıyor \'e biltün 

• 

, 

bunları derhal notaya çevirme· 
ıni istiyor. Şarkıların kağıda geç 
mesi işi tamamlanıncaya kadar 
neler çektil?imi hır ben bilirim, 
bir de Allah.• 

Sanatkarın alameti 
Farikası 

y eni filmde Şarlo'yu yine e-
zeli kıyafetile, fakat bu se

fer biraz değişmiş olarak göre· 
ceğiz. Onun bıyıkları. melon 
şapkası. ceket ,.e pantalonu, ko
caman pabuçları \'e bastonu 
çok meşhurdur. Yalnız o bu kı· 
yafeti hemen bulmamış, zaman· 
la ilaveler yaparak icat etmiş
tir. 

•Politikacıdan daha 
Şerefli • imi~ 

Şarlo'nun yeni filmi d:ılıa zi. 
yade bir aile filmidir. Bir 

dela senaryo ,.e müzikleri ya
zan, bas rolü oynayan, rejisor
lüğü yapan,. bale numaralarını 
icat eden kendisidir. 

"3ıa.li4. ıÇ f/ÜZii~lll 
( eu SE..P/N.IN t7A z ETG~GK/° çiJN_ 
J.Vk TE.&-"R/.lt'.4 ltF /Li.,itV >'"A'TU~) 



tAPRAZ KELİMELER 
• 

Ha%1rlaga11: ESAT HA~IDVN 

~lda,, " - j y k d - .. 
1 

saga : u art an aşagıya: 

tt4e, - İ§lerinde başkalarının gıptasını . ı - Bos gezenın baş kalfası; Budala; 
~a k kadar talihli olan (üç kelime); Per· Degırmen; l\ladend.en tokm?klı tef. 2 -

aklııard • ..ı. • • • Paralarımızdan hırı; Umumı yardım; Coğ-
' e Ula~ an hır kuş. 2 - .t:.'ill';a pa\e· raf~a terımlerindcn biri. 3 - Aşagı kısım: 
:,.ı~ fltıa; Nasyonal-Sosyalıst. 3-Hare· İnandırıcı (aranc:a): Gizli >tazı i arefr Faz
"4l.tlıı dı. lllül~hazasız ve cür"ctktır; Eski la. 4 - Sessizhk ifade eden bir kelimr; 
'da barın guneşı; Be azlaşma; Yakın Do· Korkak; Y~min.: İnce kıl. 5 - Esas; B~l-
s, ır Şehir. 4 _ Budala (dort kelime). kanlarda hır gol ve kasahanın adı; Gur; 
t. Iukadd . .. A) ak (farsça); Rı•y. 6 - Kalın tuv: Akar 
"itki 

6 
es; Bır renk: Devlet sembolu: sularınıı7dan biri; İplik demeti; Güzel sa-

l~; t1 - Rir edatın kısası; Anadolu A· natlar çıplagı. 7 - Uçmaya yara,·an şey-
iıılllak aş. 7 - Askerlikte a<'ele korunak terden biri:. Bir musiki işareti; .'faş ve. a 
i! it ta kullanılan ı:;ev <iki kelime)· Bir duvarda del ık ;u;mava yarayan hır 11c11 sıv-
t~Yarıın korliJk. 8 ~ İşarl't sıfatı .. Yal- ri ağır drmir. R - Raşa ııelen (varı f~r.sç~. 
~@ a tıldas . . A .' yarı arapça); Tahtından fNaJ:!at ctmıı:; hır 

~· H , 1• Tabıat. 9 - ma; Bır ma· kral 9 - Arzın pevki: nir kadın arlı: lllr>t· 
ı '~er~'1 an tuvaleti. 10 - Pirinçli et ye- Ji ı:;iş: Bir tarafı 111:un tııvlıi -vünci<'n kalın 
l ...._ ~tıden biri (ıki kelime); Bir renk. vağmurJuk. Tlişli tekerlek. lO - nir edat; 

~ ~ri; A~ ı , uvası; fnce kalburdan J?e· Ha~am kundurası; İlJ?i: ~cı dııvma nidası; 
k Dilsiz· 1\1 , • J f 12 Hakıkattc olmavıp zıhnın \'ar saydığı. 

ıa'tanıa • · usanın mucıze a e ı. - l&-nir a ırJ,ı • g.lc;usu.ijq_n.kısallm:tsı· Bir 
t~ ara n, n · · ~ at: :Olde: sıı \'C '·eş illik hnvali: '°ıluşnı11 
~ij. bası. 18 - Hafıf tathlarBah öiri: hı: F'ıvat. 2 L 'Bayınrtır hııle J!PlirnıC>: ı;:

' 14 
1 lrrnekte lnılJ:mılan kah (iki keli· ~ip; Eı:;ki unvanlarımızdıın. hiri .. 13 - t~r!· 

~~ - Mecaz m~nada: zenci: Havınlık; ı?tn arkarhışı; Gramrr l<>rtmlermde!1 hırı; 
~. 1farı; a . Şebeke; İlk. 1 4 - Rc>vaz: tkamct,gah: Es· 

htri· ç ). 1!) - Afrıka mr>mlrkr>tlerın· ı..; bir ağırlık Olçiisti; :Rir hayvan; num:ın 
~ lı~ u' ~utbesız askE'r: Yağlı kara; Bir lekesi: Bi .. r>rkek adı. 15 - Muhtelit: tt 
~ h nvanı. lfi - Bırıktirilerek kulla· mit: :RtıYlikçe; DEwletlcr (arapça, cemi). 
e ır su fıki kelime)· Bir balık (ild ke· l <i - \"esvesl': Kiliı:r k;ı<iını: Hareket mer-

