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Radl olari) le, memleketin her 
\erinden ı;iındi.ız her saat İs
tanbul, lzmır Radyo lsta~yon· 
tarını püruzsfiz dınlersiniz. 

Ahrlulkadir J\lemişoglu ı 
1 tanhul Katırcı~~ 
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b u gün başlıyor 

Reynelmilel Komite müracaatımıza cevap vermedi 

8n vaziyet karşısında dört güreş~i 
hir atletüniz ınüsabakalara giremiyor 
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ir Marko l 

ve 

Pat~ J" 
f\I azım ... 

Ah \"AZAN: 
nıet Emin YALMAN 

S•: un, l5 - Altı gündiir \'Ol· 
h. ayırıı. Yurt h • • • .1 
ır &arh seya alının JPnı 

llaınıatıa~Sln~ geçmeden enel, 
tııaıııak .e. ~utununu bo bırak· 
\e lol i~tın biraz ;)azı )·azmak 
Ilı llnı il lıbal~rımdan bir kı mı· 
clıı>du~ ılen ı lemek ihtiyacını 
tıııda · Sanısııoda deniz kena· 
keşr,ufuzeı, ilhamı bol bir ~er 
llıa.ıııa nı. 1 tikini Harbi kahra· 
llıntıa rtndan olan Heniz gaılno· 
~da bı3rdıınr.ı Kadir da) ı ile 
lıl'Llıı r ho be tdertk bu a· 

\'u hzılorum. 
ttterrl~ eyahate \"ikan bir ga. 
da.11 ; nıce dertli ,·atanda~ın ır· 
lleıı ,1 e dert ort:ıgı haline gelir. 
l~ditıı e her Hrde nke dtrt din· 
L:Nen· 'c buııhua karşı elimden 
hıı da' ~aııtıı~ı 01. Htdiın ki 
da orta'. a\ I) 1 gaıete iitunların· 

l>inı ~~ ~erınektt.n ibarettir. 
rııııı ; gını dertler. filin \ e 
lır b erdin hu usi i i mi? ifa· 
lçf~ h Unlar hep binlcrı·c in an 
~laıa:d atı bo un:ı zchirlelen 
1 lh or aıı \ c ooL: anlardan ileri 
llze,10ıi •~ugun dertlerden birl 
lııurıa. e duraca ım ki o da me· 
hre ::~ dama taşı gihi )erden 
i di\ a 1 

ma ı 'e ileri an edilme· 
~I tdır. 

b liret trıoı· aşbaş c ı6ıın hır ı..asabada 
dııiuın a gorüsınek imkanını bul· 
haııa b lH ta ilcrecr.ıle bir memur, 
lrın111 ~ıtun :ıcılarnıı anlattıktan 

- C((i ki: 
1 :\tııı·k ı· IUıına 0 aşanın ha3' atta bu· 
tarc bıııa 1 ne yazık... Dertlere 
atıııaZS:lıınrnayac'Bk a, bari hiç 
da~ Marko ra ıı ortalıkta 
'e i~i~~dı •. insana dert dökmek 
\trseldi..~~raz aı;nıak iıııklnını 

aı;::ernur bir )ere gönderilir· 
l:oıın,ğ kendi inin oradaki i l 
'1ısi aııe eherişll olduğu \e hu· 
llttlği e \ll.ZİJetine gore onun da 
\t it ta~ere intıbak edcbilel·eği 
ılet \~·ı atlı ''>le orada bir müd· 
~· "'<re .. 
•1tilnıı _ı;:oreceği tetkikten ge· 
dutun~ nııdir? nunun böyle ol· 
t>evıet 1ı!~t7.et.mtge nıecburu1. 
llııe ) zıne ınden ona ,.e aile· 
llıııııın 1~11 harçlığı verilip uzifeYe 
ıı " 1 ıliğ' • 
~I )erd 1 .zaman, memur, git· 
~lı e hırı.aç ,·ıl olsun kal· 
) • C\ b • 
illıııa b' Ulıtıalı, ) erle meli, ha· 

llitka ır clihen verebilmelidir. 
ta hit;ç h~Y '1' n bir, iki ene son· 
11ılaııı b r tnüsbet ebe1, olmadan 
laııa.1 )a ka l·,.re nakledilir, e · 
tlıtge, lhok Paha ına ta fiye et· 
lıar,,ı1~ li>aca kafi olma,an ,·ol 
) • l!il)'l • -
lhau e >eni ha lan uzun sc· 

ıtııltad r ılrismcğe, leni bir 
lf Pt içi: betıı olmayan :ıir müd· 

1 
• heıc lerleşnıege mecbur olur

u lurıu Çocuklu bir memur, tür
!Qııedeb·ı ıtıe~elclcri tek başına 
:tııı fl.lt:ı ~ek zorundadır. Eğer 
1a~111 k ğı >erde talı il imklin· 
t~ 1le, ii"'lılayıınıı3orsa, aile bire, 
lır Udute Par~alanır \e bir hu· 

t llir bı ılenı ha gii tt>rlr. 
ı!~lle bir e~ur ne gibi bir zanı· 
1 ıııl'? ~:0c· erden bir 3 ere nakle· 
)t~lllar gi:~ların tahslll, ılıhi 
t I.aııa 1 noktalar ne derece· 

~lltıııı ~ hesaba katılar.ık, me· 
e. tlıeınıeunırıa \&zire görmesi 
~ otu kete faydalı olma ı te· 
l.ttliıııtıd~U~? Bu nokta, memle· 

11ıtıaın 1 1 
iç bir kaldele bağ· 

he 'ır. 
llo ıııokr · 

llııı · 8111 de\l inde hatır , ... 
ltıaı IStenıı 1 . \ ı \e er nın orlııdan lı:all•· 
ltıt lcaıııa lltenııekete alt pren~ip 
,11~1 bek~" he~eH hakim ol· 
llıı1:Stiınaı .cııltk~n. ılr.mokrasinln 
lı lıtiknı·ııı ~'~klındeki lı.ötii parti 
a llltij lı;ı hrrşeyi bir kat da· 

~tfeıı adı elıııi tir. Partide ötü 
'il ~i fiJa anıın hima.> e etll.~i kim· 
tetk i~ııı\ \e maıı yere gönder· 
, l~e ha k rauaki nılam ke) fı ııu· 
~ile ltarja lrrc ~ıırulür. \'eya 
'lal'a11 , clııe çıkınağ:ı raıJ ol· 
cı·c ll i~ti~ lıııtt~az:lı bir nıe\ ki 
t~ lıı.i h ar Politikacı ının iste· 
ttte1t e:dnıa>an adam, taltif gö· 

"lılır. e Czillr 'e yerden .> e· 
(f) \ 

anıı Sa: 7; u: 6 da) 

Olimpi.)allara girmi)eeekleri anlaıalan be ~1lorcunııı1. ~oldan ağa Halil ..Ka~a, Nasuh Akar, Ya· 
ar Doğu, Ruhi Sarıalp. Guanfer Bilge 

Yunan Büy~k lçis~nin 1 

beyanatı tenkit ediliyor 
Ulus, elçinin, muhalefet h akkındaki sözlerine kar~ı 

« Çizmeden yukarı çıkmıştır » diyor 

il 
lluruıl lluhablnı i:ı!en 

Ankara, 13 - uAkropolıS• ~a. 
zetesinin A~asofya ,.e Kıbrıs ya. 
zıları hakkında Yunan Büyük 

Dun Galatasaray li e inde açılan ilk \e ortaınektepler 
ergbinden bir köşe 

il k ve orta okullar resim sergisi açı ldı . 

re~im 

ileri resiın 
• • • 

seı·~ısuıı heaeııdi 
Bakan dedi ki: «Şu resme bakmız, altma 

meşhur bir ressamm imzasmı atmız, 

bal gibi yutturursunuz» 
~ ·.· · .....,.

1
.._ ~ Milli Eğilim Babnı dıin Öğ· 

Elçl. lı" kleV ' .~ • ..,.. ~t!f\.soııra Milli Eğilim sası. 
mcviııf! giderek matbaanın daha 

I ' ı mütckall)il bir hale gircbılmcısı 

Aras 1 n4a için lüzuıtı.ıu ihtiyar;lar üzerinde 
P.~ lclkiklerd~ . bulunmuş, matbaa 

Deg'J ı" şı' k•.:I,. t:çilerıle konuşarak dileklerıııi 
r 'J\ dinlemiştir.· Ö~ledcn sonra Dev· 

let R,.siin \'e Heykel lllüzesini 

elçisi Aleksandr Conlumas Za. 
fer gazetesine şu beyanatta bu· 
ıunmustur: 

« Evvela şunu soylcycylm ki, 
11Akropolisn adlı bu gazele, Yu· 
nanıstan'daki bir muhalif parti. 

<Devamı Sa: 7; Sii: ı de> 

Domates, 80 
Kurusa kadar • 

Yükseldi 
Yazın ortasındayız. Şıddelli sı. 

r .. klıır, me\·siın meyve \ıe sebze· 
lcnni çok çabuk olgunla~tırıyor. 
Cunları uzun 'c yorucu çalı~mıı 
ile ) eti§tireıı müstahsil ve :,ine 
lstilılake hazırlanan alıcı rnaale
ef, tabıatııı bu nimetlerini .ııata· 
manıak \'e alamamakt:ııı muzta· 
iptir. ÇünkU arada bir sürü tu
feyli \ c paraııt kendi çıkarları 
\'C k:ızıııı~·laı ı i~·iıı orıalığa h.ikim 
oJmu~larc.lır. İkide bir bunlarla 
suya mücadele cdileceğıne, hal· 
kn ucuz mal ar.tedilme:.inin te. 
minine çalışılaca!!ına dair ı.ÖY· 
leı.1en sözler. uçup •gitmi,tir. 
Şımdi düşünülsün bir kere ... 

Yazın en bol, ucuz \'e kolayca a· 
lınmnsı l:creken domates, IstJn· 
bulda iliı~ gibi olmuştur. ve ki· 
losu 60.SO kuruş arasındadır. 
\'e bôylece üç beş kabzımal hal· 
kı O) nıağa 'e halkı ezmeğe per 
\a ızca devam etmektedir. 

Çukııro\ adan mal !!elrııekte j. 

menmı Sa: 7: Sü: 7 de> 

Pilavoğlu ' nun 
Hacri 
Kaldınldı 

Ankara. ıa ~ Dı:ı~leri Ba· 
kanlıgında YN>ılacak tayin ve 
nakillerin li t ··nin hatırlanma 

ıb arct eden Bakan, burada açıl. llıuıuı ıuuı ablriml:i!ı" 

sı son safhasına imi~ liste· 
ler hazırlanmı bu ktadır 
Merkezden tayın e91Jece elÇİ 

<Oeumı ~a: 7; Sii: a de> 

mış bulunan Lconardo Davinci' Ankara, 18 - Geçen hafta 
oin e~lerine ait sergiyi de gez onbinlerce masum \·atandaşı pe
mijM't. inden Urükleyen \'e onları is· 
· :...Saat 17.30 da Galatasaray LI. tismar eden Ticani tarikali şey· 
ecs.i salonlarında açılan İstanbul I hi Kemal Pila,•oğlu dokuz se.1e 

<Deumı Sa: 7; Su: 7 de> CDe\llmı Sa: 7; Su: 7 de> 

llelslnkl. 18 CHusust surette 
~onderdiğınuz muhabırimız Se
dat Taylan telsızlc bildirıyor} -
l9j2 Olimpiyat oyunları yarın 
(Bugün) saat 13 de ~apılac:ık 
büylık bir torenlc 3Cllı)OI", İki futbolcumuz A\llslral,>alı iki atletle brraber. Soldan sağa cto ru: \'ema Johnslon 

atlama); Rıdvan Bola ta,>; Shirley SCricklaud <80 metre manialı) \C Tekin Bilge Finliler senclcrdenbeıi bekle· 
nen ve nihayet gelip ~·atan Olim· ı 
piyat için c.!aha bugünden bayram 
hava~ı ıçinde yaşıyorlar. Bütün 
hazırlıklar tamamianrııışlır. füJ 
milletin ~ apacağı ger.il resminin 
tok heybetli olacağı zannedilmek 
ledir. Olimpiyatları resmen Fin 
Cumhurbaşkanı açacak ve resmi 
geçidin önünde Olimpiyatların 
banisi sayılan Yunanistan geçe. 
cektir. Bızlmkiler alfabe sırasına 
göre 61 inci gcçecekt.r. Olımpi· 
>"at meş'ale i saat 14 e do~u bir 
atlet tarafından stad) uma getiri 
lecektır. 

Kıvamussaltana serf 
tedbirler alıyor 

llrş spoı ı·ıınıuı nııı ahalı.a) a 
i~tirak edemi)or 

Musaddık taraftarlarma ba skı başlad1. 
altına alındı . ihtilôl mahkemeleri 

Kô~ôni nezaret 
kurulacak 

petı·ol ilıtilôf ıııı Yeni Bıısbakaıı 
~ 

ltfllledeceğiııi söyleıli Yıı ar Doğu, Gazanfer Bılge, 

ilahi Ka)n, Na uh Akar ,.e Ru· 
hı Sarıalp'ın ml.isabakalara gire 1 
ııııyeceklerı t:ıhakkuk ctnıi5tir 1lııd11o ScM.illmiıdcn ı !im--·--------"'"'! 
ldarecıler hu dort gürcşçıyi scr-1 Londra, 18 - İranın l'eni Bas· olan petrol ihtılfılındaki ~bn eti. 
be t bıraktılaı. Br) nclmilel n. baknnı Ahmr.t Kn amu saltana nı teııkıd ederek lalnız bır tara· 1ı 
:impbat komite inin münıcantı· lıuguıı )ayııılaclığı bir be) ann:ı- fın ıııcntaııUerı üzerinde durul· 
ınıza \ereceği cc' abı s:ecıkllrmc. nıcde takip edeceği ) cnı s.ıyasctı dugumı, <lolayı"l.Yle ıkı memleket 
i bır o ıılaııııı tclııkkı cdılmck· ızah ederek iııcrıne mühim \e arasında duşmanlık ınc)clana ge. 

tcdir. Fıl\ akı komıte nazık blı ntır bır \azifc aldığını ı;i.ı~ lemı:i tirerck ga)enın ka~ boldu unu 
u: 3 de> 'e Dr. illusaddık'ın Jngılterc ile <Deunıı ~a. 5: :-iü: :) del 

Haşim i.\lnrtliıı \ c Tunç Yıılıoan 

OKYANUSU AŞAN İLK 

~j(~~.a: TÜRK KOTRASI 
-s ~·:.- "-· ~n f'UNf' YAliMAN 

« RüY AM » DAN NOTLAR : 8 

~sor adalaı•ıııı geeerkeıı •• 
29 HAZİRAN PAZAR GECESi 

- Bıısün Asorların bulur.. 
duğu bölgeye glrdık. Geçen haf., 
laki bii)iik fırtınadan sonra A· 
sor adalarının en bi.ıyıiğıı olan 
Snn Mıguel'in Pontc <lcl Gııda 1 
lımanına uğrayıp. kırılan arka 1 
dırcğl tamir ettirmemız bahı~ 
mevzuu olmuştu. Lakın Haşım 
Mardin, Okyanu u bır hamlede, 
hiç durmadan a mış olmak btı· 
)Clr. Arı:.mızda Asor adnlarını 
merak edenler ur, fakat netice
de uğramamnnın daha ınünasıp 
olacağında herkes itlıfak etti. 

Asorlnrın batıdan yana ilk a· 
dnsı olan Flores'ın 55 mil cenu· 
bundan geçtik. İkinci adanın a· 
dı Faya!. l'\i belen ~akınından 
gc~·eceğız. Faya! on iki glindiir 
gördüğiımüz ilk kara parçası o. 
lacak. Kaplan adayı uıaktan ilk. 
seçen ~emici} e on dolarlık bir 
mükafat ''adetmısti. Çocuklar 
btitün gün goilerınl utııktan a 
~ ırmaclılar. Saat be~ sularında 
Makınist Ali Dener on doları ka· j 
zandı. Kazandı ama, cv\cll'ı A'J 
ustanın, arka:.ından da hepimı 
zin, görduğümilzil sandığımız: ka 
ra parçası aı sonra ka~ bol il\ er-1 

<De\Bmı ~a: 5: ~ii: 6 dal « Rüyam >> 

Florya 
T oplanh ları 
Sona erdi 
Dış siyasetle ilgili 
bazı kararlar alm
dığı tahmin ediliyor 

Birkaç gündeıılıeri FJor~a De
niz kôşkünde Cumhuı·başkanı 
Celal Boyar Başbakan Adnan 
Menderes \ e Dışişleri Bakanı !-'u 
•t Koprulü ıle dığer zevatın 
'npmakta oldukları toplantılar 

ona crmi tır. Amerika Büyük 
elçisi l\lc Ghce'nin de e" el ki 
riin yapılan uzun görüşmelere 
oa\ et cdılme I; bu toplantılarda 
bazı dış meselelerın görüsüldil
~Unü, anlatmaktadır. 

Bu arada bazı kararların da 
me\8mı sa. 7 ~ü. 8 del 

Hacca gitme 
Yasağ ı 

Kalduılmıyacak 
llıuuri !Juha/Jf"mi:dnı 

Ankara. 18 - Suudi Arabıs
tanda \eba zuhur etmesi üzeri· 
ne hiıkiımet tarafından hac se· 
yahaUerlnın sıhbı zaruretle me
nedıldiğinl bildirmiştim. 

Suudi Arabistan Elçiliğinden 
bu hususta bıı ::-iln 'erilen nıa· 
lümata göre, Yemene yakın 'e 
Mekkeden 1000 kiıo~tre me· 
S3fedckl Asir ''ilayetinde uç .,.e. 

<Denmı l)a: "i: ~u : 8 del 
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TASAAIOt'ıı. 
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YAZISI/ IGüNON 

Taass p hastalığı 
Otomobil sigorta 1 H Av•™ Kadıköy cinayeti 

vAzlv•TI · Faili akalandı 

Gül ve diken 
• tel• 

Kimsenin inkar edemt) dt-
Hayatım mUd· r--m=:a----=m===:mı=-===:::mıı:-== ...... 

detince ta. .) 
geride bırakıp 
ilerliye. 
ceklerdır. Btz· 
ler !çın bütun 
rne ele dınlmi· 
zin istıhale im· 
l:Anlarını ara 

lıl bir hakikattı.r ld hO$' 
molmısi geldi gelelı s~tlill' 
ıu k yıiıunden, kadın ~ u dt°' 
den, kan gutme )Uıun 1;!• 
araıi ~ ııwnılen ''e daha :eıı 

nıdığım saygı. Pakistan'da lslôm dünyasını yükseltmeğe 
değer islAm A· ücretleri Yeşllhoy l\Ieteoı olojl lstas· Y umıeri arasın· çalı_şan a~e_şli bir mücahit: Zaferi mühim artıyor )onunun tahmlnlerın• gore 

bugun ~ehr•mlz \e clvaıında 
hna at bulutlu, ııabahlevtn 
deniı yum pil lu geçeCl'k, 
rllıg~"lar değ! ik ) onlerden 
mulcrlil eı;Pcek, &ıcablık ıırt

makta de\am edecektir. 

Kadıköy de Mühlirdar cadde· gel mi.> en &e.> fer .> hıuıı 
1
, da ate~ıı Jafri bir eser ne_şretti 

kadar dınimıze 
merbut olan ,.e ~ __ _,,,==ıc:ıı::::o-
dinimiıi ı;e' en .... __ Yazan: _..,.,,.,_..,,.....,_..) yıp bulmaktır. 

fjehrimlzdekl sigorta 6irk t !eri otomobil kazalarının çoklu
ğunu 'e kendılerinin zarar ettil-lerini bıldir r k otomobil sigor
talarının ticretlerıni artırma a karar vermi terdir. 

sınde bir cinayet lelendiğlnl ve vukua gelen k vgatarııı . .d 

Faılı: Özdemır adında birinin Ri· 1 "'51 aı• !enen cinayetler n sa.>• 

1 
zenin Glineyce llçe5ine ba~lı 

::~~~. ra;!t~!: Dı• • İf JIOJllİ '/Jlosar 
Hazreti Pe~· 
gamber· 
den sonra ılk 
hilr fıkirll ls

Bır müddet evvel 200 lira\ a kadar olan hasarın bu kere 300 
liraya kadar muaf tutulacağı \e enelı'k sırorta tarifelerinde de 
% 20 nlsbetinde bir z.amma gidıleceği bıldırılmektedir. 

d k tı. s 
Kava başı koyUnden le et O · Kan guttiıgii bir kö.>lu ls-
süzü kalbinden bıçakla 'urarak nu oldumıek dıişuncesıle lJll j oldilrdligünü, yııkalannmadığını tanhula geldiği an!ası bl tanda Karachi· 

de intişar eden •Civil and Mili· 
tary Gazette • adlı i(lnlük ga. 
ıetenin uhlbi olan bu zat is· 
Um dun) asını hıristiyan dUn· 
yası derecesine yükseltmek 
içın mllcahede etmekte ve bu 
mUnuebetle taassuba karsı mil· 
caddede bulunmaktadır. 
Yukarıda ismini zikrettiğim 

kitabının •Taassup• ba5lıklı kıs
mını hulAsa olarak asağıya ter
cüme edı~ orum: 

1 İa1Ambet karanlık dünyaya 
nur getiren bir din idi. Fakat 
bugün liderli • iddiasında bu· 
lunan ıoftalann ağzı yalnız ta· 
assup kokuyor ve bunlardan 
yalnız kın f15kırıyor. Onların 
kullandıkları &eytsnl \'asıtalar· 
la dınimiz sisli ve karmakarı· 
6ık bır hal almıstrr. İslAmlyetın 
itil& devrındenberi gıttikçe da· 
ha cahılle n hoc lar dini mil· 
naka5alarm milslümanlığm sa
fıyetini ihlll edeceğini soyliye. 
rek ta5kın bir d re gıbi akması 
icap eden dinimızi durgun bir 
gole cevitnıışlerdir. Zavallılar 
ancak akan bir suyun saf ola· 
bileceğini bilmiyorlar. Daima 
ileri 'e daıma ılerı giden dün· 
)ada bir ideoloJi, hır felsefe 
mektebi veya bir dtnin ancak 
yeni fıkir ve yeni ruh asılana· 
rak ılerılıyeceğıni diı§unmuyor· 
lar. 

İ•lAmlyettc kadınların 
me\kii 

İslamı.> et kadınlara erkeklerle 
mtisa' i haklar 1>ermi;tir. 

Hazreti Muhammed :)'alnız hl· 
yanet eden kadınları dort du· 
var arasına kapamayı ta\sı~e 
etml§tır. Fakat softalar blıtün 
kadınlara bu halı reva gormek 
fstı3orlar. Onları cahil 'e bil· 
ı:ısız gormek isti) orlar. Çalı~n. 

Yaş haddine utjrayan 

Maliye ve Bayındırlık 

memurları 
Ankara, 18 (ANKA) - Bayın 

dırlık Bakanlığı Demıryollar ln 
saat Daire-! Reis Muavıni Yılk 
ıek l\Iuhendis Nazıf Kuran, Ur 
gUp l\lalmuduru Sırrı İnan. Kas 
MalmüdUni Selım Ariı;, Haz ne 
avukatı Hılml Ak·oy. Tumen 
ıaymanlarından Mehmet Ba~ak, 
vemedarlardan Bahrı Gônill, E 
gat Tıyek, Ahmet Uyut yaş had 
dını doldurdukları iı;in emekli) e 
ıyrılmı§lardır. 

Şahitl re kızıp hakime 

muallimlık eden, yüksek tahsil 
yapan hır kıı onların gozilnde 
temiz değildir. l 'için hilkflmet
ler bir ümmetın yüzde elli&ln• 
bu hali re\ a gorenlerle mUca· 
dele etmıyorlar. 

Asırlardanb rl softalardan 
bir tek yaratıcı fıklr ı:elmemiş· 
tır. Onlar kendıleri cahil ol
duklarından halkı da cahıl gor· 
mek istcyorlar. Yalnız Kur an 
okumanın kAfi olduğunu \e 
ba ka bılgtye IUzum olmadığını 
ı;CıylU~orlar. Turkiyeden Endo
nezyayı kadar b!ıtUn hocalar 
korkunç bır karanlık içinde ) a. 
~ıyorlar. Turklyede onlara kar· 
ıı olan ayaklanma buton bu 
zulmet fçınde tek Umıt mesale
sidır. İsUımıyeti ıçin için yıyen 
durgunluktan (stagnancy) kur 
tarmak istıyorsak, onun temel· 
lerıni kemıren bu tufc Iıleri 
berteraf etmemiz lAzımdır. 

