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TONFUNK 
Radyolariyle. memleketin her 
ye rinden gündüz her saııt Is
lan bul, İzmir Radyo istasyon· 
hırını plirilısüz d inlersiniz. 

Abıliilkııclir l\lr.mişoilu 
İstanbul Kııtırcıoğlu han 

Cağaıoııu Mollafenarl ~ol.oık ~U - :n - l'tlrfon: ~12117 - :rn;115 - :!!l:l 16 : ı r.l~raf: \' aı:ııa 

ral Faruk f ahttan f eragaf etti 
A.ltı aylık veliaht Ahmed Fuad Kral oldu. Krallık 

Yazif el erini bir niyabet meclisi idare edecek 

Faruk, dü·n akşam yahyla Mıs1rdan aynldı 
Kraliçenin Kralla berab_e_r_g_i-tm_e_s-in_e_m_üs-a-ad- e- edilmedi. Kralın her tarafta 

resimleri indirildi. 

UÇtane 
Halk sokaklarda sevinç tezahürleri yapfl 

Salih 
•h 1',\ 7.ı\~: 

nıet Emin Y Al MAN 
Slresıını • 

u hır köylıi vataad:aı 
•nlatıyor· 

- '.Ren· · dı11ııa b ını adım !':alih ... Soy:ı· 
~akat k~n Salih lsıamoğluyum. 
lıa\,e,ı 0 Ydeki kadınlar benden 
dtrı,r ttken, •Fatmanın Salih• 
hrıı : llF.rkeklrr ise •• \ bdulla· 
lıoll, a .. h. h dl) e adımı anarlar. 
lıtıı li :uç t.urlü ismim \'lir diye 
laııe d -~lıb değilim. Ortada tiç 
o da begı.ı, bir tane Salih ur, 
llotıuk •nını. Tıpkı bunun gibi, 
tatı a ı>armel'inin (Demok· 
l'arİi i~ll a!k Puthi), C.ll illet 
il• lcuı ılıye adl:n- takındıklaı1· 
taııe dea~ as~nayınıı. Ortada iiç 
llıı da• gı~ •. hır tane parti ardır. 
ber ak.ı hızını l ıi2ümii1e gülerek 
'aad d 1 ınııt1an grçeni bol bol 
lapllı~k '~lerın 'e ~arın revimiıi 
tlıttile .

1 
ı lİ) enlerin partisidir. 

latır 1
1 

n hiç birinin diferlnden 
arıırı Yoktur.• 

Q lre u d 
dit· n a bu hlki} el ı diıılf'· 

•-ıdı. ~~ zaman ağzım açı\; 
d~' Salib~lllkü.~ ol aydı. ,·atan· 
llı,iııj n kovune gider. l.:tn· 
•ıııı ... arar, buJııı·, elin i ı:.,n o· 

... eını '~ • l•'i.ı . eket işleri lıakkındaki 
••tar trıni cl:aha etrııflı su rdtc 

ly• ilılardıın • ••• • IJ san~ gidişimiz h:ıkkı nda ra· 
"•ıı11 ığıını1 bir kövlü \'alan· 
•ly, 1 Vttdiğl hu h .. k.: b··t·· 
11 s Pa . . 11 um, u un 
a.ıarı rtı ıerı ,., bütün utan· 

lliir derind• d . d'· .. 
ı llıtı. • ...n erıne uşun· 
•1- ~e layıktır K .. ·r· s 1"h lr 11101111 • o~ u . a ı 

,.•de İtiıı ~un, sirasi fikirleri•! 
~1dde11 b Ulduğu şekle gelince, 

1dar · •Yranlıkla kar ılanaeık 
ıııce" h ) atıhiıı e 05tur. 

11 •ruı,riıı hakkı nr: Bizdeki 
~r:ll'aırııa 1Hı ayrı adları \ e 
, •tte b rı \'ardır. Pakat ha· 
~ '- lcudte~nlar ayni ntvi nüfuz 
b~P karıı 

1 
•vl'ı larınd:an mürek· 

t'ıtıııin i/ erden ibarettir. Her 
)'Ye kada•nde en ileriden tn ge· 
,:ııa Yaşar htr nevi kafalı yıın 
1 •e r·· r. }fer partinin ölçii· 
•ııı ur" kt d' Ilı" arı 11 h' n ın.- mtmup o· 
~,11~tesna ~,P~i h~mi1, ııik '\'f' 