14 aı 17 - Tesir (ve~i kelimeleırden): k,,ı.i. 17 - njr mavi ·er de~işlirmrk: lJ. 
~~ hırda a · . .. . . . 7.Unluk <arapça): Servet mahfazası: Çalış· 
ı~ ııı~ı: İr, dı rok geçm hır rukseltı (ıkı ma mrvzuu: Su <ar:ıpça). rn - Jluhuhat 
~' l\ hal. 18 - Ba\Tam (arapca). tozu; Bir nota: Fcvc fevc <iki kelime); A· 

ilıtı11ı. etuın <ıki kelime>): Çok ı:eveze ftki lış veri" 'eri. l!l - Dul kadınlar <arapca. 
lrt(. • Sir renk. 20 _ Zinet 21 _ Bir cemi': 1\elimf'niıı hası; Sah!o: :remiz; Bir 

k-\~ ' lıecenin yarısı· Bir vfüı etimiz: soru e.d<ıtı. 20. - Üvev d~ı:!ıl; \ asıta; Lez· 
r. faran ' . Y • 1et: Bır me\•ı:ım: Sovaçr>kım yolııvle olan. 

'lıı, N ta). 22 - Ceı;ur <ıki kehmel: 21 - !odern sürme: Bula,.ıcı: İsim: Giz: 
z efeı:H bir mm:ik aleti. 23 - Ha· !\~esıılive~. 22 - Moda\a UY~lln J!İyinen; 

•~a a~anın kısımlarından: Yapma<'ık Herkeı::i 11 ;?Ö7:ii önünde: Prnteı:;to rnakamın-
~i~ l\ornşu bir memleket. 24 - Bir da toplu olarak çalışmama; Kemirgenler· 

ı ar~ llıe2hehinln bir fırkasına mensup: den bir haynn. 23 - Biraz limon lc1.ıetli; 
: ıki kın~n sekizde biri. 25 - Merhamet- Rir çeşıt resim cetvPli: Bıh-ü; l\lat. 24 -

ltı~, 1'.!lııne); no ·un eğip yalvarmak (ıki İffetsiz kadın: Kısır; Bir şeyin iki kenar 
· arası. 25 - Bfü~in. 

~;:•dok; copror bulmacamırın halledilmiı ıeklini, bugDnkü goretemiıln 
~11cü ıcı ~yfasında bulacaksını%. __ 

Yeni arkadaş 
OJı;tu <Bap 4 uncude) 

1 1 ıı:ı. 
t ~ e~ııı 
~ %rıan lzi beni de &il· 

' tıııak r mı? 
, Otar llııtn .. 
' &cıra ll:ıısın? , t(1 ,..rııı:ı .• ' s. •lJlıi 

• ıı.~ bak rle çalıstırır df'ğil 
L-~ ı.._ rna benim o~le dur· 
qt• "'n k 

~latk to kuwr:tliyım· 
\>ııra 11 letırnin ramurlu· 
ı~ ıj ı, g~"n de~ıı de baska· 

'9"'llııı ça terirdlm onıı. Bı· 
\> \>tıra~ıırlu~una senden 

12t• tlir mi') 
~ •illa · 
'"'rıı z. 

~ ~•u!~~ arkadaş olduk 
't r da gonUnler de· 

•bı " 
t •tı aruraunJar da bak .. 
~r l'llru alarına aldılar, a· 
,tttıı, ııı, e ba·ladılar. 

~ 't ı;e,ırlriz enaiy1 de· 
ibt ~ h 

l 8 
u .. Bize kim der· 

' tııı1ıı 
\ 't~,.,, ııe &enin? 
' ~·'an l\ 

t~\ 1kret ~ınaı Senin? 
ı~t IJPtJ • 1'arıan Kemal1e 

1~ı kı r bı1e dettıl mi" 
b ldırırlarsa ne yapa. 

r 
1 ta: bi 
"l'ııı r sol. .. 

. ~~ ıje ıı ~ı~Ahl ı:alıştırınra 
~. 'i Herkec: bl den 

l;: •tasın SU!eyman 
~~o 

Zctınun arabası öniln· 

de durdular. Avukat çocuğu: 
- 1çelım mi? dedı. 
Berıki omuz silkti: 
- Param yok ki benim .. 
- Bende var. içelim .. 
Buz gibi gazozları dıktıler 

Sonra Silleyman a~bevl bulmak 
tiıere ağır ağır )uruduh!r. A· 
vukat çocuğu: 

- Sen dtlnyanın en iyi arka· 
daşısın, dcdı, seni çok sıwiyo· 
rum. 

Beriki: 
- Sen de, diye mırıldandı. 
- Bundan sonra bırbirımiı· 

den hıç a 'Tılmlvalım e mi? BI· 
rımlze bir ey go~lerlerse iki· 
.ıniz bir olup mirızlıyelım ena· 
iyi... 

- Marızlıvelim ama, annem 
beni hcır zaman sokağa bırak· 
maz ki .• 

- Nıye? 
- Haftada Oç gün Özel ida· 

re mfidurl"rine gider .•• 
- Gitsin. sana ne? 
- İs yapm~a gidiyor orya, 

kundaktaki kardeşi mi de ba
na bırakıyor. övıe kızıyorum 
ki . . Boğacım geliyor .. Ben kız 
mıyım') 

- Ne icl yapt)•or annen Özel 
idare müdurlel'fr.de? 

