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Mısır Başbakanı, yeni kabineyi 
kurmağa muvaffak oldu 

Hüseyin Sırrı Paşa, Mısır-İngiliz ihtilô:fının halledilmesi 
için bütün partileri birleşm.eğe davet etti 

Denizli 
D.P. 
Kona resi 

Bir tqilb; npuru ile dün tehrlmb.e gelen turlstluden bir kısını ıezintlleri sırasında 

1 
Tur'/.; mu~ Alını• 

Kahire 30 - Yrni Mısır bu· 
kümeti bu akşam Hüscyın Sırrı 
Paşanın riyasetinde <ı:u şekilde 
kurulmustur: 

Hüseyin Sırrı Pa,a: Başh:ıkan, 
Dışisleri ve İçisleri Bak:ını. Sa· 
lih Sami Paşa: Ulaştırma Baka· 
nı, :Muhammet Haı;im P:ı~l: Mn· 
liyc Bakanı, Ra ım Paşa: Bele· 
diyeler Rak:ını, Ali Bedevi Pa· 
şa: Adliye B:ık:ını. AbclülmuU 
Heykel Paş~: Valnflar Bakanı, 
Mahmut Saliıh:ıltin Bey: Sağlık 
Bakanı, Hüseyin Samı Ga\Tani: 
İaf:e Bakanı, Kerim Sabit Paşa: 
Saray Bakanı. Sami l\laz!nl Bey: 
Eğitim Bakanı. Necip İbrahim 
Pa a: Bayındırlık Bakanı, Gey
l§ni Bey: Ziraat Bakanı, Ah· 
met Murtadn Murasi Pasa: Sa
\'llnma Bakanı. 

Kurulan yeni hükümet azala· 
nnın hep i müstakil olup, üçü 
HilAli Paşa kabinesinde de va· 
meli bulunu)·ordu. 

Yeni kabine, Faruk'un huıu
,, mnda yemin etmiştir. 
-J. Kra1, ~·cnl hilk{lmctc mu' af· 

• fakiyeller dilemiştir. 

Yeni Baıbalran partilerden bir· 
Jik istiyor 

!Cabire 30 (T.H.A.) - Yeni 
Mısır Ba~bakanı JiüSe) ıo Sırrı 

(Devamı Sa: 5; Sü: 6 da) 

Kotranın yolcuları çelik oltalarla köpek balağı avlamağa 
çaft11yorlar. Kotra Asor Adalarına uğramıyacak 

Tt:NC lAUI/\~ 

GÜNÜN YAZISI 1 -----·--........... 
Ağa Hanın Pakistan 

müslümanlonna mesajı 
Yazan : Dr. İLHAMI MASAR 

Bugün ikinci sayfamızda 

Güzellik 1'1ıısabaka ında duaya gazeli seçilen Aımi Kuaııela, kralİ\"elik tacını gı alkten soara 
fo&oırafçı \e filmcilere kattı poz alarak tam lair saat %5 dakika ıeı.mıoi çektına-.tır Kuıa eJl', 
:_.ın ba~nciaki taç 300 kırat ajırlılıada JS~ parça P!Jiuta ije u lild r 1 ıakar i;la ı r • 

nad1• • Fote y9Uyle ~. allbl ı. 

Dünra Güzeline 4 rıllık 
kontrat teklif e ildi 

Derece alamıyan 

50 polisin 
Fransız güzeli ağhyor. Dünya güzeli 
himayesinde , bulunuyor. 

Amerika hususi muhabirbnlz Sara \ 
Ertuğnıl'un bildirdiğine göre, Dünya 
Güzellik Kraliçesi se~lrnleri çok heye
canlı geçmiş, film yıldızı Piper Laurie. 
Fin güzeline neticeyi haber vermeğe 
geldiği zaman sarııın Kuuela bu iıe 
bir türlü inanamamıştır. 

Fin güzelinin seçilmesi, öteki gü· 

zeller arasında heyecanlı sahnelerin gec;· 
meslne sebep olmuş, güzellerin blr Jaa. 
mı da soğukkanlılıklarını muhafaza et
rniş1etdlr. Dünya Güzeli 50 polisin mu
hafazasmda oteline dönmüş, otel kapı
sında biriken halkın arasmdan geçip 
içeriye ginnesi 20 dakikada mümkün 
olabilmiştir. 

r1n 

El('isi, Dış Bakanı 
De görüştü 

Başbakanın ingiltere seyahatinden once, 
münhal Bakanlıkların tamamlanacağı 

kabinedeki 
bildiriliyor. 

Rejisör Mı:ıı: Mt'inecke krndiıi nl laıl'lll•Jfl muharririmWe 

Rejisör Melnecke 
dün geldi 

Rıhtımda karşılanan rejisöre muhtelif 
teşekküller tarafından buk'!t/er verildi 

ınd 
dir. 
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2 VATAN 

GÜNÜ. T l'AZJSI 

Pakistan Ağa Hanın 
müslümanlarına mesajı 

'l'aııııı••ııUlı~ııı~•ııır,JH!illlHI 
[ Piyasayı ferahlatıcı j w-ıv•~ Kaybolan ekmek 

. YAZ v•T - F b 'k h'b' 
t db• 1 1 k Yeıilkn) ~IPleo•olnjı l•t••· a rı ası sa 1 1 e ır er a ınaca )""""''" t•hmınl•ılne ~··· o" ımemı'ş 
Dün saat 15 de Ticaret Odasında drs Ticaret rPjimi 

m$vıuun1ı çaraoımba gıınü ·apıl~rak görli~mfl'l"'re hazırlık 

hnJ,:ün ff' hrtmb "' cf\'ırtn• 

A!:'.ja Han diyor ki: •Biz lsllımiyet prensiplerini unuttuk. Fakat acaba hangi· 

!erini ? " Müslüman memleketlerin inhitatına sebep namaz ve orucun detıil 

Kur'anı Kerim'in temel prensip olarak kabul ettijji •bilgi• nin unutulmasıdır 

olmak ilter• !huri mahı)elte hır to"l'"ıı yapılm~tır. 
Trıpl~nt1da Bakanlık mü~'Pşarı \lııhl ;'" Ot..lrı!'OV Hazine 

l ,·e ~ lerkrz Rankası lfmum müdtirleri. EHılgP. TJC'aret )tııdıirü, 
Tıcaret '°"" Sana~·ı Odaları birlılı haıkanı, hPr iki odanın k.itiple-

1 rı \'e hazı ti.Jrc!J.rlanmn hazır hulıırım11alartlır. 

rla hava çnll hulntıu "'" kuv· 
Vf'fli hir lhfım~llA ı::.~anak 
~P~linde n1P\·1ıi: ·aCışh ..... 
tf"cfk, &ıh~hlt,·ln drnlı yu· 
1u pnıolu oll'rak. ru11;arıar 
şlm~ı l~tikıtmPUnden <trtı 
kıt\"\',.tiP e'-f"f'f'kı 51t""1khk 
df'rPff'5İ ftf'l{i5rnl 'f<'f"klır. 

Ak~ıray'dakı Emtk fabrika· 
ı;ı ıahıplerinden Ha:t.ın Şıan 
bundan hır müddet once. Flor· 
yada denize gırdikten sonra 
kayhn!mustur. 

Butlın ar.:tmalara ratmf'n bu. 
lunamr:ıyan Ha!'an ŞPn'ı Kapalı· ı 

çar_e;ıda bazı kim~eı"r. . ,gordük- 1

1 lerıni iddia ~tmektP.dırler B'" Ağa Hanı sennezd,m. Ce· 
maat.nrte'1 ~ı-Itğ,.nea al

tını be" e 0 1 rah hıt>ul ettığl .. 
n , ve bu par ı Lo11drada at 
yarı ' rırıı:1a -v a i 'te arfet· 
t rıi her Dkud1ıfum zıman 
s :cnır ve endi ıne içerı~r

d m Fak!• b, m eait . ahı: 

lliç klmscntn ıh,·a1ine 
dahl•Yl•m• S•hi, 

H.ıllAkının tsrır1 kaıı!tn n~ 
bilinin. 

Del"'. Bu pfer A 'ada dola~ 
f' •k., Ah Hanın. Kararlıı'd• 
('em etollr b at Re1 ı z,!ııt 
H·ı!eYıne d. 1 ~1 'bır mP ah o-
ku~um v• kr~dısi hakkında 
f k "TI; dr •1 dım J!.u mektu
bıı va ~ılen 1am·n bilgi , .• 
• ., .. e ah bl olm• ı Ilı-on gel· 
d ~ı!ıl dıl un~ lm ve n ba)·et 
mıl\onlar, ı f maıll ta··ıka•ine 
men up ı 1 !ılm3rıın 1 der ola· 
nk tanıdı 1 bir k·m c~ın kl· 
m'l ve f ıl b r ıahsıyet!' sa· 
b•n o'ma: ını da tabii tellkki 
et hm. 

Y ıkmda bahsetlllim mek· 
tup Fareed c; Jafrı ·run •The 
Llbera!·on of 1 'aroı• °'"' ki· 
t hında ne terlılmııtır Mektu· 
bun hUI.\ a oı-ı•ık bı'" tercO.
meslnı a a • derced, yorum: 

* •Pakıstanda h,·-çl'.>k kımseler 
f 13.m m m1Pket1 ıoırnın son ıki, 
Ü"" a r t fındak.ı ınhı•atını 
t lAmı'\:et prPn"'ıple"tnı'l unu
tulmuş olma ~na ı fed y1Jrlar 
\'O '<nl Pakistan devletı ıı· 

TUTUM 
BANKASI 

31 Temmuz Keıidesinde 

ZENGiN PARA 
iKRAMiYESi 

5 TEMMUZ AKŞAMINA 
KADAR 

100 Liralık Bir Hesap 

Açtırınıı 

HESABINIZ VARSA 

ÇOCAlTINIZ 

TUTUM BANKASI 
30 HAZiRAN 1952 

KEŞIDESINDE KAZANAN 
NUMARALAR 

Tutum Bankası idare 

Merkezinde Beyoğlu Al

tıncı Noteri Munir Arel 

huıuriyle yapılan tasar

ruf mevduatı lıesapları

nın ikramiye keıidasinde 

llank".lnın ~'ıloe ve ajons

lorındo k".lz'>non numo- i 
1 

ralrır a;cıi'iıdtıdır. 1 
\~ıh f, ıır: \r 

1 
Şl'RE~I 

1 "1• ~p.a..+ 'J r; \LAT \ Şb. 
ma:'t Da 
50 .,.. " 98 G.\L.\TA Şb . 
!111 - .,., 94' • • 
M-T' 1 • • 
50- '!"1. 8"6 • • 
5n_ Ti. I~? • • 
50- T1 ll42 • • 
50-TI. 177 • • 
!IO- ..... 6'6 • • sn- .,.ı B'6 • • 
M- Ti. l•i~ ız tlll şb. 
&0.-Tl. 1 ~ R • • 
50-TI 1' 07 • 
M.-Tl 71 61 KıdıkiSy Aj 
M-Tl 7'5 ~ • • 
50.- Tl. 4'7'' !o:tanbul AJ. 
50- Ti. 4 ~-3 • • 
~O- Tl. 4•410 • • 
50- Tl 4,no • • 
:50- Tl 4~1211 • • 
50-TJ 4~71)11 • • 

VAZA!'i : 
• 

Dr. llhami Masar 

HEREKE KUMAS SATISI 
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 

Müdürlüğünden 
Her ke fabrlkHı mamuJAtı olup hilen m.ıkOr !abrıkad• 

bulunan takribrn •16Ql2t metre kumaş 8atılacaktır. 
TalipJııırin bu i e ait ıa:rtnam"~.-ı ıormek, lüzumlu izah,.tı 

alarak trmıt'latı yatırmak ve tektifltrlnl vtrmrk Ozere 7 "1 0")~ 
puartesi ıünu ıaat 16 )"a kadar mtie•lf&Omiı yOnlil ıubesl 
mOdilrlU une mUracaı•tarı rica olunur. 

ıue ~ emız satı:ı yaı:np vapmamıkta ıerbesttlr. 
1191011 

• 

Dunkll goriişmeler hakkında Tıtar t Od.al.ın, 
daları VP TıcarE't Bon:aları E·rlığı baakın• Ü1eyir 
~u m1Jlımatı \ermiştir: 

Sr:ına.yi 0-
Avunduk Du" l"h..-lmbrle ha\-a umu· 

mivetle buhıthı IPtmı,. rur.· 
g~~lar cPnup l!litik•mrtlnden 
ort3 kuvvette esmistir. Gu .. 
nun. f'n du~ulc ııcıklığı 14.4, 1 
fn \'UkroPk 24 .. 1 sıtntlgrat O· 
larak kı:1~dedllnd~br. 

Tahkikata ehemmıyetle de
vam olunmaktadır .- Bakanlık trmsilcilP.rf)'Je yapılın t,.ma.slar yeni bir rPjim 

hazırJ;:ımak. ıth.:tl.\ta tahflıtlP.r va1Ptmı=ık veya mıoıvcut rejimin 
bün)r.;inde dPğışıklik ·apnıak gayp~ın,. matuf olmayıp( piya. 
salan rah.:1t i<.IE"me imkjnların•l~n m:1hr11m kılan ba1.t forma- Bir firma fuarda 

Televizyon 
liteleri ayarlamak rııak~adını gütmrktedJr.ı 

Tarsuı \'apuru dun 337 ·ot. 
ru 1·e J12 ton 3·\ikle Batı ,\kde-
niz: seferınden dtınmti~h.ir, 

'far:ı,ıısla ayrıca 15 adet oto· 
, mobıl limi!.nımıza getırılmiş. ır. 

ı;ledı!ı zaman!ar Krizı.s'in azar 
lan ona ne kıdn a ı 'eltr, 
f•k•t bir güluıns•m• ıJle de 
na::ıl hul·ın snıı111rtkanlığı t:Pti 
\·er•,..dı. GJ;seryum, gollPr1 'r.re 
egık yüru,ordu; ne ıçınde Umıt 
ne fi,. üsfUnd~. olunun r-n y.ı'kı· 
nıntUn beklP.nen ağlayıp aıılrın 
maları, saçını ha~ııu do\·melrri 
yapabılPrek hfıl \'ardı, Gundti· 
zün ilk hahPrlnı alıp ıon hir 
gayrrtlP parıltıları ilrtan yıldız~ 
la:rın ve durgun hava içPrisın. 
d• asılı duran halka halka du
manla~n altından &P.çenler, ıt 
te bunlardı. 

Smrcılf"T" alaya katılıp ka· 
sab1dan dı arı yurı1r1Prkrn, 
Sımrtnun gf)z)ıoırı GlıSPl)um'a 

tıkıld'; vücudundaki deCııık. 
tı:ın goze goruntir hlle ı:el .. 
mış olması, ablaııına olan ben· 
t"Ylşı. uzPrındPkf hu1Unlü. hll, 
,.e duruşundak.ı guzr!lık ve 
••delik dıkkılıni ç•kmlsıı. 
Oğlunun da kı.,1 b:1kmakta ol· 
dutunu farkettı. Nıt.-kım. bil· 
tl.ln .\·ol ba)·unra P.ıın!ılu!. ha .. 
kışlannı ÇPkC"bılmek, ,.e ona 
t'et.arAt Yerebilmrk, askını an. 

latahıln1ek ic1n, )'anan eoıJrr.ı.· 
ni Glısrryuın·un u~ttıtıP dık· 
mıstı. Fakat. üzerine, Krtzis·ıe 
berıb"'r bir kecının ve bir ku· 
tunun bırakıldığı odun '-'11°1· 
ntnı vanlıncaya \"e alev Krt .. 
zis ın \"UCÜduna değınceve ka· 
dar, Glıservum "ozlrr rıı ver· 
dl!.n kaldırmadı A.nr k o ıa .. 

man. allama Sf"BlPri bü!ibi.ıtün 
yükstlıp, flut sesi, hersin.in 
u tunde. İÇi! ışlertf"sıne inle .. 
meye ba ladığı tanıan. ~Tlzıs'c 
rl•lndil, ~e J..ula"'ına, dPlı gıbt. 
bır teYlrr sn~·lemeye basladı 
Fakat o guruHilrle ne Glı~er· 

um'un )anıp yakılma~ı "" de 
tı11s'in teselli sözleri isitıl· 

mcdı. 

Cliscryum l\tızis'in. kolun· 
dan kurtulm<1)a çatısıyor, ikı 
k;ıdın araı.ınri.ıJkı cekismı- nh 
ne ı 'uk eJrn ı:P\ ıerle aydın. 
lan1yordu. BuıOn dıkkati kı 
ıın ıtttırabında torlanan ram 
fılu• o d•lıımlıkla, ellerini u· 
zatmış yavıı ya\•aş ıler1iror· 

du Bır ara, Glıseryum'un ne. 
lPr sörlıtı:ll~lnl citti: oEn iyi· 

Bir valandat kamyon 

altında kalarak öldü 

KUCUK HABERLER 

Ankara. 30 (Hu•ııılı - Mo•· 
ko\'a htiyük elçı:rı La\·rıe"f izınli 
olarak memlf'ktttn,. i•hnııtır. 

