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Eisenhod r, Truman idaresini 
şiddet le tenkid etti · 

«Müsrif ve bozuk sistem~ karşı mücadele açacağız. Bu · 
Viinkü duruma sebep olanlan işten uzaklaştıracağız.» 

Nixon, Başkan Yardımcısı ad111yı oldu -
Sulhün 1 

Bir 
Zaferi. 

'YAZAN: 
Ahmet Emin y ALMAN 

tı~Cııhower'ln, kat'f surette 
11111hıırlyet p · ı dl &eçlldill artıs nanue· 

)Qdan h b ııl ıılmdl Slnopta, rad· 
ltvlndl 1 Pr ahara son derece 
Ceııç i ıni. ReJe KallCoraiya'nın 
L ) il azası :llİi t b aıa Ya d xoa un, as· 

~ .. c.10111 ~ """ 
Chıcago, 12 - General Eısen· 

ho\\ er Başkan ada) lığını kazan· 
dıktan bırkaç saat sonra Cum· 
hurıyetı:i Parti konı:rcslnin hu· 
zurunda yaptı~ı konuşmada par 
tısini zafere ulaştıracak yolda 
)'Ürütec('ğini sö} liyerck mevcut 
ıciarc sistemindeki aksaklıkları 
duze1ter.eğini \ c D('nıokrat Par- . ,. .. . 
tınin takip eltiğı si)a et sonun. Cumhuriyetçi Partinin Chica~o da ~~ptıgı Kong.rede Temı11olu Hoower ın onande ret.mi ıcçı& 
d.;ı Beyaz sarııyda, kongrede, )aparlarken. Jloo\\er Cumhurıyetçi Partı3e menr;up eski bir Cu mharbqkanıdır. 
dış ve içi~lcrı Bakanlıklarında __ 

tne)·dana ıclen.boıuk \'C hat~l~ı -ık Ol k f •ı • uıiyetlerle mucadcle edeceğını 1 • • t 
::~~~~J~~~~a~n~o~~~~\~)~ ımpıya a 1 emız 
le de,·am etmıstir: 

a~~k~~~sr~~t~~ğ~::~kg~r~!~~ du·· n Helsı·nkı·ye va· rdı sıstemıne karşı amansız hır mu-
cadele r;çacağıı 'e bugunkü du· 
nıma sebebbet verenleri i~en 
uzaklaştıracağıı. 

l'ü%1eree kişi taı•af ındaıı lcarıılanao 

lle\iıı<:1~ı ı~cıı1 olduiu haberi, 
l9SO k ır kat daha arttırdı. 
tedıfle ı~ınııadı H dua) a gaıe· 
ıırken 'k e~~rber Amerikayı dolı· 
llzua bir~ ornlyı'dı Nixon'lı 
Ya bilgi v on~,~~ yapmış, dün· 
ne hayrı e kıonııunün ıeniıllli· 

General Elsenho\\er'in lıardeıl Pennsylvania lle\·let Koleji müdürü Dr. Milten Eisenhower Ue 

Gayemiz, a,ı;rılık baş gö teren 
:.erlerde bırliğı temin, hilm)e
tın sarsıidığı yerde hlirriyeti kuv 

(Df!\•amı Sa: 5: Sü: 1 deı sporc ular11111%a ıezalıiirat 11apıldı 
~ı n alnıııtık. 
.,.. ~nho.,·e •ı L 

lıa c11111h r aasımda Ameri· 
dııac111 ~~aokanı, Nlxon'u yar· 
Rarıd;e N ssen'i de Amerika 
tiirıtJc A ııırı me\kliade gö. 
~lllldekf 111',rikılnın dünya yü· 
.taıı kalk Dlea uı_ı, etlerinin altın· 
ltkllde ı:=k Utere H iyi bir 
diilly1 111 iz edildillae ve hür 
!ııa ve 111~•dderıtının, çok s•I· 
"• lıilııa 11 ;Yıılı ellerde oJdufn· 
lıl•r )"ır.:ı eltllecpliı. Amerika· 
llratı11daıı 1:e•••lr •Ylll parti 
r• bir d . lire edildikten aon· 
l•c:lkt etııiklik ihtiyacını du-

ar Te harbi 
illa, IUlhii k kaunan ada· 
lllll lııtaı aıannıak ve inanıl· 
herhalde =~a son vermek için, 
lstivere111 r. lıraıt bahtetmek 

El erdır. 
stnhower•ı 

~, adenı· "· t•m hurriyet 
flrtıyı ,: 1 ınerkeılyet bayralile 
blJeret b; lllası anıra sevinile· 
hurbıılıan; ıeydir. Yeni Cum. 
baıkanJık nınıtedl; lHI de 
ı.t11abııırt nıevkllnl kolayca kı· 
t,11 tıkın en reddetmek, harp. 
bayatını ~:r askerin )tolitika 
Ilı tı,yleıaa ~ 111••ı caiz olmadılı· 
Versıteıı r~k~e Kolomblyı Üni· 
~ele suretııe rJiiün& terdh et· 
hır lnıtıh IYlniyeUnla en iyi 

"'- •11ın1 • 1 ~llileblllr .,.eç ı:mııtır. 
DIJıaı:et llefllıa ki Eıaenb!lwer'ln 
heıae" h eıl ve baıkanhjı 
lll•rdlven e~en sajlım surette 
11111 llOn ha urnıısı, hür dünya. 
dlıfnde lı rpten 101tra, sulh d· 
ferdir. IZandıtı ilk bü)"iik ıa· 

GAlETEMiZ 
IUGON 
1l SAYFA 

C. H. P. Aydın' da 
Bugün bir 
Miting yapıyor 

l111r.uC 1tu1ıa){r(Mlılı" 

fzmlr 12 - A) dında Halk 
Partısl tarafından yann bu~ uk 
bir mıtıng apılacaktır. A) dı· 
Dıo butun ılçelerindeu \e ılı 
mır, Denlıll albl cıvar vıli) et 
lerden gıdecek kafilelerin de iş 
tirik edecekleri bu toplantının 
muhalefet tarafından Egede ya 
pılan ilk büylik miting olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Haber verildiğine göre )"arın· 
ki toplantıda bilhassa Adnan 
Menderesin C. H. P. müfettişi 
iken 60 bin lira almı~ olduğu 
:"JOlundaki iddialar üzerinde du· 

<Devamı Sa: ti: Sü: 5 de) 

Hidroelektrik 
Santralı yapılacak 
Olan yerler 

llum.ıt llul 11b rl•ıülın 

Ankara 12 - Etibank Sarıyer 
\'e Seyhan gıbi memleket şU· 
mut hidro elektrik santralların· 
dan ba~ka diğer mıntakaların e· 
1ektrik ihtiyacıru karşılamak 
maksadıyla elde mevcut imkln
lar dahilinde bazı yerlere hidro 
elektrik santrallaıı 
nı .kararlastırmış ve 
jelerl hazırlanmıştır. 
bankça kararlaştırılan e-
lektrık etüd idaresJ tarafından 
projesi tamamlanan bidro elek
trik santralının birincisine Kava· 

1 1)1 İJndir göl ayağından istifade 
tıdilerek inpsına başlanacak ,.e 
1.ökriben 4,5 milyon lira sarfı) la 
:o.ooo kılovat kudretinde elek. 

---O- trık istihsal olunacaktır. Böylece 
Poza ·ı .. Isparta ve havalisi nıhayet 1955 

r ' avemizi yılına kadar elektriğe kavuşa. 
,müvezziinizden caktır. Bu santraldan ilerde da· 
ısrarl · . . j ha fazla ıstifade edilebilmesi i-

-;::~·0._.;;•S:;f~e~y~ı_:;n~ız:,_.J <Den1111 sa: s: Sü: 3 de• 

Amerikan ağır siklet güreşç i si H . Haberlach'ın omuz 
o~us~ 4ŞAN' ıLK. 

TiiRK· KOT.RlSJ 
kemiğ i, antrenman .esnasında incindi 

-;;--;•_:_:=--~ 'l'UNf-YAIMTN 
.. 

" RüY AM ,. DAN NOTLAR : 2 
---"""~-~~~_..... - ..... ~.......,, 

Atlantik'in ortasında 
"Tiridine baıidım,, .. 

N ew \'ork limanından çıktık 

artık. Kanıaralarımıza 
yerleştik. Güvertede dümenın 
bel'isine oturmuş. batan güneşı 
ı;eyrediyoruz. Hepimizin elinde 
birer kad~h. 'Üçbe$ yüz metre
de bir yüzen bir samandranın 
önünden geçboruı. Şamandra. 
Jırın çanlan durmadan çalıyor. 
Denizin ortasında gece gündüz. 
ıı::cndi kendine çınla~an bu çan· 
Jardan, boşluğa. insan kulağının 
duya~neceii en g.ırip eticl ses 
dalgaları dağılıyor. Şamandra 
nın birini 'e<;tikten sonra ses 
azala a:ıala dı~yulmftı oluyor: 
sonra· ansızın kıçtan bir rüzgar 
esmc)e i:orsun, c;anın inleyişi 
yeniden kulaklarınızı okşuyor, 
lçinili tırmalıyor: derken bakı. 

(Denmı Sa: 4 Sü: 4 de> 
Olimpiyatlara i~tiriık edecf!k Avustralyalı halterci Bern Barbe· 

ris antrenman yaparken 

Helsınki, 12 (Hususi surette 
gcinderdiğimız. arkadaşımız SE 
UAT TA l'LAN telsizle bıldıri· 

)or - Bugün futbolcu, basket· 
bolcu \ e idatecıden mfite~kkıl 

38 klellık ılk Türk kafılesı husu· 
ıı bır iıtidu uça ı ıle Helsınki 
hau meydanına geldı. Hna ala· 
nında l üzlerce kışı sporcuları· 
111ıza tezahürat ~·aptı. Çocuklar 
otoblislerle d~ğı·uca Olimpiyat 

c Dnamı Sa: 5: Su: 4 de) 

1 Floryadaki 
Konuşmalar 
Oevam ediyor 

., 

I Babıitll caddesinde kanlı 

Birkaç gündenberi Flcır
yada Cumhurbaşkanlığı köş. 
künde \e Başbakan Adnan 
:Menderesin de lşlirikile la· 
pılan toplantılar günün baş. 
lıca siyasi menuuhu Jc~kıle 
de'iam etme'ktedir. Allkalı 
makamların :F1oryadaki top
lantıları birer ziyaret dh·e 
vasıflandırmalarına .rağmen. 
yapılan görüşmelerde SÜ· 
.nün belli ba h iç ve dı~ İ· 
yast meselelerinin gozden 
,eçirildiği ,.e kabinedeki 
münhal Bakanlıklara yapıla· 
cak tayiplerin de üzPrin,de 
durulduğu tahmin olunmak· 
tadır. Bu arada Samet A~a· 
oğlunun münhal bulunan f ç. 
işleri Bakanlıgına, Hasan 
Polatkanın Samet Aaaoğlun· bir kavga oldu 

« Amerikan Sesi radyosu ııplkerl · 'Riiyam• müret· 
tcbatını konuıturpyor 

Kavgacılar yaraland~. Yarası ağır olan hastahaneye 
1 

yatır1ldı. Diğerleri hafif yarah 

dan inhllAl edecek Başbakan 
yardımcılığı 'ie Devlet Bn. 
kanlığına tayınleri riuyeU 
ısrarla dola maktadır. 

De(Jiştirnıe birli(Jiıniz 

Pusan' a vardı 

Dün saat 17.30 sıralarında Ca· 
ğalotlunda Cemal Nadir soka· 
ğııida bir yaralama hAdlsesi ol· 
muş \'e Hulüsl Yaısan adında 
biri ağır surette yaralanmıştır. 

Hadıse sudur: 

Türk T ugaymdan yurda dönecek olanlar da 
Pusan'da vapura bindi 

•Hiirriyet• gazetesinin depo 
memuru Ahmet Hulusi Yazgan 
ıle ayni sokakta bakkallık yapan . 
Niğdeli l\lehmetle oğlu Fethinin 

Eskişehir 
Cer atölyesi 
Kaoanmıyor 

---, 1. Or. Temsil Btirosundan -
1 - Bir müddet önce İzmir'den 
hareketle Ko:-e'ye müteveccıhen 
.-ola çıkan değiştirme kafilemi.z 
6-Temmuz.1952 Pazar gunü saJi. 
men Pusan'ı muvasalat ederek 
ı\ara)'a çıkmııtır. Değiştirme ka· 
filemlz Pusan'da büyük bir tö-

m evaau Sa: 5: Sü: 3 de> 

-------------=J 

Gazetemizde çıkan ve Eskise 
ilir Cer atelyesinin kapat'llıca· 
tından bahseden habere kar&•· 
lık D.D. Y Genel mUdürlUtünden 
şu mektubu aldık. 

Sayın ıazctenizin 27 /6/1952 
tarihli nüshasında Eskişehir Cer 
Atelyesinin kapatılacağına dair 
hakikate uymayan bir yazı çık· 
mıştır. 

renle karıılanmı,tır. Bu muhte
şem törende Güney Kore Cum 
nurbaşkanı da hazır bulunmuş. 

foto güzeli ı 
Müsabıkısı 1 
Hakkındı 

tur. Karaılamıyı milteı'lrlp de- Olıuyuculınmıı ararıında 
(tiştirme kafilemiz Kore Tugayı· açtılımıı Foto Güzeli a.üsa· 
nı iltihak etrıüıtir. hakaıına gönderilen ce\'ap· 

Kore Tüı·k Tugayından yur J lırın tasnifi sona r.rmlştir. 
dı dönecek olan kafile de aynı Salı sa, ımızda, Cotograr 
f((i:'l vapura binmlıtir. Bu \"&pur 1 krallçesile birlikte büli.ın 
laponyadaki yaralılarımızı da giizellere alt 5eçim netltele-

1 

'~~~~~~~~~ 

I> • Sivas'ta 1945 senesinde inşaa 8
' bir toplantı _ ı ıına başlanmış bulunan bUy{lk 

.Iıra!t l5-Te.mmın·1952 günü l riai mukayeseli. bir ceh·cf 
nıemlekelimlıe müteveccihen yo 1 halinde nrecetız. 

Yapan ojretm!! n ressamlar bir arAda görünüyor <De ıamı Sa: 5; Sii: 3 de) <Den au Sa: 5; Si: 4 de) ~---- Yaralılardan birinin di sarılırk.en 
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~~~~~~----------------~------~~~~~~------~----------------~---VATAN~--~·----------------------------------~----------------------~--~ 13 · 1·1952 --------

1 GÜ 'iİN 
• • s gaz s << Dış ticaı~eıtek~i açıktan 

z ar lcorkmuyoruz >> 
) luk'tald Diana Ekonomi ve Ticaret Bakanı En'ver Güreli dün saat 12 de 

m A b e d ı n· Bölge Tıcaret MüdıirluğCınde, gazetecılerle görilserek, muhtelif 
luteassıp düsüncelerln 51rası mı - Yirmi &enedenberi 

A)asof)a'da neler )apıldı d ha da neler )ııpılacnk - Fatih 
Sultan tehmet ~asofya)\ hangi duygularla hima)e etti -
A.}a obayı dt'ği~ik de\1rlerde lnırtaran Türk mimarları -
Dlzanshlar eski mabetleri ne makııatla yıktınrlardı - Koca 

Fatih Yeniçeri neferini neden tepeledi. 

~------ Yazan: -------
Saı11i Boya· 

den Roma 1 suallt-ri Ce\ aplandırmıştır. 
Delf Baalbek' Bakan, gazetecilerin «~le alacağınız ilk mevzular hangıle· 
Kızıkos putpe: ri olacaktır?• mealindeki bir sualini su şekilde cevaplandır· 
rest mAbetle- mıştır: 
rinin kıymet· •Piyasada istikran sağlamak, dış ticaret rejiminde pren· 
lı malıemesıy· ~iplerden hiç inhiraf etmeden, emniyeti temin etmek, tilccar· 
le l'aptırmıs· \arla mil tahsile emniyet ı;a~lamak, üzerinde ılk duracağımız 
tır. Halbukı meseleler olacaktır. 
Büyuk Fatlh Kı aca~ı. her sahada prensipleri hAkim kılmak suretiyle, 
me hur vakfı· musta ar bir tıcarl siyasetin vecıbelerini yerine getirmeğe ça· 

1 
H v ~ Piyasada 
A2.IY '!.:'~ · p d I'"' 

Meteoroloji İs· ara ar ıgı 
tahminlerine B J d 

göre hugıın 5chrimiz \'e rf· aş a 1 
urında ha\B açık geçerek, 
ruıgArlnr Jrnıey doğu istika· 
metinden orta kunette ese· 
cektlr. 

Dun şehrimlıde ha\'a açık 
geçml9, guniın en diı5uk 
r;uhunetl 20, en yuksek 28 
santigrat olarak kaydeılil· 
mi~tir. 

Mevsim dolayıslyle piyasada 
hissedılir bir para sıkıntısı mu. 
~ahede edılmektedir. AlAkahlar: 
bu darlığın, mc\ ım dola~ı~ l" 
Tüccarların müstahsile kredı aç· 
ması ytizünden ıleri geldığini i
fade etmek\e<lırler, 

A)asof)a muıesl sabık muessls mildurü l'e,,ınde kent· lı5acağız. 1 

rı -çe arkeoloJık araşUrmalar le sel münakkaşaı nefıse• t!· S - Dış ticaret açığımız hakkında diişüncelerinlıi söyler EREN KOY SANATi>R\"Ul\IUN· 

KUÇUK HABERLER 

Ancak, bu yılki buhran dı~er 
yıllara nazaran bir fazlalık ar· 
zetmekte ve bu hal devlet Tah· 
\illerinde de bir dlişüklük husu· 
iP getırmektedir. Devlet Tahvil 
lerindekl dOşüklUk et. 5 • 10 ara· ı 
sındadır ve bu mıktar aUkalılar
ca fazla gorülmektcdır. 

J.Ayasofya &a) E"Sinde 
Tarihin bir çok meseleleri 
Al dınlahlmı5tır. 

A>asof;a, Atat rk!.ln uzun go-
ruslu bir kararıla bugun, 

• din de\Tı tarıhe de ... Tedile
r.ek • tamamen ılme maledılmış 
tıır san'at e erınden başka bir 
fı:'Y değildır Bu tün diln) anın 
bildiğı gıbi, lll35 te1 bir Btıans 
c erleri milzesı olarak halka 
açıldığı gundenberı, bu muesse 
fi"nln kı\ m tll çalı5ffialan, ka
zıları, ond arı r torasyonla· 

PANTER 
Piyasada b!rçı:>k blsıkletler 

\•ar ki malı.emesinın düşük ka· 
lite i dola)ı ıle tekcrieklerın 
mU \e :fren' re iyi A fir rdılc· 
memeleri ) u Jndrn sahiplerını 
cok ~ orarak onları tıdeta kan 
ter l:;;ınde bır kırlar. Halbuki 
Panter bı ki tlerı çÔk sı~lam 
)aph old ıkl nndan barları 
muntaz m al r ve gezıntilerde 
z ·k ve ırl,,r. 

ALMAN 
1 

ÇIMEHTOSU 
Tünel Cadd. No. -36· 

Tel: 44043 

Bızans tarih n aydınlatan hır birlerıle va •flandırdığı A· mlsinlz1 DA YAZ ECıLEN< ESi 
ço]c me eleler hall,,dılmıt:. hat- yasofyayı, goıti gıbi sak C - Dış ticaret açığımız bizi asla ürkütmüyor. BU~ Uk bir 1~\'\'elki gUn Ercnkôy Sana tor· 
tl tarıhın bazı yanlışlıkları bi· lamış ve hımaye etmiştir. zirai sef.,rberltk ıç,inde bulunduitıımum, sanayiimizin dev adım 31umu mıl tc na bir gUn yaşamış 
le dJzeltılcrek arkeolojı ve ta Fetıh günü, A a ofya'da, gargı. larla ılerledıgıni, bıltUn bu lmklnları kazanmak için de para tır. Hastaların daveti üıemıe ta. 
rıh 

1 
m ne dr rrlı hızmetlcr sağ u)le moza)ıklPrı tahrıbe kal· larımızın makınr, traktor, fabrıka gıbi lktısadıyatımız n can da· nınm•ş sc &anatkfırlarımızdan 

lanmı,tır. Bunlardan başka ınA· kı a'l b r Ycnıç ri neferını ken. marını te~kıl edecek ithal malları il•tüne yatırıldııtını bllı~o· Hamı)el \'Uceses, Radıfe Erten, 
bedın tarıhl moza) ki rı, m ıt . dı ehle trpelerlı ı \e ıBu )adi· ruz \C bu bize iftıhar \emor. Nıha)et bir &ene sonra, istıh- Nıgflr Uluerer refakatkrınde 
ha ıs bır heyetın ~ırmı sene Arların hır kılına dokunanları sal gucumüz her r;ahada tam bır inkiEafa \e memnunı) et verlcı kendı az arkadaşlarıNecati Tok 
devam eden miltemadı gayre•ı. en ağır ceza~ a u ratırım, de- bir randımana erişecektir. iktısadl hayatını ı bu safhasında ) ay, Salıh Orak, Frcilment Ba 
le temizl nereık muvaffakı~et- dığı pek meşhurdur. bulunan hır mıllet ve onun hilklımetl için, dış ticaretimizdeki tanay, ı maıl Tezellı , s. olduğu 
le restore edılmi tır. Bu tetkik 1.?eçicl açıktan korkmak dil'e bir şey mevruubahs olamaz.. Yakın halde sanatoryum nçık ha\'a &ah 
lerimız.le sade Ayasof~anın bA Refaha sulh )Olundan bir lı;tJkbalde Tilrkivenin ihracatı ithal.atından çok fazla ola ne ınde kon er ve"mi&lrrdır. 
ni 

1 
olan İmparator Jüstlny"'n Ula&ılablllr caktır. Bugünkü şartlarla dahi. senede 1,5 milyon ton buğday Değerlı anatkfırlarımız oku· 

' nlğer taraftan Altın ve do· 
\•iz. fiatlarında ehemmiyetli bir 
vilkseliş vardır. Altın ) UkscJi
ı;inı, müstahsilin eline geçen pa· 
ra~, altına yatırması sureti~ le 
tefsir edenler vardır. 

Bor;a mehafılınden aldııtımız 

haberl"re göre, Turk parasının 
kı~meti bir miktar daha dUşmUş 
nulunmaktadır. Dövıı fıatların 
daki çıkış ta bunun ifadesidır. 

Şehir hatta vapuru bir 
d~Tlflln e erll'ri değil, 

0 
ı:ian Bizans e erlerin camıe tebdil ihraç cdebıliyoruz. Halbuki birkaç sene ewel her yıl 500 bin dukları seçkin r erl~rle, hastala 

eHelki dc\irlcrın Aya of)ala- edılme inin o zaman için ton buğday ithal ederdik. rı çok memnun etmişl"r ve coş motöre çarptı 
nna dalr de epe)ice bılgi edi· ne buyuk 'e ne uzak goru.ıu Eğer ıhraç edeceğimiz mallar, eskiden olduğu gibi, sadece kun bır tezahUratla u~urlanmış. Şehir Hatlarının 72 numara 
nılmiı ve ne5fedilırıistir. Aya. blr sıyasetın esrrı oldu~u bu. tütiln, 'kuru üzUm, fındık v.ı;. den ıbaret olsaydı, endişe duy. lardır. Dı er taraftan Cem Sa- 11 vapuru diln saat 7•30 da Ar· 
&ofyanın Urııl etudlt-ri bu ka· gün, hakşınas Garp )atıcıları makta haklı sayılabllırdik Halbuki bir gOn bu maddeler, ibra· hın, Nccdrt Kovuturk •. Şecaa•tın ııavutköyde Akıntı burnunda, 
darla da kalacak d('ğıldır. Ça· tarafından da takdirle gorili· catımızda, bul!day, pamuk, yağlı tohumlardan sonraki sırayı al· Tanyerlı, ÖZdr~lr gıbı sanalkAr ismaıl kaptan idaresındekl ke-1 
lışmalara d('vam edıldikçe ıllm mı>ktrdir. Çünku bu sıya~et ol· mıli bulunmaktadır. DUnyanın bu mahsullerimiz için dalma a· lar da bu mlı e na gunün nese ten tohumu yfiklU ,~avuşoğluı 
Alemınl ı;evindırecek daha pek ma ydı, bu kıvmrtll binalar. lıcı vazıyette bulunduğunu da yakinen biliyor \'e haklı bır em sını arttırmı lard r. t t rU .1 arpışmıstır Her ıkı 

Ç
ok problemler birer bırer çl). o ta r; up de\ ırlrrındo böyle niyet duyu) oruz.• BÖi cm r.f~fKLET mo 
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sapa lam kalabılır mıydı. Bakan, gazetecilerle yaptığı görüşmesini müteakip, Ticaret y HHŞLA m wı~ıtada a asar 'u u u mU$· 
rlilecektir. Tarıhi kurc la~ıp ondan me- odasına giderek, oda mccllsı ti)eleriyle tanı~mıs " musahabe· 

1

B~lr.e bı~ıklı>t ,ar•·l:m bu~n tur.ktLldman İdaresi tahkıkat yap. 
Gelelim tarihi selrler çıkaracak dnlrlcri ta· de bulunmuştur. saat 8 de Topkapı Silıvri asfal. ma a. ır. , , 
A:>asofya~a mam n arkada bıraktık. Mede· Em·er GUrell, 5ehrim!zde Bakanlığını alAkadar eden mev- lmda H~ ikı kategori üzerinden Dcniı:yolları kooporatıfı 
Bugun dil \'e tarafsa dü u- nt refaha, ancak sulh ~e salfıh zularda goril~melerde bulunacaktır. Jaılacaktır. mesu11ori hakkında 

~n~~~~il~fu JcluJa~~~~~m~ ~===================================: mi, Türk padı:ahlarının Aya. miş bulunu)oruz. Komşuları- r tahkikat 
sofyaJa go terdıkleri itina 'e mızı da bu zıhnlyette gôrdüğil· 
sıın'at &t\Erlığin takdirkArıdır. m\ızden dola ı bahtiyarız. Ü
HattA, tTurklerın bılglli tamir· mıt ve tC'menni ederız. ki, bu 
lerl olmamış olsa)dı Aya of)&· makale bir b"dbahtın müfsit 
nın taşı ta ti tunde kalmazdı. duygularından baska bır §CY de 
dıyenlerı bile pek ÇOAlur. (1) ğıldır. 
Sade Fatıh'ten &onra mı? Ha· 
)Ir, t tanbulun zaptından ev
\ el, Sultan Mehmet hen Uz ve
lıaht iken, &on Bizans impara· 
torunun rıcası ile istanbula 
gondcrllen Tüı:k mimarı Ali 
Neccar Aya ofya)ı tamir etmi'i 

(1) Yon llammer tarafından 
İnglllıce) e trreüme edilerek 
1828 de Londradn tabcdilen 
El lira Çelebi Se:rahatnamesi 
Sa: 37. 

" dort tane istınat duvarıyle r ' 
onu Jlkılmaktan kurtannı tır. r'P.i1Ai~~iiiiiii4iiili~liı 

1·tanbulun fethinden onra 
Eski &inan, Alı ' 1eccar, Mımar 1 
A)as, Mımar Hayrett n, Iımar 
Kemal,,tun, 'Mimar Dal ıt Ah· 
mrt, tımar ilIE"hmet A a, u 
sıra·r~le b:.ıtun deHrlerın ma 
ruf TUrk mımarlan A)a oha· 
) ı yenndc tut bilmek için en\ 
büyük ga,>Trtler nl \e bılgılrrf· ı 
nl sarfetmışkr \ e sultanlar hü· 
kılm!'tı d!' mılJonları bu ut1ı
ra akıtmaktan çekınmemistlr. 

fi tlh, A) asof) a) ı 
Goıu gıbl korumuştur 

Bunlar ara ında, Selim dev· 
rinde, ~hmar Sınan ehle 

)apılan mühım tamır ı;e sarfe. 
dılen paralarla Abdıılmecıt dev 
rinde Fo atı kardeşlenn neza· 
retıle ) aptırılan kurtarıcı ta. 
mırler kimsenın ınkar cdemı. 
l'CC<'ğl hımmet ve ga)TCt eser· 
lerldır. 
Eğer Türkler Bizanslıların 

yaptığı gıbı, e ki mab Ueri yık 
tırarak kıyme~lı pıırçalarllc ea· 
mllerıni ın a e•mı. oı·alardı, 

o zaman onların bu hareke le· 
rınl kım e çok gorm zdı, çun· 
kti o dev ırde bu bır an'ane \ c 
team!ıl halını almı tı. Nıtekım 
İmparator Ju tın)'en de Ava· 
&of)anın en muhım \C en kıy. 
metli d rck \e mermerlerıııı 
liri opolı IT' b dındnn, Ayas. 

Ayas Paşanın 
ve atı 

42s Jıl enel bugiın, 13 tem· 
muı 1539 d Yeziriham 

; ~as l\Ichmct Pa n olmustu. 
)35 Pa<:a A\lon)alıdır. Ha· 

remi Hum rnndan yeUımlş, 
1 en içeri nğnlığı ile r;ara3 dan 
çılnıı , Çaldıran meydan mu 
harebesinde bulunmuı. l\lı· 
sır sekrlne i5tlrak etmls, 
Kanuni Sult n Suleymanın 
taht çıktı ı gitnlerdc tezir 
rutbesl le Anadolu Re3ler· 
be3l olmu tur. Rodos adası· 
nın fethinde l ararlık göster· 
mi tir. 1636 dn 1brahlm Pa· 
ti&ntn idamı üzrrtnc Vf'rlıi· 
Aıam na&bcdılml tir. Ölfin. 
er\ c kad:ır bu 'nzlrede kı1· 
mıştır. i tanbulda Heyoğlnn· 
da A u~pa a emtf onun adı· 
nı tıı51maktodır. A a Pasa. 
ha\ahnın nıuhlm bir kısmını 
muhnreb!' mr.)dıınlnnnrlR ge
tlrmls 'e mm•affak olmus 
lı!r \erirdi. I\ııdınlara r ıl 
{lu kundu. Sarn)1nda kırk 
beslk &allanırdı. 
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Denizcilik Bankası Koopera· 
Ufınde baz.ı milbavaa muamelele 

1 
rindekl usulsüzlüklerinden dola 
yı i6ten d çektirilrn tdarc Hev' 
f'tt Azaları hakkkında )·eni bir 1 
tahkikat açılmıştır. 

Öğrendığımıze g5re işten el 
tektırilenler ve hadise ile al~ka· 
lı olanlar Sorgu HAkimllğınce 
bırer dAvetiye ile çağrılmı&lar. 
cıır. Kooperatif meselesinin bu
ııunlerde yeni bir safhaya glrece· 

ı ği anlaşılmaktadır. 

Kadınlar Birliğinin 

Sosyal Himaye Kursu 

Kadınlar Blrlıglnln gecen > ıl 
enç kızlar içirı açtı~ı o · 1 hl· 

ma:ye kursu bu yıl da faalıye. 
tine dtum edecek \'e yatılı o
larak ikinci sınıfı da açılacak· 
tır. 

Kıbrısa giden Tekel 
heyeti 

Tekel Genel Mildilr mua\·ini 
1 Suphl Okay, Tekel Gf'nel l\lüdılr 1 
ltiğü istatistık şubesi müdtıru 
Baha Önzen, Türklve TUtüncülH 
rE"miyeıtı Uyesi Hakkı Eı·k•on, 
P,ge tütün dernel!ı U) elerlnrlrn 
Ha~dar A~al ile Kadri Kur dun 
Kıbrısa mutcverrıhen ehrimız.. 
dtn hareket etmıslerdır. 
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Goutıtıı!U o6nıürl'an llllZl tc• r•· 
ı m'tr baı~. bu.t"'a"" tızde 

tı!l ... 1•. 

Mukadder 
Akıbet 
A merlkada Cumhuriyetçi 

Partinin • Cumhurba&· 
kanlığı adaylığını ha •li u· 
z.un \'e hararetli bir mücı· 
deleden sonra General El· 
senho\\ er kaz.andı. 

Du mOcadclenln )er ler 
çekilen nutuklarla başladığı 
daha ilk günlerde, yani bir 
kaç av en rl, r:eneral Elsen· 
howcr kar§ısında Tnft'ın ka· 
ıanmas•na imkan olmadığını 
bu !ifılunda ;,azmıpım. 