- Tahta silıyor, çama~ır yı. 
kıyor ... 

- o~mek sen de çocu:a ha· 
kıy onun? 

- Öyle kızıyorum ld .• Birln· 

de ... Ama bak, kimseye sbyle· 
mbeceksın? 

- Yok canım ... 
- Gırtlağını bir sıkdım, ço-

cuk mosmor kesildi. Sonra acı· 
dım enabe .. 

Avukat oğlu: 
- Dur he. d,.di, be) bama 

&Ö)leyim, bizım hızm'!tçlyle hah 
tnıını kovııun .. Ha? 

- 1\he? 
- Babanla anneni alsın. Bi· 

tim hahçe\3nın lmlubesi sizın 
olur, hE"r ,g0n beraber, ne i ·I 
dı:ı~ll mı' BPybamı ~ol"'ien, öyle 
b 1 ki... Hele del annem . 

BPrfkl: 
- Olmaz, dedi. 
- Ne olmaz') 
- Bızim oraya gelmemiz ol· 

maı.. 

- Nıye? 
- Bahçn anla hizmetçinin de 

çocukları vardır her halde .. İs· 
t"n çıkarınanız siz, sonra, aç 
kalırl ar .. Yazık ... 

'fam bu sırada yanlannda 
küçük bir spor araba durdu. 

Beriki: 
- Be bam! dedi, bJt\kletl 

bırakıp koştu. 

Direkshondakl tombul, be
)"aı adam: 

- Kımdir o yanındaki? diye 
sordu. 

- Arkadasım, Tarzan Ke· 
mal! 

- Ha? Ne bitim §eY o? So· 

Her yaşın kendine 
ve kusurlan 

has güzellik 
vardır 

(lla~ı 2 ncldc) 
Yası ilerlemiş bır kadının de

nız ve gılneşten kendisini mah 
rum etmesı doğnı olmaz. Fakat 
helıııi bılıp ona ~ore hareket 
etmesi ve 1:ıyinme~i. daha doğ· 
ru soyunması icahedcr. 

Za~ ıf hır kadın irin mayo seç 
mek daha koln)dtr. Her rt'nkt-0 
\ e §Ckildckini her ) a~ta giyebi· 
lır. Fak:ıt \lİcudu sr.nclerın te
ı;irı) le fazla ~ ıpranmıs olanla
rın bu et \ e~ a kC'mik ) ığınını 
hl'rkesc te~hlr etmeleri doğru 
olmaı:. 

Ya§ını ba~ını :ılmıs kadınla
rın şort ı;ı) mesl dP. dofnı de· 
ğildır. Eğt'r 'ucutlıırı mu~aitse 
pantolon, drğılse etrk \ r\'a el· 
hi~e gı) mclcı i daha b i olur. 
nakımsız saç her yaş için 

tirkındır, fakııt kır ~aı;ın hakım 
sızına hk tahammtıl edılmcı. 
Bojalı ı;:ıçların da çok dikkatlr 
\'e !tına ile bakılmaları şarttır 
Güneş \'C dmiı bu gipi saı,:ları 
daha çabuk hMrlufüı için bıısa 
bir mendıl ba~lamakta fa) da 
'ardır. 

El V"I' avıık bakımı için de 
ya$ hah ~ mP\7UU rieğildır. Her 
jıışt:ıki karlının e11Prinf' "" il· 

kak çocuklar!) le mi arkadas ol· 
mağa basladın artık? 

- Ama beyba .•. 
- Aması maması yok. Atla 

bislklctıne, doğru c\ e. Hadi ha· 
kalım. marş! 

Spor araba ôfkeyle uzaklaştı. 
Beriki ağl ıverak kadar Ofke-

liydi. Bisikletinin yanına ıeldi. 
- Ne dedi baban~ 
- Hiç, bo5ver .. 
- Benim için mi? 
- Yok canım .. 
- Nıye canın sıkıldı ya? 
Avukat çocufu: 
- Allah beli\sını 'ersin • de· 

dl. Sen ~ımdi nere~e gidecek· 
sın? 

- Ben mi? SUlman lblnln 

yaklarına ıtına etmesi lhım 
gelir. 

Bir kadın ; vucuduna, ~·Uzilne 
\'e ya~ına uygun bır kıyafet se. 
çecek olursa, old~undan be~, 
on yaş 1:enç gortinebıldıgı gıbı 
daha da glızel gôruncbılır. 

Yiıze bol krem 'e yağ stir· 
mC'k, rildın k11rumama~ına 'e 
buruşmama~ına ) ardım eder. 

Bacakbrdakl fazla kıllan el 
dermek iiçn muhtE'lıf usuller 
\ardır. Kıllar aı ise hrr giln 
sabunla~ arak pon~ taşı ile ha. 
cakiar oğulacak olursa bu kıl· ı 
lar zamanla zaıl olur. E~er ba. 
caklar fazla kıllı ise a~da \'eya 
il~ç ılP Cldcrılrbılır. Pek Çok 
fazla olanlar için de rlektrıkle 
bırnforı izale ctmrnln çare ı 
,·arriır. 

.Rır kad111ın ze, kli \'e ıarlf 
olıışu 'ucııdunırn bakını tarzın. 
dan anla•ılahilır. 

Kcndl•ıne itina eden bir ka 
dın, daıma daha cilzel ve daha 
genç ı:rorfi.ııur. 

