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Helsinki Olimpiyatları, dün 
büyük bir törenle· açıldı 

Güreş nıüsabakaları bugün başlıyor. Futbol 

takıınımız bu sabah Lahti'ye gidecek 
eski Y 1111011 ltleı·asi11ı esııasında, 

illıııaııyalı Koıniiııist 

tar~ıııda fJeya%lar giyı11iş Batı 

fJir kı% sahada ııii111ayiş yar 111ak istedi 
Helsinki, 19 (Husu t surette 

gonderdigimiz arkadaşımız Se. 
dat Taylan telsiıle bildiriyor): 

XV ind Olimpiyat oyunları, 
Pıza . .. . · bugiın llelsinkı'de, siirckli yağ· 

'"---=rtesı gunu rollanda Antili ile kar,ıılacaı. olan futbolcularımız antrenmana gidi)or mıır altında yapılan lıliyük bil' 

B 
---ı ıııerasinılc açıldı. Sabahın erken "" B K aallcrinden itibaren ana t·adde· 

agr1 arem anunu ~;~~:~f~:.::::'d~~;~;'~;i:: 
Yan ki Ça'l'malarl ~!~~ıl~ı~l~ilt;:1~:~l~~~j1!11gdU~l:U~: 

1 ar lu. 'l'rcn \e otobüs ı tasyonları-
. nın bilet gişclcl'i önünde, stada 

d d 8 gitmek isleyen halk yüzer metre 

l'AZAl\': 

Ahnıet Emin YALMAN evam e 'yor uzunluğunda kuyruklar teskil et
mişti. Çok şiddetli yağmura rağ· 
men 70 bin kişilık stat, saat on 
iki)c geldiği vakit tamamen dol· 

Yeni teklife göre 20 lira karşllığı 

300 lira olacak 

rrr-
-- ı lranda 

Kargaşahk 
Çıktı 
Musaddık taraftar
ları nümayiş yapıp 
bazı gazetelere hü
cum etmek istediler 

Uaılııo ~ırı;iftmudtrı 

1 

Londra, 19 . Bui:ün Iranda Dr. 

Saııısuu 15 - Ben kcntllml 
~ııı nıeınicketin en derUit •' in· 
tıııı:~ından biri anıyordum. 
ilııiu _ llenıokrııt Parti ılderli· 
lııız b'cınclilüğii altında yopt:ğ•· 
litı l ır mücadelede ke) Ci .. er· 
tlbirıığ~dlkten onra, :.ılcl hine 
tıı 11 k •_le ıniicadrle edilen bü· 
l~ldiğ~l~luklerin fazla:,ile cı:ri 
tııııı· ~· \e }alnız şahısla1111 ele· 
it 10~~'. her gün, her. ~niye elem 

Çocuk ~01111111 da 10 liı•ııdaıı 
30 liı•ayff çıkııı•ılacak 

ınuş, biraz sonra da mahı;eii lıir 
m:ın1.ar11 almıştı. Yetmiş beş ba
aınaklı an!ileri ile, renk renk 
b:ıyrnklarıylc, ,.e bir duman ha· 
!indeki insan yığınlarıyle son 
derece heybetli bir görünüş arze 
dıyorclu. Dört yüz bin nüfuslu 
IIelsiııki rıehrının yarı ı, stadyo. 
mun lırm i!,'inde hem de dı~ında 

<Devamı Sa: 5: ~ü: 3 del Scı·best giire te · ampiyonlu'• bekli) en iki güre çimiı: Cemil Sarı bacak 'e Te\'!iJ.. Yüce 

Musaddık taraftarları başbakan 
Kıvamusaltana 'ale\·hinde hem 
'J ahranda hem de Abadanda nu
n-ayı !er ~apmışlaıdır. Polis nıi
mayışcilerın dagı.ması için uğ
r;.şm ış, güı ~aşıırtıcı gaz bomba
ları kııllanıııı., \'e hortumla i.izer
ltrine su sıkmı~tır. Nıimayişciler 
rııusacldık ııle~htarı olan bazı ga
zetelere hucum e:ınck istemi:
lt>r c de poli bu harekete de 
ıranı olınustur. 

r '" oruın l"'t" d 1 Hıuuıl Jluhd•rlı !.ılın li ı \e hl • •U ıın \'atan a a _..,..----..... ~-,~· 
bu k lhas a lktidarcla olanları Ankara, 19 - B:ırem kanunu. IL;;~~~~~~i!~!feJ!~!l!ll!ll~l"l"-.-~ 
kanı adar musait fır at ,.c im· na \erılccek ~enı şekil etrafı:ı· rc4'~'~l 
bııtu~~t ~klrıligl bir sırada, bir da çalı5malar \C tetkikler de,•:ırn 
ltıtııb ilrlar 'e midcciler rn :ıl· elmektedır. Hem memuru terfih 
•rıı ~n ~lllctır bu lnık nlarm gaye i, hem bütçe imkanına in· 
ta i , 1 ı:ırmc inden 'f' tlerııok· Ubak zaı urclı bu çalı m3ları gilç j 
ııı, lb~ hıırrı etin lf'm"lioi ı;aı · le·tirmekte \e uıalmak adu: 
laıııy an dola ı urc im paıça· Eu \Bdıdc e kı 1 ıçre ıB kanıa· 

1 Yali, ucuzluk olduğunu 
Tahranda \C Abadanda oka· 

ra \'lknıa ya~ağı konulnıu tur. 
13 sb:ıkan Kl\amııssaltana nu· 
cw ~ ışc lrrm şıddcUe cezalandı. iddia ediyor 
lı:eaklaı ını tckraı ctmı 'c pct 

rol an:ı~ ıınııı De' letle~irilmcsı 
no mani olmak i tcmediğinı fa. 

(DeHımı a: 5; ısu: ı de) 

F;ı~~i rından hır mutehassı ın da tcc· 
.\:tan on ı:unlcrde inoo \'~ rübelennden faydalanılmakta, 
t~,n~ıkta 'fürk ormancıl;ırı a barem mevıuunda görü lcrinı 
dikt~n a 1 tifadeli gunlcr geçir· bildiren Bakanlıkların teklif \C 
tlrdiın k~ııra una da kana:ıt gc mütalaaları bu profesör tarafın. 

Gökay, bu yaz sıcaklarında sarkmtılığa tevessül edenler 
karşılarmda beni bulacaklardır, dedi 

GAZETEMlZ 
BUGÜN 

bıırrıl .'· bu )urtta bcnıleıı \e •dan incelenmektedir. 
"1~aş etın ııramızdan tekrao:- U· ( De,·amı ~a: 5: Sü: 7 del 

1 Vali re Belediye Baskaııı Ord. icabında gccenın cç saallerınde 
L: "k• • 1 Prof. Dr. Fahreltin Kedın Gökal' ciahi aklınıza bile gelmi) en yer Akşehir 

Durumu 
Açı kit yor 

b~niın ına~a haşladığıı1<lan dol:.yı 
tok d IHlıi elem ılu> anl:mlıın 
Oııı,/tlli lıir takım ın an nr. Bulgaristan' a 

ua ımı 
1 

dun kendi~ile görü~en gazeteci· terde yalnız ba~ıma dolaşıyor ve 
lcre ~ehriıı a~al i5i 'e yiyecek halkın rahatça ;ezdiğinı goril) o· 
maddelerinde :;örülen fiyat artı· ruııı. Her ı akit söylediğim gibi 

~ed da ormancılarımızdır. 
lı? (,: ~n onlar hepimizden df'ıt 
~ilııc ~ft~ü frna idareler, mev· 
dtıı ,1 hı! olmadıklarını belli e· 
ter, 

1 
a et adamlan gelir, ge 

tı111 illetten faıla gozu 1;ılılı 
llıınc' e temelli bir ıktı adi ıtr.· 
'lası f eyam rdlp gittiğine gore 
ta~ııt lıkbalden unıit ke Unıe1~ 
tiden \atanın toprağı bir ılefa 
Ctlınez. gider e bir daha geri 

\l•tan d ın topra ı neden ellmit· 
tıhıı en ı;itsin? Bunun her ka· 
~aıe . :ıtıildafaaya ,.e ba k:ı,.ının 
llıi~ ~ .01arak ~aşamamağıı hepi 
0ı"t, ııınJi ıle il miyiz? Ellwlte 
toı, ~11 Fakat \'alan deyince l•ir 
baınıta k~ılar kilometre muı ah· 
~eııiın·ııhır Hr anlasılmaz. Ciıl, 
a t~d~r barındıracak bir \Urt 

liııterj ~~: ~Halbuki .>rman t. h· 
dlıı tf Ulun hızla devam e· 
lahit ~der e 'c başıbo k:ılan, 
takları epo bul mı) an ular. tor· 
~ nı n humuslu, münbit t:ıb:ı· 
liiııd, her gün mil ·onlar :Jlcü· 
lliııere ırmaklara, nehirlerr, rl!! 
tıılJıı a ~kıtac·ak olursa; her l\a· 

,0
1ı bildiğlmiı: utan, top· 

~nıı Sa: 5: Sü: 6 dal 

. 
insan kaçıran bir 
Şebeke yakalandı 

r?unı.ı ııu• ııllırlmlz4ı" 

Kırklareli, 19 - l\!emlcke• i· 
mıulen Bulgaristana adam kaçı· 
ran hır 8"beke, bir buçuk ay ev 
vel yurdumuza ıltica eden 30 ki 
şilık bir grupu kandırarak tek· 
rar Bulgari lana geçirmek üzere 
iken, daha e\'Vel haber alan ıa 
bıta tesekküllcri tarafından pu 
su)a dil ürfilerek ~akalıınmı !ar ~
dır. Tahkikata de\'am olunmak ı 
tadır. Sıcakta ı.el'iıılemi)c çalışanlar 

Ankara 19 - Ak ehır .hlı,ve 
hukuk hakiını Rerik Gıir'ıin a
naya aya uygun olmıydn bır ka 
nunu tatbik etmediğını \ ' C bu 
yuıden kararın ) :ırgıteyca bo 
zulduğunu . haktmin kar11rıttda 
ısrar ettigıni bildirı:l'll'S, bu h•ı 
usta profe tir Sıddık Samı O 

nar'la prore ör Nihlt Eri:Tiın, 
bu hakimi haklı bulnıahm ü;oe 
rine •Zafer• de intişar euen l d 

zının bir hulasasını vermi tim 

Meınleketimizdeki sıeak 

kayıyor 

Rc!ik Gür'ün bu kararı 8 ~u· 
bat 1951 tarihli Iluknt< ir;tih~t
ları mermua ında inti ıır etmiş
tir. Bu hu usta hfıkim Refık Glir 
telgrafla ~u açıklamayı yapm.:s 
tıı-: 

algası Doguya 
•'l'ürki)ede ilk defa olarak ka 

nunlann anayasaya aykırılığı· 
nın kaza murakabesi hakkında 
tarafımdan ~erilmls bubnan 

k 
15.4.949 gilnlü ve 200 sayılı ve 

Yeşil köy Meteoroloji İstasyonu Şefi, e vatordan gelen hava elyevm Yargıtayda derdesti te:· 
kik bulunan bir karar rlolayısiy· 

akını Afrikadan geçseydi durum vahim olacaktı, diyor __ <_oe_,·a_m_• _sa_: 5_:_sü_=_7_de_> 

=1 Bastıran sıcaklar hakkınıl:ı i 
• izahat almak içın hır muhlhiri· 

miz, Ye~ilköy meteoroloji l:.t:ıs 
l onuna müracaat etmi~lir. f s
tasyon ~eli Kamil Kilrşat. lrn 
hususta ezcümle şunları söyle· 
ıniştir: 
·- İslnsyonumuz l:>eynelmilel 

meteoroloji te kilattna oağlı bu 
lıınmakl:ıdır. Her yarım Matte 
bir ynpılan ra atlar t~lsizle bii 
tlin dünyaya duyunılur. Kez:ı, 
me\·cut i tasyonların hep~i de 

meumı Sa: 5: Sü: ı de> 

Edirne cezaevinde 
Gardiyanlar 
9llğlandı 

.A.nhnı -Aıa., 

Edirne. 19 - Şehrimizin Ya 
nıkkışla Ceza evinde müessif 
hır htıdlse olmu tur Gece mah· 
pıısları saymak için içeriye gır· 

ı Devamı Sa: 5: sü: ı; ıta > 

e . tane 
ilıya 

oı•ınaııl_arı 
edileeek 

Tarım Bakam kurulacak olan on altı istasyonla 
toprak tahlilleri yaptırılacağım, söyledi 

Rize: 19. <A.A.) - Tarım Ba· ı 
kanı Nedim Ökmer ve berabe. f f .. )" 
rindekiler dun sabeıh ~ehrimizc O O QUZe 1 
gelmiştir. Bakan ) aptığı bir ba· 
sın toplantısında cLCünıle ıiunla· '4iit;)h;ıkaS 1 
n o~ lenıiştir: 

't:ıı 
ı~td~~I\ "rınan çifıtı~i •ıuv,aırnı nançrsının nıosl\otu ı•ren~ l a ımp ı"ımıı papagan ııaıı g ll•'I" 
laıı~r..:"".•nıla 'BJltl.ın •Hlııtıu.• ıırıırhııtı tck7İp ga)r ı le ılu!! saat 15 de hir basın ıoııı.mıı~ 

"t·at b1'~:11111l:.ı l.ıulunpıu. mııtcııkihım arkı ilı• ı,ır 1.on•cı \Umi~tir: \'uk.uıdolıt ıf'ı 

a- Çay mahsulune anz olan Okuyucular arasınJa açtıf!ı 
hstalık haşaratla mücadele me\'· mız ı;-oto Guzcli müs:ibaka3ında 
ıuuna sırdığindcn. bu hususta Gelengül Tayfuro lun:ı rey "e 
alJıİarl tedbirler gelCC<'k yıl dlıba ren Okl1\'Ul'U)Srlnllltn . rıarf qlfa 

ı.ı uııle bu <fizcl papag.ın ı;ı'irülu \ oı · <Ucumı Sa: 5; ·S u: i de1 <Denmı ~a: 5: ~ıi: 1 de> 

1 ~ı mevzularında beyanatta bu· şehrin a ayl~i memnuniyet \•eri· 
1 !unara\ ezcumle suııları ~öyle- cldır. Ama bu milyonluk şehirde 
nıiştiı-: bir deli çıkar da Hürri~eti Ebe 

l -Her zaman tekrar ettftim gibi. cii) e lepe inde bır '3k'a olduğu 
bir ~chrin en mühim da,·aların· nu hayalhane•indeıı iddıa ederıoc 
dan biri emniyet ve a ayi duru· 1 bunda bizim ne suçumuz \ardır. 
mudur: Zaman uman gazeteleri Tabialile ,·atandaşlarımız bunu 
miz de beni tebdil ı:ezdlri.>orlar. anladıktan sonra hükme \atacak 
Bu karikatürcülere \'e fıkra ya. lardır. 
zatlarına me\7:u oluyor. llalbukı Şehirde cere)an eden vakalıı
hadbeleri görmek içi"! tebdil rın sayılarını saklamak adetimiz 
ge..zmeğe ihtiyaç )Oktur. Fakat fDeumı Sa: 5: Sü: ı del 

12 SAYFA 
--<!

Pazar ilôvemizi 
müvezziinizden 
israrla isteyiniz 

OKYANIJSU AŞJ\N İLK 

~.e~- TÜRK KOTRASI 
~ 'l'l/Nf YAliM.AN 

, ____________________________________________________ .... 

« ROYAM » DAN NOTLAR: 9 
~ .......... ,,__....-.....,...,...,....,...........,...___..._.~~~~ 

Balina sürüleriyle 
karşıla,ıyoruz 

A.ı.or adalar~aı :e~er~'n ha'"anın açması l\o!~ada
0

kllcriiı \.üfıı•iı giil~jirmii tü: 1 t c ı.apLan fo•r· 
dın, Tunç \alman, \edat ,\but \e ,\rslan :\ıhal guae l rnı) nlaı . C\ azı ı 4 uncu a~ ran111rlaıiır> 
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1 a 

zaman 
mümkü 

İstanbul Defterdarhğmdan : 
ı - Emekli, dul 'e yetimlere ait yeni maaş ciltdanlarının 

22 7 952 tarıhlnden itibaren aşağıda yazılı tarıhl rde aUkalı 
malmUdUrltlklerince de~iştirilmesıne başlanılacaktır. 

2 - Aylıklarını gerek malmüdUrlüklerinden \'e gerek TUr· 
kiye Em!Ak Kredi Bankasından alan emekli, dul \'e yetim 
lerln, 

A - Nüfus hUviyet cilzdanları, 
B - Eski maaş cüzdanları, 
C - Yeni çekilmiş 2 adet fotografları, 
D - Tatbik mühtirlerıle, 
Birlikte tayin olunan tarihlerde kayıtlı bulundukları m3l 

müdürlüklerine müracaatları ilAn olunur. (11617) 
Deği§tirme günleri: 

22/7/952 Salı 
25/7/952 Cuma 
26/7/952 Cumartesi 
2917 /932 Salı 
1/8/032 Cuma 
2 8 052 Cum4rtesi 
5/8 952 Sah 
8/8/952 Cum3 
9/8 952 Cumartesi 

1218'952 Salı 
15/8 952 Cuma 
16/8/952 Cumartesi 

lst~uıTeledive~inden 
İstanbul viUyetlnln emir' eri gereğince 21/7/952 ıUnfindP, 

itibaren mesai saatleri ti 1 ı 30 olarak defıstlrılmlş bulun1 
ğurıdan evvelce il8nları vı-pılmış olan arttırma ve e~sıltm 
!erde ·i saatler de asafıdakl $ekllde tadil e:.iılmiştir. 

Keyfıyet alU:alılara •!An \e tebli! olunur. 
Kapalı zarf kabu ü· Sut 10,30 · 11,00. 
Eksıltmelerın ba~ı.lam.ıı saJti: 12,00. (11663) 

' Dairelerde çalışma 

saati 8 -14,30 oluyor 

İçinde birikmiş olan hisleri 
tahlil etmesine imkan yoktu. 
Çünkü şimdl~e kadar hiçbir~~~ 
erkek onu ciddi surette tahrik • ~--'111., 
edememışti. Ray bambaşka bir • 
kadındı. Se\•eccğt adamın kar-~ ~ 
şısına çıkmasını bekleyen bir.... "".. I~' 
hali vardı. Halbuki Freda fıkır~ ._ ... 

bunu belli etmezdi. Hay bUtuıı 

Öğretmenler 
1 

Kongresi heyecanh 
Geçiyor 

El?il il ıti ·D 
Tatlı dil 
noımus• l~areUnl ~: 

« mamakla beraber dır 
mus 3 ııpan 52 model b •1 
taksinin 60fôriı b!>Ş u~ı:ı\ 
bir Hri d!>ldurabilmek ill'lll1 
dile. etrafa son defa sesle · 
dl: 

- Haydi Sirkeci, elli· lı 
Orta halli bir delik111 

buna cevap ,·erdi: 
- Yirmi beş ... 
Şofor gülumsedl: , . 
- On hes bin liralık 

rabada Trakya mufctti5i ıi· 
bi kasıla kasıla gtdecelı.5ll'-1 ' r· Taksimden tft Slrkecl>C · 

11 mi be& kuruş 'ermeğe g · 
Jün raz:l ·se gel buyur. 

11 Delikanlı hiç se! etınecl~. 
atladı arabaya. Trakya t:ıl 

1 
fettiei gihi kasılmadı aııı~1 
l'irkPclde inerken e. 
kuruı nrdiğlni ı;ordilm· 

Sazlı bir eğlence yerlJI~~ 
kabadayıca bir adam b!r•1 faıla kasırmıe ve a~ka ı:c e 
mlş clacak ki bardağı rcr 
\'Urdu: Şangur şungur ... dl 

Se!e koşan garsonı 
hohürlenmeğe haurtanır· 
ken garson ı;ö~le dedi: 

- Abl ... Göz.Unu seveyfı;" 
kafamı kır, bardak kırlJ!ll•" 
Kafanın ı;ahlbl brntm. b,r· 
dakların sahibi patron .. • 

9 S rhoş toparlandı, besa 
lstt.dl: 

- Ktısura bakma, bir 1:' 
ı.aılır oldu ... Hesabımı ı;ıetlr• 
bardak parasını dıı yaı .. 

11 Hesabı giırdiı \e gidcrJ\C 
gaı rnnun eline bir iki bil' 
('Ukluk sıklbUI dı: 1!1 

- Bu da kııfa sahlhlll ı 
gonlünü hoş etmek !çili·" 

Kııprü il~ dolınuca 
bir adam alırken seyrüsefer 
basına dikldi: 

- Ehliyetini \"er: . iill 
Şofor, tabloda.ld g~z c 

kaııağını açtı, itini soY~. 
bir karı6tırdı, ehliyetini b~· 
lup memura uzatırken r 
\'anrcasına mırıldandı: 

1 - Hu)-urun chliyettı.n ... 
Fakat sen ona bakma, tel'; 
de ehliyet olsaydı ıneın11 

a~a bl'yimln onündl rtoınıuj 
yapar rnı)dım?.. b· 

J\temur gulıimsedl \"C t 
llyetl iade e~ti: c· 

- Bu &l'ferlik aff"ı111 , 
rum, bir daha görml~ cyit:ı1· 

Otobüste: e 
- Ulan kör mü&ün b 

herif, nasırıma bastın! ,
11 l"iasırına basan adalll 

ra· gırtlatına ı;arıJm:ısına 
1 

mak kalmıetı. Ötüi he;ne 
kendi nasırına basılmış ıt· 
hl lnli'"erek: tlt 

- Ah, ah, bilirim, .1ı: t 
nrır... Bende de \·ıır ' J;6 
olası... 

11 Deyince nasmna bıı;ıl3 
adam umıışnynerdi: 

- Bereket hafif ba~l'11 ' 
)oksa ... 

Sad\Jn G. SAVCI 
O:S KELi 1E1'LE I 

Cekc<lo\'8kyada mııb~\l 
çok aamıe... . 
Aı çoğun ~·anına ~tde1• 

haydl Kusyaya!.TATLisen'f 

r - 'I' Ak \ ı rn __., 

1 
20 TEM H'Z 195Z 

PAZAR • 6 
AY 7 - Gl N 31- HIZIR ' 7 
RtJ;\ıt 1368 - TI:::':tMliZ 

11
• 

ntcaı ı3;ı - şEvv,\l. ·j 
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Bu münakaµ lokantanın t•· 
pısının onunde kaldırım ı:e
narında cereyan edi:,•ordu. lt,_!

1 
va o kadar rutubetli ve sıcav 

ı<
ki kaldırım taşları bile ısınnl ·ı 

fıkır kaynayan bir kızdı. Ama~ Ş°/ O 

man 'alakadar olmadığını ve 

1 
bu cinsi meselelerle hiçbir za '-" YA ZAN~ FANN., NUllST ÇEVİREN r- REZZAN A.E. ~ALMAN 

tı. Rav yU"'Undeki pudraya r • 
men tane tane ter dokU' ordı.1 
Sırtındakı tayyor o günUr. ds:· 
cağına gore biraz kalınca 1 
Ama o kadar şıktı ki onu ~ i; 
memek elinden gelmerı:ı( t 
Tayyörü Ray tıırzi mektebın~ Ü kadın erkek münasebetlerini · 

merak etmediğini Freda'ya na· 
sıl anlatabllecektl. Nitekim dece onunla tiyatroya 'eya lo-
Freda ona şoyle dedi: kanta~ a gitmek için mi bu ka· 

- Haydi oradan sen nasıl o- dar zahmete girıyorlardı. Ra
lur da bunları bilmct.sın. Ben yın goruiitüğu erkeklerin ·bir 
bıldıkten sonra senin bilmeme. çoğu da evli idi. Karılarının 

ne imkJn var mı? \'eya kızlarının ~anında Ray'ı 
Ray'in ne dereceye kadar bun tanımazlıktan gelırlerdi. Freda 
lan bildığlnl, Freda çok mc- bir türlü kat'! bir karar vcre
rak ediyordu. Uvey kardeşinin miyor Ray'ın ne dereceye ka. 
uslu bir kız olab,lcceğıni hav· dar ileri ı;:ıtmış olduğunu bir 
salası almıyordu. Acaba şlm- blçü)e \'uramıyordu. Ra)'ı bl 
diye kadar bir şeyler yap1 ı siklet tamircısı Kurt istemişti. 
mı? D ye du unU,\ordu. Ray Onun gıbl ı.uı;ük bir csııafln 

babasile yııpmış oldu u hır ıkı Ray ııo diye evlenecekti? Pe· 
kısa seyahat mUslesna bir tek &mdc bu kadar erkek olan bir 
gece bile evden dışarıda kal· kız istediği gibi yaşıyabilirdi 
mamıştı. Halbuki kotü yola Belki de dışardan gelen o zen· 
sapan kızlar sabahlara kadar gın \'e yaflı adamların ı>irisi· 
gezerler eve dönmezlerdi. Bel- nin metresiydi? Freda hem 
ki de Ray saman altından su Ray'ın sürdilğil serbest hayatn 
yilrfiten cınsindendi. Freda an gıpta ediyor, hem de bıiyl-t bit 
nesinin böyle sôyledığini cok hayat sOrme!e cesaret edemi 
defalar dııymu tu Böyle olma. yordu. Kendisi isttse bile an 
sa en hoş erkekler ne diye Ra nesi mu·nade etmezdi ki. Onun 
yın pe•inden ko u\orlardı Sa icin e\lenmP\:lP.n ba~ka kurtu 

12 
lus caresi yoktu. Ray'a bir ta
kım sualler daha sordu: 

- Ray sen evlenmek ister 
misin? 

Evet ama ideal bir koca 
ile. 

Onu da nerede bulacak
ınn? 

- Bulmadığım için evlenml· 
)Orum )a ... 

- Ne diye Kurt ile e\'len· 
nıl) orsun. Yoksa zenı:in bir 
adamın metresi olmağı tercih 
ıni ediyorsun? 

- Frerla utanmıyor musun? 
Bu nasıl llkırdı. 

- Ben muhakkak surette ev 
lenmek islıyoru:n Ray, 

- Hakkın var kardesim 
Hu.ı:o'yu beğeniyorsa-., eğer o 
da Eenı sevivnr a ... 

- Ne blleyım ben seviı:ı se' 
mMiıtinl. .. Ditn arka.fa ım Sa 
dle'yi mıitik festivaline gö
türmfi~ Fak~t hPn Hu2n'nun 

pesini öyle kolay kolay bırak. 
marn. 

Freda'nın kütük ve narın 
vilcudil tepeden tırnağa kadar 
ihtiras ve 'hiddetten urperdı 
O anda oleun bir kadın halını 
aldı. 

nı 

Rutubetli ve \•akitsiz sıcak 
bir Mayıs aksamı Ray bir ah 
babı ile bir im lokantasında 

l emek yemıstl. GUnl•rde:ı pa· 
zardı. Acfam Ray'ın kendlsıni 
istasyona kadar uğurlaması i-
çın ısrar ediyordu. -

- Ne olur Ray oraya kadar 
geliniz Çok m•mnun ol;ıcağım 
diyordu Ray da: 

- Sıcaktan nefret ederim 
Tren dumanının knkusuna d3 
tahamml.llıim yoktur. 

Deflikce adam da hl!A· 
- 1;"' 1• " ...... '"'' '"'1"11 

luk etmeğe mecbur olan bir za. kendisı dıkmişti Eteklı~ın o~ı 
1 l 

arkasından hafıfçe daha "
11 vallıya iyilık etm & o ursunuz. u idı Ceketin de belden t. 

Diye ısrar ediyordu. haren genişleyen kısmı kırn1t• 
Ray'ın ahbabı Bakeless'i is- bır astarla kaplı idi Bakless il~ 

ta•yona kadar ~ötlırmek isteme lokantaya gırdığı zaman paıJ 
me3ınin baska bir sebebi var- dl\'e orayı doldura!! halkın heP 
dı Peoriaya bir msıtörlü bisık- si Ra"'ı tenden tırnağa ~_,. 
let tecrübesi yapmafa eltmış dar sUlmüetil 
olan Kurt aynı akfam sekiz bu· Şu Rav Schmıd' de ne yam"r 
ı;ukta donec"kti. Kurt yolcu· kızdır' Dıve dit undilkleri h' 
Iuktan doner dönmez heme ı l!'rınden hellhdl. 
Rayı ziyarete ,i.lelirdl. Bunun r•11 
için Ray o saatte e' de olmak :Rö~le hır hı.; u anrlt,..11'8 

fatı) ordu. Ü\'ey annP ıle Freda 1e' ki o karlar buviıktti ki 1'
4 

bir araba tutarak Hugo Hank lın tavrör ıcınde terlemete dt' 
ile beraber gezmeııe .ızıtmişler- ğerdi. . 
dı. Kurt'un uelınce e ı bomboş - Bu hava beni mah,.edı· 
bulmasına Ray'ın gonlil razı yor Bakele•s. 

değildi. - Dem•k ki i•tacvorı' k1 

- Eve dönmeliyim Ba~eless. dar gelmemekte ısrar edi "'r 
Dedi. 

- Amma da nazlanıvorsu
nuz. Sizin istasyona gelmeniz. 
dPn nıo kadar ho•lanac:ağımı 
bildit-ıniz i"in mi 'l•ni vah'ır 

sunuz:' 
- İ!tc.mediğim İCİ"l d~ıtıl fB 

kat gelemiyecei!im BakelesS 
< De\'ıımı \·arl 

____. .................................................................. ~ 
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~ 
'vıısır' daki 
Ec:n bil r 
.. Yazan. E T 
"ııııı • • 
U teııeıerd 
t: >erıeşllti enberi Mısırda 
,ı::• doıııı ' hatta bir kısmı 

tcııebııuı' orada hiı) ümu5 
lluh ha ı'r lı ırdan ayni· 

1't 1 aınışlar, Pa aport 

~DÜNYA 
~ 
* 19i2 Olimpiyatları ıfün 

Hels!nklde mer;ulmle a· 
çılmıştır . * Korenln Rah r.ephe inde 
Rlrlesmlş Millct.ler pi• a· 
deleri bir taarruı hare· 
ketinde bulunmu tur. 