Bu tahminin sebebi, o za· 
man Taft'ın Jllarshall yardı· 
mına muanı olduğunu nn
tuklannda belli etnı si 'e li· 
deta bir ne\ 1 infiratçılık si· 
yııse1fne donıılmcsi lurumtı· 
ııu gostrrmi'J olmasıydı. Hal· 
buld, Atlantik Paktı RıısJı;o· 
mutanı ı·ısrnho\\cr ise yapı· 
Jnn ~ ardımların hak edlliS 
nlsbetlerlne gore a}arlanma· 
ı;ına taraftar olmakla hera· 
her bu yardımın krsflmesinl 
H! hele fnflrntçılık slvasetf 
gııdiılml'Sinl luııımlu goren· 
lrrılcn ılrl?llıli. '"3"11 ı, El 
senlıoncr iç ı;l\'a~et bakımın· 
dan nenıokrat l'arthe mua
rız olm kla hcrahrr dı~ ı;lva· 
&etin Demokrat Parti iktldıı· 
rının tuttuğıı ) olıın ana çiz
gilerine hlr dh ecelU oktu. 

İst!'. hunun içindir ki Ehen 
hol\ er kazandı, Taft kaybet· 
ti. 

l Kasımda )&pılacak C:um· 
Jıurba ka111 &ı•çinıinde Eisen
ho\\ rr'in kazanıp kozana mı· 
,>acağı )rı me&rledır. Ztra 
o ı;rçim hır parti Jçi licçiml 
dr il, partiler arası bir &e· 
çimdir. Demokrat Partinin 
elinde de ıfipheslz. bir çok 
mucadele koılan 'ardır. Bu· 
nunla berabrr Eis!'nhonerin 
Amerikan halkı nezdlndekl 
ıahsi degerl 'e Cıımhurlye1çi 
Partinin son ı:iııılerde açık· 
!anan programında infirat 
&İ.) asetlne taraftar olmadığı· 
nı hildirmesı Eisenhon er'ln 
kazanma ıansını arttırmıştır. 
JJemokrat Pıırtlnln urun bir 
müddet lktfdnrda kalması 
) fizunrlen hallı.ça ) ıpranmıı 
sa) ılmnsı da nııımkündür. 

Her halde 4 Kasımdaki 
Cumhurba5kanlığı seçimi 
çok çetin 'e hararetli ola. 
caktır. Halt bu sefer, umu· 
mJyeUe lahmlnleri tesbitte 
) anılma.> on Gallup Enstıtil· 
su ilahi Cumhurbalkanlığı 
ı;eçimlni Demokrat PA •tinin 
mi, lOksa Cumhuriyetçi Par· 
tinin mi knııınarağını bul· 
makta hayli güclük çekecek· 
tir. 

Jler ne olursa olsun, Cum
hurı etçi Parti kongresinde 
Başkan ada3 lığını Tafl'ın 
kaybedip Genual Elsenho· 
\\"erin kaıanması bu1 un de· 
nıokrnsi lllr.rnindr bıi~iık bir 
memnııni.) etle kar~ılannııs· 
tır. Zira gerek bir taraftan 
Cumhur! etçi Partinin f'Ski 
infiratçı r;iyasrline deuma 
taraftar olmadığını açıklama· 
ı;ı, grrek Generalin fabsen 
lnrirat<:ılık alevht n tanın· 
macı, Cumhurhaşkanlık seçi. 
mini rumhurh·f'tçi Parlfnln 
kazanması takdirinde hir in· 
riratcılık r;hascti tC'hlik...sl 
olmııdı)tı kıınaatinl drmokra· 

111 dun~a ında yaratmıs bu· 
lunmaktadır. 

Sadun G. SAVCI 
ON KELi ıırn.E 

Korede Kmllarııı ha eh· 
rl 6"0 w·nlıh bomb:ıl ndı ... 

Korede pabuç pahalılan· 
mağa baıladı! ... 

TATU SERT 
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Hazırlıyanlar :" 

lst: Hukuk FakOltesln· 

den Prof. Or. Ferit H. 

Saymcn, Ooç. Or. Sahir 

Erman,• Ooçi' Or. Halıd 
Kernaı Elblr. 

Memlckotlmlzde ilk· de· 

fa neşredilen .serinin ilk 
; . 
cildinin fıatı, 1960 yılı 

il• clldlnln abone tutarı 
' ile blrllkte 25 00 liradır. 

:siSTEMATİK TÜRK İŞAHUKUKU MEVZUAT! 

.Prof.:Dr~Ferit"H. SAYMEN 
H:ılen tatbik Mevkimde- bu· 

tunan' 80 adet, iş Hukuku 
ile alakalı butun kanun, 

Nlıamrıar>ıe 've Tnlırnatna· 
meyi ihtiva eder. Hukukçu, 

,sendikacı, işveren ve lşçl

(nln en bUyOk yardımcısıdır ..,. 
Clltll. fıatı. 760 K"'ruştur. 

B basını kabahatlı çıkarmağa 
da Ray'ın gonlil bır tUrlU razı 
değlldi. Çunkil baba-ının ona 
son~uz bır emniyeti 'e ıtimadı 
'ardı. Fakat ne de ol a, kansı
nın te ırıle bu cmnı) et bıraz a. 
ıalm ğa yiiz tutmuştu. Buna 
rağmen l'ıne e~kısı gıbi çok i}i 
\C şefkatli bir baba ıdi. 

Ray baba ını dü Unilrken 
tekrar goılerı doldu. İhtiyar a· ~nt':±: 

YAZAN~ ~NNY NUllST ÇEvıREll~ E ZAN A. • Y4 LM N 
dam bu saatte ha.Ilı yatmamı~tı. 
Balkona açılan pencereden Ray 
onu gorebil )Ordu Masanın ba 
şına oturmuş, gaz te okurken gelebileceğıne inanmazdı. Her
uyukluyordu. Bu manzara kar- kesi, kendisi gıbı, i)i ve te
şmnda Ray, boğazına tıkanan mlı kalpli sanırdı. Freda~ı 
hıçkırıkları ıaptcdemcdi. annesi Istedığı kadar korusun, 

Babasının iyi \C tenıız. kalp. Ray kendı kendısıni koruma. 
Jıllğini bıltyordu. Bıltun in- &ını bılirdi. Babasına gıdip de. 
sanlara kar ı bir itimadı var· «Babacığım, adamın birisi bana 
dı. Başına gelen beltılardan lb- kötü bır teklıfte bulundu.11 dl· 
ret alma ını bılmez, l'ine her- ~ernezdı. Adamcatmn huıııru· 
ke e eamaet cdrrdi. Onu kaç nıı bozmağa hakkı yoktu. Ken· 
defalar dol ndırmışlardı. Fa· di ba§ının çare~ıne bakmalıy· 
kat bır muddt-t sonra ihtiyar dı. 

Adolphe bu hAdlseleri unutur, Gözlerinden birden ya6lar 
tekrar insanlara itımat eder- boşandı. Pırlanta tanesi gıbi 
dl. yilıllndekl vualet'in tellerine 

Daha karısının &ağlığında, takılıp kaldı. oNe yapayım aca
Cora, onu elde !'tmeğe çalış. ba? Şu erkeklere nasıl da\'. 
mıştı HattA o zaman karısına ranayım? Diye düşündil,. 
bunu aıılatmı tı. Fakat sene- Neden sonra eve girdi. 

lerden sonra ~ lne Cora ile ev· 
lenmiş, her ikisinin de aynı 
yaşta kızları olduğu halde ha
) atlarını birlestirmislerdl. 

Ray, bu hususlarda babasına 
cekmıştı tn~aT'larrl~n fenalık 

Ill 

Ray'ın Uvey annesi Tagen
horst, kapı ve pencereleri hep 
açık bırakmak merakıııila idı. 

5 
Geceleri Ray eve dondü~il ıa· 
man 'okak kapısını açar aç. 
maz, C\ deki bütiln kapılar vur· 
mağa haslardı. O gece de yine 
kapılar pat küt edınce, Ray'ın 
aklına bır 6eY geldi. Tagen
horst sankı bu gurultil ile şu. 
nu kastf'lmrk istiyordu: ıİ§le 
)ine geç geldi. Bana ne? Ben 
bir şey Ö) lemem. Sonra bana: 
•Ü\ ey annesinde onun için ak· 
sıllk ediyorsun.• derler. Ben 
babasıle cvlendığlm zaman be· 
bek drğildi ki ... Ko~koca kızdı. 
Gecenin bu saatinde dönlllilr 
mU~ Bunu benim S!'vgili kızım 
Freda yapsa, hen onu öldUrU· 
rilm de eve almam• 

Freda geee yarısına kadar 
anne~ınln koynunda yatardı. 
İki orgii saçları. sı~ ilceleri üze
rine sUrdilğU krem Ue yUzil pı
Tıl pırıl bir halde orada kıvrı. 
lıp yatarclı. Üvey babası Ado}p. 
he. ,ıra1ı>te~inf okııvııp hitırdik· 

ten sonra karısının ) anına gc
lirdı. O zaman Freda ~arı mah· 
mur, )arı U)anık bır halde a
nasının ko)nundan çıkar, kendı 
~atağına gıderdi. Uvey baba kı. 
ıın yanağıııı ikı parnıağıyle ma 
ka !arken ııol'lc derdı: 

- Yatııcı"ınıı i~ıce ısıttın mı 
)aramaz? 

na> 'ın üvey annesi kendı kı 
zına çocuk muamele ı ederdi. 
Halbukı Freda ile Ray arasın 
da ancak Uç ay yaş farkı \Br· 
dı. 

O gece Ray eve gırince, yi
ne kapılar pat küt ettit Bu u. 
\ey annesinin kurduğu bir tu
:ıaktı. Ray bunu pek Altı bllt 
) ordu. Fakat aldırı~ etmıyor 
du. Gecenin hangi saatinde dh 
nerse donshn Bu. kımı>rvi alA 
kadar cdPn bir mpr.r)!' dt-~ıldı 

Ta{:enhor t yalnız Rav'a ile. 
ğil, ~ocasına kar~ı da ak llık 
ederrh. Httr r:rrr on•ırı ı:r-c u 

klt yukarı) a çıkacafını bildiği 
halde merdı\'enin hau gazını 
sondürürdil. Adamcagıı daıma 
dıılerıni ba anıaklara vurur, 
canını acıtırdı. VakıA geç vak
te kadar ha\agıızının Janması 
masraflı bır ş Hlı, ııma ne de 
olsa ın anın rahat ız olmasına 
da d rcPk kadar bir masrat 
değıld Tagenhont 3aın1z tu· 
tumlu de,ttıl, Adeta 1ıasls bir 
kadın<lı. iktisatla hasıslik ara· 
mıda rpe' fark vardır. 

B h ı bu kailınla e\'lendi 
C\lrnelı e\de bır darlık ho\'a· 
sı 'vardı ihtiyar Adolrıhe, uyu. 
madan evvel peynir ekmek ye
m,.kten hoşlanırdı. Tagenhorst 
ona kunımu~ bir ln\ı:mıı pr,nlr 
bırakırdı Halbuki buz dolabın· 
da taze ve nefıs pe~ nırler du· 
rurdu, onları \ ~rmPıdi. Adam· 
cağızın ağzı var, dıll yoktu. 
Keşke biraz Rksi o1 ~aydı da so· 
ıünii l!"eırPbiht>\·!ll . 

Ray babasına bakarak şoyle 
dlisundü: 

- Yine hava cereyanında O· 
turu)or. l;~u~ccek. 

Adolphe, pek kolaylıkla s:ı 
ğuk alır 'e hemen broniıl o 
lurdu. Kan·ının ortada bırak 
tığı peynir ekmeği yemekle 
mesgııldu Ekmek dilimini kı· 
zına uıattı. Ray b!r lokma ı 
sırdı. İhtiyarın önUrıdc hır süt. 
lU kAh\ e fıncanı vardı. Kızına 
ondan da bir )udum ikram et· 
U. Ray: 

- Neden sobayı sondilrdun, 
baba" Uşu)eceksın, dt-dı. 

Tabii sobayı Tagenhorst sön 
durmustU. Babası da ~e~ çıkara 
mamıştı. Adamcatız cc.up ver· 
mecli Sadece dedi ki: 
- Bıraz. otursana, Ray. Yakıt 
o kadar geç dcğıl... 

Kızına Nerede kaldın? Bıt 
saate kadar nerrlerde gezdın' 
Bu yap•ıJ!ın a ıp ddil mı? 
denııvo,..dıı Onun rı•undc ki 
tının her )aptığı tablt ve mil 
na~iptı Krşke vaktıle, daha 
Ray kOçUk yaşt~ iken km bl 
raz Nkmıe nl~aydı, hf'r yaptı 
ğını ıyı bulmıımış o1savdı, o ,.a 
kıt Ray on bP.ş, on altı yaşın 
dakı o~lanlarla bu kadar fin~ 
atmazdı 

- Kamın aç mı, Ray? ·Buı 
dolabında suc•ık ,.ar Sana bir 
dihm kese~ im mi? 

<Oel·amı \'ar) 



İki Alman 
Mühendisi 
Müslüman oldu 

Kuzey Kore dün 
tekrar b·ombalandı 

ne!:::· 12 
<Anka) - Ceyhan * Blrlrnni l'ıiillrtler ha\il B-29 uçar kaleleri harbin en şiddetli gece akmı· 

ınuhend :. b.ulunan iki Alman kun etl'rl kuzey Kore· 
ederek 11 ısum dinini kabu1 31 dun tekrar ııddetıe m yaparak Pyongyang'ı alevler içerisinde b1raktı 
hlını~ı cuma namazını camıdc bombardıman dıni tir. Auo~ıattd Pre11 

tlkas:n~~dtr: İlcenın karyola fab- * Lıb}a l\lılli Savunma Bn· Seul (Kore), 12 - Bugun ha\8 kU\'\'Ctleri tarafından bil-
lıınıakt hır müddettcınberi ca· kanı l akında Turki) e3 o dirıldığıne gorc, B 29 ti tün uçarkalelcri, alevler ıı;lnde olan Ku· 
Robert ~olan 47 )aslanndakı gelecektir. zcy Kore B::~kenti P~ong)ang'a dün gece harbın en §iddetli ge-
Le!llrn'n eıkneo 'e ~ eğeni Zalter * Irak 'eni kabinesi 11111,. ce ha\8 akınını yapmıflardır. 
is!Anı 1 uzun bir zamandanberi tafa El l\Jari tarafından Bu gece akını, Komünıstler •barbarca. dedıkleri 856 gün. 
s·an e~f~)ı duşUnduklerini be- kunılmu~tur. dilı akının sonunda yapılmıştır. 
bert dah: ~rdır. Bunlardan Ro- * Kalilomb a e ah-ti A 'an Pyongyang, 54 uçaktan atılan 540 ton yüksek lnfıl4k kabi· 
t'k On once Türkı•·e• e gele- ı R b t ... , ,... ı · l' b b d f ı ı dilzl · ıl se k J J U)es o er u .... ıxon ı)et ı om aya he e o muştur. Bun ar. gün · erı at an 870 
harp ne adar kalmıD ,.e Çumhurl) etrl Parti Ali ton bomba 750 roket \'e 9,600 galon napalnı bombasına iUve 
tli, }{:~n~sında l\lunih'e donmuş- kongresi tarafından Cum. olmuşlardır. 
taherin~ en !on~a tekrar \e be- hurh:ıfkllnlığı 3ardımcılı 1 P~onı;yang radyosu buglin bir vayınında, müttrfik ha\'a 
de Türk~ Yeğenı de olduğu hal- ğına r;eçllml&tlr. akınları neticesinde 2000 klşınin ôldiığiınü bildirmiştir. Tokyo--
defa mu~i~Ye selen Robert, bu ~---·--------,,; dan dınlrnılPn ~avında. 9 numaralı tısera kampında bulunan 
le karar ,~::ıı:~mağ~ kat'iyet. Bırk mış l\lıllr•Jer a~k('rlerinin bazılarının hu kıımoa bombalar 
Robl!rt Rif t r. lilslUman L'b M'lf" l•abeti netice ınde ölduklerl \'l' yaralandıkları iJE'rl surillmüş-
ter ise Veıı1 K CeJık, Hğeni Zal· 1 ya 1 1 tur Komunht rad,·o, Birle mış l\Iıllı>tlerın a~1':,.rt hareket "e 
lardtr }Uf t crom adlarını almı~- mütareke mu7akerelerlndE• başarımlı~a uğradıliını \'e b·J akın· 
hall!n. C a elık'le Veli Krom S 8 k 
la fabreı)khanda bulunan karvo- avunma a anı !arın mısılleme mahlvrtindc )apılmakta old•ı~unu da iddıa et-

l!ınd ki mi tir. Avın ya:vında, Piyongyangda 4 bin ktşinın yaralandığı da 

____________________________________________________________ ....., __________ ~ 1 

Sen gıdık, 

Ben gıdık 
Uyutakoduk 
Dört gilrescl profesyonel 

oldukları iı;in milli ta· 
kımdan rıkanldı. 

Fcderasl onun tebliğinde 
•hu kararın haı:;ım takımlar 

tarafından ~apılmast muhte· 
mel ihbar üzerine alındığı• 
bildiriliyordu. 
Şimdı halen takımda olan 

üç güreşçi için de yeni bir 
ihbar "arını • 

Tabii bu, öteki gibi d15an· 
dan detil, içeriden. 

Anla51lan hasımlanmız.la 
birllktf' hlz. gurcs takımını 
kusa dôndurme~e ahdettik. 

Onlar dıaarıdan biz lı;er· 
d('n • 
Bakalım lıanglmlı ,daha ı;a· 

buk yıkacıı 11ız ... 
ECVF.T GÜRJi.SI~ 

Millet Parlisi Çankıra 

başkanını öldüren 

yakalandı 

llReslınlerle haberler ~apulama 
·-~ ~ işleri 

I 

Tamamlanacak 
A.naıfolu l.J-

Zonguldak: 12 - De' let Ba
kanı Muammer Alakant eski 
Halke\inln &lnema salonunda ıu 
konuşmayı yapmıştır: 
•- YUule &ekseni tapusuz o

lan topraklarımızı tapulamak ve 
. her' tarla. tasarruf edenin eline 

tapu sPnedınl 'ermek. topraksıı 
k6) IU) il topraklandirmak. hükıi· 
m('tımlıı• başlıca ga)esidir. İki 
seınedır tapulama 'e topraksıı 
kö\ lü) e toprak daıtıtma ısimil 
nızlanmıştır. Önümüzdeki sene 
başında her \'ılAyette bir Tapu· 
lama Komis:;onu bulundurmayı 
temın edecet;ımizi umuyorum. 
Toprak dağıtma işi de bumır.la 
mU\'azl olarak inkişaf edcctk· 
tır. Demokrat Partı iktidarı, 1.r 
çilerımize karşı en derin sa\•gı 

" minnet hıssi) le miltehassıs
tır. İşe! haklarından bahsetme
nin bü~ uk bir suç sayıldığı, ' 'e 
bunları ağzına alanın komilnist · 
l ı k dam~Rsıyla, {!ı71i do~)alarla 
takip edıldıl!ı bir zamanda, bl· 
zim muhalefet dcvrimizdeı, mem
leketimiıin her tarafındaki işçi 
ktıtlelE'ri milliyetçi " vatanse
\er bir parti olan Demokrat P1r-

devaın etınekt da \'azıfelerine J ka) dedılmektedir. 
e lrler. ürkiyeye gelece'~ ------

{ Cankın, 12 (A.A.) - MHlet Bir müddet Avrupıdı kaldıktu sonra :memleketine dönen Cr· Maden Müdürü lrak'ta Partisi Çankırı baskanı Ömer dun Eralı Tallal Aamaa Jaava meydanında klrııtandıtı sırada. 

tıye iltihak ederek. vatandatlık 
ve insanlık hak " hürrlyetlrr·ni 
tPmine çalışmak suretiyle milli· 
vetse\Cr \ ' e 'atanseverliklerint 
fulen lsbat rtmışlerdir. Dünya 

ıoo.ooo 
LtR~ 

İle Neler 
Yapabilirsiniz ' 

100.00Q Lira ile on ~atlı 
b,r apartıman, 

100,000 Lira ile bir fab
rika, 

100.QOQ Lira ile bes bin 
dönUrniük bir tlft 

100 
lik, 

• QOQ Lira ile on aded 

100.000 
100.000 

100.000 

luks Amertkan o· 
toınobill, 

Lira ile on iki 
traktör, 

Lira ile bir tica· 
rethane tl!mln e
debUirsinl:t! 

Lira ile mesleği· 
rıze. ailenize, jah 
ı~tta aid bırçok 
iUıeı tasavvunı
nuzu tahakkuk et 

Talıbınızı tirebllirsinıı! 
denemek için derhal 

~ GARANTi Bankası 
..,ube ve j 

GA~·:.~A;N:Ti 

B Si 
tınniyet, 

suru, kolaylık 
deınektlr. 

...., 

Soyhı'nun ölümünden bus::üne Arkldı ıörillea Arap lejyonu komutanı Glub Paıadır. 
Trablusgarp, 12 - Lıbya Mıl. ı·k" Ç k 'd y k b kadar hAdiseyi bızzat talip eden 

11 Savunma Bakanı Ali Jerbi 20 . 1 e 1 ama eni a ine Vali Hamza Kışıoğlu ve zabıta 
['Unluk bır zf:r-arette bulunmak !mirleri katılı koyunde ele geı;i-
uzere 15 Temmuı'da TUrkıye'ye M hk" ld • K Jd rip Cumhuriyet Savcılığına tes· 
hareket edecektır. Bakan, bu r.ı· ı a um 0 U ı UfU U lım etmışlerdir. 
yaret rırogramı etrafında Kral A11orıaıecı Prt1• A11oeıatıd Prt11 G" "'I · d C I" 1 B 
Idrı.s El Sunusi ıle Bınga;ıide bır Vıyana 12 - Komünist Çe J Bağdat 12 - Mustafa.El Mart umu cınc o e a ayar 
rörU§Ille 'aparak, hazırlık!arını ı.-o lo\•akya'nın ~lora\'Ska Ostra-• bugun )'eni Irak kabinesini müs Okulunun inşaatına 
tamamlamak üzere Trablu a av-,'" madenleri liletmcsi umum takıl w~~a partılcr dısı bakanlar bat.landı 
det etmiştır. Kral idris Sunfı ı MUdilru Dr. Vaclav Zalud ve dan kurmu tur. El Marl Ba;ba- Y 

nın Bakanla berabe~ Cumhur~ muavfnı Jo.,eph Herel bugün kanlık \e Jçı,lerı Bakanlığını de Gümulcinc, 12 (T.H A) - Yu 
ba§kanı Celil Bayıra bır dost madenlerde yangın çıkarmak 'e ruhte f'lnıış bulunmaktadır. Bu nanıstan Kral 'e ı raliçesinin 
luk mesaJı sondereccğı tahmın ~ııbotaje &uçlarından idama mah- ınlik'lll kabıne ı genel seçimlerın Cumhurba kanı CrlM Bayarın 
edilmektedir. t.um C'dılmışlerdır. Prag radyo- SC\ k 'e ldaresinı temın edecek- ismıne izafeten Turk ekallıye. 

Bakanın Turkıye')I ziyaretı &unun bu konuda \'erdığı habc- tır. Şımdıki kabineden ewel ik· tinin faydalanması ıçın Gumlil· 
esnasında Ttirk makaıtılarıle go- re ı;ore aynı işletmenin diğer 7 tıdarda bulunan Nuri Sait Paşa cınede açılma~ını emrPttıkleri 
rlısnıelerde bulunacak 'e Türic ldarecısl 3 ~ıl ill milebbet ha· hukümeh seçım kanunu ıle ilgi- orta okulun in_saatına başlanıl· 
ordusu nızamlarını tetkik edecek- ı rus arasında detışen muhtelif ce li hır mtinaua yüzünden ıstifa mışttr. 
tir. Bu •ada L!b)ı ord•ısunun zalara ı;arptınlmışlardır. etmışti. 1 Yunanlstanın tanınmı.s mUhen 
veti6tirılmesl içın Tlirkn e'den Soh zamanlarda bu maden. Yeni kabine şu şahslyeUerden , dis ve mımarl rının n('zareti al 
'?lfitehassıs subay teminine ı;alı· !erde bir biri tiznrine ~an~ınlar mute~Pkkıldır; 1 tında dr'\am rd lrn ın•aat kasım 
i&Cağı blldlrılmektedır. ~ıkmış "e hu hAdısclerde birçok Başbakan " İçışlrri Bakanı a} ına karJar bitınlr~rk 'e onfi . 

-O- madt'nd ölmilştur. Komunl11t Mustafa m l\lari, Dısı~lcrı Baka müzdeki tedris yılın1a o rencıle 
mahkeme, ldarecılrrl ağır ih· nı llr. Faul Cemali Mudafaa re arık bulundurulacaktır. 

Çanakkalede maiden suçlu bulmuştur. Bak~ııı Hllsamettın ı:;ı Cum~, Eskiıehirdc bir camiden 
Kral Faruk Milletlerarası l\Ialıye İbrahım Şehpender, Eğı. 

tım Abdullah l>amaluji iktisat para çalındı Ormanlar yelken yarıılarına or. Nedım El Paçacı Adalet ce. 
irecek mal Baban, Sos~al İşleri Mecit 

Y g Mustafa, Tarım Abdulcebbar Çe. an IJQf Napolı, 11 • (AP) _ Buradan lebi, Sıhhat Abdurrahman Cev-
•ııdolu •f4ıuı bildmldiğıne göre, bu senekı det, 

mUlellrrarası Yelken ~arışları- H' d' ç· - ı d 
Canallile 12 - 10/11 tem· na. :r.hsır Kralı Faruk ~ahsi tek- ın ı ını, "~ponya a 

muz gece·~ saat 21 de Ba;ı. ramıç nesı ile katılacaktır. ü~ milyon Kur'an 
llçesınuı Kumluduz: or!"an bli~· ı Kral. )avcrlenndcn birinin bastıracak 
gesınde h,nuı umumı sebebı ldaresınde olacak olan Yatta 
anla~ılamt)'an blr ) angın rıkmış eahsen bulunacaktır. Karaş!, 12 (N'afen) - Hindiçi. 

tır. M H H Ok 1 nl hilktimrti Japonyaya Kur'an. 
Esmekte olan kuV\ etli kuze;ı. ısır ava arp u u dan 3 mılyon niısha basılması i· 

nizgArlarının te irı altında muh ilk mezunlarını verdi cin büyuk lıir matbaaya siparış 
telıf kollara a:ı; rılan ) angın 11 \ermiş bulunmaktadır. Anlaşıldı 
temmuz gilnti ıle ll/l2 temmuz Kahire, 12 (Al'lı'KA) - Baş· Aına göre bu basılacak l{ur'an-
~ecesı tahmınen 500 hektarlık bakan Huseyin Sırrı Paşa, aynı lnr Hlndıçinideki miislümanlara 
bir saha,_•ı jc«al etmiştir. d H b" B k I t' ~., ı.aman a ar ıyc a ·anı sı a ıy· paarsız olarak dağıtılacaktır. 

250 kişılık bir askeri ekip sön le bu yıl ilk mezunlarını \'eren 
dürme amelıyeslne lşlirtık et- Mısır lla,•a Harp Okulu oğrenci· Japonyada Osaka da, bu mese 
mlştır. lerine dıplomalarını dağıtmıştır. le ıle ilı:lli l:ulunan Pakistan din 

işlerı Bakanlığı ilerı gelenlerin. 
den Ebu Bekir. Japon firması
nın bir ay içınde 200,000 nusha. 
nın tcslım edebileceğini bıldır
nıiştir. MEDRANO 

Eskl,,.ehfr, 12 (Hu u 1) - Seh 
rimizde l\lamure mahallesi ca
miınin parmal.lıklarından içeri 
giren meçhul hır şahıs cami ka-

sında bulunan butün paraları 
alarıık kaçmı tır. 

Giresun'da 8 Nakfibendi 

Şeyhi yakalandı 

Gire un, 1!! (Anka) - Emnl· 
Y<'te yapılan hır ıhbarda. 8 kişi· 
nin Nak§i Ş<'' hlı i ~ aııtığı iddia 
edilmesi UzC'rinc bunların e\'le
rindr apıle n araştırmada bazı 
mühim ,.e alk elde edilmle ve 
kendileri tevkif edilerek diizen· 
!enen C\Takla birlikte mahkeme
ye \"crilmlşlrrdir. Duruşmalarına 
me\kufen bakılmaktadır. 

Bir koca karısının 

baıını ezdi 

t ( ,._ 

nın en mılliyetperver, vatanse
ver, dinse\ er insanları Türk İŞ· 
rlleridir.11 

-o-

Milli oyunlar 
Festivali 
Turkıye Talebe Turizm teşkl· 

IU•nın tertıpledıği, lP52 mıllt 
oyunlar ve turkuler fe tıvalı, B. 
M. 1. Başkanı Rehk Koraltanın 
hlmayl!sınde yapılacaktır. 

FestJ\'al 22 23 24 25 Ağustos 
ta İstanbulda Acık Ha' a tıyatrt) 
sunda, 30..31 Ağustos 1 2 3 Ey
Julde ~nkarada. 5 6 7 8 9 e)hll 
de de lzmirde )apılacaktır. 

-o-
Amme hizmetinin 

ifasından doğan zararlar 

Ankara, 12 CT.H A.) - Amme 
hizmetlerinin llası sırasında mE>y 
dana gt'len zaraı !arın tazmini 

- hususunda Adakt mahkemeleri-

! ne açılan muhtelıf davaların 
İsveçli film yıldm lngrid Bf!rımı n 11' kocıısı hab an film dlrektö· mahkemelerin i hacmini liızum· 
rıı Roberto Ro5sf'lll111'nln iklı kız . coruklm o!auğıınu bildirmiştik. suı )ere arttırdığı " fakat iddia 
l'ukanda henuı 21 aünluk olan lngrld ile habella'nın bir hem· edılen hakların surüncemede kal 

tirenin kucağında cekllen resimleri &orülmektedlr dığı )apılan tetkıklcrden anlaıı1· 
mıştır. 

1:y uJmazlık mahkemesi bu hu
susta urdığı )eni bir kararla 
merci ta~tnınde vaki olan bu 
yanlışlıkları tamamen önlemiş 
buJunu}or. 

Bundan boyle amme hltmetle
rinın ifası sırasında doğacak ku
sur 'e ı.ararların tazmini ve biz· 
met kusuru isnadı ile idare me
kanizması alc-~ hinde açılacak bil· 
tun dAvaların •tam kaza da\ası• 
olduklanndın bu dl\·aların a~ı
lacağı mahkemenin Danıstay ol· 
duğuna karar \erllmişlir. 

Sa§lık Bakanlığı 

Müıtetarlıjı 

KARDEŞLER SiRKiNDE 
Şimdiye kadar İstanbul S('rgl Komitesince saat 2 de 

ba~la~an bılet satı~larına bugilnden itibaren sabah saat 9 
da hıı~lanaraktır . 

Bir Brezilya uça§ı düştü 

Rıo de Janelro 12 (A.P.) -
Brrzılya ha\'a gucunün dün Sal
\'ador )akınlarında denize diışcn 
bir taşıt uçağının sağ kalan yol 
cularından 20 kişi buglin donan 
maya alt bir mayın gemisi tara· 
fından kurtarılmıştır. Yolcular· 

Balıkesir, 12 (Hususi) - Sa
\'aştepc, Dıkmelcr köyünden 
1330 doğulmu Mu .. tafa Tetik, 
çocuk do\ mek meselesinden, ka· Birçok fenç A•trlkalı flltfl muhtelif meın1eketlerde taım!IM!n 
nsı 25 yasındaki Dudu'nun ba&ı· iiç ay lıalank halundala memleketi• ıtlnlllk it hayahnı ve itti· 
nı taşla ezmek suretiyle öldür- mai bilnyealnl tetkik edfltt'ktlr. Bllea- 5 Amerikalı gfllç çiftti Mil· 
mü~tiır. letlenr111 Genıc ~Uer Micadele Proıramı çerçevesi dablllnde 

Türkiyeye ıehnlt bulunmıktadır. Vıtlnıton Ticaret Mliıuirl Bil· 
&e)in Kunter, bu çırt,ııere nturırul tarı erleri harita üzerinde 

Ankara, 12 (Anka) - Sallık 
\'e SoS) al Yırdım Bıklnlıtı mll• 
tesarlığına Bakanlık Hukuk Mll
şavirl Tevfık Çıydım tayin edll
mi tir. Yeni musteşar vızifesme 
başlamış bulunmaktadır. 