•Bundan 1400 sene e\'\el 
musluman kadınları, hatt.1 Haz. 
reti Pe~gamberın aıle azası ti· 
caret yapar, şair, Allm, inkı· 
IApçı, hastabakıcı tc hattA as· 
ker olabılırken bu haklar ka· 
dınlarımızdan niçin esırgen· 
mek istenıyor. 

Son a ır e·nasında ~eti en 
As>anın tek ı l m bU~U u mer· 
hum Dr. Sır Mohammcd İkbal 
bundan 24 &ene e\'\ el ıoyle de· 
m15tı: I lam mılletlerı arasmda 
yalnız Turldye irtica \e c ha· 
ktı silkerek \irdan hUrrl.> ctıne 
sahıp olabılm tır. Yalnız Turk· 
ler hurafattan kurtularak ha· 
kikatı gorme e ba 1 mı~lardır. 
Halbukı dı r mıllrıtler MIA 
aynı eskı teraneleri tekrar edıp 
duru~orlar. Tilrklrr ı c yeni 
kıymetler yar tmaya başlamış· 
lardır \'e bundan dolayı bizleri 

Tuğgon ral Evans 

Ankaradan döndü 
Shape Teş' ılAtı başkanı \e 

Amıral Carn • k rardhı c ıtim 
1 
uhası h c" anı Tu n11ral E\ ans 
dün nkaradan ~ehrlmlze don 1 
mu tür. 

Bır muha 'rımWe goril en ge. 
neral ezcümle demı•tır ki: 
•- E ıtlm saha ındakl orıa

nlza ~on ıçln memleketinize gel· 
mış bulunu~orum. Ankarada as
keri temleri 'e Yedek Subay 
okulunu gezdim Gencrallerinlzle 1 
tema~larda bulundum. Suba} la· 
rınıı Ye ord•ınuz bana fevkalAde 
tesir etti. Pazar gllnll Napollye 

tecavüz etti donuyorum.• • 
Ankara, 18 CA!llKA) - Dör· Şaka olsun diye arkadaı· 

duncu Aslıye Hu uk mahkeme b 1 k 1 
s nde bosanma dhası gorlilen larrnı enzin ya tı ar 
Ahmet Gtil ·a) a. &ahıUerin kendı Ankara, 18 ( \NKA) - Der 
aleyhınde onu;malarına sınir man sokağındaki tAmir atolye 
lenmiş 'e yerınden fırlay rak ınde çalışan 1 çıkrden Şerafe• 
M ·im Hıkmet Memıkoğlu ile tın Türkcan \9 VeHcl Uslu, ar· 
k!tıbenin ilıertne )tirumüş ve kada5ları Hasan Uslu'nun Uze· 
•Vtcdansızlar, dınslzler, ıman r ne bir teneke benzin dokmJş 
s.ıılar, benım hakkımı verin• dı ler ve b lAh re kibritle tutuş' 1ıt
ye bağırmıştır. Ahmet GUlkaya, muslardır. Ha an Cslu, elbıs ·i· 
polisler tarafından salondan çı nın baştanba a tutu~ması Uzer! 
karılarak nezarethaneye gotlirıil ne a ır )aralı olarak hastaneje 
müs ve Mklme hakaret sur;UTJ· kaldırılmı tır. Yakalanan ark:ı
dan hakkında kanuni muamele daşları. bunu şaka olsun diye 
yapılmıştır. 1 yaptıklarını oylemlslcrdir •. 

~ 
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VERGiLERi BANKACA ÖDENiR. 

ıam büyüğü olan Hazretı Ömer, 
Kur'anı Kerim bizim için kA· 
fıdır demiş 'e softaların tef
sırlerine lhtl~ acımız olmadıfını 
SO!' lemlştır. 

Jf Ukflmetımizden lstedığim 

Karaköy araba 
Vapurunun atiatflğı 
Tehlike 

cesaret gosterıp irtica, taassup 
ve dini kazanç va ıtası yapmak 
için inhisarları altına almak is
teyen gangsterlere karşı aman· 
sıı bir mJcadele açmasıdır .. 

Bir islim 
mücahidi 

Dün saat 16 da, Üsküdar iske
le ındcn hareket eden Karakby 
araba vanuru, har .. ketınden biraz 
onra, dumen aksamında husu· 

le gelen bir Arıza yüzünden, yol
J afrl'yl 1952 mayısı esnasında cuları oldukça heyecana du~U· 

Karachi cl\arındaki bır pf- ren ,e hafıfce atlatılan bir kaza 
lftjda kAın mah,-ıvetkAr e\ınde geçlrmistır. 
zıyaret ettim. Softalar kendisi· 

··ıu 1 t hd t t l ld k Gemınin dumeninde arıza Jıu-
nı o m e e ı e m ş o u · 1 ld kt l-aptan 
tarından &0hırdekl e' ınde otu- su c ge ı en sonra: • 
ruyordu Kendısıne ·Bu kadıır t krar hareket iskele~ı olan Üs· 
taassup · hUkilm sürmekte olan kUdara donmck i t~mı;: Boğazın 
memleketinizde bu kadar açık akıntı ı 'e dfimenı~ k~llıınıln· 
olarak nesr~ at yapmaktan çe· mavışı Y4Jutıd"'n •Kara koy• Üs· 
kinmı~or musunuz dedım.• kUdnr, Tekel ön~n~eki rıhtıma 
•Ben hır islam mücahidı}ım \e doğru snrüklenmıştır. 
bu uğurda blmc) e razı) ım, \Sr- Yolcuları huyuk _bir !elA&a dil· 
sın kanım aksın belkı bir fay. &tiren hu slırUkl.,nış, KasımraGll 
dası dokunur .. ~eubını \'erdı ve Kuruçeşme araba 'apurlıırı 

Turk inkıl.ibı Jafrl gibi dü· tarafından gorüler"k, bu g"'mi· 
5iınen hakıkf \C i~İ mU lUman· 1 r kaza mahalline yetismi5lerse 
lar ıçin bir ümıt ı ı ı gıbı par- de bir mlıdahale,·e lüzum k .. !ma· 
Jamaktadır. Turk ınkılAbı el- mış ve •Karakôy• Tekel önün· 
bette ~ Uksek goril Iil dm alım- d"ki rıhtıma ~ ana~mağa ı.ıu' af· 
leri de ) rtıstırecl'ktır. Onlara 1 fak olmu6tur. 
bu) uk 'azıfeler terettup etmek- İdarenın derhal yolladıı!ı bir 
tedır. A ı1 onlar temız ''e llbe- enspektor, •Karako) • iln dıimen 
ral dınımızden ilham alarak aksamındaki tırıza,·ı ıı:idermi$ \'P. 

hurafatı;ı 'e mürtecı softalarla gemi seferlerıne de\ am edebil· 
mucadcle ctmelıdırler. Yoksa mlştır. 
bunlar biraz mu amaha ı;orduk
leri takdırde gene başlarını kal· 
dırırlar. Bazı sozde dındarların 
çocuklarımıza l\ıır'an okumayı 
ö~retelım kfıfıdır, Lfıtııı harne
ı mi okutmak kiifurdıir, tarzın. 
da t"ranelcre ba Jadıklarını i,I· 
ti) orum. 31 Martı hiç bir za. 
man unutmı)alım \e eunu da 
hatırdan çıkarmıyalım kı nsıı· 
ğıki sozlerı sö~ le) en dınımizın 
banisidir. 

Fulbright 

hesabına giden gt.?nçlor 

Tarsus ''apuru dlın sut 12 ıle 
300 ) oku ı lıı Batı Akdeniz Ede· 
rine çıkmıştır. 

Tarsusun bu ~"ferinde Ful. 
brlght anlasma~ı sıereliincP. Ame 
rika) a fötısas tııhsılıne ~iden 15 
C nh ersitc mezunu gene de ,·ar· 
dır. Baslarında Ed. FakUltPı;i 
tngılıı FıloloJı i a~i;tanlarındıın 

•Utlıbillılme minelrnehdi ılel· inci Pırinççlol!lu'nıın bulundu~u 
lahd = Do~umdan olumc ka· hu grnçkr AmC'nlı:ııda 2 sene 
dar ılım talep et•. mUddetl mal~ lktı at, hukuk 

•Hel yeste\Jllezine yalemu~e edelı.fsat ,e bankacılık branşla· 
\ ellezihc la r'alemun - Hıç fü. rında ihtı a· yapacaklardır. 
!enlerle bilmeyenler birbirlerı· Tar u un 'okuları 11rasında, 
ne mlisa\i olurlar mı'·· Romadaki Norolojı kongr,,~iııe 

{ """\ giden Ord. Prof. ih5an Stikrll -. -

: &Et·Ml$TE. ~ 
':~ BUGÜN . 

~-"'-- . "- . . . 
Altlnbezel"'ln 

öltlmU 
6 yıl e\'\ el bugün, 19 Tem 

mur. 1046 da tanınmıs tezJılp 
sanatkArı İsmail Haı-kı Al· 
tınbeıer olmfiştu. Aliınhc· 
zer, S na il 1''efhe recim 
ıubeslnden mezun olmuı, 
1908 tarihine kadar Dhanı 
Hümayun tuğrakeallğlnde 
btılunmu5tur. l\Iuhtellf m k· 
teplerdc ·azı hocnlığı ap· 
mı5, 11)36 ıla Güzr.l Sanatlar 
Akadeınlsl tezyini snnatlnr 
~ubesı 5cfi 'ıı l.,zhlp hora ı 
olmuıtıır. tsHım eserleri 
muzes•nde 'e hu u ı knlck· 
slyonlardakl kı 't11etlı e~er
leJlnden hn~ka birçok cami· 
!erde kubbe ) allları vardır. 
Kabenln kuınk ~azısı da 
rahmetli fistadındır. 

Ti f,8EST 1 

Akıı,.l: maarif sa~lııtı Uzerinrle 
tetkiklere giden 'M. F.l! müdUr· 
IUi!U ~a~lı\ ba mlıfPtllsl Dr. Hlk· 
met Sez11r: A mcrlkııda 'Prem 
meviuooda l l'nl tt>davi seklllr.rl· 
ni tııtklk edecek olan Yerem Te· 
klmUl Merkezi mutehas ı~ların· 
dan Dr. BUlent Çıta da \ardır • --o--

BalıkesirdG muhtar 

u::~imlari yapılacak 
Balıke ir 18 (Hususi) - Muh 

tarları istifa eden 'e) a istıın el 
cektlrllen Merkez kaza) a bağlı 
31 koyde onümUzdckı pazar gUnil 
muhtar seçlmlerı yapılacaktır. 
Son ı;eçımdenberi bu koylerin 
her birinde en az !ıç defa sııçim 
yapılmış bulunmaktadır. 

Balıkosirdo bir koca 

karısını öldürdü 
Halıke ir 18 (Hususi) - Ay

\Slıgın Küçük kö~Und"n Ahmet 
Hala ban adında bıri. 19 ) aşında. 
ki karısı Saadetı geçlmsızlik sil· 
zünden çıfte ıle tildUrmUş, yaka· 
lanın katil sorgusunu müteakıp 
te\ kif edıl miştlr. 

Ticaret ve Sanayi 
Oda~arı ihtilafı 
Dev:m ediyor 
Bilındiği iizere, Sanayi Odııcı 

teessüs ettikten Eonra, evvelce 
Ticaret Odasına odenmi olan 
aidattan bir kısmının yeni Oda· 
ya intıkali icap etmektedir. 

Bu hu·usta. uzun bir zamandır 
iki Oda ıırasında cere~·an eden 
mUzak .. reler hPnUı kat'l hlr ne
ticeye \8rdırılamam1~ olmakla 
beraber, Ticaret Oda ı. bu m"h· 
llğıı mahsuben 25 bin liralık bir 
çeki Sana 1 Odası emrine \'ermis 
bulunmaktadır. ı 
Diğer taraftan, Ticaret Oda· 

sınıfa bulunan anayir.ılere ait 
sicıl do •aları nın Sanayi Oda~ına 
\erilmesi hAdısesı dıa bir ihUIAf 
meuuu vas.fını muhafaza etmek
terlir. 

Ticaret Odesı, bu unavlcil•r· 
den Tücrar va~fını haiz olanlara 
ait dac aları d"\Trtmemek fık
rindedtr. Sıına\I Oda~ının ı•rarı 
hallnd", ihtıUıfın nuıl halledıle
bil,,ceğı h"nlız hılınmemektedır 

Sanayi Odasının , henUı tavaı 

zuh etm mı, ''" tavuzuh etmıı~ı 
de ha\ 11 uzun r;UrPcek nlan hu 
hAdlseler kRr&ıqında, fııll olarak 
faalı ete daha hır zaman başlı a· 
mı •arağı alAkıılılıır arafından 
ıfade edilmektedir. 

Ö~retmenlcr kongresi 

sona f'l!rdi 

Uç gunrlPnberı J'lalkanlar· 
da bulunan sıcak hau rlalga· 
ıs ı m mleketimlze dtı~ru gel· 
mekteıtlr. 

Dun ıehrımlzrle hava sa· 
hah le) ın aı bulutlu, sonrala· 
rı aç ık gr.çmiştır. f"lıinUn en 
du5uk suhuneti 20.5, en yuk· 
sek 3o.4 santigrat ka) dedi\· 
mi5tir. 

KUÇUK HABERLER 

1 

yazmıştık. İkinci Şube birinci kı· Karadeniz ko,>lulerind~~1 r· 
sım memurları tarafından sıkı rı, d ıışmanının itini glLf.l.'tel 
bir takibe uğrayan Faik nihayet ce araılıHan sonra nlhB' t-
dün tzmitte yakalanmıştır. onıı eline geçirıp daha_fı,. 

Abam üzeri saat 18 30 sırala· çcn gun kalbınden btt"" 
rıııda Ji'"ne aynı memurlar tara· 
fınrlan İkiıırl Şubeye getirilen 

11
'r&te dalıa dtin de 'j\Je.rd~ 

katil, İkind Şube mUduriinUn ko •!erinde bir çc"u~un bh1
111 fnrularına f!\'VelA cevap \'ermek kasının tarlA.sından r.o 

11 istPııı,.miş, fl')nra, e\'velA aramız. l.oparmuı ~uz•ınden but~1 da hıç hir sey yoktu. ben de has-., kci) halkı saatlerce ı;arPI . 
kasından oğrendığime gbre Me· on iki ld~i oldu, otuz kl5l r' 
det babamın kafasına sandalya 

d ralandı. ot 
rnrmuş, bir gUn bana a 'ura 1 Bunı r olu~ or diye deJll ıJ 

f'AZl,I\ Hı\\' ı,r,Lt cai!ından korktum ve onu kork- r 51 kotudur, istemh"Ortıı ııı. 
J\Al\l\'ONI,AR ARABA tu~um için vurdum. dbeceğız? ... o le e. oıınaı·r· 
''APUltt'NA ALINl\gYACAK İkinci Şube mUdOrUnUn bıça ı ra ffrr giııelin bir kusuru 111• Sryrilsefer nizamları icaplarına kaç defa vurdun sorusuna d;ı bir dır \eu gulu r;e\en dlkf .~ 
göre, tıısıdıkları ~Uklerln irtifaı defa \-Urduğumu hatırlıyorum. ne katlanır de.}ln gecect"' 
z.emınden itibaren 3 metreden demiştir. ı ı ? o d ı ı 

d b b 1 U m ' ı ... a o maz.... -' 
faıla olan 1; amyonların araba , a· Dı~er yan an a asıv e gor · ki 1 d '"''" nazı m·e ı:r e:ıno.ıı.• 13 purlara k~bul edllm mesl lAzım sen arkadaiımıta babası, bana i sllhh ta~ımak \e tıı51dıl: 1 
gE"ldığl halde, buna rıayet edıl· kimse sandalya nırmaclı. Arala· rı ı;il ıhı lstcdikt,.rl gibi ~~. 
medıği gôrblmti§lür. nnda ne otriuğunu bılmlyoruııı lanmnk P.rbe tl!i!i manls\ 

Keyfiyet Emniyet 6 ncı Sube Medet'in oğlum tarııfrndan oldu ııh nrlar anlff ılan. Her bJ 1 
mücltırlll~ürıre yenıdrn ele alın· rülme~lne \'e o11lumun da katıl ıle ö le nlma a, d .. rnokrtıS 
mıs ve Pmre avkırı haı eket eden olma·ınıı ilztildUm, ·.ıedet kapı gl'l"li çe lth ~·uzlcrrlrn ı:ıı· 
kamyonların araba vapurlarına komşumuzdu. ncı •apalım kader ıalar. , ar lanınlar olrllirıııt· 
kahul edılm,,mPlerl Şehır Hatla· hbvlı:vmı~. demistir. d i"r lııı kadar arım~ı ı. ~ 
rı İsl .. tmesınf' hlldırilmıstlr. Cinayete kinin ı;•bebl.yet ver Drmokra '' i silıih ta ıın• 
... A., •Ko· 1· ,.E TOFHAN'E dı i, babasının mı yoksa oğlu- 111t ,.. "·• 'e sllAhı "li ı l!iir<>l lı' 
RIJtTll\fl,ARJ!'\IS nun mu sebetıiyet ''crdıRI henüz. mık sanım cahili!'" bulu"'ı 
~JUA YESE"İ anh•ıhmamıştır. Tahkıkata de· ilfl' ı hflir. n"rl'n!<ratılı nmr 

Denirrılık Banka ı, Karakoy 1 vam edılmektedır. ı:;rll tlkce lr o f'"11l11Fr dtı 
\e Tophane nhtımlannda fada ı G len motörlü vasıtaları molmıcinln h kllıf mA"~•t" 
eşyıı konulma~ı ytızlınden hrr· I k k b I anlamak husunındıı bilgi sb~ 
haTI"I bir "ÖkUntil ha~ıl olup ol· oyaca yer U unamıyor " " ~ hlbi olm a basladıkcı 
madığır.ı tetkik etmek Uzııre, rıh l Son gUnl,,rde hol mıktarda i lrr dr dı17.,ıecek <'lbet o 
tımların deıılzle teması olan kı· motbrlu n· ı acıtaları gelmek 11a ıınıınıttıı,, r. Anrak o ıJ 
~ımla ında dalı:ıc mıııı f'n,.~I ~ ap te. g\imrıık sahalarında \ e rıh· mıına kaihr, rrsınf m"k''.:'b 
tırma ;ı karar \ Prmi~tir. luaye· ı tımlarda bu vasıtaları ko~ acak tarın rla, demnlmıcirı•n ııa 
nnlerc paz:ırtesl gUnlı ba~lana· yer bulunamamaktadır. ıa~ımak ,e ıı;llahı ke~fe gort 
cııktır. Halen limanımızda bulunan ı,, 11 ııanmak olmıııhiiı~ı 0 cı 
J,hT ·ı Pim \JIT, \Tı\r K yabancı bandıralı 24 geminin hlll"rr arılatmıık i hırlr celi 
TF.nntm;mt crnf'tKIYOR hamulPsinrlen bUvtik blr kıgmmı rlelli ıl Hanmuı uzundıf· 

Tilı;Jdw• nfretmen nern,.ı.-ı,,rı S2ravburnundakı ambar' e an·ı da (tahminPn 400 adar) otomo· 'aı .. ıa resmi makamlar bU 
l\Jılll Blrmtı neşlnrl 1'~m~ılrıl"r trepoların ordu tarafından kut. hı!, kamyon ve kamyonet gıbi '""''Z" ıııerındı, dıırmu)otr 
Kurulu, dUn de. Eaqt A da Arifi tanıldıkları bılınmektedır Dun \'aq+alar teşkil etmektedir. ıt"ğtllNtıır teseli kan ,u 
Gllrpınarın batkanlığında toplan· öğrendı:ımıze gore, bu s~hııdaki 1 Bu hamulenin. e.sa en do~u nır \'Uıtın!l~n ielP""" c1ııa· 
dı. ambar ve antrl'poların tahlıye halde bulunan Zrıytınburnu IS· etler fr;In ceı2'1 iıfaını };11' 

KUrsUye $!elen llfıllt Birlik .. ıUJmrk uzere oldueu Denı cılık kele 1 chıırındakl sahaya boşal· dar artltraca.k hır kanun tl•· 
başkam HAmdi Raırıtı A•"rlı>-nir Banka•ına bıMırılmış olmakla tıla<'ıı~ı ö~rı:nilmiştir. ı;.arısının 1-.nruıanl!t..akta c. 
l'\'H•lkl gUn. tem·lkflorfn ra-cır rera!ıer. bu faalıvete henüz ba•· ı Bılınrlı:ZI 1:ibl. bu ~ahı.da bu- dulunu itltflcruı. F kat si~ 
hakkında yap•ıkları tFnlr•dlert'.

1 

lan lmarnı~tır. • • lııınn ~ "P~ enı o'omohıl, kam' on Jlh tar.ıma Te kııllanm nıt• 
\Önetlm kurulu adına cr.\l!p \P.r· AlA lıb bu n roluın bo•a1 \e efl'•ah ı•hal nıalh11, banlı\O ~nundıı gıiratli dal'ran.ılınlJI· 
mı lır •ı'm~ Jıo lım nda bır ferar'ı. renı lt' glçllo g"lıı l"r 1 in bir fhti 

Hıımdı Ragıp. b0ş Eaat iln•n o'ar ~ı kanaatınde bulunmakta. acaıp o•om~bıl rarkı ma,.nr ·ı nıı Dem!~~~ız 11~~~~!~· guıell 
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da kabııl Pdi\ml~flr anmış \C m •e~ · ı-n <JHkay r rıkan Hava Kıın etleri Sekret"r I Sadun G. SAV 
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ğe karar \ermiştir. V ı t BİR CAY YERİYOR Başkanı, ~ı ili Savunma ~akanı, Hayal pe inde J o~meı.ta~ 
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dııvet edilmıctır. k HİCRİ 1371 - ŞEVVAL :z& 
Ankara, 18 CANKA) - Ba th, r h ETCIJ F.R J\tR!liEr.ı i mo rat Parti G.enel Bafkanı Ad, ' 'asati Eıarıi 

~ınrlırlık Bakanııı.ı Şıle karsı· MAl1KEl'ıJF:lf\'E B 5'''1 °DU ,nan Menderesi ölüme ~ehdı SABAH o• 43 09.0S 
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ı;ında bulunan Kefken adasınja Mıllh etçıler Der.n .. tl Tilrkıve ruşması sona ermiş ve sanık 17 ÖGJ,E 12 20 Q! 4 
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tir. 1 milyon !ıraya çıkacak \"e meye \'Prmistır. Haber aldığımı· sına mahk<ım edilmi$tlr. AKSAM 19 37 ı2.00 
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1 
Kurt blittin b~nları bıllyor 

\C kendine Adeta b1r iftıhar 
hissesi çıkarıyordu. Ray ona -~~=' 
tabıatınin içyuzünu anlattığı ,..""""' ... ' 
andanberl artık hiçbir endişesi 

ıııa kalmamıştı. Ray'ın gUvenıle
cek kadar durıist ve kcndısinl 
idare edebilen bir kız. olrlıılitı· 
nu oğrenmistl. Yalnız Kurt'u 
korkutan taraf Ray'ın henüz 
e~lenme tekltfıne cevap ver 
memiş olmasıydı. Belkı drafı fi~~) 
bir goz ı;ez.dırınce Ray koca 
olmağa l~yık hıç kimse göre· 
mıyordu. Ray da bunun boyle 
olduğunu bıldlğı için Kurt'a 
yuı \'ermekten gerı kal mı.> or· 

YAZAN~ ~NNI' NUlt$T ÇEvı°rlEN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 
ıı 

du. 

Adolphe'un ölUmUnden son· 
ra da her sey bo) lece eskisi 
gibi devam edip gıdiyord ı. 
Yalnız bir tek fark urdı. O 
da hiçbir şeyde eski tad kal· 
mamış olmasıydı. 

Ray, ::afak sökerken uyanır· 
dı. Bu eski bır adeti) dı. Fa· 
kat şimdi U)anıp da hakikatle 
kar51 karşıya Eellnce içine ka~ 
\'et cokilyordu. Yatağının iç n
de uzanmış olarak kaldığı mlld 
detçe derin derin diişllnU) nr 
ve kendi haline bakarak Ur· 
periyordu. Sabahleyin erken 
den ba~la)an bu sıkıntıyı yen 
mek epey guçtü. Yataktan kal· 
kıp da ) ine yeni baştan blltU:ı 
bir gUn yaşamak kolay $ de 
fildi. Babasının blUm!lnUn ha· 
k kat oldui!'ıınıı h •• ,. rrek k.,r 

kulu bir rilya görmediğini an· 
lamak Hay'a çok ıstırap \'eri· 
~ordu. Yattığı yatak annesinin 
geltn yatnfı idı. Annesi bu ya. 
takta da olmilştü. Şımdi aynı 
karyola} ı üvey anne Tagen
hor t, Hay'a iğreti olarak \er· 
misti. 