Kore' de, Birleşnıiş Milletler 

piyadeleri hücuma geçti 
! Mütareke görüşmelerinde harp esirleri mesele
sinde bir anla§maya varılması uzak görülüyor. 

Aııocia•td l'rtu 

Seoul 19 - Batı cephesınde stratejik ehemmiyeti haiz ve 
«Kel Tepe• dı) e ıslmlendırılen l amacın eteklerinden komünist 
lrun etlerinı tardetmak hedeft!c muttefık pıyadelerı IJugun hü· 
cuma geçmişlerdir. 

Jeff erson Caff ry 
S1rn Paşa . 
ile gör~tü 

luo rioltd Pruı 

İske11deriye, 19 - Birleşik A· 
merıkanın Kahire bü) uk elçisi 
Jefferson C:affry bugün l.'i daki 
ka müddetle .Mısır Baebakanı HU 
se.}ın Sım f'a•a ile gôrı.işm i~tür. 
Sudana dair f ngiliz: • 1-tısır ihti· 
ltıfının konuşulduğu anla~ıırrıak
tadır. Mültıkattan sonra elçi ga. 
zetedkrlr. 3 aptı#ı konuşmada, 
dcımlştır ki: 

cSırrı Paşaya Sudan ve umumı 
3 etle ingılız-l\lı.;ır meseltı•ine da 
ir son derecede önE'mli bir konu 
hakkında resmi bir muhtıra sun 

s 

• 

' 

~ I~ ~~Port \C~a \ize aı. 
a .... 1Jıı4. ~hı acaat edenlerle do· 
,~ ll?ad ır ı:ozeteleri bundan 
to\ 'CUeb:3 8 hah Cdi> orlıır. Rlr 
'Ilı de''l'edmues eseler ba~kala· 
~t~'keu le ~r. Gaıetelerde; 
b He lllttbtı~~ chnek miınııse. 
ltyde'l'edllccekı sıı~ı$11, ~ kontura· 
llııı a •ııırtınan . kıralık mağaza 

* J&rail hukCımetl Birleşik 
Amerikadan nskeri rar· 
dım 1 temistir. * İranda Dr. ıu~addık ta· 
rartarlarının tıkarmak Is 
tedlkleri karga~alıldar 
1ıastırılmı$tır. 

Yağan şiddetli me\·sim yagmurları harcUtı ağır!aşttr'nak· 
ta 'e miışkiıl bir şekle sokmnktadır. ·Kel Tepe• nln bir y~
macı müttefiklerin, diğer :;amacı ise komunistlerin elinde bu
lunmaktadır. ~luharebeler t<!pcnın eteklerinde cerey.ın et;nek· 
tedir. 

M ...ı...... Dl'\let üretme çlrtliklerlnde nçılıın ı.lral kuru 180 kö} Hl ı;lft('i tnruğu tıtlrlk etml~tlr. Reslnı 1 

auum Peron iyileşiyor kunun tıiıemasını ı;ostermektcdlr. 

dum ıı 

ı. ıUntarı ~ıkı> or 
ı Caıeteı 
1•ttıe an~~ bunun sebebini §U 

- 1\ "orlar· 
l apiıuu ' . 

d~ ı. Iısırd 5 rınJann ka'd ırıl 
~: kapııuu a Yakın umana ki· 
~ hbaııcıı s~onlar \':trrlı. Iltın· 
Uy tellllıı ed~ra blrçok lmti)'aı.. 
(e •tıar kal 1 'Ordu. Simdi hu im 
t•/'rll ha~aın_ı§tır, ecnebner 

2
°rlar. gıbt muamele gö· 

nı"."' Şirketı 
ll~li!e11 ere, rnUessesr.lcre 
~Qtltrde ınecburı et. Esldden 
~bl nıe~u ln!iesseeslPrd ht.p 
~ hrlıı r \ardı. Şimdi bun· 
~ llıecb: ~Iııırtıları tav.in rt. 
ltıı d ıı l§l~rl et( konmu5tur. Ru 

a.'.:daı:ı •l'rıl ıı~en çıkarılanlar 
~ \'ab 1~orlar, 
ı,~tlırııı 1 ~cı g'rmı ·elerln ka· 
i Btke gönderememe· 
~ -ı.:ık(d 
(j Atııır teb~n l\Iısırda ıfoıt :ın· 
ıt11ı1 sır tabı· 8 ı u 'ılırkf'n eim· 

5 
lr hiiku "eti hakkındaki tah 

l _ i\\'tı ınler. 
~1taııadast~ı a, Cenubi Arrl· 
~ıı llıtı.h' rezll)a \e Aıjan· 

g '1ık, acırıere ıo~terdiklerl 
- ru· ~ dt!ı ısttn harbi. c olu harp 

'1 trıe k ~ııır'da b!iviik ı:Ut· 
~teı td!y 1'1•laşan l\luse\iler 

4 ı.., l:rk Otlar.) 
ı~ ql(ıı~k:'rln istikbali kııran· 
ı k ltııJarı ınkAnını aı gonne. 
ı ttlttte~ koca bulmaktı güç· 

~..., \'en erinden korkmaları. 
~trı~ İ4blf .1 Askerlik !\:anıınıı. 

111.k nıe betınıı,. olanlann rs· 
- . t urı ·eti 
l 1 enı · lt l.... ~iha ıtır 'ergiler. 

t4rı. l!u h 3et 26 Ocak hidlse· 
it~ bil'tak ldfseLerde bilindiği 
r,, il 'dil ecnebi müesseseltrl 
•aıı, bıı Cibi ~lstı. Ecnebiler tek· 

ll.lorıar idfseler olmasından 
~lı'ıtda • 
ıq tcııeb ınuhteJ!l dillerde çı. 
t1:ıadıtj111 1 ll17etelcrl bunları 
l!ti hrıar· sonra şu netir" e 
ti Curıc · Ecııebll,.rln udyct· 
'~ı l"trt1e ~13tir, rakat gidrrdi· 
~ it ka1lıla Undan raıla guı;hik. 
lııt n d~u .ataksınız. nu ı;ebcp· 

llıt1ı.. nuıı, tabuk karar \'er· 
t~t Catetl'ler· 
l~ llıeıı 111 hu ta\'slyclerlne 
ııı tbtı ~tnehilerin :\lısın terl• 
·~ tl'rey ·. . 
~ ra anının onııne geç. 

" ç R:orıınülor. 
rıld -?a'l't ırım çarptı 

~ anlı 
• }\u~ l9 <Hususi) - İlçe. 
~Q •tı~~a JaYır koyllnden 48 
l ~tılt tne •tice Dl'mirli, köyün 
~ hı~erıt kiındcki tarlasınd:ı 

ti b 1 fı'.1:1 bırdenbıre ha\'a 
~ l 'aııu etlı ~ ağmur yağma
!;; e u tarıa~ır. Bu sırada bulun- 1 
' t tarp~ dU~en l ıldırım Ha

ı~tır. Hatice ölm:is 

l\tütarf'ke ıörü§mel,,ri yine nrimsiı 
l\lun an Hl (A.P.) - ~IUt:ıreke he~etleri Ü)eleri bugliıı 

G 1 R
'd de çok kısa süren bir toplan'ı yanmışlardır. Toplantıdan s.:ınra eneru 1 gway Bırleşmıs Milletler \ OZCUSU, ınU ttefık \'e komünist delegelerın111 

harp esirleri mf'selehınde bir anlaşmaya varmaktan uzak olduk· 

r bd •ı• k f f !arını bıldirmiştir. e 1 1 ıya e \'erilen haberlere 0 cire mütareke he~etlerl yarın da milza· 
kerelere devam edeceklerdir. 

Ederek dolatf 1 Güney Iiorede r.eçimler 
1 Pusan 19 (A.A.) - Cumhurbaskanlığı seçimlerinin tli:-ıey 

.tııo4atu .ıııuıM Kored 5 a~ustosta yapılaca '.l resmen bıldlrılmektcdir. 
Mayence, 19 - AUantik ku\'- Liberal Partinin :1egane namzedi hdi hazırdaki ba~kan 

,·ctlerı Başkomutanı General Syniman Rhee'dır. 
latthew Rıd~av, dun tebdıll 
kıyafet ederek Fransız işgal bol 
gesindeki Amerıkan kıtalarını 
ziyaret etmiştir. 

. 
lsrail Amerikadar 
Askeri yardım 
• 
isliyor 

Dört yaşında bir 
Kil ihliyarhk 
Hastalığına tutuldu 

.A uoetnltd f>ruı 1 .A uoela lıd Pr111 
Chlcago, 16 - eProgeriaD 'eya 

Buenos · Alres rn <A.A,, -
Bu sabah saat 6.20 de neşredilen 
hususl teblığ ~·a PP.ron'un sa. 
kin b! gece gecirdlğini ,.e sıh. 
hl uzıvetınin e\'ıle~mekte oldu. 

unu bilıiirmektedir. 

Tanınmıı bir lngiliz 
b yin corrahı öldü 

Londra, (LPS) - Dünvanın 
en ileri gltmi5 beyin oııe~ator
lerinden biri olan Slr Hugh Calr· 
ns, uzun bir hastalıktan sonra 
t.ugün Oxford'da veht etmlstir. 

Amorikanın iktııadi 

durumu iyi 

Londra 19 (Radyo) - Başk:ın 
Truman bugün verdiği bir b~)·a· 
natta Birleşik Amerikanın ikh· 
sadi durumıınıın yabancı m,.mlP 
kellere yapılmakta ola'1 vardımı 
destekli ecek kudrette olduğunıı 
söylemiştir. 

B;ışkomutanın mütenekkıren 
~aptığı bu zezlnüden bahseden 
Frankfurt radyosu Dl! .f'ransıı 
makamlarının, ne de Amerikan 
bırlıklerinın Ba~komutanın A \'· 
rupadaki Amerıkan kun etleri 
genel karargahına ) aptıgı bu ıi
) aretten haberlerı olmadığını 
şo\'lemiştır .. 

Ridgway'ın bu Ani tclt~ının 
sebebinın ne olduğu henliz ma. 
lCım değıldır. Başkomutanın aynı 
gün ol:leden sonra bır arazı tat. 
bikatında bulunan Amerıkan ış. 
gal kuvveUerını dtı zıyaret ettigi 
3lTlca o~renilmıştır. 

Teltı.\•lv 19 - Dı&i;leri ~aka erken ıhtıyarlama ismi 'erilen 
nı Moshe. Sharett'in bir h ıcın dunyanın en ender hastalıkların
toplantı ında a~ıkl~dığına gore 

1 
<lan bırıne tutulmuş olan 4 ya. ----------

İsrail bükflm~tı Bırlr.sık Ame ı,;ındaki hır kızcağız burada lllı· 
rıkadan askerı yardım talebinde nois unı\'csitcsı khnıgınde olmek 

Dr. Schacht lran ve 

Mısır'a gideceğini 

yalanladı 
Lueneburg (Almanya) 19 • 

(AP) - Nazi rejımı e na ında 
Almanya Banka~ının müdUrlüğU. 
nU ~apmış olan Dr. Hjalmar c 
hacht. mali mO~avır olarak Tah· 
rana dA\et edıldıfı hakkında bır 
lran gaıeteslnde ~ayınlanan hıi 
beri tekzıp etmiştir. 

Dr. Schacht Mı ıra dl\ et edil
dığl husu undakı oylenUleri de 
~alınfamı~tır. _ 

bulunmuştur. Uzercdır. 
Bakan şunları söylemiştir: Doktorlar bu hastalığının teda 
• E\'\'eke de istedıği.miz b'.l 'isıne ımkAn olmadığını sci~ le· 

yardımı. 3ımdl yine ı~tıyoruz \'C ml'kt('dırlcr. Dört ~aşındaki nor 
ılcrıde de istemekten geri kııl- mal bir çocuğa kıya~la son dere. 
mi\ acağız.• ce zayıf ve ufacık ola o Llnda is· 

Sharett'in bildirdi~ine ı;ö:e nıindeki bu zavallı kızcağız ha-:. 
Birl('şik Amerika bu husu~ıa tanc,>e 23 ocak 1048 de ikı aylık 
henüz bir karar vcrPmrrnişt•r. Sken yatırılmı.,lır. llastah:ıne 
nışişleri Bakanı hu mlidrlet z~r nırnsuplnrı l inrlanın saçlarının 
(ında fsrailin İn!(ıltere \ e rran· diıkiılııı!iş olclu.!!'unu. .kcnıiisine 
~adan yıırdımları almakta o!ciu nncnk bt!bck clbi&elrri gıydirdik 
~unu söylemietir. lcrini so~ lenırktcrlirlcr. 
,\mnika hraile hıı ş~elırlnl Ku· Hnstahanr ınakaml:ırı kızın soy 
diıse naklctmpmrsini l:ıildirdl adını açıklamak istememislerdir. 
Ne\)Ork 19 (ANK \) - Yet .. --o---

kill ka' naklardan verılen habC'r Gulhano hastahanesi 15 
lere g?re, A.ı_nenka. İsraıle haş Eylülde lstanbul'a 
kl',lltını Kudu•e nakletmem"sını 
hıldirmi tir. naklediliyor 

Türkiye Kredi B·ankası A. O. 
Ankara, In (A'."\KA) - Gül· 

hane Hastahane ınin ) eniden İs· 
tanbul'a naklı hakkındaki kanu. 
nun tatbıki hucu unda alılli Sa· 

1 
\ unma Hakanlığı gereken emri 
tıugiın Hastahane ıdaresıne ver· 
mi§tir. Glllhane hastahanesi 15 

4 
ı 
4'00 

htanbul BU> uk Postahane karsısı 
Be) oğlu İstiklAI cadde.si 339 
İzmir ~Uyuk Karditalı Han 
Adana Ozler Caddesi 

EV 
OT • 

OBIL 
ADET PARA, ALTIN ve KIYMETLI EŞYA 

Her ay sonunda bir keşide 
Gelecek ke~ide 31 Temmuz 1952 de 

Türkiye Kredi B· nkası A_ O. 

r;yliıl'dcı ist:ınbıılda eski l erınde 
ıaaliyete getecektir. 

• 

IŞMAN YANKO 
Ananiadl - 39 l'P.nipostane Caddesi, İstanbul 

Yazlık ekstra iç çamaşırlarr 
l - İs\içrc •KREPDÖŞASTE Rt IPF• Erkek Vin 

·2 - fs,lçre •SAWACO· markalı erkek \'e kadın Sçin 
3 - İngiliz: •l\IORLE\'• inre ) ün ten fıınilaları 

GEL IİŞTİR 

Emniyet Sandığının Çiftehavuılarda yeni yaptırdığı 

2 DAİRELİ APARTMAN 
TALİHLİ SAHİBİNİ BEI~LlYOR 

.!_ÜTUNLAR ~uı~goro@~ 
~~s" ~ \'ali, tebdili kıyafet, bu fider de plajları gezdi. 
~~); - Gazetelerden .... 
lorıt!co 

~tısı. 
>t ı\dnan 
~;,tıllda tAduır dUnlıU baı 

habıtd neaco toplantısın· 
'l:tı trek dl ·or ki: 

~d tıco t it &ıı , Oplantısının rapo-
~atııı~nra ınıııı komis"on 

~.~a(tre a 
1 

:lapılan tddıller 
~· ııı ed 1° Undu, ve :;Uratle 
~ bıı tldu~I. .Bıze Öl le geldi 
l Ratıba tta en mUhim mad 

~ ... 111 ieııeıUtnurnı toplantılara, 
llvdotl'\ıd kurul toplantıları. 

v, 1tıfe an doğru •a <has· 
de

11 
'lııı,11 ~ d'offıce> .\l2arı! 

\' lh ll:ı.ıdd: Ya etini temin e
• a ıı b ldı, o da geçti .. 

- Zarif ve Sağlamdır. 

- Bir Dairesi İrat. 

- Ötekisi İkametgah 
olur. 

Keşide: 

1952 

29 Ağustos 

150 
lirallk Bir 

Hesapla 
Bir Apartman Sahibi 

••• 
Olabilirsiniz 

l'ırsatın Uğurlu Eli Kapınm Çalıyor. 

EMNİYET SANDIGI 
Tahilat Broşurlerlmizde 

Ankaradaki kurstan mezun olan hemslreler 

Dr. Cemal kiper 
Cenevreden döndü 
Ankara, 19 - CenevTede top. 

lanan Milletlerarası sosyal sı· 
gortalar dernetinın Merlıko • os 
yal komitcsıne ba~kanlık eden 
isçi ugortaları grupu idare !ıe
) eti uyesi Doktor Cemal Kip er 
Ankaraya donmu~tür. Bu tupl:ın 
tıda, doktorların mesleki sırları 
\'e bu sırlann birbirlerıne ve j. 
darecılere ne dereceye kadar a· 
çıklanacağı hakkında raporlar 
okunmuş ve munıkafalar yapıl· 
mıştır. 

Bir komiteye başkan ~e· 
çilen Tilrk dele.ııesi Doktor Ce· 
mal Kiper de ~OS) al sıiortılar 
bakımından ilaç ıptill«ı hakkında 
bir tebliğde bulunmu tur. 

' Danı;tay Yardımcılığına 

yapılan tayinler 

Ankara. 19 (T.H A ) - Dı· 
nı~tayda açık bulunan ı. sınıf 
yardımcılığa. 2. sınıf .} ardımcı
ıudan Hikim Tanrıkutunun 
Lundan açılacak yf!re 3. unıf 
~•rdımcılardan Ragıp Tartanın. 
~. sınıf yardımcılığa 4, sınıf yar· 

1 dımcılardan ~elahattin Binı:öl' 
ün 4. sınıf yardımcılığına ~. sınıf 
\ardımcılardan Pcriharı Ar.dalın 
~ E bunun yerir.e de 6. sınıf yar· 
dımcı Sevım Namerin th•inleri 
r.akkındaki kararname Bakan. 
lar Kurulundan çıkmı~tır. -----

Holleywood'da CM. G. ın.ı film ılrketlnin hü)iık bir aslanı, 
mur~bbisi Carleton'la pek do ttur, gık sık ııkılasırlar. \'Ukll'tda 

iki ahbap bir ıradı gorilnü)·or. 

t aıı•ısı u defa da Unesco 
tı 11 " ll'ta güz l, sakin ve ml. 
~ d• ol~u ~~P.ten gıcak blr hı· 
~~I ıttı. 

~AH 
1 

- Hanım, hanım ... Şu çocuğa SO) le, fazla açılmasın, bG) unu 
geçecek:... ı r ı 'ı l\ 4 t< ~ 11 -
usullenne hiç de ihti)aç kal. 
mıyabillrdi. 

na ihtiyaç ''ar~nıs havasını u. 
yandırır. Daha kotusti, başba· 
kanın b.ınu ıstedım ı:ehabını 
uyandırır. Ve nlha)et bakan· 
ların. üzerınde cok tıtızlık 
~osterllen şahsıyetlerinı zede. 
Jer. 

HOS MEMQ · Yazıyor I! Köpek Köydeki cinayeti yazıyor il 
• 

YENi !STANBUL 
b c !l.l -f} ı\ 1 1' 

1 DA tı.: \''ııı • 
tı:alııda, g~ahah diınku hı& ya. c:KAS VE 
lthtaııııda \'tnltrde A\lın Ka· GÖZ11 
ltı. il Olan ~llJıı tartıEmalara Jt Fıl.k dünkü rıkrasıııda 
flıt 1 doı Kıu1 Pll'lto me- söyle ) uı) or: 
'1· llıurııu a)·ı\ı) la, hurrlyet Bu memlekette, hiç kımse 

' nu ele alarak dı"·or , Adnan lı!en&rısin ıekl ,.e dı. 
lara~ııltlhurı ra~ etinden şüphe etmiyor. Sa· 
4: 

0 
de"'ıl Yet ~ekli !Ahiri o. yın Menderes bu meıiyetlerı· 

ttlı: ı.raıc"' t de hakıki "e cld· nin tasdıki 'e taS\'lbi bahsın. 
lt• ' tın atbık e<iılse ve cey· de. etrafındakilerın ardımını 
a'1!lt d ~eflık 'e istıbdadı da asla muhtaç de;ı;,ıl. Ama ,;:s l'~v:tnokrasi umdeleri durup dururken bir bakan ~ı· 

>a:4~,ilte 1~ ınıllctin slnesıne kar da, yaptığı yurt gezisınl 
"-'artn ı bu~unUn birtok sırf başbakanın methtyesine 

a ve rel:ıri müdafaa harcarsa, bcrfe)den ewel bıı· 

Tiırkıycde hiçbir muhalif 
kalem yahut dil, bakanların 
şahsıyetı mtıne\'İyelerı ıiıerin 
de. De\'let Bakanının son ha
reketiyle yaptığı kadar derin 
şupheler uyandıramamıştır. 
Kımse. Başbakanın medih \'e 
~ena dU$kunu olduğunu bu 
derece açık ''e ku\'Vetli olarak 
ıddia edememıştır! 

Ka yapayım derken gfü 
çıkarmanın - zannederım -
en tipik misali kar51 ınd3\'•z: 

~----------...-ı..----------. 
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Tunç \'almaıı 'e \'edat ,\bul gıinesten htıfade tdi~ orlar 

« RüY AM » DAN NOTLAR: 9 
~~"""'""' .......... ""'"".,._.....,..,.,_.....,..,._~~~~ 

Balina sürüleriyle 
karşılaşıyoruz 

30 Haz.ıran Pauırtesi • Bu sa· 
b:ıh saat 7.47'de Pıco arla. 

•ının Ponta da Iha burnunu bor
d.ıladık. UzaJ:;ta kuzey batımızda 
San J erge \'e kuze~ ınde Terce ı
ra adaları ha~al mey.ıl e~ılıyor
du. 

Ruzwar kıbleden e,,mekte de· 
'am ediyor. Deniz oldukca sa
k n. Hava ı;ayet glizcl. Güneş sı
cak. Bu"Ün ılk defa olarak ma
~ o farı mm gi) ıp, ~a !anıp gü' er· 
tede gıineş ban)o u ~aptık. 

Jj:tlıı.. 

ı-unı ii 

ÖEledeıı onra saat doı·t sula-
rında Azorların en bU~uk 

ııd.ısı olan San Migucl iskele o
muzlu~umuzda belırdı. Adaya on 
be,ş mil kadar kala bır ara ka
marama inmi,.tim. Vedat Abut' 
un QTunç: Koş' Balına'• Dı)e 
rıığırmasıle gll\ erteye koştum. 

Sancağımııda yaı ım mıl kadar i
lerde hır su • üt unu ) uk eldi, ar
k-adan hir balinanın go,·de i gö
ı ünıip, tekrardan denıze daldı, 
l\fuay~ en aralarla pupamızda, 
\'e pru\8mızda muhteıır me afe. 
)erde ayni ~e) i tekrar tekrar 
ı;örduk. Umulmadık bir le adiıf 
ko!ra~ i bir balina urü u ile 
karşılaştırmı tı. Ha im :Mardin 
hemrn motoru i !ettirdi, dümrııı , 
• ıı petcn yakınımızda belirip 
kaybolan hır batmanın üzerine 
k•rdı. :Faruk Kenç Hifcğıni kap
mış he,·ecanlı bc~ecaıılı orad n 
ora)a ko u)or, hayvanlaıa ates 
Ptmeğe çalışl\ ordu. Faruf:u, tü-
1cği bırakıp sinema makine ınin 
ba~ına geçmE'ııc ikna edince) e 
kadar, üzerine do"ı u gıtmekte 
olduğumuz balina ka) boldu, öte· 
kiler de bir ha) lı gerimizrle kal
c!ılar. Uzaktan, arada bir, b::ı il· 
nanın birinin, ha~aya su püs
kürtluğu halA sorüleblllyordu, 
fakat artık geri dönmedik. Fa· 
ruk Kenç de ancak bu kadarını 
Cılme alablldi. 

Balinaları geride bıraktıktan 
aı: sonra atc~c dUşmUş gibi kaeı. 
fan bir } un us surfisü gordük. 
BU~ ük bir telaş ıçeri inde hem 
r;aşılacak bır hızla ılerliyrolar. 
tem de her havaya fırlayışların
da gö' delerini tamamen sudan 
<'ıkarıp yaylanarak, b"r kaç met
relik hır mesafe) 1 birdrn atlı
yorlardı. 

Bir gece CV\Cl Fa)al adası 
açıklarında. ateş balığı lınileri
nin yakla~ırken can h:nlile ~u· 
nuslardan kaçı ına ahit olmuş
tuk; şimdi de San Miguel adası· 
na yaklaşırken, bu sefer l un us
ların balinalar tarafından ayni 
luruma düstırulduklerini goni· 
lOrduk. 

Sın ;\figutl 
ad• ını ıe!.'is 

G üne§ batarken San Miguel ın 
burnundaki buyuk fener 

~anıp sönme~e başladı. Ak am 
ekizi )frmı ı:eçe adayı borda

ladık. San ?ıliguel karanlık için· 
deydi. Mehtap ''ardı. Bir müddet 
ıonra Herdeki ikinci bir dcnız. 
fenerinin hizasına ,ı.ıeldık 'c bur. 
mı geçınce, Azorların en bu~ uk 
limanı olan Ponte Dt?lgad:ı h 1.ı 
ına geldik ~c burnu geçince. 

Azorların en bü\iık limanı olan 
Ponte Delgada'nin ı ıklarını ı::or-

·Riiyanı• a11tra~ı Tanra'ıla 

dtik. Eğer .\zorlara u~ramı$ ol· dl\ et etti. Bııluştu(:umuz 2aman 
a) dık duracağımız liman burıı ı ilep süratini beş mıl indirecek, 
olacaktı Oldukça biıyiik olan biı: de motoru isleterek ona re
• ehrin ışıkları genişçe bir kör. fakat edeceğiz. Bu yüzden yolu· 
lezın merkezini kaplı)or, soluna muzdan 15, 20 mil ka,Ybetsek bi· 
cfüşen karanlık bır ha\'zadan le. bi;y le değişik bir hadisenin 
::c.nra, daha ufak. ikınci bir ışık ıkl h:ıftadır, bir ) elkenlinin iıze. 
kümesi göruntiyordu, rinde, deni1in orta ında bulunan 

Ponte Dclgada'da Portekizce kim elere ne kadar mühim görü· 
konuşulurmuş. Buranın sakinleri ııcceğini tahmin edersiniz. Her
hı:kkında bildiğim bundan iba· kes kendince Mardin şileblle 
ret. En yakın kara parçasından karşılaşmamız hakkında ha)'alieı· 
., ağı yukarı bin mil uzakta otu- kuruyor. GemieHerden bazıları
' an bu insanlar nasıl adamlar- nın şilepte arkadaşlan var. Ok· 
dır? !\asıl yaşarlar? Dünyaya ne rnnu un ortasında onlarla bulus· 
l:ÖZle bakarlar? Ponte Dclgada' MU olacaklar. Kimj Mardin'in 
nın ışıklarını görmüş olup, bu çamaşır makinelerinde çama ır
tiuallerin ce\'abını bizzat öğrene- !arını yıkayacakmıs. Kimi kan· 
meden bu sulardan ayrılmak bır tinden çikolata alıp yiyccekmi~ 
bakıma yazık olııyor. Evvelre Oediğim gibi, hayal kuran kura· 
Atlaııliği ııileple geçerken bura· na ... 
ya uğramış olan, «Ruyam»ın ma. • ~ıardinı le karşılasmamıt a. 
rangozu Adem Usta ile konusu· sıl ba ka bir cihetten •Rüy:lm• 
)Orum. için büyük önem taşı)or. Yediği· 

- in anları çok fakirdir, di- nıiz. ilk fırtınada teknenin arka 
~ or. Üstleri ba~ları µaram paq;a. nll'eği ~Ü\'erte hiza ından çatla· 
Ama bir ınema ı \'ar, görme) in. mı tı. o zamandan beri bocrum 
1 tanbulda yok öyle sinema. Or- )elkenini kullanamıyoruz.. Jlaşim 
tasında havutu bile var. Mardin, «?.Iardin1' şilebine tel iz. 

Kim bilir, belki de ilerde. 
maksadı mola vermeden yclken
lı ile Okyanusu aşmak olmayan 
lıaşka bir seyahatte. Azorların 
San Miguel adasındaki Pont Del
gada limanına gelip, ŞU havuzlu 
sınemayı görmek de bir 'iın na· 
1ııp olur .. 

* 1 Temmuz salı • Dun gece saat 
2 de San .\lıg.ıc.:I adasını 

~cride bıraktık. Yeni rota ile 
Porteklzln St. Vincent burnuna 
do 1nı seyır )apıyoruz 

Amerlkııya gllmekle olan 
lardin şllebiJe obur gun kar I· 

ıa mamız muhlcme •. Ha~ım Mar· 
dm gcmlnın SU\'arilerini kotra) a 

ıe, kırılan direğin dlçülerini bil · 
dirip, talimat verdi. Geminin 
ırzgAhında bizim bocrum diregi 
ıçin madeni bil' boru < keryt>) ya 
pılıyor. Kar ılaştığımız zaman bu 
kerye, direğin çatlak kısmına ge. 
çirllecek \'e bu :.ayecle arka ) rJ 
ı;eııi yeniden kullanabileceğiz. 

* Bugün 1 Temmuz. Denizcili!< 
H&) ramı, Rüzgar hafı! esiyordu. 
tla\•a ~!ine llydi. Blitun gün dur· 
rı.n geçti. Yalnız geceleyin ka· 
raıar biraz dumanlandıktan on
ltl, Denizcilik Bayrı.mı Ş!'refine. 
mehtaba kar ı uç ha\al fişek a· 
tıp, e) rinc baktık ... 