Bir adam karısını 30 

Bir ltalyan tarihçisi 

öldü 

dan beşinin bldOCı.i bildirilmekte l\Iıltıno, 12 (A.A.) - 'Meşhur 
dlr. Ayrıca 3 kişinin Akibeti meç İtalyan tarihçisi Enrico Besta, 
huldilr. Uçağın dôrt ki~ilık mil-ı 79 yaşında olduğu halde ve uıun 
rettebatı &ağ kalanlar meyanın· bir hastalık sonunda bugün ve. 
dadır. fat etmi~tır. 

Türkiye iş Bankası 

SAMATYA 

gn5ter .ı•ktf'dlr. 
liraya sattı 

Eskişehir, 12 (Hu~usl> - M'h 
met Yardımcı adında bir şahıı 
yeni e' lendlği 19 yaslarında bu
lunan Nazmıye Yardımcı adında
ki karısını Porsuk baharındaki 
Atış pavlyonu r;ahlbi bulunan 
Hacı Saygılı'ya SO lira mukabi
linde pazarlıklı satmıştır. Hıcı
dın 30 lirayı alın fakat her ne
dense bu işten cayın Mehmet, 
Porsuk buh arındaki pu iyona 
giderek karısını almak ıstemit
tir. Bu ytlzden (ıkın mllnakaşı 
sonunda Mehmet Hacıyı do"me
~e başlamış ve hldı enin polise 
aksetmesi Uıerine failler yakı· 
lanmıştır. 

Hüseyin'in kız olduiu ----A1<ş4M (CUllHllRfr> Ti •İLMİN SONU BALDAN TATl.IDIRa - Hı. Ali 
-----''---'--~--~-~---

:;;--
ı\cı =~8f ALtGA DA 
.\Jı"bıııı LAç LAZIM:. 
diiıı l\ı f ~lkkatıer ıtitununda 

1•rı l'ltdı· 

YENi SABAH 

cıTÜRKi'N MUSTAKiL 
POL"İTİKASI OLMALIDIR .. 11 
Yenı Sabah dilnkii bas 3azı. 
11nda, dtı politlkamm tenkit 
ederek, diyor .ki: 

mAzisine, haline ve bizzat ken
di tarihine yakışır mı?. 
COMHURIYET 

İTİKAFA 
DA YET~ 

Ajansı. Yarın Hizmete 
• 

Giriyor 
görüldü 

MIIJetveldll Tezer Ta1kır1n, Blr1e,Uı Amerlka'c1a yaptıll &Pyıhat Balıkesir, 12 (Hususi) - Emet 
esnamıc1a Kalllornlya eyaletlnlnVıllejo lf!hrlnde bulunan lıılk Askerlik şubrsindc 1933 dojum
okullannı ziyaret etmqtir. •ealmde Bayın Tatlnrın (Ulda) bn- luların mua~enesi sırasında, ka
nüı okul çalıRI ıelıntmlı bir çocukla bnuıurken ıörulmektedlr. zaya ba:ıı Sulhiblla köyündea 
Vuifeye ilden anneler lt4en dlnllnceye kadar ldiçtik çocuklannı Hilseyln oğlu Huseyinin kız ol-

' Tıcarıu . 
'•ntlık h er, \ trılen 9 10 s lpfs • 

6tne su cezaları; ayrıca 
iUderek cırgun cezaları... Kan f ılecek lda nayeı işlıyınltre 'e
•ıııp m cezaları ... Çarşif. 

lı:~rıı u~:~elenl!n kadınlara 
Yen kad ruhunu benimsi 
rı ınları • 

· • mııın protestola· 

' lfanelerd 1k kalınak en biri daima ek-
tır•ıı zorb tf dır: Kadınları kı· 

•l' diı&Un~ı ıra karşı bir ted
tıunuııdak ınUyor, Ceıa Kı-
~ırul?lıyo/ :a

1
ddt &iddetıen· 

llde bir · e ' Amme hiırrıe. 
çlln;al•ra IÖförktn bu Sibı ka· 
rı.ıı Perı )lrdakçılık edenle. 
lecekıer~:n edildıkltrinl, tdı· 
~ı:ı d, b 1 IEılmtyoruz Bu yüz 

...!!;,ınıer .~~ırın, benzlyen cu. 
. rarlanıp duruyor• 

• Faraza Türkiye, Tunusun, 
Fransadan \iki olan eıkhet· 
lennın, Bırleşmiş MılleUerde 
g"orüsUlmesine, aleyhte rey 
\ermek suretıle Parısi mem. 
nun etmek, fakat buna muk,ı· 
bıl asırlardır beraber }aşadı· 
tımıı Tunus llluslumanlarını 
'e Tunus umumi efkArını 
mahtun t!l lem,k ) olunu tut· 
muştur \'e bunda ısrar evle
mektedir. Mısır İngıliz: ihtila· 
fında da biz, İngıliz gorüşlinü 
yUıde ) Uz: benimsedik. İran • 
petrol dhasında da öyle. 
Sırk \'e Garptaki butlin Müs. 
ıtiman \e mlıılerı bmmkble 
yuğurulmus de\letleri kırmak • 
onların istıklll ve hurrivet e
mellerine sed cekmek TilrkUn 

Doğan Nadi, dünkü Fıkrasın· 
dı şunlın :)azı~or: 

ıı: Etın pahalılanması karsı· 
unda, Yenı İstanbul gazete. 
sınde, bir arkadaşımız teklif 
ediyor: Ete grev ~apalım. El 
~ emı) elim ~e kasabların aklı 
ba~ına gelsın? 

Et yememek kolay. Fakat 
pahalanan herşeyde bu ted 
bire başvurursak halimiz nice 
olur? Mesela kumaşlar ve 
teruler malüm. O halde elbi. 
se yaptırnuyalım. Rosele \'e 
ayakkabıcı da meydanda. Ya. 
lınayak gezelim. Ne bileyim? 
HatU.. vapur biletl~rine de 
zam gelıyor. YUzme iSğrene
lım. binmlyellm. 

h1 \'&llAhı. bu gidi!ile Tra· 
f' t rıan~rlır•na dön"C"ttiz!• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~==:!.:.. _______ _:b::u:_:oku~l:,a~bırıak_m_ü_ta_dl_rl_ar_. _______ rıu~ görlllmüştü_r._ _ ___ _ 
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Avrupanın en küçük 
hükümeti 

Katoliklerin en büyük dini makamını işgal eden Popo, 
aynı zamanda devlet reisidir 

p apa Onıkıncı Pıc Katolil:Je. 
rın en buyuk dını makamını 

ışgal etmcktedır. Fakat bundan 
başka bır de de\let rebi sıfa. 
tını haızdır 'e bu sıfatın ) uk· 
lcdıği 'azıfe~ ı ) apabılmck ıçın 
hcrgün bır saat ayırır. 

Papalık dını bır makam ol· 
makla beraber a) nı zamanda 
hır hükıimettıı . Hatta ı\\rupa. 
nın en kiıçuk hüküınetidir. Bu • 
hukumetın kendıne mahsus pa· 
ı ası, pulu. nazırları vıırd ır. Pa· 
palık muhtehf memleketlere 
sefır gonderir, birçok memle· 
ketın, Cbunlaı ın arasında Ka· 
tolık olmayanlar da vardır) Pn· 
palık nezdındc sefiri \ardır. 
Papalığa kayıtlı otomobıller de 
hu usi plaka taşırlar. 

Papalık hukümctinc üç kapı· 
dan girilır. Bu kapıda isvıçreli 
muhafızlar nöbet beklerler. 
Küçuk hukıimetin ba)ra ı , ıt· 
fab e tc ktlatı. bır rasathanesi 
\C rad)o istasyonu 'ardır İs· 
tas~ on muntazaman ne ı bat 
apar. 

18i0 den c\ \el nomadan 
Ankota'3a kadar ol n ~cıler 
Papalıgın hlikmU altında ıdı. 
Muhtelif hiıküınetlcrden mu· 
ıetltep olan İtal~a bırlt..,ıncc 
f>apa1ık Vatıkan'da mahsur kal· 
dı. Papl ancak 59 sene 'sonra, 
Mu solıni ile :ı; apılan anıa~ına 
uzerınC' Vatikan'dan çıkıp Ro
mavı zıyaret cttı. 

Papalık hükümetıni hc5 1_ l· 
ılık bır he) et ıd:ırc eder. ı 

'ıçrelı muhafızlar DO kı ıdır. 
Papalıkta bir banka, bırkaç da 
dlıkkfın \"ardır. Dukkanlarda 
e~ a fı} atı Romadan yuzde 10 • 
20 ucuzdur Gerek bankada, ge
rek dukkanl:ırda çalı anlar hep 
ıtıh:ını kı)afet gı~crler. 

Pap:ılığın bü~ uk hır arşiv 
daıresı 'ardır. Bu daırc çok 
miıkemmeldır 'c içınclc çok 
kı~metıı \esık:ıl r \ardır. 

Papalık nı<.'nıurl:ınnın hep::.i 

l'aııalık mcmuı·J:ırı defteri imz:ıılı} orlar 

işe başl:ııken imza etmege ınec- sinde 149 müracaat }apılmış, 
burduılaı-. l\Jemuıların adedi 50 C\lcnmenın hükümsüz oldu-
500 dur. ice sabah saat &,30 da guna karar \crilmı tır. Bu da· 
başl:ınır, 13,30 da son \eıılır. \alarm nrn rafı 1000 • 2000 Ji. 
Öglcdcn sonra çalısılmaz. Pa- ra arasındadır. Maamarıh fa. 
zarJaıı tatıldır, her mcmuı un kıı lcrin ışlerıne beda\3 bakı· 
senede bır av wn alm:ığ:ı hak· lır. 
kı urdır. l\fC'murların \a:sati Papalık fç f leri Bakanı Mi· 
kazancı bııım paramızla 300 . Jono'nun eski Pıskoposu Kaı·di· 
400 lıı adır. Altmış be:; }a ına nal Piazza'dır. Kardinal hergün 
gelen isterse tekaut hakkını 1100 rahıpten siyasi rapor alır. 
kull:ıııabilır. l\lcmurl:ırın da G6 }a ında ol:ın Kardinal Mer· 
hepsi rahıptır. eati dünyanın en bu} uk :ılim-
P:ıpalıkta e\ lcnme i lerl h. k lerınclcn biridir. Bugün kulla· 

kınd:ıki itiı azl:ın dınle~ en b r nılm:ı} :ın butün c ki lts:ınları 
mahkeme vnrdıı'. Jahkemede bılır. 1 mılyon ciltlik kıt:ıbı bu· 
her bıri hukuk doktoru 15 ha· luııım kutüphaneyi de o idaıc 
kım bulunmaktadır. 1950 sene· eder. 

R!lh· dair«' 1 

... 

u RÜYAM ,, DAN NOTLAR : 2 

l 
, 

1 
Atlantik'in ortasında «Tiridine bandım» .. 

( l~ıı•ı ı inddı'l ı lezzelını ka) betme,>ccek ~ekildc 
\'or unuz )enı bir ınlt'~ış bu e- koııseneledıklcrındcn, ~emek· 
fer pı m adan dogru )akla mak· lı:-rımız eµıy f,'e ıtlı olabılccek. 
la. Ba ka bır şanıandra' Onun Dört ton da su la"ı)oruı. ,\z 

to 
eclisi Meb'usan 
anmadan evve 

oa uzerınde ca•kın martılar dcğıl Fakat Kaptan :'ılardııı ~ ınc 

Geı;mi • Kokte) 1 lr.r 
olur ki, Jıa~ ali... 
•RU)am in ı;:U\ertc ının )ırmı 

dört saat e\ \•elkı halıni 
goziımıizlın oııuııc getırmeğc ça· 
lı 13orum. Şımdi beş kişının ı;:ıt· 
tikec ufı.;l< hattına bakarak ses 
~ızce oturnıııkta olduğu bu gü. 
vertecle dun bu ı;;aatte ) uz kı~i . 

de ıhli)atı elden bırakmamak 
ni~ etınde. Su içmek ı;eı·be t. \'ı 
kanmak içın mu~Iı..klar tünde 
)arım saat açılacak. Kotra~a de. 
nız su,> unda kopiırcn sabun da 
alınmış. İsteyen denizden hır 
ko\'a su cekıp, dıledi ı zaman, 
elıni yümn lı hu sa bunla ~ ıka) a. 
bilecek. 

Bazı arkado~lar şöyle düşünüyorlardı : Mademki istarı· 

bulda vatanperverliğinden şüphe etmediğimiz bir hükÜ· 
met iktidara gelmişti · Meclisi Meb'usan da açllacaktı. 

O halde milletin mukodderatınr onlara bırakmalı idi. 
ellerinde hır kokte~I kadehi Ye· Rıizgann 
va \ i ki bardağı, hep Lıır ağız· 1 ı·ıhr.leri 
dan konuşmakta ıdi cBır :ıhrı A dam:ıkıllı a~az ı·ıknıı ~• ı \ C· 

!\adına ıhtı~acınız ~ok mu? Gli· mekten sonı.t tckeı teker 
tel yumurta pı irırim! Ne olur kam:ıralarımııa çcıdldık Vardı· 
oenı de götürun! • Dı~e şaklı}an \a İkıncı Kapt:ın .. ..\ı lan, Ni· 
tiı~lü ~apkalar. .. ~c harikula r.at:oda. Sabah ıkıde Haşim Mar· 
de SC\ ahat:n Ve) a aNc dclilik:ıı tlın diııncnc geçecek. 
Dı:ı;cnlcr . l\on olo tar. Birleş· Kamaram oldukea sıcak \e 
mış l\lılletler mensupları, Ne\\ havasız. Lımanda dura du:-a. 
'ork gazetelerinin Denizcilik ' ew York'un sıcağı teknenin ı 

1 Muhahirlerı. Abidin Da\er'1erı: çıne sinmiş. Yarın. öbürgün. riı:: 

1 

Amerka'da \eıleşmiş Tiirkler. g~r yelkenleri şişırdikce. kotra. 
Türki) eyi )akmdan tanıyan A 
nıerikalılnr: denızden anlaynn. nın i~·i de f'erinlc}·ecek, tertemiz 