ı ltabah ınıselerdir. Anıların· 
~ 11111111 •~i "'Ya suçlu olsa lıi· 
~ )itler· U Urunu Örtmek ve 
... llıdır 1

.., de hinıa)'e etmek I~· 
... , ' r ak t >o il tıp 01 a kar ı parlllrre 
lı 11arın1 1:11Iarın hepsi, hatalı, 

11daııııa sırnııs. biçare 73\"al· 
ıt· \·aııı d rdır. ' 
~İi ltılh~tnokra inin icap ettir· 
~ 'lıı11c1ı •zene, ınurakabe H 
d::kıJın13 ıaygı lamamile tarta 
•ıı 1 lıor~aıPar~~lerimiz arasın· 
t11 llıtt , asın munasebetler, h n· 
ile losternı : "' birbirltrini kö· 

Casusluktan sanık bir 
Ürdünlü yakalandı 

Türk - Arap Ajansı kurucul ar1ndan Avni Muhittin, uzun 
zamandır polisin şüphesini çekiyordu. J 

Afyon' da 
( Milli Emniyet teşkilatı \'e 1s· ı bulma) a ç:ılıştığı bu hAdisenln 

1 tanbul Emniyet Birinci Şube tafsilAtı öyledir: 

1
1\Iüdürlüğü memurlan, merkezi Merkezi Ortaşarkta bulunan 
Ortaşarkta kurulmuş bulunan ve Tiirk Arap Ajansı kurucuların· 
şehrimizde de faaliyete geçmeye d:ın Muhammed Avni l\luhiddın 
çalı tığı sanılan biı· ı?izli haber geçen yıl Be~ ruttan şehrimize 

Su yüzünden 
Kavga çıkfl 

Af,on 26 - Boh'adin Beledi
yc~i ·tar~fından Çoğu kıi~1.i hu· 
dudu içinde bulunan yeraltı sula. 
rının ilçe merkezine getiı-ilmc i 
için girişilen r:ılısmalara Çoğu 
köyü halkt ta::: ''e sopalarla nıftnl 
olmaya ralısmı tır. Su menbaına 
gelen iller Bankası müteahhit 
mühendisleri baştan İYİ karşılan
mış, daha sonra köylu kadın ve 
çocuklarını da hadi c yerine yığ 
mak suretiyle taş \'e sopalarla 
bilfiil mukavemete girişmişler
dir. 

\'ak'avı haber alan Jandarma 
Komutanı bir müfreze ile hadi e 

(De\'lmı Sa. 3 Sü. 4 te) 

alma şebekesinin elemanların- gelmiş ve burada bazı Suriye ga 
dan olduğu şüphesile Muhammed zetelerinin mııhabirlil:ini yapma 
Arni :Muhittin adında bir şahsı ya başlanııştır. 
nc-Laret altına almıslardır. İst:ınbuld:ıki Duyük Doğu ga· 

l\lilli Emniyetin aylardanberl zetcsinc de mulıattir olarak gi· 
Ustünde durduğu ve dclılleriııi <Dl'\'antı Sa: ;;: Sü: 4 de> 

Is l ore i ~ ,., ı-zmtk hrddi· 
l' ıı .:: Yartanmı tır 
ııı ""zden k . A f 1 tltııınııhıeur asdlın; mtnıl eke· vus urya 1 

lıetı tr ar11~ tar~rıarındaki par· 

•eıııtr ıltğ:~~akı ııahsi müıaase· eı·r hırsız 
•tat "tilik . ı r, Birc:ok yerde ••t lıı1t hİ lvıı!and:a lık ve şahsi 
'i•~d, b:1 erı. •Y•nrı hi ıtrin Yakalandı ta ttıııin tıııuyor. l'ak:ıt parti 
ıı .. ~ı lı&tı luttııkl rı \'Ol· \"a· --"~-.... ıı· el . • • 
tı .. 1 ı Blıl' trındeki huzur "' 
"ıı ·1 \ e • ~ tesını eınnn·eı ha rt\I"'· 
1~ttnıt ~artı miina"ebelltri· 

<hev sıne ve ortalıiın dü· 
•ırıı Sa: 5: Sil: ti da> 

GAZETEMİZ 
8UGüN 
12 SAYFA. 
/l "'--o

Oz:.o, ·ı · 
'tı ·· / ovemi:d 11\'ez .. • 
İsr l11nızden 

Ot/o · 
ıste.,iniz 

\'e ilköyde dü~erek par~·alan:an uçağın enkazı \t şehit pilotumuz 

·::J~}c~ri bir uçağ~mı~ 
diİ~~~k parçalandı 

Üstteğmen Osman Koray şehit oldu. Üstteğmen 
Şevki:. Tuğsavul ağır yaralandı 

lı.tanbula turl t olarak '\telcn Dıin saat 10 ~ Yeşilkôy hava 
\'iyan:ılı, b~·nelm!lea bıı ız ııl:ınındıı bir Uf.'llk kaza ı olmu . 