<De\öımı ur 

lslanbul Sergis1nden 

Maresal 
J 

Tito 
~ok ııeşeli 

Belgrad'da Yunan mebus 
ciler heyetine verilen 

çok parlak oldu 

ve gazete
ziyafet 

y ugo ıa,ya'da on lıc,ş gunlük kaH•nırt haıcketiue ilk i, ı iı ak 
bir se) ahat ~ apan Yunan rdcnlerden biri idi. 

nıclıu lan~ le gaıctccilrrınden Yeme? •ın «onuna docru ~larc
nıiiı·ckkcp hcrct Atina~ ıı <löndu. sal. halkı teshır eden ~ıeak :-e· 
Heyet, bilindiği sıbi Bcl~l'at'l:ı 1 sıyle lıiı nutuk sö~·lrrli. \'unanı~
:'llareS<JI Tito tarafından kabul tıın \'e Yugo:.la\ya) ı bagla~ an 
edilmı~. ~lareşal mebuslarla ga.1 b~tlaı dan bah~ettı, bunların bir 
zetc<·ilerin ı;creiiııe lıiı' zi)afct !pakttan kunrlli olduğunu .söy 
H!rınıı.ti. ı-:tnos gazete inin mu. iNii. Xutuk elem·e~e trrciııne 
harı iı i ?İ)afctı şu suıetle anlatı- edildikten sonra Gondikas a\'a· 
~or: 1 ğa kalktı, :'llarcsalln ~öıleriı;in 

Bir tı•pcdr, gcnış bir parkın ehemmiyetinrlen, biıtün Yuıı:ın 
orta ındıı bulunan Prens :eul'ıin partilerinin \C milletinin ikı 
c ki ikametgahı şimdi huı;üme· memleket ara~ıııda do:.tluk bağ. 
tin re ını mısafirlerını kabul et-ı !arının kll\'\'etlendirılme 1111 ar
ınek için kullaııılıyor. :\lares~l zu ettiğinden bah~etti. 
Yunan heyetini burada kabul Tercüman hu nutkun -on kıs. 
etti, yemek ofrasıııdıı mü hım 1 ınına grlincc :'lf:ıre al bunun trr
biı nutuk söyliyerek Yııııani,,tan- tüme:.ini beklemeden Gondika~
la samimi bir ışbirliği arzusunu la kadeh toku~turdu 'c: • :'lfu
bildirdı. hakkak benim sıhhatime içiyor-

Kö kün kapısında dört subay unuz, değil mi?• dedi! 
seıaın dur vaziyetinde Yunan he. Yemekten sonra ka:ıve ve •ikör 
~etini beklirordu . .!'IJare al Tito iN' biıytlk salonda içildi. Burada 
~·az kıyafeti ile bizi holde karşı- birçok resim ~ekildi. l\lare•al 
ladı, mebusların \'e gazetecilerin gazetecilerle birlikte re nıını 
birer birer ellerini sıktı. Yunan çektirirken fotografçıya gulerek: 
meclis reisi Gondika~'la kısa hir •Beni daha genç gö~termeğc 
görüşmeden sonra bizleri ) emek gayret el, sonra karışmam:. de· 
·atonuna da,·et etti. di. 

Salonun ortasında at ıı;ılı ;;:ı>k· :\fare al yemek cs:ıasınd:ı ne~ 
imde biı· masa vardı. ;:\larc~alin eli bir ta\'ırla fU hadiseyi nak
sagında Yunan elçisi, solunda lettı: ·Gondikasın oturduğu :yer
General Kosmas, karsı ında Yu· de iki ene ene! Rus :\iare ali 
nan meclis rei i, onun sağında Tolbukiıı oturmu~tu. Yemek es. 
Yugoslav mecli reis \ekıli bu- na ında bana Yugo lıı\)'a) ı Rus 
lunuyordu. il emen biilün Yu. tarın kurtaı dı1!ınclan bahsetti 
go lav hükumet erkanı. b;ııı gc. Bu ı;öı doğru clrğildı. f'akal ev 
neraller zi) afette hazırdılar. sahibi idim, aksini ;..öyli) emez· 

Biltün yemek esnasında ;:\iare· dım • 
şal yanındakilerle \'C Gondikas· Ziyafet pek samimi olmu , \la. 
la göniştü. Sofrada bir tek ka- rcşal c:ıki dostlarını kabul edi· 
dın vardı. Lidisa Sendzus adın. yormuş hissini \'ermi5. Yunan 1 
daki bu kadın parti merkez ko· mebuslarının \ c gazetecilerinin 
mitesi azasından \'e mebustu. hep~inın yemek listesinı imza et. 
~Jaresalin Almanlara karşı mu- mıştir. i 
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Memleketin müdafaası i ·n 
olduğum Hazırlamış 

zifesini Mustafa 

projeye gore Başkumandanlık ~~ 
Paşa, Erkôm Harbiyei Umurflİ) Kemal 

Reisliğini de ben yapacaktım. 

Projenin 
' a~ı.ıı ı 

- HO -

Hfıtıratıınızııı rlunku kı mııı· 
da bahseltıgım projenın 

c asları ıınlaı dı: 

1 - llaıırlanan pro.ie 'c~ a 
plan hiç bir \'akit ,\nadoilınu'l 
~ıı~akı Mıllı hududu içerı in
drn ayrılma. ını tazammun et· 
nıiyecekt i. 

nıak, o '.!Urıuıı ~aı llarına gorc 
~llk su~ olmakla bcı aber lehi. 
mıze ka) dcdılet·<'k bazı :ınul· 
Jcr 'arclı. :'ile eıa İzmir 'ila\ e· 
tınde huhın:ın \'uıı:ın l.tı' \etle· 
rinın arkasında clcniz olması, 
Jzmırle \'unarıi;:-t.ın arasında 
muhim bır ımiııia te kil edi)or
dıı. o 111ıııanl:ıı Yunaııı tanı bır 
marerı~ a atan lanı kar. ı kendi 
mcmlcketlennde ku\\ cllı liır 
muhalefet e~ckkiil ctme~c h..ış 
lamıştı. 

Yunanlıların re mi ve) a sa,ı. · 4 - İzmir ,.e Fo a olmak 
ri re:.mı. İzmir ,·ila,,etiıı ı il· iızere ikı haıei\ct ussunc da\a. 
hakını ilan etmeleri \'e yahut nan Yunan ordu,una kal'"! ılk 
İtılaf de\'letlerinin :ıfoakı Mıl. zuhur eclccel: fırsattan istıfac!c 
1ı hududu dahilindeki ana\at:ı· ıle bunları ~ekdığc~ınrten n,ı.ı· 
nı inkısama u~ratacak herhongı rabilccek ekilde Geciı:: nehri 
bir teklifı bize cebren kabul sıınalinde ,.c l'enııbunda ) ıgı· 
ettirmesi halinde makamı hll~- ııak yapılacaktı. 
fet H~ saltanatın " hilkumeli A) Ba?ıkcsir ,.erh"sinde 
senine 'e mecli. i millı, res- 61 ınci fırka ile mılll mufrcıe· 
mi hir bıı tr~ebbi.is \'e harrkrt· !er , ardı. r.11 cephe daha kuv· 
le bu cebir Ye tehdide karşı bır ,·etli bir fıı ka ile t: k\ iye cdl 
tedbir alabilecek ,·aziyeltc bu· lecekti. B) Salihli cephe inde 
lunmadıkları takdırde \·e yahUl :.!:I ÜllCU fırk:ı ile mıllı muf, e. 
.) apılacak hernevi mu~lihanc zelrı ':ırdı. llurası da iki kuv· 
ıe ebbü al mii~mir bir net ıcc 'etli fırka ıle tak\ h,. edilecek· 
,·eremeıse ıı·f son bir tedbır . 1 • tı. Aydın cep ıe,ındc ;;; ncı ıır· 
olırıak üzere bu plan tertip ka ili' millı müfrezeler ya al· 

danı :\lıralay Bekır Salll1 

olacaktı. 

f) onkarahicar • lsP 
nurdur • :\i~dc • Ka~ crı 
laı 1\ le Kon\'a \llfn rurıııı • • • 1 
'a ettiği ruıntaka):a on~1 
koloı dıı kunı:ındıını 

1 Fahrrttiıı (•a~ ın Gene ~ 
111 reain ,\lla\) u,y ı:ıı 

edecektı. :ıı;ntaka kun1ıııı 
rının 'azifeleri. seferbt 
siir'at 'e mtizanıını tcl11

Jll 
mcklc berabeı· a:.a) 1~111 
faza.sı. ihti~ acın 'e deP0 

!arının h:ız:rlanm:ısından 
ret bulunacaktı Bunı:udS 
k;ı c·ol: mühim olaı :ık •1 

fer hatların:ı V<' c Jıha d 
rına efko.} ac:ıkl:ırdı. ll' r 
hul unan rcncbi ı ıtaıaıı • 
!arından te~rit edilmek ş~I 
cio tane muamele ~ürece 

7 - Ba}kumandantıl> ' 
sıııi .:\lustafa Kcııı~ ı I' dt 
ı:rkanı Harbıvci t.:01uııı 
ısligini Ali F{ıal Paşa )11 

tı. !\!u~tafa Kemal paş: 1 
zamanda g:ırptaki bar<'1' 
ı c edecekti. 

Jlf'' 
i\liı-.ılay Cafrı· ray~:ır 

~ ııpılan tebligat edilmi \e maaınafih hiıküme. mı tı. Bunlardan top \e maki 
tın ~izli \'e azami mua\'enetine nelıtufekle mtıcehhcz iki bin 
mazhar olacağı da nazarı dikka· ki ilik biı· mufıe.te Sokecle top. Ediı nede bulunan bırıııc 
le alınmıştı. Dersaadctle Trak· Janacaktı. C) Bandırmada km·· ordu kumandanı tııı 
ya hakkında bu planda bir mu· vetli bir fırka ihtiyat olar .. k Cafer Tanar (sa}ll1 Gt 
talca dermeyan edilmemesi se· kalacaktı. ÜçıincLi kolordu tek- Cafer Tanar) Bc~e ını.ı 
bepleri lstanbulla Trakya \'e mil Kilikya hareketini uzcrinr planının bır surctı gondc ~d 
ı\ııadolu araısına kuHetli ccııc- alacak, Punto tulara !:arcı lcd· ayııea aşa!!ıda hutasıı • 
bi kıtalarının ı;:lrme i ıhti birler ag·ıa.vacaktı. A.vnl ı:ı b' d t bl' t ıınıştı 
malıne mebnı .\nadoludan oıa· ır e c ıga ~apı ıe 

manda Ba ktıınolndanlı"'ın ihti. pla" nda bahsedilen .:cbCP 
!ara hakım olamamak eııdı~e- 6 

' - dıl 
ı.icliı. yatını teskil eılrcekli. lıakkuk ederse tatbık e !• 

On be inci kolordu kuman ti. Rumelideki kolordu 
Oralarda ayni \cçhile haıe· danı Kazım Karabckir ras:ınııı mümkün olduğu kadar }. 

ket olunarak aradakı manianın kumanda~• ıhma gırccck nıaıı ludaki kolordular mısıJltl 
izalesini ıntaç edcbılecek hare- on tic;üncii kolordudan ,.c icap bcrliklcriııi ) ııpaC'aktard ıt 
klta le\'e ul olunarak Anado· eder e on be inci kolordudan garlaı 111 tarafsızl:klaı ı 
lu ile ırtibat lesi i elzemdi. Baskumanclanlık emrine ihti· olunataktı. Pa) ıtahtın '~ 

2 - Birinci maddede hulasa yatlar aynlacaktı. kamı muallayı hllafctııı b 
edılen sırası \'az.İyctin tahııd. 5 _ Gediz ne hı i ~cnııh•ırc!.. 'i taarruzdan 'ika)e 'el 1 
dıisiı halinde Rumclideki kol· ki ı;:rup:ı l\JirGlay ncCcl csa ın sa hıri Uyan ahalinuı ~ 
ordularıyle hususiy::li :11\\'alı General Refet Bele) Be:y \'C .:i. ra ) apacaklaı ı t~ea\U ıc c 
bulunan on beşinci kolordudan malindeki ı;:ruııa 'ı'u uf izz"t ~· ınudafaa eclılccckt1 • ş 
maada üçüncü, on ıkinci, on Pa,a kumanda edccckleıd. 'Trak)adan erki Tı~b: t~ 
U"Uncü, on dörduncü, .virmıııci f kuu mclhıız herne\ ı ~ 6 - zn11t • Eski,ehır Eotıı 
kolordular Harbh.·e Nczarctinın duıdurulacaktı. in alal'ı~ le Bıırsa \llhc!mın ,,r 
24/12/1335 tarih 'e 32 numa· ihtl\'a ettigı mıntakanın ı,uman· (l)C'\'atıtl / 
ralı kadroların ikmali hakkın· ~ 
daki gayet mahrem i aretli -

~~;~~~~~:;:d~aıfoen icra et-ı Kızılay Hem<ire Okuluna Öğrenci 
Bu seferberliğin mU\ affa ki "f 

~etle ıcr:ı edilebilmesi için ,i. 
mendifer hatlarıyle ~ilah drpo· 
!arına elkoymak \'C şimendifer· 
!eri kendimizin i~letmesi liiı.ım· 
dı. Bunların ııaı:.ıl yapılacağı 
hakkında tafsilat \'erilmistir. 

3 - Düşman dc,·letlel'in icra 
vasıtası 'e kunetlı bir önciısu 
olan Yunan ordu unu İzmıı· \'İ· 
!ayetinden bir defada c:ıkar· 

Alrnacakflr . 
b' 

932 . 933 ders ~ılı iı;'n Ord •ı he•abına cğıtımlcri istan ~ 
ki Kızılay llemşıre Okııiııııda ~ aı>ılmak \ e Ordu Hemşır~~ 
tistirilmek uıere ::?6 ya~ına baspıamıs orta okul mezunu 
ci alınacaktır. • . , t 

Giris ~artları As. 'fılıbh e o:.uıunda, Lc\'a~ı:1, Aınırlı" /, 
de \'e A •. SubelerınclP. ;:öriilür. ( 11370 · 2~../ -----·-

Miıhendis mektebinin eski 
adı •llendesei i\liilkh e• 

dir. nıekte· 
bin Cadı iis· 

!Jıl~ 

Bir, bir daha iç, ooh 1 g:.:;f· 
...~ ti sası ı 

) h' (!O 
) ır ııt'' 
\ .,\Jdrr ,t'. 

tünde) as-~ 

Eski Hendesei Mülkiye Abdülhamid'in kerlikle al~· 
kası rnkken 
bura ı • uıun 
müddet as· 
krn idare~ e 
tabidi. ·Jalı· 
c ı o ı l u n· 

nutku - Rifat Efendi, Yaver Ağa, 
sucu bolluğu - Geceleri boğaza 

Recep 
rağbet 

Paşasının 

Şerbetçi, 

48 türlü 

~ di, tst• 1 
) ıla 48 ,ıı 
l ,uyu • p 

~( lir. rakat hugun ic;tiğıııl'..J 
"b' o~ !ardan ı;oitnnıın terkJ .1• (i 

boru ile kalkılır, ınırta ı;a· suyu ~I Terko, ... milis Jlomlıl1~~· ,, .,, ' 
lurc;an op de ha5ına nO 'a clakl binasında boru ile yatılır, ı İçme 

vu lar, ha ı:nu lar buluınır, 

kab:ıhatli bir talrbe)'f', icabın· ....... ~ ................. ,,,..,,.........,,,,,,_..,........,..""".....,.... Y ff Zff il: 
da divan kunılarak ~e bora· 

E. T. T.~----,--
, Do tumun hu özleri ~I 
{ nt çncukluı:unıu, çor'' ,ı 

muzda içtiğimiz ı;uları it 
ıiı..,.. lctanbulun hcıı1e11 ,o 

. emtinde hile İl meınb11 .. ı 
zanın çaldığı borunun terııpo· 
una uyularak, meydan da~ a~ı 

atılırdı! ... 
O zamanlar askt>rl mekteıı

lrr Ramazanda tatil f'dilirleı • 
di. Ilu yüıdı-n, Ramazanın kı~a 
rastladığı senelerde vazın 1'11 

sıcaklar<la bilr, derse d~\·aııı 
tdillrdi. 

t~tanbulun ıl'aktan kavrııl· 
dutu bir :raı günü ~\b1iil!ıamı· 
din askeri mektepler ınüfetl i~· 
!erinden ferik riitbf'li bir ııa· 
sa ml'ktebe gelir. dh·an kt•nı 
hır, talebf'~'f' ı>adi~:ıha adakıt 
lüzumundan bah<>tder. "lonı a 
Anupa ile memlt>kf'timizi nııı 
ka)·e:.e rdtr'k aşağı nıkarı u 
SÖ7lerl sii} ı,r: 
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dimhin irade ilt. teda\ i lç•n 
\\'rupaya ı:itmi~tim. Ru ~ıc.ıı.: 
!arda onda neler c;ektiıtimi 
bir ben bilirim, bir de Allah 
.\deta yanıp kuruldum ••• niı 
de öyle mi ya? ... Sıcak mı cl•ı 

yuvorsun ~ir Ri(at f:fendin
CRifal Efendi Postahanaılr11 
Babıali radd,slne çıkarkf'n .,Jo
t:ırafta hir ~ekerltmt'ci lükl,:'ı · 
nı idi, ~imdi yerinde hiı kır• J 

~i"e nı:ıia:ı::ı"ı 'ıardırl n l~ b1•1 
lu turunç st'rhetindtrı ic. 011h: 

Kiinrii ha~ına 'eldin 'llİ c.ı-r 
hetri Ynı-ı·e \'ana~ hei'.Pn r!i '.!;,. 
~t' ı·hrtlerclen bir, hir daha İ(' 

ooh! .. 
Kiipriirü ~f'(•İnc·h·P. kadar tPı 

lcdin, su~aılın mı? Hrmen r.r 
rchc l!İr, hiiyiik barılaiı Uf' 
limonatavı iç, nnh! .. Runlıııın 

«Bil n<'rcılr:, .\nupa ncıe- hi<' hiri!ii Anupada vQk. On 
ılr... Onlar bbd•n ~ok dakilPr ırakta yanıp kavru 

g e r i d i r· lurlaı"!• 

ler. Bir Ya· Ru ırari11 nutku dinlh·r.ulr• 

lıtı ne ıanıan 
ırrir em .\tı · 
ıl ii 1 h a nı İ· 
flin bu pa •. ı. 
•ını ıuıtırl.ı· 

rım... •.,t:l!1· 
hul kadar' ""r 
ht'tri"i bol \P 
"r.•ifli erhrl 
o;atılan ,·r ı-

11·1kikatt>n aıdır. \dım ba,ınıl.ı 
hiı· "Crbt>tri. dnnılurmacı, hir 
ıltğil"e r-.ucu dııkkanı urrlır. 
f\ıı hııo;ıı.,t;ı adrta omniwınnı 
Rıımlan dolavı. ,. ki yıa~a ı!İ 
hi, e:urur ılu,·ac;ık 11lanlat bPI 
ki riı- Plan ,·arıtır. r.11 da "ir 
,,.~,.1Jidir; fakat 111gıirt lt'sel 
li~l! .. 

r.o<az.\ 
RAGBET 
S ıeaklar Hiıünclen Ro~a1 ı;o1' 

ra~beUt... r.~kiden a' fi· 
,·e~·e r.dPn· 
lrrl!Pn lıir tıs 

Gt>re ~'ç \akte kadar ııc:ziynr, 
mfinhip bir noktada dur.ır:ık 
ctenili !ieyrediyorlar... Geçf'ıı 

h:ırt•ki mehtapta ıla ık"\ı:.o ha· 

kikattn o;evredilecek gihi iıli. 
Rn'fa73 sanki ,.,r ~·rr (;İırıih 

/pn,ilf'r ,·erlPstirilıııi ti; 111.ır.. 

nıra ""'·rin,. clov11fan11• ""~~· !<:: 
<l:ır ıı,ii1t' lıli , Sahil 'nlıı ı. .. ~•·n 
ha a motiirlü n•ıtalarla ı.;. 
ınıı,fu. 

Fimirgandaki ~a1in11ıln ,.,.~ 

hulıımı,·anlar rlonrlurına\ ı oto
mnhill .. rint> ırttirth orl,u~. :\1r· 
r'>k1ı bir lll'Kaitası"' hııı·.,dı ,,, 
rııl:ınmı~ tamam 1'?11 11•01 ır'-.l 
-~\illi .. ! .. 

Tarabrn rl ~ı· nrııılaıı .. cı j hıl 
mnor. "'7inolard' 1 tıı an halk 
otnmnhillr.rılr. <.ıhililckl kan:ı· 
nPlerctt mtthfau' gr.rt'nin <.A· 

r:-••nı çıkarı~·11r. 

nir hartadanhr.ı i mr htap 
v11l.:fıır. Fakat halk ılPnfıin ka, 
rıınlık, he\'ht'tli m:ınnır:ı~ını 

l;t" 
ı.atılırdı. nu uların o 
mahc;uc; hir !eneli \'arcl•· dl 

ıl •• harifültr ki içcı·kr11cle 
dt>ta hoğaıdıın ka3 ar gi t 
Ecıladımız sura pek. "',ıı 
imi~. Suvun en i~ isiıll• 

lic;ini :ırarlSl'rnl';, r1' 

'·er ll"abrı :ırılatırhrdı: •Hani hlı dl'! on 'llı hirer ·ıto· ... ,.rf'tml'ktf' ıle 71'\ k :wıu M 

Anupada. lıilhas a f 1 
ıl.ı sarap mütehasoısJarl 1~(1 Rıınlar a~ızl:ırına aldılı111 
ıalıııı rin ini derhal tıı~ r~ 
lrr. Tiatla cr11f'~ini tıi!d 1~ıı 
trlıasc;ı•lar .,,ilr \'arcfır. ,,t 
hir ,·ııılum alınca: .1,•ilA~1-r 
nın filin sato sarahı• ''ı' 4t 
h~I ki'! tirio ı>lnrlar. r. ı,1 ı 
e'-k iılr•ı Mı miilrhas~ı•l11 td 
• •• ,\ ğ11na hir ,ucfull111 1 
lınc-a llP sn~ ıı 0Jdul!ı10 .. ı 
hal tu in eclPt l"rmi · r 
galilıa hıı mıitrlıa«ı.~1'11, 
m:ıclı,l!ı irin, '-ll'D t"•kı r. ~ 
'et \erilmpnı""" haçfl'l11 

• 

ılei!:', hlle'iiı R nıenıb':ıl' 
ı. .. ıınnk bile iıııkıinqıı fi 
di . 1 '·oktur. C\'a· tar .l!İbl yanıp knrul. aJ.! ... • nıobll .aıııı l:::o'-iJlerM ~ine a'ııi 1'alahal.l< 

S 3 
Hr a:a kiip df'mi<,Jer. 'llmış. :ık .ım ur. 

ergimizin 1. Tem muz Perşembe günu ;1~shu:laşın~\~'. "r.RRP.Trt. sucu ı.ırı ışinMn "rn" sF.Ktz Tt:Rı,ü 
k k d d. d · ıd.... I'"' 1 "trbetı:i idı ). nou.u<ar "'ı..ınea "11l11k tC:\IE SUYU 

hı mP.rı'.ıba surn fdll~ 
ı.-.clır'I lıncu•h·ctlf'rirıdt'~tı 
ıli r. htanhuldan hah~~,ı 
•ah '' hnacı rıiikef11 rıl 
ılrrl7. ~ ıtı"'l hu h11•ıt fı a Ş0!111n0 a ar tem ıt e 1 ıgi i an o unur. s I' ' lı A : • sıcak ~iinlerıtP 'f'rbetı:t ıfıil. ~~~~;or, 1~:~: Gaıeted~ okudum. t,tR11lıııl-

• 

....................... , mr:aıı •feıı ı:ı. .. •~rı ntliintlpki \;;alRh;ı. ııt r. ... 1!:11 ı . ıfa 4R fiiılti İClllP !.11\ll .-:ır· """"'""lmı! .•. 

~ .............. ıımı:::ı........ ----------------------------------------,------------------------........-~--------------------------------~ 
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.ı Vali, ucuzluk olduğunu iddia ediyor 
~'tiıdı: B (Başı 1. elde) 
>'~; t ıı bir hekim sıfatile 
t1 b~ eihfs edip nesterlemesı 

Helsinki Olimpiyatları, dün 
büyük bir törenle açıldı 

8~0~~ Barem kanunu çallşmalan devam ediyor 

\'oı,.. 
~ '""ve b td!ııler{a PIAJlarda sarkıntı 
~ıp IA ıcabında kamvonlara 
~ >'•ııııın:ık. oldu~u muameır. 
dtrecıeı!ll 51 ıtın Adil Tlbha gon 
111 da al · Burada hellP.rinden 
ıu lııc b llcaklardır. Bunıın kanu 
l'C:de h~~es'ulıyetı yoktur. Her 
llı.ı hır iş' '>ını 'ermcğe hazırım. 
"tsıtıdır ıtenre değil bir trşhi' 
•~ı..._ ~ · Bınaenalevh bu uaz 
.,~l!ld • ., 

tJ: tdenı a sark lltılığa trves-
~•klard er, karşılarında beni bu 

tı A ır, 
!.!er ıtıUb 
fıya 1 un mevzu da ~iye· 

l:dlr C arının ucuzlatılması f. 
ılaııtııda l'~en sene tak ım mey· 
~ l•<iJ.ın. onıates sattırııcağımı 
" \:irı a :u uzun mlıddet fıkra 
b.ııde beli rlere menu oldu. Her 
d.ııı su_,c ~e PE'stcmal sıırıp ken 
te a.!lıinı a değıldım. Beledı ·e· 
~tışı yaptırııcal.1ım. 

Meınleketimizdeki . 
Sıcak d:llgası 

'l'ııı t!ıeto <Batiı t. ride) 
f•'ıceıerın!la çaJı~ırlar ve r:ıs:it 
1~1.aıyonu~ sık sık neşrederler. 1!lı takı Uz bu ne~rlyatı :ıdım 
.\\'ruııa P Ntığı içın bllhıwa 
hJllıl•kel~ nıemleketimiı.e ch-:ır 
~llda ~rın hava vazıy<>tleri 

lab b ız. er An için mnltlm:ıt 
taıoın 

lot'daıı k olduğu 'eç!lile Ek va· 
~ lakı uzey • doğıı 1 tikameti 
lıa,a d:ı ederek yayılan sıcak 
lltıı batı &ası Afrika 'e Avrup.ı· 
bıııı.ırıdı.ı kınıarını te ır altında 
Urıar111 r~r. Bozan bu ılal~a :-ıiz 
tııııa k esirııe Afrika ,.e Av· 
lebdıt ı~alarının lçerilerinl do 
:eıı sı~k ecek bir hal alır. Uu 
erırıden dalgası, Fran~a s ıh•l 
~t :F'raıı A,·nıpa kıta sına ı;;ır· 

• sa ve Almanyada mev 
~tıı bır~:krmaı sıcaklar yUı:iln 
d' 2U:ıarı can kayıbı olmuştu. 
, t~Ya d ~ hızına bağlı ol:ırnk 
~· dalı:a: J: Yayılan sıcak ha· 
l 'dtıı ge lplardan \'e Karpat 
d~lltlıur ~erken bir hayli serın· 
1 lııberı t Aiernieketımiı.ın <tim· 
~lldı.ıeı.ı ~sır t!ahası dahılnde bu 

'•dır ava da bu serlnlemi' 
ha ŞaYet 

\>a ak Ek,atordan gelen hu 
~~erek~: Afrıka içerlerlnden 
(ttlııı1z ngazı üzerinden mem 

~ıı hare Yayılmıs olsaydı, o za 
tıilıı ıınız haraptı! 

la·ıııa ,~kşarn iızerı İran hudut· 
~•:.ıı.ııı .;ınıs olan sıcaklık d:ıl· 
fit buıun r ucu da ~lacarıstın· 
le •rıııde u~ Ordu. Batı Almlnya 

'e '1 serın bir hava esm k 
trece ~aklık 21 • 25 &antlg:-at 
i '. lıalbu~rında bulunm ıkla· 
~, 31 5 l dun ~ehrımizde "61 
lıca~ Ankarada 35 santigrat 

l\"ru vardı. 
hl Pa kıt ~llıış buı asının ortalarına 
ti Uç Eün Unan sıcaklık dalgıısı 
~ t!e t!rk 1tınde memlekeiıri 
1°luııa d ederek do~:ıya d~l!ru 
li.~ıe 

foto g.. ı· -uze ı 

Müsabakası 
·~ ~· gör <Ba~ı ı. tide) 
l: lleıried t rtıplenmlş ad:arı· 
~ "eıc Un sona ermi5tlr. 

hede liste halinde bildir!· 
~llııııd YelH; çekilecek k•Jr'a 
t 4Iaa talıhH okuyurularımıza 

ı ~tr at~ktır. ~ 
~ leceıı: lttabi noter tarafınd~n 
ı larıııııı Ve arzu eden okuya. 
~~abuec :a çekıliste hazır bu 

1 "'%ıe e lerdır. 
~ıı~ 1 du de Yanın onUmUz:leki hafta 

ı; r Pt h t\ı lfüıPılınası llYJ:l~ arvJ oi· 
11 " ııı•tat ~U cekıliş gUn ve yerini 
ııd~ ,J ~ llAn ne karlar okuyucııları· 

(!O'~ İran' eddaeceğız. 
rııı''l' 
tstoll K 
s il;. ~. argaşahk çıkfl 
ııııl: Ct' boyıe <Bası ı. elde> 

1i 11<1 llıınaı değerli bir sanayıın 
ı~:;; l~ 1.: edileıniyeceğlnl 5Ö)le-
0~. af \ d lı l>artı-
rl tt. ~l?ı.etı lllf l rnı 

11cıı1'~ "<llt~ 1 &abote • 
1 tı'

1 r 'l' sl[) or 
~ l: alıran 19 

ell fO ~. •n h. - ' (T.H.A.) - Ye. 
b' 6 t~ l>ttroı Uk11ınetinin İniılizler 
ı;t~ J ~ te tbbhhtı!Uını halletmek l· 
ıll· .- v,r 811 l'\ se geı;mesi ,.e Bas· 

,krıı ıl'. tı ~i~ 1 d ıvarnussallana'nın son 
g~:".ı ~~~.~Uı,~ııı,.cte İngilızlere ka r$ı 

~ eti' ,tı '-;J et ınetın tokmdığı ta\Tı 
111° bt ~th 'Paınesı üzC>rinl' komünist 

f
fff t~:ıııı.aınr~ısı taraftarları, glıli 

~ ~ it;, hukeı' er dağıtarak halkı 
~rı '1' .,, ~ etrn~1ete kar~ı gelmeğe 
~1ı;I• ,t lıl 'lıdeh S erdtr. 
ııı,·111 t~Jıı Uttller, Yeni hükömetin 
ıdi~:, t~lllltı id~k.Uıltni tehlıkeye sok· 
k· 'ti r~da ıa etmektedirler. 
•iJfi!! ~ lıkarartnıo '':tpılmnsına 
• ıl.L~t tij llıira 1 arar 'erildi 
r,ıt , ~ 11lttı b il <Had) o) - tran hü 

ı<tıfl ı11 t • hıııı1:!Un Tahranda karart· 
1u111 l:~?l Sııt1l ası~a karar \·erm·~ 
ıı.ııı'!ı ~: baş~:n~tımın bulunJuğu 
i . · • ~~la}ıb hrınde herhangi bir 
ıslP' ~ ltdı l'asıt tnanı olmak üıore 
d ,ıı;,. ~ alar dc\'rlye ~ezme:C· 
~ı~ıı J ~h\.~ 

ıt ··••tik .-- -
~1~10ıe "Stık cı ıkinci büyük 

ııı ı-<ta:ıdta ~•nıisini yapacak 
tıtnll • ~Uıı .\ıııerıı.9 <Radyo) - Birle 
odt;~r• t::.sr•:ıı.n lk~ Forrestal tlp!nde 
bsr rl b~ Ilı ln~ ncı bllyük uçak se 
P.~111tıl l•:a toıııu(a edecektir. Gemi tıO 
'1"

1' Jı ?ttı01 olacak ve 74 bin do-
/ I •caktır. 