Her 'aşın kend ne gore ıU 
ZPllıklrri \"e kusurları ''ardır. 
Butün hün"r bunlım hlllp ona 
gcire hareket etmekt11rflr. 

lt E. Y. 

kah\ e ine u~rarım , ı;onra da çe· 
ker gıderlm ba~lara ... 

A' uket çorul!u iclnl çekti. 
- Senin ) erinde olmak fa. 

terdim. 
Beriki: 
- Yok canım: dedi, imreni· 

lecek eey değıl. Ben çoğu glın· 
ler aç gezerim. SU!man fıbl ol· 
masa halim duman. Slllman A· 
bl bir, bir de F lanet abla .. Hal 
· ·ıkı &en" Tereya ı, yumurta. 
reçel.. Kimbılir ne s:U7el ye. 
mekler ~erslniı' Biz" EkmPk 
pevnir, ekmek te)iin, ekmek 
turşu. 

Ku""etll gilneş tam teped"Y 

1 

dl. İkisi de ha ka ha5ka yerle 
re bakıyorlardı. 

Orhan Kemal 

\'AZISIL 

I\alür mort 

li'U ESN.dl)A 
AGA~tA~/N 
A~AS/NôAIV 
so~~k' &EA.11.· 
LI BiR Al>.4M 
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'~URVIV.' IJU
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- Ne tabuk dem dcğl,tlrdto" Dem!nklnin 
külotu ın.ı,·ı idi, hıı ~dtrklnln pl'mhe. 

YAZfSlı.. 



• 
HELSİNKİ= 

OLİMPİYATLARINDA 
• • • 

Si ıy 1 
bu • a erıy 

Macar'lar, Yuqoslavya'yı 2-0 yenerek futDolde 
olimpiyat oldu. • 

şampıyonu 

hfls ~eıbolde ııslaı·ı 36-25 biı•iııci oldu 
Uel inki, 2 (A.P.) - Dünkü .-----------------......oımli! 

Dün Lido'da 

yarışları , 

nlUsabakalar c nasında Rus •(~~~~ "~c·r. ._. .. ,.,., ' ~ ~ >:.. .. 
takımı puan kazanamamış \e .. ~!)., '/ ~ -~ ~ .Jt ;f~-;; l~ 
Amerıkan takımı 24 • 1/2 puan ! · .. ~/ {~ : '" . l• :1.•· i,t.t~ ·::;ı,~{Fı(2..; ,....,,,, .. :. ... _ 
elde etmi lir. !" ""' ~ ı • ~ r :,;N"~iW't~ .,.• tç,:--t~··a. A·;.?.l~ı>:. 1--."i"~e:\~~-' 

Dun yapılan üç yüzme \'e ilç f \ ' ~ W1t-..., • l'ıt.1:1 "J~;g.,;;.rttf".. ~"""~~··-
dalma miısabakasmda Amerf· t ~ t + f, ') " fı 1 ~ • ~ı·:M~ • ..,\!:n..'if"Mh"f:~.M~~ 
kan atletleri ta~ımlarına 34 "' •.ı.'ı:oıııitf}~;"'<!l'l! :~~ 
puan kazandırmışlardır. Bu su- ' ';f 
rt>tle resmi olmayan puan du- t: ~· 
rumuna güre simdikl halele ~tııı!}tl;ı. .. I 
Rusya 523 • 112 puanla basta lrS~~t11;~ 
gelmekte. bunu 499 puanla fi 

Dün Lido'da yapılan Akde 
niz Yliııne müsabakalarında a· 
şağırlaki nelkelcr alınmıştır. 
8Ü} iil.ttr 

l_Y_u_r_t_ı_a_s_"_p_o_r_ 
Amenka takımı takıp etmekte
dır. 

Ferdi epe karş.ılaşmalannda 
kazandı.::ı muvaffakıyetler sa
~ esınde Macaristan iiçüncülük 
durumunu sağlamıştır. J.laca
ristanın 262. dordünculüğü el
de etmek iııere bulunan İsve
~in i e 230 • 1/2 puanı \ardır. 
Finlandiya 138 • 1/2 puanla 
beşincıllk dıınımundadır. 

Miı abakalnr yarın sona cre
Ct'k ve Olimpiyatların kapan· 
ma toreni yapılacaktır. 

istirak eden inıııetıerin gay
ri resmi puan dunımu şu şekil· 
dedir: 

So\•yet Tiusva 523 • 1/2. fn
ı:ıltere 103, İran 40. Tüı'ki~ c 
35 • 3/4. l\Jısır 22. Fıliplnler 4, 
Ven~uelıı 4, Uruguay 4. Pakis
tan 3, Kuba 3, Yunanistan 1 • 
1/2, Singapor 1. 

na ketbol 
Hclsinki. 2 (AP ) - B. A· 

menka ba ketbol takımı bugiln 
Rus takımını 36 • 23 ~·enmek 
sureti> le Olimpiyat basketbol 
~ampı) onu olmuştur. 

Amerikan takımı Ru l:ırın 
top kontrolü için kullandıkları 
garip taktıkler karsı ında ivi 
hır oyun gösteremediği gibi 
isabetli atışlar da yapamamış
tır. Buna rağmen, Ruslar 11 
puan farkla yenilmişlerdir. 
jkfnci haftııym ba ladıktan 3 
dakika sonra Amerikan takımı 
20 • 21 gerideydi. Aradaki fark 
tedricen kapatılmış ve Ameri· 
kalılar maçı hızlı bir tempo ile 
bıtirmistir. 
Turnuvanın ilk m:ıçlanndan 

bırındc Amerikalılar Rus takı
mını 86 • 58 yenmişlerdi. Ara· 
daki klas farkına rağmen bu
gun nu lar, hep i uz.tın boylu 
'c iri ;ı. arı Amerıkan basket
bolcuları karşısında inatçı bir 
mudafna tutturablJmişlerdir. 