Babasının bir müddet ev\•el 
sıhhatli ve normal bir halde 
sUtlll kahvesin! içerken birkaç 
gUn sonra ölmesi. sonrıı da 
tıpkı dllkkftndakl herhangi bir 
eşya gibi bir tahta kutu içine 
konularak evden gotllrülme.;I 
Ra) 'a çok acı gelmişti. 

Gene kız, oltimUn haksızlıeı 
na kızıyordu. Babasının herkes 
içın. Tagenhorst \'e Freda için 
blcbıleceğıni kabul ediyordu. 
Fakat Ray"ı nasıl bırakıp da 
tidebilmişti? Hem de son defa 
olarak hir kerecik ne yilzUne 
bakmıı;, ne de gülümseyerek 
\eda etmişti. Ray itin anne 
sının ôllimü acı bır çocukluk 

hAtırasıydı. Fakat bütlin ömru: 
na babası) le geçırmis olduğu 
için onsuz ha)at Ray'a ağır 
geliyordu. Babasını o tahtıı 
kutu içinde Ray'a gosterrne· 
mislerdi bıle . Tagenhorst'un 
hısım \'e akrabalarından altı 
kişi gelmlG, tabutu yüklenince 
gottirmUslerdi. Adolphe Sch· 
mldt, arkasına dönüp de kızı· 
na bakmadan evinden mezarlı
ğa gitmişti. 

Ray'claki bu şaşkınlık aylar· 
ca surdü. Evin lizerine ıSııtı· 
lıkı rliye bir levha astılar. Evi 
sattıktan sonra da üvey tınne· 
si, Frecla ile oğlu Marshall'ın 
)anına Youngsto m'a gitıneği 
dli~tinUyordu. Fakat bundan 
ev\el hava gazı memuru Hugo 
Hanck'ın Freda'ya evlenme 
teklifinde bulunacatını umu· 
rorlar ve bunu bekliyorlardı. 

Bır pazar sabahı Freda. 
Ray'ın odasına geldi. Konuş. 
mak üzere \•atatına gırdi ve 

te!Ash bir ta,·ırla 11vey karde· 
sine şu suali sordu: 

- Ray, ıına ne demektir? 
- Freda, bos le iel !er sor· 

rnak nereden aklına gelır? 
- Ne demcktır, ıoyle .. 
- Ne diye soruyorsun! Bu· 

nu sen de benim kadar bilir
sin. 

- Ciddi olarak söylliyorum, 
pek bilmiyonım. Her halde fe· 
na bir şey olduğunu duydum 
ama tam mfıı:ıasıyle ne oldu· 
ğunu bilmıyoruın. 

- Sen her ıtızar ~·lllsp•e dırı 
derslerı almağa gitmiyor mu· 
sun? Allahın emırleri arasın· 
da bö,>le bir şey )'apmamak da 
vardır, hiç duymadın mı? 

- Ben sana Allahın emirle
rini sormu)orum, Ray. Bura· 
da, bu şehırde oturan blrisı 
nın zına yapmasından bahsedl· 
yorum. 

P'reda'nın uçları 
örülmü tO Pembe 

iki orgU 
yanakları 

ve masum dudaklarıyle tam 
bır çocuğa benziyordu. Fak'ıt 
kalbındeki bu he~ecan ve his 
hercümerci nereden ileri gell· 
yordu? Ray, Ü\ey kardeşıne 
anlatma{:a çalışıyordu: 

- E\'li olan insanların bir· 
birler nl aldatmamaları llızım
dır. 

- Ya, demek ki bunun gii
nah olm~-ı ıçin mutlaka e\•ll 
mi olmak !Azım? 

- Evet. 
- Demek ki herhanı:i bir 

erkek 'abancı bir kadını alda· 
tırsa $(ti nah sa) ılmaz mı? 

- Bu da ne demek Freda? 
- Yanı evli değUlerse bu 

zina sayılmaz mı? 
- Tabii sayılmaz. Sen ço 

cuksun Freda. , 'e demek iste
diğıni bilmiyorsun. 

- Hıç de de ti. Bizim mek· 
tepte bır kız var, bize neler 
anlat•vor b ı~en. 

- Sen öyle kotu seylerl bit 
daha dinleme Freda .. Bu ziol 
pislıkleri ancak ahlAbız ıtıt 
lır anlatır. Bunlar sana gorc 
!Aflar değıl. 

- Ne soylüyor bilir misin 
Ray? İnsan çocuğum oJac.lı: 
diye bir erkeı:e kendisini zorla 
aldırta bilirmiş. 

- Freda, bir daha böY;e 
şe) ler soylersen ağzına bil: er 
sUrcrim. 

- Peki ama, insanın çocuğ 1 

olmak için mutlaka fena b r 
şeyler yapması !Azım değil rnı· 
dir? 

- Ne diye boylc şe~ler dil· 
şUnUyor un, Fred/! 

- Sen de dU~unürsiln aın3 
söylemezsin. 

- Yalan! 
- Hiç de değıl. Bu :tadar 

erkek senin peşınden koşu} .:ır· 
Nasıl olur da dU~linme:ı:siıl• 
buna Jmkan ''ar mı? 

Freda'nın söılerl belki dC 
yalan de~ıldi. Fakat bbylc çit 
kin b r tarzda bunu ifade et 
mesi Ray'ı incitti. Frcda'rıııı 
bu gibi şeylerle meşgul oıoıJ 
sına kım ihtimal verırdi? Jlef 
halde erkek . kadın münase
beti O) le esrarlı, öyle muğlAJ; 
bir şeydi ki herkesi a!Akadsr 
ederdi. Ray da hazan düşUnUr 
dü. 

< neumı ur) 
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İranın 
'l'ilkisi 

* i raıun ;) eni Ba bakanı 
Knamu saltnna lran ile 
İngiltere arasında petrol 
ihtil afını hulletmenin 
imkan ız olm:ıdığını Ö)· 
lemi tir. * Kore'de Batı cephe indi' 
lrnmuni tlerin kunetli 
biı· taarruzu pu kiirtül 
müştiır. * İ k i Yugo la\ Bakanı \'u· 
naniı.tn nı zi~ artt ed~cek· 
t i ı . * 19:>2 Olinıpiy:ıtlan bııgıın 1 
llel inkide mcı a imle a· 
~·ılaeaktır. 

Türkiye - Amerika 
1939 ticaret 
Anlasm:ası • 

Sona erdi 

Amerika yedi petrol 

Jıakkında talıkikat acacak 

sirk eti _, 

.,, 

Bu şirketlerin muazzam bir tröst kurarak Ame
rikanm ticaretine ve Ortadoğu siyasetine 

l1ôkim olduğu iddia ediliyor 
Auooıaı~.ı Prtu 

\"a~ington. 18 - Birleşik Amerika Genel !-la\ cı ı James P. 
Mc Granery dün gece :iaptı:;ı bir basın toplantı-ında dün;;:ı· 
nın en büyük :iedi muhtelif petrol şirketi hakkında re~ınen 
talıkıkat açılacağını bildirmiı;tir. 

Savcıya göre aralarında iki İngılız şirketi de bulunan t>u 
mües e,;elerin 5 tane~i Amerik.ın kuıııpanya~ıdır ,·e bunlaı· mu· 
azzam bir tröst me:idana getırip lkareli tahdit \e Ameı·i:,a 
Orta Doğu siyasetine hemen hemen tamaınıyle hakim olınak!a 
suçlandmlacaklardır. . . .. 

Sa' cı bu tahkikatın ::\fi::ı,oıın Demokrat Scnatoru Thoın:ıs 
C. llennigs'in talebi iizerinc açılmakta olduğunu açıklamı lir. 

Demokrat Senatör :zikre t'ği petrol kumpanyalarının Orta 
Doğu, Endonezya ve Vcnezucla"da ınerikan iyasetine te~ir et 
lıklerini ileri sürmektedir. 

Senatör Hcnnings, Dışi lerı H Sarnnma Bakanlıklarını hu 
me ele hakkında açıklamada bulunmamakla ith:ım elmi;ıtır. 
Bu :iirketlerin inhi :ırcılığı bJkkında ileri ürülen iddialarJ ih· 
tha eden dos~aların muhte-.iyatı ~imdilik açıkalnmamakta· 
dır. 

Bahis me\·zuu petrol sirkelleri müme :.illeri henüz bit· de 
meçte bulunmak istememisle:dir. 

~ÜTUKLAR.tıllım~goro@& 
tOMliURIYET ııergünkü maıunrıılardan: 
·~ . İ> soı·ı·A - izMİR 
ıı, 0i an :\°adi, ı.ütununrla ~ a· 

J0t: 

' \'u 01aıı nani tanda yapılmakta 
ııııı . tCelf!ı Bayar• mektebi. 
bnsııatı ilerliyormus. 

llıUca ernek orada, bu gibi mü· 
l•r sescıeri •Yaşayan adam· 
~it namına iznfeıı etmek ~a:""' 
hkııı~e~ıı. Hatta ihtimal bu 
de ın arda Yunan şehirlerin. 
Ilı~, ~set~ «llfender<'S stadyo
~blı·hhut «Köprülü plajı• 

llınden Hrler açılabilir. 
llıeııı ıu~dan anlaşı lıyor ki, 
~. d e et içinde imkSıı yok· 
llı rı ışında dahi ebedi olma. 
1tiı~/•sıı~:an büyükler için, ö· 
dırı, teçı lnıez bir zevkı \"ar- ı 

- ,\Uo ..• Allo ... Ora ı Sular İdaı-e.ıı i mi'?. 
'reNI ISTANBUL ı ne zaman L:csmiyeccksiniı haber Hrin de e\de 
............_ - """"n"" CTC:\' I 1> ııı 4 ili 

"''it:---_ 
~lt~P.'\ POLİTİKA IXIN tiey, birtnkım siyasi gergınhk. 

1f !"\t.ıK TARAFLARI lcrden doğan kasırganın :>atış-
:tııeti~bi,p Edib - Törehan A· nıası ve özlenen barış güneşi. 

Eldoform 

1 Romanyada 
Çocuklar tevkif 
Ediliyor 
Londra, 18 - Roman) adan .ıe· ı 

len son bit· rapordan anla~ılılı· 
sına göre, nonıaııya gizli poli i 
bu ay b:ışındıınberi on ila on be~ 
ya in ı· arasındaki çocuklar ar:ı 
!>ında te\ kitlere başlnmı~lardıı·. 
Temınııı basındanberi gece 

yarısından sonra e\ lere ba~:mı 
yap:ın gizli polis ajanları 300 ü 
milteca\ iz numen çocuğunu tcv 
kif ctmişlır. Anla ıldığına göı·c, 

ı 

Mali 
Durıını 

A Larıı A c •• 

Ankara, 18 - Gazetelerde ) I · 
yınl::ır:an 'l'ürkiye Cumhuri) ı:ıtl 
i\terke:ı: Bankasının 12 Temm ı ı 
95:! gününe ait vaziyet rel\·eli
ne n:ızar:ı:ı, ~Hın me\cudumuı 

419.289.23 UJ4 lira, döviz alac:ı· 
ğımız 1G3.894.110.60 lira, barict 
tedi.>e imkanları yekunu i e 
58a 183.362.54 liradır. Buna nın· 
kabil diivi:ı: borçl:ırım•z 493 mil· 
yon 567.809.51 l ira olup, har:ct 
tediye imkanları bakh esi i• ı 
89 615.553.03 lira) a inmistir. 

bu çocuklardan ebe\"e) nleri \'e 
akrabaları hakkında m:ılum:ıt a 
lınmakladır. Ru sayede bllha~ a 
poli in aramakta olduğu birço': 
antikomünist partizanı ve sab;ı 
tajcıyı ele neçirebileceklerini ı.o . 
münist polisi ii ıııit etmektedir. 

Dö\ iz borçları. 330 mll.> on Ji. 
ra) a ) Ukselmiştir. Ha ıci tedı) • 
imkanları baki)esi. 950 sonund a 
3j5, 1951 onunda 276 mılyon ll· 
ra iken, 12 Temmuz 95::? de b•J 
imkfln 89.6 milyon liıa)a inm·, 
bulunmaklndır. I'icaret mu\ 37! · 

ne l açığının sür'atle bü) üme~i 
endi,.e ) aralmıya b, şlanustır. - -o--

Bir katil 18 
Yıl hapse 
Mahkum oldu 

nkaı·a, 18 - Bundan birkaç 
sene e\'\'el Ke kinin Beyoba'ı 
1-öyUnde kan glıtme yüzünden 1 
llir dnayet işlenmiş. K:ıya Er 
dal adında b' r :ıhı , Yüks0 :, 

:\tüheııdis Taki Pehlivanlıyı ôl· 
dürmüş ve bu dlh·ava şehrimiz 
ağırı:eza mahkeme inde de\":l'lı 
olunnıustıı. nıı miihinı dava OU· 
!1,Üıı neticelenıni ·lir. 

S:ı\'cı, ~a nı ğın maktıı lii ta:ıın 

milden öldtirclüğünü ileri .süre 
rek idamını istemistir. :\lahke· 
me çoğunlukla savcın ın bu tale· 
bine uymamış \'e :ınığı 18 e:ıe 

ağır hap e mahkum ~tmlştır. 
Diğer taraftan m:ıktul Yük· 

~ek :\Hihendis Taki Pehliv:ı:ılı 
nın adamları da kati l 7.i) a Er· 
dalın iki karele ini öldürmüşler· 
dir. 

Bir şehidimizin 
Eşine madalya 
Verildi 

Aman ız bir ha talıkt:ın onra 
senç ya~ında aramızdan epediyen 
a)Tılan aile büyüğümüz, lstanbul 
Basın Temsilci i Zahir Ferit Tö
rümküncyin l'enazesinde bulun
mak, yaz ı ile bnss:ığl ığ ı dilemek, 
evimize kadar z:ıhmet edip tazi 
~ede hulıınmıık suretiyle derin 
cıcım ı zn istlr:ı;. eden, merhumun 
•ah i do,tların:ı, mcsle!• arkada · 
lanna, men~ubu ,·e emektarı ol· 
duğu ba~ııı ailesine a;. r ı ayrı le· 
~ekkür imkunın ı bul:ımaclı 'ımız • 
dıın. bu . ükraııımrıın ibl8ğıııa 
muhterem r:azetenb:;n ta,·:ı -ulu· 
nu saygıl arı ınızl:ı rica ederiz 

Türkiyede 35 
Banka var 

Kadınlar Rirliği ııı r. n ·ııııla n ıl iıııkii topl3nlll arında \ nkara, 18 (T.II.A ) - İkinci 
Cıhan harbinden sonra, bütün 
düııyadıı olduğu ı:ibi Tıirki~ede 
de iş hacmi artm15 \e bu sebeple 
Bankaların adedi de ) iJkscJml11 
tır. 

KADINLAR B İ RLİGİNiN KARARI 

Carsafla nıüeadele 
edilecek 

Yapılan bir i tatistige göre, ha 
len TiJrki~edc Cumhuriyet ı.ıer· 
kez Banka'ı hariç, 34 banka fa. 
ali~ette bulunmaktadır. 

Çarşafa rağbetin çoğalması sebeplerini tetkik 
için muhtelif bölgelerde tetkikler yaptlacak 

Bu 34 bankanın sermayelf'ri· 
nin y{?ki'ınu ise 999 rnilyon Turlc 
!im ına baliğ olmaktadır. 

-o-Son · günl('rdc Anadohınun 

lıirçok yerlerinde. ~·arş:ıf giyen 
kadınl arın çoğ:ılması üzerine, 
Türk Kadınl ar Birlıği, bu işı ye. 
rinde inceleme) c karar \ ermis
tiı. 

Kadınlar Bırlığ; Başkanı İf. 
fet Halını Oruz. ~unları su) le· 
rnişlir: 

u- Son günlerde muhtelif ıl 
!erden ald ığımız mektuplardan. 
Anadoluda çarşaf gıyenlcrin, 
ç=ftepeçe takanların çoğaldıgını 
tnlıyoruz. Yine öğrendiğimize 
!!Öre, birçok ~erlerde, medeni 
'>Ckilde giyin<'n kadın larımı za ta. 
r izkar bakılmakla, hatta haka· 
ret edılml'kledir. Bazı hususlar· 
ıia ya nlış anla~ılan demokrasi, 
hic bi r zamnn irlicaa sebebi)et 
\'ermemelidir. 

Bu işin aslını etlid etmek Ü· 
Lere, muhtelif viliiyetll're arka· 
daşlarımızı göndereceğiz. Mcr· 
l;ezden, l\laraşa, Zonguldnğn ele
man ;önderileeeği gıbi istnnbul 
Teskliatından da Avukat Cahi 

Ame
0

rikanın Sesi radyo· 

sunun verici istasyon 

gemisi Akdenize gelecek 
•Amerikanın Se i • radyosu 

nun \·erici istasyonu olarak kul 
\an ılan U. S. Coast Guard gemı· 
si. Sovyet Rusya ' e peykleri:tc 
neşrirat yapmak üzere Akdeııi 
ze clo!'!ru hareket etmistir. 

de Allan,' Erz.incan:ı 

Japonyada komünistlerin 

bir nümayişi bastırıldı 

Tok) o, 18 (A.A.) - Japonya
nın L ·ara chrinde polis kun f'l· 
!eriyle 1200 kadar komünist nü· 
m:ı)işçi arasında cere~an eden 
çarpı ma sonunda 9 kişi te\·~il 
edilmiştir. 

Komünbller polis karar:ahın.ı 
yangın bombası) le taşlar atını~· 
lnr ve bu arada 16 polis memuru 
yaralanmıstır. 

Kızılcahamamın Süle 

köyünde yangın sıktı 

Kızılcah:ıınam, 18 (A .• \ .) 
iı~c) e baglı GİJ\Cıı bucağıııın 

·u1e köyünde bugün bir )an~ın 
Çlkmı s \C 34 aJı.ap köy e\'i ~an 

tı r 11 mı tır. 
Yarın Erı.ıncana haı ekct ede. Yangın bir köylünun ) emek 

cek olan Arnkat Cahidc Altan ocağındaki ate i söndürmemcsin· 
f'endisiyl~ gô~u~en arkndasınıı· den ileri ge!mi ir. 
ı.a demışlır kı . Koyliılcr )aylava çıkmı5 bu· 

0

11- Bu ırııca harek<.'Ueriııin l Jundu undan insan 'e liay\ anca 
sebeblerını araştıı ıp hır rapor za~ ıat olmamıştır. 
naıırlamak iı;m Erzincana gıdı· Te bit edilen mal kaybı 15 ton 
,ıornnı. Gereklı incelemeleri bugd:ıy, 117 )alnk • yorgan, i 80 
)aptıktan sonra harrkcte geçe. parca kap • kacaktır. 
<.<'ğı:ı:. Kızılcahamam ka~·makamı, dok 

Diğer taraftan öf:rcndiğimiıe tor \ c il jandarma komutanı Ya· 

~öre. Kadınlar Birliği, bu me\'· ka ~erine giderek köylülerin ilk 
rnda :\hiftııliıkle de temas ede- y:ırdım i:lıtiyaçlarıuı 1eıııin ct.-

1 cl'ktır. mi~lerrlir.' 

SERMA YE TEZYiDi 
TÜRK TİCARET BANKASI A. ş. 

İDARE llJECLİSiNDEN 

10 'l'cmınuz rn:>2 tarihinde toplanan &mıl.: :ııııız olağanüstü Gt>- I 
r ncl Kurulunun sermayenin arttırılmasına dair aldığı karar ge-

reğince: 

1 - Yeniden ihraç edilecek fUi00.000 Jir:ılık her bil'i elli Türk 
lirası itibari kıvmette 54.000 adet nama , .c 78,000 adet hamiline I 
yazılı aksiyon io EylUI 19:>2 tarihine kadar ıncırkeı. Ye şubelerimiz· 
de suskripsiJoııa arıedilınistir. 

2 - Sa)ın aksirnnerlerimi1i: ıs Ağusto~ 1 Q;)'! Pazartesi günü 
ak-ıamına kadar, ~ iizde ) iiz elli nispr tindc tc bit edilen ru~han 
haklarını kullaıunak tizcrc Bankamız merkez 'c ~ubelerinc ıniira· 
t'aat ed<'rck i~tirak talcpııaınclm·ini imzalamaya da,·ct ederiı. Bu müd· 
det i~iııdc müracaat rtıni) enlerin ruçhan hakları sakit olur. 

:l - Hissedar ol mı) an sa) ın halkım:1ın i~tirak talepnameleri de 
ruchan haklarının istimaliııdcn kalan miktar nispetinde şimdiden 
kabul olunacaktır. 

4 - l~tirak talc}lllaınclcrinin imzasi) le birlikte pesinen ödcınc· 
('ek miktaı· ihraç bedelinin r~ 25 idir. Bakiye bedel idare i\lcclisi· 
mizcc ayrıca tesbit \'c ilan edilecek tarihlerde talcb edilecektir. 

ttııda a daki eçim hazırlıkla. nın şımdıki karanlıklardan 
lla 11

11• bu memleketin Anu· kurtulmasıdır.• 
) or ~::ltikasından baru.Ie di· YENi SABAH 

gundur. İlk İ liım halifeleri· 
nın 'e hükümdarlarının he. 
men hic sen·etleri yoktu. Ken
dı ve ailelerinin boğazlarını 
zor do) uruyorlıırdı . .Bu dev
re İslamın en parlak ve sat. 
\et zamanı olmuş ve fütuhat 
Afrikanın ta öbür ucuna hat· 
ta Asyaya kııdar yayılmıştır. 
Sonrıılan se(ahet, ser\'et ve 
:zevk saltanat ve idare makam
larındakine arız olmuş \'e bu. 
na mu\·azi olarak da nüfuz 
azalmıştı. 

HOŞ MEMO - Al JU budu, ver JU budu, ye şu budu ! ! 

~ '0lllldiğiıniz tek bir şey \ ar· 
da hU l>EVl.ET 'AZİFE. t 'tıl!ı · r demokrasilerin 

\'e ~:e Sükun içinde çalışmak BÖ\'l,E A 'LASIUl.\LI 

0 Barnak arzularıdır. Yeni Sabah Truman'ın ~c-
&eciııı ııun i~in Amerika yeni niden namzetliğini koymak i · 
lla[ilik ııetıcesinde kend i has tcmemesi nıünasebcti.> le di· 
llaS", asını terkederek A\TU· yor ki: 
~"tıı daha fazla yakla~ır ve • l\hster 'l'ruman Cum· 
ıl'i l>a da Amerikayı daha hurreisliğine hem de nasıl lıır 

aıııa 
~llıaıı nıaya gayret ederse o memleketin Cumhurreisliğıne 
ha(ik? dernokrasi dünyasında namzet olmak huı.u unda çok 
inıkA anıasma \'e yaklaşma nazlı davranıyor. Evinde \C 

Ce~in~larının husule gelebile. köşkilndc rahat ctmeğl tercih 
'"hd ıannediyor ve ancak bu ediyor. 
d.İlere~ eski hataların tamir e- Amme hizmetinin bu ekil· 
llıasın Yenilerinden kaçınıl· de teiakki i, tamamile, İslam 

Sırn.1 rnu_~kün gôrüyoruz. medeniyet 'c zihnıyetinin ilk 
dı bızım tek istediğimiz de\irlerindeki telAkkbe uy 

Feragatli devlet adamları· 
na Türkiyenin ihtiyacı , geçen 
nrmi be~ yıllık devreden son • 
~·a, pek ziyadedir. Adeta bu 
topraklar böyle bir tarza su. 
samıştır. Truman telakki ve 
zihniyetinde idarecilerin bu mil 
barek topraklarda da tfireme· 
si ve bollanma ı milletin en 
bü~ tik bahtiyarlık \ e saadeti 
olacaktır ... 
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DÜNYA GÜZELLERİ ABASINDA 
~- GELEXGÜL TAYFUROGLV 

• Gelengul Tal furoğlu, Urut:U\'ll gu1.eli ile birlikte 

Loıı Beaelı'da heyecanla 
Ge~en ilk gö~ler 

1 Motör kamarotu; mikrofondan sesleniyor · Dünya 
ze lleri geliyor. « Niye seJômlamıyorsunuz ? . . » 

yımek oldukca ne:eli ~ecti. 
Sonra, bıraz dınlenmck 

içın odalarunıuı çekıldık. Ö~
leden sonra müsabaka komlte
Eirun bulunduğu bına)a gıde
cektık. Güzellere ma' o dağıtı
lacakmı• Herkes kendi :r:c\'kine 
uygun hır ma~ o seçecek. 

Kan o lamın üstune bir yol 
uzanayım dedım. Dalı\crmi
şım .. Neden ıı;onra Sara ilanım 
beru u)·andırdı: 

- Havdı kalk, dedi. Aşa~ıda 
bızı beklıyorlar. 

ister ı~temcz kalktım. s-
tilmde de hır a ırlık 'ar. Ama 
proifamın dışına çıkmak ol
mu) or. 