ı 
ıar. anlamadıkları halde nasihat ha\·a ile dolacak .•• A)lardır m•· 

ku:ıuzdum \'atınca teknenin sal· 
.ı•rmeğe k.ılkı aıılnr: kotrayı ıannıasından şô) le bir bn•ını diı· 
~~~~~~:~~ı~:a~~ıy~~<:~~ı:;1~~: l~~: ner dbi oldu. Hemen u~ umu· ! 

1 dık fı~tık. sanı.lvıç. knnapr dolnş· um. 
tırabilm"k 1çin dı:ıH•tli kalabalı· Gec·ele~ in ter ıç nde u~ :ın 
lfını ~armaf:a ç:ılış:ın beyaz <'C· dım lşığı ~aktım. Saat üçtii. Gu.~ 
kelli gar onl r.. Velhasıl dun 'erteye çıktını. Kaptan l\lardin 
bu <;aattc ırn~ anı ırla büylik ıl t <;liıncnc ge~mi t~. ~imalıle. haf ıl 
~eda kokte\lı , crıli~ ordu. r:u bır. pemhehk. gokle ıncr.cık bir i 

1 
giınki mı•ııfıı ıınız ı;aclece 1 uzgfır. nılal \'e p~rl~k yıldızlar vardı . ı 

•l)'az dlnnıı;ıtı. Serde ne de olsa 
ı Atlantik'te acemilik \ar: U\'ku eı·scmi ken. j 
tiridine handım. · 1 dimi hır gemide sanmı olaca 

V e ansızın Sabilr Tur. . S.ı?ite rıı.rn . "~.c .iyi! .. ~-uz~ar clücmıiş ! • ı 
j hanımın se~ı Tındınc, Dı~ c du u~duğum~. hatırlı) O· 

tırıdıne. tirıdıne bandım. Be· rnm. Sen mısın dıl!\unen . Tepem ı 
dıı\ a mı sandın. para 'crdım Ot: hır gıimbürtudıır koptu. na 

! aldım• diyerekten karanlığı kap- vanın kalına~ı ile berahrr kala 
ııvor Kaptan Mardın co mus. oenizleri ışlcmeğe ba lamış tek 

1 g;tmı u ırka gramofona eıı çok 
1 
neyi ceviz kabuğu ı_::ibi :ıllanıa 

se\ el ığı plağı koynıus. Efk{ır baş-1 Ca koyulnıustu. Trkne valpala. 
l:ıngıçları, akşam g rıpliği. ara· <'ıkca. ağırlıth ıışagı ~uk:ın bir 
mwla Amr.rıka\ ı ilk olarak zj. ton olan ana ~etken bumba!;ı 
,arel cdenlerın. bb)lc çabucak başta allanıyor. ''ar kuvvctilc ı 
ıı~ rılnıaktan duyduklan fizilnlü. Lır •ab bir ola 'uruyordu. Ko . 

1 ~ orgunluğun 'erdıği durgunluk. koca yelken~ gece ''~kti inoır· I 
1 hep i dagılı\C•ı·di. Faruk Kcnr.'ı ınek kolay JŞ değılclı. Dığcr ta
l deniz tutmaca ba lanııştı. O da ract~n ka~tan motö~- kullanmağı 

İ~t<ıııbııl hııkuıııctıııiıı 
bu\ iık lıata~ı 

İstıınbul lıükuıııetı <'Cncbı sun· 
gulrrinııı \ c padı ahla taraf· 

tarlarımn tchdırlı altında 'al· 
nıı bıışlarına ınıllı dil\ a~ızı 
kurtarabileceklenııı zannedı· 
) orlardı Halbukı kcndılerını 
iktıdara gctiı en ve i\ledı-ı 
Mebusanın tekrar toplanmasını 
aglı) an. haricı sı~ asetı az çok 
lehımizc değiştirıne"c mll\affak 
olan hiç şup!ıesiz Anadolu mıl· 
lı harekeli ıdı . htikbalde bu 
muhim kıı\\etten nasıl \C ııc 
sP-kilde ı tıfadc olunmasını dıi· 
şuneeckleıı ) erde bunu dagıt 
ıııak i ırnı<'leıi elbette bu) ük 
biı' hata ıd i. 

Temsil ile\ etınin Ankara~ a 
"clmc inden ' 'e muazzam feza 
hUı attan memnun olmadıkları 
anıa~ılıyordu. Mebusların İs· 
tanbula gıtmedeıı C\ \'el Anka
rnda toıılanmıı~ına Lürlü türlLi 
sebeplerle ıniını olmag:ı çalışı· 
~ orlardı Mebuslara telgraflıır 
<;ekilerek cloğrurlan doğruya ıs. 
tanbula gelmelerı bildirilmişti 

Yenı lıukumet Ankaranın 
mıllı biı merkez olma mı na 
ho kar§ılomamıştı Hiç "hır e 
bep gu termeden benı kuman· 
daıılıktan kaldırmak istemı !er 
'e yerıme mıll ı hareketle hiç 
bir mıına ebeli bulunmayan 'e 
helkı de buna ale~ ht.ır olan hır 
kumandanla bır 'ali tayın el· 
meğe katkı mışlardı. Fakat hC'r 
ıki teşebbüsleri de akım kal· 
mı , ne vah \e ne de kuman· 
dan Ankara) a geleınemiştı. 

onu unuttu Ne elı ~emeğl' o tercıh edıyordu r\ıha)et baktı 
[turduk Haftalarca <;Urecek kon. ki olar.ak gibi. ıfoğil.' y<'lkcni iıı· I llrdt'r \'e ı:aJeleı lıııizılcn 
•cl'\e taamı faslı bo)lcce ba ıa. 1 dıı·ıne ıııe !ndırmedı ama, saba· a)ıılını.>ncaktık 
dı. ha karsı b:ı çarkçıyı uyandıra 1 B ızımıe llllaf halinde bulunan 
grrnk , c 511 1 rak nıotlirli işlelt~rdi. Tekne ~İ· Ali nıza Pa~a lıükfımeHnin 
, azh eti ne allar.ıyordu. lakın hiç_ de~.~!- bu ruh haleti. ımanı bırıız za. 

• e koca bumba hem milmkun 

1 
yıf ol:ın arkadaı;larımıza sıra\ et 

l{otranın ambarları, kilerleri mertebe tes}1it r.dilnıis. hr.ın de ctnıege ba~lanııştı. Hunlar ek· 
dolapları. ~atakların ııl· ı ·iıı-'alın artma ile hırçınlığı a· seriyet halinde ö~ le diışiin· 

l tına \arınca~ a kadar kon eı"\ e zalmıştı Sabnh aat dokuza doğ 1 mek istiyorlardı: l\Iadcmki is· 
dolu. Amerıka lılar tavuk h:ışJa.

1
~ ıu r!izgilr yrniden e ıııcge başla· ' tnnbulda \atanpcnerlikleriıırlen 

ma ından ku konmaza, alçalı oı Saatte 10-12 nııfle. tem l el şüphe etmediğimiz lıir hiıkü· 
makarnadan portakal U)una \ll· J.en yolumuza dernm ettik. rnC't iktidara gelmişti. pek ~a 
rınc~ a kadar her çe il gıdayı, ı Denımı ur) ı kında Mccli•i l\lr.busan da aı.:ı 

'DEREDEN TEPEDEN( 

oldan ağa: ,\ni.;ara mebu u Hilmi r.ey, J>i.> aı bakır mrb~ 
ı·c.)zi Be.> \e E5ki elıir mebusu .\bdııllah ı\LJDİ Efendi 

lac.ıklı, aı tık mllletın mukad· lip sıden mebuslarla bir ro• 
dcratını onlaı·a bırakarak ga~ ı·ı sat 'e g .. e etrafında topla!' 
mes'ul teşkilatla be) hııde yere bilmek için uzun munakasıı \ 
meşsul olunmamalıydı. muzııkereler yaptıktan sotl 

Hükumeti mcrkezbc 'e onun mıllctin emel ve maksaUstı: 
rıkirlerıni mul:ı) im görmcğc da kısa bir programa esas t: 
başlamış olan birçok arkadaş· cak surette \'C toplu bir tıı ~,. 
!arımız izmihlal 'e inlmaz hen· ifade edilme i hususu da 
gamelel'indc tarihin knydettıği rarla tmlmıştı. · Mı akı :rJı 
~·ok miıhim \e hatırnak anları adı verilen bu programın 1

1 
yn adığımızı ne de çabuk unut. müs\·eddeleri Aııkarada kale 
muşlardı. Halbuki bö3 le flnlıır· alınmıs \C iı.taııbulda tcld'ı:t 
da idaresini \e mukadrleratıııı etıil'ilnıi ti. 
hızzat kendi ellerine almakta Mu tala Kemal Pa a bir ~· 
gnflet gö:stermi;s milletlerin raftan Meeli i l\lebusanda 
akıbeti fciakctlerlc neticelen- şekkiıl ederek o;\liidafaai Jt. 
memış miydı? kuk Cernıyeti Grupuı ilr ııı tt 

O zamanlar batı yakınları· gul olurken, ben de diğer 
mızııı .Mustafa Kemal Pa~a ile !'aftan bize şayanı kabul ol~ 
benim çok cezri olan' bır kısım ~an bir sulh tPkiıfini zorla P 

hareketlerimizden kuşkulandık· bul etthmeğe kalkışırlarsa 
tarını ı:ızlediklerıni his etmiş· yahut İstanbulda toplanan ~ıc 
tim. lleı· \akıt her ikimiz de lisı Mebu anı rcbı·en kapatf.l 
konu.arak, anlaşarak \C arka· ğa teşcbbıis ederler e Ank• 
daşlarınıızın da r~ ini alaı·ak da toplanacak olan Mılli l\feC 
hareket ctmi tik Bizden biraz dahili 'c haı'ici diı,.manıarı 
ela olsa üphelenmek mu tere· za karşı ne suretle muhafı 
ken aldıgımız karulann icra I· edeeeğımiı hakkındaki csıı 
ııı zayıflatmak demekti. Bir~·ok 'e planlaıı hazırlama a çal 
defalar gorülmüştü ki, cür'etli }'ordum. 

CDc'"amı rıırl 'e enerjik hareketlerimiz tch· 
lıkeli 'ıızıyctlcri önleıni , neti· 
te.sındf'n onlar do memnun kal· ı 
mı lardı. i\lııamafih tehlıkelı 

·~--~~·-------.-/' 

TEŞEKKÜR 
Eski Jzmir mil tel\ eklllerıııd 

zamanlarda millet monfAatlen· ı 
nin zayi olacağını gördüğümüz 

fınlarda bu sibi zayıf düşünce- RAHllİ KÖKEX'in 
lcre ı amolarak hedef 'e ga~ e· . . . dC 
miıdeo a~ nlnH}'acaktık. 1 'efatı dola) ı ıle c~naıesın 

zır bu:unanlaıa, zı) arcı. tel~ 
Misııkı lilli \ c mektuphırı ıle bli) ük ac 

Mustarıı Kental Paşa, :ı ocak zı payla anlıır~ ~on uz ınıtl 
19:?0 tımhınden ıtibarcn i \e teşekkürlerımızl unarı t 

nk.ııa~a ı:ı·uplar halıııdc ~c· i\lerhıımun ııl 1 

jııııirıle J"chıııi adında bir ka· 
s:ıp, kar-~ ı kurduktan 0111 a 

bir bara ~İ· 
derr.k cğlr.ıı· 

Bir gecenin hikGyesi 
mck İıitemis. ~ 

nura)a her- Bara at üstünde girmek isteyen genç 
kc in ılikka· 

Eski bir ho-
:~~·'kaı~~~eı:i~ vardanın anlattıkları - Tren kaçtıktan sonra .. -· Yaşlı 
ekilde gir·~ k d S 1 b d f 1 N ki b 1 nı~ği dli~iin· < a ının itirazı - a onun ir i i o sa - utu ar aş ıyor j 

IDU:i, ı\lına \ 

~:::.~!·/1~~~y~11~~~l'kgeri:!~\-- ---- ~Ya.:·a11: E. T. T.---- - - ---
iken salonda bulunonlar koı·k· 
muşlar, feryada haşl:ımı~lar. 
Polis \·eti ıni , at fi tünde ha· 
ra girnıek isti~·cıı hovardayı dı· 
şarı) il ~·ıkarmı !"" 

Gazr.telerılr bıı havaıli,t o· 
kuchığum zam:ın ~e-çende Yu· 
nanlstan:ı )aptıkımıı. seyııhat 
esna~ınıla Sereıde Yunan Kı al 
le Kraliçesinin erellerine \'C· 

rilcn ıiyııfeti 'e bu zi)afette 
yanımda oturan Screıin çok 
e ki ailelerinılcn blı·inr. men· 
up B:ı) ı.\tana ı\leksandridi~i 

lıalırladım. Ya ı ~ rtmisf roktan 
grcmiş olan bıı :ı:ııt bütün ye· 
mek boyunca ı:ençli.ıdncle ) aıı· 
tığı hornrdalıkl:ırılan bah~rtti 
ılıırdıı. flir 1am:ınlar o ıh ~r.· 
rcz e~ı'afından kil 81')le hir· 
liktc. at ii tüıııtıı knJesantıına 
J!İlıniş, iki ahhıw allarile İ<'<'· 
rh c giı111i ler. Bunu anlatır· 
ken: 

Na~ıt, yaınaıı hornrdalık 
değil mi? 

l>i\·e sunııustu. 

llO\'\Rl>~l.IK. mm llE 
NF; 110\'AIW,\LIK! 

BıJ\ \t:ııı:ış Alrksanrlı iılis ,\ . 
kil ı: .. vin lı:n ranlarınılan .. 

ı-orr.a~ a otu· 
rıınra ilk ı;ıi· 

7.U ll IJllli 

~ornıak ol· 
ıhı: 

- Akil ne. 
vi tıın r mı ı 
nıl? 

Ceup ler· 
d!m: 

- Jla\ ır tanıınnm, fakat a· 
ılını duymu umdur. 

- nn,eııh: nP. kibar. nl' nıii· 
krmnırl aıhınıılı ... SC'l"Clfll' l ııı I; 
ııl~tın. llııın oluırı 1;,.n•lltıl '<!'' 

miyen yoktu. O kadar ki Bııl· 
kun harbinden onr;ı bura~ı Yu 
nan idare~ine l!Prtigi ıanıım 
kendir.i )'İne, eski i gibi. brl~· 
diye rei i eçilıli '" miibaıld,. 
yapılıncJ) a kadar bu uz.irtdc 
knldı. 

Akil Reov tam m~nasiltt ı·Pn· 
tilınen, kibaı, yakı~klı bir in· 
sandı. ('ok sık gi~ inir. yaka~ın 
dan çicek f'k ik olmıı7rlı. A~·ııi 
ı;ımanıla ı.porc·ıı idi. hi ata hi· 
ner. a\· ıırka ında koşuıt ı. Jfrr 
tlirlü a,·: ... 

- Yani? 
- C'anım iste anlar ınıı ... 

Akil Re\ i rok sen!rdim, hrn 
de onunla hPrabcr hn\arıfalık 
'ııpardını. nem ne ho\·arıl:ı· 
ltk! ••• 

- J\le~rıa ne :ihi? 
- nir gere ikinıi1 ııllaı· iı 

tundP kııfeo;:>ntana airılil... Bıııı· 
dan iitrsi olur mu? 

- Tiakikııten müthiş <;ey ... 
ilaha ha kıı? 

- Daha nt>ler r!P nt>leı : .. 

Y \" \ '< RlR E~Kt 
Gt~ZF.I, 

Bir dakika durdu. sonra m.ı 
arla k:ırc:ınıızıla ntur;ııı, 

kenrli~i ı;ihi 
y:ışlı 'e ak 
saçlı, fakat 
ııii7elliğinin.b 
terini hilıi 
muhııfaıı f;· 

den bir kaıl ı 
nı ıö~tere 
rek: 

- Bu kaih· 
ıı ı goııı) or musunuz? dedi. 

- En'!t göriı)orum. 
- C.ençliğinde yaman giizel 

leı dendi. 
nelli. hali bazı izini kul 

"''(i. 

- K.-ıırli ine selam aı·mı k 
\I' bir tcbes ümünu kazanmak 
i~in gundc dört defa el inin 
öniiııılrn geçerdik. O uınıan 
hcııimiz rcs gi) errlik. Onu Jll'll 
u•rc (inünde göriinl'e tehr. · 
~iinılr. 1emr.un:ı ederdik. Fakat 
o hiç \eknnnı bomıaz. ·aln11 
ha 1111 hafirçe eğerdi. Hiı, ıı.:i 
ho\ urla bu kadını hlr liirlu 
guldııremedik. Giiniin birinde 
f'' lr.ndi, biısbütiin elimiıı!en 
gitti! 
Ka r51mıuln otımın ihlİ\~r 

fakat r.vlnıll kadın krndı~in · 
ilen hah Nlihtiı:iııl .ırıl111111•tı: 
J?nv ,\tanas Alek amlridı e nP· 
lrr ıınlattığını sordu. O d:ı. l1i~ 
"'•kinıneılcn, hana ı.<h lcılil\ir
t ini tekrar etti. E kiılr.n 1'11 ldi· 
dik tcbr.csumıinii rsir •hcrı ~. ıı 

• flın ~imdi knhknhııl.11 l.4 ıtii!ıi· 
)urdıı. nny Alel\s, ıı•lridi;: 

- Gör!hor mu un:ı:. imdi 
J?Ulıı~or, drdi. ~onı.ı ilıht" et· 
ti: 

- Fakat pek geç! .. rrPll kııç· 
fıl.tan ı.oıırıı arka-11111an lrn . 
ıııakla mana ur nı:dır? •• 'IJ,u 
rıı&fih bi:ı: daha ııe ho~:ırdalık· 
l;ır \'aptık. nP. hoval'"lalıklıır .•. 

llcıı Akil nc;.yle bcralıcr 
mi? 

ı;, el lıı•p Akil Be~ le he· 
1'3 lıt'I, 

Serczin bıı P.ski ho\'111 d ı ı 
ı:rçıııl~ ıunlerin h.lMetlni re 
kerek durmn"an inlnt.)ordu. 
r.ir aı ıılık f.ordunı: 

- l\Jösyô AIPksanılrııli<; pıır 
m:·C'n 7da nikah !ınlkası Hır. 
e\·li oldu~ıınıı7. a11la~1f "'r A 
raba ır.&daın buracla mıdır? 

- Buradadır. 

- l\r tarofl<ı! 
- l\!ı..,ıının iılııir (araf•nıt ı. 

ı. ''ih!I nr1n" ,,..;,, f-.. 1 J.:tt 

ıhır e-rlıc~I l.nnu ıı' nrr;ı•ııu17 
- Yok bre <·anınıw !lir ar· 

tık onunla kanleo;ir. biıbirinıi· 
ze her r.~·i ~ii~ leriı! .. 

\'A.;ı.ı ıum~ı~ 

iTiRAl'I 

T'arşısın"aki ~ a~Jı kadın siir.r 
.L~ \~P•r" .. ~"·li~inin ılc ,\ kil 

Re)lr. ber:ı. 

her her giin 
"l't;i terini, e 
lıim \erme· 
lrrini alı\ka 
ile heklrcllği· 

111. tebe .. ~iim 
elmemttklc he 
raber u:ın· 
ılf'n ptk menı 

111111 fllrlıı"'ıınıı ıınlııttı. Ra) ,\ . 
1,.k nndridis bayağı hiddetlen· 
di: 

- Ohlıı mu 311? dedi. Bunu 
ii) leınck için kral ile bir sor· 
rad.ı kar ı kar ıya oturmamı· 
ll \C ~anımda bir Türk ga1cle· 
< İ<.inin bulunmasını mı bekle· 
'tin? fhıırn neden daha enci 

Ö.) leınedin? 

- baha C\ \el nln.aulı, (akat 
bugün <'C\ az urdır. r.ir ~·a<jlan 
"onra in :ınlar ırların ı birbir· 
lı:-rine te\·di r.ılehilirl<'r ••. 

.\lrJ.:ıoandrhli ı:fendi türkı·e 
hiı kıırür al ıırdıı, sonra ken· 
elini ) ine eski gunlerin tatlı 
hatıralanna bıraktı: 

- Bir akşaın kil Re) le.-
- Bir gün Akil Be) fe ... 

Diyerek bir takım materalar 
anlattı. Bir aralık biraz durc:u, 
onrıı sfüüne de,·am r.tti: 

. ~ı .. mmi\" nln 
011.i oı.s.\ ... 
- B" alnım göı·ii3or mu~ıı 

nur.? 
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.____13·7·1952-----·~-------------------------------~------------------- VATA H ---------------------

~~ Maarifte yapdan 
;,reni tayinler 

Va urlarda 
Sergi ıııi, hokkaba:lık T urni e usulü 

Meslek okul/o,, ve enstitü mezunlanmn 1 T afbik edilecek , ıueş eı•i ıııi ? 
foyİn edifdikferİ yer/eri bildiriyoruz Şeh1r Hatları fskelelerinde, 

B~ sene ilk defa olarak geçen gece sergi.le gittim; bir baı· 
'tar:~~ller baıa kadar etrafa acele bir goz gezdirdim. Aman 
eııırd • burada neler yok neler ... Gorduklerlmin karımnda 
dülı.kA: kaldım!... Herı<':> den C\'\ el ~ iyecek, :lçecrk ııııtan 
lar i ar .•. O çorekler, o tatlılar, o ıcrbetler, o dondurma· 
Or~~ stanbulun bellıb:ı!ilı her fırını burada bir ıube açmış. 
0118 a~ tuttwor, 11rak aıcak çörekler çı'kanhl or. \'akit uat 
~-a la&t~ı halde bunlan kapl$&nlar pek çok. Dondurmarı· 
Lltıın .. ~erbetcilerln önfi nıahser gibi, Jideta sıra bekleml'k 

J.Wli Eğıtim Bikanlığı, uıs21 Orta Sanat okuluna, Şilkran Gu- gı~t'l rrl n bılet alma ~e kapı
haz.iran de\Tesinde meslek oknl· \en EI~zığ, Sabahat Jale Onur ırırda bıl t tııplama 1 ının halka 
larından ve rnı;tıtulrnlen mezun Gaziantep, Vıidan Altan (Koı;hı \erd ğı k ntı~ ı dikkate alan 
olıınlar arasında tavinl r yapmış· ı sarll) EIAıığ, Nazmı) e Şım ek ıJeffizcılık Bankası \'apurlara gl. 
tır Du tııytnlere aıt Jıste aşağı· Enunım Kız Enstıtulerine ta)in rış 'e cıkışı hızlandırmak \e 
dadır. edılmışlerdır. kola la tırmak ıçın ıskele ve va· 

ilk Öğretimde ta)inler ı Ev idaresi, Yt'mek Pi lnne purl rda alınac k terupler ilıe-
Gazi Eğitim En titu il Pe- öğretmenliğine ta)in r n e etildi re b •l mıştır. Tur· 

dagoJı subeı;i mezunlarından· M edilenler ı nıke sı temının. rlu"Umu müsa!t 
Şrhabettin Akıllıoğlu Arifne Seniha Sure! IskrndC'run Kız el n b r kı ım kC'kl de tatbik 
Ahmet Altuğ Pulur, Ahmrt Er· Orta Sanat okuluna Şadı.)e ş3• edılme ı ı d bu etüdler arı· 
bato Pazarorrn Kemal Ko) aş dan Sarıer Gıre un Kız Fnstılil· ındadır. Bu rde vapurların, 
Pazarören, ŞC'fık Sez en Akta süne, 'adıde Şenol Ordu Kızı ı kelekrde b klrme mJddeti a· 
dağ. İbrahim Tun it Van • Emis, Orta Sanat okuluna, Ad"ıye ne. ı ltılaca ı cıheUe bilbas a fazla 
Necip Alpan Gölköy Koy En~ti- \'İn Isparta Kız EnstitusUne, su. uğraklı seferlerde sefer mUdde. 
tüh.•ri meslek dersleri ı;tajlver ha Doğanay Kastamonu Kız Ens- tındC'n i tıfade edılmesi ve mev. 

k.ısrn l iyetek saUınlard n sonra en cok dikKatiml çeken kumar 
line 1 

oldu. Bir sokak ba~tanba~a kuçuk çapta Iont~arlo ha· 
lllar ıetırilınfş, halkın rıarnsını çekmrk için tarlil tilrlu ım. 
l'Jzır ~l1~nlan ,~cat edilnıi~ ... Kumar sala~lannın hepsi \ııtr 
it.rtet~ ior. 1 ınnı beş kuru~ Hrlp bilmem ika, lira kazanmak 
Yok• l e ceplerlndC'kl paraları tuketenlrrin haddi hesabı 

.... Bir de ı ı 1 

öğretmenlıklerine to)in edılmiş· titıısilne talin edilıniilerdir. cut ."ilP ırl nn, de~ ranını arttır 
terdir. llleslekl ,e Tcz:yinl r.eslm mak suretile g ın!Uk sefer adet. 

:torsu Jl rango köşrı;I ,·ar. 25 kurusa b r numara n ı· 
tok kg~İı h:ıhtınıza ne çıkarsa ... Uııktım kazananların eline en 
te\ird': bir kah re c('zvesi 'erili or. Alanlardım blri~I "irol 
rar ı. •Ru hiç bir i5e ) araınaı!. diy('rek fırlatıp attı. ·ya. 

l'uksek Ziraat Fakllltesl 195Z Öğretmenli(line ta3 in lerınin ç altılması mUmklin o-
'.'lllı ıneıunlarından: Hayrettin edilenlrr lacaktır. 
Gilçer Van • Emis, Salih Ar e· l\IU,eddet Hasut Senlrkrnt Kız --O--

eden~~~aranıaz mı bllml)orum, yalnız piyangoya rajbet 
LQ de Pek çok olduğunu gordum! 

Bahta" l'ı caddes'ınde ı----1. 1k i ,·rn Pul ur, Dursun Çuhndaro~lu ı ~rta San~t okulu. N~\·in Apa:ı-dın Çanakkale 
01,•mpı"yat karı·ıemr"z du'•n Pazarören, Emın Ekiz Keplrtepe,1 \ozgat Kız EnstıtusUne tayın 

K 1 b Nurf.'ttın Kaşka Akçadağ, Köy 1 edılmışlerdir. 
Itnap ~aııark kısmı da htr alem!... Duracı Htnapark deAll, 
,.,,,. ar· taklidi .• A, nıpanın lünaparklan ) anında Adeta co· • ..,,. oyu ı. 

ratın nra6ı gibi hlr ıey. J"akat, fiyatların )üksek olmasına 

an 1 ir H 1 k Enstitüleri tarım stejh·er uğret· Çamaşır • D!kis öğretmenliğine (ehitl ri a idesi e sin iye verdi mC'nliklerine tavin C'dilmlelerdır. ta\'ln edilenler ~ 
K 'd 

Erkrk •reJmik İİğrrtmen Oktı· ı Nermin Ordı~ t rfa. Scniye Çanakkale Şehitleri Abldesinl avga o u <nası 1 incide) plyat o.>unlarında 5000, 10 000 lu 1952 yılı mrzunlı!nnclan: YilcC'l Yozgat.. MUbeccel Tan el mş içın \'tlA ette Vali ve Be-~na:n, hunlara da rağbet ('dcnlt'r çok... .çuha giymedlkse 

1~nı ku•andık!· dbebll91l'k içln! .. ( na.ı ı incide) kösüne gittiler \e evvelce hazır· ve Marotonda fınori sayılan Çek Kadir Yıldız Kepirtepe. rn~tum Adana, İs'!'el lnönu, İrgc Dırırn ı dı e B kanının re lığınde bil. 

ltıış ~il:uhokkabaılara ne dr.meli? .•• Hokkabazlık maınllah al· 
Yarısı 1 nıuı ·• Ağzından alev çıkaranlar mt )Ok, kecik baslar, 
kabazıa nsan, )ansı balık mahlılklar mı yok ... Tanınmıs bok· 
kanlar r bur da birer fiUbe açmışlar; snla§iann önunde çığırt· 
bGrtık •Gelin gortin, sonra pl~man olursunuz. Dün\'anın en 
'htııar ~rlkası buradadır!• diye bağlnp çııgınyorlar! Hokka· 
heri~. dl •dar tok ki insanın sergiye adeta ·hokkabazlık mes· 

l ecctt .. eli•·or' 

araları eskidenberi iade gazete· !anan C\lcre ,>crlcştılcr. Sporcu- lokomotifi ltıkabıyle anılan Za· Yeniay Çifteler. Koy En tılllleri KassHı. Nerıman Haktanır Si \Ük hır topla"ltı yapılmıştır. Or· 
ler yüzünden açıktır. lıırımızın sıhhatı yerindedir. topek bu Uç yarışın hiç bıri~ıni l'apıcılık stafü er öğretmenlikle· nop, SilrC'yya Aksoy l'ılersın Kız dt. 11 rı C'lrnlerın.n, İstanbul, 

DUn yıne Aynı me~ele yuzUn- Yalnıı. futbolcularımızdan bazı. kazanamayacağını sö ·Iemiştir. ~ine. Enstltulerin tuin rdılmı lcrdlr. Teknık ( nner ıte 1 R ktorleri· 
den Hulüsi ile Fethi arasında lnrmı hnu )'olculuj!u sıırsmıs, Zatopek, geçen şubatta çok Gııd Eğitim Enstitüsü 1952 !Uoda · Çiçek ölretmenllğine nın de katıldı ı bu toplantı so-
bir münakaşa başlamış \e kın Ma:ım:ıfıh merak cdılecek hirşry· ağır hir surrll<' hastıılandım , e llnzlran dönemi mezunlarından: ta~ in edJlcnler nunda lalı C' Propagands ~e 
ı:amanda kavı;a halini almıştır. lrrl ~ok. ı·:ırııe başkanı Furıızan kalb nahh·emdc rahnt.qızlık de Zlılfıkar Özkllıç Malatya, Yıışıır Muazzez Bayrak Gazıantep, Şa. Irknık Komı ,>onlar teşkil edil· 
Nelkcdc Fethi ııe o sırada ya· Trkil çocukl:ırın sıhhati yı>rindc j \'am etmektedir. demlştır. Ancak ŞC'ner Maraı;, Muıaffrr Danki d().e l'ıltiftuler Van, Ayhan Dık-ı mi tır. 
nına gelen bir arkadaşı bıçakları olduğunu, bu•nn yol hoyıını·a onumüzdeki sonbaharda Iorına Malatya, Fuat Olgaç Bitlis. l\fev· men Elftzığ, fediha Duzgün Bur- k h. b. 
nı çekerek Jlultisinin iizcrine a· milkC'mnıel hir seyahat cllıkleri· girebilirim, demiştir. l<ıt Ulaş Sıvas. Fethi GUnden dur Kız F.nstitiilC'rlne. Zuhal Er· Kı&ı lı Na ıye ınası 

Sch' "' ~ .... 
da ın ır nıecıısı nza51ndan 15 zata u·da 350 • 700 lira arasın· 
lltuıa ~l!Ela &ergide \'Dzifelcr ~erlldlğlni gazetelerde okuduk. 
l'araa e:en luıuın giıriilduğunü bilmiyoruz. Bildiğimiz blr eey 
lıdır 0

B a •rrı;inln lstanbuluıı ~ ıiıünü ağartacak gibi olmadı· 

tılmışlar, \'fi Hullısiyl .Jlürri- ı ni SÖ) lem iştir. zatopck şunları ilAve etmiştir: Amnı;yıı, Kemal Coskuno~lu Tunç len Rize Kız Orte Sanat okulu- 1 açıldı 
yet• sazete.sinın altında yak.ılı· Hnskrthol kıır'ıısı ı;ckllıll •- Ayrıca nus atletleri. san· eli, fünir Durmaz Manisa, fs. na. Nernihal E\'rrnsel Cankın, 
yarak üç yerinden bıcııklamış Olimpiyat baskrtbol mU8aba· dığımdan çok daha ii~tlındürlC'r met Sayın Sıvas, Nurl'ttin Çan· lllubC'rra '\ rtkin Giresun, Ner· Kısıklıda ınşa edilen Nahiye 
!ardır, . k.ıları kur'ası dün ç<'kilmiş , .. .Mesela 10.000 metrede Nufrcıv kn'8 Mus. ihsan Karakellc 'Kil· mln ŞC'nsc\er Erzurum Rız Ens Mildurlugu beledi5e hekımlıği 

• Und an huzuo 'e elem duymamak kabil drılldlr. 
Bu arcı da bakkal ?IIC'hmet de ilk tur fikstijrli şoyle teshil edil- re, karndrdır 01111 klrıı rnın , tahyn, Fahrettln Demir Van, titOlerınc ta} ın edı'mi lerdır. \e karakol bınası dun saat 10 da 

tabanca ile ateş etmi_ş, fakat isa- mistir: nemiycceğini sanıyorum. Kıız~n· Te\'fık Ersan Urfn, Hlhryin Duı· ı Blrkf • J)Jkl•, Çocuk B~kımı mera ımle açılmıştır. Vali ve 

Enis Tahsin Til 'bet ettlrcmemi~tir. Tt!rkhc • Mısır, İtalya • Kıına- mnk itin herhangi bir ııansa mn· oı:ıu Kıırıı, 'il&y('tleri ilk öıtretım oğretmcnllğlne tayın Belı>dı e Ba,ikanı Prof •or Gök. 
Ağır yaralı olan Hulösi ~r· ıl;ı, lsraıl • Fıliııin, Yunıınistıın • lik dejlilim.• mllfettış stajı~ erlığine tayin edıl edılenl r av bu mun '>cllC' kı a bır hita 

Eisenhower, 
şiddetle 

Truman 
fenkid 

idaresini 
etti 

~Tııcaristan, İsviçre • Bulgaristan, mişlt'rdır. Mü~C' er Yadı! Tarsus, Hatice ede bulun r k ( küdar \C' ha· 
rahpa§a hastanccfne kaldınlmış, Brlçika • Küba. l'abanrılara kola) lık Kız Teknik Ölı:retlmde ta\·lnler Cnlil Kılis Kız Enstilillerıne ta- \8°1 ı ıhtı ı;larının b r kül ha· 
Fethi i!C' Muııtaf , yaralılardan İlk tur mu nlııkalarınn pazar· ı:ostcrilccek niçki • dikiş ii~retmrnllğlne ) in edilmışlerdir. . linde ele alındığı " imarın ya. 
Kılıç, Ali Kuedemir ve Mustafa lC' i ı:lınü başlanııcak \e iki defa Helsinki, 12 (.A.A.) - Ohm· t:nin <'dllrnlrr: Yüksel Dener Erkek Trknlk Öğretimde pıcı rlınin ( kudara girmıs bu· 
Yılmaz yakalanmıştır. Yaralılar •enllcn takım elimine edılecek· pbat oyunları munasebctlyle Fın Bergama Akşam Kız Sanııt oku· tııllnlC'r lun1 ığunu b 1 terek yapılan ve 
tedavı edllmhllr. lir. lllndlyaya gr.lecl'k olıın lnlıancı· itme, Sabahat Turçalı Tokat Kız M. Rahmi fşlC'ker l.:şak Erkek yapılacak ışlC'rdm bahsetmiştir. 

"eUendirın k < Barı ı incide> 
~fab ~e e • ınemlcketimizın 
lUlh i~ın saade•ı:(ıe dunyamııda 
kllrnıakt •arsılınaı blr temel 

ll ır. 
urun nıu 1l:ldi!r .... cadekmizln ilk "Ü d . <\Q•ı ..ı .,. 

en 301 tn{i ın'takj secımlere gl~ 
llienııı:keu Cddele ile doludur. 
lllG!.'ıdeler n her koşesinde bu 
S:elec:ek r;U e dı;vam edeceğiz ve 
ca~ıı.. nlerı beraber kar511ıya 
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Halkın menfaati için çalışma 
lı;> ız. Bu ııekılde harek t eltığı. 
mıı takdirde istikbalimıı maddi, 
mAnc\'l ve küllilrel bakımdan çok 
daha zengınleşeceklır \'C o za. 
man hurrıyctinııı.i te!Jdıt edecek 
olanlara şiddetle knr~ı koyacak 
'e nıha) et hakiki sulha giden yo 

Hidroelektrik 
Sanlrah yapılacak 
Olan yerler 

Amerikan ağır sıl\lrl glırP çisinin lar, hcrtürlü kolaylık , müza· F.nslitlı~UnC'. Me!Ahat Gorgtımüş ;a~atA Etn~titüE u:ek, A. S S fullah lconarda da Vincinin 
omuz kC'mlğl lndldi hcıcti 'e hu orada kı n muddct· Zonguldak Kız Enstitilcüne. Glln· e r vın r e Orta Sanat 1 

HrMnki, 12 (AP.) - Olim- li ınuhak<'mr edilmek imk6nları· ay Yıldırım Kars Ak5nm Kız San okuluna, Sanullah Pekmezcı ler- 500 ·· ·· 1 
pı~ntlııra l~tirıık <'decck Amcri- nı da bulacaklardır. at okulunn, J.Atife Atlnıt Anlal· ı;in, Ali TOrker Zonguldak F.rkek uncu yı 1 

lu bulmu~ olacağız..• 
Cuınhurl) etçi l'ır11 Ba5kan 

)ardımcı ı 
Clııcago, 12 (A.A.) - Başkan 

yardımcılığt adaylığına seçılen 
39 yaşındaki genç ı;e mucadeleci 
A.>an üvesı Rıchard Nıxon dun 
gece verdiği beyanatta, aon dere 
ce &asırmıe bir vaııyette olduğu 
nu. fakat çetin bir mür.adelrye 
atılmakta tereddul etmiyeceğını 

{ n ııı ı !n 'fle) 
çln lnsaat te\'sie mtisalt bir se
klide l apılacaktır. 

İkinci hidro elektrik santral 
J'rabzonun Maçka ka5abasının 
Oeğirmendere me\kiınde yapıla 
cnktır. Bu aantral da takcibl.'n 
beş milyon liraya mal \'C 4500 
kilovat kudretinde elektrik fs
tıhsal olunacaktır. 

kan güreş takımının :ıtıır sıkfot l•"in mahkemekrinin çok mrş· va ismet İnönü Kız Enstitil~llne, Sanat Enstitlllertne, Sarntıattin 1 Leonarda da Vincı'nin dOğU· 
Gampıyonu l'orllandlı Herh<'rt L. gııl olmıılarına rıığnwn, Helsinki l,Qtfi} c Candan (Boral) Bafra Akyol ~ı;~endenın, Abdullah Sı munun 500 Uncu yıldönümU mil 
Habr.rlarh bu.ı:lın antrenman ı;ı. l'olis mlidUrtinün blldirdil?lne go Akşam Kız, Sanat okulunıı. l\tUfi. ğırcı Dıtııs Frkek Oı ta Sanat nıı obe!ıyle UNESCO tarafından 
ra~ında ı;ol omuzunu lnrllmistir. rı>, hlr yabancı :Fın kıınunlannı ele Gıiı: Antaha 1smet İni.mü Kız okullorına. Sami Ba)lan Kayst'ri. butün m mlcketlerde gö~teril· 
Ollmplyatlıırıı girt'miyecel!i 7.an· ihlal ettiği tnkdirdC', d<'ı"h3J mah· Enstılusünc. Nurivr Çorah J{ır· H. Süha Atay Onlu._ Hasan Gok· mek üzere hazırlanan desen, rep 