Rudolf ' t~ı:..J.'c ilkö~den uçu a geçen 
(\'azısı 5 inci s:ayt .. mııdadır. • Skoda~ !ipinde bir askeri uçafı· 

mız ani olarak me~danın biraz 
ileri ine dü,erek parçalanmıctır 
Bı. ani dlişmc esnasında uçağın 

<Devamı Sa: !l; Sü: 3 d~) 

Aııocıalı'f l'~tu 

Kahire 26 - .Mısır Kralı Fa
ruk I. bugün tahtından feragat 
etmiştir. 

Kral, bir yn~ındaki oglu ve- ı 
liaht Prens Ahmet Fuat lehine t 
tahttan inmiş.e de, kraliyet Ö· 
devlel'i bir niyabet meclbi ıa· 
rafından yürütülecektir. 

Bildirildiğine göre, l<'aruk'un 
tahttan inişine lckaddüm eden 
seri geli~meler şu seyri takip 
etmiştir: 

Dün sabah, 16 yıl e\'Vel ?ılı.;ır 
tahtına cUlus eden 32 ya~ınd.ıki 
krala bir ültimatom \·erilmiş ve 
bunda •hükumet ile milletin b · 
teklerini kabul etmesi için• bu· 
gün öğleye kadar mühlet konul
muştur. 

Bildirildiğine göre, Faruk 
tahttan feragat cnakını dahıı 
so:ıra inızalaını,ştır. llıı hiidı:sc· 
!er cereyan ederken, kralın Is· 
kenderiyedeki 2 sarannı askeri 
birlikler kordon altı;ıa almısıı. 
Bildirildiğine göre, ordu ile sa· 
r:ıy nıuhafı:dan ar::ısında lıcrhan 
gi bir çarı>ı~nıa olmamı~tır. 

Bu arada Ali .l\Iahlr Pasa 'e 
dün kendisini Mı ır silahlı kuv
,·etıeri Ba komutanı ilan ed:rn 
General l\luhanımed r\ecıp İs· 
kenderiyede bulu muş 'c oara· 
dan kendilerine memleketin kı 
aemtrdc,·le atl:ımlnrı illıhak et 

(Devamı Sa: 5; Sü: 2 de) 

67 kiloda Raif Akbulut hasmını yere almaya ralı~ı)'or 

Düiı yapılan güreşlerde 
tasfiyeye uğradık 

"l'""ııl111~ 62 kiloda H. Bo~bey~ iiçiiııcii t11rda 
tıışlıı yeııeı•se f i11olleı•e fJİrebilecell> 

Kalecikte sel- 1 

Zarar yapfl 
J. tloFll A • 11 

Ankara: 26 - Kalecik ılçc ınc 
b:ığlı Dağhcllel·e deı·esl ıle Ay. 
\aklı deresinden gelen seller Kı 
zılırmak bucağına bağlı Karahal
lı ,.e Hacılar ku~ lcrinl, O:ıııacı, 
deresinden gelen sel de .Saray
cık, Tiınarlı, Halaçıı, Kah~ alı \'e 
Bo.tam·ı köyleri arazilerını su· 
!ar altında bıraknıı5lır. 

Hacılar. Karahalıı, Sera) cı \ c 
Timarlı arazilcrinın kfıırıilen "U 

altında kalrırak büyuk bıı· kı& 
mının tarla 'auyctıni kay bcttı:,ı, 
mıntıkanın en verimli zıraat S.ı! 
hası olnn bu köylerde mahsul 
ha~:ıd edılmissc de harman ya. 
pılmadığından seller nltında 
mahrnlmu~tur. Bu arada Tarını 
<ıletlcri de bu sellerle Kızılırmn-

llclsinki. ::!6 (Hu ust muha· 
birimız :-;edat Ta~lan tel~izlc 
bıldırıyor) - Olınıpi) at Gı e· 
ko • Romen giireşl~nnc buguıı 
de devam edilmiştır. 