Fazla yolcu alan 

ıoförler 

Balık~3!r. 30 - Bu sahah ~ın
dırg•nın Kuçiıkbukü köyılnden 
2t yaşlarında t11bitn Huuın Ceı· 
lı'k, 0.ıoman \?a"·aı adında jhtıvar 
hır çobanı bı~s:ıklı yaralıyırak 

Ni!dP. 3'l (T.H .. .\.) - Bor ıs- Batı şoforlerın 0tomobi11Prı. rildurmüştUr. Yakalanan ıanık, 
tikamE"tindPrt Akıaraya gelmek• ne h.ıdrlınrlPn far.hı )Olcu aldık· .;orgıısunu müteakip tevkil edıl
te olan ıofrir 1ıhı:;tafıt. ıriaresin· tarı St"yru·-rff'r r.Jıırlurlıi,;:ü tara· mittir. 
dPki bir kamyon fa1la sürat ne~ fınrl;:ın tr~hıt rdilmi~tir. 6 ınrı Ayrıca ~ıanras'ın Bölı~~~ı1C 
lı<'esınde l\nl olarak de,·rilmı~- Şuhe nıtıdürhi~ü mntorlıı f"k!p. ko~'ÜndPn 60 yı~larında Nuri 
tir. ll'rrlrn bir J..ıı;mını bu ı~P a ·ır .. Vılmaz tarlada olu oları'ıt bulun. 

Bu kaza netlrP.!linde \.k arayh mış bulıınmakt.lrlır. ·'rahaıı;ına mu~. riltim ıurh,.Ji ı-nrüldu:-un-
bır ,·atandaı kım~·on altınrla ka-' ra1l.1 yolru alan &ofrirlt'rın der-

1 
rlrn h~di1eye savcılıkça rlkon-

larak feri ekilde tilmlişltir. 1 hal plakahı.rı Okiıler,.ktır. muştur. 

1 

.lİ o' En iyi~i o! .. Dt'ıyip duru· 
)'ordu. Ansııın Gliseryum. 
vaşlı kartını hir yana ittı. ve 
11Krizı. ~. Diyf" ha~·kırarsk. 
kard@şının \'ÜC'lıriuna kapan 
mak tizrr'" kf'nr1inı ılerl attı. 

Pamfilu1, onun böyle bir 
ıey yapara"ını önrPtlttn !ez. 
mi li Kumun Ustunrlf'n koşa 
rık, nnu, d;ığınık garlarından 

\akaladı, S:-f"rlye. kolları ara 
ına çekti. Bu ıar"n kolların 

dnkıınuıu. la \,Ji Pryum'un 
roılerinrten yaşlar bnıetnriı. 
\'e. e\•,·pfc:e bultınduıtu bir yu 
\•aya şimrfı g,.rl ctönU,·nrmus
C'as1na, ~ 1nı Pamfılus'un 
"'ııtıtine ,·ııılarlı. 

Bu kurakl:ı.smanın manA"
nı, h<lsta KrFmes. bütiin hazır 
l:luluM~nl:ıır. o ınrla anlamı~lır
rJı; J\frm,.s, itiraz "" h:ıı\TPt 
dolu hakıslarla Simo'ya dnn 
rlil. Fakat Simn oradan u:rak. 
ll~MIŞ, 9afak IÖkf'!CkPn, 8!1f 

ıtır e\'e dofru yürüyordu. 
Son bir kıc aydır Pamfıluı'a 
arız olan hll, sımrli anlıı$ıl 
mqtı 

1 1 

t4 
Kriııs'ir, Cf'naze tereninde-

ki bu hekl•nm•dik hArlıı•, •· 
dalıların dılJnrfPıı rtiı5mPd1 ~ı. 

mo ve KremPıı aılrlPrının I· 
ra;:ırıa ııren &ocııkhı~u htrk• 
gi1l! bir hf")'rranl;a Uıklb rdi· 
3ordu Çok ~ecmf'<irn, Pamfi. 
hıs'un çoru::ıı k:ıhüllPnmPk ı
tın ıOı. \'erdı~i ~n.vlPntil•rı r1o 
la m"1ya başlartı· tahıl hu; 
kım P, P"IPnme ihfim~h Us· 
tundtt nurmuyıırdu bıle. DPtl 
kanlının karfl!!itnrla hıılunrlıı
ğıı rüı;Hıklf'ri, ılf'TrlP)q çatl..ı· 
rın okuyucu~ıı anhıvamııız. O 
filraJarrlı ,,·Jılık. hl! 1 bir ra· 
bıta dPıil. çok rırlrJl hir kanu
ni münasPhf'ttı: mııkavtlrde 
kocanın hiu;E"~İ. kPndintien 
cok. ai!Psini, ciftlı~ıni, hattA 
cetlerınl ılgilf'nriirirı:li, Anne· • 
ılnrJPn hilhasınrlın \'arriım Qrit 

mf"ytın, onların ttvindP kal. 
ma~·ııın hir gPn~. "" irtim:ıt, 
TIP ikti!!iııit ne de mPrtı:ınl 

evkit olm,11 ·ın hır maf'f'rı-
Pf'ff'E-t ıayılırdı Rir P\ lrnme, 
ınc:ık ~tmo"nun ru·ae.ıvla mum 
kiJn nltıbıl•n1i \riAı1.,kı ~,.I 

ler, babııları ba~ırırı ça~ırnıa • 
~·a, mü&bl't olma\'a teş,·ik ~ 
dl!rdi, fakat, Sımo·nun oğlu f. 
]P müna.ı::ebPt1erint1p ôaima gıt
rıp hir teı:;mivPt kalmıştı. Oıt· 
luna ~ö~terıiıği ıtibııra kfl'ndı 
rit ş::ı'lıar. >:ııınu, kflnrli 1:.afın:ı 
,-erirdi. ~ımo'rnın ıtikı1tıınr1a 
bır kat•t rPll ha\·~ıı.ı da •nk· 
tu; hıttt.i hu ~ükı"ıttan, ha •at 
b('ly 1 ıh<'a piımanlııı?a ,.e ('iftlik· 
tfl f:.i"' im izli~,. ~eh,.p nlm1~1 
hılf' ı:n1.s alınarak, kanı ın 
ramfi1n5'a hırıakılrhtı anlası· 
lıhilırr:li. 

Krizi;'ln cena;ı:e törrnlnrie!'I 
hir kac a • snnra hir riin. 
Panıfihı-:-. biraz irlman ''ıtrm•k 
il1fl'rfl' Palıoı~tra':.va gitti. Alçak 
kap•ri::ırı ~irrli. \'!!' duvarın ke· 
n~rıncf;ı, hır tenf P altınrta ,.,. 
turan arka<Jaı::.larını ~eı~mlı

rarak. ı;ıcak. kızıl kumdan "'iı~ 

rüdü Gentli~inrl,. bir defne 
d11lı ka1.anmı1 olan ka1ndakı 

ıhtiyar bPkti. ı:tt"t aihı minıfr. 

kosırık E:eldi 
P:ıımfıhı~ hir mflnnrr 

• 
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,KÖR KADI 

«Talihim olsaydı .. >: 
Bü,·Uk baha1arımıt biı.e 

•o>·lr bir ıoz bırıkmıı
Jardr: 

"Talihim olaydı kıt dotır· 
dım!• 

Fakat bUyük ann.elerlmh 
bl7f' ınrte bir ıoı bırakma
mıılardır: 

·Talihim olaydı .rktl do· 
tardım!• 

Şu htt1dr1 kıı doğtn-1nın 
daho tollhll hlr h olduğun· 
da btı'°·uk hı1balarırnı1la hu
'iik a'1nelr-rimi1 ittifak et
mlslPr drmektir. 

Btn hu ltfifa1t 1n biL:mefl 
"'· Amtırikatla '.''3JH1an gU· 
ffllik mü~ı1h;,kaıı;1f'dan ~nn

ra blr.ıı daha anlar gibi ol· 
dum. 

nuny.a GuJPlliL. Krallçfl11· 
line lf'('flPn Fhtli dllhtrfn 
haıını PHmem k.:ıç pırl~nta 
11e ıstiı;:lu t~ç .(Pçlrmlslf'r. 
TJonı Bf'af'h helPdiye rf'l~I 
dt kPnrlhdnf' 68 kilo ağırlı· 
ğında a1fın kaplama bir ku
pa vrrmlş. 

Jlıdl bıınllr bir ''Y delil 
~helim de hedfy•lere geçe· 
llm. 

2.500 dolor kıym•tlnde bir 
kol ıaaU. l\o~-ıe bir ssat ta · 
ıı~'a<'ak ohıın kol da bahti
yar. oylr hlr kolda ta1tn•<"ttk 
olan ır;aat de! 

Sonr11 18.nrto dll1ar ktlmf'· 
tlnrlfı btı~a7. bir spor otnm.o· 
bil. 1nıı;ıttın Nf'dim'varl b1r 
te.-drlutle .ırın dflb•rfnl mi 
aJ§Am, yoksa oto111otılll ml!
dh·ecf"ğl ~pHyor ammııı, ga. 
Jtba olıımnbllJ ltinf' hlnf'cek 
dilherl• birlikte almak en 
do~rıı~u. 

Nlh•y•t t"ninr .. ı Film 
kumpı"_va"1 dlin,·t güıel11f' 
Y•dl .. nelik bir kontrat im· 
11J:\mı1. ~ .. n .. 11At kim. blllr 
kıç bl'I do1ardır? .• ıı~,dl ıe· 
nr mtıdrlf'flt. h'r 5ıanr pi· 
,·anından buyuk i1trami'.\·e ı· 
hr giht bir l"Y· H'm ac,bı 
cıkar mı, çıkarak mı diye 
knruntulır da yok! 

Vf' nihıyf't hf'•tt,·elrr f'l
btttr 1'u kadarla da kılmı· 
\'arak: ~ıırtan 5nldan, ıurı· 
dan. buradan, k~ndi mtlll· 
J,.krtlndtn ,.e milletlndea 
kim bilir dıhı ••l•r gele· 
rrk, ""lf'r , . .,riltcrk: 

Fin dilberi kuan dünya· 
va trktk olarak &tlıeydl 
·miı~ahıkayı ıfrr-m.rıdi, ıt· 
rtmryln<'e kızınımaıdı. kı· 
'~"""'11,·ı"cı da d•l'1 tae. 
kupa. kol ıııtt. ot,,,mohil~ 
film k.,ntrıtı ,·eıaire, haTı 
dahi :1hıma1dı. 

Kı~r:ıra11: 
·Tıllblm olaydı kız dolar· 

dım!. 

ı;;onıno darht mt•tl hıH · 
nf' tttlrl"11~ n1an drdt1trl· 
mlı nftr içinde yat!ınlar. 

Sadun G. Savcı 

ON KEIJl\IEYLE 
hı Almın~ının blrleıtırfl· 

m•~'"" c11lıtıhyormuı .•• 
Aradı kllıl çalı varken 

ho$una ıayret: .. 
TATLISEBT 

,--Tı\K ViM-1 

1 
1 TtMMl"Z 195Z 

SALI 
A\ 7 - GÜN 31- HIZIR 57 
RU~ll 1368 - H4ZIRA1'1 il 
HlrRI 1311- SEYVAL 8 

SABAH 
ÖGLE 
iKiNDİ 
AKSAM 
YATSI 
!"SAK 

fı~ıtl Eua1 
04 ~o oa.48 
12.18 0433 
18.18 08 33 
19.45 12.00 
2U7 02.02 
02,14 08.28 

Gcuııı ... ••• ,ıı .. ıt•rıl~n "'.., •• •• 

""''" ••"''"'"· .... , ... -" Ud.• ,,, . 
oturur oturmaz bac:aklartnı Te 
ayak bıİeklPrıni ()~uıturmavı 
başlırlı. Sahanın ortaımd.\ 
Krftmes'in o~lu, hıvalt bir 
dı klfl atış idmanı llJ:ıtvordu, 
hır dırıni kaldırarık kırk elh 
df"fı dl)nüyor, har•kt-fl~rın ,;ı. 
\'arlanma•ına arlalelf"rıni h·ır~ 
~Jıştırmayı ı;ıtlıştyordu. Dığ~r 
iki gf"nt hır fe\tival danı;ı ıtın 
hazırlanı)'orlardı; ırıda bır 
durırak, aht-nkli bir muvat@o· 
nf'rltn "" ufak bir ;lyrılmı ol
mııeıı hırhirlPrini dü1@ıth·nr. 
I11rdı. Gfl'nC P'_,_.cklf'p ·u5 rahıhı 
ııhaının ,trafınd~ ko,u ·ordu. 
PamfilıHı, h,.kcıyi ıavarak, yp. 
re ıiı:;tlü~tinu •~rip utıtndı, 
kttnrlinı ·ıkırt ı:ünfl'c,. kovu· 
,.,.rrli. 0Prrlıni rlii~ijnmıadi, ka
fa!iının tcini bns bıraktı: 1tzf" 
rinrlflı, o ııykulu cıc:a\t.ıtn ayırd 
PdılmP\·f"n durzun hir sıkıntı 
\'arrlı. Rir~l snnrı. dirsrCını 
yf'rfl dar"rJı v,. basırıı k:ılı11r1rı 
ı,·ıırıın~ \•aır;Ja11ırak F..ı;klep. 
yus rahihinııı haktı. 

Rahitl hıc m05ıtbak:ıları 

ıirm,.1di. fak~t rrııık-ıvtn"'f"tt~ 
ar!""'" hirinrı~i nlrlıı~u. sOraıt

tP i~fl! F'ımfilıı~'d::ın ~rınra n· 

nun g-lrti~i muh~kk:.kh. Ff"ıı; 

th·al .riinl,.rinrlen b~~ka hf'r 
rıın ııh~la cık•r ,.,. l'Jn lcilo

mf"trfl koŞArrh. Çnk ölcühi bı'" 

hi,·at cftr,.rdı: Sıra'!'.' icmez. 

ralnız. mııty\•a ve ;.!-bte Yf'r. 
ro .. ,·ımı çar) 
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~lısır"cla 

~eler oluyor? 
Yazan: E. T. 

Dlin l•len leigraCtar Hii.ôll Pa·. 
* Mısırda ı .. nı kabin• ku 

rulmu$lur. 1'ı$bilkan Hu 
••ıin Sım Paıa bugün 
partilf'rdf'n birlik lchı"e 
çalıımalarını l"ilrmi tir. 

Avusturya Birleşmiş Milletler 
teşkit.aflna girecek 

'riyana. 30 - Amerika Dı~ İtleri Bakanı Dean Acheson bu- 1 

iUD ,~h·anada ,·erdıği bir demPçte. A ~sturyanın tam istikltl 
,,, hlirTİ.Jf'tine ka'-u~ması gerçekleşıncP.Yt kadar Amerikan bir· 
hkterinın AYustucyada kalaca_ğını söylemiştır 

Kaleden kaleye 
C.H.P. lilerin nnl 'lr 

bulu.şu: 
Gu\·rrcinle Cumhurbaşka· 
nına, Ba~bakanı bir de Ah· 
met Gürkan'a mesaj ... 
~Iesajlar :t·erine vıi~ıl ola· 

cak mı, olmayacak mı': BU .. 
mrm ıma. her halde bu U· 

&UI tıammiım ederr;e kafa· 
mız ha~·U dinç olarak. 

sanın reü.Jlği altındaki !\fı· I 
ıır kıbln ... ~lnln iıtifasını ,·erd1ğl 
nt ve Kralın )"eni kabineyi kur. 
m.11.t:a eıki Ba11bakınlardan Sırrı 
Pa~~~, menıur f'tttğinl bildirdi. 
l'egışiklik bir mudd•ttenbori 
bf'klenllorthı. Bu ıehrple Mısır· 
~~· 'Tı!'iır \·eka ·iint yakından ta· 

* Gtntrıl Ridgway :\orve· 
çt ıitmlştlr. * Birleıik Amtrika Dıı İl· 
!eri Bakanı D. Ach.,on * \"iyanada ,·rrdlgi bir be· 

Avusturya ·a 2 J'lft için i'lmiş bulunan Birleşik Amerika 
1 Dış İ§lerı Bakanı yerli Ye yabancı basın temsilcilerine demiştir 

1'alnıı ,-\ilah vere de: Ah· 
ıttPt Gürkan B.M.~f. ne e:Gil· 
,·erclnlertn l'ltirdadıı bık· 
kında bir kanun tasarısı 

teklif ttmeı• ... 

ııt rdenler arasında hayret uyın 
dırrn::ı;mı~tır, 

yanıtta Avustun.·anın Bir
leşmiı ~liU<'tter teşkilatı· 
na girmesi ~in çalışıldığı· 
nı r.öyltmlştlr. 

1 

kı: 
•- A,·ustun·ada halen 4 i~gal devletinin kU\"'\'ttleri bulun

maktadır. Bu dPvletlerden ücunun kuvvetleri Avusturyadan re-
E«·et G (RESiN 

kilmek ,.e memlPketlerine donmek istı:ımektedır.• 

Bırlec.ık Amerıka, İngiltere ve Fransa halen stratıiık önemi 
HilaH P;11a. '·ard pe1rtfsinln 

'' ?\thıı Pa anın iş başından 
tekilmrılne s,.btJJ olan 26 ocak 
lın!ıklıkhınTJ.dan bir miıddrt 
•onra kablne}i kurmalı mfmur 
•dilmiıtL Kral iptida bıı nzilP\·i 
t!"kf Başbıkanlarrl:ın Ali l'lıh.ir 
Pı~a~·a te\·dl Ptmfş, Pll'5a da ka· 
bin.,inl ltıkii erl•rpk tş0 haşla· 
lnJ•tı. Fakat ıPr~~· ~•~hır Pa 1 , 

tnn demokra~ı ru.,lanna sıkı ıı· 
ln bagh kalm11!iını ht"ğrnmf'l\i 
aradı çıkın ihtilaf ur~rine Ma: 
t.ı.r _ J_'a " h.tira ını \'trdl, Yerine 

* So' ·rt Ru.syanın Ankara haiz Avusturyada takriben 2.'i bin aırıker bulundurmaktadır. Rus 
htiyü.k elçisi izinli olarak kuvYetleri mrvcudu i~e tahminen 40 bıni müteca,·izdir. 