Diger bir ba ketbol maçında 
Şılı, turnuvanın fa\·orilerindcn 
Brezılya takımını 58 • 49 yen· 
miş \C turnuvanın be incisi ol
mu tur. Brezilya 6 ncıdır. 

lUac·arlar Olinıpİ) at 
:ımpl,>onu oldu 

lfol inki, 2 (A.P.) - Macar 
futbol takımı bu :ık am Yugos· 
la\ takımını 2 • O yenmek su
retıylc Olımpiyat futbol ş:ımpi
~ onu olmuştur. Futbol kalitesi 
bakımından oyun pek parlak 

olmamış ve 60,000 se~ irclyi faz. 
Jasıyle tatmin etmemistir. Böy
lece turnuvadaki Macarlar 1 in 
cı, Yugo lavya 2 nci, is ... eç 
3 uncü \e Almanya 4 üncü ol· 
muştur. 

l\leşhur ZatoıJek 5000 ııırtrPnin 

1 HELSINKİ MEKTUPLARI 1 
•• r 

•• .. e 
1952 olimpiyadının en muvaffak ~tleti 

Çek lokomotifi Zatopektir 
şüphesiz 

H el n\ .\rk:ıdasımız Sedat 
T:ıvl:ın biltlırı) oı· - letizm 

miı.sabakalarının son • günil 
bir Uem oldu .. F.sa en her gü. 
nil baska bir ilemdi.. Şimdiye 
kadar. Olimpiyat atletizm mli· 
sabakalannın hiç birinde bu 
kadar Olimpiyat ve dilnya re· 
koru kırılmamı tır .. 

Bıı da gö teri)or ki. bOtün 
milleUer 1952 Olinıpi;ı. atlarına 
adamakıllı hazırlanmı hır .. Fa
kat rekorlarda, pistin de bü' 
;ı.tik rolü olduğu söyleniyor .. 
Fiıılnndiy:ılılar fevkal5de hır 
pist h:ızırl:ımıslar .. 

Öyle koşular oldu ki, yalnız 
birinrl gelen değil, ikinci, h
çtincü gelenler de eski dünya 
rekorunu kırdılar .. l\lc ela son 
gün yapılan 4X400 bayrakta 
.Jama;ı.ka birinci geldi eski 
dünya rekorunu kırdı. İkinci 
gelen Amerika takımı ile Ü· 
çüncü olan Alman takımı da 
eski rekoru kırmı5 bulunu;ı. or
lardı. 

Jamayka'hlar bu yarı ta A
merıkan takımını mağltip et· 
mekle, 9-18 olimpiyadının inti
kamını almış oldular .. Bilindi· 
ği gibi 948 ele ikinci atlt't ola· 
rak koş:ın Janıayka'Jı Wint'in 

ayağına kramp girmesi Amerf- uçuncıı ve ellı dörduncü mü· 
kan takımına bu yarışı kazan. sabık kapıdan gırdiler.. Yıne 
dırmı tı. Aylar me~danda ;ı.ok .. Bereket 

4X400 Kadınlar bayrak ko· :ıhaya giris kapı"ını kapadılar 
şusunda Avusturalya, ba;ı.Tağı da ;ı.arışın bittiği \e bizimki· 
düşürerek birinciliği Amerika' nin ~arışı bıraktığını anladım .. 
ya kaptırdı. Halbuki Avustu· Sonradan öğrendik A) tar daha 
ralya takımı Amerika), kolay- onuncu kilomt>lrcde > anşı bı
Jıkla ycncbilccckli.. Amerikr.n rakmıs. 
kadın ba}Tak takımının üçü ,--------------
si) :ıhı, biri beyazdı ve ümitsiz ccRüyam» da 
<ıldukları bu yarışı kazanınca, 1 ~ 
e~inclerınden dakikalarca sn ı Yolculuğun sonu 
hanın ortasında oynndılar. • - ..,,..__ _._ • ·- ....,. 

1952 Olimpiyasının en ıııu· ı p J 'd 
\affıık atleti şüphesiz ki Za· a ermO an 
topck'dir. E\'\ıela on bini. son · 1 b I' 
ra beş bini, son giinü dr ;:\fara- s tan u a 
toni kıızandı 'e üç kosuda d& rn tararı ilhenin birind 
rekor yaptı .. :m yaşını bulan :ı5 3,ra sı nılad ırı 
ZATOPEK önümüzdeki sene ·S~kıln;adın mı'!• diye 50• 
belki de Olimpiyatlardan sonra ranlara •Bilfıkis, diyorum. E-
atlctizmi bırakac:ıkmış .. Karısı i,icr l\lardin ilerde bir ~ün Pa· 
da kadınl:ır arası ,mızır:ık sam sıfik'i 3 mak tasa\'\'Unınu ger· 
piyonu oldu.. Bu surcUe knrı çekleştirecek olursa, •Rilyam• I 
koca dört altın madalya kazan. la tekrar uzun bir seyahate çı-
mış bulunuyorlar. l\tar:ıtonda kabılmek ıcın !!emici olmaf:ı I 
7.atopek ilk beş kilometrede Ü·' st'rn ~P\e k:ıbui ederdim. Hrm 
çüncü vazı~eltc idi.. Besinci o zaman dıinüşte eş dostun teb
kilometrerlcn sonra ba a ı:eçtl 
\'e otuz ,-edi kilometre daima rıklerine göğ ümü gere gere 

teşekkür ederdim. Halbuki şim 
basta koşarak yarışı bitirdi_ di misafir \'e ::azeteci olarak 
Yarıştan sonra dahi. sanki bu kalıldığım bu yolculuğun SO· 

yıpratıl.'t yarışı bitiren Zalo· nunda •tl.'brib eclilmck, «spor-ı 
pek. o dcğildL r 