Yaptıgımız dort karşılaşma· ---- -

nın hep im.le sure çilerimiı 
ma lüp olarak, elimine edıl· 
mıslcrdır. Yalnız 6:? kıloda Ha
san Bozbey ) arın sabah gilre
~ecek, cj:;er tuşl;ı galip "Ciırse • 

<De\8ruı Spor 5'1) famızda) 

kotrası Rüyaııı 

geeikti 
Ege Denizinde sert bir rüzgôra karşı dikine yol 

olan kotranın, Salı günü saat 17 de 
Moda'ya varması bekleniyor 

Ege Deniı.i, 26 - <Tunç Yal· 1--:- ------
man, «Rüyame kotra ından I • ı c H p M I' • 
t~nbul rad~OSU \"llSılaStle bildi· ec ısı 
rıyor): • • • 

Seyahatımizin 39 uncu gunü, 
Ege denizinde \C Midılli açıkla. 

cDeumı Sa: 5; Sü: ı deı Oün toplandı 
~a sürüklcnmıştır. Su altında ka· 7lıuıu ı ""' " 11 rlmlıtf•n 
lan arazi sahasının 24 bin dekar Tunç, Yalman' ın 1 Ankara 26 - Halk Partisinin 
oldu~u tahmin edllmektedır. ı dört ıu·da bır toplanan parti 

Hacılar kö~ !inde l4 ev tama. •• 1 • j .. .. 1 meclisi bugün saat 16 da Bah-
ıncn yıkılmış, 12 ev de ağır şe ropor aıı .. uncu çcli evler k!Ubünde lnönünün 
bide hasar :;:örınü~liır. Karalıal. f d d başkanlığında toplanmıştır. nıı-

L 13 e\' timarlı'da 4 kişi ka~·· say amil a lf günkü içtimada • UlUS• \'e par• 
me\'amı Sa: 5: Sü: 5 deı ti binasındaki yangın Uzcrirıde 

_:_:.:._:~~:::._:::_:::.:...::_~~~~~~~~~~~~~~ durulmuş, bundıın sonra günde. Adlai Stevenson 

Stevenson demokrat 
başkan adayı se~ildi 

Bajkan Truman Cumhuriyetçilerin iman sahibi olma
dıklar1nı, seçimi kaybedecekleri ni söyledi 

.l.ııoc!tıtıd T'ru• ~ 
Chicago, 26 - İllinois valbi 

Ste\'enson, bugün, Demokrat par
tinin başkan namzetliğini gayri 
resmi olarak kabul rtmi.tir. 

Truman , Cumhuriyetçiler 
ka~·bt'dt'cek diyor 

Şikago, 26 <A.A.) - Dcmok· 
rat kongresınde söz alan ba kan 
'fruman, Stevensoıı'un bask:ın 

<Devamı Sa: 5; Sıi: 4 ıle> 

Yeni ~ehil 
Ve yarah 
Lisfes; 

.. nodolu .. fan n 

Ankara, 26 - i\lilli Sa\ ıınnıa 
llak:ınlığı Temsil Biiro~und::ın 

bildiı-ilmi~tir: 
60 num:ıralı ıcsmi tebliğ: 
Kore savaş birliğimizin 5 lem· 

muı 952 gününden 24 tcınnııı7 
952 gününe kadar muhtelif se· ı 
beplcrle ehil H' yaralı olarak 
verdi~ı Z<'yıat aşal(ıya çı!:nnlmış 
tır: 

Şehitlrr: 
Onb. K:ıdir Turkıncn. t<;rler 

Mehmet Çapacı. Durınuş Kara 
ku~. Kamil 1\lenır~ iho·A1.1.,.. Hnk 

(Oeumı Sa. 3 Sıi . .ı li') 

ı,,,,., .,,ııı:ınıı uanrııanmılan \l'llaht Yıısur lızetıinln kızl:ııı 
\J ihıi,:ıh H :ıblıı ı Si.ıkı'he \l'llİ kıınundan fa~dııl:ın:ırak ıııem· 
l tkelimiıe ı:rlmişlrnfü. Rrs!mılr. kıı karıle lcr İzmiı· li · 

ıııanınıla göriilnıc>.<l('diı. 

me geçllmhtir. içtimada, biHıas 
a Halk Partisinin elindeki men

kul ve gayri menJ...-ul ·malların 
ıstirdadı hakkırıdaki Uiyiha mcv 
nıu Uzerindc dıınılmuştur. 