Londradan 
Tokyo'ya on yedi 
Saatte gidilecek 

Mot'kova~·a gitÜtiştir. 
1 

Ache&on, Birleşik .A.merıkan1n Avusturyanın t.am U~·e ııfıı-
.. ___________ tıyie Birieşmiı Miiletlor teıkılatına kabulünü temıne utnıtıtı· 

Bihlı Paıa geçti. · 

Kazada bir kişi 
Öldü bir kişi de 
Yaralandı 

J:lilAli _Paıa rlt"rhal ıiddrt ıh·a· Hll..f1.ııl llıılta~iri"'tııfMt 
lf'h takıp etmtfe ba tadı. ö.rti , 
idare ilin •dildi . Adapazarı, 30 - Dun i«• sa· 
m•rli~ diltıtılttı '. ıa.n:uır k~ndu. i at 23.30 da 1stanbuldan hareket 

• t>nı srcimın ""' B b •t ·d tilfn:tn \anıJ~ratın d . h" . lede.n oofor Hasan a ayı.ı ı a· 
t~"liidt bııhınuım:dı.=- 1;1k~ct ~~ 1 resındekJ 174 plika sa~'lh kam
F1.ı:l'1"t idaresi hf'klt"nilen nttirf"• · ~ 1on g~ce ıabaha k~r~~ s;;an7c~ 
l! "'trn,.di. )ftmlf'kf'ttt"< ı>ahahh· ı e A~ıfıye " darak!-ın ak ı . otı;ko 
ın artnıa~1 ikt d' . . mevkıınde gı er en arşı ıs ı ::t· . . . , , ıga ı ,-aıı,·etın · k , ı 

kotutuıu lnstlltere .1 .. ~ 1 metten gelen bır am:;ona yo 
lf'rin nttİr .. Ytrmem;s~ ~~;-:~mt~ vermek istemiş. ~o[orUn direksi· 
11nda bn n t 

1 
k ıra rona hAkim otam8ma.;;ınd;ı;n kam 

u Mır u uyandırllı f d k. h 
ho,nut~uıhık gii ,,, fk • )'On yolun ıa~ tara ın a ı en-

Bu ,.
1
ti n e.E't 1 çe arttı. değe de,·rilmiştir. Bu kazada, 

beri hir ~·rt ür:erine 26 ocaktan· kamyonda hulunan yolculatrlan 
'•n Vofd •:arda .... ı.uo beklr- bin yiık altında kalarak d.rhal 
tıır-rketf' n rtiı;\ \!fi ~aha" Pa.,a. ölmtlş, bir ~·olcu da ajır 1ıurette 
dltinJ l"l"m•k Um•nının Jti· rıraianmıtlır. Savcılıkça tahki· 

ınl•dı bugu k .dd t k ldor .. ı 1 ·hİ n u ıı • kata del"am olunma tadır. 
8 , . a "~ nde '·a1tvrt •lrh. 
d;ıtun mUstakillrr, miUi~·et(i1rr, • • 
, :·~1 birçok t•ı•kkıiiirr bu ha· /svıçre kıra/arın kon-
• • de•t•kltdller. Eski ll•ıba· .. ,. k /c/ 
bn•ardın ~ırn '" Atı Mahir r•· trolunu a ırmıyor 
ı•hr Rlllii l'a• 
U!U1l•r ıl• ·hind•nın takip rttlti. B"1"n, 80 CD HA ) - İ•viç· 
n•tta btıhJn"ııl fi\ açıkça hr,·a· ı re merlısındl! ev kıraları üze
~t!'l\'-ın"a Rll.\~r · P 'Ru cfl:rtyan rıne harp vılları 1clndg konulan 
la i!•rt ı•fdrmı kaıı d•h• faz. kontrol .-. t>hdıdlorın kalrtırıl· 
tulr!unu htı: .. ,~;re trktlmek lU• m:ısı hu·u~unıia yapılan bir tek-

Ytttl 11 ·h •. · lif •ert , .• uıun mtinaka alard•n 

"' 
kr 

8 a"'an Sırn Pa$a de- EOnra reddP.dılmıftir. Bir 
0 l!f eı:tc.lan k na u1ma .. an ha· rok ml!I•t.-,kıllorl kiralar 

•
9
e •!Itri ı•dd••le lrn~ld etml$!L •erbut bmkıldı ı takdir· 
u lf'lMopl~ \ı:t . • . 

RlllU ınuıı hhı .. nın de lkl151dl, ıçtımal ve 
Fa '"1n •fJa,.tln• !Jm•· p•ıkolııjık milbim teslrlorin 

"'ıı •n nt bir Yol tu•-·a&ı antııı· yor. '"' m~mlek•t bQn ·•-fni ?On!lataca-
Mısırdı iç b h tını iddia etmiılerdir. Blr mil· 

kil u. ranın aldıtı l•· le• •·•kili bovle bir karar veril· 
dq P•litikıda, lngU!ı • ''"" d·• t kd·~ da ık ak l!'!unıcrbf'tlf'ri 16 1 a u-ue. m~,. na ç ac 

tir llltrinrt:,. nasıl ti"• )eni davalar 'i.izi..ınden adlt teş.. 
ırııcıkt1r'! B h " •"•1 tngllt•r; . u •11eyd•n 

1 

lri!Atın felce uğra)·aca~ını •öyie-
ı.. b •ı , ntın •laugı vazt .,. m~ı r • "etıcede nı•clis tv kira· 

•ıı hıır. nııııt · 
''"'" ri 1 Pre lı&ırın lırl Uzerindekı knntrol \•e tah-... e n ıatnıi rl 
~u:rnıışık bir 

1 
n e ecelı. daha dıtlrrın ka'dınlmamaısına karar 

l! '.'lıc.ırda. .: r~!-tt. takip etmeı· vermiıtır. İsYiçre ınecli.si )•ine 
E'rn p n ucdı t"IPr olmJ1 ı 
d~rda k~nın uzun nıuddet iktı'. ıynl oturumunda yiyecek ve ııi· 
dllııinct~i~•~~·arak l'trlne mu!rit rerek ınaddel.ri üzerindtki kon 
dbr. l•lınt 1 nıiimkun· trollerın devamını tasvip etm[J-

AKŞAM 

BİllLIKTE 'IÜD 
y AHUT SO"'"' AFAA, 

""AD• 'N· 
ırt:Rn'Luş "' 

lliecmtttin Sadak 
Cıi.\'Uz kltfUında d ' rrbir te. 

! . U"ntan ı1. 
ıı ,,,~ u&rı,·arak 
orduları 1.,: Anıertlan 
kurtarılnıık ~n~ın ıonradan 
b•ılıca ka,ım~ı: ~;·ru:a'nm 
nıutttfiklert tarafın" ... rn ~~.ııttJ 
ce<!o' ''" ,..ore . 

• ı Y•rdunuı teklini, ınlkta. 
rını, ıımanını blltnf'k T 
~l • kin bayati bir da..ad~;; 

ı~ nr \"e ntıkalt.slne ıu fiU· 
rettp ıon \'eriyor: 

1 

nı ,., utraşac11~ını so)·lpmış ve dl!mi$tir kL 
•- AmPrıkan milletinin arzusu budur. A'-ustun·a milleti 

de buna hak kazanmıstır.• 
.~~--~~-~~----

Çan Kay Şek 
Kızıl Çin'in 
Bom alanm3sını 
• 

Sovyet Rusyaya 
Verilecek nota 
Hazırlandı 

J.ı.roriofıd Pru• 

Londra, 30 - !ngıliı Denizler. 
aşırı Ha\'ayollırı İJlttm!Ji, Lon
dra . Tokyo arı ındı ilk !tpkili 
yolcu uçıtının perı•mlı• ııüniı 
sel-Yise f,irecejini bugtin bildir
miştir. nıiliı işlf'tm~~i. hu tip 
uçaklardan 1953 yılı iptıdaların· 
da J,ondra ,.e Tokyo arasında 

muntaıan ıerırlslrır kurm:slt timi. 

istiyor Al. dindedırltr. TPpkili lngilil yolcu 
Londra, 30 - Batılıların, 

uçaı?ı ıki başkrınt arasınd;ı,ki 23 
manya meselesinde Rusya)a grin· bın millik mesafPyi, tevakkuflır 
derecek1eri notalar timdi h~zır- hari~. tıkribPn 17 saatte k:ttrde-

\'aşinıton, 30 - Formoıa a. dır. Fakat bunların m.uhtevıyatı cektir. İlk rlPnPme uçuşunda, Co· 
dasına yerleşen millıyetçi Çın re·· ac;ıklanmamııtır. DortHl hır ko~- met ti~ındrki t"'J"kili yolcu u('ıı;ı 
jıminin Ba~kanı ~ıare~al . Çan J fer~nsın ya~ıl~.~.sı /hlımallerı ~- ynlda Kalkiıt;ı,, Ban~knk:. ~t•rnilla . 
Kay Şek . •ll.S. l'\ews and l\olrd rerınde trfsır )Ukru enler ~ok dık i fıi>pinlrr vo Okınınıa ufrayı · 
Rtıportn de~ıi>inde çıkan bir mü kıUJ davranma ladı~Jır. Birlt: caktır. 
iakatında. Kızıl Cin'ın harp 5;ı.1 tık A~crıka Dı ı.tlrrı Bakıı:ı_ı A:· ! 
nayı fabrikalarının muttt'fıklr:r chr,on un da bOyle h:r dortlll 
tarafındın etraflı . fekılde bom·' konle.tın.• hakkında pek ,. il ım· Kon yaya 60 gram 
bardım3n edilme~ınin Çtn hillkı ı ıer b.ır _E"o.rfls ıiade etmlı olması _ 
arasında )cızıl reıJme kar~ı bir da ıtnı.önhndr tutulınaktıdır. ..,, 

. ııı i lerl Bak•nı A<h• on, Al- A);; rlıgf n a 
ı~·aklanmasa yol açahılf.'cPtinı, man ıa1etecileri ıle yaptıl:ı hır #lU 
komünıc:t ha<;;kı ''e zulmünün esa- toplıntıdı 104~ dı, ıylarcı ıil- D ı d 
~en böyle bir İ!j·an ıçın zemin ren grirüşmelere raCmrn So\-yet- Q U yağ 1 
hazırlamış olduğunu 5Qylemiştir. terle bir iündem ı 7 ~ ·1de dıbı 

ltomuni~tler, 1·aıu bombırdıma· 

nını Jll ote!ıto ettiler 

Tokyo. 30 CAA) - P)ong-
yanı radyosunun Tokyoda ıapte

ınlaı.;maya ,·arılanı~ ını ha-
lırlatmı~t.ı. 

General Ridgway 

Norvaç'te 

dilen bır yarınına göre, komtinist Oslo, 30 (AP) - Atlantik itti
trtibat &ubayn, muttefık irtibat fakının A\TUpa Orduları Bı~kO· 

ıubayına son • .\merlkan . hava 1 ~~~.an~u~~nne~~~kı~at~s~:~aR~d:ı: 

Konya, 30 - Dün Karamın 
bığ ve bahçelerıni buyük ölciırle 
hasara uğrat.an müthl~ bir dnlu 
Afeti olmu;tıır. Yazan şiddetli 

·atmurlarla birlıkte düşen do· 
\unun Unesı 60 ıram ağırlığın· 

dadır. Bu doludan bağ ve bahçe· 
terin uğradığı zarar httnüz teı· 

hıt edılm•mııtir Dolunun ıiddt· 

!inden Karamanda birçok e•·i•· 

bombardımanlırına_ muteallık hır mlitir. Genf'ral burada 3 '1-.ln kıı:-
prote.sto tevdı etmı;.tlr. l larak. I\or,et'ın ıavunmalarını 

, teftq •d•.,.gi gıbi huk!ımet <r· 
Surıya • Irak hududunda kanı ve askeri ;eflerle tanışacak. 

aıiretler çarpıttı 

Şam, 30 (T.H.A.) - Surıye 

Irak hududunda buıtün iki ı:i· 

ret arasında çelin bir silahlı mü
ıademe vııku bulmuştur. 

Bir araıi ihtil!fından çıkan bu 
müsademeyi" Surh·e ordusu Uç 
saat ıUren bir mücadeleden ıon

ra, b"'tırmııtır. 

Hldıseyi her iki memleketin 
hudut koml•yonu tahkıke baıJa. 
mıştır. Ölü ve yaralı sayı~ı he· 
nQ, ı-.bit edılmem~tir. 

tır rln cıımian k•rılmışt•r. 

İKRAMİYESİ 

2 s o o o 
1 o o o o 
10 ADET 1000 
10 ADET soo 
Liralık Para ikramiyeleri 
ve Ayrıca bütün ekipmanlariyle 

B 1 R TR AK T ö R 

Bu sekili_şe katılmak için siz de 
2 TEMMUZ 1952 AKŞAMINA KADAR 

• Turkiıe "" Orta Do~u'ya 
yar~ı.m vazifesi inailtereı·e 
verilmi .. ; Tü ki 
ku . ··~ . r yeye yardım 
n \V~tler~n1n lısır ve Orta 
ı.°111 dakı lnıiliı lı:uvvetleriy. 
'" ~vuıtr~lya. Yeni Zelanda 
la1tn enubı Afrikıt domınyon. 
miı~an &•itcekleri bildlrii. 
ıltere Eter Amerika ile İn· 

1 . 

l I\tuoterek balık I\, (O'OliHGRIY/.T) 

----------=·----------------· 

150 Liralık bir tasarruf hesabı 
açtırınız. Her 150 Liranız için size 
ayrı bir kur'a numarası verilecektir 
Çekiliş tarihi : 15 Aiiustos 1952 

T, c. ZiRAAT BANKASI 
i ·· hl'~ras_ındaki bu iı bi>lıl 
mu ı..c. l'ururlükt 

~~M eeeeeeteeeeeteıe eee eeeee eetteteeete ile 

Prens Sahıt.hattln'ln öhimliniın be~inci l·th10nümü müna. eheth·le ıliın ~aat 16.30 da Beyrutfald 
1\lırmara lokalind' bir meraııı;fnı yıpılmııtır. Turklyp J\h1;1llin1Jf'r Birlitl t::erafından trrUp f'dilen 
toplantı~·ı Birlik Başkanı R. !'iuı-t>ttin F.ge açmıı \'e hatipltr Prf'n in h;timai, t.iya'-İ \e trrbiye
"·i Ct'!'he!t hakkında iıahat vennt~lerdir, Bu arada O()('ent Tarık Ziller Tunaya dP'tni~tlr kJ: ePrenı 
&abahattin tam minasnle bir İkinci l'lf'şnıtJyet tosanı ,.e muteftkJıirldtr; O. hu mrmlrkrt tarf· 
hlnın en ciddi, ,.e en buhranlarla meşbu olrluğu htr df',-irde k;1naıtltrfni telkin etmtı3·e ha la. 
mıı liberal bir ltkir adamıdır. E)rrine, '1r ntti'.\·f'lin rn karakterutlk hadisesini başlı.k ıetmiıtir: 

•Türkiye .Sasıl Kurtarılabilir?• 

• 

lnkarada konı:relerlni )apan ıoror1er, Atahirlı..lin ıetfci k.ıbrw .. buket k.n)mn Tardır. 'Yuku:ıda· 
kl resimde n(Orlfr Attttiırk hPykPlinin onunde gnrı.lhi~·or. ------------- ~ -- --------

Tarım Bakanı 

Mahsul durumunun 
İyi olduğunu 
Söyledi 

Ankara, ~O - Tarım Baka
nı ~ .. Pdim Ökml'n. buzun muh. 
telıf ıiraat mesrlelf'ri hakkında 1 
şu beyanatı vermistır 

.- ~remlrketimizde hububat e-
kımi, a:tırek saha gPrı:ok~,. neş\iJ 

: nPma b3kımından iec:en &eneye 
. nazaran lrhte mühim farklar 
gosternı•~tedıt. 

• 
Hububıtın dr~ar'a triml 

bir ,ok mıntılulatdı ııormılln 
Ustünd•dlr. Ger•k vılt •lltrd•n 
ı·• ıer•b• aondaj •~lplPrimlı
den ceJ•n labtrltr, Turkı e d• 
ylılık ı e kıtlık umumi mıhsul 
durumunun rru•mnunluk tı flı. 

flrth "'<ki olduJunu tıılı • ·ı .. 
mekle<!ir. 

.. 
.\nkarada yukarıda rt1<ım{ görülr:n maia1a hir 

ıı1lar tarafındın ıo,-ulmuıtuı. 
" J ·~. '° hır· 

Aııkara'da bir 
diikkôn soyuldu 

Yız1Jklı1tdı, nnısır, pımtık, 
şuıı.m ve patıtt•• ıon yıfmur· 
Jar dnlerlslrl• ııtllibtt bir ıeıı.. 
mı mu ah•de •dılm•ki•dit. Jlu 
hal karıısında k ıııı büyük bır 
se\inç du mıkttdır. 