Bu sene de boş durmadım. Ce
nup ~ehırlerine telgraflar çeke. 
rek bol miktarda sebze ve mey. 
va gôndermelerınl ı;öylcdım. Bu 
mallar gelmiş olduğundan fiyat. 
lar uruzlamaAa başlamıştır. Et 
ih!lkdrı yapmak i~tC>venlere de 
grreken muamrleyi yaplım. Şim 
dl dr Pl ucuzlıımı&!ır. }'akııt, il· 

lın ize hir knrıkatlir me\'ZUU da 
ha. Bu sıcaklarda halkımız etli 
\'e ya~lı ~emeklflre rı1l:brt Plme 
mclldırler. karpuz ekmek, hazır 
~emek. Hem keraci~er ~·orulmaı 
hC'm de <'"P boşalmaz' Mutfak 
mtemirr.iz.in değıştirılme i tıbbi 
bır r.anırettır. :Kış ıçin lce, eim· 
dıden tedbirlcrımh:i almıs bulu· 
nu,onıı. 

Kara sinek mevıuunda halkı· 
mızın da bıze ~ardım etml'lerını 
beklı\Oruz: Bunun için, kavun. 
karpı~ı kabııklnrı ~e mmr koçan 
!arının soka{ia atılmama ı mUca 
delenın ba~ltca fartıdır. 

~----

Bir avukat 
Tevkif edildi 

ltııııuı Mı~ ~ınmı dtn 

İzmır, 19 - Halk Partıı;ı men 
supları tarafından Kemalpa a 
ılçesının Ulucak koyllnde tertıp 
edıkn hır sıyasi toplantı esna
sında şehrimız avukııtlarından 
Ali Özkanatın Başbaknn aleyhi 
nC> tahkır edıri br)nnalta hulun. 
duğıı ihbar edılme i lizcrinC>, s:ıv 
cılık ~ aptığı tahkikat ı;onunıla 
konuşmanın suç trşkıl r.ıtilo!ini 
ti' hıl etmiş ve a' ukat Alı Oıka· 
nııt hıı ııabah ilk sorgusunu müle 
aki~ tevkif edilmiştir. 

Ola~ı 1. rlıfe) diğlnl ôğrendl~I :zaman l\feulı>n· 
kamp buna inanamadığını ı;oyle· 

toplanmış htılıınuyordu. misi ır. 
Yuk~eklıfi yetmiş melrl'yr J!l4rl Qlıınpiyat miı"abakalarııı · 

ıılaşıın !!tat trlbünlE>rınin ı>n füt rlaki J:UZl'llJk kraliçr"I rie ~r.ne 
kısmında, ve butun "tadyoın11 çe· Aınerıkıın karlın yUlme ekıhin· 
peçene kıışııtııcak şekilrle. Olim. den sr.ı;ılcn J\tiss Hrenda Helscr 
pi~'Bl oyunlarına lstlrak edrn idi. 
mllletlrrln hayrakları çC'kilmişti. l\lcksikalı Misı; Rios ikim·iligi 

ı:;nat 13 c J.!clrlifi vakit kain· rldc dmiştir. 
balık nrasında bii) ük bir ka) n;ış. Fin C'ıımhıırb:ışkanı iılıırrcileri· 
ma olclıı. Hcrkrs basını sahnnın mizi kabul Pili 
orta kısmına ~·e\•irmiştl. Riraz ııeı in ki, Hl (A.A.) - - Finlfın· 
onra FınlAndiya Cıımhurhaşka· diya Cıımhurhaşkanı. Tiırk Olim· 

nı me) rlanıi:ı gıirünılü. Aj!ır a~ır pi~ at kafilc•ı reısi t~tıııılml mıl· 
ilerıliycrrk sahanın ortasınrlıı l('t\'ekıli Fiirıızan Tekil'in l iyıı
duran beynelmill'l komite ile or· etınrlekı Turk ırlıırecilcri he)'e· 
ganıza yon komitesi ilyelerinin tini kahul r.tmıştir. 
ellerıni tekf'r teker sıkmak sure. Cumhurbaşkanı, heyetımi7 mrn 
l ı~ le hl'psıni trhrik rtti. Beyne!· suplıırn le \ıınışarak kenrlilcnne 
milel komıtccleki hütiin clf'\'letlc· iltifatta hulıınmı~larrlır. 
rin rll'leı:elcri. hu mC>rasimrle yf'r Olimpi\'at ı.ıı lopu 
ıılmışlarrlı. Yalnıı aralarınrla mıisah:ık11laı1 
Tlirk rlefl!grsi yoktu. Jlelsınkı, lll (A.A.) - D[ın 

Stndın tam ccrıhr kısmına rast -
t::"ll'n yı-rdl'ki ell'ktrikli lr.vhıırla. 
Yunanlılnrın Olimpi~ at vecızrsi 
olan Citius, Allius, Foıtius kcll-

iki kabile 

çekilen kur'a neticesınde Olım· 
piyat ı;ıı topu mıısııbakalarında 
şu t;ıkıınt;ır karşılaşııcaklarrtır: 

Bağn yanıklar 
rnıı~ı l. rtı'le) 

lan f'limlıdrn glıfocektlr. Hrm 
"" filin le rııAn dıı~manııı mr· 
laneti } i11iınden iltAll. kenıll rl'· 
halrtimi1. J.rndl gnfletim!1rlrn 
hö)le hir akihrtlr karşıla511ra· 
ğı1. 

nu ı:ihi ff'hikellrr hlr ..:•ınılı>, 
rorh~kiz, Almanya • Romanya, hir a_yıl;ı, hir sf'nf'ıl~ ortıılı~ı ~ar· 
Belçika • Cf'nuhi Afrika, Yııı;os· mar. Tiirki\'r.nin mr ı •lii '""' kr· 
lıl\ya • Anıstrnl~a. ital)a • Hın· '' .\~vııflan mıılıRc·rrf'tl taıııri 
rlistan, ispanya - Rrezilya, İnl!İI· kılan hir kısırlık \'Aıh·rtinP ıhı . 
tere • Avusturya, ls,·ec • Ameri· mr I, ımın bir 1anııı11 mP~rır~ı 
ka \'e Jlollanda · Rusya.. rtir. Fakat orman l.'lhripll'rl lır~. 

Arjantin ise kur'a harici kal· on sf'nf'ılf' ormanlık hir ı:ahP\ ı 
mıştır. çiil,. t"' irrhilıliıı:inr giire mf'm· 
l 'uthol !'leme maçında A\ustıırya 

1 
ırkrtin hnı kı~ımlıırının "~ı..ı~ı 

~faral'İ'•tan · J\lcksik~ .• 'tısır • 

J'inlanıfi)nyı 4 • 3 yenili karlıır nıifns ıtrdnılirrm"ıllJtinl. 
llel~inki, 10 (A.P.) - Bugiın 1 ça ,·tarııı. ırmnklıınn 1'11' 11\ ııra 

Olımpiyat futbol turnuva ınııı ~ığmaılı~ını, fr, f'7il111:ırın ıırlt• 
hir maçınrla, turnu\•a fa\·oı ıleriıı- ;tını. toprağın \'f'rim ııııılrrtlnin 
rlen sa' ılan Anı~tıırya Fın!findi· ha;:ı ~alııı lnrrla hiç" ,akl:ı~ııı;ı nı 
ya toıkımını 4 • 3 ~·cnmistır. A· imılirten kf'nıll ı:ii11imiiıh• g;;. 
YUsluryalıl:ır bilha~sa ikinci haf. rrrrk bir mr\ kitle i1. 
taymrla çok parJ;ık hir o~·ıın ~·ı· hre nrrnırnc·ıl:ır, nıf'slf'klrrinr. 
karınışlarriır. nirınci haft;ıymı ail hilıti :rnti\ !fi! nrnu :tın h:•l ıı lı 
Finlandiya lehine 3 • 2 bıtırmiş· rnlıin ii l:ıkılir r.ttlklrrl ;\·in ,111~ 
lerrli. nıt:ın topraklarının trılrici "il· 

Bıtşkan 
rf'ltp t1111tan elılr.n r,itın .. ı. ·o· 
lnnılıı nlıl•ığnnu npa~·ık g<irilyor· 
tar. kan ağlıyorlar. 

mr.lrri )'azılı idi. Arasında Tı·11111011 sino11tan A\anrığa -;iılcılıf'n, 
Biraz sonra da büyiik ı:cçit Ka"tamonn orm~n hasnıü· 

rf'~mi bnşladı. Kapalı trihUnün Ç ld ,. !'•l•le:;tı"" ıhırıi KiirJm Acarla, ılnniislı• An· 
tam karşısındaki kapıdan, sporcu arpısma o u ., ~ kara ba•mııılnrii Tiem1i lıiiçmen· 
J:nıplart sıirnırğc haslaclı En ön. le ~·ot arkıııl;ışlıgı ettim. \ \•an· 
de her millet kendi bayrnğını .ıl lnra A/nnu .tııaroıt•d rrtıı rıkta ıla orman 1 ıı,.me mıı•brli 
t:ı~ıyor, ıırknsınclan m('mleketin Sıırt, 10 - Şirnak ve l'erva· Va~ıngton, 19 - Hafif hır Pn Kaılri R:ıyrıık. miııliir ınıı :wlnl 
adını gösteren levhalar ı::eliyor· rl ilçeleri ara ında bulunan Ce. frk i~ on yuıunocn iıç gun ııılıd· Clhıın Koçııl ve ıllıter ormanrı· 
clu Gf'çit alfa he ~ıra~ına ı::öre ya· rr.irak mevkiinde ycrleşmış olan 1 c!l'lle a kcrl Walter Reed ha la· tarla konu tıım. Orman ıt,n n•ı· 
pılıyordn . Hrr milll'lin sporculıı· !:latuv:ın asırctl rcisının oj!lu ne ınde teriıni goren Cumhur· na onların hilı.?111 ıciit.lf'ril • hak· 
n pist iıstiınrlr bir tıır yıırıarak \l:ı lııp Ônıf'r Temer'in o~lu' başkanı Trum:ın bu~ün ha tane mal.: '" fnd hııklk<ıllf'ri onlar 
ve şerc( trihiiniiniin öniindt'n ı::e· t.lustafa, m:ıiyeti ile birlik\C', ay-1 den çıkarak llc~aı sara~a do.1- k:ıılar ılf'h r.tlP, ha"irrtlr. ınrf'· 
çt'rek sahıırl:ıki yC>rlcrini tuttu- nı mıntıkada olur;ın Finoi kahi-' mustıir. hilmf'k, hr.nim lı;l ıı çok ı stlfn· 

ıkıl Bulgar erı' lar. Srrrr trihiinliniin .lini.lnclen lesine bir b:ıskın yapmıştır. ;\('. Hoşkan gnzclcdlı>rc ıamıımi~le tirli oldu. 
ı:~crkrn, havraklnrıııı ındırml'k ye ııAradıklıırıııı şaşıran .Finoi i) ılr~tiğinı ~öyleıııiş la kol De· Jtrpimi1i11 hinlrn hu :nııhi:n 
~11rrtivlc srltım \'a1ivetl alıyor· kııbılesi mC>n upları derhal ı;ilah- nıokral J'arti Cıınıhıırha~kanı a-ı •lfı\"arh '"anmamız ıazıııı gt'ltli· Hürriyeti seçemedi ~-81'~1 •• Sporrtılar kafi_l_r.~.iııin en !arına sarılarak mukavC>mel et· daylı~ı içın kıml dl'St('kli)eceği ğinf' giırl' zatl"n al, çok k.nıoı· 
-0nıınrlC' Yunanlılar ) urıı,·orlıırdı. mek iskmi.~lcr \'e iki kabile a. nı aı;ıklamanııştır. Pıırtıııın kon I ılı lım, hn ılrfa ıh ormanrı ları· 

Hımul Jlullııbırımu l~n Rcriılr rle ka!ilryi Finlfındi· rasında başlıyan sılAhlı müsarle· gı e~ı gf'Jecek hafla Chıcagoda a- m11ılan IPkr:ır İı\!rf'ıtıliğim :ırı 
Edirne, 19 - Son günlerde \alılar takip erliyorlardı. nıe, ı;abnhtnn ak ama kadar de· çılal'aktır. halıikatlrri di~rr hlr .rawla ifa· 

Kapukule hudut karakolumuza Sr.rrr trıhiınu önünde havrak \anı etmıstır. Kaq~aya her iki Al hen Rarklry t'1·inılrrden ıtr~ e ı:atı~arağım. 
İstanbuldan s:elen ml~afırler, indir<'rck ııelAmlııma jestini. nus- :araftan kadınlar ela ıstirak et. iimilli Alımet Emin YALMAN 
gezdınlmek maksadıle gotüriıldü. va \'e peyklrrinin sporcuları tnt· misler \e netıcedc 3 erkek \'C Chicago, 19 - (A.P.) - De· 
ğü zaman ~u hadı C'Yİ nakletmıs· hık ctmcdilC'r ve tribüniin önün· hır ele kadın kurşunlarla delik mokrat Parti Cıııııhurba~kanlığı 
lerdir: den ııeçerken selam \'aziyeti al- deşik edilerC'k öldunilrrtüştiir. adnylnrınclan ve J~n•kan Truma- Edı"rne cezaev'ınde 
ı- Hız hudut karakolumuz madıhır. Sovyet sporcuları beya7. Çarpışma esnasınıln iki kisi de nın ) ardımcı ı olan Alben Bark . 

Kapukule)i görmek mnksadıle f'lbisC'ler givmişlerdl, Rıınıınla. a~ır ıırette }aralanmıştır. ley Df'mokrRt Parti konı::rt'sınde rna ~ ı ı. 
1 
rılel 

orada bulunuyorduk. Bir akcam beraber kC>ndilrrinr. tf'z:ıhiirat Sağlık Bakanlığı teşkilô- ?d.ay. seçilmf' ıhtimnllerınirı 5ok miş olan Xobetc:i ı:ardıyan ek•e· 
üzeri idi. ha\•anın knrardı~ı saal. \'apılmadı Bir nr1:ıket h;ıvıısının ıyı bır dıırunıda nlrluğunu so~ le ri•ı 20.30 senC>lık mahktinılar<lan 
leroe Kapukulc hududumuzu a· ic:ıp eltırdi~i nishetıe alkışlandı· tına yapılan tayinler :niş ve ynşının faıla ilerlemiş mıırekkep olan 50 klsiııın hUcu. 
yırım {Stop Tlırk - Bulgar) ya· l:ır. En fıı7.ln alkış toplayan mil· ,\rılrnra, Hl (T.IJ.A.) - Saıt· ?t.mıısı hu U5tın i:ı ileri sür ili en 1 nııına uı?ramış \'e )aknlanarak 
zan Kapı civarında yalınayak, letlrr Finlanrlh·a , Norrcç. nani· ı.k , P. Sn. yal Yarılım Jfak:ınlı~ı 1Lıra1lara şu cc\ :ıhı \'r.rnııstır: ~.m•ıkı bağlanmı~ , e lıağırrnası 
lınş açık\'!' pejmiırde hır kıyafet marka, İ~\'C'Ç , İnı:itterc ve Ame· ıeşkılfıtında b::ızı tayinler yapıl· . ıClaclstonc'un fl'i ~:ı•ıııcla iken na da nıey<l:ın ,:rılmeden annh· 
te iki Bulı:ar eri tclô.ş Ye hcyf'. rika idi. Tiirk ı;porcıılarınn k;ır51 ınıştır. Inı.ııllrreclc !la•hak~nlık yapmış tarlar elinden alınmıştır. lltı ısı 
canlıı o Cl\'Rrda dola~maklıı ldi. ldR hararetli trz:ıhiirat yapılrlı. Jlu meyanda, llakanlık lılıi~. olduğunu, L:ıtin faırı Catonun hıtıren mahki'ıınlardan yedi kışi. 

Adeta bızl burııdım kurtarın HPr millrtin ı:rıorrııları gi} i- trşar mua\lnligıne, Bakanlık an ~ ıışında 'unanca~ :ı çnlı tıitını 

1 

di!:er gardh anların otuı·mııkta 
demek ıster gibi hallen \ardı .. ni•lcrinP son dC>r<'ce ıtına rtınlş llukuk mllsa\lrı Te\·f!k Ça~dam. Chacuerin _70 ya ında ıken Can· nlıluğu oday~ ıııderek onları do 
I:rte~ı sabah bu erlerin makıne-ı lerdl. Arirta birhirlcrıyle wrafet Klıtalı~:ı ~nj?lık ve Sosyal Yar- ter bury hıkfıyelerını laıdığı unu kısa hır boğuşmadan sonra baJ:. 
lı tufekle mucchhez hır jeep l ıırı•ına cıkmışçasına geçıde ka· dım Mudurlilt:ün,. llıga Hükfı· tuvor n:ıusunuz? l ıamağa ve tecrıt C>lnı"l!e mU\·af· 
otomobılıne alınarak gerıye ı:otü 1 tılclılar. nidmkiler. onların ''n· met tabibi nr. l\luamm {Kora. nen ısc henüz 'i4 y;ı;:ında)ım 1t>k olmu tardır. Bu arada gar· 
ıuldtiğunü oğrencııb demifler- 1 nında çok hasıt l!iyııtili blclılar. tay gelirılmı lrfdfr. o?'nınUn onun.a. 'kadıır n~ ıle va dı~anlarClan bımi bo)nundan 
dlr. ı Grcll ttsmt bir ı;ant s(irôil. w,· kıl geçırcceğımı ı.anncdı)orsu- c: <' 1 de baC'a ından ~ırm!ltll· -o- Rundan sonra ı:ahoya ı:elcn Pin· Tarım Bcr1<crn ıg"'ı, Toftic nuz? " 

., nıı•tır. 
ltalyada gayrı meşru IAndba Olimpiyat komitesi lıaş. Heyeti Backanlıg'"ı Batı Almanya Cumhur- \'azi)cti goren Çocuk ko~uşu • • kAnı ııçış nutkunu verrli ve llcl· Y 

çocuk tabırı kaldırıldı ı;inki'dc XV inci Olimpb•at O)tın· backanının eci öldü ı:ardiyanı, ke~fıyeti dC>rhal asa· 
Roma 19 (Nafen) - İngıitf're l larının bnşladı~ını hilclirmrkte Ankara. 10 (T.H A.) - Ta· " ., gıdaki jandarmalara h:ıbcr Hr· 

rıın nakanhğı Tertış heyeti bas· mış ' 'e jandarmalar işe vazhct 
den sonra İ ahada ga~rı me~ru ~erf'f cluyriıı~ıınıı sliyleıli nıı 51· kanlıuına a.rni bakanlık Rac mu. Bonıı. rn. (A.A.) - Dalı Al. • k hk' 1 k 
rocuklarlıı ıl ... .,ı l ı' miihım bir ka· 

1 raıla şehir l1anrlosıı Oliınpiynt "' ~ matı)a Cumhurba,knnının rşi r(lcre • ma tını arın açmıısınn 
~ 1 fı•tti, i Tnh in !\ahit Uygur ter· , c daha miirssif hfıd!~l'lerln 7.U· 
rar e lınmıştır. İtııh an tem•ıki· muşını çıılıyor, st:ıdın ~eref rl • fian tfı.,•in eclilıni.~tir. Fraıı rlli lleuss Knarıp huı;:ün h r1 • 

1 
d 

!P.r mecfüi, bundan hö:le ı:ııyri reğinl!, Oliınpi~ııt h:ıyra~ı Çl!kill· bir kıılp krl7.i neticr.~i 71 yaşında uruna mr.y an rr.rml'nıış er ır. 
.. 1 ı rl rl JI" rl 1 1 1 tı O d' .. 1 oldıı"'u .halde burada, velnt el· İşi ehrmıniyetle ele al:ın C. meşru çocuk Ubırın or a an ynr u. ır yan nn c a orı ar a • r ınaryus O an ~ SaHılığı tahkikatına de\am et· 

kaldırmı~ ve bunların da dıl!cr lırkcn yüzlNce güvercin havaya nıiştir. mt•ktcdlr. 
çocuklar g•hl drvlet işll'rinde uçunıltıyordu. profesörler Tekel Genel Müdürlüğün-
\•azife alabıleceklennl llAn etml~ Bıınrlıın ı;onra eski Olimpiyat Ankara, lll (T.lf.A.) - htan-
tır eampi\'onlarınôan :\ıırnıi. elinrle Ü den tekaüt edilenler .. bul nı,C>rsitesının fıc profosc). 
Şimdi)e kadar b nlC'rce ıra~Ti 1 Olimpi):at . m<>şalr~ı ~lduğu haldr. ı iıne ııit Ordııııar) ıislıik kararı Teki'! l.enrl mürli.lrlül!ü, 30 

mesnı çocuk de\·let vaz.ifesl ala lada ııırdı Saharlakı ve Maraton Yük ek tasclıkten çıkmıştır.. senc-yl doldurmuş \e yaş haddi· 
mamakta\•dı kulrsindekı mC>şalelcri, elindeki Duna Rijrc, fst:ınhul Ünh·ersl· ne uğramış memur ve mlist:ıh. 

Bundan ~nra nüfus dalre!Pri ateşlP. ıut11 tıınırkcn. trihllnler· tc i Tıb Faklilte ı hirinci Cerra· clC'mlrrlnclen lOl kışiyi tckaut 
de, bu gıbl çocuklar ıcin ebe· den uiul~u halind.~ YÜ~selen aJ. hi kiirslısü ordıinar)ÜS profr-ör· etmiş ve tckaUt C>ılilC>nlf'rin İ· 
veyn kaydı açmıyacaktır. kış seslcrı Adeta goklerı yırtıyor· liiğiine a) nı kur. ü profr lirli Dr. simlerini havi 11 le) i dun lifin 

Londradaki Asya talebe

leri toplantısına sol 

cereyanlar karışmış 

du. Kbım İsmail Gıirkanı Giiz has. etmiştir. 
Olimpiyat yemininden ı;onr:ı, tn lıkları kursüsli profcsorlüf!ü· Tekalit edilrnlcr arıısında fs. 

biwıık merasim sona ereli. ğünıi ayni kiirsii profrsörü kl'ndf'run müdiirii Necatı Er!O:r(. 
Ynrın miısahakası olan güreş· Dr. Naci Hrngisıı; llıstolon , .c çıık, Van hıtErniicllirU Tevfik Er

çılrrle atletlerimiı ııcı;it mera•i· 1<:mhrioloii kiirsüsii prnfrsörlii- giil, Artvin mlidiirU Slllcyman 
mınr. katılmamışlarıh. Ge(·İrlc İŞ· ğlinii, ayni klir ü profiisörü o. innn, \e ]forsa 11.\1. Ek peri Sa· 

L-Ondra, 19 (i\'ııfen) - Pakis tırak eden memlC>kellcrın sayısı \"C'YS ~faskar yapa(·akl:ırclır. di Çctinyılma:r. d:ı vnrclır. 
tan Talebe crmiyetinlıı istegı \e 67 irli. d k d I Fethiye Belediye 
A•ya Talebe Teşkı!Atı tarııfınrlıın llu ararl:ı, merasimin sonlarına NATO' a i e egemiz 
tertip edilen \'e Londrada topla· do!:ru statta ~arip hir hfıdi~? .ce· Anknra, lll (ANKA) - Pa- Başkanlığı 
nan Asya talebeleri konCcran~ın., 1eya!' ettı. ~prırcular~n .. g.ırı!ıne tistcki Kuwy Atlantık anlaşma· Tarık Maro'nun ölümü ı:zeri 
da göze ı;arpan aşırı sol crreyan tııh ıs edılmıs ol~~ .. bııy.uk kapı. sı teşkilatı nezdinrle Tilrk Daimi ne açılan Fethiye b!'lediye !:ıns 
burada komüni~t olmıyan tnlebP. I d~n, heyazlara burunmuş çok ciclegellğıne Dış tıraret dairesi kanlığına, eczarı lskcndcr Yer 
mahfilleri tarafındıın gayet Ccnıı ~Uzel bir kızın koşarak sahay~ Muşa,frlcrinılrn İsmail Kavadar guz ~C>çilmlstlr. 1 kender Ye:·goız 
karşılanmıştır. Bılha sa konfe· ıı~rdil!i ~örüldü. Sırtında c~kı Ul\ ın t'dılmiştlr. (' 11 P. Ildır. 
ransta Hındi tan ,.e Paki tnnda ı unan kadınlarının kullandık la· ,... 
hükum sürmekte olıın rejimlere rı ~ı:kıldf', beyaı bir rnk \•a rılı . ı 'l 
karşı görülen cerevan ,.e Çın ,e Koşa koşa orta yere gelrli. ller· 
Sov~ d Ru~yanın mı•al ııö tcril-j kt-~ . ~a~ırınışt~. Gene kı.~ın, ı;ı'.!h 
rne~ı konferan~ta prote•to \e per~~ını -te~sıl. eden, r~unya c.u. 
gtlrültillere sebebh•f't vermiştir. rellık :Kral~tes.ı Armı ~ııuse!a 

--ıı- olduğunu :soyluyorlardı. Kıl, mık 

Ed. O p il k • ı ofonun yanına karlar koştu. Ne· 
ırno • • ongresı fes nefese: 

bugün toplanıyor 

Edirne 19, (Husust) - Yarın 
Edirnenin D P. İl Kongre~i ya· 
pılacaktır. Bunıın Jçin Edirne 
lıllPtvekıllcrl ve bu arada Ad•· 

let Bakanı Riıknettın Nasuhioğ· 
Jı., İstanbul IilletHki Mukl'r· 
re~ Sarol ve Parti müfettişi :Ma. 
ni a mlllch rk!li Semi bugün 
şc.hrimıze gelmlşlerdır. 

Bir lngiliı filosu 

lımire geldi 

İzmir: 19. (A.A.) - J. W H. 
Benner komutasındııki Pluky, 
Hulanın, Chamelon, Fıerce ve 
Sursay Mıyn tırama gemılerln· 
den mütesekkil bır İngilıı: filo ıı 
bu sabah saat 8'de limanımıza 
gelmıstır 

Necati llter Sivas 

Valisi oldu 

Ankarıı, 19 (ANKA) - An· 
kt.ra Valilı~ınden Merkez \'ali· 
!itine nıkledılml& bulunan Ne
c.ıtl İlterın Sıvas Valili~ine Uyi· 
nl Yüksek tudikten tıkmıştır. 
Necati İlter. önllmüzdekl günler. 
de Sivasa hareket edecektir. 

•Bayanlar, baylar!• diye siize 
ha şlııfkC>n polis işe miiılalıale et· 
ti. Tertip komitesi iiyt'leri dr. şa. 
ı ı rınışlarrlı. Polisler km yakalı· 
·a ı 11k, kıırı::atıılıımba ı;talt:m dı· 
fiti çıkarrlılıır. Sonradan bu kı· 
un, komünistler tar:ıfınrlan tah· 
rik edilen \'e sulh gösterisi yap
ma~ı kendisine va7jfc olarak ve· 
ri!en Hıırbara Rotraut I'lcien 
adında Bntı Alm:ınyalı bir tale
be olduğu anlaşıldı. 
Yarın güreşler başlıyor .• Atle· 

tizmde dort yiJz ve sekiz yüz met· 
relrıin ııcçnt('lerine 'e on hin 
metrenin finaline iştirak cdiyo. 
ı uz. 21 temmu1rlıı ) apılııcak ınil· 
il mııc için fııtbolrıılarımız yarın 
akşam Lahli')·e hareket eılC>ct'k· 
lerclır. 

Olimpiyııt ~111ellik kraliçesi 
Helsınkı, 19 (A.P.) - Olimpi· 

yatlardaki gazeteci l'e fotoğraf· 
c;ılar Amerikan karlın yil7me eki· 
bindf'n Miss Deliana Meulen. 
kamp ile Eon derece meşgul ol· 
maktadırlar. 

Yapılan anketlerden çıkan ne· 
Ucelere göre fıliss Deliana Meu· 
lenkamp 1952 Olimpiyatları rü 
t~lllk kraliçesi illn edilmiştir. 
Kendisine bu kraliçeliğin \eril· 

S2hs - t 

AmeHh Dış! Iİ>ri Hakanı Dean Ar he nn lnglltr.rt~ i 
tinde kendisine Oxrord Ünİ\ er!!İ lf'SI tarafından fııhrl hukuk dol. 
torluğu un\•anı \erilmittir. Yukarıdaki re5imdı .\ehe on (solda) 

doktorluk kıyafetile gorul~or. 