.Kadınlar arası Yüksek At-

1 
cu • sı atına Hiyık göriilmck ol-

lamada AVlı~turalya, İngiltere dukça mahl·up edici oluyor ... 

'' 
R l""a arasında "Ok sıkı b'ır Tunç Y.\t.:\JA~ 

(' \ ·~ " 
mücadele oldu .. Fakat A \'ustu· 
ralya ile İngiliz iki atlayıcı 

, Ru: kızını 1.63 de ekarte edl
\'erdiler .. 

4X100 Amerikan takımını 
mağlup etmek imkfınsızdı .• Ni· 
tekim zehir gibi bir koşu çı· 
karan Amerikalılar bu ~ arı~ı 
aldılar .. Amerikan bayrak ta· 
kımında yüzenlere birinci, ikin 
cı \'e üçiincülerilc 110 engelli 
birincisi vardı .. Böyle dört azı· 
lı koşucuyu geçmek kolay mı?. 

Ben son giinkO yarı tarı 
Ü) le kısaca anlatmağa ~alı • 

tını.. YalnııC nıaı·atonu unut
tıım .. Aı kaldı Ayların yliziin· 
den hastalanacaktım.. Akşam 
ha\•a adamakıllı serinlemişti. 
Ben cakeıli idim.. :Maratoncı
ların stada döniisD baslad ı .. 
Saydım.. Yirmi,. otuz, kırkıncı 
hatta ellinci atlet gcldi .. Fakat 
Aytar meydan<la ~·ok.. Caketin 
~ aka•ını kaldırdım ) ine bekle 
meğe ba !adım.. Nihayet cllin· 
ci elli birinci elli ikinci, elli 

100 :llttrr Serbc t 

t - H. Yüksek C ·. 1 06.7, 
2 - ı,, Tavukcu M s. 1.09.1, 
.3 - N. Nakkas !ll.S. ı OJ.b. 

200 Serlıe•t 
1 - H. Yüksel G.S. 2.51, 

t e 
a' aç 1 

2 - A. Özbey B.J.K. 2.43.6, 
3 - K. Karadumıı:ı l\I S. 

2.50.9. Atletizm, basketbol, futbol federasyon başkanları deği_ştirilİ~ 
. • Jciil lı ,. 

mistir. Bu altı kışı 'fcrtıP ..ı1 1000 l\lrlrt Srrlu• t 
l - Y. Üziiak F.B. 14.22.7 

(\'TR·, 
:? - A. Özbey R.J.K. 15.09.5, 
3 - ':\. N:ıkkaş ::'lt.S. 15.20.5, 

100. l\I. ~ırtii"lii 
l - A. Gtiçliio[:lu G S. 1.18.7, 
2 - E. Sande.r Y.t l .29.B. 
3 - B. Koksal M.S. 1.31.5. 

200. "\(. Ku rhağ:ıl:ıına 

1 - e. f nal Y.t 5 03.9, 
2 - R. Gümüş 1\1.S. 3.21.7. 
3 - G. Giınalta\ 1\1 S. 3 37.5. 

3:\ 100 Karı ık Hıı~ nık 
l - Yüıme lhti as 3.59.6, 
2 - Galata aray 4 Oi 5. 
3 - l\lodaspor 4.22.9 . 

Pm an Dııl'Uınu 
1 - G·ılat:ısaray 71 Sayı. 
2 - 1'Iodru;por 55 sa~ ı, 
3 - Yüıme İhtisas 49 sayı, 
4 - B .J.K. 28. :ıyı. 

!5 - F"ncrbalıte ıa. sayı. 

Ortalıu: 

400 :.n~tre !-icrhr~t 
1 -· r-\. Er :\l.S. 6.!17 5, 
2 - !. 6ilgitay YJ. 7.15. 
3 - E. Pckcan G.S. i.22.6. 

100 Ietrt' "ırtü~tii 
ı - N. Sıjnmez. Be) koz 1.45, 
2 - ~. Erkan Brykoz 1.50. 
3 - H Hatay G S. 2.01. 

200 :ll, K111 ba"laıııa 
l - H. Hatay G.S. 3.38.5, 
2 - 1. Kaya Beykoz 3.44.4, 
3 - 1. Kireççi Y.1 4.12.1. 

.t.X200 Serlıf' t Hayrak 
1 - Be~koz 
~ - Y[!zme 1hti,as 
3 - Galata aray 

Purnn 'l'a nifi 

14.01.1, 
14.56, 

16.32. 

1 - Re~ koz fiO sayı, 
~ - Galata aray 39. sayı, 
3 - Ybınıe lhtis:ıs 33 sa}ı. 
4 - 1\Ioda.,por 13. sayı. 

Bayanlar 

400 l\Itlrc Strbe.,f 
l - Suna San M S. 8.11. 
2 - T •• Tokdemir i\l.S. 8.28.2. 
3 - E . Saracoğlu G.S. 9.03.1. 