Giipegiinc/üz mağazaya giren mütecavizler, 
dükkan aohibinin başına vurarak bayılttı/ar 

ve 1300 lirayı alarak kaçtılar 

Bahçe kültlırl•ri ile İifill 
mah<ulier. ·ıni ••bze, m•Y'• ,., · Ankora 80 - l!u hbıh •h· 
ba~larda da iYi bit lnk!flf m••· riııüı:ıl• mDlıiııı bir ıı ıt•ttl!k 
cuttur. ~İ~l!Ui elmuf, Ubıbın orhn 

Yalnız Ep b61trdııde vıık1Jı ıutltrı"~• ikı 1ah11, bir mohıi. 
gelen don Mdi,.sı batı mınl'Jıı fr<t bıf nı vurmık IUrttıle 
larda çekirdeksi' üıtim mıhıu· bı ılll kt n sonra kıudı bulu· 
!il Uıerind• maalesef ııırar ı·•t- nın pıreıını alııııılır ve kaybol· 
miştir • muıWdır. 

Hidtae ı le otmuJ!ur: Uluı 
Japanya, Amerik dan meydınına ı·ıkın ı<on •ı t0kll1 

h 
· ılo Anl!arhlar °'d~e 1 aruın. 

arp gemileri istedi dı 4 numaralı d6kkindı ınobil· 
Tokyo. 30 CA. "KAl - Japon ·•cilık ıpan 'T~hsin Ktf!ri •· 

hükiım•ti -~merik4dan modtrn ılındı ıhtıyar bır ı4am ubah 
harp J•miieri tıitp tlmişılr Tı. ıut yt<lıye dotru dUkklnını 
lep, Amf'rikanın bu h·ısusta iz .:elmıı ,.t gunluk htıscıplanyle 
bar ettiği yakınlık il!erine yapıl· meşgul ('ılurken içerı)o·e iki mılt
mışftr. trrı gırmiştır '\lı.iıttrıter Tah-

sin Keçeoi'den kontrpl.lk ala· 
ca.klarını ıöylemiılerdir. Ta.h· 
sin. konlrp!Akiarın bulunrlulu 
it t;ır.:ıftakı yere s:itmif ''" '1.:on
trJ"l"Jdart müsttrilrrınP. göstrr. 
m•k ü,.re •fiidlRI vakit m•ç· 
IJu.l eaht51a.rrlan biri rlindeki 
ıert bir risimle uvıllının bası
nı \1lrmuştur. Bu darbe sonun
da T•hıln K•çocı derhal bayıi-
11111 ve bundan istıfade ed•n iki 
1J1Hbul ııhıs mnbılyecınin Ote· 
rl"dı! bulunan anahtarları ala
rak ka ayı ıçmıılardır. Kısa i· 
cerillnde bulun•~ lllOO !ırayı 
alıp d•rhal hiç bir iz bırakma. 
dın Mdi•• yerınden uıaklaş
mı Jardır 

c•k hafta ı .• Ue~ l•I•· 
..ondrı Ya gıdecek 

olan B•ıl:akan \"e DııJiterl 
Bakan.ı Turkıı·•yl il•! d. 

t .. b .ı en ı· 
ren bil un u hayatı m 

ve bu tef•kküie, kanunların 
Anayasaya uyıun olup olma· 
ınaıı ke)iiyetın in havalesini 
ıstirorlar. \'urdumuzda. böy. 
le bir heyete belki, her yer· 
den ziyade ihtiyaç \'ardır. 
Yalnız böyle bır h•r•t kuru· 
lursa. yalnu: hükıimetlerin i
leride çıkarabiltcekleri ka
nunları değil. Mliı yürürlük. 
te olanların da mahiyet ,.e 
bünyesini ve Anayaı;ayı u. 
)'arlık derecesini incelemeli 
,.e bir tasfive yapmaltdı:. 
't"alnız ıu nokts~·a işaret et. 
mek !Jteriı:, dünyanııı her ta· 
rafında ''e her memlekf'tte 
böYle ıekıiler yoktur. hıma 
ra&men oralarda Anayasaya 
•Ykın kanunlar Pfk yapıl
maz Hor ı•ı1 behemehal 
kanunlardan beklemek ıart 
detildlr ki... , 

lar Kuz~y Kore'de oldugu gi· 
bi, alabildiğine hazırlandı~ı· 
nı göstermektedir. Dogu. Al· 
manyının başında bulunan 
komünistlerin çoğu, Alman 
oldukları halde, Sovyet \ a
landaııdır. Halta bunların a· 
ra~ında. Sovyet ordusunda İ$ 
Jı:örmUş ve yarbaylı~a kadar 
yük.selmiş adamlar da vardır. 
Do~u-Almanya H;ik Cumhuri· 

·eti bövie bir devlettir. Do· 
~u Atnianyayı Koreleştirmek 
icin. büttin haı.ırlıklar ta
mamlınmış Aayılabılir. Şimdi 
in!'tanhk çok tehlikeli yen~ 
bır ıhtimal karşısındadır 

-- --- - - - ~- -------
1 1 . . ese. 
f' ııı:rı en 'erıınıı eek:lde In

gılız devltt tdımtorıyte ko
nuımak fırsatını bul•c.ak!ar. 
dır.• 

YENi SABAH 

.\NA \"AS.\ YA 
AYKIRIUK 

Y•nl Sabah Aııti demok. 
••tik kanunlardan bahiole u· 
b.tız ntüddt"t ana.\·asanııı 'sısh 
hükumlerinin n. ı.klJ.r altına 
•lındığını &öyltiyor \"e 
diyor ki: 
. • Şimdı muhalefet mf\·ki. 
ınde bulunanlar. eski devrin 
bu yoldaki fenılıklarının t•k· 
rırtanınaınısı ıçln bC" Yllk· 

~r'k rnahkemf'!nin kurıılmasını 

YENi ISTANBUL 

L'IAX DAVAS! VE 
BiZhl Dl llU~l!Mt;Z 

M. :\ermi, Do"'ı Alman· 
ya'nın vul~·etlnl ıöıden 
ı•tirertk di ·or lıl: 

• Aid~ımıı haberler. Do
tıı-Almanya 'run, bir zaman-

Alınması ı::-erekcın terlbirler, 
valnız ingilir, ,.e Fransız po
litıka,.ını ilgılrndıren tPdbır· 
lPr rnirlir. \~ok~:t. Atlantik 
si teminin yetkisine giren 
tedbirler midir~ Doğu-Alman. 
yadan gtlecek bir akının At. 
lantıklere çe,Tilmiı bir akın 
!ayliacıtını, sorumlu hiıkQ
met.adamları apac;ık söyle· 
m_jclerdir. O hllde- hu dıırum
Ja iJgflj gorü$meltre, tPdhir!e
re. hızım de katılmamız: l~
rımdır, ve f.'TI doğrusu da bu. 
dur. ~ukadril'rat birli.Ci söz
riı;ı '<::Jlm.1mqltlfır • 

HOŞ MEMQ- Bayrak direkleri ile ıeytan'ın bacağı ara11nda bir müıabehet var mıdır? 
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Yılan balığı, tahin helvası! 
Porto Lagos balıkçılarının hediyesi - İ nce uzun paketlerde 
ne var ? - Drama, Serei , Selônik - Yılan balıkları otelde 
«unu tul uyor» fakat arkadan gönderiliyor - Bir hal çaresı -