{Bası 1. ddel 
Bır Bakanlık yaptığı tetkıkler 

Eonunda haremde ~ apılacak ta. 
dıllerın hayat standardını 'e me 
murun nufus adedını esas almıa. 
tır Hl38 dekı ha~ at standardı 
~tiz kabul edıloıği takdırde rn~ı 
de ~ uzdP. 341,6 bir artış kaydedıl 
miş, hu ~ ıik P.lış 1952 nin ılk al. 
ıı o}ında bir mıktar daha faıla 
la~mı<:tır. 

YinP 193R dP baremın alt ka· 
demesındekı memur 60, en yuk 
sek kndemesındeki memur altı 
ytız lıra almakta ıken bugun alt 
kademedC>ki memur 175, ust ka 
demeöeki memur 1000 lira almak 
tadır.. Halbuki ha~ at standardı 
e•ıı ına ııore ıılt kademede1{ı me 
murun 344, ü•t kadem"dekı me· 
murun da 203'; lira alması 1:e· 
rrkmektedir. 

Dugunkü biıtçe imk.Anları ile 
hunu tahakkuk eltırmek kabıl 
rılnıadığı için, barem ehramını!l 
kaide•ının daha fazla hımayesı 

Akşehir hakimi 
Durumu açıkhyor 

<Ba~ı 1. cıde> 
le sl) ast bır polemık açılmasına 
\e bu hususta · Zafer• gazetes•n. 
de üt yıldız imzasıle :imi bir 
mevzuun sıyasi bir münakaşa ha 
ime gctırilmesıne ve bu sebep e 
pek muhterem profesör Sıo:lr'ık 
Sami Onar'ın şah~ı:na ya?rh~ı 
bir mektubun ı~tisıner "dılıp 
boyle politık bir tariz vesllMI 
\ ııpılmasına üzulduııı. Yerel ~I 
mız kıırıır hukuk profe orler•mıt 
\e ıııc~le'k adamlarımız arasınCl:ı 
kıfııyetli \e takıtırkAr ve ne l" 
ki bir alAka celhetmıs \'e muhl" 
lıf gazete re nergıler•le şimıl 'e 
kadar nıııkaleler nesrolunmu~ 
\'e ıırore ör Turhan Fe.rzloğlıı 
tarafından bu 'ad ide çıkarı' arı 
de erlı e~er de iktibas olun·rıık 
·Adını kıtahımda ıftıharla zıkret 
tığ im ılk Turk bakımı. ithafı\ le 
bana bır nüsha ı hedı~ e !!dıldığı 
gıbi Hukuk • lçtihatln ;Jerg sı· 
nin 1952 sayı 12 nüsha ında kn 
rarımıı \"e bu vadıde gelen teh 
rık \ e tas\ ip mektupları m<>c 
mua ı;ahibi Konya avukatlaı ın 

dan Salıh Sungur tardından ln 
celenerek not alınm'!k sure ı• le 
neşrolunmuştur. :\ihat Erımin 
iktıbası hu mecmuadan olsa ge 
rektır. Çunkiı başka hlç bir • ec 
hile mektuplar ne~redilmemı5· 
tır Kararımızın tarıhi nh:ın 

Hl49 olduğuna ''e kararda söz:.ı 
geçen 'e tatbıkinden ıstınkAf e
dilen 4486 sayılı kanun H1lk 
Partısi idaresınde kabul edıl:ııış 
ve em~ali bir ılmi komisyon :ıy. 
lardanberı çalı masına rağm~rı 
ayıklanamamı~ olan antıdemıııc 
ratık .bnunJıı,f serisine -O b l nJ. 
masına ve emsali makale m..ıhıır 
rırınin düşiınresi hilafına pek 
çok g<i~terılebıleceğıne ~öre sa 
yın profesörün •son zamanhr· 
da• tAbirınin 1950 mayıs ıntılta 

hından evrelkı zıımana alt ve 
raci bulundtı~u ve o de\'re leş· 
rıi hayatı kastedildıği a~ıktırdır. 
Pek ziyade hUrmet t>tlığim r:ı· 
) ın profesöre yapılan tarııin 
yerstzlığinı belırtmek ıçin çe 
ti im bu telgrafın , aym :ram~nda 
şahsıma vakı tariz hP.defıni de 
t şımakta bulunmasına binarn, 
r.esrınl rica derim.• 

Kesi ane ormanları 

İhya edilecek 

zaruretı müdafaa o!unmak:a ve 
baremın alt kadrunelerındekı me 
mura 300, en ~tiksek kade..'1ledeki 
memura da 1600 lira verilmesi 
tı-kHf edılmektedir. 

Bu goruşun en dikkate pyan 
taraflarından hin de aile me!hu 
munun hırıncı plinda tutulma!l 
'e çocuk zammının on !ıradan 
30 llrıı)a çıkarılmasıdır. 

Bu teklıfe gore, bıremın muh 
telıf derece!erındekı maaşlar :".l 
miktarda )'ilkselecektır: 

20 lira asli maaş 300, 25 lir~ 
330. 30 lır 370, 3- l ra 4'l0. 40 
lırıı 500, 50 lira 575, 60 lira S30, 
70 !ıra 7!'i0, 60 lıra s1-. 90 1 ra 
97~. 100 lira 1200, 123 !ıra aoo. 
,.~ 150 hra asli maaş da 1600 }!. 

radır. 
Bütün bu tetkik ''e çalı ~n. 

!arın bnümüıdekı ~,ı içinde nl
ha etlenm,.sı ,.e yeni b.ar!mln 
1954 ms.11 yılından itıbaren m!
rı~·ete ı;ıırmesi kuvvetle rtıuhte
m"ldlr. . 
lzmir şehir otelim 
Ali Albayrak 
Satın aldı 

Uıuuri !!ufla ı,;.,,ızd~ 

İzmir 19 - Inşa,;ı ta:namlans 
lı hır ha) h zaman olduğu halde 
ıhalesi muhtelif sebepler yüıün 
den gecıken şehtr oteli, dıin ya. 
pılan ıhale neticesinde şehrımiz 
tilceıırlarından Ah Haydar Al· 
ba)Tak tar!fından satın alınmı, 
tır. Alı Haydar Albııyrak otel ve 
gazınoyu 1.251.000 lıraya utın 
almıştır. Bu p ra altı sene ta'k· 
sille ödenecektir. 

20 Temmm J952 - Pazar 
t lAl'BlL 

12 51 Atılı n pro:ram 13 00 Eabtr

ltr ıs 15 Eu u rlorı 18 80 Haf! a:e

lodılır 14 00 ,..eh.: .. eri ı-n ct:'ll ut!· 

nııı teri ıııod :ı a:nlOt!&ıı ıaldtıı 1aruı 

ı6 00 S.ırkı n t rl-ulor (Pı) 16 30 

Danı m ı • <Pi) 1~ 40 C:az u.:l~rl 

11 O M k oTtr trle baıbaıa 1 i 10 

Earkı ar Ol:u,.a n:lln afftr :S ruıı 1' oo 
1;.rencı ıaa•ı l~.4~ O~ro tr mtlod. tr 

( l'I) 10 OD Habrr •r 19 U Sukıl•r 

Olnı,.an Puıhan .A tındılt ıo H E:u· 
çuk orktıtrodaıı mılodllor 20 15 RAdro 

ı;autul 20,80 Fuıl ht71tl 21 ıo Yeni 

huhıılar 21 20 Dlnlı;vlcl uı•l::lerl 22 Oô 
~ııor hıbnlrj 22 U .S.tTlilô•n z ,...,:or 

CPI) t2 4~ Haber tr, 2! 00 Prorramlar 

•• ı!ınA mti: ::ı (Pi ) 2115 Hıf•ını:ı 

~ı•tklrı (Pi) 23 30 Kanıık uM ur 

lalar 24 00 Xapınıı. 

AS KAHA 
.so 'M ~ 

.\ an. Hıb:er u T• ha\"a rap :'U •S 

1ıta4 ııin?.J ıırktlar C Pi.) O 15 Gueun 
M:Tamı. 9 20 Sn tn m' ôdılı• ( Pl ) 

11 '~ Radro , tnrl' ıc• ıc oo Pil\: al

buma. ıo U Sabah natmelorı 10 45 

1ılnu ıaııar. 1 ı 00 Haf f earkılır 

(Pi ) il ı~ Sarkılar Olnıyan !'tdl 'Fo· 

lar 11.SO TomıU 12 00 Suk lar Okn7an 

B~lıfr• Ahor l!!,15 • 13 30 Aıhr sutl 

12.15 !.ltml•l<tt••n u'.!m 12 20 'it=•· 
ime ullm 12 SO Yurttan ıuler ı S 00 

M E A7ın T• habu!n ıa,15 ~alen 

muı •rl (Pi ) 13 O Ö;tle ~ıuttsl, 

lS 4\ M ık CPI) U 00 Han ra~rıı 

ı\ıam prorraw "'' bııan 

* 115 5Q Acılıı pronam "' l <1 Au 
n J7 O Sark''u Oku an Fıhot C· 

lnrln J; 30 Fuar cıyı (Pi ) 1 t 00 
ncuaı 19 00 ıı S A71rı .,.. Jı.ab.-!t?, 

1 O 1~ Tarlht•11 b r nrırak 1 O 20 • 'l'&•I 

Erden dana orke5truı ıo 45 Sarkı'a: 

Oku an ııa thh•r Gunr. 20 15 P.aı!1~ 
{Ba,ı l. rlılel ~uıttAI , 20 o ıı l; CM) 2C '~ Mu· 

esaslı bır ~ekllde tetkik edile. 
l'ek ,.e Jlızumu karlar UAç. alet 
rn personel verılecektir. Rize 
. erlı Armusıın yctıştırilmesine 
gC>r('kli ehemmiyet ,·erilecek '"' 

l lı~lkın ihtiyacı tamamen karşıla· 
nacaktır. Memleketimızde kuru· 
lacak onaltı istasyon \'asılası) la 
toprak tahlıllerı ~aptırılacak \"e 
lı anı::i mıntakalarda ne gıbi gub. 
rP)'e lhti\ aı; olacağı kat'I şekilde 
le~hıt edılccektir. Karadeniz sa· 
hılınde kurulacak ıki laboratu· 
ur sa~ esinde Rtıe mıntakasının 
ılıtbacı tamaml~le karşılanacak. 
tır • .Ne~lı azalmakta olan Kesta· 
ne ormanlarının yenidPn ih ·ası 
ıcın liızumlu tedbırler alınmak· 

tadır. 

ık (Pi) 21 80 Huırcovap adacı 21 H 

Sarın'ar (Pi ) 22 n Dansa da,..t < Pl ) 

22 45 1. 6 A •n "'' h.tberltr. 23,M 
Prorram ,., karıanıı 

t Z M t R 

U 5• Ac~ "" ıırorram 15 00 H&fıt 

ıulalar ( Pl \ 1 ~ O !:aı • •rl.r •• o· 
rnn hnalın 16 00 Da •ı>d•' .m U'I) 

löı5 ear:.•ar Jll45 ~urt tu•.nıtrl 

l r 00 Sarl, a: ı; 30 Akordtoıı ılı ı!ıııı 

a ı ı!olaıımnıı 1 llO ince ıaı ı• ~5 
S•nton k uor •r (Pi) Hl !)0 Hab• r •r 
!DlS S••ilmlı urln'ar IPI) 1 ;o 

Puar konuımuı 111 40 s.. •t 

JO 4~ Turt turk '•r 20 1~ Raci 

•ut 

utt•l 20 ao -'.!nr.11%'11 mnı ti CPI ı 

20,:10 Sanat ın•tu 21 00 1$arhlar 

2 ı ao l'ro:ram .... kapıı::ıı. 

İlôveı11i:deki h11lı11aeoı1111 
halledilı11iş şekli 
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Elektrik ceryam bulunmayan, 
yerlerde elektrikle işler bir 
buz dolabı kadar randıman 

i 

veren, alelade bir gaz yağı 
lambası ile itler harika buz dolabı' 

7.5 ." 4.60 ve 3 ayak hacminde 5 hoq m~.-cutfur ! 

EKIPi\IANLARI İLE 

2 TRAKTÖR 
lADET 10000 
5ADET 1000 

LİRALIK PARA İKRA~IİYESİ 

21 TE~llUUZA KADAR SİZ DE VADESJZ 150 

EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LiRAL 1 K BiR 

HESAP AÇTJRINIZ. BU ÇEKİLİŞ 

25 EYLÜLDEDİR 

T.C. ZİRAAT AN ASI 

* * 

s Vohram Gesar ve Ortaklan 
Beyoğlu istiklôl Caddesi 302 

. . . lur•o olsun ... lôstığe- ihtiyacınız olunco 
l~ınız ne o .. • 
o ·lınızo ilk gelecek GOODYEAR'dır. GOODY~AR 

• L b'ır •orofındo en fozlo emnıyet 
dunyonın .-.er ' b' 
oh.ınocok lôsıık dıye onınrnı~tır. Sunun sebe ı 

en soğlam . ve en 

eımer.ıdir. 

EAR. 

ARZUYA GÖRE HER iKi BOY ÇEKEN BU SON MODEL 
MAKiNENiN HUSUSiYETLERi 

1 • 1/400 

• 

Muhasebeci 
Aranıyor 

Tecrubcli bir l\luhıı ebe 
cl~c ıhtı)aç \ardır. htek· 
llleı ın Bahr;ck pı Lıınan 

Han kaı bında 22 Xo. ~a 
ınliracaatlaı ı. - VATAN 
tLAN l' IY A'fLARl 

Başlık maktu 25.-
2 ncı sayfa santimi . 4,50 
:s Uncu • 4.-
4 üncil • a.-
llln sayrası 2,50 

İSTANBULOA 
DEPO 
TESLiM 
FIATLARI 

• Tımımen • çelikten mımul 

HARMAN MAKl~ESI 
Yilz yirmi yıllık tecrObenln eseridır, 

Mc~CfiifM I_ -
INTERNATIONAL HARVESTER 

Markasını taşar. 

• Marşal kredisinden yeni getirilen ve rJIS 
: kredisiyle satışa arz edilen bu yüksek 1<91 

: harman makinesinin vasıflarından bir 1<8~ • • • • • • • • • • • • • • • 
• 

- Şişme lastlk tekerlekli, 

- Otomatik sap yedlrlcill, 

- Nakll pek kolay, istenilen yere 
süratle göUJrülür, • 

- Avrupa tipi harman makinelerinin 
aksine, tesblt ve tesviyede zaman 
kaybetlrmez, 

En geç Yirmi dakika gibi kısa bir 
zamanda faaliyet• geçirilir, 

Vasati mahsulde saatte Bir ton tan 

22 · 38 inçliği TL. 9.940 : 
• 

verir, gayet ince saman yapar, 

* * 
i.sviçtUNİN . en maruf ve ıso yt!!tl< bir Siaf 

mvessesesinin 'h;rikulide zarif, sağlam ve 

11.ao'et. /JaJiKt yakvllv Saalları 

• t 28 :46 ,, TL.11.240 : - Diğer büyük harmın makinelerinin aksine en 

fazla üç işçi ile çalıfır, fazla adama ihtiyaç 

göstermez, en ekonomik çalışma lmk6nın• 
maliktir . Türkiye Umumi Vekili : 

~====:.:::::.P. K. 251 İstanbul 

iPEKÇi 

Süratli hesap makinesi 

Dıınyanın n suratlı hesap ma 
kınc l Princetown'd.ı kullanıl

mağa başlanmıştır. l\I:ıkıne a. 
nbcde 2000 darb, 1200 tak im, 
lOO bın ccm )apabilmcktcdır. 

Mnkınc ba it hc.:.apların çabuk 
gorulmesını tcmın cdccektır ................ 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide ve Bağırsak hastalık 
tarı, Basurun amcliyatsıı 

tcdavlsı. 1 
'I notası - Rumeli Caıl. 

Serln Apart. o. 4. Tel: 
l!:ı.133 

1 

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

İTHAL MALI 
6 - 8 - 1 O - 12 - 14 mm. 

BETON DEMİRLERİ 

Yeni Partilerimiz gelmış 

\e en ucuz fiyııtlnrla atışına başlaıımı~tır. 

Adres: Mimar Kemaleddin Sok. No. 4-6-8 
(Emnlylt lıidürlüğil sırası) Sırkeci - İstanbul -

Telefon: 20466 26364 K. KARALI 
Telgrar: Karalın - t tanbul 

lmll)ın ahıbı: Sl:ı<A :'il KOIU.E 

llu 53) lda } azı lslerlnt fiilen idari' edrn mes'ul mu dür: 
RIELİB \'E:'\ER 

<\'AT X> Gazeterilik ,.e lalbaacılık T. A. s. - 1 tan bul 
VATAS MATBAASI 

](I~~~ (//o({/Htvwri Crt SATIŞ tEPOSV! P.E(PER alt Rır.a Sahenlc. 

~wiıldeiidtsi ~ınf!ç.r_lıın iıl 1 No il Uan~vl uilıf ı 
Tef! 40144 

-----
İstanbul ve Zonguldak Teknik Okullanna 

Girmek İsteyen Enstitü Mezunlarına 
İs:'anbul Teknik Okulu Müdürlüğünden 

• • • • • Türkiye Genel Satıcısı : O• 
,,,_ _ _.~--..· TÜRK INTER MAKiNELERi ~· 

Bankalar Hanı, Galata • lstanbul 

Telefon : 42983 

ANKARA : Posta Cadduı 78 
ADANA : Kartıyak.a Garaıı 
tSKIŞEHIR ı Satırlık Caddeaı 8 
IZMIR : Cumhurı1ot Bulvarı 93 

AC&NTELIKLERI ı 
ANTAl.YA ı Mehmııl Salcı 1 
AKSARAY ı' NIGiOE : Mııhmoı ağaçlı ve K.ırdetl111 

GAZIANTE.P Aaım Keplo.op Kol. Orıakl•O' 
KONY ı\ ı Altı oklar OrtakııCıı / 
ÇORLU (TEKIRD-'Ô) Süleyman Cemal Suıcr ~ ---

Erkek Sanat ve Yapı ve Kimya Sanat Enslitusü mezunla· .lllllAllll••••••••~-•Bı•••••••r' 
rından olup mühendis yetisınek üzere okulumuzda \'eya Z ln .. 

lJl 
vaııı 6,~ arkS guldak laden Teknik Okulun da öğrenim vapmak istiyenler 

geçen yıl olduğu gibi bu yıl da giri~ imtihanlarından .!VVel 

4 al!ustos 1932 tarihinde Enstitelcrde yapılaC'ak olan elemP. im 
tihnnınn tabi tutulat'aklardır. 

t teklilerin bu imtlhanlar:ı katılahılmek üzere vapılm:rn 
gereken işlemled Sanat \'e y .. pı Enstılilleri ile 6 8/1951 ta· 
rih \C 654 sa)ılı tebliğler dergisinden öf:renebılecekleri ilan 
olunur. {10657) 

Otomobil ve Traktör Acenteliklerine 
Yeni insa edilen \'e hali faaliyette olan Beher kat 400 

metre kareyi hpiz üç katlı Garajımız emrinize ~rtudedır 
Her türlü tamiratı dahi rienıhte eder. 
l\lliracaat yeri: Sıshane E\ liya Celebi caddesı Dumlupınar 

l':'.lrıııı 81 3 Telernn: 25317 ................................. 

,o 
operet 
Her 11"~r 
de. pabı,ııl 

l•o - • p 
3 perde muzıksl .~1. 

Gışc 11 de açıtır. 1 
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talıtıııda; Gelengül'le ya nyana 39 Eyalet güzeli arasından Birleııik Amerika Güzeli olarak seçilen New-York'lu Jackie Loghery Gelengill'le beraber 

Polls otoınolıilleri 
ltndat isteyen İsrail güzeline, silahlı bir 

polis otomobili yardıma koştu. 
Yazan: GELENGOL TAYFUROGLU 

İ~~n _Aınenka,>a gidince, ora- - Çabuk yctişiniz.. isuil 
ıu811 ~ırçok acaip şe~lerle kar. güzeJi Ora Vered, gazctt:ciler 
tad-y;1or. ~ugOnkil yazımda, tarafından kuşatılmış. Israil 
bil'ind u Polıs otomobillerinden güzelini kurtarınız. İmdat isti· 
•nıat e Yaptığım bir yolculuğu yor. 

a· ayını: Ben, U\'allı kızın gazeteciler 
&ab~~ &ün bütiın giızellcri, mü- ,.e fotoğrafçılar arasında ne 
'•loııaala~ın cereyan edeceği h1le geldiğini dü,ündilkı;e, ken 
tın J>r IMurecckler, seı:mere. di kendime gülüyorum. 
llasııs:vas~nı yapacaklardı. Ben Birkaç cadde)i geçip Şehir 
;\iağ . ~ıraz geç kalını ım. Sarayına do~ru yaklaşırken, 
'Ylııı,' ınıncc bir de ne göre· borarlör bu sefer başka tali. 
on be GUze.llerm otomobilleri mat \Cri>or: 
llıen/ dakıka önce hareket el· - Allo! .. 3!! • 20 • 28 •. Allo .. 

Aı ıs IDi? Allo komiser .. Komiser Fergu. 
~ti ~t~rse ben, otelin odasın. on .. Türkiye ıtlzelinl hemen· 
dünya~· tup yazayım derken, otelde arayınız .. Türkiye guzcli 

t.tı, 1 un~tmusum. Ga • lin • guh" Lafayette otc. 
>'ııı Sc~~resız, bir taksiye atla- Jinden kendisini alıp Şehir Sa
ttıı. Be ır Sarayına gıtmek icap rayına gotlirunfiz. 
araba n etrafıma bakınarak bır Türkiye llihnı duyunca kula
c!ııtan ara~ken, otelin önünde ğımı kabarttım ama Ga • lin • 
hırillj Polıs otomobillerinden gub'un kendim olduğunu ilkin 
buru~ koıniscri yanıma geldi. anlıyamadım. 
talııtı~ ona. anlattım. Arabayı o vakit komiser Ferguson, 
~llıir ası ıçln hemen ~oföre önündeki mikrofona do.,11ru e"i· 

V(! d' " ~ ~ker r 1• Ben de onun bu ne- !erek cevap verdi: 
~t b~~e teşekkür etmcğe fır· - Allo!. Burası 32 · 10 • 18 .. 

Cu2, aın~dan yola koyulduk. Allo .. Ben komiser Ferguson .. 
ltııdir·f 1'!' korumakla vazife· Türkiye güzelini getiriyorum. 
llııı, s~ .ınış Polis otomobilleri. Ga • lin • gub benim arabam
~llla1ı: lrusefer nizamlarına pek da .. iki dakika sonra Şehir Sa
l'"•lııı:stıkları yok. Işıkların rayındayıL. 
~''kıonİ kırtnızısıııa bakmadan, Tepemdeki hoparlör müte-
lheıı arın bağırtısıyle yedi madiyen konuşuyor. 

diyorı 5
arsarak, hısım gibi gi. 'ibayet yıldınm hıııyle Şe-

J\ra~r. bir Sarayının büyük kapısından 
loJıı11a an~n hır sa~'lna, bir de içeri giriyoruz. Otomobil durur 
~~tlcir ikı tane rnakinclltüfek durmaz şoför yere atlayıp ara. 
il ~l' tırılıniıı. nu tedbir, Gan· banın kapısını DCl)Or. f:ljılıo 

\'ıldı~lılikesine karşı~ mı . hürmetkAr bir hal alı) or. 
t~rkeıı ıın hızıyla caddclen gc· Ama ben: 
cltırnıaıi tepemdeki boparlbr - Bir dakıka .. 

......, Al~n konuşuyor: Diyerek müsaade i ti)orum 
~•lı ar o .• 32 • 14 • 06 nuına- Çantamdan çıkardıtım not def· 
.\ııo k:b~ .. Komiser Cekson.. terimin bir sayfasını kopararak 
~~"•rd rnıser Cekosn.. İkinci üstüne birkaç kelime yazıyo 
.:""'tre ~ Square otelinin 100 rum. Komiserin eline sıkı~tırır 
te~11 atısına yeti§iniz. Allo te~ekkür ettikten sonra uzakla 
lııttre b Square otelinin 100 ııyorum. O da merakla klğır' 
•oıı. atısı .. 32 • 14 • 06 .. Cek· açıyor. İhtimal, yazdıklarım 
lı cotlcrı . heeelemeğe çalışıyor: 

l>org ını otomobılln içinde. •Adımın Ga • lin • guh dt>ğil 
~Ilı 'B~len PIAkaya çeviri) o- Gelengul oldu~unu size ve sizin 
\ı~~a 'flrn arabanın numarı>.sı vasıtanızla Amirinize oğretmek 

lor, · 0 Parlôr bo) una anla· zorunda kaldığım için beni ba· 
s~layınız.· Dun~ a liuzcllcrj eı erine l.ong Ht'al h'dc teı tiplcnen plaj c'lenu•lcıinde alt ı gıiıcl bıı arada. Sol ba)lal.i Ge!en,üi 

, 

Aınerika, şiındiden 
lıazırlaıııyor. 

Dünya güzellik müsabakasmm gelecek 
yıla ait programı ve iştirôk tekli fi 

61 memlekete gönderildi 
Hazıranın ı.on giınlerindc ı..a . 

liforni? a'nın Long Brach 
şehri, Dü~·a Güz<.'llik 1\lüsaba 
kasının heyecanıylc çalkanır 

ken, bu müsabakayı tertiple 
yen müesseseler, yeni bir hanı 
le hazırlığına girişmi~ bulunu 
yorlardı. Değerli idarecilcnlcn 
Oscar ~lcinhardl'ın ba~kanlı 
gındaki Tertip komiteı.i, im 
vandan bu mü abaka\'a, dü"'•:ı 
Ölc;üsündc bir ihtişan; katınağıı 
çalışıyor, öteyandan da reni 'e 
parlak tasan•tırlan planla~tırı 
yordu. Nıhayet dı.inya slizelı 
setildiğl akşam. bu tasan'Urla· 
rın ilk müjdesi de. radyolar 
vtısıla ıvle bütun dünya mem· 
leketlerıne ula;ıtırıldı: 

1953 l llında ~ apılacak Di.ın 
~ a Güzellik Müsabakası şimdı 
kinden daha parlak olarak .. 
Armi Kuuscla Dünya Kralıçe. 
lıgi tacını giyerken, Amcı ik:ı 
da, 1953 ün haZll'lı:ınıı giriş· 
miş bulunuyordu. 

Bil'kaç gün önce, Tertip ko 
mitesinden bir mektup aldık 
Bu mektupta Gelengülün şeref 
le başardığı temsil \'3zifesine 
hassaten işaret ediliyor, onun 
terbiyesi, nezaketi. \'ekan hak 
kında orada edinilPn intıb:ı 
sitayişle belirtiliyordu. Millet 
ler arasındaki dostluk ve anla. 
vış havasını yaymak ve yaşat· 
mak fikrinden kaynayan hu tc· 
;ebhihlrre daima dC\•am edılc 
•efıi de bu ııı~ktuııta anlatılı 
•ırctıı. 

t>unyaııın her nıemlel..etinclr· 
ıı çeşıt ıniısabakal:ırın :ıpıl 

lığı ve her zaman Ja alaka 
opladığı bır gerçektir. Türlü 
dlar altında tertip edil'?n gıi 
ellik müsabakaları. hiç bir ıa 
l&n • Miss Vniverse• yanı 

• Oiınya Güzellik Müsabaka ı • 
;apına ve fhtişamına yaklaşa 
mamıştır. Bu mü$abakalar11> 
azametinde rol oynayan en bü 
\"Ük unsur. büyük sermaye fc 
dııkQrtı:ıdır. Bu bakımdan 195:1 
yılının ıniı ibaka ... ı hazırlanır 
k<'n bunrla da ~ene a} nı fcdıı 
Aı lık, mU\ aifakt} etın tik ar 

tı olarak göriılmuş 'e pren.ip
lendirilmiştir. 

l\lüsahaka komıtesının bize 
bıldirdiğinc gore 1953 yılınrla 
rapılacak Dunya Güzellik Aiti· 
s:ıhakıısının hazırlıklarına, her 
memlekette mutlak olarak 1952 
yılı ic;incle başlaııınalıdıı. !\eti· 
t·elerin daha parlak ~ckilde ta. 
hakkuku için, ı:ıman ölçü•O ol. 
dukça geniş tutulmalıd ır. ller 
memleketin kraliçesi, kraliçe
lık saadetini mümktln olduğu 
knd:ır uzun zaman hi etm~lı· 
dır. 

i\lusabaka komıtf'~İ hu i.._tjcr 
için, en küçtlk teferruatı dahi 
tesbit edrn genış bır nizamna· 
me hazırlaınıstır. 'ıuımnaml!
de, müsabakanın ınahallı rek
lamlarından başlaınıık suretıy. 
le Aınerikadaki kat'i neticesine 
kadar te\ali ederek :;afhalar, 
madde m:ıddc izah olunınakt ıı· 
dır. 

Diın) a lııi1cllık ~liı abaka~ı
ııın haziran a) ı zarfında, dün. 
yonın eli er memleketlerinde 
ne ölçbde bır alaka topladı~ını 
aksettirmek maksacll\le bir ele 
bro ür hazırlanmı tır. Bu bro-
Urdc verilPn bilgi) c :::ö re dun

) a güzelinin seçilmesini takl'i
hen 12 milyon kışi telc\l?)'On, 
165 mı iyon kişi de rad~ odaıı 
takip dmiştır. Bu rakamlar, 
Müsabaka komitcsınin bu mak· 
,;:ıt için ,·:mfclcndirdiği ti70 
mcınunııı doı t ı:-un rıı-,•anılı 

olar.ık yaptıgı ankı·tleı rlm r:ı
kaı tilin t:ıkrılıı hıı N 'a~ ı<lır. 
lliç hır ı.ııt'ı)c•t H:ıde ctınc
ınekle beraber bu sayıların, 
Dunya GUzellık Müsabakasının 
topladığı alaka dcrPcesi hak
kında bir fikir verdiği de mu
hakkaktır. Şimdiki halde beş 
kıta üzerinde 61 memlekete. ı,. 
tlrak teklif edilmi,tir. Bunuıı
la beraber bu rakamın daha 
da yuk elme ı ihtıma linP a~ rı
ca ışarel edilmektedir. Arneri· 
ka, bütün imkanları) le 19S3 tin 
kralıçe ını alkı maga hazırla
nı)or. Gelecek ~·ılın tacı. baka. 
lıın hangı mıllctın mes'ut k~ 

ııa na ip olacak. 
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El güzelliği 
~ir kadının ne dereceye ka

dJr kendisine itina ettiği, te. 
muli ~· "e ıüzellit:e ehemmiyet 
verdi&ı tilerinden belli olur. 
Tırnakları bakımsız, elleri iti
na!Jz bır kadın, gtizellılinden 
ve zarafetındeın çok kaybeder. 