Elbıselcrımi değistirdikten 
sonra butün güzellerle beraber 
komıteye gıttik. Orada renk 
r~nk ma>oları önumuı:e kO.}· 

dular: 
- İstedıgınirl seçın, dediler. 

Mal olan eçm'k de 
milıkül oldu 

B utün kızların telht, şamata· 
sı, doğrusu gorülecek şey .. 

Bırı ôtekine fransızca sesle· 
ruyor· 

- Sen esmer olduğun için, 
&arı mayo gıymelmn bence .. 

- A a karde~im, be~az, in· 
sanı a ımı'akıllı sişman goste· 
rir. 

- Yok, 3 ok.. Teni beyaz 
olanlar ıçin, en mtinasıbi pem· 
bf.dlr. 

- Senın gozlerin ) eşıl . l\la
yon da > e~ıl olsa fena mı san
ki' .. 

Bu konuşmaların kimler ara
sında geçtiğini burada birer 
bırer Hl ma~a hıı:um gcırmü
yorum Çünku her g nx_ kadın, 
guzdlık bah ınde konusurken. 
bırbırının tamamen ayni olan 
&ozlerı 'e kellmel,,ri kullanı
yor. Ha Fransız olmuş. ha l\ll'k· 
sıkalı olmuş. ha rla NorYeçli .. 
Hep aynı endişe, hep 8) nl he
yecan ... 

Bu mayo seçme ic:i tam iki 
&aat surdu. Daha dol'!ru u hiz 
ıkı sıatımız.i bu i e harc;ıdık. 
Eğer butlin ~uzell,.r. kendıleri· 
ne \erilecek mayoları seı:mek 
ıçin uykularının ıkl saatinden 
vazgeçmek zorunda kal•al rrlı. 
bunu da hepsi, tercddutsuı ka
bul edecekti. 

İki s atte 
enen 3emek 

Ot~le dondilğilmtiz "akit )'e· 
nı talımat aldık. Gece li· 

manda motorle denız gezinti i 
yapılacakmış. Herkesın 3 ünlU 
bır caket yahut paltomsu hır 
~Y gıyme~i 18zımmış. 

Önce 3emege indık. Saat de 
akşamın beş buçutu . Her ne 
kadar gayret ettımse de boğa. 
zımdan lokmalar ı;:eçmedi Vak-

Gü-

Gl'ltngul, Alaska gfüelinln yanından hiç ayırmadığı 

kopt'ğini "" i) or 
tin erkenli~inclcn mi, yok~a ye- ~ or. Mikrofondaki kamnrot da, 
meklerın bir tuhaflığınrlan mı, gemilere dol!nı Sl' !eniyor: 
ora•ını ben rle kt'~tiremedim. - Hey, çoruklaı : ... nıı rıc 
Marmelatlı patlıcan, kremalı uyuşukluktur bö~ le? Diin~a g[i. 
rosto, $Ckerlı makarna .. 1stan· zellerini ta~ıyan motör, sizin 
bulu, İstanbulıın o nefis ye· geminin yıınınct:ın ı::ı-çi\'Or. El 
meklerini nıısıl aramazsın? all:ımak ) ok mıı hiç? Bari bir 
Ama bir bııkımıı, herşey alıs· Hello d<':rin ... Haydi gorc)inı 
ma~a bağlı .• insan birkaç ~ıl sizi a•lanl:-r! .. . 
orada ~ aşamıık 7.0runda kalır· O 'akte kadar mııtiiriin 
~a. tahıl ~ emekkrinc de kanı •muhte' bat ınrlan• haberdar 
ıcınır. Ve lfıkin grnl' de bö· le olmı'<m bahri) eliler. • Dlinva 
bir alıckanlıılın gC'rçckleşml'~i guzelkri• lafını du) unca bir 
bC'nce pC'k ım:ulanır şey de~il. •Hurra• dır patlatnorlıır. Gii
YcmC'kten ~ C'di buçukta kalk- ,·erte~ e fırlı) an fırlıyana.. El 
tık. Bir ıık,.am ·emeğinin iki ı;ııllamalar, l"lıklar, ba~ırışmıı-
aııt ı::urmesindekl sebebi he.iki lar ..• Bi11m kı7.lar da, kısmen 
meı ak rdP.r"inlı:. Fdilmi~r.<."Ck neşeli, kı,men mııjtrur, onların 
gıbi de ricğıl. ilk ısmarladı!!ırıız elfımlarına karşılık Hri)or· 
,·emek anc-ak 4!i dakika ı;onra lar. 
~n{ınü1t' J:C'Iİ} or. Ru kırk beş i lk ıtiinümıiz bii) lece 
dakikayı JT'l'.'ktup ra1ıırak, hn· ~ona eriyor 
~ allPre rlalarak. roman okııya. 
rak ı!"cirmrk nıümklın .. Hntıll 5 aat dokuz bııı;ııkta otrle diin· 
in,.an ı;ekinmf' ,., hlr iki pıırtı dü~ümüz vakit hepimiz )Or· 
bl'zık ele 0~ na) nbilir. Hazım J(ıın argın11_. Ama gf'ne de hiı az 
bittikl<'n ı;onra da rlonrlıırmayı rarlyo rlinlemek, yahut tcleviz. 
ı;etiı horlar. Ne iştiha kalı~or, yon yayınını seyrelmek iste
ne bir Ş<'~ ... Bereket dodurma· ~inrlen kenrlimiıi alamıyoruz. 
) ı çok guıel ~ apıyorlar .. non· Refakatı:i bayanlar, anlamamaz
durmııcılık Kalifornha'da f"pey lıklnn gcli)orlar. 
ce alıp ~ürümüş. Rılmem han· - Yarın, mühim bir gün o
gi ma~aza, 27 tUrh.i ünü yapı. lacak .. diyerektcn hayırlı gece· 

ler rlileyorlar. )OrnlUŞ. 

lotör. J!İİlt'll~rl 
ahilıle bekli) or 

S onra, otomobillerle lim11na 
indik. Motörün bir de ka

P•lı kamara ı vardı. Ben ken
dimi biraz tişüttli~um için ka· 
mıırayı teı cih ettim. Başım 
eğik, penceredt'n dışarılarına, 
manzaraya daldım. 

Motörumüz lımanrlaki harp 
gemılerinın etrafında flnla~ı-

Uyumak ne mümkiln7.. Yli
re~imde memlckı-tımin ha re· 
ti •. İçimde bir guı bellik acısı ... 
Sara Hanım da ı;ok yorgun rliış
tü~ için ) astıı!a başını ko) ar 
koymaz dalıyor ve ben onıı, 

gıpta ile ~eyrediyorum. 
O vakit ister istemez, Orhan 

\'l'linin bir mısraı dudaklarıma 
ı:cliyor: 

·Gar ipli ğim, mahwnluğum 

d ıı} u rmann anama!• 

,- ---· 
• FOTO GÜZELİ 

MÜSABA ASI GENERAL ALI FUAT CEBESOYeu~ 
~~ ....................... ~ Kuroya iştirôk hakkını kazanan 

okuyucufanmızm adlarmı neşred iyoruz 
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dıt!ını ev\ elkı günku sa) ı:nı•da Çankırı • 270); (Samı Yüccrşik, 
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Memleketin müdaf Si için 

rı kalanların bir kısmını da bu-ı lu, İzmir • ıan); 
gunkü sa~ ımızda l ayınlı) oruz. • _ S _ 

Ankarada yeniden ku rulaca k olan mill i idare ve hükU' 
metin üç düşman ile karş ı ka r~ ıya geleceğini düjÜ~: 
müştük. Bunlardan birisi dahili, diğer ikisi ise harici idı 
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ıı:ııl !ım Tamrak, B ır~a · l'l8t;); 
cCmrıın Tunç, Trabzon . 2ZSO); _,._ 

(\'asfı\e Özbudıın. İzmit . 
7il); (\'eli Fchmı . Şı~Iı • 2370J: 
(Yelı Neşen, i1mlr . 312); 

-Y-
Kadıkriy • 2245>; CSrm h Ttıı!cu. (Yılmaz bnuı. Bo~tancı • 
ı~tanbul • 2701); (Sami Gal_ıp. l2soa>; Oılmaz Karaoğlu, Hey
Rr)ol(lu • 2644); (Sabme Oz·ı bPlıada • 2396); (Yorgı Mandı· 
da):, sııııanahmet • 2639); (Su- k:ııı;, F.mın:an • 2613): CYusef 
hryla Rozhcıra. c. :ılo lu ·?fi A AlnU:ı, nodr11m • 2605); <Yafar 
(Semı' r İzberk, Bur a • 1920 • k O) Kar!:ı~ aka • 2.'i!l5 • <Yur-J 
<S. Kotan. Kadıırny • l!HL> : (Se da ul Conrr, Ankara • '20li); 
mi ha ı ıldırım, Mani a • Hl38 • t \',kup Çukuro~lıı. Meısın • 
(.Serap ,.\kalp, l\loda • 2211). 2013); (~a\ltZ Gtırbil, Adana • ı 
(Srdat lfrer.ık, Şchremıni - 1716); (Yurdagtil Cevilc, İ•tan-. 
2!78); <Simin Po lacıot:lu, Tak- bul • 1616); (Yusuf Pamukbez-, 
~ım • 2162); (Sen ha Atı a~tıit. el, Ç:ırş.kapı. 102.i); (\'. Fener. 
.\'ıs:ınta~ı - 2058); (S.1ffet '\'tice- li, Ankara • tll7): <Yakup Ser
h:ış, Kadıkiiy · 204fi); (Sabri ~fal .ınr, Cağalüğlu • 54:1); (\'avuz 
koç, Turhal· 2037); (Selçuk Su Tabar, Şışli. 41); (Yaşar A)dlll, 
~!'· .\nkara • l6il); (S.ılcyman i\Ia~ka • 2511): 
01.Claf:, Sırk<'ci • 2630); (Scmıha _ z _ 
ırı.ucıı •• \nkar:ı • 142!l); <Sıımi (Zuhal BC'lge ay, Giiı!Ppe • 
ı:.lırlt~rk, ma Ya • 1~14); (Sun- 1390); (Zühal Özgıray. Ca~aloğ
hı Gundliz. Balıke ır • 1~93); lu • 2:i07): (Zehra Özgül, Akya. 
(Sadık Arat, \rnaHılköy • 1367) zı • 2.122); (Za,.ifi Atamer, Sam
(Se\im Hıımin, Bü>ükada • 12:i0) un • 2.107); (Zihni Kabllı. Ga
CSacide Ko al, Zon .. uldıık 1224) lata. 1042): (Zııhtiı Yone\, An
(Sr.rafim 1-'lmacıo;!lu, • 1180 • kara • 1434 ı; (Zehra Çat~ıo:ıu, 
1181); (Sabah t PakC'l. S şli • Ankarıı • 772): (7.eynep Aydo-
6:tl); (Salim Kuzu. M<'rzifon • ğan, Ankara • 58R); (7.iva rı-
!i63); <Sırncetlin Gtilırkın, An- kan. Ankara • 484); (7.iihtıye 
kara· 5.?9); (Sabit Arslan, Dıirt·lı Som!'r, Maçka • 352); (7.ehra 
)nl • 432); cc:;abahattin Kazanç, GUnbak, Ankara. 4!1)· (Zha Al-
~lrük • :ıon: (Se\inç Kurllş. ııno~lıı, Çatalca • 1ı:' • 

Şaınpiyoıı tav111k ! 
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Türk ordusunun 
Yazlyeti 

HAtıratımızın dun nefredilen 
kı~ınında 19:0 yılı Mart 

a~·ında Tilrkıyenln mılli hu· 
rlııtlıırı lcP.ristrıl! gırm!ş olan 
tcnl!'bi kuwetltrln ,·azı ·e-tinl 
!:!ıiıden gecirmiştık. Ruı:lin de 
avnı tarihtekı Türk ordusunun 
durumunu arzl'diyonım. 

Her biri iki fırkadan 'e :.o
lordu) a ba~lı kıt:ılardan mü· 
rekkep ,.e kadro halinde dokuz 
kolordu muz 'ıı rdı. 

Bırınct kolordu: < lki fırka· 
lı) merkezi Erlirnede. 
Yırmı hP~ınci kolordu: CO· 

nuncu Karı..as fırka ı fstan· 
bulrla, bırıncı fırkası 1ı.mıtte), 
merke11 istanhulda. 

On dcirduncıi kolordu: ( l. lt
mış birinci fırka ı Balıktslrde, 
<lit:er fırka~ı Tckırdat!ında) 
merke7.i Bandırm;ı. 

{)n verlin<'i kolordu: Bu ko
lordu • fımirin irallyle !ağ\ o
lunmuştu. <Elli altıncı fırka ı 
Bur ada yeniden teşkil edıl· 
mekle\ dı. Elli yedınci fırkası 
Cine'de bulunuyordu.) 

On ikinci kolordu: (Yirmi 
Uçİincü fırkası Ab onkarahi· 
ı;arda, kırk bırınci fırkası Kon
.) ada> merkezi Konya. 

Yirminci kolordu· CYırmi 
dördüncü fırka"• r.kararla, on 
birinr.ı fırkacı Niğdede) mer
kezi Ankara. 

Ür;iincü kolordu: <Beeınci 
fırkası Tokatta. on besinci fır· 
kası ~terzi fonda ı merkezı Sı· 
Yas. 

On be~ıncı kolordu: (O ç fır
kalı) nıerkezı Erzurum. 

On üçtincu kolordu: <İki !ır
k alı) merkezi Dıvarbekir. 

Bu kolordulardan başka tz. 
mır cephesınde milli mufreze
Jerımiz \'ardı. l\levcutları on 
beş hın kadar silAhlı gonul!U 
ile hir miktar cebel topu ,. 
m;kineli tufekten ıharetti. Ki· 
lıbanın l\larac Urfa, Bahçe, 
Fek" \e Sis gıbi mıntakaları::ı· 
da Fransız • Ermeni kıtalarına 
kar~ı mılli müfrezelerimiz y!f 
almıslardı. 

Oııhili 

Jlıişmanlım mı1 

sjya-İ \'8.Zb Pt mlltalh l'dllir• 
ken itılAf d \le•lninln bi

limle venıden harbP. girtcet-:e. 
rine ihtimal ''trilmemisti. B~l
kl Fransa. b•zimle anla•ardı 
tarih .. kadar Tilrk ''erll'l\i •eke 
rl durumunu muhafazaya çalı· 
şaraktı. 

Ankarada yenide:t kunıia
cak olan milli idare \'e hükil· 
metin üç di\fman ile karşı kar 
şıya ~elecefini dı.!~i.ınmüştıl!<. 
Bunlardıın biri rlahilt, d !!er I· 
\\isi lce harirt idi. Dahıll dÜ$· 
manlarımıı: malümdu. Oam~t 
Ferit Pıı~a ilP. tarafd~rlıırı, 
Hiirri\'el "" ltilar Fırkası ve 
f nııilıl entellrr.n~ ~el\ i~inin \'8· 

tan hainleri. mürteriler \'e mıı 
kabil ihtilAlrllerılen top1a a· 
bilerekleri ktn'Vetl•rl" Anın. 

rada yeni bir milli idarenin 
kurulmasına 'e bu idaren n 
bir ordu te~ıs etme ine mılma
naat edeceklerdi. Bu hainanc 
hareke leri e nasında f ngıliı: 
kunetlerinin yakından veya 
uzaktan himayesine mazhar o· 
lacakları şilpheslzdl. Dahili 
diı•manların Uç i tıkamette An 
kara üzerine l Urüyebılecehleri 
d üşünlilmustU. Btrmcısi: Düz
ce · Bolu • Be~ pazarı • Anka 
ra. İkıncı~i: Kastamonu - An· 
kara. Uçıinctlsü: Yozgat • An· 
kara. 

Knnya ile Balıkesir vilA) etı 
dahılinde a\ aklanrl ırılacak O· 

lan m•ıkab 1 ıhtılalcıler vasıta. 
sıyl .. Yunan ordıısunun kar·ı

sındı milli mUfrezelP.rimiıın 
s.rkalarından ''Urulmak i•t"ne
cektl. Fakat bu mukabil lhtl· 
lAlciler tngıllz ve Yunanlılarla 
işbırlığı yapmı olduklarını 
halkımıza belli etmemeğe ca· 
lışacaklardı. 

Har ki 
Ditsınanlarımız 

H arici düp1anlarım1zdan bl-
rı~ı Yunanistan. diğeri de 

ErmP::ı,•' ~ndı. Coğrafi \az yet 
bu iki d'lfmanı mlihim mAnla 
re htiyilk mesafelerle hirbirle· 
rinden avırmıs oldutund.ın 
berabuce hareketleri mlımkUn 
defüdi Yalnız F,rmenl.s a:ı 
Şarkta fazla ku 0 vet1erimizl ye
rinde tu makla Garptaki tabı! 
mıittefıkıne ycırdım edebilirdi. 
Harid düşmanlarımızdan en 
kuvYetli•i bulunan Yunan or 
d•Jsuna karşı muntazl!m 'e Us 
tiln bir ordm'U Yunanlıları 
ma~JCıbh ete uğratacak sur .. t
te toplayab ıır~ek milli d~,·a 
\'e arzu eHiı'!ımıı sulh kazanı 
lacaktı. B6~ le bir orrlıı bittabi 
o ıunun ç k ııilç şartları içe 
ri•inde sür'atle \e kola' lıı<•a 
toplanamazdı. Fakat milli i:l:ı 
renin milrakahe~i altında I': 
das olunacak bir haşkıı man 
danlı~ın emir 'e ku manda~ın 

da her tarafun ıman • 
lıkle çalışılank arzu edılt!l t 
dunun toplanması müınh-iİ~.~ 
lablllrd! Fakat maattee 
böyle olamadı. • e.~ 
Yukarıdaki ~iyast ,·e a~1,. 

ihtimalleri du~ünürken ı::· 
b le Nezaretı ile kolor~U b" 
mandanlarını herbanP .•r 
maksatla olursa olsun yaP :ıı 
cak olan bir seferberlik ,e rı!: 
rrket etrafında mütaJAal•ı::ı,t 
ya,·as lan~ birleş ireb !ın:• 
için Ocak ayının ba;la• ı:ıf 
siyasi durumu da esas ıtt!>r 
ederek seferberlik 'e h•f !1' 
hazırlıkları hakkında b.r ~·:i 
~ e proje hazırla ma:ı ı:nilJI ıı;'" 
gormuştüm Bu fılrriml }! b r 
fa Kemal Paşa da yerındeı1ıerl' 
mu6, bu husustaki teblh· ,ı:J 
mizi Heyeti Tem~ilıye na!Jl.' 
imzalamıştı. rl 

_____ <~ 

ıJ~J 
t·ransanın en gunl 'e t'JI ııJ1 
manke-nl Praline geçende 11ıt 
otomobil kazasına kurban f~t 
genç ya5ta oldiı. Prallnr, ııı•11 {efl 
ler içi nıl" aıu&tesna bir ıa~l,: 
malikti, bir sanatklrdı. B 11 
film de ı;evirmi5ti. Fraıı•• 4ı 
muhtelif \ erlrrinde n seıct1'1Jl 

~ . ıı» 
~ apılan tunlet musaba.kıları1 V' 
bnlunrlubtan sonra Ftruaııd' ı 
hirlil.te Çf\'İrmde baı laıl ıll ~ 
me de\ ım etmek uıere • 1 dtf' 
ıuı 'alle gP.lirken otomobıli 1~ ritmi~. genç kadın oıııı lit 

I.ondra'dcın bildirfldıgine g6· \ Brezilyada altına hücum 
ıe 170 gundc 375 ltımurta ~u- B 1 'd it hü ' . rez ya a a ına eum ,·ar .. Mısır'da ıııöııakasalarıı ., 
murtla)an şampı)on ta\"Uk bay. Rio Jarl'nın yukarı mecra~ında 
tarlar tarafından mua)cnc cdi· muhim altın damarlc.ırı bulun
lccck ve \'Ücudunun rôntı::en mu,.tur. Bunların dünvanın en 
fılmleri alınacaktir. 1engın altın madeni olduğu id· 

sebep olan bh• esele 
Duplicate adı \'erılcn ta\Uk dıa cdılı) or. 

her l erde kolaylıkla l umurtla· llabcr r.trafa ~ ııyılınca Bre· 
G h fl b' z t S 1 zılya'nın her tarafından burava 

) or. P.Çen a a ır ıraa rr- akın başlamıştır. \'.abancı mem-
gı~ine .got~rüliırken ~lr, avdet- leketlerdt'n ı:elenlcr de vardır. 
le rle hır kı yolda ıkı ) umurla ııu havalı geçen Asırda Birleşik 
yumurtlamıştır. Aınerika'da zengin ~aha l ara la· 

~ 

Mıstr Başmüftüsü, Pakistnn Dışiş leri Bakamm dini akirlefercle dol~' 
/ete sapamakla itham etti. Eski Başmüftü ve Şeriye Mahkemesintfl 
eski Başkam, Arap Birliği Umumi Kôtibi bu fikri kabul etmiyor/of 

~ 

..,.... ___ ,,, 

Bavyera Vel iahtı, 

lslfoçya Kralı 

Birinci dunJa harbinde bir 
iman ordular grupuna kuman

dıı etmiş olan Ba\)era \Clıahti 
Hupprecht 83 yaşına basmıştır. 
Hu mtina cbetle İ koç~ a Krali
) et tara narları kendısine hır 
cbrık telgrafı Çl'kmışlerdır. 

Rupprecht, t~koç}alı İkıncl Jac
qı e«'ın ahfadındandır. Bu kral 
1688 dt' ncfycdılmi•tı. Ken-tı ıne 
Hı aile ınc el'an sadık olanlar 
\ardır. 

Altıncı katta n düştü 

pılan akınları anılınnaktadır. 

Giuliano'nun mezar ı 

Sicilyalı ha)rltıt Giullano, u
zun müddet daı!larda hüküm 
•iırdıikten sonra nıha)et iki se
ne e\ Hl oldurtilmuş ve kö) ü o
ı:ın Monlclepre nın mezarlı~ına 
delnedılmıştı. Şimdı aılc i hay
dut içın muhteşem bir mezar 
'dptırmı~tır Mezar mermerden. 
d r H1 bır abıde\ e benzemekte· 
d r. Bir tarafında Glullano'nıın 
maskesi hak edılmiş bulunuyor. 

34 senede sahibini 

bulan mektup 

5 on posta ile gelen Mısır ırn-

zeteleri, Mı,.ır Baş ~llif· 
tiisil $eyh :Mohammeıl Mahluf, 
un Pakistan Dışışleri Bakanı 
Zafirullah Han hakkındaki ıı~. 
\ anatını nesredıyorlar. ~I ısır 
Baş Miiftli O bu be> ilnetında 
Ktıdıhıınl tarikatına men up o· 
hın Pakiıı;tan Dışişleri Rakıınını 
dini akidelerıle dalAlet yoluna 
ıı;apmış olmakla itham etmiş. 
Pakistan gibi Mtıı:lüman bir 
memlekette bu ~ıılöa bir Oı$1Ş· 
leri Rakıını buluna mı) acağını 
ö~ !emiştir. 

Bıı he~anat gerek Mısır. JıP· 
rek Paki tan mııhfill•rinde hO. 
\lik akisler hıı ıl f'tmi~tir Pa-

Pııris'le 18 yasında bir hiz· Paris'le hııharlardan hiri ii- ki"tan mi1slah11tııii1iirı ~!l rl ip 
ım•tçl kız bır binanın altıncı ka· zerinde hır gazınoı:un sahibi o· şe~·h ~lahlııC ile ıızun bir J:Ö· 
tınrld crmları silerken aşa~ı}a lan Albcrt l\lulhaııd geçen hafta riisme yapmı~tır. r-:ızamıın ga. 
c.Usmlıştlır. Kı:r.ın etcklerı. yere '.tılli Sa\Unma Bakanlıfından 1etf'~ine göre mııı;1ahatııü7J:-
t;ı•s ml'tre kala hır demire takıl. bır mektup almıştır. HH8 •enesl 7.afiruJlah Hannan uzun hlr 
mış. btr miiddrt "onra etek \ ır- ka ım a\ ı tarlhlı olan mektupta ıelı:raf al mı tır. T!'lı,rrafın mııh· 
tılmış \•' kız Hre dlısmü r dl! ıo terdıl!i kahrıımanlık dolayı. te\·ivatı Mııar hUkı"ımet ma· 
o,.mır<' takılma sukutun şiddeti· 1\ le kendi ine madalya \'erildi- kamlarına teblit! edilect'ktlr. 
n• az lttıt!ından kendı ine bir t!ı b !dirili) ordu. Bu MuftU El bbar. ı:aze. 
ev olmamıı:tır. Bırınci DUnH Harbindeki ıesine bir mektup ~ôndererek 

İc;ın qarıbı kızın na ıl du tu-
1 
kahramanlıkla muUfatlandırıl- cozlerının a•la Pakıstan vp, bu 

lınü haıırla\amama ıdır Zan • ı hah,.rını madfhanın sahıbi hükfımetln erklnı ıle,•hin".ie 

Zafirıı ll a h ilan 

dh asına hızmetını tşkdır ettı· 

~mı bıldırmistir. 

lan lısır ~eriye mahkemesi~ 
ki Bukanı Kadıhani tarıtc• ~ 
'e bu t~rıkata mt-nsup bır ı;11 
sanı dalllete sapmıs olll'--~ 
ıthım etmek caız oııııad1 ~I 
Eli\ lemıstlr. Mısır'ın eslcl r 
mUftUcU de aynı tarzda bı' ı 
nette bulunmuş \e bu gib ı1I 
hamlımn gelısıgilzel apıl• 
yaraAını beyiln etmı6tir. •! 