Bir arkadaşın tah in helvası macerası ! 
~~~ 

Y ın ıı hı..ı'a yaptı ı~ıı sc}a- koca bir paket oldu. Bu büyük 
1 t c-nasında l!'lkeçedeıı paket. valiLlerımizlt berabeı 

n n J rkrıı c ki , a· Sel~n ğe gıo-ldi, :\ferliteranet•n 
ı Karıı.- r. ·as otelinin nıükrJleo! oda la· 

' oı. 1 ror· ı ·ndan birinde hı~ kö}('Yc kon 
1 ı... J d...!!l <lu ..• 

n ·t llu P kelin konduğu oda;a g:. 
ad<ı hu)bk 

r u:ılıkrı 
KC 

<U 
lllCV· 

ot ı u 
nu, ~·o J tuı k· 
\ bilen IJ;ı. 

x 111 o oınobıllerl nızi dur 
dur l 'lluesscseleı.ıH gez.chr 
d ki ı i gcr:ende '.\ azmış'lk 
r t~sk jati.annın D(' 

- Yoo. raliz1erım'.z tamam. 
a\ <:iiba ne olacak .. 

~laii:"don."a \luhJrrirler BU'· 
ligin.n ke kin ZC'kal. cı i der
hal i i anl;.ıdı: 

~luhakk~k b.:lı' paketi o
lacaktır. Gönderdiklcrıne çok 
-I abet oldu. Pek makbul şeydir 

Dedi. Bi2ler gülümsedik, fa
kat paket :rola çıkar1ld1tı i~in 
btlii bir Şl!!'Y öylemedik. 

Balıkl a rı hedi~t 
Ld i:yonız.! 

Bakkalba~ı)·ı ıi;yarettcn dOndü-

ti nı anı:.tlık'a 1, 

o ::un .,\ .. d J;:u·ı b.uıKlar go 
ıerlliktC'-ı !O~ a \eda <'d ek 

en ark.ad-, bunu )arlırgamı$, 

'anlı ·k E :nıs olacaktır 
di.\ er"· gar )lılara &ormucı. Bun 
" . ~ı ,dır. SofO:-, çok k-, 
netudir, d. ı.kı.t edin diycrPk 
rl miıe \'l'l iı Ont:n İ\"İn b:z 
de \a- 11u1!öasının Utcrine bı
raktı.. cevabını yern1i"ler. Bu 
Lzahal ıııerıne pakeLin ne oldu
Cunıı anlamış. 

Ennu na Iedincc balıkıardan 
Kt: tU.:ınak ıcin bir C'arc düsiin
u ~e .,::ı:c~adık, nihayf't \tina· 
.. gicıcrk~ otf'llde fl\llltılmağa .. 

Ji;;;araı \crdq.; Filhakika i1.ct g:ın 
on a ~bJ.!ılevin tayy:arP il" 
\tin , .... h re'·ct edt'ce.tlmız za. 
n n fı.Jlt' ) ıtan balıkıa•·ı pa~c
ı:ıi ~deta ıak1ı)arak otelde bı .. 
ak• . 

gümüı zaman paketi de 
ı;::lmi*, arkadaşlardan birinin 
odasına çıkarılmış bulduk .... \..r 
tık uuulmak !ilim bahı. me,·
zuu olamazdı. Bu koca paketi 
Iltanbul'a kad:ır ta ımak da i~i~ 
ınile "eln1iyordu. Vazıyeti a~ık
lan açığa anlatmalta karar \'er
di~ \"t :unları sö.\·icdik: 

başarı ile kullanılır. 
a~r rı..rı· 

( ooan arı, ı::.anı \"3m ~3· 

k S•ZC Klİ(ilK bır hoıJiyc. 
mıı . d·,c .. e i: 1er bırım.ıc gj. 
ğıda aı ce OLJn bi ·er pa. 
k~l oz ılar ~ e olduCunc- l!l· 
lı\ama 1

• f .. k ; n • .. ti t .. cck. 
kUı kc ım~lcrı)lr paKetleri ;;ıJ. 
dtk OLv ·ı .. e P. hm et' ik. 011· 
lar da ar dı. ı drnoda \ıilJ I.· 

le l 'an ıa ko Ju\ı 

\r~ "lalar harekı:-t (!.lince içı 
m jen hı rneril h ı bize refa 
kat e.:ııcn :\f. \ o.ınidı8'e sordıı 

- \ c k!cli paketlerde ne 
\·~ ' Be 1 bır tıırlü anlı\'ama· 

-n Sıı1 crc de bı.rer lan~ \er
di' • ı H 1 tlbcttc bilecek.: J. 
n z 

F ı ıc ı d ı 'ı Çok 
m JUi ır \(" oldukr1 uzun 
ml dd U ~ *'lr Bunu her 
ralta bulmak kabıı lcgıld 

K " 111 .. tli paLrt 
Ta ını~or! 

Be.lan lfi ·et c 'esin. ooh 
""ı, ('Ok ~ukti. .. kurtulduk: •.. 

llod.k. 

Ta\~ an• ile ark;ıdaa 
l cli'jlİl' il i~or! 

Alına ~·a ,·ar.iılıınızın ert"'.:ti 
sabahı, Ttirk • \'una;1 ı.itt· 

adı mtizakcrelerınde Yunan 
delege-'! olaJt 'e bir ,;ün C\"\.·el 
4\nkara·d3n .\tina'ya ~eıe.ı 
Bakkalbaf.l·~ı ı.işarete gidecek· 
tik Kararlaştırılan saatin gel
ırıe ınc intizaren otelı.t saıo. 
nunda otururken kapıcı teia~ıa 
'.\f. Yoanidi in l·anına geJdi. C· 

•1ce hır ~.!er &Ö)ledı.. ll. 
\'oanıdis. 

- :'ıl. Yoanidis, Porto Lagos 
bahk~ılarının bize knr~ı CÖ1iter. 
tiikleri nezaketten çok mlilC"ha.i 
sıs olduk; verdikleri hedlyelere 
cie p('k müte~ekkiriı. Ancak biz 
) :;.n balığı ~emeğe aıı<;-mı~ de
gıı 

- Sar3pJa pek nefi:. olur. 
- ı:..,• 1 .;i, takat biz ycmi~·oruz. 

rJnun ıçın b:.ı balıkları jstan
ı:ıl'a kadar taşımağa mahal 

görm;j_, o ruz Her biri en a~ae:ı 
P·i okka (Yunanistanda hlli 
~ \ 1:a k .:UanılJrl geliyor .. >\dam 
b ... ına n . .i~er tant' \'erdiklerine 
gure biıim paketin a~ıriığı 20 
okkayı geçiyor. Tayyar<'ye bu 
s:;:adar ~ u:~ yükl~mek de !Unım
suı. Bıınu .ı\tina ~luharrider 

Ceıniyetinc \"erin. ,·eyahut baş~ 
kı bir yere hediye edin; pek 
nıemnun oluruz. 

. 
lthalatcı • 

GRiPiN 
e loJ, dit, adale, ı i nır ağ rıla • 

rı n ı ıüratl e tetlıc i n eder. 
e Romat izma, lumbago, ıancı 

ve t ı:ularıno korıı ıoyanı 
tav tiyed ir. 

• Bayanla rı n m1ı.1oyyen ıaman· 
!ardaki sancılarında ıon d•· 
rece faydalıd ır. 

KİNİNLİ 02 

ve ihracatçılara 
F jmr 'ılr i end r -n ~- bu 

Jrr c !Illa • •cmın 
e<: im \lla~ balığı' .. Rc.ı bu. 
nun taze.sın bile 'emezken b-
1".n ılmı ın: ı:ıe \ap .. cak u\'' 
Fakat tabı c ımı.!I çıkarma. 
~ k Pake~ r Drama,a, oradan 
s~ tz e taşı 1 Serr1dt, belkı 

k olur ıut unu• .:ıhı;,. dive--

·eianık'dcn telefona çağı· 
ı~oı lar acaba ne \"ar' 
O:\e ek rne.•-ıkta ,>rrinden 

alb:t , ele1oı1a koştu. İki da
kıka onr'd geıdi~ 

Selinık'de lıir p.akct unu -
muşuz. Bugünkü lay\are ile 
::önderd:.. lerini haber \"erdiler 

~r. "\"oanidbı kararınıwn kati 
oldugunu anl;,ıyınca: 

-- Pehll, p.ıket burada ka!
ıın 

De<! •• Genıf bır oh çeklik: ... 

Yu,arJak 
Tahta kulu 

İlhalit ve ihracatla karşılaşılan 'üçlükleri ıo,b;t ot· 
ınek üzere odalar \'e borsalar birliğinin teşebbü!<ü ile 
kuı·utan \:e şehrimize .s:elmi~ bulunan b~kanlıklar l'lrası ko 
misyonla müda,·eleyi efkirda bulunnıak üzere 2.7.19S:! tar
şarnba günü saat 9.30 da bir topJanll yapılacaktı ... 

Sarın tthalitçı ,., ihracatçılarımızın bu toplantıya te,,. 
riflerı ehemmiyetle rica olunur. (10243) 

1 h ırıı ın ı~ı l'Jirle "lrdil~r, 

• \ caba ne paketidir? C:şyanııda 
noksan filin \' mı" dile s.Jr· 
du. Cevap \erdik 

M actTa)J dinle) tn bir arka
da şw1u anlattı: 

< Devamı Sa: 5: ~ü : 1 df'' 

listik ahrken mutlaka en iyisini almak lazımdır 
H~r malı n mu htelif cinsleri ve bu cinslerin 
muhtelif f. yat l o rı olduğu gibi olamobil, 
ka myo n ve traktör lôstiklerin in de muhteli f 
cins ve f i yaı l orı vardır 

On bin kil ometre yapan bir lôsti ğe 100 li ro 
ve recek yerde Otuz bin yopocok d iğer bir 
lô slığe 150 li ro vermek sizin menfool iniz 
ikt i za sı d ı r . 

lôstik müboyao ede rken cinsonin iyi cidu 
ğuno, çok doyonocoğıno, o ldonmodığ ı n ı ıo 
e mın olmak isterseniz. 
GOODYEAR 'ın dünyoco meşhu r SUPER 

/<lJ Hl 
L°ll cıırsal~ ı= lasiiklır 

CUSHION lôstiklerinde bir lôstikden bekle· 
nebilecek en yüksek kaliteyi bulursunuz, yu· 
muıok oluşu her bir lôstikden fazla konfor 
temin eder Durması pek çabuk olduğu gibi 

• gayet uzun ömrü vardır. 

Bunların hokikot olduğunun isbotı ıudur • 
Dünyan ı n her bir torofı ndo herkes en fozlo 
Super - Cushion lôsliklerini olmakıodır . . 
Otomobil fobriko l orı yeni imol ettik l erı 
otomobillerde bütün morkolordon fozlo 
G O OD YE AR ' ı n Super - Cushion lôstiklerini 
ku ll onmoktadır . 

ROAO-LUG KAMYON LASTiKLERi TRAKTÖR LASTiKLERi ZIRAATIE KULLANILAN LASTiKLER 

01,1nyo l'lın heı 11>11 

torofı11do old11i 1ıo1 ,, .. ~ "'. ,,,_ .. ~. 
tı•lı de de bv 
l&ıt i lılı r hı "l'I 17! 

yello rdo h• ,. de 
boıu lı yollarda 

h •kol l d• " '' ' • 
ı e ı ••''"'1"' Ka· 
''" doy o,,ıkl• hı.ı 
ı .. ıı t•lh bv 161 

1• 0• \Olı. "' ' "" lt1
r 

omwr tcl'l\ın e drr 

:;OOCYEAıt ın Sv,ır · Sı.ı r • · G r•p l &ıt ı lı t e rı 
ı n lo ılo ~tlı l'l'l ı lı w neli te mın eıt • O i •Ç•" 
, ı l ı ~ , ıer lorofı,,do l'I d o ~tt "' orlıo h:ırd on te r. 

h ed ılm elı t ıdlıı 

"ro ktor l lı ıılıı er ır,.tın "'"" o r?lr v r'l u ı' ""'" 
(j•n t•l d ı GOOC•fAlt 'ı ,, ,,,h ed• ni t 

GOO 

Zirai fftolıinı lırdı , troktor otko11nd• ç• U· 

l•l'I arobolordo, komyonlor ı nı .ulo yol ... 

toprok ,.,oitino 90r• muht•li f mode lle rde 

GOOOYtA• llatiii vordır . 

llll ı k olerrıın ı n o n bVy ıik iaml o lan 

OOOD'l'f.Alt 'ın d(ıl nyonın en iyi l l ıııi inl 

•l"IGI eımelı.to o ldviıınu hatudon ı;ıko rtfta y~n. 

LAstik aleminin en büyük ve töhretli lamı 

İstanbul Ticaret Odası 

Türkiye Turizm 
Kurumu Gezileri 

BOGAZiÇi 
gezısı 5 T. L . 
5 Tem. Cumartesi 

J\.üçllkc; u Kasrı - '\ nado· 
lubi c;arı - ,\mcazade llÜ· 
<ı>tlİn P a!ja \"aJı~ı - Kan· 
l ıta l ab,·eli i. 

Karakö.ldt o saat 15.30 da 
molörle hareket edilecektir. 

6 Tem. Pazar 
Piknik 1 O T. l . 

RirJikte ca1 gö turüJecek 
Yemek - Kavbıltı 
Otobüs - \ 1 apur ii cı·et· 

!eri dahil 
Beykoz: - Karakulak -

1· ü şatepe 

Köp rüden Boi az lskolesln· 
den 9,30 vapur u ile hareket. 

JllA-•o OK TOR --lllJı. 

Raif Ferit Bir 
\ "erem ve Dahlli .llaslabk 

luı ltülebassı sı 

Muayenehane Beıiklaı 
Tramvay Cad . Emniyet San 
d ığı yanında No. 12. Tel: 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684. ' , 

ZAYi 

İstanbul Ku: Lisesinden aldı· 
gırn pasomu kaybettim. \·enı.,ıni 

ı alacagımdan eskisinin hüknıü 

yoktur. 

l/ll 1116 
~ rjl~ Ta.~ki n 

\l;ıktımde 

" 

\"ahi Öz \'e 

arkada5Ian 
Operet topluluğu 
Her ak~am 21.15 
de. Pazar 16 da 

- Bob~litırr -
3 perde mi.Jzikal operet 

Gıo• ı ı de ·~ılır. Tol: 43134 

tmtnıo ,a hiht : Sl'tt\' V..ORl .f 

t\ f'~rn·a t ı hilf'n ıd a rr f'd'n 

\1 1 L ı l ı, lrr• 1'1 üduru 
Mt;l.IH VL'l/t"R 

ı \ \ 1 \' l f; a1etPr lfik \f' 'tat ha 
1 arılık ı \ ~ - İ • tanbul 

\ ~lı\ .~ \ l.HR\\St 

SıYas içtimaı 
Fevzi Paşa (Rahmetli Mareşal), Mustafa Kemal Paşa 

ile beni tevkif ettirerek istanbula götürmek vazifesi ile 
Sıvas'a gelmişti. Fakat Karabekir Paşanın müdahalesi 

uzerıne bundan vazgeçmişti. 
- l'? l -

J.-: a11 m t\ arabr- Jr... ir 
Pil~a 

on he~u1r:i l\'.olordu kun1ca1-
d.anı K.1zııı1 Karabe;..;ir Pa

ı;.a 14 kasımda Sn·asa ~eln1iş 
\"e hararetle i:stikbal edilmiş
ti. Senelerden sonra tekrar 
kar;;iılaşmamız pek samiıni ol
mu~tu. Rahmetli Kazım Kara· 
bekir ile arkadaşlığımız çocuk
luk hayatımızdan başlardı. Ba· 
baı;:ı Van jandarma kumanda~ 
nı olarak Erzurum:ı geldiği za. 
man bizde misafir olmustı.ı. 
Babam t~n1ail Faııl Paşa Er
zurumda erkanı harbiye reisi 
bulunuyordu. Kizım Karabe
kir ile bu arkada~Jık ~fektebi 
Harbiyedl!!' de de\'am etmi5 \'e 
l"Ok sanlin1ileı:;ı11istl. O. benden 
bir sınır sonra idi. 

Kar<ıbekirin n1illi ha\'at ile 
alcikası pt'k !?;t'nç yaşta· başla-
11ll"lı. \leqrutiyet hareketleri· 
ne 'tanastırda ,.e İstanbulda 
~eni., öl('üde i5tir3.k etmi,ti. 
Genç bir erkinı harp zabiti İ· 
kt-n ,yalnız mesleğinin mahdut 
"ahası icinde kalmıyarak, ınil
lt'timitin, n1aruz bulunduğu 
büyi.ik tehlikeden kurlarabilc
rtk bir siyaşi \·e idari inkişara 
mazhar olması için siyasi ha· 
~atta da f.aaliyrt ı;:östermekten 
Ç<."kinrnen1i. ti. 

\fesleğine bağlı idi. Kıta hiı
mell•rinde, Mekt•bi Harbiye 
muatlimliğinde istikbalin i\·l 
bir kumandanı olacağını kabili 
ye1Ierile \"e meziyetıerite ispat 
etmi~ti. 1908 ~teşrutiyet inkıll
bından sonra erkinı lıarbive
lerde Ye kıtalarda çalı~m;~a 
de,·am etmi~. daha küçük rüt
belerde bile 7.t>kiıı::ı Ye dira\'e· 
t le lmirlerinin dikkatini çf.k. 
rnişti. 31 mart isyanını tenkll 
iC'in İstanbul üzerine ''ÜrÜ\'t'n 
J{areket Ordusunda Edirneden 
gf'Ttn me rutiyef<:i askert kuv
vetlerin f'rkilnc harbiye reisli· 
ğinde bulunınası \"e bunu mü· 
teakip Arnavutluk harekatın· 
da da ayni vazifeleri deruhde 
etrnesf, liyakat ,.e kabiliyetinin 
açık delilleri idi. Balkan mu
harebesinde. Edirne kale inde 
bir fırka erkanı harb reisi o
larak !evkalide hizmetler :ör
mü~tü. 

Birinci cih«n harbine lekad. 
dürn eden zamanlarda ordunnız 
~·eniden te kil \e tensi){ olu-

• 

r e,·zi Paşa 

nurken, erAinı harbil·ei umu
ınij·ede bir şubenin başında 
bulunmuş. birinci cihan har
:Jinde ';ı:rka._ gönderden bir 
kuv\'ei seferiyenin kumandan 
lı~ı verilmişti. Bu, onun ku· 
mandan sıfatile gösterdiği par 
lak mu\·affakiyetler için bir 
başlangıç olmu .. tu. Bunu mil· 
teakip Karabekiri Seddülbabir 
de on dördüncü fırka kuman
danı olarak görmüştük. Çanak
kale harplerinde Kereviz dere
sinde gösterdiği dirayet ,.e kah 
raruanlık rahmetli "·e aziz ar· 
kadaşımın yüksek kumanda 
makamına liyakatini bir d aha 
ispat etmişti. Irak cephesinde 
ordu erkinı harbiye reisi \'e 
yine a)·nı cephede kolordu ku
mandanı sıfatile )·üz aklığı gös· 
termişti. 

Birinci cihan harbinin so· 
nunda Erzurum \'e Erzincanın 
istirdadında çok değerli mu· 
vaffakiyetler kaydetmişti. Şim 
di de milll kurtuluş mücad•le
sinde şerefli bir mevki almıştı. 

'lüta kt"rf'IC:rladıin 
Ruzname!lli 

Kazım Karabekir Pa~anın S ı· 

vasa mu\'asa!atından ikı 
..;ün !iöonra yani 16 kas1n1da 
müzakerelerimize ba~lamıştık. 
Ruznamemiz su ile; nokta Uze· 
rinde toplanıyordu. 

1) ' Ieclisi llebusanın içtima 
mahalli. 

21 i çtimadan sonra 
temsili.re Ye te ,kilAtı 
nin alaca.:ı ekil \"e 

heyeti 
milliye· 
faaliyet 

Sağlamlı kta ve 
zerafette c~i ol 
mıyan ve dün· 
yanın her ta· 
rafında ara nı
lan İsYiçrcnin 
marur saalları 
'fiirkJye Umu· 
mi \ ·ekili , .e 
Satış Deposu: 

Bankalar Cad· 
desi Bahtiyar 

Han Kat 1 
No: 11 

İstanbul - Ga 
Ja ı a. Telefon: 

4 o 1 4 1 

lıffZJ. 
3) Pari~ sulh konferansının 

hakkınıızda müsbet ve~·a men· 
ff bir kanır verme-;i halını 

kar~t hareket tar11. 
16 kasımda ba ·ltyan müzake· 

relerimiz 29 kasıma kadar .sür
dü. Bütün muhtemel bidi e
leri birer birer gözden ge~ir
dik. Aldığımız kararlara gct
meden ev\'el bir hidiseye te· 
mas etmek i:slcdm. 

r·e,-ıi Pa a Sl\·;&'ia 
Xe içi n gehui"}ti~ 

2=> koısın1da Cafer İlhan1i Be-