100 "t. Sırtii tü 
l - A. \ 'afi G.S, 1.31 9, 
2 - S, . nn ~ı.s. l 53, 
3 - ı .. 'l'okdenıir 111.S, 2.11.5. 

200 .ll. Ku• bağlama 
l - V. E in G.S. 4.44.7, 

Ankara, 2 • (T.H.A.) - 400 
Metre slirat ve engelli yarışla· 
rında buyük mu\'affakiyet gcis· 
teren allelleriınizclen Kemal 
Horulunun Amerikan amatör 
Atletizm federasyonu tarafın. 
dan önıimilzdeki Ocak ayı zar 
fmda Amcrikada yapılacak ka· 
palı salon 500 metre yarışları· 
na i tirak etmek ıizere d:iveı 
edilciiği oğrenılmi5tir. Bu hu. 
su la kcndısile göru en gazete 
cılerc 'erdıği beyanatta, Ke· 
mal Hoı·utu bu dlivcti knbul 
~ttigini 'e elinden gcldıği ka
dar memleketini temsil etmeye 
ga~ ret edcce{:inl söylrmiştir. 

\ tletİ7.m, Bn kethol, Futbol l'e· 
derasyon Ha~kaıılaıı 

deği5iyor mu? 

Ankara, 2 (A:'\KA) - ıtel. 
sinki Olimpiyatlarınd:ı alın~n 
neticelerden sonra ba ında \e 
spor cfklirında Gıircş, ııtlefüm, 
ba~kctlJol \.!.' futbol federasyon 
b:ıskanlarının kifııyetsiz olduk· 
ları hakkında çıkan yazılar \e 
sii~ lentiler iizerine ilgili çeHC
lcı· bu fedl'ra ~on ba~kanları-

nın degistirilme ı kanaatini 
Heri siırmektedırlı?r. Bu deği
"İkliklerin muhtemelen merkez 
Danısma Kurulundan sonra \'U· 

kubulması muhtemeldir. 
Dünya Orılıılar arası atletizm 

müsahakalaı ıııa iştirak ediyorm: 
Ankara, 2 (AXKA) - 1952 

~ılı Dünya Ordular arası Atle
tizm müsahakalan gylfil ayı i· 
~·crisiııclc Daııiııı:ırka'da l apıla
caklır. Bu müsabakalara Türk, 
ordu takımı cıı iyi der<'cclere 
ulaşmış 10 atletle katılacaktır. 
Bu yılki müsabakalarda takım 
tasnifı ;ı. apılmıyacaktır. Bu 10 
atlet Ağus•os ayının ~onıında 
Ankara'da yapılacak Ti!rk silah
tı Km'\Ctler Atletizm şampiyona 
ında tl' bit edilecektir. 

Tıi rk Silahtı KııHrtlrr Kaı"3 
Pentatlon takımı seçiliyor 
Ankara, 2 (ANKA .- 15 Gün. 

drn beri kampta bulunan ve ça. 
lı~nıalarına cle\·am eden Türk 
~iliıhh Ku\'Vetler Kara Pcntat· 
lon alletlerınin seçimı y:ırın ya. 
pılacaktır. Kampta bulunıın 15 
alletkn yedisi elemeye tiıbi tu
tulacak \"e seçilen yedi ki~i de :iXlOO Kaı ı-.ık Ba) rak 

1 - Galatasaray 
Pu\an •rasnifi 

6 37. ~alışmalarına 16 Ağu tos'a ka . 

ı - Galatu arny 
2 - Modaspor 1 

dar dernm edecektir. Dünya Or· 
!i3 ~ayı dular ara ı Kara Pentatlon ınü-
34 sayı, sabakalaı ı bu ayın 20 sinde llel. 

Fran ız; J.adın atletlcıi 

\'ikada başlıyacaktır. Türk takı
mı, bu miisabakalara 6 ki~i ile 
katılacaktır. 

Bölge Tertip Komitesi 
seçimleıi 

her liç kümenin de . pa~ 
mitesl vazifelerini . );ııı~ 
dır. Komite üyelcrı ıt !it JJP.:~ 

İkinci Kümeden 
8 

(G ·~ 
t! {lliliıl), Avni Bulduk fa 1~ 

Ankara, 2 (ANKA) - 1952·53 liçüncli kümeden nıu~8gaıı 
Senesi Futbol Tertip Komitesi rnge Spor-, Sefer ~r 0detl 
seçimleri dun -aat 18 de 19 )la. Spor). Dördüncü ku!ll~ı;ct 
'ı ·stadındaki Bölge binasında Fi ek (Kayaş), RüştU ..J 
Ankara Kulüp tem:sjlcilerinin fs. fa). (' 
tirakile yapılmıştır. Tıirki) e Bi,.,iklct 1\lllı.., 

Tahminlerin hilafına seçim- hidnciliği ~ 
ter ecen yıllara nazaran gayet , ~ 
es iz \'c sedasız ~ııpılmı tır. Eı. Ankara, 2 (ı\N~ı\·;..-,, 

rinci Küme tertip komitesi aşa· rılı TOrki~ e Bisiklet ın 1~"1 
f,lıdaki zatlardan tesekkül etır.•s· birinciliği 10 Ağustos 8pıl"'"..t 
tir: ıar günü İstanbul'~a ·~ği ~ 

Osman ÖZakınan (Denıirspor) tır. l\1ukavcmet bırıııcı ,.
G ovla. :Xedim Aydıno~lu (Harp 120 kilometre üzerindcll 
okıı

0

lu) fi oyla, Ser\' el Öz <Anka· tır. j\UJ;Jıtr:.; 
ra Giicii) 5 oyla. Bekir Akçalar Hu mü abakaJara J{~ 
(Kara Gi1cii) 5 oyla. kisehir, Konya, Bur;11·cıe~ 

İkinci, üçüncü \"e dördüncü Se)'han, ve :Manisa BolCı:otıl"" 
kilmc maçl:ırı için her kümeden aıtısar kisilik ekipler •· / 
iki kişi olmak üıcre 6 kişi seçil. tır. ~ ... 