Herkesin &ü1el tırna~ı ola
maz. Bu iUZellik bir tabiat 
verıisidir. Fakat her kadın ken 
di tırnağının cınilne gore ona 
uyıun bir tarzda el tuvaletini 
yıpabilir. İnce ve ('abuk kırı
l1n tırnakları makas veya kıs
kaç ile ke.memeli. hattA demir 
torpü ile bile törpülememeli
dir. Naı.ik tırnak1ara mahsu! 
kalın zımpara kığıdından ya. 
pılmış torpıiler vardır. Bunla
rı kullanmak l.tzımdır. 

Tırnakların etrafındaki d•ri
leri de kesmemek IAz1mdır. 
Bunları itmekle gidermek müm 
ktiııdür. Bunun için içine sa
bun rendelenmiş ı;ok sıcak ıu 
içinde parmak uı;larını yumu
§at!Dalıdır. Bu suretle yumuşa
mıı olan dErileri kemik veya 
tıhta bır lletle haft! h>fıf it
me~ k1fidir. Bu dertlere ve 
parmak uçlarına yumuşatıcı 
bir krem de silrnıelidir. Fena 
kesilen deriler ışeytan tırnağı• 
yapar. 

Tırnakların kınlmaması \'"e 
kuvvetlenmesi için parmak uc
llrını sıt"ak ze}1inyaja veya ba .. 
dem yaqına batırmalıdır. Fazla 
lnrı:Jn vfl'ya eatlayan tırnaklara 
renksiz tendilrdiyot sürmelidir. 
Bu bazı eczanelerde bulunur. 
Bulunmazsa ara sıra hafif ten
türdiyot sürmek de aynı işi gö. 
rür .. 

Elleri her akıam. hatU etin· 
de birkaç defa yıkadıktan &on
ra yağsl.% bir krem ile veya 
gliserin, limon ve kolonyayı 
birbirine karııtırıp iyice eal
kıdıktan sonra bu mahlul ile 
ya,lamak lhımdır. 

Fazla Jş görenler ve elleri 
çabuk çatlayanlar ellere çok 
yag!ı bir krem silrüp a•ceyl 

1 
pamuk eldivenle geçirirlerse 
ellori hiç bozulmaz. hep güzel 
kalır. Tırnakl.ırın cililı \'eya 
till~ız olması bir zevk mesele-

ilmin asaleti 

sidır. Kimi insan cilldan boı
lanır. kimisi de bunu hie sev
mez. Cilıt sürenlerin daima ci
llyı tazelemek. bozulan kısım
larını düzeltmek gibi bazı dert· 
lere ve iÜçluklere katlanmala
rı !Azım.dır. Cilt ıürülmiJş bir 
tırnak işden veya zamanla ci
lJsını kaybeder veya cilA bozu· 
lursa eok eırkin bir hal alır. 
Tırnak ciJAsını pek muntazam 
surette muhafaza edemiyecek 
olanların sürmemesi tercih e-. 
dilir. Tırnakları göderi geçi
rilmiş bir ll•tle bafıfçt parlat. 
malıdır. Bu hem tırnağı parla
tır, hem de ona kuvvet vtrir. 

Tırnakların biçimini cilt ile 
düztltm•k v• gözil aldatuak 
daha gtizf'!l göstermek mümkün 
dür. A rPSminde gorüldüğU gi. 
bl tırnaklar çok kısa i~e onları 
uzatıp ()val bir şekıl vtrmekle 
uzun tırnak haline getirilebi
lir. Bu &ibi tırnakların iki yan
larını boyamamak ve yalnız or .. 
ta kısmını boyamak lAzımdır. 
Eğer B d•ki gibi tırnaklar dört 
köşe ve geniş iı:e tırnağı daha 
aı sivri bıiakarak uzatmalıdır, 
yine A resmindeki gibi yan ta
raflarını boyamıyarık boyayı 
orta kı.!ima sürmelidir~ 

C resmindeki gibi tırnaklar 
ince \'e mustatil ise o zaman 
bunları fazla uzatmamak. ke· 
narıannı fazlı törpülememek i
cap eder. Bu bicim tırnakların 
ne alt. no de üst kısmını boya. 
mamalıdır. 

D resmindeki tırnaklar lü
zumundan fazla kUçük olanlar. 
dır. Onlara fazla itina edip iyi 
bakmak, kırılmamalarını dık
kat •tmek !Azımdır. Mümkün 
oldutu kadar uzatmamalı. tır
nağın bütün sathını parlak bir 
ciU ile kaplamalıdır. 

İnsan 'iicudundakl bütün lru 
&urları bilecek olursa onlan 

Uz tQıek v~ 6 term.em ... k bir 
derece kadar mümktindilr. 

Modaya d•ğil, insan kendi 
vücuduna. yilztin•. \"elbrn! bor 
Azasına yakıean ŞPYi ~·apmak 

ve moda:rı ona göre kendisine 
uydurmak llzımdır. 

R. E. Y. 

Emir Sultan namile maruf Meh· 
met Şemsettin, sayılı Türk Alimlerin
den biri idi. Halveti tıırikati şeyhle· 
rinden olan Emir Sultan, Dördün
cü Osmanlı Padişahı Sultan \.ıldırım 
Bayezidin kızlarından Hundl Hatuna 
ı;önlilnü kaptırmıştı. Hükümdarın 

.abbetlerine ,a:irdiği \'e iltıfatlara da 
nail oldu~u halde bislorini bir türlü 
aeıklayamamıı. kızını babasından is-

teyememişti . l\iha}et devrin veziriAzamı Çandarlı Ali Paşaya 
müracaat ederek padişahın kerimesine talip olduj:unu soyle
mişti. O zamana kadar padişah kızları Anadolunun en ısll bey
lerine verilirdi. Bu idet hukmüne (irmişti. Fakir bir derviein 
bu talebini bir küstahlık olarak karıılamıı ve kaşlarını de\"i· 
rerek· 

- Siz soyunuzu neden bilmezsiniz.~ 

Diye bağırmış, sonra da alay etmi§ti: 
- $@in fakir bir den,iş.sin1 Sultan H!nin nene~ 
HAdise Sulı.n Yıldırım Bayezide kadar aksetıniıtl. Padişah, 

Ali' Paşa gibi dilşünmilyordu. Veziriizamı huzuruna celbederek 
Ştmsettin M~hmet gibi prkın en tanınmış bir Aliminin kay1n
pederi olmakla iftihar duncagını Sö)ledı \"O: 

- '\-ok lalı, dedı, öyle mütal.Aa etme. Biz de asalete kıl:met 
\.·eririz. Ancak ilmın de bır itibarı ve asaleti Yardır. Eğtr bu 
ıat vaktile medreseye gireceği yerde orduya gırseydi, \·ezir et
mekte 8$13 suubet cekmezdik ya .. Cennetmekin pederimiz ~IU· 
rıt Han ·Bir kralın elıni sıkmam, fakat bir llimin ıı-liru öperim• 
buyururlardı. Biz kerimemizi Emtr Sultana münasip gördük. 

Sana bir sultan daha veririm 
Sultan Dördüncü Muradın kızı Ka· 

ya Sultan. 16.~8 de çok güç bir do· 
~um yapmış, fakat ebelerin cehalet· 
leri yüzünden dotumdın dört gün 
sonra ölmtistü . Kaya Sultanın koca-
sı 1650 • 1651 senelerinde sadaret 
makamını iagal etmiş olan leh~k 

Ahmet Pa$ıil idi. Ahmet Paşa, ıevce
sini ıonsuı bir atkla ıever. Uzerine 
gul koklamazdı. Bu aşkı bütun İstan· 
bul halkı da bilirdı. 

Cenaze saraydan kaldırılarak Ayasofyaya getirilmiş \'e orada 
ıömi.ılmüftü. Melek Ahmet Paşa karısının meıarı iizerine düşe
rek hüngür hüngür ağlamış ve teessüründen kendinden geç· 
mişti. De\Tin veziriizamı Köprülil rı.ıehmet Paşa, Ahmtııdin bu 
haline hem acımıı ve h•m de ha)Tet etmişti. B•dbaht kocayı 

kendisine celdili zaman teselli etmek ihtiyacını du ·muş \•e ml· 
nalı bir tebessümle M•lek Ahmet Pa aya bakarak: 

- :::e adam, demiıU. Sana ayıp delil mi. neden bir avrat için 
bö•1le edersin1 Elem çekme, sana bir sultan daha veririm. Ah· 
dim olsun. - * 

VATANIN iLAVESİ ----------------------------- 20.'. 1952 __...,, 

--

Bluz modası 
Her şeyde oldu:u gibi mo

dada da deği;ıklık ho;a gider. 
Klisik elbiseler uzun müddet 
moda idi. Bu sene blüz ve etek 
modası &algın halde. Eteklerin 
ç•ıitleri bol. bl(ızların da keza. 
Herkes günün her &aatinde 
blllz ve etek giymek hevesin· 
de... Etekler bol. dar. plise 
büzmeli, sarma velhasıl her 
türlUsü var. Bllızlar da patis
kadan, popHnden tutun da en 
ağır ip<:"kliler ve nylon kumaır 
!ardan blüı yapılı)or. Uzun 
kollusu, japonesi ve kolsuzu da 
var. Ora:andi, organza, ti.il. dan
tel gibi şeffaf kumaşlardan bol 
kollu. geniı kol kapaklı. ko. 
caman yakalıları yapılıyor. 

AMANIAI! 
6'UNG wo· .... 

Pati:ka blQzların yaka ve 
kol kenarlarına beyaz \.e}a sı

yabla islenmiş fistolar koyu
)Or!ar. Vaktıyle büyük annele
rimizin iç etekliklerini andıran 
bu blüzları Pariste yepyeni 
çıkan ve cok iyi tutunan gene 
bir erkek terzi ortaya attı. Gi
vencby'nin modelleri bu sene 
c:ok beğeniliyor. Hususiyeti 
eok değişik ve genç modeller 
eizmesindedir. Bir numaralı 
res.ımdeki pli eli blOz ve ete1< 
Givenchy'nin nylon kumastan 
yapmış oldugu bir modeldir .. 
Yak,a ve kemerin pliseleri etek
liklere çok i)·ı uymaktadır. 2 
numaralı blUz ince ketenden el 

plilerl ve valansiyen dantellere 
yapılmış kllsik bir b!Qzdur. 
K~a bir etekle gündüz a:iyile
bıldıgi aibı uzun bir etekle bir 
ıkıam yemeğınde de gıyilebl· 
lir. 

3 numaralı resimdeki b!Qz 
beyaı orıandıdendir. Büyük ya 
kası ve uzun kolları Jacque& 
Fatb'a mahsus bır hususiyet ta· 
şımaktadır. J 

4 nu"maralı resimd•ki b!Qı i
se verev işlemeleri olan kolsuz 
bır ıü;lü bliıbdur .. Sabahl•rin 
gıyılebilecek kadar hem sade, 
hem de şıktır. Beraber iiyilt
cek olan etek blüza hususiye
tini verecektir. 

R. E. Y. 

lngilterenin kadın 
hükümd rları 

Kraliçe Elisabeth ile lngiliz tahtına altıncı defa olara 
bir kadın hükümdar oturmuştur 

ıngıltere Kraliı;esi .Elisabeth'in 
taç 2ıyme re&mınin gtılecek 

sene yapılması kararla~tırıldı. 

Fakat bunun iı:in &imdıden ha
zırhkl:1ra başlanmı6lır. Bu ha· 
ıırlıklar agır agır ilerlemekte· 
dir. Dığer taraftan )·eni krali· 
çenin reı-mi bulunan pullar da 
ba"tırılmaktadır. Bu pullar ya. 
kında teda\'üle çıkarılacaktır. 

Kraliçe Eli&abeth, İngıltere 
tahtına oturan altıncı kralicr
dir. Devlet Baı;kanı ilk kra1içe· 
s( Jane Dudley, ikincisi t.tary 
Tudor, üçüncü•ü Ehsabeth, dör 
dünci.isü Anne, beşincisi Vic
toria'dır. 

ilk kraliçenin tahta oturma· 
sı ~u suretle olmuştur· 

1553 senesinde İniillere 
tahtında Dördüncü Edvard bu
lunuyordu: Kral 18 yaşında, has 
ta bir çocuktu. Kraıııe:ı ıama· 

Birinci iradın bulrümdır 
Jıne Grey (1537 • ısso 

İkinci kadın hiıkumdar 
Mary Tudor (1516 • 1553) 

Üçüncü kadın hükümdar 
Ell•abeth (1533 · 16031 

Altıncı kadın hükümdar İkinci Elisabetb 

nında sarayda entrikalar birbl· 
rinl tııkip etti. Entrikaları çe· 
TI.renlerJn başında Nortbum
berland Dükiı bu1unuyordu. 

Dük çok haris hır adamdı, 
bastı kralın öhimünden &onra 
tahta gel•n otlu ile evlendır· 
mek istediği, Lady Jane Grey'i 
oturtmak istiyordu. Genç kız 
kralın kuzinl idi. Bu sebeple 
taht Uztrınde hakkı vardı. Fa· 
kat kendisinden eV\·el sıra kra
lın iki kız kard•şinin Mary ile 
Elisabeth"in idi Dük, bu ikisi· 
nJ atlatmak istiyordu. Evvel.!. 
Mary'yı şatosundan Londraya 
daYet etti. Burada hapsetm!i!k 
ve z.ararsız bir hale getirmek 
niyetinde idi. Fakat Mary yol· 
da ili anladı ve Londraya gel· 
miyerek Dudley malıkineSine 
gittl. 

Bu sırada kral oldil. Nort
hemberlınd. Jane Dudley"i kral 
i!An ettirdi. Fakat kraliçelik U· 

zun sürmedi. Altı ay sonra Ma· 
ry, \'IZiyete hlkim oldu, Jane 
idam edildi. 

ıtary, kızkarde~ini sevmiyor, 
ondan cekiniyordu. Elisabeth'i 
Utipdlt k 1""1nde haps•ttırdı 
Bu hırt et hoı eorıllmedi. Kra 
!içenin çok mutaassıp bir kato
lık olan t panyı kralı ile evlen· 
mesl, kendisinin de katolık ola
rak fngııterede protestanlara 
karşı taeyık siya~etı takip et
mesi herke(f.i kendi!inden so
ğuttu. Kraliçeyi seven bir tek 
incıan yoktu. 

Bu sırada hastalandı. Has
talıktan kurtulamıyarak 17 k.ı
ıım 1~~8 de hayata göllerini 
kapadı, yerine Eli'lbeth geçti. 

Dördüncü kraliçesi Anne 

1665 de doğdu. tabla oıurd.•· 
1714 de öldü. Kraliçe çok s.ıo; 
bir hayat ııeçirdi, 17 rocuk d 
turdu. . . a· 

Beşinci Kralıçe Victorıa ,·e 
zun miJddet tahtta oturan ·oi 
İ~gilterenin en parlak de"rd, 
ııoren hilktimdardır. 1819 

1
, 

do~muı. 18 ya;ında iken u~. 
oturmuş, 1901 de 82 yaşında 
yata gözlerini kapamıştır. 

Dördüncü kadın hüküınd•f 
Anne (1665 - 17H) 

Beıincl kadın hükUnıAat 
\"ictorla (1819 • 1 Ol) 

--~-~~~--~~~~-~~~~~-~_../ 
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lngrid Bergman'ın ikizleri 
ı. ' herkesten gizlı olarak· 
~o~ , 

~ıseıtıı 51
• tanınmış rejisör 

~fta 1 ıle doğumdan hırkıç 
tı u~ el konsliltasvona gıtti 
4tıJıııd n bcynelmılel tıb me 
llıa)ı d e adı ıık sık gecen Ro 
ll to.?-;otuın ınUteh!lssm Piero 
ıh • ardone, onun ikiz dUn 

! n ~tireceğini ıö> lemlştf 
2ıı •ııt atbuatın kendıne mev 
de tlkaııtı bu hAdı~e. o günler 
lıer er i'azetelerde kısa ha 
c dı lg halinde neşredılmlstı 
••tadır ?u, hakikat olmu8 bir 
,..,. ret ngrıd, lklılerinl dün 
~Or D tre)j hır aydan faıla O· 

llıa ~ 01unıu takip eden 7.a· 
lrd~1 tfında Ros«ttlınl aile inin 
~tıll?lıgaadete dilnya efkirı da 

l Aıaerı: gorUnmcktedır Çllnku 
lı:.ztid ~ bılhassa bıı hAdi(e ile 
tu ıtb ergınan'a karşı du du 
llıış Cıb ~ar hi~lerindPn sı~Tıl 
~ınıa1 lr Eı;ki küskünlük, 
>'ı 1'rke Yerini se\ Ri ''e saygı 
t ıııu h tnıektedir. İkizlerin do 
tikı11 1 

er feyden eV\el Ame· 
ltıır ) naıar llzerinde müsbel 
~ 1~ıınıı1tır. f ngrid'ın Ros· 
b rilıı e nıacerasını bilenler, 
Oltrak cnJan mrısut ana baba 
~ltn iorınekten sevinç ve 
~l}a unluk duymaktadırlar. İ· 
laıa11 rıııeşlnln altında oli\ln· 
1aill!da ır ıneY\·a gibi yıldızın 
tea izd· esen ask .fırtınası ev· 
tıık '•h~vaca ve sonra da ilç ço 

A1111elerfııi Auıerikalı kadı11lara 

affetıirebilecekleı• 111i~ 

Rt'jisor Ro srllni, doğumu mü trakıp lngrid ile knnu~urkcn: 1 c ut baha, ikhlrri cam arkasın
dan gordıikten sonra onların le\ kalAdc güzel olduk !arını o~ !emiştir 

dı. Rosselını'nin ı:o terdiğı bu 
sevinç teıahüru sadece ikız ba· 
başı olmaktan dolayı duyulmu§ 
bir saadet hıssinden ibaret ol· 
masa gerektır. Bununla o, ln· 
grid ile evlendltındenberı kart· 
sı f'trafında donen dedıkodu 'e 
soylenlılere de ce\'ap \'ermls O· 

Juyordu. '!ide ıbı olmanın '·erdıği haı 
htııuy~ saadt't yoluna girmiş Gazeteciler tarafından 
~ten· r. Birbirini takiben bu Kusatılan klinik 
irld 1~ 'e mesut neticeler. ln 
14oar Anıerıkalılar nezdinde 
~ \e kıYnıetini arttırmıstır. 
~~İııl'rıln 

~lııılk 
llt ~ Doktor Pie.ro Nırdo-

~ erl~ın a undan saadetin 
~~il ko geleceğınl oğrendığı 
Ct bır elıni, doktorun sözü· 
llıini F' turıu lna nmak isteme 
lliıı fıQ-akat Profesor Nıırdone' 
tilnce •~de ısrar ettiğınl gö· 
~r :~vıncini billUn kuvvetile 
~tnekten kendini alama· 

R omada, Salvatore • Mundl 
kliniğinde dofumu mUtea· 

kıp narkozdan uyanan Ingrid, 
acı çekmesine rağmen, ıu söz. 
leri sci)lemeğe takat buldu: 

- Teşekkür ederim doktor, 
çok mesudum. 

İngrid'ın ağzından inilti ha· 
lınde çıkın °bu sozlerde kalb
ten gelen bilyilk bır saadet, 
maddi ve mlnev! bir kurtuluş, 
bir bahtiyarlık hissinin ifade· 
i saklıdır. 
Diğer taraftan doğum dolayı. 

Jngrfd Bcrgman'ın ikizleri 

sile bülun dıinyanın her tara· 
fından Roma) a akın eden ı;aıe· 
tecıler. o günlerde İngrid'in 
~attığı klınıli santıış bulunu· 

l orrlıı. HattA bazıları hartalar 
danberi kliniğın gözciılilğilnil 
yapmakta ldı. İkizler rlünyaya 
gelir gelmez her tarafa uı;uru-

lan haberler gazetelerin Cl'I 

canlı mevzularından birini teş
kil etti. Gazete fotoğrafçılar-· 
nın hücumuna manı olmak içın 
ıkizlerin babası Rosselıni, em 
niyetten klıniğın muhafazasına 
memur polisler istedi. Mesut 
baba boyle bir tedbırc başvur· 
makta haklı idi. Zira haııranın 
daha ilk günlerinden itıbaren 
merak 'e tcce•sUs a\'cıları rlo· 
ğum ~erini kuşatmış bulunu· 
~orlıırrlı. BUtun bu kıyame , 
bılhassa iki ki.ıçuk ya,·ru doğ· 
dukt~n sonra miıthış ıekıller 
aldı. Her biri, ~eni dolanların 
rcsımlerinl tckmek ve onları 
gaıl'lelerine uçurmak ıstıyor
du. Bilhassa Amerıkalı okuyu· 
cu hunu gahıruzlıkla beklemek· 
te idi. Amerikada lnifıd'ı tu· 
tan buyi.ık bır hayranlar kilt· 
lesi ,·ardı. 

Amerika Ingrid'i 
Affediyor 

onlara göre sevgıli yıldızları 
Ingrid Bergman'ın o gün· 

lerde bacına gelebilttcek saadet
li veya felaketli hldlseden ha · 
ka mühim bir eey tasawur edi· 
lemPzdi. 

Bu ha:nanlar kütlesi Ef!vgi· 
Jılerinin ikiz dunyaya getirdi· 
ğıni radyo veya gııetelerden 
öğrenince ı;evınçlerine p!yln 
olm~dı. 
Anıerikadn hlldi~enin çalkan 

tısı hugiln artık yalı§m15 ol· 
nıaltta herabPr tesirini muhafa· 
1.a ettı ~ı gorülmekterlir. Tngrirl 
bununla Amerikan kadın CC· 

mi~ etleri nazarında kefaretini 
odemiş \'e \"aktıle Amcrıkan ka 
dınlığına karşı yaptığı so lenen 
hakareti şerefli bir ~ekilde ta· 
mir etmiştir. Amerikan kadın 
birlıkleri tarafından e~kiden 
suç sayılan bir hareket bugün 
se,irnli yıldııın üç çocuk ana 
sı olmaslle affcdılmiş görünıi 
lor. 

Dcrle3en: Tolun Alptekin 

Güzellik ameliyatı ile 
kazanılan saadetler 

p ersonel müdürü g~nc kuın 
lepiska uçlarına, parlak 

gözlerine ve kıdile gıbi cildine 
baktı, baktı; $Onra anormal bir 
fekle girmi~ çt"nuinl 1ıordU. 
) utk"Undu ve: 

•- Afledusiniz hınımefen· 
di· dedi, •mUe•se•emizde ba~ 
ka iş yok.• 

Genç kız. biraz e\"\el tayın e· 
dilen ablasına yan gozle baktı 
\ e ağlamamak için kenrllni gUç 
zaptederek: 

•- Teşekkür ederim beyfen· 
dio dedi, •rahatsız ettim. Alla· 
ha ısmarladık .. 
•- Estağfurullah .. Gille g{l· 

le ... '• 

İhmal edilen bir 

y ukarda resmi glirülen Mı· 
ry'nin daha 3 ya$ında iken 

bir di•I ap~e yapıp ızmı$U. O 
zıman pek ehemmiyet verilme
yen bu hıı;talık sonradan kız:ın 
cenesinin normal ekilde geliş 
memesınl' \'e yiiıUnün. ft.klinl 
kaybetmesine Eebep oldu Mek 
tep hayatı boyunca arkadaşları 
Mary ile alay etmPdller Fakat 
i& hayatında vatiyd boyle ol· 
madı . Her ııtti l ~erde btitUn 
açık kapılar yı.iziırte kıpanı)'Or· 
du Mary'nin ıstırabına hudut 
yoktu. 

YilzUnUn amelb•atlı deği&ti 

rileblleceğl kendisine söylendi· 
ği zam~ hungur hlingUr ağ· 
lamı&. inanmak istemem15tl. Za 
ullı, normıl bir genç kız gibi 
olmak için dünyada her şeyını 
feda)'& hazırdı. 

Fakıt Amerıkanın l\Unneso 
ta eyaletınin Rochester şehrin 
deki l\Iayo Clinic'inde yapılan 
Ameliyat ve 10 aylık tedni o 
nu ikınci resimde gördüğünüz 
§ekle soktu. 

Genç kııın mizaçlarlle 
8eraber talihi de dejl5tl 

A meliyıtla birlikte lllary'nin 
hAJeti ruhıyesınde de deği· 

siklıkler oldu. Evvelce mahcup, 
çeki!lien ve kimsenin gôzüne 
gortinmek tstemlyen Mary, §tm· 
di danslara, eğlence yerlerine 
gidiyordu. Nihayet, buyuk bir 
mUeı;sesede bulduğu kltibe
lık işı onu maddi bakımdan da 
refaha ka\'U6turdu. 

\"üzii tamamlle değl~en 
Bir delikanlı 

3 ve 4 · numualı resimlercle 
ır;ördüğünUz Ferrell isimli ıen· 
cin dudaktan, bır otomobil ka· 
ıası sonunda bu hlle gelmi•ti. 
Bu yüzden en yakın arkada la· 
rı bıle ondan uıakla~mıştı. Çün 
kü çehresi cok ip-enç bir man
zara arzediyordu. Fakat, ame
liyat ıeçlrdlkten sonra yUzU 
tanınmıyacak ıekılde değiştL 
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\'erilen Alman polisi arahayı 
yarı yolda durdurdu. Çantadan 
ne ı;ıksı beğenırsiniz? 50 kilo 
afyon. 

Güney Amerikadan gelen bu 
afyon Romanyayı ildJyordu. Sa 
tış sonunda kacakçılara 800 bın 
lira kadar bir kAr kalacaı.-ıı. 

Yuk elen 
Rıkkamlar 

Unesco'lu uzmanlara gore, 
her yıl Batıdan Do uya 

200 ton ilAç kaçırılmlktadır. 
Ablukaya, demir pf'rde)~ ra~· 
men Batl Avrµpıt ile So\'yet ta. 
bakkümü altındakı memlekP.t· 
Jttr arasındaki gızli 'e itık ti· 
c.tret 1938 senesi norrnıl füa. 
ret rakamlarını ıışmı tır. Fı· 
kat kaçakçılık ı <len SO a yfik. 
selmistır. JecelA. Ru~ıar. Fran 
udan 1951 de. re men l mil 
yarlık mal almışlardır. Hakikııt 
te ise 30 mıl~arlık mal gıtml · 
tir. Kaçakçılık o kader· yaaın 
bir haldedir ki, 1952 )'tlında ka 
dın erkek. çocuk. tam SOO bin 
kışı bu l!ile geçlnmektedır. 

Hakiki il 'I tının !00 
Misline &atılanlar 

Kaı;akçılığın büyilk kısmı 
harp için lüzumlu msddtıler ü 
zerınd,. yapılmaktadır. Alman 
ordu llboratuarlarından arla· 
kalan lki~er kıloluk ham uran· 
yumlar hakiki fıyatluının 200 
misli fıyata (1 kilo uranyum 
;ıoo dolardır) demir perde mem 
leketlerine atılmı~tır. Hususi 
çeliklerin yapılışında kullanılan 
molıbden ile \ıınadyütn da en 
~ok aranılan mallar arasındadır. 
'.Bir İngılız fırması bu maddele 
ri Amerikadan Liverpul'a geti· 
rıyordu. Sonra bunlar burada 
bir Rus gemısine nakledılerek 
Rusya ·a .Ee\'kedıliyordu. 

iliç kaçakçıları 

uyuşturucu madde~rden son· 
ra çok satılan bir ey de 

Penisilın. Oreomisin. Strepto
mı!in, gıbi antıbo otlklerdir 
Bır defasında Di~chleim güm· 
nlğilnde. omuıunda çapası, hu 
dudu geçmeğe hazırlının ibU 
yar bir ko~lu üzerinde bu l!Aç 
!ardan bir kaç paket bulundu 
thtiyar: 

- Basım drı ·or da onun i 
çln aldım. diyordu. 
Adım. dil{kıtlice aranınca O 

zıorfnden yüılerce paket daha 
çıktı. HakLl.:atte bunları kendi· 
sine ısmarlayan bir ceır lAtıO
ratuarı idi. fakir gıbi gorilnen 

ihtiyar da kacakç1lık sayetlnde 
milyoner olmus bir köylil idi.. 
Yapılan sorgu esnasında ihti· 
yar eV\·elce ı;ok miktarda Pe
nisilin ve Streptomisin kaçırdı· 
ğını itiraf ve ~unu iHn·e et· 
mıştır: 

- Evet, dkıa milyonlar ka· 
unıyorum. Fakat binlerce kı· 
~ınin hayatını kurtardığımı da 
inklr edemezsiniz ya ..• 

Köylü, kazandığı milyonlar 
yüzünden bir Alman mahkeme
si tarafından 10 sene hapse 
mıhkfım edildi. Fakat. kurtar· 
dı ı insan he)atlan gözönünde 
tutuldu u için de cezası tecil 
edıldi. 

R usyadan A \TUpa ve Amerl· 
kava olan kaçakçılık ise 

bUsbtitiln baskı bir ,·cçhe ta5ı· 
maktadır. 