Ar'p Bırliğı umumi t ~I 
Abdurnhm1n Azzam Pa;a ıd 
ttlnUn E'ötlerının müessif 0 1,ıı 
tunu. bo} le bir ;:e ·in sli~ıd 
mcmesı lazım geldiıtıni bı 111 
mıstır. Mısır gazeteleri bil ıı• 
nasPhetle lehte \·e aleyhte eı 
raretlı nesrıyat Yii!P•~orlşr J) 
zı gazeteler; .rakıstan"Ul .,o 
şısleri BakiJ,nının dini itı;tııf 
na karısmağa hakkımız \'o 011 
Bu makamv. isterlerse ~ tlfr 
man olma ·an bırinı de ~e 
bilırler." Dıyor. ı;ıl 

Kadıh ani tarikatı oıı~~' 
zııncu yüzvılda Ahmed !{adtııf 
nl tarafından kuruJınU511ı ~ Mudlimanlık ile Htri•tı) 1ıı:1t 
arasındı ~ alnnlık tesis et 6' 
baElıca es~sıdır. Pakistıtı 
n~ • cnk Kadıhanl vardır 

J 
nrrlılrlı~ınP ııore sır kların tesi I ~re k 34 sene sonra o6J'enebıl "lmadı!!ını Pakı l•n'ın f•'~m 
r>le u)uklarken du-mü~tür! mı·tir! ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~-

Bu hususta mütaıA,sı soru· 
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Sergide kumar 
"""~ 

Sergi Komitesinin teminatlna r~ğmen herkesin 
~zü önünde kumar oynanıyor 

aell.iını.:. ~ 
b~ı de ne saflık yarab- Yaıan : ri Demırağın köprtisunden sağ. 

ıt 11 ku 1
1
· Goz gore gore, senin lam • bır koprude tıkır tıkır 

llj kap~u ınue hır tuzağa kendi· Sadun Tan1'u yürüyen paracıkların ayak S!3 
C-<kJarııı ır, canından azız Jır a· lerı .. 
hır b art.ık &enin değıl de Üç dakikada 
U.•eli;ıkasının cebınde olsun. ıt: 6,5 lira 
'nay1 t:ı>abında •makasladık Dün gece, cebimdeki bUtiln pa. B u bırtnci perde.. 6,5 lırayı 
de ııe~1' •)olduk kazın mealin- raları ka)bettikten sonra «Ben ıkı Uç dakıkanın ıçınde 
Ctk tozı de iltifat addedilemı) e- bunu kumar psıkolojısıni etüd' kl!ybedt\'mnce, 9ansımı başk3 
trııacı ker Earfedılsın \'e otur, etmek ıçın yaptım• desem. Mu- )erde denemeğı du9ilndum. 
Ce ba 1 unırusu gibi duştinm~ ammer Karacanın tabırı le. Kaybolan paracı tarımın cısı
hç y~ a · Kaybettığın paranın Marmaranın butun balıkları ha· nı içımden sokup atamıyor· 
~ıı 0 vıniYen olduğunu dil· lime gülerler. İyısi mı. hikbe- dum. !lluhakkak e;eri almam IA· 

aJaın1y Parayla neler alıp neler ~·i oldugu gıbı anlatır. hu su- zımdı. Ye Izmır oyununu bu 
<la hı/cağını hesap et; ha ın· retle bıraz ıçlmı yelpazelerım, gll) eme vasıta edeblleceğımı 
btr aşağ~ğ~ı, içınde bır ezilme, olur bıter. dtişündum. 
dEıııuı ı duygusunun huznu: Kumar lzmır oyunu, zarla oynanı· 
ne lıra &~tınlı. sevgili, bir l!· oynayanlar yor Bır levhanın üstünde ı;a. 
taz e cı arınla blraı. dık. bl· s ı k 
d~tu lllnıyetıi \e neş'elı }tirli· Efendım. uka dun gece sa·• yılar ur. .a)ı ~r i 1 ı:rupı 
:!ıreşnflolu kamptan donen at 22.10 ile 22.55 arasın. a)'rılmış. B~rıncı ~up 1 den 
lk' eder as~ onu reisi \ eya da İstanbul S~rgisınde cere- 6 ya kadar, ~kıncı ıı;rup 6 dan 
~ı re ' ün az 12 ~e. Hangı gurubun Uzerı..e 
b~ de! ıs gıbı, harap, bıtap.. lBn ettı. Cebımde. o g g e- o~na acakı;ınız isaret edıyo!'· 
r...ıııe" a ters istikamette • yU· teden aldığım yol Ucretlerı, sunuz. Mesela blrıncl grui)a 
oJıır İşe d ba&Ia.. Olur İS değıl: vardı. Cuzdanında 20 kU!ılr. lı. ovnadınız da zar a&e~i-du .. gel· 
lt., e6ıl ama, oldu bir de- ra bulunan blr zUgurt emnıyc- d~yse kaybettinız • demektır 

tı ile, sergının e~lence mahal- Yok • trpencı-v b gelmı~•e pa: 
line doğru ilerlı~ordum. Emin ranı~ın ıkı ~ı lını alıyo~unuz. 
o.tun ki kumar o~'llamak ~ıye. Eğer zarların mecmuu ~Ee~l
tmde de~ıldım. Ö tdenberı kU· \ ~k• cıharl·Seıı \'e cpenci-dilıı 
mar oynamak ıptılasına karşı gı'lı 7 olu~orsa o zaman her 
i;elebilmişımdır. Ş~nsımı bı•ka iki grupta da oynayanların Pl· 
yollarda deneme ı daha akıllı raları kumarı oynatanın olu· 

f.t~~ı 8:1Jınit.esinln 
""llatı 

}"f ıt unutınu~orum. Serginin 
den a~ılınasına tekaddum e
Odas~1ilerden bırıydı. Sana~ ı 
t·rer Sa, Ser&i Komıtesınden 
Ben b efık'le goruşu~ orduk. 
d~ ku ır suaı sordum: ıBu sene 
~letuı nıarbazların sergıde faa. 
dır? ~e ınusaade edllecek mı· 
Yo g Iuhtelıf \ esilelerle, rad· 
ll'.as,ıaıete \'e sokak ilAnları \'8• 

hallt la sergıye da\'et edılen 
baıı~n btr takım sokak kumar
>ııınurına Yem olmasına goz 
ttı ş •:cak mıdır?~ Gerek Eş
• hane ık 'e gerekse orada bu
l:! dı11er alakalılar bana te· 
'd...ın~ltıler kı; buna musaade 
1ırın )ecektır. Sonra da kanun 
le aı )asak ettiğı bir fiilı, boy
b r enen, hem de sergi gıbı 
de ~erde icra edenlP.r üzerin. 
lisııı 0:u~ınalar )apılmıştır. Po
lıı b Ulun gün peşinde koştu· 
•rtli u adamlara nasıl olurda 
vaın 11 vatandaslar: Sergi de-
ilzbınea bura) ı ziyaret edecek 

Zck :erce vatandaşımıza tu· 
lıel'liı ubrun. paralarını soyun!> 

e ılırdı? 
uı: .. Ve Sergiyi Zl) aret ettiğim 
ta ~ece, Tahtakalenin en Ucra 
b'ildeerınde blle polisin t:ıkı · 
lta!dı 11 kurtulamıyan. YUk•ek 
tıı {1

1rrıda, en aş:ığı liç dıklz. 
aıı ~ !anmadan tezgAh açamı· 

tııı.ıı. UtUn soka~ kumarbazla· 
O>ıın~ fırdônducUler n. fımir 
lar b Uların, mendilcilerln yol· 
dukJ 0Yunca tezgAh kurmus ol· 
dUnı arını acı bir surette gor· 

bir hareket olarak kabili ede. • 
rım. Bununla bl'rab r sergıdeki ~ or. 
kumarbazları se) retmek hosu· Oyunu bir zaman seyret· 
ma gidiyor. bunu nıçın ıtiraf tim. Tablanın ba~ında bır rok 
etmeyeyım. BUtiln sene pohs· kımcelf.\l' vardı. UsUeri basları 
ten, kumardan kaça kaça canı temız blr takım ınsanlar .. Hat. 
çıkmış bir ı;Uril adam şımdı ta kadınl;ır dahi o)•nuyorlardı. 
ergide sayfı~ e ~ apıyor. dınle. Pek hıle fılan yapllacak taraf 

nlyor. Ve i$ln a•ıl hoş olan ta- da goreml) ordum. Nıhayet a· 
rafı. polıslerln dr şanslarını dam ısız, be) im" Dıye bana 
denemeğe kalkmalan: ellerin· hıtap edınce, oyna~anların a. 
de bir ı;ürü bozuk para, oldu. rasına ben de katıştım. Önce 
ğu halde cabuk çabuk &ayıla· 50 kuruş, 50 kuruş O)nadım, 
rak mecmuu &o) !enen rakam· Baktım ki ka~ bedı~ orum: aklı· 
ların karşılığında •kaç mlsıl• ma Rudyard Kıpling'ın • bazan 
yazıldığını görmek için h~ces. tek zara butun varını koyabıl· 
süsle levha'la eğllmelerıdır. melısın• sözü geldi, daha yuk

Bıçkın bır sesin· ,24 boş! sek oynamaya başladım. 
25 ol•aydı 4 mıslı! Bir numa· Yalan soylemiyeylm ama, 
ra kaybetti'• Diye varı &e Plli ka) hım cebımde.ki son meteliğe 
) arı memnunh et dolu. haykır- kadar, oldu. Ve ancak o zaman 
ması, sonra 6 koşeli. satrançta. sağımda \'e solumda oyı.ına iş. 
kı \'ezir'e benzer tahta çubuk· tırak eden temiz pak kılıklı, 
ları alışık el hareketi) le bır cfenrlıden gorunüşlti adamların 

eTa\ cııı olabıleceklerı aklım ara) a getlrmesı: oyuna venı-
den ba•lanı~orken: "'Havdı be- geldi. E\'et, nı) e hep aynı yer· 
) ım sizden ne işler"ıı Demf'ci lere O)'nu~ orlar \'C ben para. 
\'e 2 5 lira ıle ov na) an bır milş- ~ ı ne tarafa ko) ar.sam aksı ta· 
terh e me ela 42 numara çıktı· raf kazanıyordu" Ustelık zarla. 
ğı zaman 2 'i liranın 8 mı~ıını rı da hep kendileri ah)orlar· 

dı. Zar tuttuklarında şüphe h.ç go•ıınU kır.pmadan ca\ ı' er. 
mesl. arkacından b r •Hellıl ol· ) oktu. 
ı:un benm'11 i ba•tırması. bll· Peki, ben şimdi derdimi ki· 
tün bu'lları ~evrede ı;evrede me anlatayım? Bana oynama. 
nihav"t rYah.u. bır de be'! de- SB) dın dıyecekler. hi ama. ka 
""~em cancımh dü~Unc,cl \'e nunlar nıçın yapılmıştır? İn· 
arkacından. aklınız bıı~ınııa sanların tabii meye!Anlarını is
gelirıcevE> k~dar, cehinizd,.n ku tısmar edenlere meydan nep 
marbaıın cebıne kurulan · 'u· boş mu bırakılır? 

6U?ıdi artık ne desem bosı 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!!!"· 

o~ı•etieı 

1 
t,~.uı t"·u 
1ıı7_~~ @;

1 m Bakanlı~. filmle 
."il hal !l ehemmiyetini 'e fil. 
~l .ı i terbiyesindeki milsbet 
~;,r Öıır 1kkate alarak Ankarada 
, ~rııııı etlci Fılmler Merkezi 
~ile Uur. Yurdu 9 bölgeye ayı
l ı.f:lııınaktıı olan bu m rkr· 
, tcırd~tbu1 BölgP. ini" Kora .. il, 
ı:' ler 1

• Kırklareli, Edirne 'i· 
~'ar ~dahildir. Amerıkan Ha
h... Olan u.~osu fi,. işblrhği helin· 
·ııı !ıo Oğretıci Fılmler f stan· 
re la ;esJ., jeneratörlil bir kam
l halkrek öğrencılere 'e ge
~ ta:ı 1 a Projekılyonlar yap. 

Ô!... r. 
f• ueu . 
t, t ıı111 cı Fılınler ista,ıhul Böl· 
, 'rıblılı bulunduğu Sirkecideki 

"'ııını ~lutererrika ilkokulunda 
~ "httılfııı 19~2 ~nündenberi 
t er "11A) etlerden gelen ka· 
it lUnı kek1ı 30 kadar öğretme

tıtıerı den, diyapozitiften, db a 
nden fa)dalanmayı, elek 

fil ıler 
ha 

ursu 
-.--.dı 

Projeksbon 

trik olmı)an )erlerde petrolle 
çalışan dıya projektörlerini kul· 
!anma) ı öğretmektedir. Üç dev. 
re) e a) rılmış olan \ e bir bucuk 

ay devam edecek olan kursu. 
ocretıci Filmler İstanbul Bolge 
başkanı İhsan Erkılıç idare et· 
mektedir. 

l& 
~t ~ttı • Fıılbri ht prcıgramı çe rçeH i dahilinde n lrlc lk Amerikıırla tahsillerine ılevam etmeli 
~ltııe dun TUrkl~l'rle n a rılm ııtır. '\'ukarıdalil resimde ı;iden lerden bir grup, Kıillur Ala5e ı 

ltıkens <ortada ), Fnlbrlgbt knmls onu gt'..nel ekreteri Muhtar Enata <l t..inri mada oldaJ 
' e kendilerini te~~ i edenlerle bir arada gorulmektedır. 

Yazan : MAX MEINtCKE 
İ<tanbul Şehir Tlyatrnlan natrejisoru 

Ya~adığımız de\Tin tiyatroı;u. ı buradaki haksızlığı germesi icap 
ı:cı, içınde yasanılan zamanın tı· eder. 
yatrosuna kar§ı duyulan şiddeW O halde, sorumluluğunu bılen 
arzu, ya9ayan tiyatroyu yaratanla ı hır tiyatro adamı ne ~apmalı· 
nn fıkırlerıne uygun olmak dıı? Se)'ırcinıo yanlış istıkamete 
1;. kalmaz, tıyatronun muhatap· "oneltılen tahayyüllcrıne mı mu. 
tarını, yani se~ırcılerı de çok de. kabele etmelıdır? Vakıt oldur· 
{a harekete getırır. Lakın bu me tıyatro u dı} ebılec"ğımız eğ· 
~ıddeth arzuya şu ana ı;ualın ta- lence tı~ atrolarının o sun'l avu 
kaddum etmesı lazımdır: - Pekı tuculutu, sıkıcı \'e boğucu bır 
ama tıyatro hakikaten lüzumlu realıte) 1 değıştırcmez. O nevi 
mudur? tı)atrolarda bırkaç saat lcin ha· 

1 

Bu sual zamanımız içın her kıkatten uzakla~mış olan seyirci 
z&mankınden çok daha ehemmi· sonunda daha korkunç, da'ıa 
vetlıdır; bizlerı kal'i bir karara, berbat hır umıtsızlıkle karsı 
daha doğrusu hır vicdan muha. karşıya kalmağa mahkumdur. 

1 
sebesıne zorlar. i şte hundan dolayıdır ki. ti· 

Tıyatro. ovnamak, keyfe l?<ir~ \•atronıın hakıki vazıfesi. gunun 
yerme getırılen \·eya getırılmı· hakıkatlerınden sun' i hır kurtu· 
\en bir arzu mudur, yoksa hır ı u;, realiteden mu\akkat bır ka· 
\azıfe mıdır? Tıyatro arzuya tA· çış temini de~ıl. karı;ılaşacagı. 
bı bır feY ml, ~oksa hır zaruret mız \ e bızlerı heyecanlandıracak 
mıdır? !:er şevın hır tılatro anlayı&ı ıle 

Tıyatro tarıhı demek insanlık töm bır tahlılını yapmaktır. A· 
tarıht demektır: onun kadar es· ma ortava konulacak eserın de 
kı, onun kadar çok taraflıdır. bir edebi e·er, edebi bır tema~.:ı 
Boyle olduğu ıçindır ki gozl,. olması $arttır. 
;:ôrulür tezatlarla dolu bir alem Bu yeni de.,,Timizin bu bakı· 
dır. . ki pı' es mUcllıflerının ek~erısi 

Tıyatro, hayatın la kendı 1• ;ramızda )a~amak\a \e kım·Pnin 
dır. Hayattan ne fazlası. ne de nıkkaünı çekmemektedır. Bunun 
ekslğı \ardır. Tıyatro . oynamak oo,·ıe olduğunda hiç şüphemiz 
havat şekıl.lerinden b.lrı, bır ha· olmasın. Son \'lllar her bakımdan 
yat zaruretidır. Z~ra uyatro, rloğ· pek acı ve P"k çetındi. Yasadı. 
rudan dol!ruya hır ıfade kudre. 
tıne malıktır. Bu ifade tarzı cid· 
dl ve\'a neıelı. ağır \'e) a h;ıfıf 
olabilır; ~eter ki katı•ıksız haki· 
iri olsun Bu da zamanımız insa
nına her zamandan daha fazla 
lüzumludur. 

İyi ama perde kalkarken sc· 
vırcı nelrr bekler, neler umar? 
Her şe)den once gUnluk hadı.se· 
lerın ü~tune çıkış hasreti. Yani. 
ınsan oğlunun dertlerıni ,.e ger. 
çeğı tahlıi yerine dertlerdrn ve 
hakıkatlerden kaçınmak. Eu ar· 
zunun. bu bckleyışın, çok defa· 
lar. mukemmel bır ticari anla
'l§la karşılandığı bır \'Akıadır. 
Tı) atroların gı~e nesa pları da 
bu tarzdaki tiyatro anlayışına 
maale•e{ hak verdırecek mahi· 
yett:dir. Fakat sanat vicdanının 

iki 

gımız gilnler ise, en zorlu, en 
· anıcı mP•>'lderle dolurlıır. Bil· 
tun bu hAdı<elerın akisleri, he. 
nuz fazla ,ı:oze ı;arpmasalar da 
ııcr bakımdan mlırssırdırler. E· 
dıplerden filphe etmek ıse, gU. 
numüz ınsanın ~aratıeı kuvvc
tınden şuphe etmrk olur. Yarat· 
rr.a kabıh~ etme malık insanların 
ı;evrelerınde olup biten• her şey, 
ı:Unun bırındc muhakkak kı bir 
trma•a ekimde kar•ımıza çıkar 
Unutmamak IAzımdır ki. de\'rı
mız tıyatrosunıın da zamgna 
ıhtiyacı 'ardır. Onun da gellşıp 
olgunlaşabılmesı ıı;ın. g!lnluk ha· 
dısclerı arkada bırakıp bır sanat 
~ekllne ıılaeması IAzımdır. 

cTurk Tiy11ıro~tı• Dergisi 
_ _ _ T_eınmuz sa_,yc..ı_sı~-
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KYA USU AŞ;\N İLK 

TÜRK KOTRASI 
~ f'l/NÇ YAliMAN 

Kaptan Haşim lllardin hrtınadan sonra 

« RüY AM » DAN 

ı Rası t . ridr> 
dı. Gemicıler )enıden umitlendı· 
ler, aAda fılAn de~ildı o. "Bulut· 
tu ! derneğe baEladılar. Nıtckım 
ciun gece, dümende vardıyası o. 
lan lostromo Karatoprak •Ada, 
ada'» di)·e rnılletı tcyandırmıı, 
netıcede. gorduğu ada, gerçt'kten 
adaya brnzıyen, alçak bır bulut 
çıkmıctı. Fakat bulunduğumuz 
ıre,kie gore Alı Demrın Fa)al'ı 
ııormu~ olmak il:tımalı bu~uktü. 
Zaten a'nı rota üzerinde üç sa· 
at kadar ılerledıkten sonra, ı~ke· 
ie omuzlutumuzaa, C.Omprıda 
burnunun, 24 mı! uzaktan gorule
bılen buyuk fenerı belırdl. 

KARA1'J:\' 
ÇEl\IC'İI.H~t 

B u notlarda daha evvel, RachP.l 
Carson'un o:Çe\ remlzdekı 

Denız• kıtabından bahsederken, 
mıl)onlarca yıl t'Wel ilk hayat 
emare! rinın denızde belırdıCıni 
\ e bu ün bile insanın şuur altın· 
da denıze donmek arzu~unun 
me\cUt oldui!unu nakletmlşt m. 
Ukin ruhunda denize karşı. hrr 
ıır kadar, tarıf edılmez hır ıştl. 
'ak m"vcut a da, insan o~lu . mı· 
hakkak ki. hır defa denize açıldı 
mıvdı. kara~a donmek ıçin cır. 
pınıyor. On ık' gUr. karadan u
zak kaldıktan sımra, Fava! ana· 
cının fenerini uzaktan farketme. 
nln heoimıze na~ıı tesir ettıfiııi 
"ormcli >'dınız Yüzler kendiliı;ın. 
den gıılumsemeğe, gozler parla
ma"a başladı. Hemen herkes bir 
~arkı mırıldanı)or \'eya "" ı Ji 
bir ıslık tutturmuş. Te\ ckkolı rk 

NOTLAR: 8 

-

gu\ er lesinde uyu)or 

e eıken •• 
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• 

·r .... -- •• , ...... , ı seri eski ve irıtırlal mezheplerde 
Cereyan karıran telsiz dircgl tamir cdıli)or 

. 
film yıldızı E ther Williams ) r.nl bir film çevirmek· 
filmde )anında şık gl)inmiş bir nıa)mun bulunuyor. 