- - 0--
«Ulus» binasındaki 
Yangm 
Tahkikatı 

nıuıuı .,,, •.• 1-ırlr~•.dt~ 

Ankara 26 - •Ulus11 ı:azete 
ve matbaası ile llalk Partısi Ge
nel Merkezi bina ında dun a:<. 
~anı çıkan ~ni yangın Ankara 
ıtfab e inin büyük bir başarısı 
netleesi olarak i>ııdlirıilnıllş ve 
koca hına mutlak bir kül olmak 
tehlıkesinden kurta: ılmı~tır 

Bugi.ln Ankarada gtinün ha 
dlse i a ağı yukarı bu )anııııı 
:ncselc i idi. Sabahtan itiharen 

ı nt,anıı Sa: 5: SU: ı Afe ı 

:········ ... ··············· ........ , 
1 
~ Fol o güzeli ~ 
= Müsabakası i 
: Fotogr:ıf giizeli olarak ı.e· i 
: ı;ilea ı;cıcnı:üı Ta} furolluna : 
: rey 'eren 441; okuyurumu· : 
: mn kur'a\ a iştirak hakkını : 
: kazanıhğını en·eke 1 ildir· ! 
: mi~tik. : 
: Ad'ıırını ilan rttiğimlz : 
! oku} ul·uıar ara ında 30 t•m· ! 
muı 952 çar amba günü iı- : 

: tanlıul AltınC'ı Soterl Ham- ! 
,: ıii ~ekuk huıurh lr l.ur'a ~- : 
": kilere!; 'e kıır'aıla kannan- ! 
: !ar 31 temmuz tarihli per· ! 
: cmbr. gıirkü sa)ınıızda ilin : 
! edile ... f'ktir. : ................................ 
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1 G O N O N YAZ 1 S q· r 

Derdin baş ı 

a 
ftçilikte b r 
manın hudu u 

Çlftçiler ekse- Yazan : ) lan itirazlar bu 

Şose er üzerinde seyrüsefer 

lcaral(o arı kurulacak~ 

[ H v ~ Ticaret Odaları ~ ... ~,' :. .... I~:. Toplantısı bi!li 
yonunun tahmini rme gere Üç gün1en beri, •ehrimlroe 
bug•tn ~ehtil!' ı de hau h•ı· mutad T~mmu~ toplantıs•nı ya 
lutlıı. ııabah leyin denn pı rli pan Turkıye Tıcaret. \e Sanayi 

Gazetemiz.in di.ınkii sa~; 
da cManlss ?\Iusta~ ııı 

Derneğin nirı bir tclgra 1~ dayanılerak mq dana gt! te• 
mis •İbret '!'rici bir 1 ~~
\8rdı. Bıı li·tel e gore ıes 
s2rla 3 6 kuru5 nl~ıt doı:ıı•rıı, 
htanbuMa 40 so, 7.10 J,1l Jı;ll• 
olan ııııtlıcan 50·i0, 6-1~0.so 
rus olan biber 50 60, J40 
kurur. olan b rn)a l OO· .~ 
g.19 kuruş elan kurU sof 

rıya uman 

1 

borçların akıbe 

u man borca gi- ı T ti hiç düsünul-
r erler. Zıral ıs- 11!11Ull Ktl' UC mtden ileri sü- Son yapılan sevrfisefer kontrollerinde Anadolunun muhte· 
letmecilikte bu ,. r ü l m e k • lif bölgckrlndcn 1 tanbula gelen otobü !erle tüccar e~ya~ı ge. 

r·ı ~hı, r .. k aı bir lht ımal1 e odaları ve borsaları bırlıği idare 
meHii ~ ağmur sağanaklı ge· heHtı çalısmalarını dün nıha)'et-

Adeta bır ka· •-----===-=--------=E;ı;:ıı-------=- tedır. Ortada tiren kam\onlıırın ekscrısinin bozuk olduttu tesbit edflmfotır. 
ide halıne gı.rmiştır. Memleke- :un son senelerde en miıhim bir hakiht varsa o da. çıftAI· Gene bu motorlu va·ıtaların t tanbuldan hariç ollarda 
timlıde de otedenberi çiftçılc- borçlarıma mevzuunu teşkil nın borçlanmasıdır. Bunu öde· ı ehliyet iz sofurlcr kullandıkları da anlaşılmıstır. Bunların <ınU-