Bu da kUrk ticaretidir. Gc· 
çt'nlrrrle hiltün gazeteler, NeV· 
) orklu m,.şh11r kıirkçil Kurt Ro· 
semhaum'ın kaçakçılık yapar· 
ken yakalıınrlığını yazmışlaı dı. 
Rosemhaum karısı ve dört kızı 
ile birlikte her ay. gıl' a futbol 
maçı ı;e retmek ic:ln, bir kaç 
drfa Avrupa •a geliyor. Bcrlin. 
lılAno. Frankfort'a u~r:ı ·ıırak 

) eni kürkler alırnr, onl:ırı iste· 
dı~i şekilde imal ettirerek ka· 
rısına \'e kızlanna gıyıUrl~or, 
ı<onr:ı rlıı A merıka ·a dönilvor· 
du iste me~hur yıldız Glorla 
ı::, ıın•on'un CSum~rt Boıılvarcl) 
Iilmındekl bıı arı~ınd:ın sonra 
18 mil!ona satın ıılıiıitı meşhur 
'İlnn mııntn htınlıırıfan lıiri idi. 
Gumriık makamlarının ifarle

JP.rine gorP, mücadele eleman· 
!arının azlı~ınıiAn dolAyı, bu 
kaça.kcılı~ın önUnf! grıçmelt" 
imkAn yoktu. i\IcselA Tecalva. 
de, Bulgar • Yunan hududunda 
yollar haftanın anrak cırt gün· 
lerınde~ ba7.ılıın da sadrıt"f! pa 
1ar gUnlcrl kontrol ec\ılmekte 
dir. 

Radarların me\cud' etine ra: 
men, bıızan, bir gecede Alman· 
yadan Demır perde' e 20 uca· 
ğın gızlıce geçtiği oluyor. Bu 
uçakların bazıfarının pilrıtları 
Am~rıkalıClır. Bfo le hir kacak· 
çıhk me~elesinin tahkikatı llr 
tı~aşan Amrrikıılı bir memur 
bakın ne dh·or: 

•- Kııçakcılar. mrsleklcrl ı. 
çln s:a et l:vi hazırlanmı~ vazl· 
vetteler, Çıınk'il harrıte hernen 
hepsi elia•en pilottıılar. Harp· 
ten sonra da kara horsava baş 
larlılar Amerikan harp n:ıalze· 
melerinin fazlalar( olan bazı U· 

takları 'e ucus malzemel,.rinl 
ı:a et uruz fıyııta satın aldılar. 
Bu •ilıden de milyarlar kazan· 
dılır. 

:Bu pilotları ne uman yaka· 
layıo ta sorguya ceksek Holi· 
\'Utlu hüı>ük attistler (ibt poz 
lar alıyorlar.• 

YMA 
SUMAC 
p ariste haftalardanberi Grand 

Opera'ya girmek milş· 
kiıl bir mesele halini almıştır. 
Günlerce ev\el F.atıldığı için, 
bilet bulmak kabı! olmuyor. 
Bllh ~a son ıtilnlerdc biletler 
kara horsa) a intikal etmiş gl· 
bidır. Musiki mrraklılannı o
raya çek('n bir srbcp var ki şim 
di~ c kadar rşlnC' tt'sadüf C'rlil· 
mcdi~i ı;b~ IC'niyor. Bu sr.s ha· 
rlkası bir.im bildıklr.rimlzden 
farklı, bamhaşka bir ırktan geli 
~ or. Ona hiç bir nevrin görüp· 
lşitml'diği hır ınucilc adı vr.ril· 
mektedlr. 1ns:ın seı:inin mııay. 
yen lıuclııllnrı olrluğuna göre 
onların ı:İr\'csinc 'aranlarıı fe\'· 
ka liır\c kabili~ l'l lr.r clivoruz. Fa· 
kat kızıl derili Ym:ı S11mar, hu 
1i1"\ c~ c \8r:ın dc~il. onıı aşan 
trk tabiat mucizcsirlir. Ameri· 
kad:ın AHupayıı gelip de Pııris 
operasındıı gôrllndüğ{i ı:aman 

etrafına klltle halinde hayranlar 
toplamı tır. Pnrisl fetheden bu 
kızıl derili şarkıcı, renk \e ır· 
kı doln\lı:llc Nı-\~C'Jrk lılctropo 
lıtan opcrııı:ı tarafından redde· 
clılcn en glm•I sc~ll kadınlar· 
dan biridir. En aseğı tonlarda 
bronz ızihi tannan ı;e51er çıkar· 
dığı kadar en yilksC'k perdeler 
de dahi dola~abilmekte \e se· 
sınr. krlstallesen hir ahenk ver· 
mcktcdlr. 

Yma. hem ııllo. hem Mezzo
coprııno \C lı('m efe kolora!ur· 
sopranodur. İstediği anda en 
derln alto'dan en yüksek r-opra· 
no'ya çık&bılmekte ''C ayni ı;u. 
retle ) uknrılıın a ajtıya inmek
f Pdir. esinde tam dorl oktav
lık \ e beş hutlln tonluk hAkim 
bır ifade kabılıyrtı vardır. 

Kızıl derlll earkıcı l'ma Sumac'a §arkılannıla koca&ının kltaruı r<'rakat eder. Resimde kan kocayı şarkı sii~lrrkcn goııiyoruz. 

Yma'nın sesı mı>şhur Ern:ı 
Sack'ın sr ıni ı:olgr.de bırakmış 
tır. Ona, lı ttin hır tabiat hari· 
knsı dı enler çoktur. Kızıl derl
lı s:ınatkArın kcndı~inc rcfnk:ıt 

eden sazları ba6tırdığı \e onla· 
rın çıkaramadığı ı;eslere ula$ 
tığı iddıa edilıyor. 

l\ltkTofonu hlı;e 
Sa)&n &es 

yma'nın ses kabihyeti 'e µr 
kı sö) leme bUnen hakkın 

da efsane\ i hıkA) eler anlatıl 
maktadır. Açık ha\ada bır gün 
Yma 100 hın kı"I ônhnrle mık 

l"ma Sumac ile Erna Sac_k'ın seslerini muka) ese eden tııblo: 

I -Normal · Soprano :! oktıv. 2 - Terbbe gormiiş sopra· 
no 2 oktav, 5 ton. 3 - Erna Sack 4 oktn. 4 - 1"ma Sumac 

t el.tav 'S ton. 

rofona ihtıyaı; dıı~ maden şarkı 
srı~ lemlstır. KPndısıne refakat 
eden bir çPli<t, on•ercien son 
ra kızıl derilı şıukıcının hante 
resini şu sozlerll' O\'mU$tUr: 

- HAIA inlanıış detılım. mu 
hakka.k bu kadının gırtlağınd 
biılbul vardır. Hem de Uç tane' 
Yoksa hir insan hançeusı bun 
tarı yapamaz!• 
Yma'nın se 1 ilk defa aile•i 

nın dikkatıni çekti. Annesi ilr 
babası kızlarının hançeresındr 
'e) tan yattığına kani olarak o 
ııu altı ~aşında iken ko 1Jn ıi 
hirhazına gonder<lıler. Sıhırba 
ıa, kızlarının gırtlağındaki teY 
tıını çıkarması icin yalvardılar 
F'akat kızın gırtlağına yerle 
mı6 olan feytan ne çıktı ve n! 
ie sesinde bir de~i~me olrlu' 
~ihirbatın bile hakkından ~" 
lemedıti bu i•e $a maktan bı§· 
ka elden ne gelirdi'! 

Yma Sunıır'in 
Dol duiu koy 

ıchoean, 250 ntifuslu h!.r kıııl 
derili ko)tldut. Güney Ame. 

rik.uıın ıssız And dallarında, 

3000 metre ~ uksekliğinde bir 
tepe ilzerlndedır. Köy halkını. 
son kızıl rlerlli kahılelerin ha 
kiy~lerinden Inka'lar tttşkil et 
mektedir. İchocan. &''ili zaman 
da Inka kııbılesıno başlrent va 
tlfesi goren kilelik bır ko~ dUr 
Halk, güneş do2arken ~rkılar 
oyliy~rek bu tabiat hidisesini 

ı;e\•inçle karşıladığı kadar gılneş 
batarken acı arı gözyaşı doker 
lnka hıristı~·anlıkt kabul etme· 
lerıne rağmen eski adetlerine 
gore hareket P.rlerek gtinese 
tat1maktadırlar. 

l\ızıl derili sihirbazın ,gavret 
lerinr rağmım \'m!'nın gırtls 
~ındıki ee~ tanı cıkarama:msı 
m~ı;ut hır neticP c\oğurmuştur 
Çunku ne geçmi§t~ , . ., ne dtt 
hllde Ymıı gıb• hır stts harıka· 
sına rastlınmı& değildir. 

\"mı'ttın ~ohrrtl 
\ ııytlı) or 

Onun ~ohrett tıfllak And da~ 
!arını a~arak Peru'nun mn 

keti Limı'ya ulastıktan sonra 
Yma J\lurıf !'\ azırının dn~tine 
mathar oldu. Kız. köyünden ay 

rıldığı zaman kızıl derılıler ara 
sınrla kı)amr.tlcr koptıı Aıle 
sıne ağır !Anetler saHu!du. Fa 
kat aradan g•çen hır 1 aç ay 
zarfında harıka kız, hiıtiln IA 
tin Amerıka~ ı fethetm0 mu
uffak oldu l\Ieksıka Cumhur· 
başkanı, konservatuara devam 
et.m,.cı içın Yma'ya lldeta yal 
urdı. Kocasıle burada ta!lıştı . 
Evlendığl zaman daha 14 yaeın 

da idi \'ma Sum2c Güney Ame 
rikada çok ivi tanınmasına rağ 
men sesınl hir tiır!U Kuzeye du· 
Yuramamıstı. Arzu ettiıti halde 
Fırsat ıiuşmedi Fa~ &t bir gün 
bir plAk eirketinın mUdlırü es~! 
lnka 5arkılarınriın hir alblım 
yııpma~a karar 'erdıği zaman 
ılk aklına gelen. \'ma oldu. O· 
nun dolriurdıı~ plAklar bugün 
o derece ratıbet kazanmı$lır ki 
şimdi c kadar utılın plAk ade
di mılyonu &:ec:mi tir. Hali ha 
zırda bzıl derıll Inkıı kızı Yl!la 
Sumac'ın a)lık k.ıızar1cının ~lng 
Gro•by"rın yıllık kaıancını'Jıın 
fa:la olduğunu töyler•ek müb• 
ll~a etmemi& olururz. 

T.A. 
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Bal-San Rus cerrahlarının bıçağı altında öldµ! 

N edense, diline bir cümle do· 
la~tı: oSanatkAr ölünceye 

kadar koşandır•. Bu cümleyi 
çok severdi. Olur olmaz yer· 
de bu cümleyi sö3 ler söyler du· 
rurdu. Yine böyle dediği bır 
ı:un onu ti) atrodan parasız pul· 

z kapı dısarı ettiler. Nereye 
ba vurduysa boş çıktı. 

- Yeremsin, çalı~amıyorsun, 
i~e yaramıyorsun. Hastalı ın 
hutlin tiratronun sıhhati için 
tehhkeli, dediler. 

Çuru~en aktör kabuğundan 

çiirümez. Elma gibi için ı. 
çın çliriır. Onu çıirüdllkten 
sonra tesadüfen veya ister is 
temez en mükellef sofralara 'ko 
yarlar ama, iş i3ten geçmi~tir 
artık'. Çöp tenekesine atılır~ 

O genç aktör de kufenin di 
binde kalan elma gibi çllriltlil 
muştiı. 

Ben çürüyen aklöı leri sayar. 
onları çok severim. Harcanmış 
aktörlerin sevgiye l'e saygıya 
ihtiyaçları vardır. Halbuki ti 
~ atroda sevgi l oktur, tiyatroda 
dertle alay edilir, tulUatçı hor 
ı:orıilür, okumu~a dudak bUkıi· 
lür. Tiyatroda kurt kuzuyu par· 
çalar. 

Bana en ~'Ok dokunan, ti~ at· 
ronun en bü)iiğünden en ku~·ü 
ğune kadar bütün aktbrlerin, 
hatta fia:üranların bile. bir gün 
sahnede takılmın, sürçerim 
korkusu)•la, riyalı gözlerle bak· 
tıklan, tiyatronun her an ru· 
yasını yaşıyan sullörlerdi. Bu 

Yazan: 

nankör mesleğın bit ı;ok nu· 
munefori arasında hakiki fedai· 
ter ... Tiyatronun can damarın· 
da, dört yol ağzında, nabzında , 

~ 
[KİTAP DUNYAMIZ] 
({ » 

« e 
Yazan: OKTAY AKBAL 

K.\R.\CAOGL.\X. Yazan: .\hınet .\dnan Sa)tun. Se 
• " 'Tel Birliti Yayınlan. Ankara. 

Değerli bcıstecilcrimizden Ahmet Adnan Saygun'un folklorla 
da yakından il~ilcndiği maliımdur. Yeni ı;ıkan •Karaca· 

oğlan, \'eni Bilgiler, Bir Rh•ayet, l\felodiler• adlı kitabı da bu 
talı~manın yeni bir mahsulü .. Saygun, bu küçiık kitapta Kara· 
caoğlan'ın nereli olduğu, yurdunu niçin tcrkcttiği, n~rcdc öl· 
dli U hakkında aydınlatıcı yeni bilgiler veriyor. Bu bilgiler la· 
bil rivayetten fazla bir iddia tasımıyor. Kitabın asıl ilgi uyan· 
dıran tarafı Karncaoğlan'ın hayatı hakkında Asık Ali İızet'in 
Adnan Saygun'a anlattığı bir riu)ettir. Giinümüzün belli baslı 
halk şairlerinden biri olan Ali izzet Özkanh Karacaoğlanın iki 
bacısıyla memleketinden ayrılmasını anlatan bu hikayeyi Oltu 
taraflarında tanıdığı doksan yasındaki lıir köylıiden dinlcınl~ .. 
Ali İzzet'e göre Karacaoğl:ın'ın mezarı da Oltu kazasının Olur 
nahiyesine bağlı Baneskirt köyii civarındaki Zemzem dağında 
imis. Ali izzet mezarı ziyaret ettiğini de söylüyor. Ama bütün bu 
sözler rivayet sınırını asacak kadar kuwetli değildir. Adnan 
Saygun bilmem kendisi bu hikAyeye inanmıs ll'!ıdıı·? Folklorla 
uğrasan edebiyatçılarımız bu rivayete inanmıyorlar. Büyük şa· 
lrlerin doğdukları ve öldukleri yerler daima münaka alıdır, 
hepsi hakkında ce ltli ri\'ayetler vardır. Yunus Emre'nin me· 
zarı da bunlardan biridir. Bu rhııyete J:öre Karaeaol'!lan Ma· 
rasta geçirdiği bir ı:önül macerası yuzünden memleketinden 
a)Tılmak zorunda kalır, Malatya, Erzincan, Erzurumda gezer 
dol~ır. Kızkardeııleri Güher ve Nazlı da şairdir. Kitapta on· 
!arın da bil"er siirini okuyoruz. Hikaye içinde ge('en bir çok 
şiirler de Karacaoğlana izale edilm~tir. Bu şiirlerde Karaca· 
oğlan'ın ha\·ası \'arsa da ı;:oğu sonradan uydurulmusa benze
mektedir. Kim yazarsa yazsın, bu şiirlerin bir kısmı adamakıllı 
başaı·ılı ... Halk edebiyatının seçme parçaları arasında anılma· 
ya lfiyıktır. En gıizellerinden biri Karacaotlan'ın. mezarının 
bulunduğu söylendiği dağın tepesinden hic; ayrılmıyan bir 
buluta karşı sö,>lediğl şiirdir. Baska bir tane i de kendini al· 
<latan hain karısına söylediği ... f.te son kıtalar: 

Koç ayları kar kıs olur yolumuz - flO)Tat eli değer. ~·o· 
lar telimiz - Na ıI yatan benden ayn yalınız - Behey din· 
siz. merhametsiz. kansız yar - Karac'oğlan sana mektup yaza· 
yım - Goz )'l§tndan noktaları diızt>yim - Bir zaman da sen· 
den a) rı ı;ezeyim - Kestim umudumu senden, dinsiz l ar. 

SF..KsOI.OJİ YILUGI •. a)ı: 1. İ tanhul. 

Çinsı terbiye rehberi olarak Batıdaki benzerlerinden hiç de 
aşa ı bir seviyede bulunmıyan ·Seksoloji Dergisi- kitap 

yayınlarına devam ediyor. Şimdiye kadar ı;:ıkan ·İste Evlen· 
diniz•, •Ask Sanatı •, •Kudretinizi Koruyunuz•, •.Mükemmel 
İzdivacın Şartları., •Evlenmeden Önce.. • Kadın \'e Evlilik 
Hayatıo gibi en lanınmıs. en )etkili mıitehassıs doktorların 

kaleminden çıkmış kitaplar ikinci, hattA üçüncü baskılarına 

erişmi !erdir. Seksoloji Yayınlarının baslıca \'l!sfı, bu kitap· 
ların her çeşit bayağılıktan uzak olmaları, gü,·enilebilecek il· 
mi bir hüviyet tasımalımdır. Seksoloji Dergisi 1952 yıllığını 
da ya~ ınlamış bulunuyor. Ovldus'ün •Ask Sanatı•, Louis'in 
ı Bılitis'in Şarkıları , Pe~ami Saranın •A5kın Psikolojisi•, D. 
H. Lawrcncc'ın ·Güzellik \e Cinsiyet• •baslıklı yazıları zevkle 
okunacak bir del!er ta51) or. Yıllıkta a~ rıca bir çok ilmi ma· 
kaleler, tahlıllerle Maupassant'la Sen·er Bedi'nin birer hika· 
ye i 3·er almıstır. S. N. Tansu'nun ıTanrılar Nasıl Sevistiler?• 
adlı bir tetkik ~azısı mitolojik şahsıyetleri tanıtmakta hayli 
faydalı yıllığın ayrı bir özelliği ask ilzcrine yazılmış bir çok 
şiirlerin de bu sayfalarda bulunmasıdır. Cahil Sıtkı Tarancı, 
Ümit Oğu1can, Ş. E. Regü, İbrahim Cüccoğlu'nun şiirleri ile 
Goethe'den yapılmıs bir şiir tercıimcsi yıllığa bir sanat ha· 
.vası kazandırıyor. Bu seçmelerin daha itinalı yapılmıs olma· 
8ını isterdık. Her halde 1953 yıllıfında ~ünümüz sairlerinin 
a5k husu unda )azdıkları şiirlerin en güzelleri seçilir. 

CAHiT IRGAT 

ya ı) anlar .. Suflörler ... 
Tiyatro)'a aktör olmak ıçın 

girmişti. Sesini kaybetmiş, &uf· 
li>r olmuştu. 

Evlenmiş, bir cocuıu dof · 
muljtu. 

- Neden bu kadar cok i~i· 
yorsun? 

Dedikleri uman: 
- Bilmiyorum .. Ben de bil· 

miyorum!. 
Derdı. Şuramda, ~uraml!a 

korkunç bir ı.ıkıntı var!. 

İ,ten atıldığı guniin ak.samı, 
tanıdıf(ı butun meyhanelere 

uğradı. Kredisini tasınnc:aya 
kadıır içti. E\'ine zil zurna dön· 
dü. Karısı barbar bağırı) ordu: 

- Pis arhos' Bu gidişle se· 
ni bir gün tiyatrodan ko\'ncak
larl Jlaysiyct•iz herif! Hayatı· 
mın sonuna kadar kahrmı çe· 
keceğim! Çektireceksin! Ayak. 
!anma zincirle bağlı gülle gibi 
ağırlığını duyacağım hep! Üs
tüme serilen ıslak bir battanl· 
ye gibisin! Bu gidişle karana 
bir gün bir şey vuracağım!. Ka· 
tıl olacağım: Kaç kereler ölme
ni istediml Geberemcdin! Hat: 
siyetsiı köpek! Pis, sarhoş! Git 
kendini denize at! Geber, geber 
de ku11uıa~·ım. Alsın canını Al· 
lah. kurtulurum inşallah!. 

Suflör hüzün dolu gözlerini 
karısına dikmis, hiç cevap ver· 
miyor, ade bakıyordu. Kadının 
sesi yUkscliyor, hep ayni !Afları 
tekrarlı) ordu: • 

Mogolların kızıl lideı i Bal · 
San'ın olüm haberi kabi· 

leler arasında yayıldıktan son· 
ra l\losko,·a, 1\logoli-tan halkına 
lııtaben bir beyanname yayınla· 
mak zornnda kalmı~tı. Bu be· 
yannamede :\logo! .Mareşalinin 

ölümüne sebebiyet veren has 
talık •Böbrek Kanseri• olarak 
gösterili) ordu. Tebliğ ayni za. 
manda iki doktorun imzasını 
da taşımakta idi. Fakat :ııosko 
vadan gelen bu te~ebbüs, l\Io
golfatanın her köşesinde ~iare 
şalin böbreklerinin sağlam ol· 
duğu hakkındaki kanaati ku, .. 
\'Ctlendirmekten başka i~e ya 
ramadı. Böbrek kanseri ınev. 

zuubahis olamıracağına göre 
Bal · San'ın neden amelilııta 
tabi tutuldugu bır muamma ha· 
!inde kaldı. 

Kıal lider 
Bal • San kimdir'! 

M ao-Tse·Tung'dan sonra kJ. 
zıl Asyanın en büyük hA· 

kimlerinden biri sayılan Bal . 
San, ikinci bir Cengiz ilan ol · 
mak sevdasında idi. Kimse :\!o· 
gol lideıinin uzun sürdüğü söy. 
!enen ağır hastalığı hakkında 
bir şey bilmiyordu. Ancak has
talık ve ölüm haberi :ııo~ko\'a 
radyosundan üğrenildiği zaman 
ha\'adis bütün l\Iogolistanda bir 
saı.kınlık uyandırdı, 

Halbuki l\lareşal daha birkaç 
ay e\vel Mogolistan halk cunı· 
huriyetinin 30 uncu yıldöıııi· 
rnünde memleketin merkezi u. 
lan Batar'da kıtalarının geçidin· 

c-

de hazır bulunmuş. bu sırada 
)logofütanın her kö~esindcn ;e 
len kabileler tarafından alkış· 
larla selamlanmıştı. Bal • San, 
iç A~yada yaşayan bütün a5i· 
retler arasında :sevgi \'e saygıy. 
la anılan , .e onlarla sık sık te
mas eden bır adamdı. 

Bir gün maruz kalacağı tch· 
likenin halktan değil , başka is· 
tikametten geleceğini sezb Ol'· 
du. 

Bal • Sıın, hali,; tararından 
Çok ""ili) or 

Halkın sevgi~ini kauııan 
Bal · San 'ııı populcrliği. 

'.\logoli:.tandaki So\yet Tle)·eti 
Ba kanı Tarassov üzerinde. mi· 
safirlerine ok \·e ) ayla göster· 
eliği hünerlerinden çok daha 
biıyük bir tesir yapıyordu. Mo· 
gol aşiret \ e kabilelerinin :Ma· 
reşal nezdıne gönderdikleri he· 
) etlerle münasebeti ve onlarla 
yaptığı samimi konu malar Ta· 
ras ov'un gözünden kaçmıyan 

hadiselerdendi. 
Diğer taraftan iç l\Iogolistan 

kabile-lerinın So\'yetlere karşı 
takındıgı tavır Sovyet heyetinin 
dikkatini çekmekten hali kal· 
mıyordu. 

:\Iarcşal Bal • San'ın. merkt>7.i 
Asya kabileleri arasında bir 
birlik kurmağa cafıqan lider sı 
fatile 2\Togolistan hakimı~·c-tini 
tamamlamak istediği biı sıra 
da, akıbeti hakkında cıkan ha· 
her ha~·Ji akisler yapmaktan 
geri kalmadı. Di~er memleket· 
ler"ÇC\Tclerinde Bal • San'ın Ö· 

- Arkadaşlarımın kocaları.! 
na bakıyorum da kıskanıyorum 1 
saadetlerini! Onlardan birinin 
karısı olsaydım keşki! Keşki se·ı 
ninle evlenmeseydim, keşki 
senden çocuk doğurmasaydım! ı 

'ILIJ/(/'/Af S40EC'G Ş'V: NE /AM"'1N 
BÜ' &~.it".€*' ,tll~-'t'lflfL'JAi_ ~a/NS'EM AZ 
SONRA 8AC/RA 8AC'/~A YANl"M

Ah ke. ki, keşki! .. 
Sunörün gözleri doldu, du

dakları titredi, ellerile alnını 
ve ljakaklarını sıktı, a\-ueunun 
ayasıyla kendi basına bir kaç 
sefer vurdu. Ağır afır doğrul· 
du, e\'den çıkmadan bir kere de 
çocuğuna baktı; mışıl mısıl uyu. 
yordu. Sonra, sokak kapısını U· 

sulcacık kapatıp gitti. 
Az gitti, uz gitti, bir deniz 

kenarına vardı, bir kayanın Üs· 
tiıne çöktü. Denizin dibini ~ey· 
re daldı. Denizin dibi tertemiz· 
di. Balıklar burun buruna kok· 
!aşıyor, kovalaşıyorlardı. Bem· 
beyaz bir tabak, pırıl pırıl bk 
teneke parçası, balıklar, cam 
gobeği yosunlar suflöre fı. ıl· 
dadılar gibi geldi: 

- Kendini deniıe at! Kendi· 
ni denize atı .. 

Fısıltılar arttıkca arttı. bütün 
denizi kapladı. Durgun deniı: 
kabarmağa, iı;:indc kaynanıağa 
baeladı: 

- Kendini denize at:. Ken· 

()AN k'AÇ/YO.+--

dini denize at!.. · • 
Bu fısıltı uğultuları denilin (\ f;~ ~ "'~\ 

dibinden fokurda)·arak geliyor- ~~-~ 
dıı. 1 • 

Gözlerini kapadı, ellcrile ku- ı ~~~ : 
!aklarını tıkadı... I --·'1 ~ 1 

Neden sonra gözlerini \'e lrn-1 ~ ı ~ 
!aklarını açtı... Kö klerin bi· c,-----• ---------~ 
rınde bir kadın caz ha\'ası sör· 
lüyordu: 

Kls me my darlinıc 
Ki~~ me Cde) Jdss m~ .. 
Gözlerini denizden ayırdı, ye· 

şıl parmaklıklı kahveye baktı. 
Çardak altından ta\ la şakırtıları 
\'e yapışkan uğultular geli)·or· 
du: 

- Yanlış oynadın bel. Yok·ı 
sa yutturmaııa mı kalkıyorsun'..' 
Harbi oyna harbi!. Kırdım, al 1 
bakalım pulu eline!. 1 

- Hey darling, bu darling j 
sensin; karı 8ana söylüyor bu 
şarkıyı ... 

- Boş \'er şimdi karıyı, dar· J 
lln .. den baslatma bana!. Haydi 

(Denmı 5 incide> 

Iumıi ~iıphe ıle kar~ııandı, Bu 
çeHeler bu vesile ile onun se· 
lefi Suche Bator'un esrarlı akı· 
betini hatırlatmaktadırl:ır. Çün 
kü Bator'un zehirle öldürül
mesi hadbe~ile Bal · San'ın es· 
rarlı ölümünü kar~ılaştırmak· 
tadırlar. 

.\Jao'nun hıil..irni}etine 

Sed (eken adam 

Mareşal Bal • San'ın komutası 
altında bulunan l\logol or· 

dıısu Sovyetlerin elinde uzun 
zaman Pekine doğru •uzahlmış 
bir tabanca 'azıfe i görüyordu. 
Mao'nun, Tito\'ari hareketlere 
te~ebbu u bu ordu ile önlen· 
meğe çalışılıyor ve )loskova O· 

nu, elinde bir koz gibi kullanı· 
yordu. Mogol :\iare ·alinin U· 
zak Doğuda elde ettiği bu \'azi· 
yet ona bir çok imkanlar sağ· 
lamakta idi. Çin ile Sov~·etıer 
Birliği arasında kilit vazifesini 
görmesi .:\logolistana büyük İS· 
!ifadeler temin ediyordu. Bal · 
San. ktwı·etli bir ordudan baş 
ka .:\Iogollara modern bir dev· 
let kazandırmıstır. Memlekette 
yollar, hastahaneler. okullar, 
fabrikalar yapılrnı~. hatta bir 
iıniversite dahi ııcılmıştı . Su~n 
lledin"in ~ ıirüdüğü ken·an yol· 
lıırı yerine bugiin step ı·c ılııj!. 
!arda otomobil yolları uzanmak 
tadır. Bu yollar, motbrize bir· 
lıklt>rin hareketine mu ait oldu· 
ğu gibi memleket iktısadıyatına 
dıı hizmet etmektedir. 

. 
<:fçyiizi.i'~ I 

ı 
Ruç ı:errahlarının bı~·agı altında ı:an 'ert"n :'\1ogollar111 

Lideri Bul • San 

R;ıl • San'ın hılki~nbt'li 
Sürüp gidh or 

Çınli biı eyaleti olan Doğu 

Ti.ırki tan , a. ağı yukarı bin 
kilometrelık bir hudııtla Mogo
listana kom5udur. Mao Tsc 
Tung bu bölgeyi en büylik a· 
tom merkezi haline getirmclerı 
için lllo~kovaya tcrkettit:i za. 
ınan Bal . San·ın hakimiyeti hu 
yerlerde sona t>rmlş değildi Yi· 
ne kilit mevkiini muhafaza e· 
diyordu . Bütün bunlar l\Iogolıs· 
tanın ku\·,·etıenmesine hizmet 
eden a,·antajları te5kil ediyor· 
du. Bu suretle Sovyctlerin As· 
) adaki müttefiki kuv\Ct \'C is· 
tiklalini kilit me\ kiinc borçlu 
kaldı. 