--~-~~--.. 
GÜNDÜZ GÖZÜYLE 

Son gönlerin -# 
~ Paııoraıııa~' 

---.. ·· z ı11ı..~ 
Yazan : GUNDU " 

H:ıni tiritlc~mi~. yatalak, bıktırıcı ihtiyadar \3rdır. ~ıı ~ 
en yakınlarına dahi •olse rle artık, o da kurtulsa. c I'.. 

bile dedirtirler .. Geçe.n futbol mevsimi de fena org~oı~ı~ 
mış tatsız bir :-iırü mııt'la bitiıırt•)e kadar hepimizı ~ıııııı"" .. 
buna benzer beddualarla güçüp gitnıisti. Gene tıpkı 0 

11 ~ 
ni hekll.'diğimil o il•!:y:ırMklıırı kııyl;edip, aradan z:ı~lP f/'.. 
tikten sonra · Bcr~cye ral?nıen keşke sağ olsaydı• dı~: 
aram:ığ::ı başlan.ak, f'utbola hasret kalınan şıı sıraJaıd. i 
pi manlıklı bir aı·zulama seıer gibi olu~orunı. Ney'"c J\ldı 
bulunduğumuz ay lıa ında ııcılan futbolcu pazarının ~c d'' 
ları)·le leni mev::.im tom•ııcuklanıverdl. Bu zaman.ı kll{i~ 
biz!er yani futbolculnr dit;er spor braıışlanyle, asıl ıııP ~ 
eH'cl gosterilen ·ı:horto k:ıbılinden de ol a alfık:ıdar 0 :ı P" 
landık durduk. Gazetelerin hemencecik spor sütunlaı111tı' 
ma ·a alışkın aöz.Ieı imiz gm·es _eçmelerinl, deniz nıus:ı pi 
rını ister istemez takip etııler. Fakat maalesef o sutıı 1 
giirrc rnıisabakalarınıu taf ilfıt 'e enstantnncleriııdcP 
yiizii • giiıii kan re~an içeri inde Federasyon erkfını f~l~ 
rı\'I<'. onları bu lıale rnkan \C zabıtaC'a rıranılan 5:ınıPI) t~ 
hika:·clerini. deniz yarı J:ırında ise fulalarını birlıirine ı-I 
ederek kürek düellosuna giriscn clenizcilerimızin ~e~I>-,_ 
~oııra da hakem heyet ine hiir.umlarıııı c;aşırarak, kkıtc 11 '1'_ 
nıek \'C okumak kısmet oldu. Yıılnız Allah için söylc~~crf' 
tor fntholcular, basketbolcular ''e atletler böyle hadı~c 5' 
bebi) et vermeden, zabıta sütunlıırına geçmeden scssıı dO 
lıaz.ırlan:p Helsinki'nin yolunu tutuverdiler. Daha r 
bunlnrm ralı~malan fıdrta peyk dC\ letlcriniııki k:ıc19 ııl 
hkle gizli tutuldu. ~asıl çalıı;tılar, <;on drncmelcrini ;1 
)apıp ne neticeleı', ne dereceler aldılar dı~rı sızın8 ~ ıt 
Belki de ~e :enin ki ılaha çok ..Jcgcr dı~ c nazardan ~ :-. 

bôrle ;ı.apmhlardır. Cenabı Hak Olimpı~all, rda se,•oıc) 
mahcup etmesin.... 

1 
ı 

Olimpiyat dedim de aklıma gelheıdı Uu seferki 1:9 ; 

çok şükür olagan~tü ga~ıct \'e işgüıarhklarla tarrı n~~cti', 
den te kil edilebıldi. Bu ici be •nelmılclle miş amatbı pe!r i 
sinin nılln:ısını kendi liigatıınıza uydurnr:ık ba5a..nııı1' 11 r 
zor olmarlı. Kıymeti az ve göıc batmıyacak §ekilde :ııoıl)ıl~I 

• 1 ~~ saıt o anların çoğun:ı çekinmeden amatör damgası ' d' 
di. Yalnız bu aıılayısa dağ gıbi dört şampiyon sığnıaclı tel> f 
madı. Çünkü onların iplikleri isteyerek veya istemb'C ~ 
zarlara cıkmıstı bile. rıır ..... 

•Teşbihte hala olmaz• siizüniln müsamahak&r, kO ıe1"! 
\'e affettırici kanallıırına sıl'lınarak daha pcl"\asııca s6~ •' 
relim. Bizde amatorle profcs;ı. oncl arasındaki fark 'r 1 ı;ı. ;., 
vesıkasıtınkinin a~ ni olma~a b::ısladı. Her ne ise gotur~Ç ,, 
111111, giden memnun, bize i e artık bu kadaıcık oısun 
tükten sonra kalemi elden fırı~tmak·du .. er ... 

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