Yukarıda artist \'e u maymunu goruniıyor. 

denıze cie, topra~a da <kAh biri· 
ne. kah diğerıne,cok zaman her 
ikisine) una. lık, ı!Ahellk. Tan. 
rıçalık \'asıfları m gun ..:orulme
mış. Her ıkl•i de insan o~l•ınu 
mıknatıs gıbı cekıyor. Sııhılde 

durup denize bakarken natıl su· 
lara aı;ılıp ha\'atımızın dar ı;er
Çe\ esını genı;letmek istersek, 
denizden kara va doğru bakarke 1 

de toprağa donüp kPnilımlzl ye
nıden emnıvctıc fııul'tmek 11rıu· 
sunu rluyuvoruz. (Fak~t karala· 
rın iç!P.rine dnnmf'"'" ""relım, do 
nizln hıç değilce havıılinı kura. 
bılnıek için havuz krııarları ara· 
maz, suyun akı•ını dııvıı ılmek 

içiıı rakımızı fiın-i'" •rı • "~'"" kıı 
lak vererek içmek istemez mi· 
yiz?) 
BORDA"11ZO.\ 
l'Çl'ŞAJ\. RAJ,JKLAR 

G ece yarısına doğru Fay~ı·a 

ı)'!Ce yaklasmı~ ık S:ıat 1 de 

ada bordPlanr!ı, 2 ~ i on geçe Pı· il mAna veremeruk. Işığı bır da· 
co adasının fe~eri gortlldü. , 'i· ha \aktırdık Baktık suyun sat· 
ha)et Bekdikle Faruk Kene yat- hında uskumrudan küçuk, ateş 
ml.$lardı. Haşim Mardın vardı· balığına benzer, balıklar kayna-

şıvor Kotra bu uk bır suruyil 
vasını 12 de I,os•romo' a teshm yararak geçmekte olmalıyilı. ıar 
etmı&ti, ama gu\erteden a)Tıl. dın hemen a•ağ:dan, işaret fE:ne
mıyordu. Vedat Abutla bıon de "iDİ getıntı. Fenerın. kucuk bir 
l atmağa bir tilrlU razı olmuyor· proJr>ktor kuvvetınde olan ısığı 
duk. Ayı bulutlar kaplam ıstı. ıuvu a) dınıatınca. d"nizın üze. 
Gokte ~ ıldı~l <ırın tek tuk gorun· rinde binlerce balığın cavul tU· 

mesıne karşılık, kotra suları yar- \'Ul oynaşmasını b ıce gorebıl· 
dıkc:a rlı"nizın üzerinde yaka· rlık . Bıraz sonra kiıclik balıkla· 
mozlar ışıldayordu . t~kele bor- rın ardı ke•ıldi, bu sefer de kot
domu:ıd~ ailınııı k::u.,' ·~rıınlık •ek ranın akr;i ıstikametinde suy:: 
lı vardı. Feneri J?nrmiı$ olma· bata çıka ilerliven }unusiara 
Sa\'dık, bunu 'ine bir bulut san. ra tladık. Ateş balı~ına benziyrn 
m11mız mlımkun (llabilirdı kiıcuk balıkların telifi anlaşılan 

Bir ara lo•tr(\mo Plındekı e· r,, c ı .. .. ;nrt"kt vunıı~lar vuzün ·en· 
lektrik f Pnerini suv•ın üzerine di. Biz de kar~ı taraftan ansızın 
tutacak oldu . Oenızın irtu s•n kotra ıle enlerine cıkmakla, za. 
ki vııtmı•r vağı\ orrıuş t'lbivdı . ''allıları btisbUtun ~askına Çl\'ır. 
El ftntrinlrı ı•ı~ında belirip miştık. 
kavbolan arin m~nzarava ev\ e- < ne,·amı ,·ar) 

Bir kadın mecmuası erkekler • • 
ıçın 

p arls'de <Elle) adında bir L 8 •• h 8 

Mec!~~ınsonm:~~~:~ı ;:;:~: uır nus a necretf 1 
!ere tahsis etmiştır. Bu nüsha· T 
da erkek kıyafetınden, bu k:ı· • ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
yafetin geçırdığı safhalardan.: 
erkelı;lerin kadınlar \e aıle ! 
hayatı hakkındaki dü;ilncele· : 
rlnden bah~edılıyor. : 

Bu nüshanın başlıca yazıları : Evlenmeler neden çoğa
lıyor ? - Erkekler evlerini neden seviyorlar ? - Mükem
mel kad111 reçetesi - 1925 ile 1952 erkeği arasındaki 

• • • • • • . . . 
• • . . . ilk ~azı C\ lenmeğe dairdir. i 

Muharrir dıyor ki: ·Erkekler: 
şımdi esklsınden daha erkPn ! 
ve daha cok e\'leniyorlar. Es : f k G .. b ki' I 1 • I 
klrten etrafınıza bakınca. hir· : ar - o e 1 er ıçın tavsıye er 
çok hekbr erkek "orUrdunüz : 

• • • • • . . 
• • . dl b 1 d el. . h t ........................ . 

şım un arın 8 e 1 nıs e. en maz her aşkta evlenme aran· 
azalmıştır Erkeklerin C\'lılık rı' ıt bl 
hayatına daha fazla rağbet et ma 161 gı .. . • 
meler! neden ileri gP!iyor? . Muharrir bundan sonra er 
Can sıkıntısından mı? \'1!•111 keklerden çoğunun ideal l<adı 
kalmak korkusundan mı? Sıı· nı bulduğunu zannederek ev· 
evde birisi bekliyor duşlince• ı lendiğıni ~ô) IU~ or ve soruyor. 
ile mi? Çocuklar yetistırerek lderal kadın kimdır? ... Mn 
neslınl devanı ettirmek Cıkrıy harrir bıı suale yine kendi o: ı 
le mi? ... Aşktan da bab<:ed•le cevap 'eriyor: ideal kadın ko 
bılir. Fakat bu en sonra ~Elir casına rahat kol uk. koltuğun 
E' lenmede Çl')k defa aşk aran yanında sıııara1ar. hn-ıına ;i 

decek ~evler hazırlayan zevce 
dir. Bu kadın çay f!nC'anına 
çay doldururken QQ defa çay. 
danhğın kapatını dU•urmez. 
bir defa dtişJrüp bir fıncan kı 
rarsa kocası ağzını acınca se 
sini çıkarmaz. ... 

J\Juharrir mnur J?ôr~ün ,ma 
bah•ettığı kadın degll, Adf!ta 
melAikedır Bu zamımda. '1•ın 
de haksız \ •ere 1•1-ı'I r ~rıılınC'" 

•.•.....................• 
ses tıkarmıyıı<'ak ki<lın Jtolay 
kolay bulunama::: 

E' inini nedt>n 
s .. , i}orlar 

M ecmua, tanınmı~ bazı Fl'an 
sızlara e"lerını nedıın do 

layı sevdıldf'rıni sormufi. hte 
\'erılen cp\•ııpl~ r : 

Sahne \hll Cluzot· Karımın 
h•bes•um ııııl h iddetını. slikıl 

tunu, :evezelığıni, kavga et
mesıni, barışmasını, uykusu· 
nu, uyanmasını gorm~k ıçın. 

(Bu sozler meşhur sahne ,a.zıı. 

nın hır parça kılıbık oldu "u· 
nu anlatmıyor mu?) 
Fıgaro gazetesinin münekkJ. 

dı Gautıer· Bana bakan bir ka· 
dın. iyı bir yem"k, rahat bir 
koltuk bulm2k, kitaplar, do,t· 
lar, kapı} ı kapa' ınca her ~eye 
hAktm olmak düşüncesi <Sa· 
vın muııekkid hakkında da •Ol 
rlııkça kuvvı-lli kazak!• teşhisi 
konulrıhlllr.) 
Tanınmı muharrir Andre 

Mauroıs: SeYilen bır kadın, iyi 
terbıye gormiiş çocuklar. mfi· 
zik, sade yemekler, kıskanı;lık. 
kaYt:a yok, her şevin üstünde 
neş'e. <Verilecek hUklim: Tam• 
burjuva). 

Artıst Gre~ory Peck: "l.:vın 
sukünu, her türlü ıçki dolu 
bn. pl,l.Iar. çor.u\;larla oyuc 
<Sayın artistin ber türlü c.-; 

mrumı Sa. 6 ~u J dP) 
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1: Okuyucu Flk!: ŞikAyetlerl 1 

lıntihana gireıniyen 
dört ögrenei 

Hayra bol uda Üzen dikime\ i sa 
hibl Emin Özenden aldığımız bir 
mektupt:ı deni}or ki: 

• a~ ın lltillı ı:ğitim Hakanına 
açık mektup: 

Bu ders 'ılında Edırne Lı:.c· 

şekılde > apnuş olduğu hareketi· 
ni yiıksek dikkatinize arıetme) i 
bir memleket borcu saydım. Us
tun sa)l;:ılanmla .. 

Sular idaresinin cevabı 
ıinın 11 mırına gcçmış hır ye sul:ır idare inden u mektubu 
~enım '.ıı. Geçenlerde yapılan aldık: 
parasız~ atılı okul imtıhanmı, ım •Vatan• gazetesinin ı 1.6.95!! 
tıhan gunundcn uç gıin ene! ha giinlii savısında Kısıklı çeşme:.ı 
her alarak dı cı uç arkadaşıyla m unun Sarıkaya mcvkiinde ya
bırlıkte, bulundukları Ş::ırkciy or pıl;ıcak depoya ,-erilmesi husu
ta okul mtidurluğime muracaat sunda \'Aki itiraz 'e .ikAyet ~e
cttıler. lmtıhana gırmelerı için rınde tetkık edildi. 

TIRAP ÇEKMEY~N~Z 
MUAYYEN ZAMANLARDA. Ki 
SANCILARA KARŞI 

luwmlu 'esıkal:ır ıhzar cdılmı 1 t - Kısıklıda, Kısıklı su~ ıın· 
olduğundan: ka~ ıtlı oldukları o- dan baı;ka biı su l oktur. Rakım 
kuldan birer belge istendi. Va- itibariyle de buraya hiç su <·ık· 
kıt az kalmış olduğu ıçm çocuk- maz 'c bu su Kısıklı <:e mesin
laı tcl"rafla Edırne Lısesı l\lu den musluk uz 'e de\amlı akar 
clurlu une mtlraca:ıt ettiler. İlk Bu sebeple u alınrlığı ıaman
ımtıhun gunu olan 30.6.1952 gu tar harıcınde su lağıma akmak
nund"'n cv\elkı postadan bır şes tıldır. 
c;ıkm.ıdı O .,Un aat 9 da ge 2 - Su Kı ıklı (:e mesınde de
lecek ' pur po tasından belge· po cdilmiyecektir. Yalnız su alın· 
lcrın çıkac:ı ı muhakkak oldugu madığı zamanlar bo a akan suvu: 
ıı;ın çocuklııı 'c \Clilen orta o· S:ırıka)a me\kiine ısııle edebil
kul m duı lıi uuc gıdcrek, \apu· 

1 
mek için, bura)a bıı· mu luk tıı· 

nın gelmekte olduğunu saat 9 kılacak 'e depo Sarıka\iı mevki· 
da ı kele)e sana abıleccğıni \C inde .) apılacaktır. Bu itibarla Kı· 
bclgelerının muhakkak po tada ıklı resme me gelip çe me Ilı· 
bulunduğunu ılerı siırerek, saat lesinden bosa akan u, bu sefer 
9 da başla)acak olan ımtıhana a- boru içinde olarak S:ırıkayııya a
lınmalarını , )ahut ta 10-15 daki kal·ak, Kı ıklı çeşmesine kouan 
ka beklenmesını rıea ettıkleri hal musluk açıldığı uman da su yi
de bu ıstek ısa! edilmemiştir. ne Kısıklı çeşmesinden durama
Runun uzerine kaz:ının kuy na nıış 'ıızb ette olarak \·esmeden 
kamının da, mudahalcsine ı-ağ- akacaktır. 
men çocuklıır ımtihana alınma- :ı - Sarıkaya merkiındeki 
mı tır. Alınan posta içeri ınde. halk i c, bugün i~·in hıç u bu
bu dort çocuğa aıt belgelerın me\ lamazken orada birikecek su· 
cut buh'tldugu anla llmıcsa da :;un evsafının deği ikliğine çok 
ba lamı olan imtihana okulma tan rıza göstermektedirler. 
ları mtimkUn olmamıştır. Çesme inden itibaren )apıla· 

Su\11 zarHarının açılma ı, bun caı! bilümum ma!lrah da ken· 
laıın daha e'" elden ıfşa edılme- dılerı 'crmektedirlcr. 
me ı 'c oğrencılcr arasında bır Su ıkıntı ı çektikleri ıı zaman 
btnne )ardım )apılmaması gıbi larda bo a akan bir SU)'U israf 
imtıhanın mahı)ct. hu ıısiyet, in- etmeden hır yerde tıtnkiım ettı
lizam \e cıddbetını alakad:ır C'· rcrC'k (hılha a geceleri) gıin
dcn cihetlerdc dıkkat \'e ha İ· duzleri i tifade etmek kadar t:ı
) et go lerllme ıne heı kes gıbi biı bır 5ey o lamı) acağı kanaatin
bcn de taraftarım. Fak:ıt okuma!. de) ıı.. 
heves \ e istıdadında bulunan Bu itibaı la iılaremiz de bunu 
durl gencin, dcdetçe tanınan \e muvafık bulmuş \C bu işın )a· 
istıkballerine muessır bulunanı pılına:.ına bir mahzur görmemis 
haklarının kullanılmaması kin, tir. \'c bıı ise aıt keşif tanzim e
hir okul mlidürunun bu kad r 1 dılerek Üsküdar Kayınakamlığı
daı dll ıineesı~ le ''" muannit bir na gunclerılecektır.• 

Kadınlaun, erkeklere bir cemilesi 

Bir kadm mecmuası, erkekler için 
bir nüsha nesretti . 

r.a 1 5 incide) 
dolu bar d rkeıı agzının U\ ı

nun aktı •ı nl ılı)or .• \cahJ 
\ e la)cılar buna ne dı) ecck 
ler'l 

l\lııkcmnır.I k.ıılın 
n eçctc i! 

G enç muh. rrırlcrdcn Jean 
Dııche, ınUkC'mnıel katlı

nın na ıl olm ı lazım ~eldı· 
ğını so teren b r reçete tertıp 
Cdl)Or. Reçetede ŞUr r \3 : 

Bol mıktarda fed .ar ı'· 
olçusiız sabıf \t ad • • • 201 
gram ınanç, 15 "r m endı-t>. 
3 tatlı k. ı ı "C\'da. ) arım kıl> 
şefkat bır tutam neş'e (Ean:ı 
ı atlı yemek cverseniz bun:ı 
bır sarım ak b:.ı ı kadar k 
kançlık. bır so~ın kadar ilıraı 
karı tırabilır in :or.l Blitun bu'l 
lar zektı katılarak .> oğunılacak 
\C hamur h:ılıne getirilecek. 

Bır kere hazırlık tamam o
lunca bunu bir tencereye k::>· 
yun dursun. t;zun müddet da
~ anır, kocanız her gun bund·m 
bir parça )er E :ı en koca h~r 
ı:ıün aynı yeme ı )emekten 
b kma) an in andır • 

1925 ile 19.3'..! 
i\rasındaki fark 

kım enın \aktı 'ar Telefonla 
ıliını a k rdılı~or· o.\lo~ Senı 
se\ ·~ orum. • rlenıek kiıfı gclı
~-Or' • 

Her e~ aı f;Ok dcğı tı.,ı hal 
de değışmc)en lıır ey v:n: Ko 
calar elbı e ~ aptırırken, bil ha~ 
sa kravat alırken ekseri~ a kn· 
rılnrını beraber alırlar, onlarl:ı 
ı-ll arc ederler. Mecmua " ca
ba bunun ebcbi nedır? • rlıF 
oru)or. Sualın ce\·:ıbı ba i•: 
J"ad•nların ze\ ıni oğreıınıek 
onlara ho gü, unebılmel: iı.in' .. 

Giibcklilrr itin 
l'a\ i) elrr! 

Elle mecmuası, erkeklerden 
ço unun, ~ a ları ilerleyin

e" :öbek pc~ da ettı!>ler.nden 
bahisle buna nl"~dan H~rme
mek vel a gobe~i eritmf'lt için 
la\ h clf'rde bulıınu~ or. Güb"k 
pe) da etmemek içın ~emek re
~~lc i: 

Sab:ılı kah\ altısı· :? bbkÜ\'İ. 
20 gram terny:ığı, limonlu çay. 

ö11ıe yemeği: 130 gram ızga
ra et, me\sinı ~ehze:ıi, salata, 
meyve. (l\le) ve) i )emekten er
\ el yemek luzımmıs!) 

İkındi kahvaltı ı: Bir dilim 
kızarmış ekmek, 20 ı:ram tere
)ağı. ı;ay. 

• aa,, dı\ odalı unır lumbago. 
ıomotıımo agrılarını, bulun •aı1tı 

ve .ııııaıı derhal rulon eder. 

• Su•alle hoımoluı ~e derhal tel!• 
rını gouıırır 

i•t. Roı a'ın ın 18.7. t!l:>:! 1 iıılları 

rr n 

1 O D tar 

4 tıht .-ı,ın., 

·.o • 1 -
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PAIUS llUft~ASI Al.l'I~ ftA l'I 

( ı) 1'ılo altın 

(il Dolar 

•9~ 000 Fr. 

3•11 Fr. 

E lle mecmua~ı 1925 erkeğı i· 
le 1952 erkeği ara~ındaki 

farkı nozden "eçirı) or \'e şu 
netıeeyc 'arl\ or: 192:i erke"i 
ikı dirhem b r çckırdektl. Y· 
na kar ı ında uzun mudclt't 
kalır, kravatını bağlamak. ş:ıp
ka~ını başına oturtmak için bır 
hayli u •raşırdı. Şımdi iş d"'
ği ti: kravatsız. açık vakıı goın 
lekle ~erenler çoğaldı. Şapka 
~b mek kım enın aklına .!~1 
mıyor. Pantalon a kısı, saat, 

Akam yemeği: Sebı..e çorba· ------------
sı, sebze, az şekerli hoşaf. Öli· 'SEltBt,s l Pi\ ASAUA 
le \'C akş:ım l emeklerinde ek· növtzı .F.ft 
mek )Cnmi~ecektir. Su, şanp Lıo ar dtklıf ·~~-' 

ı o-ıo.o 

kordon tarihe karıştı ..• 
1925 ne ı •• e kadar un n 

don, gecelık gi) ilırdi. Bu;::unun 
erkekleri· •Bunu n:ısıl )<ipar
lardı? .. h tta Nasıl ) apardık?• 
di.> e ha) ret cdb orlar. 

iı;mek de yasaktır. Bu rejime " eılıo f fek t 
uzun müddet dc\•am edilebılir. Dolar tt~ er 

Şı man olup da t.ayıflamak 
i tıyenlerc: 
~abah kah\ altı ı: Bir dilim 

kızarını6 ekmek, çay. 
ö le yemeği: 100 gram ıı. 

gara et. 100 gram domates ve 
\eşıl salahı, 200 gram ~-e:-il seb 
ze, 2SO gram meyve \'eya YO· 
ğurt. 
Akşam yemeği: Biı· alakok 

~ umurta, 200 grsm yeşil salata, 
200 gram az şekerli ho af. Bir 
gunde 20 gram tereya"ı. 10 
~ram zeytinyağı, 50 gram ek· 
mck, 20 gram şeker alınaeak 
tır. Bu rejım doktcırlarla ı tİ· 
careden sonra 3 harta sıirecek
tir. 

l•o!ar ~ \ 

SAIUtAt'LAftl> .:\ 

r.e at 
Cumh r et 
Jnr lız 
ı,uJden 

da D,H Al 

JOl-101 5 

:\l . l'l!lıı 

:\ıle hayatında da buyilk de· 
~ı!tıklık \ardır. 1925 de ef"ndı 
C\ ınc gelir l cmel'tını ) eyınce 
~azete inı açar, okumağa da
lardı. Bu e n da hanım ~ofra· 
yı kaldırır, mutfakta bıılasık 
~ıkardı. Şımdi ofra)t beraber 
kaldırı)orlar, "nemaya yetişe
bıl mek ıçin bula~rğı bırlıkte 
) ıkı~ orlar. 

Bundan nnra normale döı1ü 
lecek, yAni yeniden göbek pey 
da edılecck. bir ın'iddrt sonra 
bunu nltmt'k irın tekrar rejıın 
)emeğine b:ısvurulaeak! .. 

e ıf.ı\rl 

1925 de çocuklara 5cfkat gcis 
teı ılırdl. Bugün babalar onlar· 
la ahbaptır. dostça görüşürler r Törenler 

1925 de kadınlara otomobıl · 

ı: . T. r ) 

elan 

nur 

idari 

• teslim e'lılemC'zdı Şımdi kadın --
Jar da crkrkler kadar otomo- Jillet Parti i Betiİkla İlçe Yu· De' lel DemiQ o ilan \ e I.iınan · 
bıl kuJiannorlar. Koca )Oru. rütme Kurulu Da kanlığından : ları J:mekliler Cemi)etiııdrıı : 
lunca kadın \olana ge İ)orl İlçe Binasında \iicude getirdi· Cemi)etimız.in senelık mutad 

102'> de \'f' ondan e\"vel u- ğimi:ı; Dispanserin aı;ılı töreni kongresi 27 temmuz 1932 Pazar 

% ~ 4 

7. n a k mek1upları yazılırdı. 20 temmuz 1952 pazar g~nü saat ızıinü sa:ıt 14 de Ha)darpaşa G.•ı t Pr ı::ttı or ı 
Bu un ı c bu kadar uzun mek 10.30 da )apılacaktır. Ü)elerin binaııı kat Üı;teki lokalde )apılıı l ı • o car• ar ı 
lup ) ma a, ne de okumağa te rilleri rica olunur. ı cağı aza ark:ıda·lara bıldırilir. 

.lldtıyl bOI• 
m~r. • ~ lbl 

•• tıooıt> ıtl 
rurm~L 

--- 19 • , • 1952 __,.,, 

Her yerde ve her istediğinıı ondo 

rodyo dınlemek arıunuıu oncak 
Philıps'ın bu portatif rodyo ile 

yerıne getırebılırsıniı. Portatif bir 

rodyoda bulunması İcab eden 
bütün meııyetlerı havi bu cihoı, 

radyo ne~rıyatını emsal~ıı bır 

berraklıkla dinlettiği gibı, aı pil 

\orfiyotından doloyı elconomilctir. 

İcabında ~ebeke ceryonı ile çalı 
lOn bu güıel ahize, evinizin içın

de ikınci bir radyo ihtiyacını da 

Teniı sahalarında Kotra gezintilerinde 

PHlllPSI 

6! Kır geıintilerinde Eviniıin bahçesinde 

PHILIPS PORT ATIF 401 UB MODELiN 
BAŞLICA MEZiYETLERİ : 

lf. Kuvvetli ses • Hafif, toıınması koloy 

Çok ıarif gösteriı -tl Asgari pil sarfiyotı 

.>eşin Fiatı : Taksitle : 

135 Lira 146 Lira 

PORTATiF RADYOLAR 
ı 

;;===::=;;;;;::===:::::::---;--~~~~- ~~~~~-.-.~--~~~-;::::::1 

O!,OMALTINE 
\ 

MAL. T ve YUMURTA 
{ HOL.ASASI 
Genç anneye 
• lüzumlu bütün 
cevherıerı veren 

bir gıdadır. .,. 

DOKTOR 

RİFAT İNSEL 

MÜKEMMEL SODA 
MÜKEMMEL SOFRA SUYU 

KIZILAY KARAHİSAR MADENSUYU 
Ve T ABİi SODASI 

Evleıc kadar te\'Ziatı y.ıoılmaktadır. Taleplcrınizi 23270 
numara) a telefonla blldıriniz. 

~-Galvanizli ve siyah saçlar_ ... 

1\1 uayenehaııe Be şık tarı 
l' ı amvay Cad. Emnı) et San 1 

GEMİ SAÇLARI 
GALVANİZLİ ve SiYAH BORU 

BETON DEMi RLERİ 
. İthal Vt" 'roptan sata~ı 
lstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi 

G.ılata. Ömerabed Han 4/11 . 12 . 15 
Tel: 40497 - 43639 Tel-;raf : iSTiKBAL 

\ ' ercuı \ c l>.ıhıli llbtalık 1 
laı ı illuteha•sıı;ı 

dığı ~ anıııda No. l.!, Tel: ı ı 
84395, ~Iua)cne 17195 Ev ~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ Vali Konagı Cali :\o. s·~ 
Ha•aran Ap. Kat 1 rclelon: 
8..1684. ______ , 

\ahı Oi \e 
arkadaşları 

Upereı topluluğu 
Ht'r ıık.,:ım 21.lfi 
de, Pazar 16 d~ 
- Uob~tiller -

::ı peıdc nıüzıkal operet 
Gı e ı ı de açılır. Tel· 431::14 

. 