Tabancıı hrııcr 

Drği tiri}or 

u zun ~ ıl\ar Mosko\•aya {ev. 
kalade hizmetlerde bulun· 

muş olan l\loiolistanın, elinde· 
ki tabancayı arkaya çe\ irtmek 

içın yapılan ilk ınııne\ıa c 
ı:uride le ckkül eden bC'11 

lcl tu:::al la başladı. şiındıre 
dar )lao'ya kaı 51 l\logolı~ı•'I~ 
uzatılan tabanca Bal • Sall :ı 
!inden alınarak l\fançul')a> 
rildi. Artık 'aziyet dcğı ıı 
Pekini tehdit edecek J; 
Bal • San'dan Mançunn'• 
ti. l\Iançurya ile So\'yctlC~ 
tasla iki kus vurmuş otac bJ 
dı. Çünkü el de!?ıstlrcn ta 
bir taraftan Pekini tehdıl 
ken diğer taraltan )logo!« 
korkutacaktı. . ıı•' F,trafıııı saran gergın s ç. 
yoklamak üzere )losko\'ll) 
tiği 'akit Mogol lideri şc 
sadasız karşılandı. Aradall ,ı 
geçmedi. llııl • San'ın ıı:ı ot 
ğmdan. ameliyattan ,r ııf 
neticesinde öliımündcn bll 
dı. l'al\at bu olum ~ine c ııt 
eklini muhafaza ctıncklC 

ber Moskornlı cerıahları11 

gına atfedildı. 
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tA.PRAZ KEI~İMELER 
HA!JIDlJN ESAT ~ Ha~ıı•laya11: 

1Jka,,d -
an aşağıya: 

1-~· . 
~tıı bir·~ VilAycUmiz: Frenk asilzadelerin· 
~~ l)in ~d Eski hayır müesseselerinden bl· 

Soldan sağa : 
1 - İstanbulun fetih yılı (beş kelime); 

Bır çiçek. 2 - Oruçlu mAnasında bir er· 
kek adı: Ya~lı kara: Hirdenhirc. 3 - Gtın· 
1 rden lııri; Rır ııata mndrles\; Yok (:ıı·ap· 
r;a): tahsul: Duman lcko i. 4 - 1stanhu· 

Suflör - Grrrl. 

c 

l:AZISIZ 

VENISE. 
2 o ~""> 

> 

YAZISIZ 

" U anııarmın giyim e yasuıdan biri. 
~~· lniık·r Jc'•e evvnllah di · n: Cerahal\l 
~adı· ' n ur; Bir me va. 3 - Bir kA· 
4 ....... Tık .Gedik: Zamanın kısımlarından . 
~ r~ng~ musikisi Metlerinden biri: Kite· 
qıp; t ı: SozIUk; Snyc. 5 - Basıınl'vi; Sa· 
lııtutn~C!d ille hur bir hımıb~; Safdil; Hir 
~~'Bir sz. 6 - Ansııın: Rinanın iki parça
~deıı ~o~: .Bir ağac; Usanma. 7 - Harf· 
~~Ul gıb~ır~.nın okunuşu; Bi7.İ hize olduftı· 

lun dini ahidclcrinden biri (iki kelime}; nir ._ ________________________ ..,. _________________ ......, _________ __ 

çiçek. 5 - El içi; Sahne sanrıh. fl - Su 
(f arsçıı): Parma~a ~m: olan bir illet; Ek· 
mck (fımıça}; Motörlii lıir taşıt. 7 - Kış 
sebzelerinden hirile yapılan çerez (iki ke
limf'); Bir çiı;ck. 8 - :ı.tulal: Duy~ular (a
rapça, cemi). 9 - Derviş nidası; Mo~laya 
uygun givincm: 'Reyan edatı. 10 - Rır et 

l'AZISIZ 

·~ba b' ı g? teren: Kesin olarak, Kan. 8 -
~.,."asıf nıda; nesiı:e; Kontesin kncasr; Bir 
~oına ~.sı; Madeni ip. 9 - :Mallnr Carapça) 
~aYlııd ıtoJojisiııde şarap tanrısı: Bir renk: 
l'aı etuır h~le J?ctirme. 10 - Vücudun lf. 
fct eı.;1.kl~rınd"n blrJ: Pnrlak deri: Bir sı· 
llatıar' Bır vilAyetimiz: Yemtn: Giizel sa· 
~Un ı'Pla~ı. 11 - Bir musiki isareti: To· 
lr not aşı; Hanım: Hamız: Bir hıçak. 12 -
ten;~: Coğrafya terimlerinden biri; 

litn. M luk ntd:ısı: Parazit (Vf'ni terimler· 
11. l3 Uharrir V~·NO'nun isimlerinden bf· 
t~; A't J\ıbrıs adasında bir knsnba: C'ere· 
bil' din eşıı silfıhların haş mnddesi. 14 -
eclet· ad.amı: Savan: Akıl. J 5 - Ticari 

lıııkıa~,liafıf bir tatlı: Araha tekf'rldH Çll· 

~'farıa~ın icine yerlrstirllmis htılundu~u 
"" ffar : 'fAbi olma. 16 - İstıınhula giriş: 
hda.s111d sca).: Musikide <lıırak; Jtis!:e; Girit 

tı.r bira b!r tepe: Avt yuvası. 17 - Meş· 
~llt bir kdıbbniz: Liibnamla rnkısile mC'Ş· 
a, lr asaba; Avak (farsça); Dişi koyun. 

~l'ifet ır h edat: ClirU~e ayrılmış olan: Bir :•n bah ~O!:tf•rlldiktPn sonra tepsilr toplıı· 
tap har şış: Yetrrlik nidası. HJ - Gök; A· 
e~kli b~e~~ndC'n birinin okunu!:u: Kiremit 
~ l?Ple ~ O~dek: Serkrş. 20 - Do'dan son
iı fıek n: Dort halifeden biri: Giille kapa· 
Utk ttı ın~,.; Bir erkek adı. 21 - Söhret: 

~~Yret U~ıkısi aletlerinden birini üfliyen: 
12' arıdası: Serviı?i11Prdcn hir 8~8CC'lk. ,:t İçind r musiki aleti: Bir nldıı: Rol; G:ıf· 
'<1&1· Bi e olan. 23 - Bir nota; Bir av vası· 
ıı ~lttubr nıemJekPt: Bülbülün sevs:ilisi: Aşk 
<aıı· 11 u. 2. 4- Her vokıışta bir tane bulu· 

7=ı'k l!';;ırpti: Hir ı;;ıvı: Fiv:ıt· ı~,, "lvr-

•emeği Ciki kelime); Rir c;içck. 11 - Mah
zur; Aile erkanından hiri: Utanç; Kansız
lık hastası. 12 - Petrol l:lmhasının hiçim
siz keı:ilmiş fitilinin şişede meydana getir· 
di~i şr.y; Bir hayvan: Namevcut: ~n~rlcı~lc 
aşıkların havıldıkları seylcrden ~ırı: ~c: 
fiv ifade eden hir önck. 1:3 - Sıkkc (ıkı 
kelime)· Bir çiçek. 14 - Acı duyma nida· 
sı: suıa'rda vaşı ·an hitki ; nir vilavetimiz. 
15 - Rit, ~ota: Evvelki: Gele~ek: Din ve 
sivaset tşlcrıni hirhirinc karı Hrmıvan. 
lli - Rir et yemeği (iki kelime): Rir c;ic:c~. 
17 - Rir c:;eşil resim ccdvcli: Veınc: Mu
ccvher sırı: Rumların aıizi: Rir celal ın ka
lını ve kısası . 18 - Zarf edatı: Rüyiik bir 
ırmak: Pot. 19 - Ye il renklerden biri: 
Orchıda çalışan din adamlarından hiri <iki 
kelime); l3ir çicek. 20 - Söhret: Ehemmi· 
yet.: Su (arapc:;a): VcmC'dar: Bilgin. 21 -
Bir renk: Aj!ır silahlardan hiri: Yapıya ay· 
rılmış toprak: Ca(!ırma nirfalarından hiri. 
22 - Kadın (iki kelime): nir çiçek. 23 -
Bir uzvumuz: Demirci aletlerinden biri; 
Donuk: Alet vcva mnkinc ile yapılan s.ev· 
ler <arapça, cemi). 24 - Havvan kundura
sı: Bir not:ı: Niş:ınc: Rir mcyva. 25 -:- 11~
fif t:ıtlılardan biri; İçeceklerden blrı; Bır 
çiçek. 

rişli manasında hir erkek adı: Uwnluk fa
rapça). 25 - Bir öğretim mücsse!"esi; Ö~
retim müesseselerinin genel adı: Rir spor 
Aleti: Kusunı baf!ışlama: J\yrlmlalma va~
talarından biri: Canlılık ifade eden bir o
nek. 

~~kcarıdaki çapraz bulmacamızın halledilmiı ıoklini, bugünkü gazetemizin 
~arda .. 
~sayfasında bulacaksınız. 

~U.ıellik ameliyatı ile 

~Q:ıanılan saadetler . 

, 

Kiss mee my 
Darling 

~ti dert <Ruı 3 üncüde) 
~tıı ıarın Yarıların yerinde 
!td har11 ere ıınıelıyııttan kal· 
lıt lr . llu bıc:ak 17.lerı gorülmek· 
ll~ l?ııgu hususta son ,.e canlı 
t~ trııtk~larık :; a 6 ancı re-

Cırter'l zlkredehill· 
~~ , 
'Q. il \l!s't 

ieııc ı 'n 

Clrıer • ı 
~ benıı! ında guı;ıu. kuvveUI, 

marangoza çok ihtiyarı \'ardı. 
Carter'i sllAh altına ııtarak ilk 
iş olarak nm.,.Jiyeta gondl!Tdi 
ter. 10 ay hutanerle yattıktan 
\'t! dört ameli ·at geçirdikten 
sonra yUrll 6 ınrı resimde ı::ör· 
düğünüı gıbl oldu. Kesilen bur
nunun yerınıt tnkılım hurun o 
kadar tabii idi ki içinıte, h11va· 
dald toz zr.rrelerlnl sfümek !cin 
tabiatın halkettlği lnce kıllar 
bile vırdı. 

maşı 4 unri.ıdr.l 
oyna bakalım, bir yarım kilo· 
luk \'ar hu partinin sonunda! 

- Vallahi ciğer lhtizazı \'ar 
bu karıda!. 

- Aç ana ben ı,;11 radyoyul 
derfi hirıı;i. Raciyorlan bir fer· 
)'Bt yük eldi! 

Adıı ahillrrinılP h<'kliyorum! 
- Ulan dol!nı oynayacaksan 

oyna~ alım! Bir daha yaparsan 
bu dalgayı, o)·unu bırakırım! .. 
Çok oldun be!. 

Suflör rlrniıc haktı, deniz de
rindi, bir taş :ıttı. denizden kn
rısının sesini duyar gibi oldu: 

bı: iOıı an Yarıılı bir gençti. 
Oe lıtırah babasının çlftli~inde. 
~, 'Ureu~ esnasında arkadıısı 
"it dusıa r Den burnunun Uı:ttl· 

tıı bu· ('rhal ı:angrene ('e

l Cart~r ~u kesml'k icap etti. 
~ \'e ıı bu hali ile ne kor· 
~~ta ,rııtde bulandırıcı bir 
fi t)e ıu l"Z<>ttii!fnl bilmem söy 

td lıttıu tuın var mı? 
~~ d15~11n kesllmeRlnl takip 

q~ ah•ııe rne itinde Carter 
d 11 d11ıcud le ev ıırasında me
l: 11 ~ıkl?ı u. durdu Eekl ıcın· 

da ~aı lttı Kimse onun ya 
f'ııı b l$rııak istemi~ordu. 
~ll it burıuı 
b edlJf3·or 
(\, t~lsı 

e.o2dQı:ayet usta bir marın 
· 1913 te ordunun 

Güzelllk ım,.lh·atının 
mır tiırlusü yarıılı~·or 

QUıelllk ameliyatı denen bu 
amelıl et bugOn Amerıkeda 

o derece llerlemıştır ki ı;adece 
böyle kaza neticesi şekli bozul 
mue yüzlerde değil, norMal yfü 
lerde bile tatbik crlilmekteciir. 

Me•elA he.bek ı::lbl ı:üzel bir 
yüzünüz var. Yalnıı b11rnunu1 
blraı fazl ca büyük veya bi 
çlmsiı. Hic endişe~·e mahal 
yok. Guzellık onerat!lrlPrl sire 
ıstedlğlniz gıbl bir burun bedi 
ye ediyorlar Yalnız yukarda 
da öylendil!I gJhi. bunun için 
hafif bir masrafa ve biraı da 
acıyı katlanm9~ lhım. 

Nakleden: V. 8. 

- Pis s:ırlıoş! Ay:ıkların.a 7.ln 
cirlerle b:ıl!lı gülle ııihi al!ırlı· 
ğını duyac:ıi!ım hep' Git kendi· 
ni denize nt ! Gl'hrrrnı<'din hay. 
siyetsiz köpek' Geber, ı:ebcr de 
kurtulıı\•ını!. Pis sar~o•' Seni 
bu gidislc tly:ıtrodan da ot:ı· 
cıklar! Canını ıılı:ın Allah, kur· 
turıılurum lnsallııhl. 

Ha\•a knrarmıştı. o hr.p clrnl· 
te hakıyordıı. Denizin dibi ter
f Pmizdl. Brmhrvın: bir tahak. 
pınl pırıl hir teneke parçaı;ı 
cıvıl en ıl balıklar, cam göbeği 
osunlar ... 
- Kenıiini enıze at.. Ken· 

dıni denize at. .. 
Kosktekı kadın ıvıu avaz hı 

ğırıyordu: 
- Kiss me m" darllng!. 

CAHİT IRG..\ T 

~ ....... ~ 

TL/Sk'E~ #EYECAMA "'~/Z NEREl)EP"' l'JEl)ı: T01fBA 
socuk'KANLıLı~LA 4NLATM,,tfC-'I NvAMc77/: ((bl/N 
vcCE WOFVWUN KÔYÜNt>E VYVYORk'tN KONUŞ. 
MAL.AR /)U ı.1ÖUM VE VY-'INL)/M • 
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.BE.L s İNKİ= 
OLIMPIYA!LARINDA 

HELSiNKI MEKTUPLARI 1 

piyaf kampında 
tizm antrenmanı 

ün yanın 
evvel 

en ıneşhur atletleri haftalarca 
gelmiş, durmad n çalışıyor 

Hel ınki - Bugün bir saat 
].;adar Olımp130 at kampının he· 
men karşı ındak.i gcnış sahada 
muhtelıf mılletlerın alletızm 

idmanlarını se)Tettım .. Bu ıd· 
manlnrı scvretmek musabaka
Jarı se;> rctmek kadar zevkli 
olu~ or.. ilk gciziınıc ıli en Ni· 
jcı:>alı sc\lmlı sıyahi aUetlcrlo 
gene sı;ı.ahi Colcoasrlar oldu. 

:Nıjcr;> alı uzun boylu atlet, 
~e.ıl ~ormanını çıkaımak hı· 
zumunu hi selmeden rahatca 
l .80 yOk eklıği aşnerdi. Fnkııt 
Colcoa t'lı "ahi atfet de on· 
dan aşağı kalmadı \C o da rıı· 
hatça e of mania a)ni ) uksek. 
lıği aştı. 

Şimdı bu ıkı sı) ahı atlet ara-
6ında daha ıdman esnasında 
bır çekışme başlar gıbi olmuş
tu \e yuzlerce atlet bu çekiş
meyı se;>re haşlamı tı. 

iki si)ahi bu çckişme:>ı fazla 
de\ am ellırmedılcr. Fakat Çı· 
tadan a) rılırken ıkısi de eşof. 
manin 1 !JO ı nllamış bulunu
)orlardı. 

Hemen biraz ötede Amerikan 
kadın stir'at koşucuları idman 
:\ apıyorlardı. Atletlerden ıkısı 
2encı, ıkısı be;ı.azdı. Eşofman
larla bırkaç depardan sonra el· 
11 melrclık ıki koşu :> aptılar. 
Değme erkeklere taş çıkaracak 
bır sur'atle b:ı la~an bu ko u
~ u dordu de bir hizada bıtır
dilcr. 

'Oç ndımda Brcııl)alı bir at
let, her alla~ışında a agı yuka· 
rı on be metre)ı buldu. 
Kı a boylu bır J:ıpon uLıın 

me afc koşucusu mütemadıyen 
pıst uzerinde tur yaptı durdu. 

Sırıkla atlama idmanında sı· 
n •ı elıne alan dört metreyi 
aşl\ eriyordu. 

I>emır peı·deyc mensup at
letler kalabalık saatlerde an
trenman sahasında pek gorun
milyorlar. Ruslar esasen tama· 
men hususi hır sahada ıdman· 
Jannı yapı)orlar. Dığcr demır 
perde atletleri i c, bılhassa sa
bah erken saatlerde idman :> ap. 
mağı tcrcıh cdı:> orlarmış .. 

Amcrıkalı atletlere gelince; 
tamamen kendılerınc gorc hır 
idman programları var .. Daima 
saat 17 - 19, haltiı 20 - 21 ara· 
sında çalışı~ orlar. Sahaya top
lu bır halde gclmi) orlar.. id. 
manlaı· içın gruplara ayrılmış· 
lar. Birinci grup idmanını biti
l ip kampa doncrken ikinci 
grup idmana geliyor. İkinci 
grup çıkarken de üçuncu grup 
saha;ı. a gıri) or .. 
Şımdi şu antrenmanlardan 

bahsederken hır nokta~a işaıet 
('tmeği !Uzumhı gordüm.. Aca
ba neden bizim atletler bır haf· 
ta cwel Helsinkı) e gönclcrıL 
medı.. llatti giıreşçılcr dahı .. 
Duranın ha\'asına suvuna alı . 
mak hızım değil midir?.. Bir 
haftadır bOtün mılletlerin al· 
Jetleri harıl harıl burada çalı· 
~ırlarkcn \e iklime intıbak et
mış bulunurlarken, bizim atlet 
\c güreşçılerımiz daha bugun 
~ola çıkacaklar.. Bu gecikme. 
nin çok lıatalı olduğunu bil· ha· 
kık:ıt olarak kabul etmek JA. 
zımdır. Gelecek atletlcrın f:ızla 
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( 
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22 Temmuz: 
Disk eleme, 200 seri, sırıkla 

final , disk final, 100 ikinci seri 
(kadınlar), 200 metre dömifi. 
nal. 

23 Temmuz: 

Üç adım eleme, 110 sr.ri, iic; 
adım final, 200 ikinci dömifi. 
nal, 80 engelli (kadınlar), cirit 
final. 3000 stepi seri, 200 'l'lr.t
re final, 80 engelli dömifinal 
(kadınlar). 

24 Temmuz: 
Çekic eleme, 10.000 ) lİl'iıyüş 

sel'i, cirit eleme (kadınlar), 
JlO engelli dömifinal. çek.iç fi· 
nal, 400 metre eri. 80 engelli 
fınal (kadınlar). 5000 final, ci
rit final (kadınlar). 1500 seri 
110 engelli final, 400 domifi: 
nal. 

2;; Temmuz: 
100 dekatlon, umn dt'kat

lon, 400 ikinci dömifinal, giılle 
elek at l oıı, 200 seriler (kadın
lar), 3000 stepi fin 11, 'iık ek 
dekatlon. 400 final, 1500 dömi· 
fınal, 400 dekatlon. 

26 Temmuz· 

Üç guzide ntlclimiz O m:ın Coşgul, Halil Zıraman 'e Ekıem 

j 110 engelli dekatlon, s:iılle 
eleme (kadınlar), dı k ilekat
loıı, sırıkla atlama dekatlon, 
200 domifinal (kadınlar), gülle 
final (kadınlar), 4 x 100 seri
ler, 1500 final, cirit dekatlon, 
4 X 400 scJ·ıler, 200 final (ka-

bir ~ey ) npanııyacaklarını hep 
bilı) oruz .. rakat onlaı ı bir haf
ta oncc bura)a getırmış ol ay. 
dık muhakkak ki bu idmanlar
dan çok i tıfade etmiş olurlar· 
dı. 

Güreşçılerın de müsabaka· 
Jardan bir ıki gıın evvel ı:cl· 
ıncsi cloğnı değildir •. Çocuklar 
burada iklime, yemeklere 'e 
ııya alısaın:ıdan müsabakalara 
gıreceklcr .. 

Kanaatimce ınusabakalardan 
en az bir harta enci ay. )ıldız. 
Iı forma~ ı ta ı)•an bütün spor
cuların Olımpi) at kampına ge
tırılmiş olmaları lazımdı. 

Bugün sabahlc) in 100, 800 
'e 400 engelliye iştirak edecek 
atletlerin grup kulvarları bil· 
dırı idi, 

100 metrenin bırınci turu 12 
gnıp füerinclen yapılacak. 

800 metrcnın birinci turu 
'edi grup üzerinden yapılacak. 
Turhan Çöker ikinci grupta 
beşinci kulvarda, Ekrem Koçak 
da yedinci grup ü~uııcü kulvar. 
da koşacak. 

400 engellıde Doybark ü~·ı.in
cil grup ikinci kulvarda, Kemal 
Horul'\ altıncı grup birinci kul· 
'arda, Doğan Acarbay da :> e· 
dınci grup iklncı kulvarda ko
şacaklar .. 

400 engellinın ilk turu ekız 
grup tııerınden yapılacak. 

Helsınki - 20 temnıuzcla 
ba~la~ acak olan atlctızm mfi· 
sabakaları programını bildiri· 
yorum: 

20 Temmuz: 
Yuk ek eleme, di .. k ('iadın· 

!ar). 100 birinci serı, yüksek 
final, 400 engelli birınci ı;crl, 
800 birinci seri, disk (inal (ka· 

dınl:ır), 10 bin fınal, JOO en· 

gelli birinci seri, 400 engelli 
birinci seri. 

21 Temmuz: 
Sırıkla elcnıe, gullc eleme, 

uzun atlama eleme, 50 kılomet
re yüriıyı.iş hareketi, 400 en· 
gellı dömifinal, gulle final, 100 
dömifinal, 100 birınd seri (ka· 
dınlar), uzun atlama final, 800 
dömifinal, 100 fınal, 400 engelli 
final, 100 ikinci seı i (kadın
lar). ~ 

dınlar), 1500 dekatlon. 
27 Temmuz: 
Yük ek eleme <kadınlar), 

4 X 100 seri (kadınlar). )Uk· 
ek final (kadınlar), Maraton 

hareket, 4 X 100 dömifinal, 
4 X 400 dömifinal, 10.000 ~Ü· 
riiyliş final, 4 x 100 fınal (ka
dınlar), 4 x 100 final, 4 x 400 
!inal, 

Kemal Jlorolu bir antrenmanda 

A11ıerik1111 basketbol ıak1111ı FRANSA . . 
BiSiKLET 
TURU 

Paris, 19 (A.A.) - Son ge
c:ilcn Vı§i merhalesındcn solll'a 
Fran a turu a ağıdaki sekildc 
SJralanmaktadır: 

Saat 
1- CoJIJlİ {İtalya) l:'il.57.IO 
2 - Occkers (Belçika) 1:)2.25.27 
3- Ruiz <İspanya) l:i2.31.4ll 
4-Bartali (İtalya) 152.32.35 
5 - Robic (Fransa) 
6 - l\lagni (İtalya) 
7 - Clo~e (Belçika) 

Sankamı~ta f•ıtbol matı 

Sarıkamış, 19 (A.A.) - Su 
ııkamı Gençlik kJübu Karsta 
yaptığı iki macta. Fener Genç
lık klüblinll 5 • 1, Kars 30 
Ekim Gençlik klübunü de 5 • 2 
mağlüp etmiştir. 

Jfot~inki'ı~e .. nıe h~ır ~ir karikatürist taıafından 11pılan ~üreıı;ı;ileriııtitin golgelerl. 'Ü tte: Soldan &ağa Hasan Bozbey, 11
11 ~ 

Zafer, Alı Oıdemır, irfan Atan. ,\dil Atan. Altta: Kemal Demıuiıren, Bayram Şit, Hasan Gcmicr, Fahretlın Akba , Raif A1'b 

1 

··rk g··reşçi 
am ageliş · 
~reşçilerim izin etrafını sa rara~ 

bir şek i l de sıkışt1rdrlar - Yaşar Doğu, kemali ciddiyetle 
uzanan bütün defterleri imzaladı r' 

~-~ ~ 

800 metre Tiirki) c 
kmm Hali Yiiksl'l 

rckonınu 
(G.S.) 

Marmara yüzme 
Müsabakalan 
800 metre serbest ve 
3X100 bayra k yarııında 

yeni Türkiye rekorları 

kırı ldı 

!Jel inki, 17 (Hususi suretle 
gönderdiğimiz arkadaşımız Se· 
dal Ta) lan bildıriyor) - O
limpiyatta merakla beklenen 
baslıca ekiplerden biıini de 
ı:ure çilerimiı teşkil ediyordu. 
Gureşcilerimizln IIel inki'ye ''e 
kampa ı;:clmcleri muhim hadi-

lerden biri oldu. 
Şehirden hayli uzak olan ha· 

'a alanına biz gıızctecilerden, 
ecnebi foto ajanslarından ve 
oldukça kalabalık Finliındivalı 
Turklerdcn başka ) uzlercc ~ıe. 
raklı da gelmiş bulunuyordu. 
ı ... afilcden birkaç güreşçi ile!· 
sinki'yi, daha doğru u Hclsinki 
bu bırk:ıç glil'cşçiyi tanıyor .. 
Yeniler otobüs kampa girerken 
t'lrafı çekingen bir bakışla ~Ü· 
züyorlaıdı .. l'\Iaamafih varım 
saat içinde kampa alı61ıl~r \'C 

~ a\aş y:ı' aş arkada~ edinmcğc 
basladılar. 

Bir saallık bir dinlenmeden 
onra antrenmana gıtmek üzere 

kamptan çıkan güreşçiler imza 
meraklısı kc if bir FinJandiya-

1\laı maı a ~'1izmc müsabaka la· lı gnıpıın hucum una uğradılar. 
rı dün Lido yüzme havuzunda Küçüklü buyUkhi binlerce Fin-
~ apılınış 'c aşağıdaki netke- liındi) alı arasında bizim güreş. 
lcr alınını tır. ~·iler hir an içinde kaybolu\'er· 

Küçükler <GG :\1. serbeı.ll: mi~lerdi. 
ı - C. Güney (ll.P.) 55.9 Bır aralık bu .Finlandiyalı 
2 - R Dınçman <B P.} 54.0 grupun akı ına ben de kapıl· 
3 - U. Kurtay C\I S.) 5G.1 dım \C kendimi Nasuhun ya-

3 X 33 kan}ık bıı) rak: ıı ında buldum.. Nasuh sırtını 
ı - 1ılodaspor ı 33.7 bir ağaca dayamı , kendisine 
2 - Reykoz ı 47.4 uzatılan bir sıiıii defterden bi· 
3 - "üzme İhlı as 2.12.0 rini alıp birini bırakıyor ''c . ..,,,..,. ..•. .,""•-'""""--~---

Ortalnr 1100 1\1. ~erbest): makıne gibi imza alıyordu. Jle. Yasar Dosu bir l'inli 

terleri imzalıyordu .. Yorulmadı 
'e kimseyi de boş çcvırmedı .. 

1 - N. Sonmcı (BZ .) 1.21.5 nı görunce: 
2 - E. Pckcan (G.S.) 1.22 9 •- Anıan ağabey şmadan 
3 - T. Selgur (l~.B.) 1.26.0 bır kurtulsam, soluğu kampta 

100 ı . lı.urbağalanıa: alııcağım .. dedi. 
l - H. Hatay <G.S.) l.4j,7 On dakıka sonra Nasuh kan 
2 - İ Ka;>a (BZ.) 1.46.7 ter ıçincle kalabalıktan sıynl· 
3 - M. Kırecçi (\'.İ.) 2.01.5 mış, arkasına bakmadan kam· 

1 X 66 ~erbe t ba} rak: pın kapı ına doğru kosuyordu. 
l - lleykoz 3.36.4 Fakat lmz.ı atma rekorunu 
2 - C:alalasaray 4.12.3 Yasar kırdı. Doğu"yu Helsinkl-
3 - Yuzme ihtısas 4.45.2 de pek çok tanıyan var Dol.;u 

Bayanlar (100 l\I. serbc:.tl: di)cn clındekı defteri' uzalı· 
1 - S. S An <M.S.) ı.39.4 yor .. Ya~ar da gayetle ciddi 
2 - A. \'afi (G.S.) 1.43.7 çek imzalar gibi itina ile def: 
3 - L. Tokdemir (:\l.S.) 1.45 2 • 

5 X 100 karıııık ba} rak: 
1 - A. Vafi • E. Saraçoğlu - L. 

Oraloğlu (G.S.) 2.12.6 
(Yeni Türldye rekoru) 

Büyükleı· (800 1\1. serbec;l): 
1 - H. Yüksel (G.S.) 11.23 8 

(Yeni Türkiye rekoru) 
11.29 ( Eı;ki rekor kendi
ne aitti 1950) 

2 - 1. Sulu CM.S.) 
(Yeni 

3 - Y. Özüak (F.B.) 
:?00 ''· lrnrhağalaına: 

1 - E. 'Pnal (\'.İ.) 
:.! - E. Bayt ı n (M.S.) 
3 - i. Ergencli CD. G.> 3.~8 7 

o& X :?00 ı.erbcst ba}rnk: 
ı - :Modaspor 10.45.7 
2 - Galatasaray 11.19.0 
3 - Yıizme İhtısas 11.50.6 

Puan ta nifi: 
Bayanlar: 

1 - Galatasaray 
ı - Modaspor 

Cuyükler: 
l - Modaspor 
2 - Galatasaray 

37 • 
18 • 

50 • 
30 • 

3 - Ytiımc İhtısas 24 • 
4 - Fcncrbahçc 7 • 
5 - Deniz Gucil 5 • 

Diğer gurc~çiler de bu imza 
fırtınası ile ha~ li uğrastılar. 
Bu uğra~ma yarım saat sonrıı 

yapacakları idmana muhakkak 
ki hafıf bır girizgiıh oldu. 

Kamp içinde gure çıleriıniz 
le en fazla alakadar olanlar 
yabancı mılletlerin güre çilcri. 
Bfiyiık bir kısmı meşguliyetle· 
rini bırakmış, kampa yeni se· 
len ve serbestte favori, Grcko 

......... ~---··--
ı.11a imza 'eri) or 

da çok kuV\ etli 'c ço~ , 
hır rakip olan gog u B)~ 
dızlı, kalın ensclı, kabJ 11 barık Turk pehlı\an1ar1 

)tik bir tecessüsle suzW 
dı. 

Gunlcrdenberi mera1'1', 
lencn §vhrctli Türk gur~ 
bi nihayet geldi., iıış:ıll~ 
llelsınki Olimpiyadı nıUS 
tarını da bu ezeli şöbrC1 
yakısır neticelerle t;ııP9 
mm affak oluruz. 