l·in riyasetinde bir heyet 

Amasyadan Sıvasa gelmi$li .. ~
ralarında Fe,·zi Pa~a (rahmet· 
li Mareşal Fevzi Çakmak) da 
rardı. :\Iüzakerelerimizin en 
hararetli bir gününde idik. lle
yctin bu .ini ziyaretine hır 
mana verememiş olmakla be· 
raber İj'İ de karjılamamıştık. 
.. \yni gün Kazım Karabekir Pa· 
şa. Feyzi Paşa ile konu~mus· 
tu. Rahmetli Karabekirin bili· 
hare bana anlattığına göre, 
Fevzi Paşa. gelis sebeplerini 
şu ctiınlelerle acıklamış; 

- ~tustara Ken1al Ye .\ li 
Fuat Pa5alar muhteris ve n1~n 
faal düşktinüdürler. Yalnız sa· 
na istinat ediyorlar. Şunu iyi 
bil ki. eger ~lustafa Ken1al 
Paşa resikira geçerse ilk işi 
seni imha etmek olacaktır, bu 
hu.susta tanıdığın1 baZJ kim:-e~ 
Jer. hatta en itimat ettigin j.., 
met Bey (~a~1n isn1et İnönı.ii 
ile Sam~unlu Sefik Bey de bu 
kanaattedirler. :\Iu.stafa Kemal 
,.e Fuat Paşaları derdesti izam 
\"azifemdir. Kendilerini der· 
dest ederek !stanbula götüre· 
teğim. Sen n1ümanaat etme . 
Karabekır Paşa, bu Ozltr· 

den ı;ok mütee~slı- olmu , mil· 
Jetin kurtıılu~u uğnında her 
tehlike ·j ,&öze etlarak ortaya a
tıJ:ın arkadacılarının tcvkifıne 

razı olamlyacağını, bu gibi tah 
ribal ile uğr;ııılarak Türk mil 
telinin ölümünü te ri etn1ek· 
tense kendisinin de bir 5:n ev· 
\'el Anadoluya gelip saflarımıt. 
da )'er almasını rica etmiş \"e 
paşayı iknaa muvarrak olmu,. 
tu. Fevzi Paşa vaziyeti anla· 
nıı~. verilen vazifeyi ifadan 
vazgecmi_, re bizimle de konu:. 
tuktan sonra lstanbula dön· 
müştil .• 

Batı Trakya Türk 
mektepleri hakkında 
cok hayırlı bir karar 
İskece müslüman cemaati bac· 

1 kan ı İbrah im Denür Serdarı.ad e 
1 birkaç gündenb~ri :ehrimizde 
bulunmaktadır. Ibrahim Demir 
Serdarzade bayramdan eV\·el An· 
karaya zitmiş, Batı Trakya Türk 
okullarına öğretmen ve kitap 
gönderilme~i hakkında teşebbü~
lerde bulunmuştu. Bu teşebbüs
ler Türk - \"unan muhtelit he) t · 
tindeki Tüt•k heyeti başkanı Ce· 
mal Hüsnü Taray. "Yunan he)·etl 
ba kanı Anastas Bakkalbaşı d elA· 
Jetleri ve ~l ilh Eğitım Bakanlı
ğının hin1mctiyle hay ı rlı , .e müs· 
bet bir netice \'ermiştir. 

t~keçe \"e Gümülcüne ı-chir v~ 
köylerindeki ilkokulla rda Yaz ife 

::;;;:::=::=::::;~ıııi t görmek üzere 2!; - 30 ilkokul ö~· 
retmeni ile k3fi nlik tarda kıtap 
gönderi lmesi ten~ ıp \'C kabul 
edilmiştir. Şimd i bütün mesele 
dost Yunan htikUmetinin gö~terc· 
ceıl:i iy i n iye te ve buradan gire
cek öğretmenlerin Batı Trakyada 
vazife görebilmeleri İ(' İn izin \·e
rip vermeme.sine bağlıdır . 

Anka.ra Ticaret ve. Sanayi 

lt~ŞAAT EKSiLTME 
Odasından 

İLANI 
1 - Ankarada Po;ta caddesinde yapılacak (560.000l beşyüz 

altmış bin lira ke~if bedelli Ticaret ve Sanayi Odas ı bi
nası insaatı kapalı zarf usuli)'le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 14.7.1952 pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Posta caddesinde teşekkül edecek komisyonda yapLlaca
tından tekliCierin o gün saat 15 e kadar komi~yona \"C· 

rılmü; olması saı tt ır 
3 - Bu işe ait gt>ı;ici teminat ıniktarı (26150) liradır. 

4 - İsteklinin enaz .500.000 liralık bir bina inşaatını haşarı 
ile ikm:il ettii!ini isbi:it edebilecek ve isteklin in fenni 
kifayeti hususunda komisyonu tatmin edebilt"cek bir beJ. 
.2'eyi ihaleden ena1 4 gün !\'\'Cl i brazı ~arttır. 

:5 - Ticaret \·e Sanayi Ortası iha le)·i "" ucuz teklif \erene 
yapına)·a mecbur olmadı~ı Jtibi .ihaleyi yapıp ~:aprna111ak· 
ta da tamamen serbe!ittır 

6 - Proje \'C şartname~·i ha\·ı dosya Ticaret Odasından tenıin 
olunur. 

7 - Postada \"İlki olacak gecikmeleı kabul edilmez. . .---:----- ----------
Ti F Ti K IHRACATCILARINA : • 

Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğünden : 
19S2 Tip 'lliınurıe Heyeti. ~e('en yıl nümune le ı inin l)u se 

ne ıçin de aynen cari olın"'lanna karar \·eı-mi->tir. fazla bil~i 
için İhracat Ba~kontrolörlü~üne n1üracaat edilme1i. ( 102391 

San'atkar Alınacak 
Polatlı ropc,:u Okuluna 2.;u lıra Manli ücretle bir ınem;' 

makini!ıtİ ına,·la ılınacaktır .\ !11. !iğini v pmı') İblekliler di 
lckçelerinı 15/7/952 t:-ırihinde Polatlı Top~u Okulu Komuıan 
lı~ındiı bulundurııcaklarrlır Sına\· ~·eri ,.P ttrihi \"e dıgcr hu 
')ll~lar okuldan ö.~reı11l&hilir, ( 102:11 - l ft61 J 

Yunan Kral ve Krali~·esinin 
Batı Trakya Türkleri için lısr 
açmak ,:uretiyle göste rdikler i bli· 
yük alaka bu iznin ınuhakkak 
\·erilecegine en ku,·yetli dC'li l 
ı;ayılmaktadır. Yunan ıslan a sada· 
katlerini en (eli.kelli ıam3nlarda 
canları ,.e amlları pa has ına isbat 
etmi~ olan Batı Trak,ya Türkle
ri nden. çok muhtaç ol dukları bu 
musaadeyi Yunan hüküınetinin 

e:sirge ıniyecr~ i kur\'etle umuln
lOr Bu mesf' lenin mu,·afık ~ekil 
de halli iki dost nıilleti birbirine 
rf:ı ha fazla ~evdirecck \·e do.;,tlu
~un sanlimi\'Ct drrecesinl a ıılata· 
'"ak "ir ölri.ı olaraktır ----

SES lltA.TafJ~l '."U'\ 

tı er aksa m ıaat 21 de 
l\fl Sl:\1.ll! 

rE 11si1 . 1.1.;ı:I 
. ıı . ı ı Z\(1'1 . ı\I! Knt · sı · -

Yeni neşriyat 

K.\\:\ .\K 
• nı ! ,., 11 kuıı.o ır 

ifa O•ban \'~h a in:-

1an h.ıı ı.ı ta ı TI ış l"f'Qr '11 """'"~ · ~ 
ri ırı T• ı ot• e ri orarn!l" !lf11ı1 •r· 

tı ttkı1 K'a)1.ıak ı 011.a • .ı~W..: ı .• 

la\•l.f• eıter.ı. 
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S rgldeki hoparlorler hu sene de anz avaz bağın~or. Gunde 

en a~ığı on defa •Bakınıyor çevmi siyah:• §arkısı, gene 
bir o kadar ba~kı iarkılar ... Sabah saat do ruzda ba~layan §Rr· 
kı fa5lı ıece lılre kad r deum edl)or. o dnrda oturanların 
çocukları UYU)orlnr mı, hastalan mı ''ardır bunu kimse dıi· 
ıünmu or •• 

Sergi ı;ılmazdıın C\'\ el Sergi komite ı gazetecilere bir 
~em k 'ennl5ll. Bu munaseb tle guetecllerden bU~·Uk bir 
kısmı ıı bahtan g C1! arısından sonran ad r devam eden bu 
hoparlorlu ne rl attan ~ıkA~et eden halkın şikfı)etlerine U-r· 
cUman olmuşl rdı. Komlle 9u kat'l temin tı \t'nn\ştl: •Bu ı · 
ne hoparlorle neşri at ~ silk edildi. Yalım Sergi komitesi 
hop rlor kullan1bflerek. Buna da kavbolanlan bulmak ve 
icabında talimat \ermek l in ihth ç • rdır.• 

Bir iki ıun hakik ten hoparlorlll ne rh-at olın dı. Fakat 
tok geçmeden pıına ır kıoımından gene \"Ilı: \"llZ b" ıran ıır· 
kılar du~ıılmd ba~landı. RlitUn 1t rblve, '•nıt Konnğ'ı. NI· 
ıanta 1 5rmtl bundıın ıı:lkh etçi. ı:iergf omftpcıfnln venliğf lir. 
nl'l't'd\' k ldı? Srrgtdr durm!!dnn plAk calarnlc gfirilttlı yap· 
matı rıısak etmek o lıad r güç bir 15 midir? 

Rad o meraklısı blr okU\'Uctımuı: Anlıarıı ve 1~tanbnt 
~ad l'(llanndan ıtkA •et t>dhor; iki rnd~·onnn da mUrlk npc. 
t~ va tını bt"ğenmh or. Okm-urumuı: dh or ki: • Rrrrlif't Teknik 

nlvt"mtenin kUçllk rııdvo Mıııı ·onunıı .. Drneme rach·osu :vn· 
pın bu htıı~ on gerrk ılaturkn. gerek l!!frıın"• htrblrindrn 
gQ ı:ıl rıldk]ar çuln·or: bunlıın dln1rmek hakikt hlr rPvk olu· 
Cr. Ankara 'Ve 1stanbul radyolıınnın maddi lmkAnlın. Trknlk 

nh·enHe reel o n ile kı,n5 edllrmh...,cek kadar f(P.nlc11r. Jllh·· 
le oldutu halde, nedrn dlnle~enterl tatmin edrcek 1ılr prn!!· 
ram tertip edemhortıır? A('ıba bu lld rnd\'nnun m rfk nr~rf· 
atının baıına Trknl\> Unhersltede bu t~I idare r.dPn. tanıma· 

dı#ım, fRkııt lnr.P. le,·klne hn\TBn nldultum :r.atı mı getlnneli?!• 
Karflmlrln mt'kluhundı bü~ ilk bir hıkiknt rısvı vardır. 

Teknik :t.~ııherısltPnln m hdut , ı;1talt nıdvosu rlr1den cnk 
m!ıkenınıel müzik nefrlyııtı ,, pıvor. nkarn ''e İ!ôfanbuh•11 

1 

ınüttk ne~rhatının ba11ın Teknik Ünh·erııHedeki ı:ııtı J.:t'tl'"· 
mek ıniltnkUn olm sa bite onun tuttutu yolu takip etmek h· 
bildir. Halka dalma daha tyt, daha mllkcmmel millik dinlet· 
ınek .•• İki bfiyuk radyo ısta!) onumuz bunu temin rtrnelt" '"· 

Enis Tahsin Til 

Bundan lılr müdd"t nnre tıılr.hc .lnrl,..n rilı.vrl aldığı ldillaıılle 

1 
mıbkemeve verilen htanlınl Erkrk J,is,.~ı fülk ö~rr.tmenl Ali 
Ulvi Teomon'ın durusmn~ın:ı dıın dP\"am olunmuştur. crahke· 
mP., Bottııad 'da nturnn bir ljnhldln ifadesinin alınması \'e 

müşahede rapnrn için talik olunmu tur. 1·ukıırıdakl resimde 
fotoı;rafının cekllmemesl lcln ö;!rrtmt'n Ali Uh·i Teoman R\'Uka· 

tının arkao;ına glzlcniynr. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM ti r ari sinde 
ü adel si 

1936 clanberi olimpiyatlara iştirôk etm miş n sı 1 incide) 
olan Almanlar mühim poktaları ilan ettiler 

Kongrenin lkfnri gunu idi. Di· 1 
tek hah 1 nçılmı tı. ne cr daki .ı unrvıt~ıS p,,., 
ka konu mak '\ohııı!laki bir tek· Londra, 30 - Ru~ •a ve Al· de dunyanın ikinci en iyi dere-
m redılrdılrlıl..trn sonr:> hatipler manya, hafla sonunda, büttlıı ccsı olan 14.0.':! Zatopek'e aittir. 
birer blrrr Jair~ıhe geldilrr \'e duns a~a. Temmuıda Hel~ınkı' Zatopek. Kiev"de 10 000 met-
dertlrrlnl (lhktulrr. "lıınların arn· dr 'apıl cak Ollrrıp ~atlarda d r yı 29::?6 ile kaıanm1~tır. Eski 
~ınıln Jloll< Partisine bıktım 1 ı ece'e ı toplam ık aım nde ol. dereC'esi 29:02.6 idi. 
r.dcnler, gnzlerlııln ,.a ınn b;ıl;. dukl rını ı !An etmışlerdır. t~ç kadın Kiev seç-mPlerind 
mıııtnn mııll rın alınmasını 'e Umum etle ııtlC'tızm ısa ha- btiyu\: başarı eld~ etmı$1erdlr 
hakkın rrtnr Jt"tiıilnır lnl iste· ında tak:ıddun edrn Bırle5ık Fakat en mühım hAdL;"". A 
, enin •Ilunlnn susturmalı \P. A""erıka llkıZ takımını E"çrr- merıka dahil, Lueg'ın, Gunner 
ku!itu~alı• dhe konuşıınlar ek· k,.n, Almanya a\ m e~ ı Berhn' HaPı;:g ın 3:43 lfik derttesını 
~ık dr~ılıH. Konıtrcde hnnr lm· rle ' .ıpmakta 'c Sov)·ettrr Sır- Pgalr etm,.sidır i. aynı dereCt'· 
ıunan Jlalk rartkllrrln tarafına l ı ı dP K rv·de aldı~ı neticelen 'i Haeg"ın vatandıışı Lennart 
haktım. bu gihl sozlrrl ola an iftıhula ıl n ctrn ktrdır. n S+ra.,d'da yapmı~ır. 
di)e t Jfıkkl e<lerek sükfinrtle 1936 dan brrı ollmpı\atlara Lueg, sür'atle inkişaf eden 
fünlhorlnn1ı. imH'mlş C'lan Alman)'a bu fif'- bir atlet olarak tanınıyordu 

,, r1 .. h kk 1 ferki mUıı;abakalarda rn"çhııl 800 metreyi l ·41 de almıştı 
r:~cr .. onıtrc r ı;or. 'l ım o · rd · · 

krt' . k h (" 1 rdr n hır kU\n;Ct! r. Ollmphetla a Alm•ınya 1500 m""tre için 
sa 'e 1

1
"'
1

11,:e, çı ani 3 ıkpoeıa, lık ı h ıç bir nman katılmamış olan Hel nkl'~ e Lueı::1den gayri. ıkln 
rn aı·rm s ,. ımar o ı.ıın, . il ka~ o · 
r taUkatle lwıııı ~:ıbilr.rr lmr 1 R•tS''a ı "· hıç dr e bıt ze. el ge!Pn ve 3:44 8 lık bır derece. 

' . ıt 1 ,. 1 • ., ntı ı~a rındr dnımıı ciddl bir tehlıke vııpnn Dohrow'u da gönderecrk· 1111\'P.n em, " r ,.,. err ..,n •. · •. 
hR çıılı ırdıın: • h t'lak ı-'1:ılrt rl· tcckH etmıctlr. tir. A mı me'\afe ıçın Rolf Ra. 
brtte M Jıir rH'lir, fakat hımın 1 Almanya dlın ı.;avanı haHe• :ners d .. 3: 47.4 tük bir derece 
onılıın dn nı•ihi~ı ol:ın c"lrr yar· derecelPr llftn r'tml tir. Vif"l'l 1 Hr>I ın ı !,?!una ı::ırml~tlr. 

1 

dır ki nnlıır dn lınqıt Hrfrf bir mPtl"f'dP genç Werner J.ııeg 3·43 S~rch .n ı;ek ı; me~11~esl bu 
!:)o;trm oırı 11 >ı111111 trc;Jlm rttlğfml7 it> rl ım a rekorunu egılt> ptmıt:. ~ nenın en lyı derecesıdır. 
demokrn~tnın hck 1c;1, drmnkr:ı c;l 3,000 rrırtre manıalıda Helmut Almıırı atleti Guenter Stei· 
clharındn nrnhnlrfetln ''t'rhıln GudC' 8:50 !ık hır derecP urrr•.. '1r, 800 metrede 1·495 ilk bir 
bo hırıkıhmunac;ı, nmlı:ılrfrti \ "C 39 'a ın'1a olan Karı ı::torch. drrece l apırı •ır ki k""ndısın 
l'ırn bir iktidar ~ 11711 n.:ı .. n f1:ıri ri çrklci 195 kadem 1/5 lnç'r &a· H""'"ıl'kı fınalıstı gözU ıle bakı· 
itibarımmn maruz k:ıl:ıl 11err 11 r ıınnı stur. lalıılır 
ıığır ~adnırlerln önlrnnırc;i, i Bu uç 0 recı:ı, Alm n atletlı:ırl 400 tetrede Frıedriclı 47 lik 

l'no··nu" ve Gu·· ıek ı'kı· Yunan gazetesı"ne yası hıı,>ntımm!a ı;i11: tııtmajl:ı ııh· nı <'n 1 1 fa\'orııer ara ına koy- bir der re yapmış. ıoo metreyi. şllma"· rnınhrt 1mrulma~ı. •ıle\'· I maktadır. . . Warnt'r Zandt 10 5 de almış "e 
rl ııahık )aratma~ ıırağ11.• >o hın · So\ vrtkrın • &üphe ıle knrşı. 200 m""•rryı 21.5 de yapmıstır. 

B t d•ı dııkl s111ün hlr iğfal 'ıı~ıt!l c; ı ol· 1 nan dcrrcrleri :ı ras•nda • atırtl Evlı bir Alman kadını Mnia eyana er 1 er m:ulıiiının fiili ımrette l~bntı. Vl.a~ımir Kn.-ın ev, 3 000 met~t'.! Sanrler-Domııgolla, 60 metre ma· 
ı . . (azla olarak dıı l\an;ı tarııflnn Manıalıda 8 48 G dakıkalık hır nialıvı Fımnv Blanker Koen'ın 

<HB$t l fncldrl çok daha ilerı mılletlere mlsşl ' k h kk • k I' d ııctirro nlmı~ır. 1 -
!arı tavrın yol acmı~ olduğu yo- lrşkU edebilecek güzel bir hına l•;saıt l~trı~r . a · 1111 r~c'" c O ımp yat rekoru olan 11.2 sanl· 

: rumlan da hatırlııtmııma ımkAn kıırmıık üzereyiz. Bütün mesı!le- gorPn ~eni ıklı'lann m.llletın nıll· Fakat, em rJtt olm:ıdı~ı suret- yede ıılmıştır. 
\•erd[. Aynı zamanda onlara, lrı in halli ye ıki memleket ara· ı yorılnrra llr:ı_o;ını rrı.mı ll!ın ınrc· •r en a• Ant dıkkat netıce. Ka. t•can Hollandalı Kadın. dün, 
Halk Partııinln Meclıste. Ana· ıı;ındaki mlinaı.ehetleri daha da raı;ı' le kr.\ fı ımr!'tto çarçur et· z nsr\ ' ın 5 000 mrtrrde Çrk at· 100 metrevi Rotterdım'da 11 4 
olu sabıllerbıde balık ııvlar-ıııı 1 lnh lı:in yeni anlaşmalar akdine !iğini lfıtreıı hatırlaması ... lctı meşhur Emıl Zatopek'i de alarak dünvavı yeniden hıy-