nedilmektcdir, Yerine takımın keme hıızuruıuı t-ılıarılııcak ve şrhir Kıı. 1:11 til!l~iinr. F'm!nC' cl~ğı Adana. Şefık Ozl'nn Fski c ro·ltlk }on kolek ı onu ile Güzel 
dlı;C'r 11 •ır ıııklC'l namzedi WıJll. hldl c lve<:lllıl,lc \e ılkhan hak· l\lınık Niğde l\ız Orta Sanat oku- hır SıılAhattın Tunçay Adapaza. Sanatlar Akademı inde mevt'ut 
ıım Kerslake'nin guresmc i muh kı tnnınarak karara başlanacak· !una, l\fualld Karabacak Mardin rı ~rkek S~nat En~tlUllr~int' )a .ı bo a r produksi onların· 
lemeldır. tır. Bu suretle yabancı ziyaret· Akşıım Kız Sonııt okuluna. IC')· Ruhı SUrenkok Karako "• ŞukrU dan m dan ittirılmış olan 

Zatoııek kotfııııscr çiler \'akitlerıni ka~belmcmış o· menet Vural Af~on Alıçetinkava Şa~lı Art,in .Erkek Orta Sanat scrı;ı temmuzun 15 inci salı gfi. 
_He! ~nki. 12 (AA) lacaklardır. Kız Enstitilsilne. Müberra Sürek ı okul.larını, Arıf Arıcıoğlu Elbıı'! nü Ak retlerdcki Re im , c Hey 

----'----- - - ----- · Qdt'miş Akşam Kız Sanat okulu· l\lacıt Karabay Sıirt, Rahmi Kö kei mUz sınde saat 16 da at'ıla-

Tu .. rk ı'ye Mı"ll"ı ( H p A d 'd na, Neriman Yiinlıdo~ru Giresun ken, Ra im Menteş Çorum, l\lu. c tır. 

bildırmıştır. 
Bn5kan Tnınıan bir §ey 

6Öylembor 
\'nşıngton, 12 (A.P) - Bti· 

ton Cumhurıyctçiler bugün. Haş 
kan adayı seçılmiş olan General 
Eisenhowerin etrafında toplan
miılar \e Generalın Partıyi Ka· 
sım seçimlerinde zafere ulaştı. 
racağını kabul etmışlerdlr. 

Demokrat Partinin muhtemel 
namıeUrrınden bır çoğu Genera 
il tebrık etmı,ıer fakat hıo hırı 
kendısıne Ka ımda mu\ aflakıyet 
ıhtimalı vcrmcmbtir. 

Trabzonda Sümerbank tara. 
hndan inşa olunacak sun'i güb
re !nbrikac;ı ile Ofısin yaptırııca· 
~ı bliyilk silolar. Trabzon lım:ını 
ve ha\'a meydanı bu santralden 
geniş ölçUde istif:ıde edecC'k, 
ayrıca Trabzon \'C havallsinin c· 
lektrik ihtiyacı karşılnnııcaktır. 

, , , y ın a Kız Enstitıı~ilnc Nermin Onur tııfn Ba~cı Çorum, Ali Gtily ırt 
Erzıınım Kız En.stitllı-;ilnr. Nihal GümU$ane. Necati Giılbahar GI· 

Gençl"ık kom'ıfes"ın"ın Bugu'"n b:ır Akıı~ın Çorum Kı:ı: En titUı;üne. resun, Halıt Bul~t E~klşchir Er 
K.ifüe Oz;ıncizgil Yozgat Kıı En~ kek S~nat EnstıtillC'rine, Meh 

T 
titiısune, Nezahat Gündüz Uşak met "a\ uz Burdur, İhsan Elde 

op~anllsı Miting yapıyor Kız Orta Sanat okuluna. <hilten mir u.rra. l'ılusta!~a Şılga. Zongul 
,, Zeı en Burdur Kız J<;nstitlislıne, dok, \ • İzzettin l stlin Nığde, İh· 

DUnya Gonçllk BlrlılU olan (Rası 1 tnclılt!l Nebahat Kuzu Mataş Kız F.nsti san Şanlı Kaysrri, ihsan Özbrk 
•WAY• dr ııırmlcketiınizl trın nılacaktır. Tiu iddialar Başb:ı· liisilll<', Melek Sayman Van Kız Van, A. İhsıın Senrfo F.dirnc F:r 
sıl cdPn Tiirkho Milll Gen~hk kan tarafından en nçık bir şekil Eııstihısilne, Sacide Sayman Van kC'.k Saı.tat F.nstıliJlcri demir 
Komitellinln birinci yıllık kon- de tekzıp olunmuştu. Fakııl mu Kız F.nstıtüı;llne, Sacicle tı;el Ak· atol~cle~ıne, lla\dar Ağar Gazı. 
grrsi dün snat 15.30 da ca~a haldetln bu mevzuda ısrar el· hisar Akşam Kız Sanat okuluna ant.cp. Ömer Yıldız Zonguldak, 
D'ltalia salonunda toplanmıstır. mckten bazı Caydıılar oldu"u an ' zı··a Ktı""r Kastamo F ı ı.; Pcrıhan Ongun Kastamonu Kız J ~~ nu. az ı 
Başkanlık dn anı seı;imindrn lıışılmaktadır. Avrıca C. H. P. Enstitüsüne, Nermin Özkut Ca· Alpay .ödemış Erkek Sanat Fıı 

SOl'r:ı ı;ilndeme grçilmiştir. nln servetine dair ileri ı;Urülen nakkale Kız Orta Sanat okulunn tıtlilrrı ağaç atolyclerıne. l'ıl T v 
Kongre tarnfındnn, Kıbrıs iddialar d;ı yarınki Aydın mitin· f"ahamct Çaldemlr Iu1ıla Kı~ fık ÖzC"an Arh in, Nıhat Şen Eıt· 

Turkforln n lstik~ll me ele5i· glnde ele alınacak. bunların ha· lls F.rkek San t okulları a ijt 
nln ı::oru5iilme 1 f n bir takrir zine.' e intikali "'Olunda iktıdar t 1 1 · f h t A d N · " Gclcnbcvi O. Okul ı"zci a 0 \ie rrınc, a mu \' ın 1 
\'erilnıı,l r. tarafından yapılan hazırlıklar de Erkek Sıınat l;'n<:tıhlsil a ar 

OKUYUCU riKİR 
1~ ŞİKAYETLERİ 

Sandviç 
taslakları 

Denize lık Bankasının Şehir 
Ratları \ al'Jrlarınd kı büfeler. 
ctrn ın gı..nlcrde şlkh-etler art
ma tadır. 

Bır Koop ratlf tarafırdan 1· 
darr r ılmLkte ol n bufelerde 

iti '11 rın hep 1 hak katen bır
ır nden kotu "e bun'I mukabil 

hay it de pahaldır 
Ba~kan Truman hır eey söyle. 

memıştır. Ba an Gencralın nıu 
uflakıyetinı televiz~onda SC')ret 
mıs fakat hıç hır tefsirde bulun. 

Üı:lıncil hldı o elektrik san· 
tral Killahya'da Emet suyu Uze 
rınde Ka) a kli) U mcvkiinde ku· 
nılncaktır. nu santral d:ı dbrt 
milyon liraya çıkacak \'C 2500 
kılovat kudretinde elektrik alına. 
caktır. Jhı ~anlralclan bilhas a 
l16ak'taki $Pkcr Fabrikası ile 
rlğer fabrikalar geniş mikyasta 
fa)dnlanacaktır. Gediz. Sımav, 
Şaphıınr Vl' Emet mcvkltcri e. 
ır.ktrik ihtiyacını Karaköy hidro 
elektrik santralından temin cde
cektır. 

1nkıJApı:ılnrı, komünistlikle it protesto edilecektir. Oymağı kamp kuruyor atOhe-;ine. fustafn Ông('l Anka 
h•n1 cttı"ı' nden kon1 l<'d 'h fi D · A k A Bu arad m la sandvırlerı " .- 1 en 1 raç Gelcnbe~ i orta okulunun izci ra, yas emır n ara, zmı ~ 

mamıştır. 
"ciılrn Tllı k "l ' IJ' t · ı D K f t b ı T h il r ele aıaıırr. Go l r lı dur un dı 
" "

1 ıye cı er C'rne Bir polis mahkemeye o.\ma11ı 70 ki~ılık bir kafııe ile ala 5 an u op anr. 1 zı 
Demokrat Parti namulliğı iı;in 

faal bir kampanya yapmakta o
lan Oklahoma Senatbril Robert 
Kerr, General içın ı4 kasımdan 
sonra fügün fakat daha ııkıllı 

"'ınin \'azı•etinin a'-'rıca incelen· 15 noııan Edirne Ce at KA d s ~c k ıtl rın ı inde s tılan bu " " ~ 14 temmuz 1052 gUnlinden iti. ~ • \ r an 1 

meslnc karnr verllmişllr. verildi haren 15 iÜn de\'Bm edecek O· \as Erkek Sanat F.nstlttılcri mo nd\lı;ler n !ı tı 15 kuruştur. 
Geç \'aklr kadar devam ecll'n lor ntolyelerlne, Nazif SC'zgın 1z \ e en taze ı 10--15 ı.inluktUr. f. 

HükClnıı>tin iktisadi, sınai, ıı· 
ı at ve iı;tlmal bünyesini değişti· 

konı::re muhtcliC işler için ko- Sarıyer E.mnıyet Amirliği polis lan izci kampını Emirgftn koru- mir F.rkck Sanat Enstitilsll rnd· çındc anl'ak 1 mılımetre yük. 
ml~vonlar seçerek dünktl çalış· IC'rlnden Şem~ı Öner, Karısı ''e luğunda aı;.ncnktır. yo atölye!!lne. \'eysel Gtindılç ekhk, 1,5 santim genişlık ve 5 
masın.ı &on \'ermiştir. kayınbiraılrrine tabancıı çekmek Kampın ılk günü 'T'akslm Abl· Kayseri, Ahmet GUncr Ko~tamo &ntım kııdar uzunlukta bir pey. 

bir General olacaktır• demlstir. recek olan bu santrallar en ı:ec 
Doğu Berllnln dıi üncesi Hl:i5 yılı sonuna kadar tamamla 

ten sanı olarak mahkemeye ''e· I drsine çelenk konacak sonra \'a nu Erkek Sanat Enstitüleri dö ııir mil 'eddc ı bulunur. hin 
Türkhe Milll Genelik Komi· ı E · A ld k k rılıniştlr. Şıkft\'etci bulunan Me pıır a mırg .. na g ere· ampın kUm atölyelerine, Hasan Aı'lar gllzrli bu sand\lı;'ın adına PCY· 

Derim, 11 (A.P.) - so,·yet 1 nacaktır. 
dareslndc olan Dotu Alman A· 
jansı A~-n. bugün, General El· 

te~i kongresi bugün 'c yıırın dıı lıha Öner!C', Ismaıl e\'drki bir açılış törenini yapacaklardır. Adana Erkek Sanat En titu u nırlı andvı" d rlt'r. Halbuki 
çaıı~.malarına devam edecektir. GC'lnnbe\ ı "' b k ıı ı k munazaa sıra ında Şemsinin ken " o' mae;ının u anı model atlihe~ine. Meyıduh De- ı. \a ı pe nır ın ı cu, zaten U· 

dilerine tbanca ile hllcum ettil"i. pında muhtelıf vlltn·etlerden ni:ı: Sıvas. Reha Sel~mol!lu F..dır 1

1 
rumu ol n ckm "'r koku Hr 

ni. •ehdıt olunduklarını iddia Turk izcilerini tem~Ucn J..ondra· ne, Şahin Onat Eskişehir, Ncca mPk tein bıle ) etmez. senhower'Jn cWall Strcet'ın te. Bir ticani Bir yolcu öldü 
sırı tahtında ıeçılmı~ olduiuı Arlapaıarı 12 (Ilu~usi) _ Bu 
nu iddta etmiştir. J k'f d'ld' sabah saat sekiz sıralarında il· 

AND Eı enhowC'r taraftarı gru . ev 1 e 1 1 çenıızin GöktC'pc köyü me\'kiin· 

etmişlentir. da yapılacak olan 5 inci uluslar· ti O~uz Ankara, Abdullah Yay. ı b 1 tahmın ed rlz ki biltun 
•• • atası izci kampına iştirak edr. IAgtil İzmit, Abdullah Uçakhan i ı nbııllular gıbl Dep zcllık Ban 

Tumgencral Evans cek Til;k izcileri misafır edile· Konya, N Ragıp Saran Kon}a, k ının al kalı mcrrı•ırl n da bir 
bun, 618 delegenin .re) ıni satın de gıtnırktc olan Karasu 15 sa· 
alını~ olduğunu• da ileri sUrnıil9 Kırklareli 12 (Hususi) - As· yılı otobus yolcularından Hü~e-

geliyor ccklerdır. t. ı 'ut Aral Tekirdağ. fllem rüı !lz tr fını gor1.ıklrrı :zaman 
18 tC'mmuz cuma günü saat 12 duh Erkenr1 tzm t, Refık Sn}ıın b,.' <! e çatm ı ıhma! et· 

tıir. len Rizeli olup Ruşen oğlu 1299 yın Savaş ıırabanın kapı ından .Şhape teşkılAlt 'e Eğitim da· 
B tı D,.rlln Belediye Relı doğumlu Yakup Hop adında bır yere duşnıek suretile ağır su· !resi Başkanı, Tümgeneral G. Ş. 

mua\lni Walter Schrelber, Gene Ticani başına topladığı kalaba· rette :nıral ımm•ş, ~ehrimiz mC'm Evans beraberinde allı kişilik bır 
ralı O\'Illilf \e ıEısenho\H~r Av. lığa karşı cumhurıyet lnkıliibı lckel ha~tanesine r.etırillrken heyet olduğu halde bugün özel 
rup~ ve dolayısıle Almanya içın ve hük(lmet aleyhinde saçm1· yolda blmilştOr. Şoför tevkıf e· bir uçakla ı:ehrlnııze gelecektir. 

de İngiltere.} e mJleHccıhcn 

1 

Bursa, Adnan Gezgin Af~on, A mr lrr F kat k ndl kontrolleri 
Tarsus vapuru ıle hareket ede- Hamdi Saçkan Zonguldak, Yıl llı,,1 k b f 1 •drk bu hlılı de 
cek olan' bu kafıleyi Gelenbe\i rr.az Can l\eyserı Erkek Sanat h çb r z m n gormezıe ... Mertek 
O)matı uğurlı.}acaktır. Enstitilleri elektrik atolyelerine \!' çup tııkA}e 1 bı'e bu \ali.}·et 

çok kıymeUı bir ~ahsiyçttır. de· lar aavunırken suçustil ~aka· dilmiştir. Bılnhare Ankarnyn gıdccek olan 
Fethiye Bel<?diye Başka nı tay!n edilmişlerdir. .cın ~o ti ha az ~ulduriicüdu.ı::.. 

miı;tır. lanmış, savcılı.ita te~lim edilmiş General 20 temmuzda ıneınleke· 
iııı:lltercde netice tahminlerin tır. Yaku;p sorgusunu müteakip Bir mahkum, kurtulmak tımizden ayrılacaktır. J1iğer ta. 

Tarık Moro vefat etti f fÔVelllİ%deki fJ11f JllRefflllll 
aksine çıktı tevkif edilmi~ir. raftan Amiral Cıırıırv karargahı TeessUrle haber aldığımıza gö 

Londra, l (A.A.) _ Chicago- Üıcroykon cldü k b k '"" l re, Fethiye Beledi~e Başkanı 
d k ·urmay a anı • umgcnera Tarık Maro henUz pek genç yas 

il Cumhur.t.vetçı parti ongrcsı. E k' h' Balıkesir, 12 (Husu•n _ Garp Garvin 14 temmuzda şehrimize ta ani bir rahatsızlık neticesin· 
nin General Eisenhoweri BaJ- S f <e lr cer Lin~·ıtleri De"'irml~ıııo İşletme· grlecektir. 'f " " de vefat etmiştır • kanlık ada)lığına seçmiş olması, sinde çalı•an mahkCımlardan ------------
1 il A 1 

v Rahmetli Tarık l\laro hC'mşeri 
ng ıı sirsr mahfillerınin ka· fo'" yes'ı lıiehmC't Ekız, könıur rarpması R" k ~ <ı uyamn Otrası lerine \'C muhitine kendlslnt çok 
naatınce biltun tahnıınlerı ıaşırt netıce•inde olmU&tür. sevdirmiş kıymetli bir ldareC'i 
mıştır. Zira bu mahfıllerdc U· K 18 senc~e mahkGm olan kaza· lstanbulda törenle mizdi. Başkanlığı sırasında Fet 
:ınumiyetle hyan Ü)eal Taft'ın ka apanmıyor zedenın tahli~eslne 45 gün kal· karıılanacak hi~enın temız \'e mAmur bir ceh 
zıınma ı lhtınıall üz '"inde durul re almasına çalışmış \'C bııglin 
makta v unun netice!il olarak < BJ~ı 1 •ncldel mı5tı. Ankara 12 (T.II A.) - Atlan· F hl kd '<'l ye A cnizin şirin bir ka· 
da kıı ım cc mlC'rınde D ımok ve modern dbkUm fabrlka•t lk· liğı aşan ilk Türk kotrası • RU· ~aba~ı haline gelmiştir. 
rııt bir başkan seçileceği ileri mal edilmiş oldutundan İdare. Deg"" ı' tf ı'rme ) am • ın İstanbul limanında tö Beledive Başkanının ,•akttsır 
slırülmekle idı. nln bütUn dölı:um İ$lerinl mer· 1 renle karşılanması kararlastırıl ve Ani ölümU bUtün Fethiyeli 

Dun geceki seçimler tabia· kezi olarak Sh•aa'la yapmak u. mıştır. leri müteessir etmiştir. Bıı de 
ti~le bfilün bu muhakeme tarzı. tC're Esklşııhlr Atelyesinin Dö- Birlig""imİZ nu~am İstanbul limanına gir akrnb1 ve yakınlarına baı; ağlı 
nı altüst c.tmiş bulunmaktadır. kilmhanesl oraya intikal ettiril· meden tahsis edılccek iki vapur ~ı diler, hemşerilerinln kederle 
rc~rral FVicnhowrr'in şah,iyrtı misti:-. ( Bası 1 lr.rlde> ve diğer deniz \'asıtaları ile !\lor rine lştirAk ederiz. 
ng!lteredeki bUtiln mahfillerde Yeni Adapazarı Vagon Atel· le çıkacaktır. mara a"tklıırında karcılanacak 

ı;evılmekt ld "' ı " w Dün ihraç edilen mallar . t .
1 

e 0 uhu cin Cumhur! yesinln tesisinde dlişünüldiiğü 2- Kore SilAhlı KU\'Vetlerine ve kotra limana girerken bUtün r ~!k~f arasındr ıaferl blr .ı.At veçhile çok eski olan Eskişehir mensup ynralılarımızın tedavi e. s:emiler düdüklerini çalmak SU· DUn Eehrimizden muhtelıf 
~n ı 11 ve bir «Avrupalı• nın Yoku Vagonaj kısmı Adapazarı' dilmekte oldukları hastahanPl<'r retile Rüam'ı selAmlıyacaklar: mrmlcketlere ihraç edilen halı 
Ta~a~mış olması ~e ivın üyesi na nakledılmlştlr. Esklsehlr Cer de çalışmak Uzere Tokyoya ~1in dır. Zerdu,·a ve san ar derısi. tiftık. 
11 a t 11 \;nfıra•cı maseti ile Ge Alelye inin kapatılması hic bir' nerılecek Hemşireler itin acılan Kotrada bulunan. ıımatör ee· hıtşhas tohumu, balmumu, iı; e':t a(' Arthur'ıin temsil et. vakıt me\-zuubahis olmadığı gibı imtihanda kazanan Hem~ire F. miciler rıhtımda Beden Tertı.l fındık, Gülyağı, pamuk tohumu ı 
me e olduğu A~a macerasının .billkis bu atelyenln Is hacmi art ı r."ıel Ttlrkkan ıle Ayten E;kl\'anr ve~ı Genel MOdUrlilğO tems•lr1- küspt'sl. kuzu dl'"lıi, balıkyağı 
1~;1

1 ~~~uş ""'l"nma~ınrfan drı tııılacık \'e .~u suretle icçılerı 16-Temmmuz 1{152 gilnO htan 1 ıeri. vilAyet \'e belediye erk~rıı Hımurta akı ve sarm ile keçi 
d r unluk izhar etmlsler, mize . daha. buyuk hır ı. sahası •uldan ucakla Tokyoya hareket \e dostları tarafından k·rsılana 1 kılının ıhraç kı~melleri tutıırı ı. 

· temın edılmı& olacaktır. edeceklerdır. caklardır. 713.461 lıradır. 

Jıalledilı11iş şekli 
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~~~~~ f ~tq -r-~rıa Ka.b·erı 
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Jacques • Y"Ve Le Toumelin isminde bir Fransız 10 metre boyun dati bir yelkenlisi ile üç senr e 
dünya) ı devrettikten sonra tekrar aynı yue ıelmiştir. Le Tou melin, 19 Eylıll 1919 d~ l.e ( '.rio· 
sic limanından aynlmıs ,,-e 30.000 mil lıı:atettiklen onra aynı limana dönmü~tür. Resimde l'ran-

sız gemicisi döndüğü sırada görülmektedir. 

--~ ....... --11'-.·,l 
Ankarada At:ıtilrk Kız Enstltils ünde açılan Çocuk Bakımevi (aaliyete geçmiştir. Burada muh· 
taç ailelerin çocuklanna balı;ılacaktır. Re im, .kreatekl yavruların ellenişlerini gösteriyor. 

-

Kor.edeki taarruzlarda esir edllf'n komii nlstler 

PEHLİVANLAR VAPURCULUK ŞİRKETİNİN 
Haç seferine tahsis etti§i 

Numaralı biletlerini temin için vakit gesirmeyiniz:. 
Zl"91f'1 KOL 'IAATLAll"' 
OTOMATll( ÇAM.MAKL.Allt 

Yurdun her yerinde mevcut Büro ve Acentelerimiz 

"' Sizlere. izahat vermek ve yerlerinizi ayırtmak için emrinize cimadedir. 

rnmn 
t~ 

. '~" NE Fİ s BıR MABEL ç J. • ........ s SOl'ı:l"O 
KOlATASI SİZLERE BU 
ZE NGİ N.IKRAMıVEL ER· 
DEN BİRİNİ KAZANOI· 

Emsalinin en büyük en seri ve en konfor1usu olan 

MUZAFFER ur 
lımir ve lskenderun Limanlar1na da Uğrayacaktır. 

"\ ACENTELERiMiZ : ELAZIZ UMUM NAKLIY AT ŞiRKETi 
\ 

Telefonlar: 

1 - l\füdur 
.Santral Sirked, l'alıko~kü Caıl. l\fühürdarz.ade Han ?\"o. 25 • :?6 

Ankara 

:?5635 
:?1314 
:?6!1U 
12232 Cihan Palas karşısı Etaziı l'mum l\"akliyat şhketl 

:? - ı\k~eki Xakli)al .\nharı \'e Ajanları Teleron: 21061. 

3 - 'ecaeltin :Sabuk - İstanbul Asmaaltı Orall oı:lu Han Telefon: 22581. 

4 - Yeni Xakliyal Anbarı - Eskişehir 

5 - Öımelek. Anhan - Telefon: 24109 
K~lunmak i~iıı acele edini~ 

PROTEJİN 
Frengi \'e RP.lııoğuklugunun 

teminatlı bir koruyuc:usudurı 

DERMOJEN 
' 

'\'anık, Ekıema H~ 

dit yaralarına 
fe\ kalaıle iyi gelil'. 

- - - r - -- --- ·..::::- -- - ~--__._ 

1 ~ ı.~~~~~" ~~~~.~ Tu~,~~~~:.~~, .. D•k· I 
l 

ınaı·ese sahıbı dığer bir B na ihtiyaç vardır Ehliyclle:ı· 
ne gorc u~t verilecektir. Taliplerın Kazlıçcşme Demır
hane cadde i Xo. 12G ya müracaatları. 

Tel: 16-43. 16-44. -

13 'fenııınız 1952 - PAZAR 
IS1'A:-.;BUL 

ız,.,r Açılıı •• proıram lJ,00 Ha· 
Lerler 13,ı., Su eaerleı·i 13,30 :Dans 

ıııuı.ıı H,oo ~arl.ılar Okuran Oemal 
Kimıl uuurııç, u.~o HaCıanın Fi.im 
rıldıılan (Pi.) u ,:; "Jı..rl.;uler ıs,uo 

Paı:ar konurl (l'I.) 16,00 SarL;ı "' 
Turl.;Wer (l'I ) 16,:lO Bnnu. dnrdunw: 

mu ı 16,4.0 Su derim 17,00 Suların 
tarılıl l 'T,llO Sarkılar Okuran irfan 
Dotrul<>& 16,00 (•.reııd aaatl lS,•S 

Dan• mtı~.:ı 19 00 Haberler, 19,lS ~r 
kılar Ol.uyan l'uiban Altıu.da.f 19,4:; 

K.uçuk orktıtradaıı nı~odiltr 20 1" Rad 
10 cauıesl :!0,30 Jtad10 ince on :!l,10 

Bır urwıı bır :rokr:iu~ 21,::0 .l.lıolt~ ı· 

el uıel..ltrı :... otı ~ı.ıor haberleri z::.ır. 
Şan ıolo'arı, ::.,do Operalardan koro· 

!ar (Pi.) :?:? 4.S Haberler :?8,00 l'ro~· 

raoılar T• daııı mı.ılfi (Pi) :ı:ı,ı •• Hat 

tanın be&teUrı (Pi.) 23,30 Ka1'zııı:. 

hafif urtılar (Pi.) 24,00 Kapaıııı. 

ANKARA 
S,'!8 Aç lı~ -re 11rocrıım, S,30 ll. E. 

Ayarı haberıer n Lava raporu ~.,5 

ltuzık (l'I) ıı,ıs Gı.nun pro;raını 

11,.0 SeTıleo me odiler (Pi.> fl,4.S Rad 

70 ile İnal! ıc• ı0,00 Pili.: albumu, 
ıo,ıs SA}>ıh ndmtforı 10,4 .. Yalnı~ u: 

!ar 11,00 Muııı. 11,!5 6arkılar Oku· 

ran .Bedia Yaltral.: 11, O Temııl l::,oo 
6arkılar l2,ı5 • 13 ~O Asltr ua•I, 

J ::. ı.. Meınleli:ettaıı ıanı ı ::.:ıo Meını .. 
ket• Hiinı ı :!',JO l"untaıı ıtsıtr J ~.cıo 

M. 8 .Aran n hıberltr ı~.ı.. lllWlo: 
(Pi.) ıs,.ıo Ufl• ı:aıetul 1:1,45 l!AliC 

ıarlalar ( PL) U,00 .Han raporu Ak 
ıam pro.;:'l'amı u kapanıı. 

* J G,SB Acılı~ pro.;ram, n M S. A1•· ı 
rı 17,00 Sarkılır (Pi.) 17,80 Muzlk 
(Pi.) ıs.oo incuu 19,ou ll. s. Ararı 
Te haberler 19,15 'J'arihteD ~ir Ut>ra!.: 

, 19,20 Miizıl: Ui,,S Sarkılar 01cuyan Mu 

anı Mukadder Atakan, ::o.ıs Rad1• ı:a 

uıuı ::o.ııo lı ıııık (Pi.) 20,,:; lLız.11' 

(Pi.) ::ı,so Ha ırçe••P ••hm, 21,4,, 

Darıu davet (l'I.) 22,45 ll. S. Aşarı 
•• babe ler, :: J,00 T'rooram ,., kaı>anıe 

Yeni neşriyat 

Reı;iınli lla) at 
llemlehtımılln en reorın U'1at "" 

al:l ahlı derı:ı~ olan ( R~ il liayat) 

«ANTALYA» 
UMUMt ~AKltYAT . 

J. A. ş. -
U(AK 
t HiCAZ ~ 

SEFERLERİ 

E: YURDUN HER 
~OKT ASIN DAN 
, BAŞLAMIŞTIR 
- --

• 

BiLET 
VE HER TÜRLÜ 
iZAHAT iÇiN 

TÜRKİYENIN HER 
ŞEHRiNDEKi ŞUBE 

VE ACENTELERiMiZ 

MUHTEREM HÜCCACIN 
EMRİNDEDiR 

kımdao otoblro:rafik bir deferl ur· 

dır. Dllı:n=e 1'uran Gulçıır tarafından 

çenilnııı. ıımı Efilinı Bakantfıncıı 

baolınlıırak :!lO L:urııı f,yaUa HLlSI 

çikarılnu)tır. 

Türk .ı\n iklopedisi 
40. Paı.ikül 

ın tıeanctı 111m da u'tad l"ah,a :Ke llıll n::ı•ıoı Bakanlıfı'1& bdlı hn!u· 

ınalln reni bir h.khe&ı ... ı60 ru_m sı bir buro tarafından luıı:ırlanwakla 

4 nnldl tablo, amuıuı. moda, M, ka• olan Tilrk Anı IJopedulnın •o ıno fa· 
d n, çocak, •flenee, karlkaı r ,.. c~ıt ıikbla de cıkmıa Tf bu fulkiılle lıu d .. 

il roporıu"''"' çıkm14tır. 01.u)ııcula· tı-lı AnllklopcdiniA ~inci cildi -taınıo:n 

felgraf: XABl'K İstanbul 

1--~ 
+ 
+ 
"*' ~ 

Türkiye Turizm 
Kurumu ++ 

+ 
+ 
+ 

20 Temmuz t 
lzmit Körfez Gezisi + 

Beylerbeyi vapuru ile + 
+ Yemeksiz 10 - Yemekli 

+ 
+ 

13 T. I,. 
Akılc Artun + Arif Sami Toker - :\Ius. 

°'*" tafa Ko\'aııcı - Fikret 
~· Kutluğ - Emin Ongan 

s.ız topluluğu 

9*- Vııııder ::::az Orkestrası -'f Konservatuar ~Iüzik Top. 
.ı:i;'" luluğu, '.l'anınnıış yazar 
-*· ve $airler de gezimize + davet edilmi§lir. 
+ Hareket: Köpriiden : 8.00 

+ + 
4· 
+ 
+ 
* + 
* + 
+ 
+ 
+ + Kndıköyden: 9.10 + 

-*· B. Adadan: 20.50 +, 
<::- niletlcr Kurumdan •.re + I + aeentalardan alınabilir. + 
+++ +++-"!>-"!>+ +++ 

RABILİR. 

M AB El'.. ç'kolataların 
ıç ndekl kuponlara dık· 

kat edlntz.1 

PHIL111'$ tJTULUU 

EN 

.. U ... T(.LI• 'Ow:ı ......;: 
•ı~i~~lT~lll 

SON ÇIKAN 

SAHİBİNİN SESİ 
DANS PLAKLARI 

AX 4182 

G. V. 169 

Wouıa i Love yoıı 
Domino 

To Sineta CMambııl 
Anna Marıa (:'.\ıamba1 

llER YERDI:; AR.\ l'J:SIZ 

Türkiye 
GENEL 

K1ıı lay Derneği 
MERKEZiNDEN: 

ı - Hatay ilinin Reyhanlı Uçe merkezinde yaptınlacv 
183.446.44 lira keşif bedelli sal:Iık merkezı bınası ln5ası "'" 
palı zart usulile eksiltme>c konulmustur. 

2 - Yapılacal:: binanın projeleri fenni \e hususi ~art· 
nameleri \c;>alr lüzumlu evrak dos)ası, Ankar.:ıda Kııı1'1 
Genci merkezinden, 1stanbulda Kızılay Sat15 Deposu l\fa· 
diirlüğtinden, Adana ve Hatayda Kızılay Şubomizdell 
15,- lira kar§ılığında alınabilir. . 

3 - Eksiltmeye girebilmek ıiçin aranan §artlaı:ı haiz; ıs
teklılerin usulüne göre 10.000 liralık geçici teminat \•erJ11t' 
leri \'e en az 120.000 liralık benzeri resmi bir in~aatı raıı· 
vaf!akiyetle y:ıpmıs olmak şarttır. 

4 - Eksiltme 28 temmuz 1952 pazartesi günü saat 15 te 
.Ankarada Kızılay Genel !\Jerkezlnde yapılacaktır. 

5 - Kapalı teklif zarfları eksiltmenin yapılacağı gilll 
s:ıat 14 e kadar kapul edilir. Postada vaki olacak gecikıtle
lerden mes'ulıyet kabul edılmez. 

6 - Kızılay, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Kızılay Derneği Türkiye 
GENEL MERKEZiNDEN : 

1 - Erzurum ilinin Hınıs ilçe m'rkezlnde yaptırı~1: 
cak 197.604.10 lira kesit bedelli sağlık merkezi binası ııı 
§ası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.< 1 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni ve husust fcı.t~. 
~artnameleri Yesalr lüzumlu evrak dosyası. Ankarada J{ıı~. 
ay Genel :"llerkezlnden, fstanbulda Kızılay Satış Deposu 1\1 r· 
dürlilğlinden, Erzurumda Kızılay Şubesinden 15.- lira ı.a 
şılığında alına bilir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için aranan ~artları b:J~ 
isteklilerin usulüne göre 10.000 liralık geçici teminat ve~ı 
meleri ve en az 120.000 liralık benzeri resmi bir inşaı 
nıu,·affakıyetle yapmış olm:ıları earttır. 

6 4 ~ Ekslltme 28 temmuz 1952 pazartesi gilnıi saat 1 
da Ankara da Kıı.ılay Genel Merkeı:inde l apılacaktır. 
· 5 - Kapalı teklif zarfları eksiltmenin yapılacağı gi.il''. 

saat 14 e kadar kabul edilir. Postada \!akı olacak sccikJ1le 
!erden mesuliset kabul edilmez. 

6 - Kızıla 'JUllU:ıtmk.t:ı .$Cl'he 

MÜKEMMEL SODA 
MOKEMMEL SOFRA SUYU 

KIZILAY KARAHISAR MADENSUYU 
Ve TABli SODASl /' 

E\lere kadar tevziatı yapılmaktadır. Taleplerinizi :23270 

numaraya telefonla bildiriniz. 
- - -

~ -- - ·-- - - - - - - ---

Merinos umaşı Sahşı 
SOMERBANK 

Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden 
Bursa Merinos fabrikası imalatı olup halen meılta; 

fabrikada bulunan takriben o-4855.80· metre kumaş sall1 

caktır. . . .. .. ,. 
Tallplel'in bu i:e aıt sartnameyı·gormek, luzumlu Jıal1 ı 

tı alarak teminatı yatırmak ve tekliflerini \'ermek uıefı' 
23/7/952 çar§amba günil saat 16 ya kadar müessese""~· 
yıinlü ~ubesi müdürlüğüne müracaatları rica olunur. ?ıl 

:r•mı .. a tanır• ıderıı. - laumıslır. Anslklopeo!inln b.ı fuik 'an· 

dı: ( Be:rıut, Bıı kuı!ar, Bı:rrak, fla1· 

ram. n~bi'lıi mıdd•lerl bılh.s•• dıkka 

esl'lmiz ı:atm va ı b st ·r. 11165) 

----~ ---·-·----·-·····---...... * Thct('se'le La ı rnt 
F-ran•ız kadın rıurlarından Geor:e u c•kmektedlr. 

Sl\ntl ııı, •AT"' hır' kabarık a:k ıı.a· Ansıkloped,nıA bn fas kulu :!.'lO kıt"111 

<ttalarındın birın•u A tr..ı de llu•ut fiyatla btıtıı.:ı kilaııtılard& Htılınakla· 

Ue olan ınaceraııuın hJl.Aresıdır. Bu ha· dır. 

Z A \' j 
F~ıcr YU\akim nıım Kız lise· 

ı;iııdeıı almış olduğum kimlik 
kartımı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yo:t-
tu r. Katına 1-'okidis 

lmtıyu tabibi: SINAN KOKLE 
Bu sayıda Yuı islerini fiilen idare eden nes'ul mudiit: 

1\IELİ!I ı·E-SER 
(\'ATA~) Gazetecilik "' !\latbaa('ılık 'f. A. Ş. - lstaabot 

VATAN MATLAAS ll 



QAZ'ET'E İLE BE'RA1/E1l 'PARASIZ 

1'iirki) e güuli Gelengfıl Tayfuroğlu Yunani tan güzeli Dc:ı:i lll anaki ile Long Bea<:h'leki Lafa,}ette oleljnin teraçasında 

nôNYA GÜZELLERİ ARXSI DA 
long Beach, liinaların damlarına 
'Varıncaya kadar insanla dolmuştu 

l.ong Bcach•· ı 1 )<'t ?den .oy~atan gÜ7.t~llcr re migeı;ldinde Türki~e gıiull GelenKUl, 
lındckı Çlf:Clı; arabasında, geçide katılmı \C ~Ok alk15laıım1~t1r 

Motosikletli otuz polis ve radyolu 
polis otomobilleri, güzeller kafilesine 

caddelerde yol açıyordu. 

Yazan : GELENGÜL TAYFUROGLU 
u çaktan indikten sonra, ctra· 

fımıı.ı kuşatan 'azeteciJere 
cevap yetiştirmek de bir mese
le oldu. 

Sinemacıların kordonunu ya
ran polis biraz sonra bütün 
güzelleri sıkı bir kontrol altı· 
na aldı. Buna rağmen ha' a 
ml'ydanını dolduran halk, gü. 
:Z<'llcrin üstüne çitek yağdırı· 
)'Ordu. 

Otomobilleı·c bindigimiz -za. 
ınan alkıslar, her tarafı ~ınla· 
tıyordu. En ön~e motosikletli 

" otııı polis gidiyor. kafilenin . .J.ıtı-.,.. sağında ve solunda da gene 
polis otomobilleri ileriliyordu. 

Caddelerin iki ~anı, bütün 
binaların pencerelcı·i, balkon· 
!arı , damları yığın yığın insan· 
la doluydu. 

Otomobillerin üstüne 
çiçek yağı)or 

B enim bindi~im otomobilin 
sağ tarafındaki polis araba· 

sı, acı acı canavar düdüğü öt· 
tur · rek, seyrü efori durduru· 
~ or, bize yol açmağa çalı~ı)·or· 
du. Cadde ağızları polis tara· 
fındıın tutulmus, kö;;eba~larına 
yığılan otomobillerin üstüne, 