Ege Mıntakası Halkı na 
1 Ü J U E 

lııgılız sana) imin şaheseri 

H. E. N.·Marka 
\ ı tcııyeıı lrn3i ularından su çıkııl'mıık 

i~·in koınprc örlerin11z ~clnıiştiı 
Satış Deposu: 

tım.uıtu T .\SÇIOGLC 

r..ıl.ıta Karal..iir Pal :ıs knr ·ı~ı :"o. Ki IU llAHZUllUlll OtlLEll ~ 

DAKTiLO ALINACAKTIR 
"'J lmtını1 ~abıbı : Sl:\r\_:IW r,tJ , 

•• .. ~ lllt••I\... 1't..srı atı fiilen ıdart' ,,dt 

Bır .\nonlm Sirketc Türkçe \e Fransızca bıllr U:ıktllo Uı:l.İH \IE~ER ııı' 
alınacaktır. Taliplerin 22 Temmuz ak amma kadar Gala• ı \ i\ t \ ~ ı <:azl'terılik "' ~t~ 1 

Yazı lslert tUOdüriJ 

P.K. 17::1 arlre ıoe yazı ile mıiraeaatları. 1 at·ılık r. A ş. - t ıaııb 
il•••••••llİ••••Iİlmlıııiİİİlı••····- \ \ 1 ~~ t \ TRı\ ı\SI 
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~~ 
llh· tarihi ronıan 
. ·is tadı 

}i ~n tarihi eserlere, tarihi romanlara buyuk merakı 
l"?ltsrdır. İyi yaıılmıs olmak &arfıJle bunlar Adeta kap15ıhr, 
dit_ 8 tarafından okunur ... •hl Jaz.ılmı5 olmıık ıartıyle• de· 
hıı1ıı ıınunıa hem t rıhi hıık•katlere u gun olmasını, hem de 
e lııı ~artının alAka u nnr!ırmHını. okuvanı Adeta sfirilkle· 

tık ltzı 1 d dl oruL Bir sınıf için detll, herke~e mıhsu ola· 
hıı, tarı lııuı olan tarihi esnlcrdc, bilhassa tarihi romınl11rda 
11, ... tır. Anlastlma ı guç, okuyanı yoran eserler tabii ratbet 

"'el. 
~'tııl k ~~ e etimizde hem taribt hakikatler Ul i\ln. hem de 

tl:ıı 1' le! Us!ör.la e~er ar.an blrkac muharrir 'ardır. Feridun 
t da lilb ntct bunl !id n biridir. Bllhasn tarihi roman saha· 
ltfeıe~n bii iik fiıtad olduğu, başta geldiği muhakkaktır. Gı· 
lt~d e çıkan romanlarının gorduiu ratbet, bunların kltııp 
l!tu lli ekı nli•halannın herkes tarafından kapıaılmaaı bunun 

r. 
larınt~rldun Fôzıl Ttılbııntcl'nln tarihi romanları coktur. Bun· 
Ctu.. a lıcaları Sultan Ytldırım na ·etlt. Barbaros Hayrettin 

•Ot )\ 
~ S 

1
• anunl Sultan Slıle)man. Osmanotullan, 'l'a\'Ut Sul· 

fllar ~lııı Ağlı)or, Sultanların Askı'dır. ilk besi mutuddlt de· 
IJııı 4. 311ltnı$, hep 1 çok raAhet gonnli5tU~" CYB\'UZ Sultan Se· 
~ Chlor) ilk defa J9i7 de buılm15tı. l\leH~udu blr ıene 
dt ~e lı!kendl~inden erte•I ),1 ikinci tabı ıpılmı!tı. Bunun 
llıtıh \tudu kalmadıtından efmdl liçilncil baskı apılmuına 

e c hasıl olmustur. lemleketlmlıde bir tarihi romanın bes 
d.ttıı:~bl kısa bir r.am n urfındı iiç defa ha ıldıtı görülmüı 
~tak· Bunu muharririn tarih bll~slne, tarihi roman yaz. 
~ S 1 u talıı:ıına 'e akıcı üsl(lbuna borçlayuı. (YaV'llz Sal· 
lt\:eıı tlfın Atlıyor) eserinin bu baskısının da kt a umanda 
'-tı tetı 'e dordtlncil tabının )'apılmasına luıum hasıl ola· 

llluhakkaktır. 
Enis Tahıin Til 

Yunan Büyük Elçisinin beyanatı 
fenkid ediliyor 

~ c1ra :ı; (Ba~ı 1. rlde) demektir. Bu takdirde diplomasi 
•<·nınlı ıııı yapmaktadır. Bu ııstlllerlne De\letlerırası Huku. 
e ~ ası rnakıle~ i ) azan &ah· kunu sarih kaldelerıne aykırı o 
•ke+~nırnamakta) ım. Her lacak boyle bır hareket kar&ı 

bıı t • e olduğu Glbı. blıde rında hUktimetın dıkkallnl ç<?ke 
~eı ıı P gazeteler Yunan HU· rek Tilrkıyenın haklarının ko

t baı.a~n h r mti bet. faali~ eti· runmasını beklerız. E~er sa ·ın 
~ aarnağa utraşmnkadırlar. Yunanistan BÜ\ Uk elçisi Turki· 

'..\ • hiç bır sebep olmn· ye gazeteleri ile \'e muhalreftl 
'ilıekropolı • ı mi Hrılcn İlt> dıs \'P. it palltlka mtina ebet 
~ l'lı tke, ın a etmekte oldu~u- \•n münakaşa ına sırlşmek niye. 
• \it ,. h 

'I I • •Unan dostluk fıbi· tinde İ~C. bunda kendi $3 l~hm 
tat~,, abotll ııtmek istemiştir. vıı Tiirk • Yuoan do tlul!u !cin 

t Ukn nıuharrlrl kendıne go· do~acak zararın me~ullyetlni de 
~!te1t hır zckA (!) esrrı gos· ~ iıklenecek demektir. 

th•Artık Tilrkıyc bizimle Dıplomasl Aleminde ender 
~ta • A uof~ a') ı bıze Hr· rastlanmış ve her sııferinde bu 

bi: rııu. bu fesat dolu )8ZI· yola apanların •Persona Nogra 
l •lııı ost kls\ e~ı altında kale· ta. durumuna dU5melerıle neti· 

c d'i;-tır. Memleketimde hiç celenmıs olan bir Mdise karşı. 
a• 'e ağır başh gazete bu nnda bulunduğumuzu ı:orlırsek 

~ r Uıerınde durmamıştır. 1 mutee ~ır olunu:. Salın BUyUk 
• t~ !J! bır rnUzc mAbedl dı~ c. clı;ının Zaferın kendi~lne aUen 

~ ,, ınıı Al a of~ a'nın kllıse fi ııret ıfı slSzl•rae 'fur :gıızete-
ııı lblı9Ane bır lı&anla, krine \& Turklye muh~Jef tın 

·,d t kE' l alİında. rnkarda da daır kısımları \'alanlııması bek
l!ta( ~ g bı, sabotajında mu· lpnmektedır. Çunk l Türk muha· 

' : ~ak lçın Turk muhalif !11fetı 'e bir kuım Tilrk gazete. 
a e efa kendı ine maalesııf ve teri kendı mukaddes \'at"n top· 

_.' i\kr lardımcı olmuştur. ıaklım üzerinde bır labancı el. 
' 1., 13'!>olı • gaıete i ıizın cıden atar ışıtmettc. kendi it \'e 

1,~ h~ ~·ın zde olduğu gıbı. ha· dış mrselcleri hakkında drrs ıı.1· 
~ lı(I ctındC'n i tıfadt'.1 ede. matta tahammül edemezl,.r. Şu. 

\
1 tl!l!. le &atma bır fıkrı orta nu da ilh e edelim ki. ba•ı te· 
~ '11!.a:a buıunuvor. Ben Gahsan. I ahtlrlerlnl blr mllddettir ;'.Ör· 

l! 'ld 1 ntn olgun bır kımsc rr.ekte olduıtumuı zıhnhet. TUrk 
~ c an deıtıı do lhlettAvın milletin n dostluk duv~ularını 

?ıı :ahı .. olan ı-ıAnl kııru hır ı kazanmağa de~ıl. ancak kaybet· 
t b h hl olmaktan gayri bir mel're Amil olmaktadır. 

a lunma) an biri tarafın· Halbuki Türk • Yunan dost· 
ı 1/ ldı ına emınlm Tilrk .uğu haki aten lAzımdır.:ıı 
ttıı: b ını bu sabotaja ) ar· Yenlu•lnsa göre 

:.. 'r, dnorum, ı; ınkü. Atina, 18 (AA.) - A)asof. 
'l 1 h inim ti erinin musbet ) a milm;inin ortodoks klllsesl 

'• ll erını baltalam a uğra. olarak tadıl edilmesini talep e· 
~ t kn 1 terdım ki, Yunanls· den gayri mesul bir Yunan gaze 

• efr aıı bu m kale e sadece teslnın ne rtyatı bu ~lbi mevzu. 
ıı~d &en, Yunanlstanla a· larla a\Akalanmamı~ \'e alAkalan 

~P b do·tıu~u en ufak ~lr mı) acak olan Yunan umumi ef. 
~ ~zamazsıno dı~·e ce\·ap Urı üz.erinde hiç bir akıs )'apma 

't k' ıtekım a ır baslı hiç mıştır. 
~.,, &azrtcı 1 hiı; bir esasa Esasen Yunan basınında otluğu 
"' ~an Ak ıı t · ••akaıc~· ropn s gazr e.11• kadar en geniş siyasi tevrrlerln. 
tıııedı ı llzl'~inde fıklr bıle de de menfi te~irler yaratan Ak 

, ~r· CünkU bu makalenin ropolis'ın bu yazısı başka hiç bir 

lı ~ ~e:ln k~rakterinl talı hl ~~~~~~~r:ı~;~sl tarafından tawlr 

tık hangı tesirin altında Bu hususta fıkrl sorulan Yuna 
' &ad aı.ıtan bir makalenin nl~tan Başbakan vardımcm Sop. 

n~~e gazetenin o ~UnkU hocles Venııelos 'ıövle dem15tir. 
t l!l·ıon~apladığı l erdır. Bu ırEn ufak bir ııalAhıyetc bıle 
l 13 ın kafa ında ·ıır C· malık olmı •an bir gazete tarafın 
1 ~k~ç zına fikirle Turk dan ~aratılan bu gayri meHul 
Ilı nında fırtınalar a· me!ele üzerinde bazı Tilrk ba. 
ltıu~anan cAkropolısıln Ul· sınının neden hAIA polem!ge de
~~,lt arrlri ) arın 6nlinde 'am ettıklerıni anlamamakta· 

~l 111 do tluk Abidesi kar· yım,ft 
• '"' ıı anacaktır.11 

laev1 n l'urk·Yunan dostıu~u. ----9-ir_T_a_ı_h_i_h __ _ 
~ ı e e eden sözleri ile 11Ak· 
t111a11ıtı ee\abı mem11unluklıı 
~1~t•ı h'8tır. Fakat Turk mu· 
ır"ltt ltı akkındakı ı;.oı.lerl, mu

tt ahrıııerlnde bilytık a. 
t 1 ~Yandırmı$tır. ~ulus.. 
~le ır skandal olarak be

ed • \e ezcunıle 5oyle de-
' t . <l: ikat 

!Sak: Turkı~ e muhJllefetl 
'Ilı ı sor.teri Sefır &a~ et 
r \' e tızmeden yukarı cık· 
l 1) anı dıplomatık ~elen ek· 

~' ıı:ı 1evletıerarası Hukuku th 
ld ıııt Dıplomasl mesleğine 

1, e da arını at n stafü er kA· 
'°lrdır hı eıberletılcn bir kai
llde • Diploması memuru. 

, c \ Vazıfe gordil U memle· 
"reue dış Polıtlkalarına hiç 

1, C "e : karışamaz. O dıwle
~4 hruı ıı; 11olillkaları hakkın. 
~ ~ daı~r b ara·ındakl mUnaka· 

~ da dah«')anat veremez. Hat 
J U( ı bulunamaz. 

•l t t elçi, dkl memleket 
lı'.ıbuıan1 bugtın hOkOmetlerl· 

l il mu p t islerini balta· 
~!ı , l( 'l'~a ıvor. dedi~tne ''e 
t 0 e tın tk muhalefetine ve 
"ere t Ueri e Zı!croin neşretti· 

hu b Verrn h giriştiğine 
ır diplomat:..: skandal 

Yalovada ismaıl Sahlno:lun. 
dan aldıtımu mektupta denll· 
mektedır kl: 

Gazctenlz.ın 16/7 /52 tarıhll 
\'alo\·ada orta) a cıkarılan esrar 
kaçakcılığı başlığı altında cıkan 
bir haberde l akalanan e~rardan 
otilril sanık olarak benim hak. 
l:ımda da tatbikata geçıldiı!I Y•· 
rılmııtır. 

Kaçakcılıktan sanık, yıne es
rar kaçakcılıl':ından mahkllm ol· 
makla stirgfin müddetini Yalo. 
rnda geçirmek üzere 9 ay önce 
!-ura) a gonderllmlş bulunan Hı· 
lıl Karakayadır. 

Fakat: Kaı;akcılık hAdlsesile 
nıc bir a!Akam bulunmadıRı hal· 
de. suç ortağı bulunuyor imleim 
gibi zabıtaca hakkımda takibata 
girişildiği yazılmı' olduRundan, 
ru açıklamam nazara alınarak, 
hakikatin tebarüz edebilmesi ha· 
~ımından, matbuat kanununun 
bu gibi ahvalde bizlere bahset. 
mis olduğu madde 1 mahsus s:e
reğınce, tavııhlnl. avnl sayfa ve 
ayni sütunda )a •ınlanmaaını dl· 
!erim. saytılarımla. 
\ alO\'I D.P. İlçr idare Kurulu 

ü ·elerlnden 
İsmail Şahlııoğla 

,... 
/• BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bir Marko Paşa 
Lazım ... 

Kıvamussalfana sert tedbirler ahyor 
<Ba ı ı. ıridel re baskınlar tertip ettirmi~tir. 

sb~ lemlştır. Asker \e polıs mlifrezeleri eski 
Ahmet Kt\ amussaltanıı, İngil· Başbakanı destekle en ıkı siy ast 

tere ıle olan petrol ıbtılafını hal· klubfin mer ... eılerınl ışgal altına 
!etmek ıçin imkAnlar me\ctıt ol· almıştır Polise gore, bugün şeh· 

<Başı l. ddel duğunu , bu hususta bütün gay- rın merkezmde ~enı Başbakan 

Politllı:a niıfm:unun , e hatır ve retıni sarfedııceğınl. mmaffak Ahm t Kn amussaltana nın ıley
gonlıin ı:ıue hlklm olduğu olamadığı takrlırde istifa edece- hıne gost.rrıler )apmaya teşeb

kllnutinin memurlarda )erles· ğini soylemiştir. bUs eden bırçok kimceler te\k.if 
m i - 11 • a k Ahmet Kıvarnussaltana. İran· cdılmı Ur. Bunların ekserisi es· es , ... 11murun e nı a) mı e· 
5er, ,erilen ~üılerre mil)on ma· dakı mlırtecı zümre~! şidd~tle ki Ba bakan nr Ius ddık'ı.n ta· 
a, mukabilındc memurlmrdan pek tenkld etmiş \'C şö~l~ demıştır· . raftarlarındandır. Hep·i · Iran• 
mahdut blr , erim alınır, Çok ço· ·- Bütün tahrıktıler fiddeth 'e İ•çı partılerıne mensuntur. 
rulılu bir ailenin lah 11 iht ı urı· cezalarla mukabele gorece lel'o j Polı ın \frdı ı malOmata g re, 
nın heı;aba katılmaması , e her 

1 

dır. kap ederse parla~entonun bu partıler men ~pları. başların· 
daire hrr ınemunınun &kilini las\lbl ile amansız hukümler 'e da Dr Musaddık ın netrol itleri 
tutor~k ,e hususi \Rzbctlnl dil· recek ıhUlôl mahkemeletı kuru- mll aHri 'e mebus KAum Hascı. 
$fine.cek ) erde, kf'ndllrrlnr ke) fi lac~ktır • . bl bulunduğu h~lde sokak}ara 
bir 1arıda dama tap gibi muııme· Kn amussaltana. sı~C\&et saha· doklılmils 'e •Kahrolsun Kn a
Je etmesi. memuru canından beıı sında olduğu ka~ar dın me\'ZU· mu allana diye bağırmışlardır. 
dirlr nlıtıin bu ıistem iki feci ne unda da demagOJI) e ka111 gele· Polıs 'e ask r bu kalabalığı ko· 
tir" ~·erir ki bııntardn'n biri kı .. ceglni \C bılhassa ri\'ak.Arlıktan la:ı !ıkla dağıtmı tır . Yaralanan 
mr.tll memurların ilk rı.'.sattn nefret ettlğını so~lemis \e de· olmamıştır. Hassıbi, teşrii masıı· 
resmi ha) attan uzakla5ması, dl· ml&tır kı: . nı~etı dola:ı ısı3le. te\ kıf edılme· 

Helsinki Olimpiyatları 
bugün başhyor 

~l'ri namıı hı kolmağı tercih •:- Kmllarla mucadele mas· rn1$tlr. 
ederek memurların istikbalin ke·ı altınde çalışan ''e kara mlir· Kilşant, neınret altına alındı 
meçhul ihtimallerini kartılı)a• teeı ku\\·etleri ~el~ tıren. kim e-
bilmek lcin eğri 3 ollara sapma· ler hllrrh•et \'C ıstı! lAl!mızi teh· Tahran, 18 (Anka) - Kn·a· 
\arı ıtır. ilke) e sokmaktadır. Dine ben de mussaltana ale:ı hinde konuşma· 

lllemurlar, hlr hlıkfımetln eli, 
koludur. 1Junl11rın il 1 1 lem es tul 
temin edeme\ en, kendllerlne ta. 
katlannın harlclnıle killfetler 
)fikh!H~n. hurnrlarını temin et· 
me) en. nimet '€ kuHet taksimin· 
de hakkani et aramnan bir hü· 
kômrt, kendi ha~an ) o il arını 
ke~mi5 olur. 

hürmet ııderim, fakat dınlc dev· lar yapan Musaddık taraftarı 
let işlerını birbirınden a:ııraca· şe:ıh Ayetullah KAşanl, nezaret 
ğım • altına alınarak mecburl ikamete 

Eski B şbakan Dr Mucaddık tAbı tutulmuştur Bılhas a Tah· 
taraftarlnı Ahmet Kn amus alta· ran 'e Abadan'da büyü karga· 
na'nın Baı.bakan olarak uzıf &alıklar rnku bulacağı tahmın 
görme ınin ana) asaya aykırı ol· edılmrkle berabt-r. hlikOmet ça. 
duğunu ıddıa etmt.şlerdir Parla- ?J) et Mkım durumdadır. 

(Ba~ı ı. elde) 
~aııyet karşısındadır. muracaatı 
mıza 'ereceği red ceubının biı.i 
Uzecek mahıyette olacağı ıçın, 
bu O) alama Si) asetinl takıp et· 
mektedlr. Iaamafıh bu dort tec 
rubelı iilreşçırı n mahrum olm • 
mıza rağmen serbe t gilreşte fa· 
vor1 'azı) etımızı muhafaza edıyo 
ruz. 
Meşhur i 'eçlı gilre5çi Antoıı 

sonla, Palın ı;erbe·ttc dort bırın 
clllk, ıkı ıkıncilık \'e uç uçUncu. 
Juk alacağımızı tahmin edil or· 
lar. Bızım ıdarecıler ıse takım.ı 
en fazla ~ç bırincılık, iki ıkınct· 
!ık, ikı iıçunculük \'eriyorlar. Ser 
be t takım şu ~ckıldedir: 

52 kılo Hasan Gemıcl 
l!7 kılo Cemıl Sarıbacak 
62 kılo Ea;ı;ram Şıt 
67 kilo 'fe\ fık \'ilce 
73 kilo l\J. Alı lslıoğlu 
79 kilo Ha) dar Zafer, 

87 kilo Adil Atan 
Ağır: İrfon Atan 

lllilli grllrlerlmidn bllytik bir 
kısmı memur maaşına gidi) or. 
Rıı para 'l'rtnde kullanılnmaun 
rn cırleıllğlmlz bedellere ka~ılık 
Wfffm nlacak yerde. hakımlıfıı 
ıı Jrıut ı Jına \'e ·a takatin haricin· 
rlf' ;:\ ıikll' ı lf! kar~ı karJı a bıra· 

kılıfığıne Jnanon memnrlıınn der· 
rlinf' çare ara ıp h11lmo1.sak, ge· 
lirlrrimMn bfı) ıı'k bir ı ı~rnı ho~ 

l yPre herlf'r nlm115 dcm"ktlr. Ti r· 
klyrdP mP.mur dıhuını: milli 
mrnfnat, Hıtıında~ın hııkl<iı \e 

memurun hakkı \e Jıumru Qla· 
rak a\·nı rlrrPcede hesaba kat· 
mak ınıretl le. kal'i bir eekilde 
hnlletmrnln umanı çoktan gel· 
mlı. hattA grçmltitlr. 

Ahmet Emin YALMAN 

Trieste meselesi 

mento Ahmet Kn amu saltana Dl rr taraftan Kıvamuwlta· 
'ı Başbakanlığa sectı!!I sırada na') a ~akın ka) naklardan sızan 
oturuma 42 mılleh ekıli ı tirak haberlere gore, Başbakan vazı. 
ctmiıtır Yeni Başbakan 40 oyu )ete hlıkım olabılmek içın kahi· 
toplamağa mm af fak olmu tur. nenin tc kılinl ı;abuklaştıraı;ak 
l\Iusııddık taraftarları 30 millet· \e yeni eçımlere gıdılmesi için 
\'ekıllnin oturuma ıstirak etme narlamentoyu feshedecektir. 
dlğıni \C mecfüte dörtte uç bir irıında ormanlar de' lelleştirillyor 
nlsbEt teşkıl edtlmcriikçe setimin 'l'ııhran, 18 (Anka) - ilgıli 
kanuni olmadığını ılerı sUrmUs· makamlar tarafından hazırlanan 
lerdır. bır proıe lle bt.ıtun İranda or
Jllm;nılılık tara(t arlannın t•ııılantı manların de' leUeştirılmesi tet· 

)erlerine baskın 3apıldı kik cdılmeıctedir. Yeni l.abıne· 
Tahran. 18 (AP.) - İran hü· nın tcsekkulunu müteakıp. dev· 

kQmcti bugün Musaddık taraf lcfüşllrme ke~ fıyetının tatbik 
tarlarının toplandıkları mahalle· cdıleceğı bıldırılmektedır. 

Domates, 80 kuruşa kadar yükseldi 
(Baeı l . elde> ~ ucuzluk temın cdılemeu", yın~ 

ken bunların gonderılmesmı dur bo le domateslerın pahalılan1ığı 
dutmu5lardır. ÇunkU bu mallar l gunlcrde Valı 'e Beledıye Baş
Jirldığl takdırde, İstanbul da do· nı Göka) ın O\ledıği hır sozü, 
mate ın kilosu 25-30 kuru.3 ka· hattA taahhlıdünO ~ erıne getir· 

}•utbolcillrrınuı: bu akşnm iı· 
tunc!ı :.umede rınlı Turklerdrn 
ınlltrşckkil Yılmaz. tnkımı ıle an 
trrıııııan 3 aptılar. Bu maçta goı 
doldurucu değıldilcr. ancak hır 
kaç iOl atablldil,.r. Karsı tal,ım 
çok ZD) ıflı. Buı:un ) ine karşıla· 
~acağımız Antıllılerın ıdmanları 

nı seyrettim. Sızım a~ arımızda 

hallediliyor dar dO~ecektl. Buna tahammul me ını ıstemektedırler. Bu su. 
edemıyıın menfaatçıler, kArları· retle de, ıdarecıll'rin sozlennin 

Trie~te, 18 <AP.) :- Trlcst~· ı nın eksılmesıni onlııme çaresını mizahi det?U. cıddl olması gerek· 
nln ~stıkbalı \e aidiyeti meselesın bulmu5lardır Bu durumda fstan tığın! ifade etmektedırler. 
de \ ugosla\'y.a ıle ltab a arasında bul ) ıne kabzımalların ınsafına \'ali o ıaman Eoyle demişti: 
'ıllardır sUrilp giden ıhtılAfın kalmıştır. •- icap ederse v fıyatlar dll· 

hır takım hıssıni veri)or. Belki roıon)alı kadın atlet nutıokal:lzhicı11 ıırı ~ıııı..iıtc 51rıkl a atla-
Jtııl~ anın girişeceği bir teşııbblıs l\laamafıh Be'edı' e, fiyatlar UrtılmeZ!e )'akstm me:ı'danında 
Uzerin yakında hall.,dılrceğı bu· bo~le 'ükselmekte de-;am ettıği 1 domates sat rım~ 

maçı kaııınabilırıı. Bıtlm takım mada bir antrenman e n:ısınıla 
fül seçıldı. \' rhbl Eınrt1 De,nelmllel bol takımında Antonio Gomez 

giln Trı .. stede ''azlfe'ı dı~lomatik mildd tce. narh ko' mağı duEti ı Halk hiç olmazsa \·erilen s15z· 
cah•n etlerden oğrenllmı•tır. mektedır. Hafızası olıtn herkes, lcr tutulsun dı ·or. 

Fevzı. ca 1 Rıd n, ıu·t h. Gtıref! Feıler:ıs~ ~n ısmınde bır O\ uncuııun bulunma-
:Basrl. Ercu'ınl>n • ·~ ıf, 1ek11n larılımulığına getirildi ı ha~ reti mucip olmuşsa da hır Atletlım Ajanlığından : 
1 alçın, Muzaffer, l\Jacıt. llel ın~ı 1~ (A.A .) - Turk müddet sonra bu oyuncunun Atlet ?.Iunffrr Sr h ınin )azılı 

Belki Mu tafa ı;ağ ıçe, KAmtl deleg~ 1 \ rhbı Emre, Mılletler· ı • esrarıo anlaşılmıştır. l mtiracaatı uzcrıne, 26 tıımmuz 
sağ hafa alınabllır. Takımımız ara ı Gures Federas~ ~nu . Reıs Rus takımında orna:ı acak O· 1952 tarıh'ne mücadlf rumartecl 
pazar akşamı Lahdiye hareket e. ı \ ardınıcılı ına tavın edılmı$1ır. lı:n Antonio Gomez, İspan"R da • .S?lınil saat 18 de Fenerbahı;e ~ta· 
dııcektlr. Dığer ~ardımcılar lllısır dele~ ıııll harbi ba~ladığı zaman fspan· dında 100 )'arda \'C ıoo metre 

DUn ) apılan hasket eleme maç 'l!~ I na tıp, Fınlandl> a drleJ?esı • a Cumhuriyeti tarnhndnn So\'· rekor denemeleri yapılacaktır 
'ıırındıı ise ~u netıceler alınını~ lllnborg ve ilk defa olarak .56: • ellrr Rirllt?ıne gönderilen YilZ· I Bu sebeple a~ağıda isimleri 
tır. cılen So\1 el delegesi Dlmıtrı !erce cocııktan biridir. . 1 h k 1 J t 

c 1 ı ılev'dlr zı ı ıı "m rr n, ) arım saa on 
;. 1

1İ~lfliyntl~rıt Nirıık B~ıı;ana hulıına!1 bir Hus ga. re tc~rırterini rica ederiz. Macaristan Yunanıstanı 474'1 
!ısır • İta!) ayı 66·62, Kuba • Del 

çıka) ı 71·63 ) enmlşlerdlr. 
Bu mUsabakalardan sonra şu 

mılletler esas turnu\·a:ı a ı;lrme 
hakkını kazanmı:tır. 