'ı •ı hakkında bir Jhunakaca arıtma hı"r hır mani '-'Oktur. h ki t 14: J:l 2 lık blr derece ile md· rete düşürml!~tÜr. 'I' El ' • D B k 'I " .. t" " w • .. " Bu nır\7U aklnnı'ln ser H' ngı iZ ÇiSi, iŞ a an 1 1 e goruc u sını tahrıkle ne gibi gıı~ ler Ayni zamanda, hukiımctle mu· acı ı;n1lcr, blzılr Aı\rt oldıı . \1 lub etme i \C ı topek'ın ikinci Fakat kadınlar arsın 100 l 
1 güttüğü hakkında sualler sor· halefrt arasındaki mücadelenın iizrrc alkı~ınnıtı. l~ııkot Jılr drlr· dahi rolmrrııc i \e lkincıli~I metrede Helsınki'de Avu~tral-

( Ba~ı 1 lncid ) te, daha ılyade muhalefet lideri dum. İşte Bav t met tnonU ve 1 ışıddetınin yabancılar üzerinde ı;rnin sö) lrrlfö sozlrrln rlil!crleri 1416 ile Nıkı&or Popof'un al· >alı Marjori .Jack•on'un kaza. 
iacak, mUtukıben dotru olarak ismet tnonU'nUn geçtl~i bolgele· Kacım GUlek'ın Yerdıği cevap· bıraktığı tesirden bahscttım. tarafından tekrar eiHlınrmesl m· ı1ır naeağı tahmin edılmektı>dir. I 
Londra~a gidecektir. re gideceği tahmin dilmektedir. lar: Bay 1nonil ~e Gülek ~o)·le cc hakkındn <lrrhat ,erllrn tıılirlr Fakat bıldırıldı ine gore Zato· Kendisı Avu~tural~ada cumarte. 
B b •- İki memlrket arımnd ce· \ ap H•rdıler: 1 1 at elti ki knn"renln !jUU· pek 10 000 \'e 5 000 ~etre musaba si gunil Fenny'nın rekorunu 
aı akan 19 Temmuıda Karade· ltünhal Bakanlıklar reyan etmekte ol~n görüşmeler - ldareyı e~in~e. bulunduran ~~uta!~ın parti llıtlrıı!ilan üze· kal rıııa gıreccktir. 5,000 metre. kırmı~tır. 

nh &eyahatlne çıkacak Ankara 
30 

(Telefonla) hakkındaki mUnaka•a ıııresında, Demokrat Partı hızı ~·olı: . etmek 1 rlnıtr de~ll, mlıslırt ıl!h alıır urc· ı 
Ankara, 30 (Aı~KA) - Haber Kabinede münhal bulunan içi&- bir protesto mahl~ eUnde olmak istıyor. Bu maksatla, Meclıse _mu 1 rinıl" d11nılmno;ına tarııftnnlır. M B b k • k b" ' 

•ldığıınııa gore Başbakan Adnan lerı ~e hletmeler. Bakanlığı ile üzere Meclisi terkettık: Zira De· halef eti ortadan kaldırmak ıı;in ı Nileklnı h:ıhsettfğim bir. iki ta~·I l'! ISlr aş a an 1 yem a meyı 
:.K~~nderes, Dı;tileri Bakanı Fuat hl 1 b b mokrat Parti hUkQmetı, vazifc;~ı bir kanun tasarısı te~lı! etUlcr.

1 
kınca lıurnmu Drnhll u. P. kon· 

r 6prUJU lle Londraya yapacağı ::~~~~:~~ l=~ec~~e th~~lerl~ olduğu halde muhalefeti, takıp Bu tasarı, Halk Partısini devlet ı: I 1 in lıthi , r ikinci derrce· kurmag"'a muvaffak oldu 
ti
esmt tll arett n Türkb eye a...-de· bugünlerde tekarrUr edeceği ettiği dış siyaset ha_kkın~a hı· hazinesıne muazza~ mehlUl~.r ı rı:e~lr ~rv dl)c trl.ıkkl elmrk lii· 
nı müteakip Karadeniı bblge. kuvvetle tahmın edılmektedir. bP.rdar edere~ meclıs nızamla· odPmeğe . mecbur edıvor. Bunu O· ı ?tmilır. Kon.cırrnln asıl lıa,·a ını. 

~inde uzunca hır geziye çıkacak· iktıdara yakın mahfıller, Başba· rını nazarı ihbara almak iste· demek bızlm için lmkfııısızdır, ı mb bet mlı11akıı~111ıır f P$kil edl· 

Tır. Baıbıkanın muhtemelen 19 i 1 B k Lo memlştlr. ı;ilnku bu k11dıır paramız yoktur ~ rnr 'c dclrıcrlrr dıldcn anlın ·~· 
cnunuı!lı çıkaca,.ı bu h • kanla Dış 1 eri a anının n- Bunda? başka bize, nıilstağ~I , Helen yurlirllıkte olan medeni la ann drrtlrre 'e lhll\'açlara 

------~6:_....:..._s_e:...y_a_a_t I dra B"'ahııtlnden rV'\el bu tA~in. bir eda ıle, bıı hu•u•ta i•tedığı· kanun grreğınce hazineye borç· ki b 1 d 
lerın 1kmfıl edileceğini temin mız mahlmatı basından elde e· lu hrr c<'mıyet \'~)a te~ekkUI fes pıırma annı nmor ar ı. 

lst 

etmektedırler. ı debıleceğımızi beyan etmiştir. hedıltr. l'."skl trk parti kon"relerinde 
Ancak kablne~e girecek si· Balık a"ı J'!le•eleclnde dC', hiç Bu husmta Bay GUlek unları de dllekler ileri sfirillımhi. Fn· 

malar hakkındı .rouhUlü tah· ıbir veçhlle, mevcut olabılec"K .lAHı ettı: kat tmnl:ır, hrr sene o~nl cekll· 
mıntrr vardır. Bu ar da, ev' el· ıhtllAfların halli tçln Yunan Is _ HUkQmet bu ıgaycsıne ula- 1 de tekrar eililPn; :r: lııtl:ır ili'· 

~,ı1., "'~l'l." ce blldırdı{:•m i·ımler dıemdı tanla hır anlaşma akdine pe•I· 53n11yacaktır. Zıra Halk Parfüi çen, fakat te~ırı gorUlme)cn ba~· -
1 'I 5n 191 F.l'lıem Menderes ın 1cısteri Bı- nen muhalıf olduğumuz m~na•ı· feshedilecek olsa bile yeni bir maknlıp şeylerdi. 

0 n 2 ı z;o 2!0 110 ı ı 'k 1 f sal ıeo P'nu • rturı e ,. • -• kınlı ına gelece~ı ısrarla &OY· na ge em yece o an, mu a! parti, eski kadroları ıle başka I>. r. lktldan iklnd ) ılını ta· 
100 Lıraı "ao - u '° j ıenm~ktedir. bllgı ~dinmek ls'edık. bır i ım altında onun yerini ala· mamladıktan onr bir DJ•. kon· 
1rıa r.. C•• lf••n 

14 08 14 
oı 

1 
k Patrıklık hakkında yazılanla· caktır. gre ini <i tanlıul mıısteıma) 71p. 

1ro ,
0

, n 'f8 &Ho n ıı• 
40 

l\Iükerrem Saro Ba an mı ra Ye Bııy Al~\'ın bu hu~ustaki Ankarada Kral Faul tarafın. ret rlllğinb 7.am'n &ıı knnaatr ,a 
\lln "• 0 ıı:a t?taa 

6 11 1110 
oluyor? imalarına gelın~e; bun::ıra hu· dan harp halındc lkı _memleket 1 rıvnnıuıııı7. lıl 'il llrkl,·rrle tnın 103. 

lllrı Cıteaınn ~u.' ,1;
0 
--1 11~: Ankııra, 30 - • m hal otm~dığını tasrıh etmek faası hususunda eerdedilen nok· mı tır rllnRmlk ômlller hnrrKetr 

ıl'lı Drtıı.ını (ANKA) 1ıı 5Ust bir ehrmmı> et a :fctme~c hudutlarının mUctereken mü da· 

1 

ııasıvle hlr ıılıınrı dcvlr basla· 

ıl'n '"•• 1: ten bul Mıllet"ekllle1rınf de
1
n MBU· 1 yerinde olur. Pııtrlk A!henago· tal naıar hakkında fikirlerini grlmis,tir. Yol. su. kredi,· ziraat, 

- ., "ıı fit u 111 sn kı:ırrem Sarol dlin le e on a as ra~. akıllı, knbH yetll hır ndam sordum . 

CJia.cı 1 incide> 1 paganda Bakanı olan Ferit Zığ 
Paşa, bugün \Crdıgi ılk be~a- luk, bugün istifa sebehi hakhn· 
r.ııttıı , .M ır • Jn ılız lhtılArının da mUhım bir ifsaatta bulunmus 
h-ılledılcb lml' ı ıç n, ~ıyagi par tur. Bır basın toplantısında Fe 
tılerın a'" 1arın1akı lhtııtlflnrı rit Zağluk Paşa. HılAll Paşa kı 1 
bır . kc'lara b "~lup, bırl" mele bine~int de\lrmek lçln bir komp
rını'n şart oldut ınu, İrgllızlerfn lo hazırlandığını, aralarında hır 
bil Un s 'a et nl b ı htıltıflara de Vefd partisının manıf & hsi· 

ore A~ arladı ını o le'll ~ Vl' ~eti bul onan üç St) rt lıdenn bu 
partılrrı bu mevzuda bırle5meye I hu·urta Amt-rikanın Kahire elçi 
da\ et et mı tır. , 

HU Sı p ~ . • ı 111 ı Jt'fferı;on Caffen ~ e müracaat 
e n rrı 8 n z rderek, RılMl Paşa kabinesının 

rle çolı:tanbC'rl mh7 eler ,., l~tifacı için te ebbOste bulunma 
rııronız' Fakat hıç b•r net ce 
ımadı ımız arık•p· fıqır, tn sını talep ettl~lerın_ı açıklamı_s 
ıltereden hakl rını almak ls~ı. ve bu f~alıyetın istıfaya ~t'bebı· 
or , bUt n dUn~ va kıırşı mtıl yet verdığinl tcade etml5tır. 

tehlt cıldı unu qt rmelidır. Dı~er tarafta~ Amt'rikanın 
nizım dııh li ıhlilftflarımız de K11hıre elçilığı bır tebliğ yavı~· 
vam dl kçe 111 .. T~'rr, Mısırda !ayarak H11All. Paşa kabtnl'şfnın 
kalacaktır• rlc 1 1 r. istifasının dahıll bır me 'le ol 

5 

Dereden tepeden 

Yılan bahğı, 

T hin helvası ! 
<Baıtarafı 4 üncijde' 

- Siıinki bir şey değıl. ~ 
n•m baı.;ım
d'lrı daha ga· 
rıbı geçtı ..• 
Bırınci dun
~ a harbinden 

onra Fran· 
a ve I Hçre

) e gıdı) or
dum :r.~e aı · 
rı vapuruna 

t yıe gelen hır do t baııa hr
dıye olarak hır kutu rt rd : 
cOrada beiki lAzırn olur • dedı. 
Teşekkur ettım ,;e \'aptır hare
ket ettıkten sonra açıp baktım. 
Ne gorr)ım ... Tekerlek bir tah 
ta kutu, içınde en aşağı iki ok· 
ka tabın helvası var •• Arkad:ıı 
harp yıllarında A\TUpada ~ıye
cek sıkıntısı çekıldııtını duy
muş, bunun için ı.;ek rlı ve bes. 
leyicı bır madde olan helvadıın 
büyük bir kutu yaptırmış; yol
luk dıye bana getırmiş' ... 

Avrupa çoktan bolluğa ka· 
vusmuştu Orada helva da ye
mezlerdı. Bunun tçln Marsilya. 
da vapurdan çıkarken paketi 
kamarada ralttım .. Giımriikte 
muamelemi ~aptırırken kama
rot ko~ara ı;eldı· cPaketinizl 
unutmuşsunuz'• dedı. Yalancık 
tan mı>mnun olmu~ gibi bir ta
vır t kındım , p!krtı aldım: ka· 
nıarota bırkaç para b:ıh~i~ ver. 
dım ..• 

Paket tekrar 
Gell,> or! 

IMarsılya'nın büyük otellerin-
den bırın ınd m. Ertesi 

gün Perl e s;ıderken heh a ku· 
!usunu elbı e "'"'ı>'-ının iıstıin· 
de. ,ı:orlinmı ı>r k bir l erde bı. 
raklım Tren hareket edince 
kendı kendıme cOh, kurtul-
dum 18 <! • • 'it t " sezer'. 
P&rıs'd" hangı o•"'" in"erğimi 
bılı)orlardı Akşam telefonla: 
•Bır paketiniıı unutmuş$unuz, 
posta ile gondcrdık Hesap pus
lasını da takdım ettık.11 ciıyc ha
ber \erdıler. Bır gun sonra pı. 
ket geldi, bir de hesap push· 
sı ... Oldukça mühim bır pa. 
ra vermrk llıum gddt' • 

Artık canım ~anmıstı. lsviç
rt'}e gıdcrken paketı de bera
ber aldım ve yolda pt'neereden 
aşatıya fırı ttım, baş belAsın

dan kurtuldum l"urt•ıldum a
ma bır ha:vlı de paı-am ı;ittı Slz 
h ç olmazsa· bu masrafı ~ apma
dınız Sonra fi.im~ '·! ., "' 'ıkla. 
rı da gelı ıguzPl atılmııdı, hedl
' e o1arıık b s\a-:ına devredildi. 
Halınııe ş krl'dın' ... 

Bu ıkı macerayı dinle)en bir 
üı;unrı ~rkad en doğru söıil 
&oyledı: 

- Tuhaf ey demek bir he
diye de bazan baş bclfısı olur
muş' .. . Hediye meraklıları bu. 

Hu rvln Sırrı Pa a, g zeterl ?uğıınu, Am~rlkenrn 'Mısırın iç 
lerın Mı ır orı:I , •ınun l ı~ının ! ı§l<'rıne hiç bır şekilde karışamı· nu unutmasınlar! 
r•tırılıp art•ırılm•y C' ı~ı hak· ı yacağını bildirmiştir. 

~ lt~RAM •e TAft\•li.AT 1 bakan tarafından Ankara")'& da· \'e iyi bir rııhipt r B lha~~a Tiır Bay Gülck: mııhallı drıtlere nlAkn,. ~ardım 
- • 1 FAtzı.ı l'AH-,LER 1 ret edılmtşlir Mtlkerrem Sa rol k' d dl ·1 d , r bl bJ 1 • . . . şeklinde tn11Dl7Rnt raall) etler nl· 

1 vn l • • • ı)e e n 1 ,. ev.e ın r 1 e - Kralın bu sözlerınln, şımdl mı viirıiıniistıir. •u. Erıunıın ı 21 oo bu sabah 6ehrlmıze gelmıs 'e rinden ta!l'amıyle ııvrı bulunduk artık bir tehlike vuku unda Yu- 5, • 

kındakı suali de şuyle cevaplan 
dırmılır: ~ 

• Bı !il maddl H' lktı adi du· 
rumı muz b ıvuk bır ordu k.ur j 
mamıza lmkAn Vf'rmrmektedlr. j -
AnC' k, tı ~ır orducunu modrrn SALI - 1 • '7 • 19 Z 

••s • lttıır 111 M 21 00 
Baebekıını makamında zt~aret e- lan bir zıımatırl'I kill•rvl polıti • 1 1 k d 1 1 d t ki" Jlunlar ı1P\ ıımlı ıılarak mı, tam 

uu 0 d k b t kadar guruc'"il"- ~ . nan ı arın en ıs n es c ıyere. 1 k 1., 1 h 
tl!l l'T ıı ı 22 <lO ere ır 21aa ••" ..- kant 'Jokmıvaca"'ına rm.nıt • ~ini bilen Türk mllleti Uzcrindo mıılı511 \'rrt're m . rı~:ın una 
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&&t lT da tOblt t~ il DUn sona eren Türkb e ferdi boks blrlncilitinde ıam ııi~on olıın Ankara takımı 

Ahmet Emin YALMAN 

Rejisör Meinecke 
Dün geldi 

CBıışı l incide> 

' Ankarıı, 30 - Amerıkan sefı· 
re 1 Ba3 an le Ghec'nln anne~ı 
ile Amerıknda p('trol kuyuları 
sahıbi olan baba~ı De Goller hıı· 
&usi hir uç;akl::ı ı.;ehrimizc ı::elmı,. 
lerdlr Mı aflrler btr kaı; glln 
şehrimiıde knld ıJ.:t.ın sonra yazı 
lı;tnnbulrla grı:ireceklerdir MI a
firlen' Hıı~an Mc Ghcc'nln tey· 
ı:esi dr rC"fokııt etrnckkdir. 

Diğer taraftan, Amrrıkan btl 
l uk rlçi i muhtemclrn 3 tem 
muzda şrhrimlıe ı::elmlş olacak 
tır 

tarafından •Hoş gcldıniz• denil 
ml~tir. !Uteakıben tivatro mil· 
dUril Orhan Hnnçerllo:tlu, Şehir 
Tiyatrosu kadın \e rrkek ıırtist · 
lerindrn lılr kısmı ve ba m mrn· 
suplan, Mclneckc ile tanışmış· Amerika 
!ardır. nu aradıı krndio;ine, Vnli 
ve Beledfy(! bıı~kanı profe!>Ôr 1 maşı ı lnrlı'IP) 
Göka\. Şehir Tıyntrolnrı mtırlur· muhtemelen lkı gun ö"h lmızde 
lıığll Türk Film Do tlnrı Drrne· k lacak ve bu arada MlllI Sa 

' . uıım.ı Bak nlı ı \e enel kur 

li:a yılıo • ll~rsa. ıırorrtmlar da • Te 
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tarafından Melnrckc"ye ,e aile i ınr ık,n ıı kerl y~ıdımını yakın 
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üzel ·k müsaba ası hakkında merakl tafs ·ıat. 

Gelengül TayCuroğlu. Rirleşmiı !\lilletler Te,kilihnı zi)'aret ettiği gün, genel sekreter )"ardınıcı"ı 
Benjamin Cohen ile gör\J-,ürlı.en 

Gelengül, Birleşmiş 
Milletleri ziyaret etti 

New York. IIaziran - Türki· 
ye Gıllcllik Kraliçesinin 

New \"ork"ta gc~irdi~i ikinci 
gün, •abahleyin saat dokuı: bu
çukta her milletin konsolosları· 
na ''e basına verilen bir tanış.o 
ma da,;eli ile başladı. Plaza 
olt>linin en büyük salonların
dan bıri bu iş için ayrılmıştı. 
Duvarlar, güzellerin memleket
lerini &öoteren a!ı.şlerle doluy
du. Genç kızlara birer masa 
a)Tılmıs ve bu ma!'ialara kendi 
bayrakları konmuştu. 

Ha ın temsilcileri ile 
tanı,ma toplantı ı 

s••t dokuz buçuğa do&ru .,.. 
lon dolm:ı•a b~ladı. Genç 

kızlar. kcndilerıne ayrılmış o
tan mı alarda memleketlerioın 
konsolosları He beraber oturu· 
yordu. Ycı li \'e ecnebi bao;ın 
mcn.--ıupları , birer perı kad3r 
ı:uzcl olan ecnçlerle mülilk3l
lar }apıyor, Amerıkanm Sesi 
radyo.:::11 bir<'r bircır ,b:Üzellerin 
ıse terini pliğa alıyor .... \merika 
\C büyük guıellik musabakası 
hakkındaki lntıbalarıııı EOru
yordu. <iclengi.ıl, sorulan sua14 
lere dauna ı::ülüm.•eyerek, ıa4 

mimi 'c sade bir şekilde cc\ı·ap 
'eriyor, bu sadeliği 'e samimi· 

I" 

3~li ile bilhassa göze çarpıyor . . _ • . • • . . ~ 
ve beğeniliyordu. 15 milletın giııell, Blrl~mış ~lıllelltrı u~·.ar~t rttıkltr•_. ~un_~ 

Rirltşmil) l\lillttler 
bina~ını ıi.)-·artt 

Top~:tnlı, saat on bire doğru 