' basamaklarına fırlıyan merak· 
lılar. güzellerin üstüne çiçek· 
ler fırlatıyorlardı. 

Şoförler bile 
bu durumdan ho3nut 

B izim otomobilin şoförü, gü-
zellere gösterilen itibardan 

kendisine de pay çıkarmasını 
biliyordu. Adamın, o dakikada· 

polis refah· ki ya~ayıŞlndan son 'derece hoş
nut bir ali vardı. Son derece 

ciddi olmasına rağmen arasıra 
gülmesini tutamıyor, kendi 
kendine mırıldanıyordu: 

- Bunca senedir şoförluk 
ederim. Kırmızı ışıkların, bü· 
tün otomobillere. Stop kuman· 
da ını '"erdiği u geçitten bu 
kadar ylirek rahatlığı ile ı:?eç 
tiı;ımi hatırlamıyorum Anla ı 
lan bıı kırmııı ışıkların, sizin 
guzelliklcriniz karşısında trsiı i 
kalmıyor. Güneşte ~akılan mum 
]ar gıhi ... 

Gülu~iiyoruz. Sara Hanım 
otomobilde benım yaııımcln 
oturu~or. Anlayamadığını tiCY 
leri tercüme ediyor. 

J,afa) eltc oteline 
)'erle iyonı:ı 

Amcrjkada bilhassa şoförler, 
·esprili konuşmasını iyi bl· 

liyorJar. Bunun sebebi, belki 
de bu kadar ciızelı bir arada 
gormekten doğan tuhaf bir gu
rurdur. 

Bunu az çok ~ uzlcıinden. 
konuşma tarzlarından belh celi 
~orlar. 

Long Bcach'in en lilks otel· 
!erinden ı,afayette'c geldik. İn· 
s:ın bu kadar mcras.imin, bun· 
ca patırtının içinden 'sıyrılıp 
da sessizliğe dalınca, kulakla· 
rında. bo~luğa duşmü§çesine 
bir uğultu hi sediyor. Ackıta 
sükunetin insanı rahatsız eden 
ağırlığı başlıyor. Ama bir da
kika içinde alışılan bu sessizlik 
çok siınnüyor. Daha elbiseleri 
mfzi delfütirmcğc fırsat ôlma· 
dan telefon talıyor: 

- Allo .. Güzelleri otelin lıo· 
itinde bekliyorlar. Türkiye gü-

• t 
Diiıı,rıı Güzellik Krali~esi 

seeiuıiııılen ıner-akh saluıeler -

ıeli Gelengul'.. K<'ndinizi ıki 
dakıka sonra, gccıkmiş addcdc 

bılır fnız. 

Ben de fransızca ılc, çabucak 
cc\'ap veriyorum: 

- Siz de, iki ı'lakika}a k:ı 
dar benim aşağıda bulunacaılı 
mı Iarzcclcbilırı:iniz. ' 

Güzellerin refaka linc 
verilen bayanlar 

T elefonu kapadıktan sonra 
saçlarımı dlizeltmek istiyo 

rum. İkinci telefon çalı~or. 
Ahize~ i kaldırmadan dışaı·ı fır 
lı~orum. 

Aşağıdakiler, holde toplan 
mıstar. Otel polıs kordonu al· 
tında .. Rızc refakat etmek ıcın 
toplanan ba) anlaı·la (ho. lcs· 

lcrJc) tanışıyoruz. Hepsi ciddi, 
agırbıı lı, şefkatli insanlar .. 
lll'le benimki çok scmpatık. 

Sonradan gilçluk çıkarıp çıkar· 
mıyac:ısıııı bilmediğim ıçin ılk 
bakışla kanım ısınıyor, o da 
beni ~ ukarıdan aşağıya kadar 
suzdUktcn sonra glifömslyerck: 

- Sizin iı;iıı iyi bir arkadaş 
olmağa {'ah~acağım, diyor. 

Ben de teşekkiır ediyorum. 

l\lüzikll 
öğl e yemeği 

v akit ÖğlelC geldiği için 'C 

meğc çağırılı~ o ruz. Lafa 
\ette otelinin bü)lık remek sa 
lonu, bir baştan bir ba a ci 
çeklerle uslcnmı . Kö ede de 
~ehır orkestrası Altıncı Macar 

dansını çalı~ or. Günlerden beri 
surüp giden de~ı lk ha~at .ı::e· 
ne de dıııma değişmekte . ln· 
san böyle, türlü hadi~cleı ın 
çarkınıı takılıp ı;ürüklenırkt'n 
duydu~u heyc<"anlaı-ı. sar~ıntı· 
ları, üzüntüleri, ce illi hisleri, 
hasılı iç hayatını, oldu~u gibi 
anlatabilseydi benim bu satır· 

larımda bambask:ı bir ı;eşni bu
lurdunuz. Fakat olmuyor. O tu· 
haf linsez.Uer, o acaip insiyak· 
lar. o tllrlU türlü hisler insanı 
öyle bir nokta) a doğru ı;tinik· 
lüyor ki. orada sırf dıle · gel· 
meyPn duyguların e.~rarlı her· 
cumercı ba~lıyor ve k«>ndinız.i 
i ter i tcmcz IA:ılcttayın bır 
tc\ckküllın kucaı::ına nll\eQ. 
)Or unuz. 
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ı ş ve deniz suyıınun 
aydaları ve zararlaı•ı 

yaz tatili esnasında hem dın· 
lcnmck. hem de eğlenmek 

lıizımdır. Her ıki ini birleştir· 
mek kolavlıkla milmkUndur. Fa· 
kat bunun itın hayata düzrn 
vermek et,!IE'nceye ve dinlenmr· 
ye ayrı ayrı vakıt a},rmak JA. 
zımdır. Bazı kimsrler tatil de· 
yince tenha bir yere çekılert'k 
sadE'C'e istıphat C'tmek 1 terler. 
Bunun faydası bii) ukhir, fakat 
iç ı;ıkıntısı da kolnvlıkla bııe· 
go tercblUr 'e dinlenen vücu
dun ı;inirleri bozulabilir. 

Fazla kalabalık bir ) erde çok 
harcıketli bir hayat gcıçirmek te 
hakiki bir tatil ve dinlenme o· 
lamaı. 

Hrr iki 'ni do yaparak güzel 
bir "az gcçirmrk pcık AIA mUm· 
kUndur. Denız kenarında olan
hr için ban faydalı bılgllcrden 
hah cde~ğim. 

~ 
yrl 

Kesenizin ağzı acaba 
karınızın elinde mil 

Her ay aldığınız parayı oldu· 
~u gibi karınıza mı teslim 

edıvorsunuz veya edeceksıniz'! 
İşte ı;ıze hır sual ki ni~anlı· 

lar arasında a:ı;la bahis m"vzuu 
olmaı, konu~ılmaı. Halbuki, 
hı-r şeyden e\'Vel bu meselenin 
konuşulması lhımdır. Çilnkil 
aılenın geçimi. i tıkbali bu me· 
selmın halline. bağlıdır. Hemen 
daima boşanma dAvalarına ba· 
kan hAkım Marsan'ın fıkrine 
göre. e' lcndtrme memuru nl· 
ktıh gı1nil bu mnseleyl de hal· 
letmelıdır. Zira yeni e\Jiler bu· 
nıı dılşilnecek halde değlldırler. 
Bir cok kocala't', htr ay ba&ı 
aldıkları parayı karılarına tes
lim ederler. Her masrafı karı· 
ları ~·apar. Kendılerınln cep 
harçlığını bile karılnrı \"erir. 
Vftkıa fıyatıarın dev adımı ile 
ikrlrdi~l su zamanlarda bu da 
güçlukleri halletmez. Fakat, hiç 
olmazsa, bUtı:e birlıği sayesin· 
de bir ço buhranlar önlenmls 
olur. Bir sulh yargıcının karısı 
da şöyle diyor: 

Çeviren: 

VEHBİ BELGİL 
• 

kendisine kalan 300 lira ile ge
çinemiyordu. Tabll karısına bir 
çok özürler diledi. Artık, onun 
haklı olduğunu o da anlamıştı. 

Çocuksuz olan diğer aileye 
gelince, burada kabahat her i· 
ki tarafta da \'ardı. Bir büroda 
gUndUzleri çalışan karı, bUtUn 

delik desik bulundurmamalıdır. kazancını &Ustlne ve Ustilne ba· 
Bir çok kocalar aylıklarını eına urfetmek istiyordu. Genç 

karılarına teslime pek yanas· bir mimar olan kocası taksitle 
mazlar. l'ılaamafih bu hususta bir otomobil satın almıştı ve o
en makul hareket edenler iıçi· tomobil için verdiği paraların 
lerle küı;Uk memurlardır. Hali bir kısmını kansından almak 
vakti yerinde olan zengin aile· istıyordu. Sebep olarak, otomo
lerde ise karının ayrı, kocanın bilden kansının da lstüade et· 
da ayrı birer bUtcesi Yardır. tiğini ileri sUrUyordu. Bunun 

Fakat bu da katt bir kaide neticesi olarak, daha ayın or· 
g~.bi ileri 6tirUlemez. Meselli, talarında evde para kalmıyor· 
soylenlliere gore, Ağa Hanın du. Mimar, ayın ı;on kısmında 
muauam sen·etinl kansı idare kamını arkada~lannda doyu· 
etmektedir. ruyor, karısı da peynir ekmek· 

Bazı hallerde ise ltiks ewa le vakit geçiriyordu. 
için a~Tılan paranın nereye sar 
!olunacağı münakasa mevzuu Kadına, aile masraflarına Ica· 
olur. :Mesell otomobil mi :rok· nunen i&tirAke mecbur olduğU· 
sa buz dolabı mı? Halım;, ~ok· nu SÖ)

1ledim. Dinlemedi bile. 
sa yeni bir elbise mi 118tın alın· Ben de 2 ay ayn yaşamalarına 
&ın7 karar 'erdim. Vallahi daha on 

Hizmetçlmiı geçen ıUn şö~·le beşinci gUn gelip ayağıma ka· 
diyordu: pandılar. Her ikisi, ayn yaıı· 

GUnE' ten )anmak, denize gir 
mck, açık havada bas açık do
Jaşm"k. hem vücuda çok fayda· 
lı olahılir, a~nl zamanda da bir 
takım muzır netıceler ,·erebilir. 
Bıı muıır ndicelrri önlemek f. Korsan denilen pantolon modasından giııel bir örnek.. Ayak· 
çin bir takım çareler 'ardır. L takt altı ip üstü keten pabuçlar çok modadır. 

- ·Ben, kocam her ay kazan. 
dığını olduğu gibi illA bana \•er 
sin demPm, BUliln parayı ben 
aldım mı he.r mesulıveU de ben 
UsUeniyonım demektir. Artık 
isin yok a, sofanın halısı neye 
rskimlş? Yemeklt'r neden kötU 
olmuş' Neden kendine bir &ap· 
ka daha aldın? slbl dırdırları 
dinle, dur, onun için hen ev ki· 
rası, vergi, kömilr. tamirat gibi 
bUyuk masrafları hep kocama 
bırakır, glınlUk ıdare islerini 
de kendı üstüme alırım. O za. 
man, bana verdıği paranın, öyle 
basa kakılacak kadar fazla ol· 
madığını kendisi de bızzat gö
rfir. Başım da dinç olur.• 

•- Ben, öğleden sonraları dıkları 6ırada, şahsi gelirleri· 
yanlarında çalıştığım aile gıbi nin ne kadar az olduğunu anla· 
aile görmedim. Alacaklılar her mışlardı • 
gUn kapıda. Hanım da, \·erile· Kız enstitUleri müfettişlerin· 
cek para~, beyden dileniyor. den Bayan Landreau söyle dl· 

• 

r 
# 

.. -. .· 

Çok deği5ik \e guzel plaj kıyafetleri 

Bir yüzüğün kıymeti 

Yirmi fitilncll Osmanlı padişahı 

Sultan iıctincıi Ahmet, bir gün bc
raberınde Ve:tlrlazam Ne\şehlrli da· 
mat İbrahim Pa. a \e nedimleri ol
duğu halde KAğıthane;>e gıtmlşU. 
Devrin tanınmış 11airlerindC'n Osman 
zade Taıp \'e Nedim Sultan için yaz· 
mış oldukları yeni ka&ld!'lerı okuyor
lar, sazE'ndelE'r nefis parcalar çalı· 
yorlardı. Padişah bir aralık, kendı i· 
ne hediye edılmlıı olan zümrüt bir yil· 

zil ~ t rcrc : 
- Acaba bundan kıymetli bir yüzük '"ar mıdır'! 
D e sormu tu. Padıcahın her sorunu mahzı keramet ola· 

rak k üı anlar, d!'rhal: 
- Ne mumkun aadeU<ı padişahım, daha kıymeUisi buluna· 

maz' 

- Bu ;>U tik pJrmağınızda daha da kıymetlenmistir. 

1 

Dcmı ler, hır kısmı da: 

Şeklinde ) altaklanmışlardı. Yalnız padı ahın hem \ezlrii:a· 
mı \e hem do damadı olan Nevschirli İbrahim Pasa itiraz et· 
mi ti. 

- Padl ahım daha kıymetli şev vardır? 
Sult n hm t ha rretle ı;ormu tu: 
- Nedır, bılmck i terım lala? 
Dam t 1tıralıım P a, yerlere kadar eğılerek ccup 'ermişti: 
-. O ) u cı ın takıldı ı parmak. 

Ben diplomat değilim. 
A-.Tupa de-.letleri Fransaya kam 

gıriştıklerl hazırlıkları tımamlamıs· 
lardı :Muttefıkler a ır ulh 5artlarını 
teblığ etmek Uıere de,nn en mUm· 
taz dıplomatı Avu tu~a Ba vekili 
Prens Meternıh'i Napohon Bonapar· 
ta gondrrmı !erdi. 1813 haziranı &O· 
nunda Dres'de yapılan bu mUhim 
mülAkatta sulh liartlarını dinll31en 
Napohon, Prensin soziınti kesmls: 

- Anlı;>orum, harp i tiyor unuz. 
Dcdıkt n sonra ~eni 'lie bu\uk bir ordu topladığım, bu or· 

du31a g çıt re mi )aptıracağını 'e ondan sonra daha güzel an-
laşabı r lerını ıleri &ürmU til. :Meternlh saklndı. , 

- A kı:'rinıtl ı::ordum, geçit resmine luzum ) ok, bu ordu A· 
deta çocuklardan m "'kkep Peki, slltıh altına aldıt,ınız bu kuv· 
..et de mah\olur•a, bundan sonra gelen ne'lı na ıl toplayacak· 
sınız? 

Napohon bu sozlcr karıpsında bil billun a abıle ti. Kolunun 
altında tuttuğu şapkasını hiddetle 3iere fırlatmı&tı. • 

- Oh . Sıı a ker değilsiniz, asker ::1 üreğınin ne d m k oldu· 
ğunu b lmcz, bilemE' ıniz. Ben bütun ömrtimıi ordularda ge
çlrdım. Benim eıbl bir adam milyonlann ha}atını hiçe sayar. 
Mrternıh l ıne Hkindl. 
- Bunları bch le dort dmar arasında ne icin söylUyorsunuz? 

Kapıları açalım, sözlerinizi billun A\Tllpa duysun. 
- Fran ızların benden şiktıyetlerl 3iOktur. Ben Fransa için 

her sel imi \eririm. Telef olanlar Lehlilerle Almanlardır. 
Metcrnıh glıl'.lü. Napohonu candamarından yakalamıştı. 
- Fakat haı:mrtmeım1 p~n de bir Almanım. 
Napolyon çar zlık iı;inde ellerini uğuşturmuştu. 
- Oh ... t.:Mtmu um. Öyle ya siz de bir Almansınız. Rica 

ederim, b n hı.r diplomat değilim, siz de bunu unutur ve be· 
nimle oyle konusursunuz. 

Her gün drnizc girrnler yUz. 
mrsınl sevenler, saçlarını da d r 
ı !atmaktan ho laııırlnr. Deniz e ı ır. 
suyu saçın hem cin l. hem de Deniz kenannda yaşıyanların 
rrl'"İl'i bozar. Fakat bir çok sa~lardan ba5ka vücudun diğer 
yfizüctiler ba~lanna Jfı•tık Bone kmmlanna da çok dikkat et· 
takmarlar, Bundan hoşlanmaz. meleri lAzımdır. Açık hava de· 
lar. Surian çıkınca saçhrı kar- nız &uyu ve gUneş cildi kurutur 
makarışık olur. Bu darrnadağt· ve bozar. Cildi ne fazla kuru 
nıklııı gidermek için bir takım b!rakmalı, ne de kuruyacaktır 
ba it çareler vardır. dıye fazla ~ağlamalıdır. 

Saçları kendılığınden kıvırcık İkisi ortası en iyi usuldür. 
vej a altı a~ lık pcrmcınant'ı o- Yazın ağır yemekler, hem \il· 
lanlar, hemen saçlarını taradık· cude, hem de cilde muzırdır. 
tan ı;cınra açık ha,nda 'lie gll· Fazla yemek &i5manlatır. Cildm 
nE'şte kurutarak muntazam bir fizı-rınde hır takım ı;ivilcelerln, 
§rkle sokabllırlf'r. Fakat ı;açları kaşıntıların hAsıl olmasına da 
düz \'e) a gıiçltikle kı\Tllanlar yardım eder. Fazla lstakoı, ba· 
henüz baş 1slak iken trdbir al· lık :rağlı 'e buharlı yemekler 
maları Iazımdır. Denizden çıkar iyi değildir. Sırakta faıla içki 
çıkmaz saçlan ~-uvarlayıp ince de zararlıdır. Bol sebze, çiy mey 
{ırketelerle ilı tlrreek, Uzerıne \'a, yaz için en h1 gıdalardır. 
de sımsıkı bir fıle bağlayacak Bunlar şişmanlatmamakla bera· 
olurlarsa e'e donilnceye kadar ber \Ucudu besler. 
açlar şekil alarak J...-urur \'e ber El 'e a) ak tırnaklarının mun 

brre gitm"k zaltmellnden kur· tazam \"e temiz. olmasına da ay
tulmuş olurlar. nca dikkat etmelidır. Ayakları 

Saı;I rın drnlz stıYU ne t ~ k da eller kadar itina etmek JA. 
kalmaları onlara zarar 'erebl· zımdır. Topuklar her gUn ga. 
lir. Deııizdrn ç•kar çıkmaz tatlı bunlu suda sert bir tasla uğut
su ile çalkalamak lAzımdır. turulmalıdır. Yalınayak ı;ezen· 

Saçları gune te kurutmak ko· !erin bilhassa ayak temizliğine 
la\dır. Fakat saçlar boyalı i e itina etmeleri lAzımdır. Kirli 
gUnE'ş renklerini botar. 'e bakımsız bir ayak kadının 

Saçların ı;ıhhati \'C gu C'lllğl bilttin güzelliğini ve şıkhğını 
için sert bir fırça ile gUnde iki bir anda sıfıra indirebilir. 
defa uzun uzun fırçalamak IA· Güneş sıhhat. için çok faydalı 
ıımdır. Güne ten \'C dt'nlz SU· olmakla fıcrabcr zararlı da ola· 
~'Undan fazla kurumuş olan saç- bHır. Ilk defa gunese çıkıldığı 
ları yağl•yarak fırçalamak lA· zaman çok dıkkat etmek llizım· 
zımdır. En hl ya hintyağıdır. dır. Hareket iz uzanmı5 alarak 
Okuz kemıği ıliğı de saçlara çok yatmak bl değUdır. ilk gilneı 
fa;>dalıdır. ı altında hareket ederek yanmak 

Boyalı saçlar, çabuk kırılan daha fa:tdalıdır. Vilcudu bilhas
ince saçfar, \'elhasıl cinsi zayıf sa bunın, omuz ve sırtı bol yağ 
olanlar içın lft.stık bone ta\sı31e ile yağlamak lAıımdır. GUne, 

bir takım lekelt'r 'e çlller VÜ· 
cude getirebilir. Bunları önle, 
menin çaresi vardır. Hafif çil 
lekelerini oksijenli ı;u ile ısla· 
tarak ve üzerleril)e gli erın sil· 
rerek gidermek mümkündür. 
Bazan kadın ilaçlarının da fay. 
dası gorülur. GUneşten hAsıl o· 
lan çil 'e lekelerın Uzf'rıne yan 
yarıya acı ve tatlı badrml ezip 
:rflıe sUrmek iyi Jıf'llr. Sabahle
yin çok erken kalkıp çiı;eklerin 
üzerınde hbıl olan çi~I de ~il·, 
ze sürmek cılde çok fa~ dalıdır 

Deniz SU) U ''e fazla güneş, r3 

Gltll 
Paralar 

Ne zaman kapıya bir alacaklı yor: 
gelse bir kıyamettir kopuyor •- Genç kadınlara, gUnlUk 
Ben e\'de bugune kadar on pa: bir masraf defteri tutmaları ,.e 
ra bulunduğunu gl5rmedim. Ne her gün yapüacak masrafları da 
zaman sorsan hep yok ... HattA, ha bir ay evv.,lden tahmin ede· 
hazan, küçüğün sut parasını rek buraya yazmaları ve bunun 
ben veririm. dışında, ne olur&a olsun, on pa· 

\'akitleri. halleri )'erinde ol· ra Hrfetmemeleri &oylenlyor. 
masa yfireğim gam yemez. Fa· Hal~uki. Ant bir tamir, beklen· 
kat hanım çok müsrif. Halbuki medık bır misafir veya merasını 
durmadan •kocam bUtun para· yeni masraf ka.pıları açar, on· 
yı sokağa atıyor, diyor.• dan sonra da bır kavi•·· 

Son günlerin ell 
Miıhim meselesi 

En dolru 
Usul 

zan gozlere dokunur. Goz sula Bazı kocalar a~lıklarını kanla· 
nır \e kızarır. Denizden çıkar nna teslim etmekle bera-çıkmaz gozleri gtilsuyu \'e~ 

8 
pa her, ayrıca kazandıkları parayı, para meseleleri, son eünlerde· Bana kalırsa, fiyatlann mfite-

patla suyu ile ) ıkamak, ara 
61 

karılarından gizli olarak kendi· ki kadar hiçbir uman ö- madiyen arttığı şu günler· 
ra sofra tuzu~la )&pılmış kay· ı !erine ayırırlar. Bunun çok boş nemli olmadı. Karılar hep pa· de yapılacak en doğru hareket, 
namış su mahlCılıle ban)o ~ap- bir misali urdır: ranın yetmediğinden, kocalar karı kocanın, masraflar üzerin· 
mak çok fa~dalıdır. Bir litre ı;u. Arkadaglanmdan biri, kızı· da fazla para gittiğinden &iki· de a~ağıdakl şekilde şnlaşmalı· 

• )'a bir çorba ka~ığı tuz atmak nın çok çok para sarfettiğlnin yet ediyorlar. rıdır: 
il ilk 1 bl 

farkına 'arır. Bu parayı nere· Bakını.ı h•ki M b e m emme r goz ılAcı elde " m ar&an u 1 - E..- ..-e "Ocuklar ir.in sa· 

d 1 i 1 
• den buldu~u 1 rarla sorulun'"I h ta d' " .. e ı m ş o ur. 6 ~ usus ne ıyor: bit bir masraf ayrılarak kadı· 

Gu 
k11 parayı babuının cebinden r-...,_,__. ıu neş yanı ına ker~ı da şu d ·- ,,...... ..... ıuue u.~ aile boıın nm idaresine terketmeli. Koca 

kadın ilAcı çok iyidır. Koyu haş ai ı nı l r. Arkada~ım ka ma talebinde bulundu. Sebep da..-et yapana bu fazla masrafı 
lanmış çayı bir müddet daha rısına donerek: olarak da aile bütçesi üzerinde- ayrıca vermeli 
yapraklarile beraber kaynattık· - ·Ben de paralarımı hep ki anlaşmazlık gösteriliyordu. • 
tan sonra yapraklarını çıkar· sen çalıyorsun zanned!'rek ağzı· Her iki aileye de muvakkaten 2 - Kadının berber, tunlet. 
mık ve bu çaya batırılmıı.ı, ince mı açmaya cesaret edemiyor· anı ya5ama müsaadesi \erdim. gezinti masrafları gıbi şahsi mas 
tülbendi )anık yerlere koymak dunı. Çunkü, bu paralar sen· Aılelerden birinin iki çocuğu raflarile ufak tefek ev eşyası· 
lAıımdır. Tülbent kurudukça den giz.ll olarak kazandığım pa· \8rdı. Kadın 200 lira nafaka na alt sabit bir miktar ayrıl· 
çayla ıslatmnlıdır. Yanığın ntc· ralardır. Meğer i& başka imis, alarak anasının e\ine gitti. Ko malı. 

dC'r.• ı · şlnl hemen alır. canın e ıne 500 lıra geçiyordu 3 - Koca ev kirasını, su, ha· 
,. Bulçc 1 lerinde en fuf hal "e ka ~ ok U ·r ld .. uınurtanın &arısını alirerek J • rı.,ının t · m srı o U· '·agazı, elektrik, yakacak, gezin· 

gilneş yanığını trda\•l etmek ta!'lı paraların, kadının ellnde ğunu, her ay verdiği 400 lırayı ti . paralarını Ustilne almalı. 

d k 
bulunması gıbi <>oıUkU~or. Ko· deli ı rf tt•ıı ı bil e milm Undur. Eğer yanık pek " J ces ne &a e ıeın • tU11 4 - Halı, mobilya gibi bilyU1' 

fazla dcğıl•e ıahann )aprağı da ca, kendıslne ı;aılece cep harç· mahalle~e borçlandığını iddıa eş,·a için yapılacak masraflar 
faydalı olabllır. Deniz havası l•ğı ayıl'arak almalı . ÇunkU e· ediyordu. müştereken kararlaştırılmalı. 
\'e gUne· fiıhhate çok faydalı O· \"'İn mahye bakanı kadındır. ?ıla· Koca oturduğu apartmandan Bu &ekılde ne koca. ne de 
Jabilır. Milbalağa etmemek şar- amafıh, kadın da h;ıkan oldum çıkmadı. Bir de hizmetçi tuttu. kan birbirlerine müsriflik atfe· 
tile... dive, haklkl hakanlar glbi ha· Fakat bir ay sonra kansı tıe ba demezler.• 

Aksi halde zararlı ve hattA rcket etmemeli, yani bütçeyi rısmak zorunda kaldı. Çilnkil Acaba siz buna ne dersiniz' 
tehlikeli de olabılır. - R.E.Y • .._ __________________ ııııı-__________ _, 
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Hollywood dedikoduları 

Soıı hiiyiik akisler ::-aıııaııllıı•cl.f.1 

/~~NO UZATMAK iÇiN 

30 kişi Si alin için lecr ··be 
tavşanı haline 

ı 

yapaıı ba%ı hôdiseler 
li011Y\J.•ood, evlenme, boşanma 
neın!ı en çok olan ehirdir. sı. 
da d &ehrınde artıstler arasın· 
rııış ~~ beş d@ia evlenip boıan· 
lıır kı anıar çoktur. Bunlardan 
ded.1.k~rnı tabu gortilUr, hiç bir 
kısını . uya eebep olmaz: bir 
Son zaıse bUytik akisler yapar. 
kar; hrıınanıarda bu tarzda bir 
sırasu dıse olmuştur. Bunları 

çok miıteessiı olmuş, 'haftalar· 
ca matem tutmu~tu. Bu esnada 
Joan Crawford ve Paulette God 
dard kendisini teselli etmeğe 
çalıfmı~larsa da muvaffak ola· 
marnı!;lardır. 

Stalin'in doğduğu memleketten getirilen ve ·hepsi de' 
onun yasında olan. otuz ki~iye, Stalin'in her gün yaptığı 

hareketler tekrar ettiriliyor 1 

S ovyetlerin eski Sa lık Baka· 
nı Doktor Smirnof. bir 

muddet ev\·@] Sovı,.til:aya Me
dııin dergisinde yaıdıfı lıir ma 
kalede Sovyet hekimlerinin ılml 
bakımdan dU&ük bir seviyede 
bulunmalarını tenkid etme](te 
''e • ••. Moskovadakl Mitişorı 
hastanesi iç hastalıklar klini· 
itinde bir sene içinde hutaların 
Ü6te ikisinin hastAlıkları hak· 
kında yanlış teıhis konulmuş 
ve bitt!bi yanlık tedavi ynluna 
gldılmiştir ki bu bir rezaletten 
başka bir şey değıldir• demek
te idi. Smimof'un bu v1didd::i 
tenkidleri halk tabakasından 
hastalar için doğru ise de Sôv· 
yet büyüklerinin sıhhati mev· 
ruubahis olunca mesele hiç de 
boyle değildir. Sovyet Rusyada 
ıkinri ve hele birınci sınıf •· 
damların sıhhatleri ile pek e· 
saslı şekilde allkadar olunmak· 
tadır. St011inln mesai arkıdınla· 
rından Şid~nof'un tedavisinde 
muvaffak olamıyarıık nlümünA 
ı:ebebiyet veren Doktor Bar· 
1in~ky iç hastalıklar uhasınrla 
bıiyilk bir ılml otorite olması
na raj!men Slberyayı gônderıl· 
miştir. Polithüro mE>nsurıların· 
dan ht"r biri için bugün bir he· 
kim tayin edilmiştir. Mo•lrova. 
da, devlet hizmetindeki hekim· 
lerden her birine 4000 hasta 
isabet ettiği halde Politbiıro •· 
zasının hekimleri. emrine tayin 
edildikleri şahıslardan muda 
hiçbir hasta ile meııul olmaz. 
lar. 

da dotastırılmatan sebebini an
lıyamamaktadırlar. Stahnin do· 
fup büyiıdüğU yerlerdE'n topla· 
nan bu otuz kişinin bazıları Sta 
line ıahsan da benzemektedir· 
le Bunlar içinde bulunan Sta· 
linin dayısının o~Ju Yakof Ge· 
laç, yalnız yuzti itibarile de~il. 
bUnyednin ı;ostndi~i aksfılA· 
meller bakımından da Stallnln 
tamamen a~'nidir. 1946 6"nesin· 
de Stalin zayıflam3 kiirü y n· 
tıtı uman 5.5 kilo kavht"tmlş· 
ti. Ayni rejim tatbik edılen Ya· 
kof'un da Stalin gibi tam 5 5 
kilo ''ermi5 olduğu hayretle go
rlllmu6W. 

rllbe t&\' anlığında kullanılmıı
ğa tahammül edemiyen bu a· 
damlardan bazıları olmekte ve 
bunların yerine derhal Kafkas
yadan a~'ni evtafta di~erlerl 
gönderilmektedir. 

1 e anıatalım: 
Gard- Frank Sinatra • Ava 
natrener ıne~elesidir. Frank Si· 
bır s' Atnerikada çok gevllmiş 
Ava ~natkArdır. Evlidir: fakat 
btre 

5 
ardn r'l görünce birden· 

de1141 arsl)ıyor, •Asrl VenUsı 
luyor'~ ı:enç sanatkAra Aşık O· 

hele · va da bu aska muka· 
'fkAr edıyor. İki artist umumi 
birlik~ eheınnuyet ,·ermlyerek 
hır fıı! Avrupayı geliyor. Ava 
Yay1• F tevırmek Uzere İs-pan· 
&aya 'g drank Sinatra da Fran· 

S 1 lYOr. 
Garioatr~ burada iken Ava 
dlği ger ın birlikte fılm çevir· 
re;çıst~ç ve güzel bir bota ı:ü· 
dutun 1 e pek samimi ahbap ol· 
rıd'e ku 0lttenıyor, hemen Mad· 
da &ıdg~u~or. Al-a ile araların· 
Yor S etlı hır münakaşa olu· 
tok~t ~natra genç &anatklıra bir 
Aralar a atıyor. Bunun üzerine 
k4iJ~n~a her türlU mUnasebet ,~~~!11'! 
rısıyorf a üzere iken ııonra bıu 

frank r. 
kınıı Sınatra ötedenberi çap-
taıı1r!~ı ıklle rntşhurdu. Fakat bu 
Yor 1 arda fazla ileri gitmi· 
·a~ ınaceradan sonra karısı 'e 

va ıfY nln Yanına koşuyordu. A· 
rısın~ muaşakasından ııonra ka· 

2 an aYnlmı~tır. 
ıeııel: Gary Cooper, on sekiz 
tak ;!:. karısı Rocke;> ·ı bıraka· 
artıst . t Neaı adında eenç hır 
dı 50 ıle e\Jenmi~tır. Gary 6im 
alnıış 1a~ındadır. Yaşını başını 

ır artistin bu hareketi 

'~--

A\a Gardner 

iyi görulmemiştlr. Fakat bugU. 
ne kadar ba&ka bir macerası ol· 
madıtından halk kendısını ma· 
zur gormuştur. 

3 - Cl:ıırk Gable de karısı 
Lady Ashley'den ayrılmıs. genç 
bır artistle e'ilenmcğe karar 
vermiştir. Clark ~ımdi elll ya· 
şındadır. Bundan cnel iıı: defa 
evlenmiştir. Uçlıncü karısı Cıı· 
role Lombard olduttü uman 

Clark. bir müddet sonra, hiç 
bcklenmedığl hır ıarada Lady 
A hley ile e\ lenmiıtir. Lady 
Ashley Londralı bir dansözdur. 
EwC'IA iki lordla, sonra Doug· 
las Fairbanks ile evlenmişti. 
Douı:Ias'ın oliimündrn sonra 
duldu. Clark ile izdivaçları U· 

zun sürmemi , ayrılnuslardır. 
C'lark'ın şimdı Virsınıa Grey a· 
dında gt'nç hır artısti se\"di!!i, 
onunla evlt"neceği ıoyleniyor. 

4 - Hollywood'un genç yıl· 
dızlarından Judy Garland, bes· 
tekAr Vıncente Mınelli ile sevi· 
eiyor, evleniyorlar. Artist bir 
aralık kocasının ayrılmak iste· 
dığını öğreniyor, intihara te .. eb 
btis edıyor: fakat kurtarılıyor, 
hır sanator ·omda teda .. ·i edili· 
yor. l\laamafih bir müddet son
ra avrılıyorlar. Judy, Empre
saryüs Lıd Luft ile e\•lenlyor. 
Luft evli idi. Judy ile evlen· 
mek !çın kocasından boşanmış
tı. Çocuğu karısının yanında 
kaldıl!ınd2n eski karısına nafa
ka 'iermc~e rnahkıim edilmişti. 
Luft artı~tıe C\'lenince kazan· 
cı aktığından eski karısı nafa· 
l.anın arttırılması için mahko
ınc) e müracaat etmi~. Los An· 
jelos mahkemesi bu müracaatı 
kabul etmiştir. Judy ile koca· 
sının aralarının son zamanlarda 
ı) 1 olmadı~ı bıldinlıyor. 

5 - Ingrıd Bergman • Ros e
lini muao:akası h!ıla cn başta ge
len dedıkodu mevzuudur. Model 
zevce ı:ıbl go terılcn artistın 
kocasından .ayrılarak İtalyan 
sahne \Azıı ile evlenmesi hrr· 
kesi hayal sukutuna uğratmış· 
tır. O zamandanberi İngrid a· 

Ellzabeth Ta) Jor 

Stalinln 
Sıhhati 

Bu mühim dAva için çok U· 

yıda hekim çılı&tırılmakta· 
dır. Büyük emekler harcanarik 
yapılan çesıtll i&leri Stalinin 
hususi hekimi Frankel idare 

k)hinde şicldetli cert")an var· l!'rın en nıOr.r\Hrl, en dıırmu~ etmektedir. Bu vadide faaliyet· 
dı, artistin Italyada rnazhut hır otıırmusu olan Franchot Thonc te bulunan bir müessese bilhas. 
hayat ;>a5ama 1 bu cereyanı ha· bir kaç defa (bır defasında Jo- sa enteresandır. Kif!f eehrinde 
fıflctmıştir. Şımdi Jngrıd'ı ma· an Crawlord ılc>) e\ lendıkten bir sanatoryum binasına Kaf· 
zur görenler çoğalmaktadır. sonra gt'çcn kış Barbara Pay. kasyanın muhtelif yerlerinden 

6 - Buna mukabıl nıta Hay. ton adında genç bir kıza A~ık yaşı ve bedeni durumu Stalinln 