Bulgaristan, Kanada, Filıp n, 
Kuba, Macaristan \e Iı&ır Şllı 
lle kareıla ııcaklardır. Dığer mıl 
abıklar ıunlardır: 

Arjantin (1050 dün'a eamplyo 
nu) Rus)a, Çekoslovakya, \'e IGll 
hayet Finlandı) a. 

Kabul 
torenl 

Helsinkl, 18 (Hususi muhahı. 
rımlz Sedat Ta)landan tel iıle) 
Finlandiya Cumhurba~kanı bu 
6kşam yapılan bir törende, o!ım. 
piyatlara iştirak eden knfllrle· 
rin lnarecllerlnl kabul ederek 
kcndılcrlnc başarılar diledi. 

rl 1 1 k.. ıetecı•ı A. Gnnıez ın Mo ko\'ada ı Kemal T.akay: Starter. " en er n 'r ıınu . . . 
Hcl ınk;. 18 (A.A) _ Fin lan· ?ti~ tik hır kanı) on fabrıkasıııda Pap~dopıılos. 

dıva oltmpıyat komitesi olımm- ıı;ci olduğunu \'e fab~ıkanın fut-1 hteran Bakır 
\ ~tlara katılan porcu arledıniıı bol takımını.n en gUııde . ovu.ncu: ::'l!uzaffer Tunçalp. 
8~0 1 

b ld 11 A lk 1 !arından hırı halıııe geldığını so.} Zı· a Oztam. 
1 u u"'u \'e mer a ı e . b b 1 k d' · · 

So\yet ltuS)onın 333 er atletle lrmış \'t" u sc epe E?n ısının 7.rkl Yum~~· 
mtisa,·ı olduklıırını bildırmlst'r milli takım.a alınmıf olduğunu Kronometror. 

Bunları takıhen aıo atletle ıld\e etmlstır. ------------
Fınlandı)a. gelmektedir. Diğer taraftan 23 ya ında fon ,·at kanunlarına avkırı cıldul.!unu 
Dığrr ınıllrtlerın mlısabaka· Soter i•mlnde bir Rumıın,·alı kabul etmıs fakat bir isfüna ol· 

ları şo~ lr sıralanmaktııdır: "ilksf'k atlııyıcı da antrr.nemın· duğunu 11ö,lh ,.rek hl'r iki Çın 
Franga 208, İSHC 297, fngil- :nr ec;-nasında batılı sp~r~uların porcularının da \•ola cıkmış bu· 

tere 250, İtalya 257, Macaristan dıkkat nnarını ı;eknıı•tır. 1rn ı hınduklıırını 'e nlhıı\ rt 11ncır 'o 
237 Almanya 228. lsvıçre 1888 . -:oter nntrl'ncmanlerında, hes de. lıı ile mlll,.tlerarıı~ı karde•lil!i 

En az mtl•ahıklı ekip ise Trl. fa arka nrka 'R ve bU,•uk hlr ko· t"mln mne~Me tı!hlr hlr karar 
r.lte adasınm karılesldlr. J;ıylıkla 2. O~m ııtlnnııştır. Antre· \f:-rtldilfüıi ilA\c etmiştir. 

Fıllıakıka bu ekip 2 kişiden ncnıanı seyreden "0 bu nrtlceve Jlr. o i\Ia\·er hun; ra~n'rn hu 
nıurrıkke"lir ııek lrıannıavan haıı sporrıılar k bl . 1 1 k 1 1 ,. • 1 h 1 ararın r mısa o nra e e a ı · 
fhıs fııthol tııkırıııw'a on Soter atl:ırlıkt;ın sonra ir.zat ,. J) 11 Al 

n • • . . . naml\arıı .. ını \r l'o;U mama 
ı.1, 1111 , ol 0 , ıınm rleğneklerın 'iık•rltllğlnı lilctlık. 1 ü l k 1 J b ı 2 0., d sporcu arının m rın ı:ı a ara so· 

Jiel ınki lR • (Af') - MUsa· lcrl zaman ıın arın · -nı . " kıılmıvacaklarını •ö,·J,.ml tir. 
b:ılrnlara iştirak rdecek Rus fut- rlurdıı~ıınu teshil etmi~lerdır. y 1 k K 1 ,..1" 

Runıanvalı hir unıH•r•itr talebc<t en ar:ır:ı gort> ı1ı ., 
olan 1. 'snter paıar ı::ünil \'aptı~ı '!porcuları 'alnır.. futbol. ba~kC't· 

1 J d 2 10 tlam~"a bol ve vllzm0 mh~abnkalarına Is 
~a ışnıa ar ıı . m. ıı "~ ti k d ki d' 
muvaffak oldullıınu 50\'lemlsllr. ı·a " ece "r ır . 
)tillh f'tçi Çin 1\1111 Çinin Olim· Diğer taraftan Dr O. in\ rr 

10·5 'ılı Olınml~ atlarını ha7trlı 
pi) atlara katılınn. kararını \'an A \'Ustralvadan bir rnnor al 

rrntesto edıyor dıklarını . 19~~ mil•abnkalarınırı 
llel•lnki, 18 (A .P.) - Be~ nel· ''mtrah·arla Melhnııme'da 'nl'lı 

milel Olimpiyat komıte•i verdiği laca ılının kııt'I olrlul!ıınıı sil\ le 
bir karıırla milsabakalarn hPm mis vr bu iş Avu•tralvadR hllllln 
Kızıl Çin hem de Milllvctci Çin hnzırlıklıırın ı;lmdirl,.., tanı:ımlıın· 
atletlcrinln iştirak edcbllcrrkle· makta oldul!unu Jılldirmlştlr. 

rini hlirlirmi~tir. Burar!ıı EOn dakikAlarrlR dn}pş 
nıı garip kararı ıniıtr.:ıkıp l\lil· ınal!a hn~lıyım ,,. hrnl17. mahlvr 

liyctçi spnrruları derhal hir leh· ll nnlıı~ılmR~'An hlr haber,. ı:ıor11 
Jiğ yııyınlnyar:ık •kanunsuz• rli· Kızıl Cinin n"' nelmilel Ollmnl 
\'e vasıfl:ınrlırdıkları bu karara \"at knmıtr~i de'Psırci knmlinist 
İtiraz rtrnislcr Ye protest n ma· 
hl\'etlnrlc olmak lızcre müsaba 
katara ı:lrmiyeceklerlnl bildir· 
mielerdlr. 

ler tarafındım lildUrlllmll lilr. 
r.in takımlarının dırrumu ko

mitC'ılr mll11ılrrre l'rlilirkrn l\lılli 
\ 11tçl Cin rlrh'""~ Kml Çın de. 
lf"J:E'•i nrofe~br Tımq "hoıı • i'den 
'1ahisl,. ıı•ınl rı ı;o\ !emiştir-

Diter taraftan Olimpb at ko· 
mite l haskanı Dr. Otto Ma) er, 
Doğu A iman~ a atletlerinin hiı; 
bir şekilde mü abakalara iştirak •- Son znmanlnrda Kı7.ıl Çin 
!erine mUı;~ade edlmh rrr inı delegesh'le tema~ı tamamh le 
sö~ lemiştir. Buna mukabil kuv· ı kaybettik. Bu deleııenı! demir 
\e~li hlr Batı A!manya takımı perde gl!risindl' bulunan bir tec· 
mlı~ab:ıkalara l•tırıık ctmeğe bas 't k .. d 11 1 ld ~ 
lamı~ bıılıınmnktadır. n ampına gon er m 5 O u,,u 

. hakkında bazı haberler almıs bu 
. Tahmln\111 e gliı e Komlınıst lıınnyonız. HattA on rııporlara 

Çın sporculııı ı halen l\lo ko,·ıırla ııfire profe ör Tung Shoıı l'nin 
, eya hura\ ;ı daha •akın hlr yer· k 1 dil . 1 'ht' l' d 
de bultıııı;ıakladırlar \'e pek ra· at " mış 0 ınası ı ımn ı r 
kında ITelsinki'ye ~elmle olarıık· \"nrittır .. 
!ardır. Buraya iimdlyc karlar l\lıt • Bu mesele henliz kat'! olarak 
liyetçi Çine men up hiç bir spor- 8 , dınlatılamamıştır. Kml Cin 
cu gclmronıiştlr. 

delegesinin mıımkketlnın bas. 
Komitenin kabul etti~i karar ketbol takımını zamanında bura· 

sureti Fransız delegesi Francois 
Pietri tarafından ileri gUrUlmOş. )' a getlrece:ı söylenmişse de ko-

l'aıar Doğu 'e arkadaş lan Olimpiyat kö> unde 
mulıtelü milletlerin ha) ı akları altında 

tu. Komite baskanı bu hususta mll.nist sporcular henuı Helsln 
verdıği demeçte kararın Ollmpi- ki'ye gelmemislerdlr. 

. 
Tevfik ileri resim Elçiler arasında 

, , , b w d' 
1 

CBaşı l. dd•) 
ergısmı egen 1 likJer. arasında l'!akledilecek dı· 

şlşlerı memurları tamamen :et
<Bıı&ı ı. cid'> 1 kik edılmıştır. Bu arada Mosko

llk \'e Orta mektepleri Resim 'a Bli) Uk Elçillğlmızdeki ata;e 
\'e kAtıplerden bırçoğu LAtin \. 

;erglsıne gelen Tevfik İlerı. merıka merkezlerıne na ledıl· 
ı;\lllll Eğıtlm mildUrUnUn acıs mektedırler. Bun1arın yerme 
ıtonuşma~ından sonra hiçbir &ey merkezden nakıller ''apılacaktır. 
&ö) lırecek diğılım. SozU sergı Buylık Elçı \e Elcilerin tayinle. 
&O) lıyecek•ir.11 Demış \'e muvaf· rine gelince, listeler tamamen 
fakılet tenıennilerıle kordela}ı haıırlanmışsR da > Uksek tasdıka 
ıı:e mıstlr. unutmadan bnce ball değışık· 

Sergı , güz.ide dh etli kıtlesı. 
nin takdirlerine sahne olmus 
bir ara Bakan. 1Jkokul talebele· 
rınden bırı tarafından )apılan 
ı-ır reıam önünde durarak; eA· 
nadoluda da blrcok Eergı ı:ezdım 
Bu sergide de gordüğOmUz gibi. 
Tlırk cocuğunun sanat kabiln e
ti hudutsuzdur. Yeter ki lslıı\ 
nılelım. l\Jeselfı . ~u resme bakı
nız, altına meshur bir ressamın 
ırnzasını atınız. bal gibi ~uttu. 
ı ursunuu demi6tlr. 

Pilavoğlu 

ilkler upılması muhtemeldır. 
Bu husucta henuı ketum daHa· 
mi maktadır. 

Oığer taraftan istişarelerde 
bulunmak fiıere gelmiş bulunn 
NATO ne1rllndekt daimi dele e
mlz Fatin Rüstti Zorlu. 'aı:fcsi· 
ne dönerken. beraberinde mUte· 
'ha ıs olarak Dı5i5lerı Bakanlı· 
•ından Muazzam Berkhan ile 
\ hmet Yavm'u ı:ottırecektır B·.1 

1 memurun ta) ınlcri çıkmı~
tır. 

H~cca gitme 
rna 1 ı. ride) 

<Ba3ı 1. cıde) ba vakası görUlmUştUr. Su ıdl 
on iki aya mahküm olmuştu Arabi tan bu hu usta de~!ı a~ 
Kemal Pıl 'oğlu. eski durusmıı Sağlık tedbırlerı almıştır. '\' a nı 
ıarı sıra ında aklen malOl oldu I f;lçıllk hAdısenın mevzıl oldu· 
ğunu ddıa etm s 'e kendistnın u~u bel rtmektcdır. . 
hac r altına alınma ını istemiş Fakat ogrendığıme gore, M,ı. 
ti. Mahkem . p Un oğlunun o za letlerarası Sa~lık Te5kllAtınd3n 
mıın bu taleb nl kabul etmiş ve Sağlık Bakanlığına gelen rapor
annesınlrı vesayetıne \•ermişti. da Mekke 'e cıv rında hastalı\( 
Bu arada, mahkeme sanığın hıı bulunduğu, b ı bolgeye kal'i. s·ı · 
kıkatrn aklen malıil olup olma rette turl t s:ondrrılmemesı ıca? 
dıl?ını tesbit elml'k ıcın Ankııra ettlğı bolırtılmektedır. Bu ıtı· 
'limune hastanesinde mUşahııde barla alınan kararda bir de~ı· 

altına alınmasına karar vermiş sıkl k )apılması bahis mevzuu 
ti. Kemal PılAvoğlu bu suretle değıldlr. 
kanunun akıl maltlllerlne tanı -----------
dığı haktan faydalanmak iste 
misti. 

Bu hususta Ntlmu'ne hastane 
sinin hazırladığı rapor adlıyeye 
gel mis 'e raporun teblıl!i ıçln 
Kemal Pılhol?lu bugün mahk• 
meye celbedilml tir. Raporda 
Kemal PılA\ oğlunun aklen mıı 
101 olmadığı bclirtılmektedlr 
Kemal PılA,•oğlu. raporun Si) a 1 
sebeplerle \'erlldığlni iddia el 
mış. hasta olduğunu ''e hacır 
altında kalmak lstedıflnl söyle 
ml~tlr. 

Kemal Pııtwoğlunun ıınnesı 
Sara Pilhoğin da oğlunun h s 
ta olduğunu , i ~lerinı idare ede 
eek vaziyette rı!madı!!ını. bu ıtı 
barla hacrlrı kaldırılmamRSını 
istemiştir. 

Bbylece Kemal PilAvo~lun ın 
akıl mahilh eti iddiasından do 
ğan hacri kaldırılmıstır. Ancak 
mahkOml~·eti kesinleştiği tak 
dirde. ağır hlikUmlülere •athık 
olunan hacir esası tatbik olu· 
nacaktır. 

Fi orya 
T onlantr lan 

<Ba&ı ı. elde' 
lındı ı sızan haberlerden anla
.lmıs bulunmakta \'e toplantı 

t.ııkkırıda hukumet:n bir teblığ 
nıı rcdcrııği kU\ elle tahmın e. 
dılmektedır Cumhurbaskanı Ce
ıAI Bn}:ar dün o leden evvel şeh. 
rın :ıde bulunan l\Jlllctveklllerini 
l\ğleden sonra d Turkiye ÖC!· 
ı Ptnı,.n Orrn,,klerl l\lılll Btrlıği 

tl"ms llcıler nı kabul rder!"k kcn. 
ıliı,.m le ~nrti .. mu stlır nun' ak· 
sam bf'ledı'e \'e 'ırhet ılerı ge. 
ıcnlerıne Florva Deniz köşkün· 
ıt- Tia\ar tarafından hır aksam 
cm<'tı ver imiştir. 

D trr taraftan ı\dnın Mende. 
res dun ôRleden sonra berabe
rınde Çalı ma Bakanı olduğu 
lıılde bazı d\2retlerde bulun
muştur Baş akanın yarın "':dırrıe 
de vapılacak olan D P lı Kon· 
~:-esıne ;.decegl t' l"nmektedir. 
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BELSİNKİ= 
OLİMPİYATLARINDA 

J1211tl~ 

Paıarfe i günü llollaDda Antili ile kar~ıla~acak olan amatör milli takımımız, 

Yaşar noğu, etrafın ı sanın · ·inli ÇOl'Uklaı a imza Hri.)'oı· 

Güreşçilerimiz köye girerken }'in halkının teıahilra tı ile karşılanıyorlar 

llluhabiriınlz Sedat Ta) lan, ollmpiJ at kiiyiınde bayrakların altındı 

HELSINKI EKTUPLARI 

Fiııiaıııliyıı ,T • ~ 
Oliınpi rııtlar 

Helsinkiye on binlerce turist geldi - Hayat çok 
pahalıydı - Ofis evler - Güreş, futbol, atletizm 

ve Basketbol biletleri tükendi 
H elsinki, (Hu usı surette 

gönderdığimiı ıırkada ı· 
ınız Sedat Taylan bıldirıyor) 

- Olımpiyat oyunları Hel in· 
kideki normal ha) atı hayli <le· 
ğıştirıııiş bulunuyor.. Misafır
pcrver 'lie çok nazik J<'in halkı· 
nın bu değişıkllği yadırgadık· 
ları her bakımdan hlssedili· 
)Or .. 

Gecesi \e glinduzu bırbırınc 
karışan bu memlekette hayat 
7 de ba:ılar ''e 23 de sona e
rer .. Gece kllıpleri, sinemalar, 
barlar, restoranların 11 den 
itibaren hep i kapalıdır ve F:n 
halkı bu saatte istirahate c;c· 
kılnıiş bulunmaktadır. 

.Halbuki ~imdi bir kısım 
hıılk muayyen saatte isliraha· 
te çekilcmedlkleri gibi, istira· 
hate çekilenler de ancak gece 
yarısından hayli sonra i tira· 
hate çekildiklerini anlıyorlar. 

Çünkü bugün Helsinki'ye 
sporcular hariç, olimpiyat mLİ· 
sabakalarını seyretmek üzere 
on binlerce turist gelmiş bu· 
lunmaktadır. Bu muazzam kıı· 
file tabiatıyJe Fin halkının C· 

zeli itiyadına intıb:ık edemi:> c
ceği gözonünde tutularak bazı 
tertibat alınması zarureti lın· 
sı l olmu~tur. İşte hayli genış 
olan bu tertibat Finlilerin eze 
lı itiyatı-.ı·ını aksatmıştır. 
Fi n la ndiy:ıda biıim para:n ı · 

za göre hayat çok pahalıdı:-. 
Ortalama bir öğle yemeği b;. 
zi m paramızla altı liradır. 'fak 
sim ile Eminönü arasındaki 
mesafenin taksi tutarı dört li· 
ra)ı bulur. Giyim eşyasının 
fiyatı da bize n:ıı.aran yüksek· 
tir. Helsinkide ev kirası fa:Lla 
olduğu gibi ev bulmak da çJk 
güçmlis .. 

fo'akal buna karşılık işçi yev 
miyesi ve memur aylığı da 
) liltsektiı·. Bir amele bizim pa· 
ramızla saatte 1,5 lira almak· 
ta, sanatkar işçinin saatte aldı· 
ğı ücret ise üç lirayı bulmıı~ 
tadır. Bilhassa ağır işçi ) ev 
nıiyeleri çok yüksektir.. !\le· 
mur a> lıklarına gelince tatmin 
eılici bir ~ekilde ayarlanmı:ı· 
tır. 

Meselci bugiınkü olimpiyat 
köyü, olimpiyatlardan soııra 
bütün tesisatı ihtiva eden ge· 
niş bir mahalle olarak kulla 
nılabllecektir. Çünkü bugiln 
olimpiyat köyünde yapJlan bl 
nalar fiçer katlı ve Uçer dal· 
reli birer apartıınandır ve bu 
altmış apartımandan gelecek 
aydan itibaren 180 aile isllfa 
de edebilecektir. 

Yıne olimpiyat oyunlarından 
l tıfade edilerek ~ehir b:ınli 
yöleı-inde muhtelif yeni yollaı 
yaıplm ıştır. Fakat bu yollaı 
yapı lırken şehrin yol ihliync 
gciıönlinde lutulınuştur. Dlğeı 
ta raftan şehrin muhtelif .emı 
lerinde yüı kadar ofis \·ardıı 
Bu ofislerin hepsini iki iiç o 
dalı portatif evler teşkil el 
mektedır ki, olimpiyatlardaı 
~onra bu e\·lerden yerleri d 
~i tirilmeden faydalanılabilf 
cekllr. 

Olimpiyat nıüsab:ıkaların 
.ıiriş biletleri satışı da hu rrı 
malı bir suretle devam etmek 
tedir. Seri halinde atletizm 
!utbol. güreş ve basketbol ma~ 

!arı biletlcı·i ıı ln mevcudu tu· 
keıımek üzeredir. On dokuz 
gece \e gündüz müsabakaları 
takip etmek i teyecek bir ki,şi
nin bilet tutarı olarak 330 Ji. 
rn ödeme 1 lazımdır. 

Ö)le tahmin ediliyor ki, O· 

limpiyat oyunlarının açılı~ gu· 
nunc kadar blitün blleller sa· 
tılını olııcaktır. 

l'ıılbol eleme matlarının 
tahilat ı 

Hel inki, (llu u i surette 
gonderdiğımiz arknda ınıız Se· 
dat Taylan bildiriyor) - Bıı· 
glin Fin l aııdiyanın muhte!H 
şehirlerinde ilk eleme futbol 
maçları yapıldı . 

Rus~ a - lhıl ga ri stan 
llclsinkideıı 380 kilonıelre 

mesafedeki Kotka şehrinde 
Husya ile Bulgaristan kar51-
laştılar. Herkes füı l arın kııv 
'etli bir futbol takımı oldu~u 
kanaatinde idi. Fakat Ru-:Jar 
Bulgarları 2 • l gü<;IUkle yene. 
bildılcr. Bu netice Rıı l arı:l 
futbolda favori bir takım '>I 
madıkları kanaatini verdi. 

İlk devrede iki t::ıkım ınü-:ı 
\İ bir oyun cıkardılar ve mil 
teaddlt fır-allar kacırılılar. 

İkinri devrede Ilu l ::::ırlar a~ 
i~·lerl Koleff vasıta ıyle hir ~ol 
) aptılar. Fakat Ru.;lar Ollll nC'U 
\e on dördiinciı dakikalarda 
santrforları P.obros ,.e <:alt :ı. 

çıkları Tronıifov vasıtasıyle iki 
gol kazanarak maçı 2 • 1 galip 
bitirdıler. Rusların tek husu· 
siyell. çok sıkı şut atıyorlar. 
Kalecileri. santrforları, santr· 
hafları iyi .. 

Hanimarka - \'uıı aııi tan 
Tampere sehrinde yapılan 

bu ma<;ı da 2 . 1 Danimarka· 
lılar gıiçlUkle kazandılar. 
Maçı Finlandiyalı hakem 

Karni idare etti. 
İlk devrede Danimarkalılar 

Yunanlılara nazaran daha iis 
Hin bir oyun çıkardılar. De'"' 
2 • o Danimarka lehine bitti . 

İkinri devrede oyu n çok ;ı. 
kı ' e çek i şme l i oldu. Yunanlı 
Jar ber:ıbcrlik için çok çalış 
tılarsa da ancak 8:') inci dakı 
kada sol açı ktarı E manuelidls 
vıısıtasıyle bir gol \'apabildile r 
ve maçı bu suretle 2 • 1 kay
betti ler. 

\'ıı go~lnıya - Hindistan 
Helsinkide sekiz bin seyirci 

önünde yapıl an bu maç~ Yu 
goslavya rahat ve erbest bir 
oyunla 10 - 1 kazandı. Hind· 
iller kuvvetli rakipleri kar~ ı · 
sında çok çalıştılarsa da <;ok 
l?Ollil mağlubiyetten kurtula 
rıt:ıdılar. 

"1aC'ari tan - Roman~ a 
:\liıh i m maçlardan biri de 

\l acar;staıı • Romanya maçı 

dl. Demir perde gerisi ne men 
~up bu iki takını çetin ve çe 
·d<:ıııeli bir maç yaptılar. 

t ık devreyi Macarlar 1 O 
'lıP bilirdiler. 
ikinci devrede her iki takım 

ıirer gol cıkardılar ve mar 
~ • 1 1\lacaristanın galibiJe' 
le bitti. 

Bu suretle ilk eleme maç! 
ının ilk günü Rusya. Danim:ıı 

ka. Yugo lavya ve l\lacarista 
nın galibiyetleri ile sona er 
mış oldu. 

nilge, ı\kar olimpiyat köyünde önceden gelen arkadaşları tarafından kar§ılanı)or 

ltalya b;ı ketbol karıılaşmasında takımı mı:ın bir htitumu ( Fotoğraflar nasıll 
f I 