sona erdL Bundan 5onra 

genç kızı r refakatlerindeki ha· 
)anlarla birliktr otomobillere 
yerleştiler ve Birleşmlı Millet• 
ler bınasına doğru yola çıktı
lar. ~liıteaddit milletleri bir 
araya toplamış olan bu çatı al
tında ö.ı.?le yemeıi yeııecckti. 

<lilzellik elçılt>rini kapıda kar 
~ıla;.:an protokol srCi kendile· 
rinden mısafir defterini ima~ 
l.tmalarını istedi \'e bundan 
sonra da bınanın görülmeğe 
değer yerlerı gezildi. 

(.ıi\'tnlik Konse;. i 
toptınll halinde 

Gi.ızeller hep birlıkte toplanlı 
halinde bulunan Gtivenlik 

Konseyi salonuna girdikleri za4 

man dinleykller arasında bır 
kaynqma oldu ve delegeler bl· 
:rer birer başlarını kaldırarak 
gUzeUere baktılar. Pek aı gül· 
mele ldeUnde olan Rus dele~e
•ı :.talık bile hali!çe gülümse
di. Genç kıılar, bu muaııam 
salonla \'e kulaklarına takıp da 
istedikleri lisanı dinleyebilecek .. 
lerl kulaklıklarla çok al~kadar 
oımuşlanl~ 

Bu sırada iri hır tesadüf 
r.scri olarak konuşma sırası 
Türk delege 1 Adil Derunsuya 
i'Clm1Şti. Tiırk dele~e i konuş

tuğu zaman din!eylriler Gclen
glilün gô)lsilne ıUştlrılmış ve 
i.ızerinde Türkıye kelim~i yaıı4 

lı kordPllyı gt>steriyor ve bir 
bırJcrinın kulağına· 

- •Ne güzel kızf• cümlesini 
fısıldıyorlardı. Söylenenleri duy 
madığım halde yüzlerindeki 
ifadeden bunu kolayca anlıya. 

billyordum. 

O~ıe )·tmeiinde Birle miş 
~lillellerin davetlisi idik 

gaat yarıma geldiği için Gil· 
venlik Konseyi salonundan 

çıkıldı \e yemek salonuna gi· 
dildi. Yemekten sonra güzeller. 
Birle~mlş Milletlerde vazife gö· 
ren vatandaşları ve deleıelerl 
ile tanıştılar. Gelengülün etra
fını da bimık Türk almı tı. Gü· 

binanın merdlvtnleri.nde resımleri (e1dlmı~tı .. \rkadan utuncu 
Tü.rki)e güzeli (irlengül'dür. -, 

YAZAN ı 

SARA ERTUGRUL 
hastası olan seyirciler bir an 
ı~·in oyunu unutup gozlerini gü
zellere do~ru çevirdiler. Bu ka
dar güzeli bir arada görüp de 
bakmamanın imkanı var mıy· 
dı? Seyircilerin arasında bulu4 

9 ( I nan sinema artisti Laraine Day 

1. · h t h t t" k k bıle güzellere bakmaktan ken-ıe ımız ra a n a ur ·çe o- . . . ,. 
nuşabildiği için memnundu. dını alamadı. Laraıne Day ın 

Öğleden sonra daima 
hareket halindeydik. 

Burada da !otoğraOar çekil-
dikten sonra otele dönüldü. 

Akpm &.aat altıdan yediye ka
dar Türk Haberler Bürosunda 
güzelimizin ~ere!ine verilen bir 
kokteylde bulunduk. Akşam ye. 
meği ise diğer güzellerle bir
hkte • 'e\V "ı:·ork'un en me-3hur 

\'C itibarlı lokantalarından bıri 
olan ·Club 21' da yenildi. Sa· 
at ıekiı buçukta ise gene hep 
beraber bir tiyatroya gidildi. 
Sıncma 'e tiyatro aktörü Jack 
Carson'un ba~rolü oynadığı bu 
piyes müzikli bir komediydi. 
Genç kızların çoğu ingihzce an· 
lamamalarına rağmen piyes 
müzikli ve dlenceli olduğu 
için i)'i \•akit geçirdiler. 

Bir ı:iın daha bitmis, otele 
dönme zamanı gelmişti. Ertesi 
aabab öğleye kadar pro~amda 
hiç bir şey olmadığı için güzel· 
lcr aı çok dinlenme fırsatını 
buldu. 

kocası Leo Durocher rne~hur 
bir beyıbol antrönörüdür. Bu· 
nun için de gene kadın New 
York'ta bulunduğu zaman da
ima ma~Jara gider. Bir aralık 
bir fırsatını bularak Larainc 
Day'in yanına yaklaştım ve 
Tilrki)·e Güzellik Kraliçesi hak· 
kında ne düşündükünü &ordum. 
Gclengüle takdirle bakan meş. 
hur artist bana ~u cevabı \'er
di: 

- 'Çok güzel. Bilhassa hiç 
denecek kadar az boyalı olması 
gayet iyi bir ;ıey. Eminim ki 
Amerikada çok iyi not almt$
tır. Bütün kalbimle muvaffaki· 
l·etler dilerim.• 

7.h·aret programlannın 
ardı arkası kesilmiyor 

Güzeller, Amerikayı has bir 
oyun olan beyıbol'den bir 

ıey anlamadıkları için orada 
vazi(eli bulunan bir adam iza· 
hal \"erdi ve o)·unun ne şekil· 
de oynandtğını tarif etti. Gene 
.Amerikaya has bir yemek olan 

Erte l ıünki \'t •Sıcak köpek• denen ıosisli 
Beyıbol mı('l sand\"içlerle karınlarını doyu-

saat on ikide hususi otomo- ran, koka kola ic:en ıenç kıılar 
biHere binen genç kızlar ve maçtan ı;onra tekrar otomobil

refakallerindekiler milli ... \me-- lerine binerek Columbia Üni· 
rikan sporu olan bir beyzbol \-enitesine gittiler. Ecnebi ta· 
maçını seyretmek llıere ıtadyo. !ebelerin ikamet ettiji bir yurt 
ma dogru )'Ola çıktılar. ller ıil· ziyaret e1ilecekti. ·İntemati 
zelin göğsünde kendi milletinin onat House• ·Beynelmilel Ev• 
ismıni taşıyan kordeli itişikti :!imini ta~:ıyan bu yurda gittiği· 
Zaten genç kızlar ı\merikada miz ıaman her güzelin men1 
bulundukları müddet zarfında lekeUisi genç kızlan ve erkek 
daima böyle bir kordel.i i1c leri biri bekler bulduk. 'ı'arıo 
gezmeğe mecburdular. ki yazımda bu yurttan ve bu 

radaki talebelerden bah!iedece 
Türk gilr.ellnln sadeliğini ğim ve ~üzclimizin daha ne gi 
herkes beleniyor bl işlerle meıı:uı olduğunu an 

gtadyoma girdi~imiz ıaman ]atacağım. 
oyun başlamıttı. Be)~bol'un Sara F.rtutrul 

Fin güzeli, Dünya 
Kraliçesi seçilince 

1 

Güzellerin bazısı ağladı. Bazısı öfkelendi 1 
Sahne gerisinde heyecanlı dakikalar - Fin gü
zeli 50 polisin himayesinde - Çifte bahis yüz 

l dolara 600 dolar getirdi Milyoner olmayı ~ 
1~ tasarlıyan Amerikalı 3 

., • ı a lJ ııha. ırr 

SARA ERTUGRUL 
BildWiııor 

Loııg Beach (Kali!orn iya ) 30 etmiş. ~lullaka ~irmek istemi ,. 
- Dünya Güzellik Kraliçesi se· Nihayet babası razı olmuş. • Bu 
çimlerinin tafsilatını dünkü tel- müsabakayı da kazanırsan ~ana 
grafımda etraflıca bildirmiştim. bir bisiklet hediye edeceğim 
Bugün, müsabakanın enteresan demiş. 

safhaları hakkında baıı notlar İngiliz güteli müsabakayı ka· 
söndcriyorun1 ; zanmış. Bisikleti almış. Sonra 

Dünya güzelini sef;ınek husu- da Kaliforniya'y<1 hareket el
!\Unda, ;::::ilzeller geçidi bittikten miş. Dünya Güzellik müsabaka
sonra jüri uzun milddet karar sında derece alamayınca •ba
'\·eremedi. Jüri ~zasile diğer da- bamın yanına hangi yüıle gide4 
vetlilerin ve müsabaka komite- ceğim . diyor. 
ı-i mensuplarının teması kesil· Gelengül neticeyi soğukkan
miş, jüri azasından birile görüş- lılıkla karşıladı. • J-lcr nıüsaba · 
mek yasak edilmişti. kada kazanmak olduğu gibi kaJ·· 

Güzeller, sahnenin ~crisinde betmek de vardır. Benim müc;a
kendilerine ayrılan !'alanda o- bakada büyük bir iddiam yoktu . 
turmuşlar, neticeyi merakla bek Ancak memleketimi ve mille
liyorlardı. Ben de Gelengülün timi temsil ederken, onun şe
heyecanını yatıştırmıya çalışı- re!ine !Ayık şekilde hareket et
yordum. Uruguay güzeli Coca • mek tek gayemdi. Zannederim 
Cola bardağını elinden bırakmı- bu milli \tazifemi kusursuz yap
)·or. Fransız güzeli ~:e şil yelpa. tım• dedi. 
zesite mütemadiyen kendini yel Gelengülün kaıanamamasın-
pazeliyordıı. daki en büyük ıcbep, KÜlmek 

Biraz sonra meşhur film yıl· hususunda cömert davranmama4 
dııı Piper Laurie içeri girdi. Te- sıdır. Kendisile Lafayette ote-
13şlı bir hııli \"ardı. •FinlAndiya, tinde iken uıun uzadıya ;?illn1r 
Finlandiya• diye seslenerek talimleri yapmıştık. Fakat mli· 
Kuuseli'yı aradı. 1''in güzeli bir sabaka gecesi onun dtiçar oldu
kanapede oturmuştu. Onun ta- ğu heyecanı düşünüyorum da 
rafına doğru bir koşuşma oldu. güzelimize bir bakımdan hak \'e4 
Piper Laurie de cok beyecanlıy- riyorum. Her şeye rağmen o 
dı. Hiç bir 5ey söylemeden Fin bayra~ımızı ~erefle temsil etme. 
güzeJinin boynuna sarıldığı ~a- <iİni biJıniş, Türk adının . .\meri
man durum anlaşılmıştı. Film kanın her köşesinde alkı,. topla .. 
yıldızının etrafını bir inda ~ masını sağlamı'.5tır. Bircok mil · 
teki güzeller de cevirdi. IIerkes Jetler ırasında yapılan bu mü · 
ikincinin, üçüncünün kim oldu- '.liabakanın, Gelengülün sa~·esin· 
gunu sornyordu. de milletimize kazandırdığı çok 

Piper Laurie, Fin güzelini e- şeyler vardır. 
Iinden tutarak yül'illmeğe çalış· Dünya GüıeJJik ){ü-.:abaka.sı · 
tı. Kuusell'nın yanında kız kar- nın bütün teferr't.ialını pazarte~i 
deşi duruyordu. Fin güzeli ev· gününden itibaren Long Beal·h 
veıa ,a ırdı. Etrafına bakındı. 0 4 sinemalarında ve birkaç gün 
Jup bitenlere inanamaz bir ha· sonra da bütün An1erikada ~es· 
li vardı . retmek mümkün olacak. Gelen-

Tan1 bu sırada Amerikan Pa- gül, pazartesi günü Lon~ Beach' 
silik filosunun açtığı top ateşi, ten hareket ediyor. iki .;ün 
bin.:1nın temellerini sarsıyordu. Ke\\'·York'ta kalacak. AJ· ın döı· · 

Fin güzeli sahneye doğru A- dünde Londrada olacak. Be~in(·i 
ldeta sürüklenerek götürülürken sabahı da fstanbulda bulunarak. 
, Fransız ,e:üzeli ağlıyarak. küçük :"\e\\··York güzelinin halini SOi'· 

koridordan soyunma odasına mayın. Cok üzüntü içinde .. ,\. 
tloJ!ru ko"'5m1ya ba~ladı. Öteki gü merikanın mubtelir eyaletlerin
zeller de şaşırmışlar, oldukları de seçiınlcı· rapılmı~. Bu seçin1-
j·erde donup kalmışlardı. l lere 25760 kişi ~irmi~. ller eya-

Piper Laurie Dünya Kraliı;e. Jetten bir ;;::üzel seçilmh. Bun
liği tacını Finllndiya güzelinin ların arasından da Ne\\•·\·ork'ln 
ba~ına koyarken salondaki teza- Jackie Loighery Dirleşik A.rne
hürat son haddini buldu. Sahne- rika güzellik tacını bir akşam 
nin iki ba~ındaki direklere Fin- önce almıştı. Bu kadar cctin 
li.ndiya bayrağı çekilirken şehir imtihanlar geçirdikten c;;onra 
orkestrası da ~·in milU marşını Calllornia'da derece alamama.)t 
çalmıya başladı . Fakat orkestra- çok gücüne gidiyor. 
nın sesi, alkıştan duyulmuyor- İtalya güzeli Giovanni ~Iazol· 
du. ti de epeyce mütees.sirdi. Vücu-

Bu coşkun tezahürat karsısın4 dünün güzelliğine rekabet et-
• da Fin ;üzeli yere yıkılmamak meğe hiç bir güzelin cesareti 
için büyük bir mücadele halin· olmadığını açıkça iddia ediyor. 
ıde olduğunu gizliyemiyordu. Po- Uruguay glizell, hakikatte 
Iisin mümanaatına rağmen dün- Uruguay ikincisi imiş. Uruguay 

1
ya güzeline karşı fologralç1- birinci!>i, California'ya geleıae
ların yaylım ateşi başladı. N. n1i~. Bu Yüzden ikinciyi :;:önder-

1B. C. radyosunun spikeri elin- mic;;ler. O da derece alacağını 
deki mikrofonun kablosunu sü· un1uyonnu ,. 
rükliyerek sahnenin 3·anına ka· Cstlifornia'da . n1ü.sabakadan 

tdar sokuldu Ye mikrorouu dün- önt& ~Uıellel' üzerine bahse ;:i· 
ya güzelinin ağzına doğru uzat- renlerin haddi hesabı yok. Bir 
tı. Kuu!iclft. dudakları litriyerek çeşit nıüşterek bahis bütün 
birkaç kclinıe söyledi. Ne de.di4 Lonı;: Bc:ırh'i istila etmi~. Fin
ginl duymanın in1k3nı yoktu. lindiya güzelinin yüz #dolara 
Sonradan öğrendiftime göre •ha- karı.ı 600 dolar kazandırdığı du· 
~:atımın gidi i artık taman1eıı yuldu. ?lfavrakl üzerine oynıyan. 
de~işti. çok bahtiyarım • demiş. ların kazancı daha az .. Bir Ame-

lfa\'ai ~üıelinin halka tanı- rikalı da Hindistan güzeli tistti4 
tılması da büyük tezahürata yol ne o\·nan11c;; . ı Kazansaydını, mil· 
açtı . Elsa Edsınan, Fin ::üzeli yoner olacaktım • diyor. 
kadar heyecanlı değildi. Hatta c:uttdlcrin , bilhassa derece a
birinci . eçilmediği için biraz d.:1 lanlann şehir sarayından otele 

•üzgün bir hali vardı. Çok alkış- kadar gitmeleri çok güç oldu. 
landı. Daima gülümsiyen bu es· Halk yolları. meydanları, cadde
mer güzeli, Uni\"ersal tnternalio leri tıkamıştı. Sinemacılar sa
nal film şirketi tarafından he· atlerdenberi film çevirdikleri 
men angaje edildi ve kontratı halde güzellere bir türli.l doya4 
da biraz sonra imzaladı. mamışlardl. Hil3. kalabalık ara-

Yuuan güzelinin halka takdim • ıncla filn1 cekmek istiyorlardı. 
1fdilişi de oldukça gürültülü geç ~fotosikleUi poli~lerin ve polis 
ti. Salonda ~Ia\"raki'yi tutan .bü- otomobillerinin gayretleri fayda 
yük bir kalabalık vardı. Üçün- \'ermiyordu. 
cülük direğine ~·unan bayra~:ı Finil.ndiya güzeli gece, oteli4 
çekilirken Mavraki iki elile de ne giderken 50 kadar sivil ve 
halkı sel3mlı)·or \'e gülüyordu . resmi: polisin muhafazası altına 

Alman c_üzcli son derece mü· alınmıştı. Pan Amerikan Hava
leessirdi. Halkı sellmlarken zo- yolları n1üdürlerindcn ~Iiss 
raki qülüyordu. Sahnenin ge~ Jean Kilbourne Kuuseıa·ya re
ı-isinde kalan öteki güzellerin fakat edıyorciu. Zabıta men1urla4 
çoğu yaslı idi. Güney Afrika gü- rına o talimat veriyordu. Kuu
ıeli neş'esinden hiç bir ~ey kay- seliı'nın ikamet ettiği Square o
betmemişti. Dünyaya metelik teli, neticeyi haber alır almaz 
vermez bir hali vardı. İngiliz gü Fin \·e Amerikan bayraklarile 
2eJi çok sinirlenrni1ti. Şimdiye donatılmı~tı. Binlerce kişi ote
kadar tngilterenin muhtelif böl 11 çevirmiş, Fin güzelini yakın· 
::elerinde yapılan güzellik ve dan görmek istiyordu. DUnya 

: pllj müsabakalarından 15 tane. güzelinin: 50 polisin yardımiJe .. 
sine girmiş, on beşini de kazan· kapıdan içeriye girebilmesi 20 
mış. lngiltere &üzeli seçilmeden dakikada mümkün olabildi. 
önce baba•ile bahse girmiş. Ba· Long Beach belediyesinin ya-

' bası artık bu çeşit müsabakalara pacağı taç giyme balosu çok 
girmemesini, cünkü bir giln er muhteşem olacak, kazanan ve 
~eç ba,arı-.ı?tı'!:a uğrıyacağ:ını kazanamıyan tekmil ~üzelleı bu 
söylemı:. fn; :liz gUıeli de ısrar h3loya d3\'et edileceklerd:r. 
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\Iüsabakad.:1 üçüncülü'ü kaıanan \·unan ~iizrli Deıl ~fa\Takf ile del'f'ce alamıyan 
tıulrani R~hınan'ın ga.,.rtemfre hediye ettikleri rtc;;lmteri 

Hint güzeli 