worth hakkındaki kanaatler sar olmus, bu kızın nişanlısından kine benzeyen ohız Sov~·et va· 
sılmaktaclır. Rıtıı C\'"\'elce On;on temiz bir da)ak yrmişti. Fakat tanda~ı toplanmı~ur. Bu adam· 
Welles ıle C\ il idi. Aga Hanın lara, Stalinin günün yirmi dllrt 

bu hAdisedcn sonra Barbara nl· · · · d l ı oğlu Ali Han ile evlenmek irin saatı ı.;ın e ~·ııptı~ı se~· er n av· 
,. şanlısından ayrılmıştı. Franchot ı t k t i · ı· B ı h 

Oı:son'dan a'Tılması hiddet U· n e rar t'! t rı ır. un ar er 
J ıle e'ilenmcsl beklenirken şimdi ü td ik" 

yıındırmıctı. Fakat Ali Han ken· g n zeva en sonra saat ıye 
,, artistin başka bir genç kızla ev- k d t kt b k ld ki · dis inden a'Tılınca bu hıcldetin a ar ya a a ıra n ı arı ıı· 

J leneceği haber verılıyor. b" k t d k d 
~erini merhamrt aldı. Herkes ı a şamın saa o ·uzun an .c:e· 
Rita'yı mazur görı.lyordu. Şımdi g - Lana Turnrr, milyarder c:e yarısına kadar blrt'r vazı ma 
yrniden is değişmektedir. Rita, Boh Topplng ile pek sıkı fıkı· • ııası baııında nturtulurlar. Bun· 
en çok dedıkodu mevzuu olu· dır. Bır müddettenberl e\'lene- dan maada Stalln günde kaç !i· 
yor. cekleri hakkında şayialar dolat- gara iı;i)•or \'e ne kadar alkol •· 

mJktadır. Fakat bu hususta he- lıyona bu otuı ldsiye de o mik· 
7 - Güzel Elisabeth Taylor, nUz kati bir ~t"Y bilinmiyor. tarda sigara ve alkol verilir. 

meşhur otel kralı Hılton'un oğ- Stalinin yaptığı hafif jimnutik 
lu Nicky ile e\lendikten aı son· 10 - Film yıldızı Barbara ler, kısa yürllyüşler ,.e dikta. 
ra kocasından a}Tılmıştı. Her- Stanwick'ın kocası tanınmı& ar. 
krs artisti haklı bulu>·ordu. Bo- tıst Robert Taylor, uzun seneler törUn Moskova clvaMl\dakl or· 
&anma kararını alınca artist siırl'n mesut bir e\ lılık ha~ atın· manlar içinde bulunan yollarda 

in.unlar tecrübelere 
Kullanılıyor 

Kief sanatoryomunda tutıılan 
\ e ekserısl Gurcülerden f. 

baret bulunan bu 30 adam Sta· 
lınin hususi hekimi tarafından 
terrilbe ta\&anları gıbi kullanıl· 
maktadır. Doktor Saborsky'nln 
başkanlığı altında bulunan bir 
hekımler h,.yeU bllfıharc Stali· 
M ~ apılması tasavvur edılen bir 
teda\iyi evvetA bu adamlar ÜZI'· 

rinde trcrubc ederler ''e aldıı·. 
!arı nPtıcelPrı Stalinin hekimi 
Frankel'e bildirirler. Batı dün· 
yası KıC'f'deki 30 mevcutlu sa· 
natocyomun mevcudiyetinden, 
son zamanlarda dtmir perde dı· 
5ına kacmağa muvaffak olan 
kalb mütehım•t Frumo\in'in 
ifşaatı sayesinde haberdar ol 
muştur. Frumovin'in anlattıklıı· 
rına nazaran uzun zaman tec· 

Stalin. 100 yasını 
Tutabilecek mi? 

Doktor Frankel'in Stalinl yilı 
stnc yaşatmak plAnı Sov· 

yet doktorlarından bazıları ta· 
rafından kabul olunmamakla i
se de Frankel. Slalıni zinde 
\'e sıhhatli tutmata rnm•affak 
olarak gıı~e~ıni kısmen elde et
mıstir. Stalıne tatbık edılen 
muntazam 'e mecburi istirahııt 
diktatorün sıhhatıni koruma ba 
kımından f Pvka!Ade faydıılı ol
maktadır. Harpten sonra Mos· 
kovayı zivar"t etmiş olan Ma· 
rt•al Tito, ıle Kremlinde mil· 
zakere ~anmakta iken divan Ü· 
zerinde yirmi dakika istirahat 
etme zamanı gelditi iı;in Stall· 
nin gorilşmeyi yarıda bırakarak 
1 tırahate çekıldiği goriilmiı~ 
tür. 

l'zun yaşama rn"scıe~inde ır
sl}etin büylık bir rol O! nam;ık· 
ta oldultu fen nen kabul edil· 
mektedır. Stalınin dedcsının 93, 
bir amrasının 110 'C> halasının 
!l3 yru;larında öldfıklrri ana 'e 
baba tarafından hır ı;ok buyiik
lerınin hllA yaşadığı gozonun· 
de tutulursa Stalin u:>.un ömlir· 
lü olma bakımından iyi bir şan 
sa sahiptir. 

Çel lren: n. AKSEJ, 

JEva Peı·oıı lıasta yatağı11da 

Stanley Domon ile pek samimi dan sonra genç bir İtal)an kı· otomobil ile yaptığı gezintiler 
ahbaplık tC'sls etti. Çok geçme- zını sevmiş ve karısından ay. bu otuz adama aynen kopye et· Arjantin hükfımP.t rti5i Peron'un e!il ı;,. Peron, bir muddet-

.. den evlenmeleri brklenlyordu. rılmıştı. Şımdi yaptığına PİS· tirilir. Sovyet hekimlerinin tA· tenberi hast•dır. llastalık nıide kan&nldir. lfrnuz 29 ~ı$ında 
Halbuki artist şimdi Michael man olduğu , e tekrıır eski ka· birince ilim uğruna fedailik olan E\·a çok ıayıflamış. 45 kilo)a dıismii~ıur. fü inde bir de· 
Wıldıng ile evlenmeğe karar rısına donmek istediği soy leni· yapmakta olan bu basit adam· mir br) ol ada ;)atmaktadır. Hastanın İs\ lı;rcye nakledileceği 
\•ermiştir. Bu Udise bir çok de- yor. Yine dolaşan şayialııra gö- Jar öğleden sonra saat ikiye KB· hakkında bir şayia dolaşmıatı. nıı &•)la resmen yalanlanmı!itır. 

Engrid Bcrgman 
dıkoduya ı;ebep olmaktadır. re Barbara buna ratı olmamak· dar yatakta kalmağa mecbur e· Son haberlere gore Eu reron diın yine mııhtem doktorlar tara· 

Barbara Slanwyct 8 _ Hollywood'dakl artist· ta imle. ıH!işlerlnl \e her gün iki defa tından muayene edilmiş ve sıhbl durumunun •ml'mnııniyet veri· 
~ 100 kilometre giden otomobil· rl olmadığı• bildirilmiştir. Doktorlar J:\·a Pl'ron'un istirahate ı;e· 
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.. ara sıkıntısı ('ekıniyen 

bir menıleke.t 

kanadanın geliri masrafından 1 milyar, 200 milyon fazla!. 
\'tl')iı 

ıe/Unde mevcut hUkQmet
dır: h" ~- heı:ısi sıkıntı içinde
:•zıadı:. ~de tnasraf g~lirden 
1 urıu tUrı· çı~ı kapatmak için 
tı:ı-ar. Ba~ tedbırlere başvuru· 

~e1ıl'i nı 1 memJckeUerınde 

fındıki vaziyetine benziyor. 
Her tarafta yeni zenginlık kay. 
nakları meydana çıkarılıyor. 
Lagrador'da, Alberta nlAyetın. 
de. Saskatce,en'de zenı:ın de
mir, uranium, petrol madenle
ri bulunmuştur. Dört kişilik bir 
Kanada allesınin 'asa ti geiıri 
senede 4000 dolardır. Bu mik· 
tar Amerıkan ailesinin \"tsatl ge 
lırinden 625 dolar faıladır. 

il bukn•srafından faı.la olan 
~daaır it vardır ki o da Ka· 
b 1 Anıe": anada, bJUndıği gı. 
~r 'ltı•ad~anın ~imalinde geni~ 
t llyand r. l'\Ufusu ancak 14 
,arllııne u~. :u memleket 1939 
t •tan lira a ar hemen munha· ı Milyar. 200 milyon 
dellberi i <ıUe ieçlnitdi. O tarih Gelir fııluı 
a dJJny eçcn 13 sene zarfın· 

~eııu ke~·nın be6inci unavl 
0r a ınd 1 olmuştur. Nevyork 

4
l'danbe/ Kanada doları bir 

tı(~ıı dolı llk defa olarak Ame
!lıttj haıza~ından daha fazla kıy 

!\anada Ulunmaktadır. 
~tıe ?art nın milli geliri on Uç 
il. Sınat ı?da bir nıisli artmış· 12o dur ~Stihsalde artış yüzde 
~aı lstibsa~?tnobU imali ve ı:ıet· 
l 93il da ı Uç misli faıladır. 
blan lsç~anayj ve ıiraatte ça. 
~lin sa er 8Yni nisbette iken 

llılaJi fa.ı ndayfde çah~anlar bir 
~ ... a ır 
~\ •ııadad . 

lllcrık: iktısadl vaziyet A· 
nın son 75 gene zar· 

Kanada slllhlanma itine sene-
de 1 milyar 800 mil •on do

lar urfetttği halde geçen sene 
biıtçeslnl 1 milyar 200 milyon 
gelir fazla He kapatmı6tır Ka· 
nada: Bırleşik Aml'rika. 1ngll· 
tere ve Almanyadan sonra en 
çok ihracat yapan memlekettir 
Dllnya nikel. ahimlnyuın. bakır. 
çinko ihtiyarının yüzde doksa
nını temin edivor DUnya kOı· 
dının yüzde altmışını Kanada 
yapıyor ve 'il memlekete buğ

day ihraç edivor. 
Alberta vilhetinde petrol da· 

marı bulunması buraya bir hG· 
cuma sebep olmustur. Edmon· 

ton küçük bir ,·iJA.yet şehri f. 
ken &imdi burada durmadan 
ı:oklerı tırmalavan villcoıo\; hına· 
lar yapılıyor. Bir haftalık bah· 
şisinl pt"trol i~lerine yatıran bir ı 
otl'l garsonu bir sene zarfında 1 
250 hın dolar kazanmı~tır. Dört 
Eene zarfında 2850 petrol ku· 
)usu açılmıştır. Edmonton"dan 
göl mıntakasına bü~ Uk bir pct· 
rol borusu döşenmi$tir. 

l'enl madenler, 
l'enl tehirler 

yuyarı Saskachevan'da uranı. 
um rnadl'ni bulunduktan 

sonra yeni bir &chir inşasına 
ba&lanmıstır. Fakat bu havali 
uzaktır, yolsuzdur. Yolların ya. 
pılmasına devam edilirken, yf. 
yecek tayyarelerle naklediliyor. 

Ontarlo"da 60 milyon ton zen· 
glnliğinde bir demir madeni bu 
lunmtı6tur. Labrador'da bulu· 
nan demir madeni 468 milyon 
ton tahmin edıliyor. Buradakı 
cevherin )iizde elli beşi halıs 
demirdir. 2000 isçi buraya bir 
6imendifer hattı yapmaktadır. 
işçilerin vh eceklerf tayyareler· 
le nakledilıyor. 

Geçenlerde Truman tarafın-
dan imzalanan bir karar 

sureti bütUn dUnyada genle a· 
IAka ile karşılandı. Birleşik dev 

Denizcilik tarihinde devir açan hadise 
"""'--~ 

tirllmesi \'e onların bir ~·erde 
sıkıştırılıp bo"'ulması suretıle 
elde edıleceklir. İnfilAklar uran 

Jetler Cumhurba~kanının imza. ilk f d • it 
ladığı bu kararname denizcilik a om enıza ısı 
tarihinde yepyeni bir de\ir aç-

yum 235 ve~a plutonyum vasıta
sı!!', son zamanlarda tekemmUI 
ettirilmis bir atom ocağına bo
ıaltılmakta, radyoaktif şualara 
karşı mürettebatın korunması, 
bu ocağın kurşundan kalın du· 
\•arlarla kaplı bir mahfaza içi· 
ne alınma ile kabıl olmaktadır. 
Atom lnfıllkları dolayı·ile bu· 
rada husulC> gelen müthiş hara· 
ret cı\•a gibi ım ık bir madenli 
atom oca~ından alınarak yük· 
sek ta1yıkli kaz~rnlara nakledi· 
lecektır. Bu ıfi yapacak olan 
maden atom oca~ının soğutucu 
su vazife ini gormektcdlr. Onun 
mt"~dana getmhğı su buharı 
sürat turbınlcri, jcncrator ve 
gl'minın pcrvanelC'rınl df)ndU· 
renl'lektro molbrleri ı;alı:;tır
mağa ~arayacııktır. 

mı& olacaktır. Atom enerjisile 

işleyecek ilk denizaltı gemisi· k k 1 d 
nin kızağa konma hldiscsi de· ızag"' a onu u 
nlz harplerinin sevk ve idaresi· 
ni baştan aşağı değiştirecek ma 
hiyctte görülmektedir. ...,..,'mot'""""'",...,,, • .-.,---n-~:1-..,.._,_ • ••••• 

Ramba ka bir 
Uenitaltı 

A toın enerjisile i§liycn yeni 
denizaltı • SSN • rllmuzunu 

la!iımakta \"C eskilt"rinden bam· 
başka bir çehre arzctmcktcdir. 
Gemi. denizciliğin. bu branşın· 
da fhtilAl yapıcı \'asıfları haiz 
olduğu glbi denizaltı mulıare· 
bel<'rine de yeni istikametler 
verece ktl r. 
Amerikalı denizcilik mUtehas 

sıslarına göre yeni gemi su al· 
tında se~ redt'rken 35 knot, ya· 
nı 64,8 kilometre katedebile· 
cektir. Bu sUr:ıt. bir kru\'aıör 
"eya bir muhrip sUratine mua· 
dıldir ki atom denizaltısının bu 
mesafeyi ı;u altında katedereği 
dUsUnUlimıe bunun ne bUyUk 
bir lt'klrnlll mA.natına geldiği 
kolayca anlaşılır. Geminin su 
llstllnde Ar:aml sürati flO knot'a 
yani 110 kilometreve baliğ ola
caktır. Eu. en modern hır eks
pres süratine müsavi bir sürat. 
tir. Şimdiye kadar hiç bir ge. 
mide bu kadar bti~ilk bir hız el· 
de edllemr.mistir. 

Üstelik yeni denizaltının ha
reket 'e manevra kabllfyeti hu· 

Atom denizaltısının umumi görilnU~ü 

dutsuz denecek kadar fazladır 
·SSN• denilen bu gemi ikmal 
\'e iaşe ka) ıUarına tlıbi olma· 
dan, ilk yUklendıği uranyum ya. 
kıt maddeslle dun~ a etrafında 
bir kaç defa devir yapabilecek 
durumdadır. 

Uranyum ile işll'yen motör 
ı;alısırken havaya ihtiyaç gös
termediğinden gemi i tediği ka 

dar su altında kalabilecektir. 
Denizaltının şayanı hayret bir 
dalma kahlli)etl vardır. Suyun 
içine ıgirerken uçaklarda oldu· 
ğu gibi müthiş bir hırla derin· 
liğe dalacak. bu esnada uçaklıı· 
rın idaresinde lrullanılan lfü i 
yeden istifade edilecektir. Da· 
lı&lakl bu sürat ve mehareti sa· 
yesinde karşıla~tığı dU~manın 

Amt'rlkıı Birleşik De\ Jctlrri
nln ilk atom drnizaltıs! kızağa 
konulurken Cumhurbaşkanı 
Truman'ın sö~kdıği gıbı •te
şebblis il<'ri atılmıs muazzam 
bir aclınıdır. Trl!l('nrıı edelim 
ki uranyum motoru barış mak
satları iı;ln de tatbik sahası bul· 
sun! 

Bu Udlse, atom enerjisinin 
her türlil ateşinden korunacak hasret ı;ekt(Aimiz insanlık ga. 
\e kendisine yapılacak her hü· yesine himıet edeceği günlerin 
cumu tard~decektir yakın olduğunu göstermekte· 

' dir • 
J\faklneıer T b ·· ı · d 
suıl çalı acık r~_man u s~z erın e ~tom 

Atom denizaltısının hareketi enerJısine \'er~ı~ı kıymeti, o
. . . nun asıl ga~ r~ı ıle karşıla~tırı· 

. . \'e motörler~~ calı abilmesı yor \e hu suretle hiıdisenin e
ıçın büyük enerJı kaynaklarına hemmiyetini belirtmiş oluyor. 
ihtiyaç \'ardır. Bu kaynaklar, a-
tom infıliıklarının bir .araya ge. Çeliren: Tolun Alptekin 
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H iç icmcıdi. İçenlerden de 
nefret ederdi. Bır gün ak· 

ıam eaıetelerınln bırindc bir 
ılAn ı;&dü: •Otuı beş yaşların· 
dayım. Guzcl sa) ılınm, bir e· 
'im var, hiç C\lcnmcdım, içkisı 
n cıgarası olmıyan, kırk beşıni 
ısmamı~. ciddı, ış sahibı hır er· 

• kekle c\lcnmck ı tiyorum. Ta· 
lıplerın (So!ma~an Gül) rumu
zuna müracaatları.• 

Koşeli mürekkep şiscsini yeni 
) ıkamış, bahçesinden getir· 

dıgi sarı gülü içme sokmuştu. 
Gul bir tür!U duz durmuyordu. 
Nıhayet aklına geldi de sapını 
kırdı san gülun. Masasının ÜS· 
tunde daima bır çiçek bulunur
du. Ilır karanbl. bır şebboy, bir 
husnu) usu( . ?ılc\ imine ı:ore 
bır ı;-içck. 

Abdulkerım Be), dar gehrli 
bır bıınka mt'muru)du. Sıska 
bır çekırgeye bl'lUerdı. Kadın· 
ların en çırkini bile bir defa 
ol un bakmamış yuztine. Gaze
tedeki ilanı okur okumaz soka· 
ğa fırladı. O dukkan senin, bu 
dilkklln benim, bır türlü bır 
2arf kAğıt beyenemedı. Par· 
maklarını şaklattı, •taksh de
di. Taksi geldi. Babıalide aldı 
ıoluğu ... Nıha)et ~üvt'reinli bir 
zarf, kAğıt be) enebıldı. 

t n anlarla alay elmemelı O da 
hepimız sibi bir ın andı Bır 

. tarafı \ardı: ıaullılığı. Bugu· 
ne bugun bir banka memuruy· 
du. Kupon servisinde kupon sa
:. ımı ile \ ailielendirilmişti. Yıl· 
lar :-ıılı say baba say .•• Bir ke." 
recik olsun evlenmek isti:-ıordu. 
Her şe)e razıydı: Ufacık maası 
ile ba~ına gelecek her felakete 
oldu~ kadar, ufacık bir saade· 
tc bile . .• Çekirge~e benzeyen o 
e\ imsızlfği ) üzün den ~ımdh e 
kadaı onu ne bir i~ arkadaşı, 
ne de bir kadmcnğız SC\ cbilmiş· 
tı. i inde tıtiz \e çalışkandı. 
o~ lesine tıtıı, o~ lrsine çal ıs· 
kandı ki. biıtiın se\ ilmc'lliğine 
rağmrn, h<'ı·kcs sa~ ardı onu. 
o da sa~ ıldıkça. kuponları 1;a. 
~ar, a~ar duruı~u. 

Madrınkı ıçkl i ) oktur, ma· 
demkı cıı:ara ıçmi) ordu, 

• ıHtnlı ](adınla c\lcnebilırdı. 
•Solm;ı)ıın Gul drn çarçabuk 
bır ct'\llP gcldı, çarçabuk da 
e\ lendıler. 

Bır akşam ustu BC)Otlunuıı 
lemızce mc) hanelerinin tiıl 

perdeleri arka ında goründü. 
Allah allah, içiyordu. Gene ı:c· 
kırgeyc benziyordu. Garson ya· 
nına sokuldu: •Biraı içkilisiniz, 
gitseniz diyecektim, aHcdcrsi· 
nız tabı! ..• 

- Bana akıl nu öğrcti:-ıor-

Yazan: 

sun ulan? Ha)dı bas gıt, kavun 
getir .•• 

- Ne ka\unU beyim? Me\si· 
mi mi kavunun? 

- Çılek getir! A)'Va getir, 
nar getir. Getir ulan: Ben ki· 
mim bılbor musun sen:' 

Garson gitti, uzaktan baktı 
\e zırnık bıle getirmedi.. 

Bugtin bankadn cok ) orulınus. 
ü tclık ma a arkadaşlarına 

da sinıılcnoıi tı ~ac;ıJ ) oı ul· 
ma ın? Tanrının günll ha bıe 
kupon sa) oıak kolav mı? Na ıl 

sınirlımme ın" Bir arkadacııııın 
başını çe' ırip ona &clAm erdı· 
.gi bile ~oktu Anıa canları ıslr· 
di mi çiçc •ıııı arsız ar ız kok
lamasmı bili:J orlardı. 

İ:iinin ehli) di, amirb di Boru 
mu ya, şakaya gelmez. bankn 
işi bu .. Diınyanın para ı dciniı· 

)Or ortalıkta. Hem de öyle uCak 
tefek para değil hani, tomar to
mar banknot.. Kuponları da 
para gibi bir }anlış saydın mı, 
hapı ~uttun demektir. Bizim 
Abdülkerim Bey, )üklü olma· 
yan mesai de' resınde Sa)',m 

[KiTAP DÜNYAMIZ]" 
«Brıııııl· 

Yaıan: OKTAY AKBAL 

BRANDA BEZi. \'azan: Naıtm Kurşunlu. Pi)es. Yedi· 
tepe Ya) ınları. İstanbul. 

G eçen :t azılarımdsn bırinde kıtape' !erinin tiyatro eserlerini 
basmaktan çckındiklerini söylemiştim. Ara~an çok geçm~

den Yedıtepe, bu )'ti Ankara De\'lct Ti) atrosunda oynanan 
· Branda Bezi ni )a)ınladı. t:mut ederim ki, hu ba$1angıç ole· 
ki kitape~lerıne ornck olur. Zaten her yıl ti)atrolanmızda oyna· 
nan telif c erlerin savısı Qç dördü asmı)or. Hiç değil e bunlar 
kıtap halinde basılabılmclidir. 

•Branda Bezı seçen }11 gene Ankara Ti)alro undn sey· 
relUgınnz o l\lelcklcr \ e Şeytanlar adlı pi) e in y;ızan Nazım 
Kurşunlu'nun ikınci escridır. Edebi) at dilnyamızca yeni hır 
i ım olan Nazım Kurşunlu'nun pıyesini bu yıl Küçuk Tiy&tro
da se:yrctmi~. Vatan'da yazdıgım bir :-ıazıda ondan kısaca bah· 
set mi tim. Konusu bakımınd:ın ha) 1i ilgi çekici olan • Br:ında 
Bezi- nı kıtap halınde okuyunca 03nanan piyesle basılan eser 
arasında bıiyilk bir fark olduğunu gördüm. Bir kere pi)esin 
bitişi tamamen farklı ..• Kitapta piyesin başlıca kişilerinden biri 
olan ev sahıbi Abdullah f:fendi oliı)or, halbuki birim sc)Tet· 
tiğimız pıyeste boyle bir şey olmuyordu Bu kadar büyük bir 
değışikliği neden luzumlu gormfisler anla) amadım. Metin oldu· 

u ı;ıbı sahne) e konulsa daha b i olacaktı sanının. Sonra )'er 
yer bazı sahnelerde oynıyanların tuluata kaçtıklaı ı me) dana 
<:ıkmıs oldu. Seyrettığım bazı sahneleı 1, bazı konusmaları kitııp· 
ta aradım bulamadım. 

•Branda Bezi orta hallı bir aılenın ev )aptırmahmnın hi· 
ka)esıdır. Ba it bir konu sos-yal bir manası da \ar. Bırinci pel'· 
de oldukca ba~anlı: ikincı perde tamamen luzumsuz. üçüncU 
de faı.la tarafları ile sıkıcı ... ButlınUl le Branda Reı.i ne İ\ i 
bir tı)atro eseri dıl ebilır mıl' iz bilmem? Yazar il ı ni) etle ça· 
lı mı • elinden gclcnı l apmı~. ama tecrübesizliği ba arıya rris· 
mesınc engel olmuş. Diraz daha itina, anla) ıs \ e ustalıkla • Bran 
da Bezi • mükemmel bır tbatro t eri olabilirdi. Bir çok so yal 
davalara temas etliği, insanoglunun blmcz tararıannı ele al
mak, çağımızın kaı akteri!lik ozellıklerıni çizmek i tediği halde, 
bu yarım kalmış ... Osman, l\hizeyyen. Biıyükb ha, Abdullah, 
Şa) este tipleri tama mi) le belıremi) orlar, silik kalı) orlar .. Ya· 
hut ta ahnede bu rollen O) nayanların 'erecekleri karakterle· 
re uyma) a mecbur olacak gibi görünü) orlar. Yazar, kisilerine, 
beşeri bır renk 'e mana 'ermeli)di. · Branda Bezi • nin tiyatro 
tekniği bakımından eksiklıklerinl, bozuk taraflarını ele almı~o
rum. Naıım Kurşunlu'nun bu alanda yeni bir yazar olduğunu 
kabul ettı ımız içın, çalıştıkça başarısı da artacaktır Her halde 
uçuocu e eri daha ustun olaçaktır sanırım. 

CAHiT IRGAT 

konlrolunil kendi kendine ya. 
pardı. Kuponları cins cins, des
te deste ayırırdı. Teslim .. ldı· 
~ı kıymetleri bu destelere 'e 
cinslere gore tekrar tekrar sa· 
~ardı. ı-:ıde ettiği miktarı bır 
daha sa) ar, hır kere daha sa· 
)ar, her destenin tutarını tam 
olarak tc bit eclcrdi. S:ıyardı da 
sayardı ... 

na it, elıemmi) elsiz; gibi ı:ö· 
runen bu sayma işi insan hey
ııınc ancak kemiyet lıakmıııı
daıı ;. ilk ) ilkler. Bilgi ıle hiç a· 
liıka ı olmı~an bu ı;ıkıcı i:s U · 

mania insanın kafasında kazın 
tılar )apar. dıma~da ~orgunlul:: 
ba l:ır. Hele sayılar, hele rnk· 
kamlar arttıkça •• 

Abdülkerim Bey ic;le böyle 
bir gününü y:ıc:ı)ordu. Yorgun· 
du, beyni 2onkhı)ordu. Bugün 
de bu :-ı·üzden içmisti. 

E\•ine •O duvar senin, bu du· 
''ar benim• döndü. Karısı vır 
\Jr ediı> duı·u) ordu: •Aldattın 
beni, al dattın .. Hani ağzına iç· 
kınln katresini bıle koymazdın? 
!\"erde kaldı Solmayan Gill ril· 
muzuna ~azdığın mcktupdaki 
soı.ler? Seni :'!'alancı herif seni! 
Seni madrabaz herif seni!• 

Abdulkerim Bey: •Başım, ah 
ba~ım; sancıyor, çatlıyacak ba· 
6tm!• di:-ıe dı~e kl\ranı)or, ıs· 
lak ha •lu ile alnını m•uyorq,u. 

- Geber! Geberirsin insal· 
lah! 

Köşeli mürekkep sişcslnin SU· 
yunu dcğiştirmiıı, büsnUyu· 

suf çiçeğini seyre dalmıştı. Şa· 
kakları zonkluyordu. Kupon 
destelerini bir kaç defa sayma· 
ğa niyetlendi, vazgeçti. Ba~ıııııı 
ağrısı gözlerine vuru)'Or, göz 
kapakları ağırlaşıyordu. Kupon 
destelerinden bil'i tam eline a· 
lırkcn kulaklarına karısının se· 
si çarpınca saymaktan \azgeçi· 
:ıor, hüsnuyusuf çiçeğine dalıp 
dalıp gidiyordu. 

Abdülkerim bey •Bu bö) le 
olmaz. kendine gel Abdülkerim 
Be)! Kaç yılın Abdi.ılkerım Be· 
)İ işini gücünü bir karı dırdı· 
rına mı feda edecek! • diyordu 
içinden. Kendıni topladı, kupon 
destelerine el attı. sa) mağa baş 
Jadı. Parmakları kuponların et· 
rafında fırıldak gibi doniı~ or, 
sayı) or da sayıyordu ... Kupon 
desteleri eskidikçe :yrnileri gc· 
lı)'ordu. Bir destede yilı kupon 
\ardı. Bu yüzlük kuponlar onun 
mahir parmakları arasından su 
gibi akıyordu. Birden durdu. 
hır desteyı yalnıs saydı gıbı gel· 
dı ona. Parmakları fırıldaklan· 
dı, tekrar sa~dı: 09 kupon çıktı 1 
desteden .. ·Olmaz• dedi. Bir 
yanlışlık 'ar bu ıştc, hır daha 1 
saymalı!• Parmaklarını tükil· 
rüklcdi, bir daha saydı: 101... 
· Allah Allah diyordu kendi 
kendine ... Bir daha sa)dı: Tam 
ı 00... Yüzfi güldu, lıüsnu:ı usuf 
çiçegine baktı, başını salladı: 
, Afferin sana Abdiılkcrim, hun 
ca yılın kupon sayım müteh:ıs· 
sısı. yanlışlık mı yapar hiç• di 
)'e mırıldandı . 

• Ne konuşup duruyorsun ken 
di kendine Abdülkerim Bey• 
dedi birisi. O: •HİÇ hiç .. • di)'e 
cevap \'erdi. Go7leri gene o des
teye takıldı. · Bir daha saymalı 
u desle)i dedi. Parmaklarını 
itına ile tükurükledi, tekrar 
saydı: bu ı;efcr 98 ..• Bir daha 
a ·dı: 101. Bir daha sa:Jdı: 99 .. 

Durmadan ayni deste:ı i sarıyor· 
du: 101 - mı .. 99 - 1oı. .. 
Savıyor da sa) ı)ordu. 

<Ocumı 5 incide) 

l'zak \e Yakın Doğuya Afrikanın kULtl ahillerinden ilah kaçıran şebekenin ıılamclf f:ııi l..a ı i~ah renkli beş r.ld ir. Bu işaretler duurlarda her uman görülur. 

K irli işler, karanlık ı:ecelerde 
yapılır. Kötü niyctfilcr 

maksatlarına ermek için giınün 
kararmasını beklerle. Bu her 
yerde böyledir. Fransız polisi 
tarafından takip edilen büyuk 
bir kaçakçı şebekesi siyah ı::e· 
cclerde doııen dolapların mahi
~ etini bir daha giın ışığma ı:ı· 
karmış bulıınu)or. 

ne,. kara el 

$ b ah kıta denilen Afrıkanın 
l\tızcy sahillerinde olup bi· 

len esrarlı 'e §upheli hareket· 
ler bıze bu i lerın ölçüsü hak· 
kında hır fıkir 'eriyor. Tanca 
ile Tunus arasında bır kaçaJ,çı 
şebckrsi, çoktanberi silah ka· 
çakçılıgı yapmaktadır. 

Oran şehrinin bir kösesinde 
oturmakta olan bir adam tcşki· 
Iatın dızginlerini elinde tutmak 
ta 'c gizli kapaklı işlere giris· 
mcktcdir. 

Bu adamm ne adı~ı bilen 
vardır 'e n~ dr oturduğu soka· 
ğı tanıyan! Ancak onun müııa· 
sebeti yalnız iş arkadaşlarından 
birkaç kişiye inhisar etmi!itir. 
Meçhul adam milyonlarla oyna· 
masına rağmen ortada döndür· 

SilGh kaçakçıl rı 
bularak orada badirenin geçme 
sıni bckledıkkri de ,·Akıdır. 

ras 
...... .ı.. ........ ~~~- ............ 

! Yakın Doğu, Hindi Çiniye veya Sicil o 

silôh nereden gider? 
~ ...... ~--..._.,..,,.._....,. ......... ...,. ......... ~.......,._ ~ . 

( öllerinde 

Çolde hudut boyu dikenli tel· 
Icr gcrilınistir. Geceleri 

hudutta bekliyen nöbetçiler baıı 
şüpheli şahısların esrarlı hare· 

duğü dolaplal'I kimse~ e farket· 
ııı·miyor. O derece kustahdır ki 
Jandarma 'e polisle alay et· 
mekten çekinmez. Duvarlara \e 
gemi gö\delerıne esrarlı işa· 
retler çizer. Onun alameti fa· 
riknsı beş tane siyah elden iba 
retti~ Gemilerde ,·eya duvar· 
hırda ara sıra gnrülen bu kara 
eller, meı;hul şah&ın basarısını 
ilan ed,.n \e polisi hiçe saydı· 
ğını gösteren alAmeilerdir. San· 
ki onlar polisin arkasından alay 
eder gibi burun ucuna tııtulan 
parmaklara benzerler. Görtll· 
dükleri Y<'I de mııllaka bir gece 
cHel yine bir dolap dönmlı~. 
)a llindi Çiniye veya Yakın Do· 
ğu~ a, belki de Sicilyaya sandık 
andık silah kaçıı ılmıştır. Fas 
kıyılnnnda yaşayan halk, silah 
kaçakçılığını ~apan şebel>enın 

l'eisinc •Kara ellı adam • d~r. 
Yakın 'e Uzak Doğuda onun 
kaçırdığı sılahlara kurbanlık 
koyun \ azifesi görmuş nıce er· 
kekler 'ardır ki gerıdc bıı·ak· 
tıkları dul ve ~etimi er bu yuz 
karası, elleı i pis ışlcrlc kırl<'· 
nen kaçakçı bnşı~ına lfinel a· 
'urmaktadır. 

Holantlıı damgalı ı.üt 
•roıu sandıkları 

otı!n limıınında geceleri, rıh· 
tımdan biraz ötede duran 

hir gemiye bıııı sandıklar ) uk· 
leııır. Bu sandıkların tı tünde 

Holanda siıt tozu dl\ e yazılı· 
dır. Fakat masum damganın ııl · 
tında silah ve cephane s:ıklıdır. 
Onlar f"ransadan gizlı :-ı ollar ta· 
kip ederek, bura) a kadar seti· 

Btl .fERıNıl'V Cv.1vt)Et. .(. Tc~R .k'A 
/LE / t.l .J' /(;,, 

., 
ı ılmış kaçak cephanelerden baıı kctıcrınc jiahit olurlar. Bu hal· 

terde ateş teatisi muhakkpk gı· 
ka şe)ler değildır. Sandıkları bidir. Böyle gecelerin sabahın· 
~ likliyenler şebeke) e mensup da bir iki kişinin dikenli tel· 
kaçakçılardır. Polıs bu adam· lere takılıp kaldığı gönilmuş· 
Jardan şüphelenip de işe mü· llir: Ces;t~erin ceplenni ve)S 
dahale edeceği anda ortada clbı elerını araştırırsanız hiçbir 

. . şey bulamazsınız. Çünkü üze-
kınısc) ı bulamaz. Sandığı omu~ rinde kendini tanıtacak ne bır 
zundan atan soluğu ~v~rdakı , esika ,.e ne de bir kağıt par· 
~~~·?anelcrde alır. ~olısın du· çası ''ardır. Onun kim olduğu 
tl~~u onları etrafa çıt y~uusu ebediyen meçhul kalacaktır. 
gıbı dağıtmaktan baska ıse ya. Kaçakçılardan biridir ama hü· 
l'amaz. sazan karşılık lı ateş 3· '. er . ··r. ğ . k 
çıldığı ela oluı·. l'akat ınücade· ı) ıı:ı ohre~me. e ıınkAn yo •. 
lr sonunda oı1ada şebeke) i tur. '\ alnız iizerınrle bilhassa 
meydana çıkaracak hıç bıı· ız elbi5esi altında tüfek ve maki· 
bırakılmadığı görıihir. Halbuki neli tufck mermilerinin cliniz.c 
bu ad_amlar ci\'ardaki me:yhane· degdıgini his ellikten sonra an· 
~cr~e hiç bir ey olmamı gıbi !arsınız ki bu sebeke h<!sabına 
ıçkı ma aları başında oturan " 
miişterilerdır. Bundan başka çalı~an bir bedbahttır. 
onlaı·ın saklanacak birer dt'lik ('e\'İrcn: T. A. 
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CAPRAZ KELİMELER 
Ha:ırlfı11an: ESAT HAJtlDlJN 

\'uk dr - ., 
arı on osagıyo: 

bıa .ı - Bir sebze; Bir dans; Gösterilen 
~ rtf etten sonra tepsiyle toplanan bahşiş. Cal Ayı \'Uvası; Cüz'I; Sebeke; Eski taban· 
bı .ardaq biri. 3 - Bir vi!Ayetimiz: Medrese 
\>aUdavimi; Sulu vemC'klerden biri: Bir hav· 

tun feryadı. 4 - Bir meyva; E~kiden sün· :r k~ğıdı yerine kullanılan şf'Y; Bır rilz· 
ta~; 'Hububat tozu. 5 - Hırislivan (arap· 
~ Öz olmıyan: Yabancı milletlerden biri· 
6 ferdi; Yabancı bir mf'mleketin parası. 
l'ı~ Vilayet: Güzel sanatlar cıplağı: Bir sa· 

• .ı' 1 anıdık. 7 - Divan edebivatı ciirlerin· 
~en b" . w 
l3ı ıri: Bir nota; Kaahile: Zarf edatı . 8 -
d~ besi maddesi; İki (farsça): Adı geçl'n a· 
lJ ; İspirto: Tavla sayılanndan hirl. 9 -
fa~caıarın giyim eşyasından biri: fsaret ı::ı· 
bi ~: 'Husus~ olm1van: leşhur sevgililerdC'n 
t~j 10 - Ya~mur: Lanete mtiı:tahak: Ya· 
l'a arımızdan biri: Sahip. 11 - Memur da· 
< na~ı; Çok iyi; Ya~: İnatçı bir havvan; Su 
h irıpça). ı 2 - Oyun kAt:ıtıarından biri: Bir 
~aYvan yavrusu: Alafranga şarkı; Aşağılık: 
ıt0rtakalı .meşhur bir yer. 13 .Bir Jıota; 
Ilı a allarda adı gecen bl'r viiK elli ttkr Wli· 
13 !); Bir Cin olcüsii; Pfak magara. 14 -
leır erkek adı: !sim: Bir erkek adı: Benzer· 
ı r.c~raoca. cemi). 15 - Si)asct ,.c din iş· 
ı~nı birbirine k:ırıştırmavan: F."ki tufek· 
lf l'd_en biri; Fenah~ı artma· Gedik. 16 -
ı:fıye raporu: Şavan: Huklimdar vekili. 
l'a - EllerindC'n hiçhir iş gelmh•enler <a· 
1'ı llta, cemi); Hem erkek. hem kadın adla· 
b~dan biri; Bir sayı: Satranç taşlarından 
ı\ ; Kusuru ba~ışlııma. 18 - 'Rir havvan: 
l~a~ı kısım: Bir erkek adı: Bir !'>Onı eki. 
li ) Bir mey\'a; Çanak çömlek dlAs1: Tel· 
2o a. afranga hir saz: Mevsimlerden biri. 
~ -:- Dama talttası karelerinden her biri; 
~11' nıda: Bir erkek adı· Zamanın kıstmlann
~ liiri: Kımılrlamaz. 21 - Ulusal: Birinci 
birıı:ı Ya Harbinde ~ıkmış, İkinci Dünya Har· 
lıkı e. çok tekemmül etmiş bir silAh: Fena· 

a ıll!isi olmıvan. 22 - Bir renk: Bir mu· 

Soldan sağa : 
l - Arapların meşhur efsanevi hikl· 

~'eler kitabı (dört kelime); Bir hamur işi. I 
2 - Ansızın: Serkeş; Desise. 3 - Yaban 
eşeği; Birçok; Meyva ve sebze pazarı. 4 -
Ya mevki ve ikbal, yahut da harabt ve Ö· 
h.im fallı kelime). 5 - Yabancı bir milletin 
ferdi; Yeterlik nidası; Bir nota; Başkan. 
6 - Frenk ha~anı; Bevan edalı. 7 - Baş· 
tan a\Tılmıyan musıhet <iki kelime); Zey
tinvağlı hlr yemek (iki kelime). 8 - - Hicap; 
Dört Haliferlen biri: Rütbesiz ask<'r. 9 
Durdurma cihazı: Katıksız: Devlet işareti. 
10 - Merhamrf!:İ7. (iki kelime): B:tvırlarda 
vrtişm ı;an çiçekli, çiçck1C'ri lrnygın kokulu 
bir bitki. 11 - Bir erkek adı: •Hissei Şa· 
\'İa• da 'Rican 'F:fendi roliinii ihda edC'n mcr· 
hum aktcir: E"ki Mısırlıların J(iinesi; Nişa· 
ne. 12 -- Futbol miıdafii: Bir diJegi \'C'rinc 
~etirme (arapçal. 13 - Pek körpe <iki ke· 
lime): Kamer aylarından biri. 14 - Dölles· 
me \'oluyle co~alma; Kara parcası; Noksan
sız: tkamrfgah. 15 - Hafi. 16 - Gözden 
\e itibardan dfumek <Uc kelime': Kök ....seb
zt>l@rdm hiri. 17 - 'Rilqin: ninl ~rMı. ok 
kaza vapan. 18 - Elhi"cnin bir yC'ri: Hil· 
cum. 19 - Birbirine fvice sarılmak: Kun
dura m~srarı çok olması l'ız,m ~elen bir 
han·an. 20 - Bir edatın k1c;ası: Yakın ar
kadaş: Uru ı:hTi demir; Tamirlik parça. 
21 - Sanat: Engel olabilerek vi.ikselti. 22 -
Yalan dolan <iki kelime); Bir türlü sonu gel· 
meyen şey <iki kelime). 23 - Bir Dl('\'\'8· 
nın a~aççı~ı; Kaha hir nida; Yapı. 24 -
İşler (arapca. cemi): Fivaka: NimC'tlcr (a· 
rapça, cemi): Salranc tıtslarından biri. 25 -
Bir mevn: Kuru yemişlerden biri. 

siki işareti: 'Rir ajans: Merhamet etmek: Bir 
kadın adı. 23 - Bir soru edatı: Mermua: 
tstihklm: Bir renk. 24 - Bir renk; 'Miicl· 
lif mahsulu: At nalı biçimli ve basamaklı 
seyird ''eri. 25 - Hararet; Fiyat; Şikfır; Bir 
unvan: Bir tezvif nidası. 

Yulcarıdakl çapraz bulmacamızın haUeclilmlı teklini, bugünkO gazetemizin 

dördüncü ıayfa11nda bulacak11nız. 

r HiKAYE f 

• CBısı 4 ilncUdel 
•ttG&zıeri ıutı Hi~ti. Yarım il· 
~ ltıdır kuponları teslime 
~~&urdu. Acele etti, ayni des· 
ft~ İekrar tekrar sa~dı. Bir ıe· 
~ ilde 99. bır seferinde 101 
~ 1~0rdu. O desteyi bıraktı. baş 
~. lrinl aldı. O da 99 çıktı. 
tı. ~tıı bir drstc aldı: bu 101 çık 
ıı;11 ~armakları titrivorc1u. Daııı· 
~tuıki yanına iki cckic tın tın 
"•~ Yordu sanki. Saymaktan 
'\' ''ttl, uzun uzun dllşUndU: 
lbı;eıandım. belki doğru ııa}·a· 
~ 0rurn artık• dedi •Belki 
>•~ sayı~orum da kuponları 
~ıı destelemlslerdir· dedi, 
~Gr kendini aldatamadı. MU· 
~,1Ukten bir )'ardımcı iııtesem 
ltrı" diye dilsilndü. Altıından 
~a er bo andı. •olmaz, ayıp sa· 
~r Abduıkerim Bey, nihayet 
ti) dU~un it ne ki yardımcı is· 
~~kain?• 

ltr •rdımcı istese, sanki 'erir· 
~111tııl idi? Bo~ le basit, böyle e· 
cı,1, l'lılyetslz bir ise ne yardıın· 
~ · }{ırk yılın Abdülkerim 
~I )1

1 ?nakfna gibi yapıyordu bu 
ıter 

Ge~z k~pıkları gerildi, ytlziln· 
1-ıt terler birdenbire ııolucan· 
oıG 1 \'e birbirine kanıtı. Ne 
.\~tu ise işte bu andı oldu. 
lal'tJılllkerim Bev kupon tomar 
tıı11 1 kaptığı gibi ma anın üs· 
>.·' fırladı " başladı batırma· 
ı.a~. •Alan kazanıyor! Alın kı· 
""ll'orı Cekiliıe blr gün kal· 

99-101 
dı!• Sonra rırlp Miler çıkar
dı, tren taklidi yaptı: ıçuf çuf! 
yüı bir, dokaın dakuı! YUı bir 
doksan dokuz, çufl • 

AbdUlkerim Beyi hemen o 
akşam, sessiz sadaıııı, Jlkıl has 
tanesine göUlrdUier. Herku 
acıdı. Banka onun aylılını tıkır 
tıkır ödediği gibi. tPdavı mıma
fını da ''erdi. Vazifesi bıeında 
çıldıran bir memunına bakma· 
) an bankanın mQıterlleri gö
zünde kredisi mi kılır? 

Abdiılkl'rim Bey hHtanede ft 
ay kaldı. Onu bir bahar ıkpmı 
taburcu ettiler. Banka ıyıJtna 
kadar, ta h11tahane kap111nı 
taksi gönderdi. Taksiyi bir ber· 
berin önOnde durdurdu, tıraı 
oldu. Berberin çırıtı eline bır 
ıkıam ga):etesi uzattı. İlk uyfı 
ya eöyle bir ıöı gezdirdi, açtı, 
bteki savfalara bıkarken ıözil· 
ne bir ilin iliıti: •Otuı beı Y•l
lırındıyım, güzel sayılırım, bir 
evim var, dulum ama bir tek 
defacık evlendim, kocam delir· 
dili lcln bopndım. lcklıl ve cı· 
gırası olmayın lı:ırk beeini ıt
mımıı, ciddi. lı uhlbl bir er
kekle evlenmek iatlvorum. Tı· 
liplerin Solmayan Gl11 rUmuzu· 
na mUracaatlın.• 

Müdür, Bankanın memurları 
aruındı bir nutuk çekJ. 

yordu: •Bizim bankı. fıte böy
le bankadır' Anlıf1}dı mı efen
dim? ~te biSyle bankadır bizim 

banka! Memurlınnın halini de 
htikbalini de düşünür bizim 
banka'• 

Abdfilkerlm Bey. baQkanın 
bodrum katında kendisine tah· 
sis edilen bu ufacık odadan ka· 
labalığın bir an önce çekilıp 
gitmesini bekliyordu. 

Banka, salılırnıayan bu uval· 
h dl'llyl', belki dllr.r memurlara 
örnr.k ol~ıın diye, belki de on· 
ların husumetinden ccklnerr.k 
klfa çalıımıısıı<a hiç Hlzum gös
termeyen bir iı \"ermi~ti: Kar· 
bonculuk. 

AbdOlkerim Bey köşeli mli· 
1'ekkep 1i5e~lnln suyunu değiş. 
tirdi. Meneksesini gllzel bir ti
tizlikle ıuya koydu. Bu bodnım 
da rahattı, masuı \'ardı. yalnız. 
dı. Karbonculuk yapıvordu: gı 
cır gıcır, bembeyaz kAğıtları ne· 
fls bir zarafetle yufka yufka a· 
çı)or, bu kağıtların arHına gr.-ı 
ne zarif hıreket!Prle karbon kA 
tıtlannı yerleştiriyor, sonra r:I· 
çetine bakıp bakıp gUlUm&lİ· 
yordu. 

Yıllar geçmlıtl. AbdOlkerlm 
Bey, dudaklınnda ince deli tc 
beuUmU ve bOyUlı: bk gayretlP 
çılıııyordu. Arı 11ra da masa 
daki ciçeli ile konuıuyordu. 

MüdUrlUk, Abdillkerim Beyin 
esJtiden çıhştılı kupon ı;a 

1 
yım masasını bir ıef ve Uç me 
mur tahsil etmiıtl. 

Cahlt mGAT 

FLOVIER 
sHOW 

Ceride-i küfür 
Ahrete ~eni gelmişti. Melek· 

ler onu yıkala~ıp baı meleğın 
kırıısına rottirdiller. Baş me
lek sordu: 

- Dünyada ne it yapardın? 
- Ktifür ederdim. 
- Nasıl 
- Basbayağı, söğilp sayar-

dım ! 

-Kime? 
- Kım için para \'erirler11• 
- Peki, o &o\'dU~Un insanlar 

haklarını aramazlar mıydı? 
- Ararlardı. 
- Sonra? 
- Sonrası bu, ararlardı ama 

bulamazlafdı. 
- Ncden7 
- Su. de patlatırsınız adımı, 

hak oh a, adalet olsa ben küfür 
cdehılir mıyd im a canım ! 

Derken, lôf lôfı açar 
Koprll iızerinde kı ılaıtılır. 
- 'c:re)e boyle kuzum? Ne· 

fes nefese olmuşsun. 
- Sorma birader, ko~mak· 

tan canım çıktı. 

- Hayrola, hastalık filin mı? ~ 
- Hayır! 1 
- Parti meselesi mi )'oksa? 
- Aman, Allah korusun! 
- Anlasıldı, yeni çıkın ıa· ı 

zetelerin küfürlerine maruz. kal 
dın? 

• 

5---

.... . . 

- Yok canım çok şlikür o da ı 
de~l- ~f-n'-;-:"'""!':'l:"'""""",...,..,..-:-~~--'r"'~--~T"!""""-r-~--...,_,.....,_ 
nebi~~;~._, ö~leyse bu telAsın 
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- Vapuru kaçırmamak lste-
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Salahiyetli bir zat bu 
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• • 
gureşçının dört •• Helsinki'ye 

götürüleceğini ısrarla söylüyor 

Burhan Felek: "Verilen karar tamamen M. E. Bakanı ve B. T. Umum 
Müdürlüğünün malumatı tahtında onların görüşüne uyarak yapılmıştır 

Ankara, 12 (Telefonla) -
dort şampi)on gureşçımizin 
Ohmpiyat güreş kafilemizden 
ihrat edılmesi umuınl bir üzün
tu uyand ırmıştı. Bu güreşçile· 
rimlzin ekibe ıltıhaklannın te
mini herkes tarafından arzu 
edılmckte ıdı. Bu mevzuda sa
lahiyetli bir şahsıyet. bu gti
ı·cşçilerımızın de Helsinki.) e 
ı:ondcrHeeeklcrıni soylemiştir. 
Umumi tahnunlere gore Yaşar 
Doğu, Gazanfer Bılge, Nasuh 
Akar 'e Halı! Ka;> a Helsınkiye 
gidecekler, Beynelmilel Giıreş 
Fcdera yonu ıle )lapılacak te
maslardan sonra güreşlere is· 
tırak edip etmiyecckleri karar
laşacaktır. 

Burhan Felek'in beyanatı 

Deden Terbiyesi Merkez İsli· 
ıare He)etl "l:e Olımpiyat Ko
mitesındeki \ azi{elerinden ?ıiil· 
il Eğitim Bakanlığınca alfcdi· 
len Burhan Felek, dun kendi
ıtyle goruşen bir arkadasımıza 
şunları soylemiştir: 

Nasuh Akar Halil Kaya 

1 Ruslar 
· Helsinkiden 
l Zafer istiyor !1 

Mo ko\8, 12 (A.P.) - •Genç 
Bolşevik· dergi i bugiınku bir 
)azısında: 

•llelsinki Olimpiyatlarının 
genç Sov) et sporu içın bir za. 
:fer olması elzcmdır.• demi Ur 
Gaz.ete, bütün memleketlerdeki 
•atıeUeri Olimpiyat oyunlarında 

• l'ılılletler arasındaki sulh ve 
dostluğu kuvvetlendirecek bir 
bayrak altında• harekete davet 
etmiştir. Gazete ~unları ilave 
ctmiştil': 

• - Bakanlığın bu huııu taki 
emirlenne bıraz eV\·el muttali 
oldum. Bu 'aı.Helerden affedıl· 
dığinu bıldıren telgraf, az önce 
elıme geçmiş bulunu)or. Bu 
telgrafta ~oyle denılmektedir: 

·Merkçı. Danışma Kurulu 
il> elığınden 'e Olımpiyat l\'.o· 
mıte mdekı uzı!cnızden affc
dıldiğıniı.i bıldırir, şımdi;ı:e ka
dar yapulınız hzmetlerinizden 
dolayı teşekkur ederim.• 

rınde hıç bir degısıklık yapıl· ı-
nıası vant gorUlmcmektedır. 

Resmen profe yonellıkleri 
ilan edılen gilr~çilerin kafıle·ı 
)e müsabık olarak ~tırak ede-

•Sov~ etler Birlif:inin bu \il 
ilk defa olarak Olimpıyatlarn 
iştirak etmcsı 'e a} rıca Polon· 
~a. l\Iacari tan Çekoslo\·akya, 
Roman}a ııe Bulgari tanın O· 
lımpiyatlara katılmış olmalan 
O.} unlara hakıki bir nıılletler
arası mahişct ' ermekted ır. 

ro esyonel güre$çilerin. 
Bildiğinız gıbi, bu resmi bir 

uzifedir. Bu \'azifelerden affe· 
dilişimin elbette ki sebepleri 
olmak liFım gelir. Bilhassa şu
nu belirtmek isterim ki, son 
lıAdiselerin müsebbbibi olarak 

cekleri haberi, beynelmilel ni· 
:ı:amlan iyı bilen çe\'reler tara· 
fından •asılsız• olmakla tavsif 
edilmektedir. 

GUresçilerimiz. \'e atlcUeri· 
miz salı günü bir 1ngiliz. uçağı 
ile Helsinkhe hareket edecek
lerdir. 

l\lahsımın hedef tutulması ta·-------------

mamen hatalıdır. Zıra B. T. ge-ı T" k" f • 
nel mlidürüniıı'ı de imza salah!· u~ ıye enıs 
~eti olduğu formüllerin im· 
ulanması işinde, şimdi iddia 

edildiği gibi. benim ısrarlı mu- B'ı "ıncı'lı'kler"ı 
halefetım rol oynasa.}dı \e bu 
resmi makamlar tarafından tas-

vıp olunmasaydı, \'azbetin bam- T h d ld başka olacağı duştinülebilirdi. e ı·r e 1 ı· 
İsmi zıkredılen güreşı:ilerin 

1 pro(es;ı:onelliklerinin ilanı; ta- • 
mamen l\lılli Eğitim Bakanlığı- Ankara, 12 (Telefonla) -
nın \C B. T. G. miıdürlilğünün F.\'\·elce 14 temmuzda şehrimiz· 
malumatı tahtında, onlann gö- de yapılma ı kararlastınlan 
rtlşüne ~e emrine uyularak ya- 1~52 yılı Türkiye tenis birin
pılmıştır. CJliklerl Ankara Tenis klübü 

ile Spor Oyunları J<'ederasyonu 
arasında husule gelen mali an· 
laşmarlık dolayısıyla teltir edil
miştir. 

son vaiiyelleri ·ne olabilir 
BeiiCe, ·dört güi~ıçi de Helsinkiye götürülür ve orada hakliiriiida yanlış 1 

bir k~rar veri~mi_ş olduğu gerek Bey~elmilel Federasyona ve gerek Bey- ti 

nelmılel Komıteye anlatılır ve ellerınden müsabakalara i_ştirôk etmek 
için imza alınır 

n ort gürcşçımizin Olımpiya· ,- 1'AZAN: -, 
ta götlirülmemck üzere 1 

kamptan çıkarılması kararında Ah f 8 hf • ı 
lılilll Olimpiyat Komitesi umu- me a ıya~ 
mı katibi Burhan Felek'in A ·-----------"· 
mil olduğu arlık bice anlaşıl. 'liel isüfa etmesi yerinde olur· 
dL d~ 

Milli Eğitim Bakanlığı tara. 
fından bu vazifeden affedilen 
Burhan Felek'in Cumhuriyet 
gazetesine \'erdiği be} ana tından 
da meydana çıkan budur. 

Şimdi alakalılar, yapılan 
gafın tamkine \'e takımdan çı. 
kan dört güreşçiyi Helslnkiye 
cotüı·u p nnisabakalara iştırak 
ettirmege çalışmaktadırlar. 

Bu olabilir mi, olamaz mı? 
Ne olabilir, ne de olamaı 

demek mümkündür. Bu artık, 
He) nclmilel Olimpiyat Komite. 
sınin \'ereceği karara .bağlıdır. 

nununla beraber yapılacak 
şey şudur: 

Dört gurcşçi de Helsinkiye 
göturulUr ve orada haklarında 
yanlış bir karar verilmiş oldu· 
ğu gerek Beynelmilel Federas· 
yona ve gerek Beynelmilel Ko. 
mitcye anlatılır ve isbat edılir. 
Bu suretle alakalı beynelmilel 
makamlardan profesyonel sayı
lam ıyacakları hakkında tahriri 
hir kıırnr alınır \'e o zaman 1 

dbı t güreşçimiz. mlisabakalar.ı 
iştirak ettirilir, olmadığı tak· 
dırde onların yerlerini almış o· 
!anlarla mü abakalara girilir. 

Ancak şuna ehemmiyetle. 
dıkkati çekeriz ki, be;ı:nelmilel 
atakalı makamlardan kııt'i ve 

Ht.lsinkl Olimpiyat köyünde ltatyan sporculara tahsis edilen pniyon 

Arkadaşımız Sedat Taylan bildiriyor 

ltaTy&rliifflifbO~ıde 
neticeden ümitli 

Meazza, çok iyi çalıştık Olimpiyatlarda favori 
takımlar arasında bulunmaktayız, diyor 

. Helsinkl, 12 (Telsizle) -
1 

llal) an milli futbol takımı, 
Helsinkide çalışmalarına baş
lamıştır. ltalyan futbolcularını 
Olımpiyatlara İstanbulun pek 
iyi tanıdığı, bir zamanlar Be· 
şıktnsın antrenörlüğünü yapan 
l\tcazza ıle eski meşhurlardan 
Ital~an mılli takımının beki 
Foni çalıştıı mıştır. 

J.leazza'yı birkaç dakika gor
mek imkanını buldum. İstan· 
bul 'c Bcşıktas khibtl hakkın
da bazı sualler sorduktan sonra 
dedi ki: 

•- İyi çalıştık di)ebilirim .. 
Şanssız olmazsak Olimpiyatlar
da birşeyler yapabilmemız ka· 
bildir .. Bunları söylerken. sure· ' 
ti kat'iyede şampiyon oluruz. 
demek istemiyoruz .. Fakat favo· 
rı tnkımlar aı·ıısıııda oldıı~umıı· 
zu kıısdelnıek i ti)orum .. Takım 
ı:cnç oyunculardan mütr.şekkil· 
dir. Yedi tnne~i belen lıni\'eı·· 
site talebe idir.• 

Filrnki hal~an takımı Ohm· 
pi~atlar için hayli h:ız.ırlanmı~ 

\ azl~eltedır. 

Hidisclcr üzerinde kendimi 
mudafaa sadedinde konuşmağı 
eimdılık doğru bulmuyordum. 
Hele bıraz. zaman geçsin ve tiim 
diki yersiz. heyecanlar yatışsın, 
o uman konuşacak ve hadise
lenn cereyan tarzında rolümün 
ne olabıleccğini izah edeceğim. 

Ewelce biı incUiklerin hası· 
Jatının ;ı:uzde ellisini klübe ver
mejli kabul eden Federasyon 
billlhare bu kararından vazge. 
çerek hasılatın yüzde onunu 
\'ermek istemesinden Ankara 
Tenis klubü birincilikleri orga. 
nize etmekten sarfınazar et· 
miştir. Son dakikada meydana 
gelen bu dunımdan İ$tirak 
edecek bölgeleri haberdar et 
mek kabil olmadığından İz.mir 
tenisçilerl halen şehrimi1c gel· 
ıniş bulunmaktadırlar. Bu du· 
rum karşısında cumartesi ve 
pazar günleri Ankara \e 1zmir 
takımlan arasında temsili bir 
karşılaşma yapılacaktı r. 

Eğer muhtelif milletler la· 
rafından Olimpiyata gbnderilen 
sporcuların hepsi su katılma· 
mış amatör olsalardı, Burhan 
Felek mülahazalarında el bet 
haklı olurdu. Fakat o sporcu
lar arasında da mılletlerindrn 
amatörlük kıtabına uydurul
mak suretile hedi)e almıs o 
lanlar elbette vardır. Zira bu 
işlerde «biz kırk kişiyiz, birbi
rimizi bilil'W. 

Zira dört güreşçınin profes· 
.} onel oldukları hakkındaki lan 
lış karar olimpiyat muhitine 
aksetmiş. gerek Beynelmilel 
Güreş Federa yonunun, gerek 
Beynelmilel Olimpiyat Komitc
sınin ve gerek bu halden mem· 
nun olmaları llizım gelen l'a· 
kiplerin kulağına gıtmistir. Ay. 
rıca beynelmilel komiteye gön. 
derilen listede döıt güreşçimi
tlıı isimleri bildirilmemek su
retiyle keyfiyet zımnen teyit 
edilmiştir. 

) azılı bir karar almadıkça, mü- • - -----------

Sunu soylemeden geçemiyc
ceğım; Gazeteciler cemiyeti re
i l olarak, bazı gazetelerimizin 
bu meseleyi müsbet olduğu as· 
la iddia edılemiyecek qir cep· 
heden ele almalan 'e his av
cılığına çıkmalannı hiç hoş 

bulmu)Ol'Um 'e üzülilyorum.• 

Diğer taraftan, diln de belirt· 
tığımız. gıbl, serbest \e tireko-
romen gureş mıllı takımlarımız 
tc bit olunmuştur. ve Uzcrle· 

Böyle olduğuna göre, kör 
kadılık edip ve Kraldan fazla 
Kral davranıp aynı durumda 
olan başka milletlerin ekmeği. 
ne yağ sürmeğe hiç lüzum yok· 
tu. Burhan Felek kendisini o 
vazifede kaldıkça mutlaka dil· 
şündüğü gibi harekette haklı 
görüyor idlyse, o işi bir başka
sına bırakmak üzere daha ev-

Bu itibarla )apılan gahn ta· 
miri tok güçtür. 

~· · ··· · ·· · ··· · ·~···· ·············· · ·· · · · ··········~········ ·································~ 1 

i A,tletleriıniz liazırlamyor . i 
\ . 

· ···:······················ ·········· •....... ...... .•.....•........ ...... ~ 

T/lDYIYr TlilliYE ı 
' Dört gud de atletimiz: Osman Co ag·üı, Cabit Önel, .:krem Koçak 

sabakalardan dıskalifiye edılmek 
bahasına bu dört güreşçiyi mu l 
sabakalara iştirak ettirmek bü. 
) ük hata olur. Çünkll onların 
~erlerıni alan gıire çılerden )a ı 
pılmış Mılli Takımımızın da 
scrbe t giireş şampiyonluğunu 1 
ıılma ı ku\'\'etle muhtemeldir. \i 

Gafı tamir edelim derken 
Uinıir kabul etmez bir hataya 
dü,smeyelinı, açıkcası Dimyata 
pirince girlerken evdeki bulgur. 
dan olmıyalım' 

DEMİRSPOR A' 'RUPA\"A 
GİDECEK 

Ankara. 12 (Telefonla) -
Ankara Demirspor futbol takı

~· YugoslaV)a, Avusturya \'e 
Malta'da muhtelif karşılaşma
lar yapmak üzere teklifler al· 
mıştır. Demirspor Yugoslavya 
\'e A \'l.lsturya tekliflerini şim· 
diden kabul etmi tir. 

l\Iavl • lAciverUı ler bu seya. 
hate sonbaharda çıkarak Yugos· 
la\'yada ÜskUp, SarajC\'O, Bel 
ı: rat, A\'ustuı·yada <fa Salzbur~ 
ve Gras'da muhtelif karljılasma 
lar yaparaktır. 
Demlnıpor Malta teklifini dE> 

henUz incelemektedir. 

KALECİ BÜLEl\"T FE~ER'E 
GiRh'OR 

Ankara, 12 <Teleforua )
Ha\'agilcu kalecisı Biılent Fe
nerbahı:eye girmek üzere bir ı 
anlaşma )'apmıştır. Bulent ha· 
len a ker olup bir ay sonra 
terhis olacaktır • 

• 

Alruaiların Olimpiyatlara 
girme i i 

llel inki 12 ( A.) - Bat4 
\ e Doğu Almanyanın, her iki· 
sinın birden ve Olimpl) ııt oytın 
larına iştirak ettirilmeleri 'e 
kar ılasınalarına imkAn veril· 
ınesi maksadına matuf bır tr.'t· 
lif, bugUn millctlcrarası oliııı 
Pb at komitesine sunulmuş bu
lunmaktadır. 