çece.l\, riızg~rlar poyrazdan lendırmıştır. 
fırtınıı <>klindt' esecek tir. Bu çalışmalar arasında, bll-

rimizin Zıraat Bankasına veya eden traktor ve di er ziraat yecektir. Bo"ç, I yatlar yuk ek· . · 
Sı,.a!Jı k hiraz artarak ye 27 ha sa Mılletlerara•ı Ticaret oda· 
santigrat ch·annrla olacaktı r. ~ı Turkıye l\Iılli Komıtesınin ku-

tn tn kıır ıı tur. te!!I 
l!tihsal maddeleri alışveri•iyle Aletleri satın almaları sisteınini ken yapılmıstır. Yarının ne o· j ne getmek ıçın Istanbul • Ankara. Ankara • Bursa arasında eo· 
uğrasanlara ve ticarethanelere hep beraber tetkik edelim. lacağı, fi:,atların ne gibi oy- seler üzcrınde seyruseler karakolları kurulması kararlastırıl· . rulrnası mcuuu in.erinde durul 

Dun ~ehrımlıde .~au I..ı s- mu~tur. Alınan karaılara göre 

Euna gnre bu beş k• bUl 
t"htPnin Jllanisa 'e istan eıı 
fi atlan arıı-ındaki fark,,11• 
az 2,5 \'e en faz.la 13 ltl'--" 

d•r. n!S 

h armanda ödenm k uzere borç· naklıklar gostereceğl malüm mı tır Karako!ların tesbıti ve can kurtaran merhılerinln ya· 
landıklarını bılırız. !'Usman del!ıldlr. • pılmacı için on!imuzdeki gunkrde 6 ncı Şube müdlırU Orhan 

m n h•ı utlı ı gecm • ruzgir· Turkıye Iılll Komıtesi onümUz· 
lar .ıfeği<ik istıl<ametlrırlerı deki yıl başından c•..-\'el kurul-

ı Dunyanın her tarahnda (). darlığı • Şu halde makinelecmek su· F.) Upo lu bır motorlu ekiple İstanbul · Ankara ve Bursa 5ose-
dünç para alma \e)a taksıtler- M uhtelif ıtral bolgelerden retiyle istih al kudrE'tini artı· !erinde hır tetkik ~C'zisine çıkacaktır. EYuooğlunun \'erdi.e;i ra
l e bedeli odenmek suretiyle bir aldığımız haberlerden an· ran çıftçi borcunu uygun ~ırt· por Kara~ olları tarafından da tetkık edildikten sonra Eeyrüs&o 
m ala uhip olma pratiği, tirat lıyoruz l.i Ziraat Bankasının lar devam ederken en kısa im- fer karakollarının insasına baslanacaktır. 

esmı3tır: G•ınun rn rluş:ık muş olacak \'e işe ba~lıvacaktır. 
ımhunetı 18.7, en y•ıksel( 2.,,4 Bıı arada Oda ve Bor~aların Sebze istihsal yerleri 11 

heten yak•n olan \ e nur~e· 
ht;ınbulıııtkıne kı:vas cd 'ıs· 
ınıyec"k ol n 11t anlca He er· 
t;rnbul " •hi sebze istihUl ) 11. 

Hntlgrat ol.ırak kaydrılı l mi~· ıdarelerine mutcallJk işler gıı 

işletmecilığin ekonomık bir ica· plAsmanları tükenmiştır. Bu· kAnlarla l;apatmah, yeniden 
bı olarak kabul edılmiştir. Çift· günlerde şu 'e)a bu suretle en başka bir te ebbus için kredlsl
çilerın bu ihti:>acını karşıla- mühim ziraat merkezlerine ve- ni kulianmalıdır. 

Hr. rüşülecek. Oda a•d t ltlraz.ların 
dan doğan ihtiltırıarla, Oda \'O 

mak için de\letler hususi ban· rilenler varsa da miktarları hiç Bu 1~1etmecılık bakımından 
talar l."Urmuslar ve yardım fon· denecek kadar azdır. Herkes, da en doğrıı hır harel\ettir Bu 
ları ayırmışlardır. taksıUerın tahsilAt devresi olan sayede çiftçill'rımiz, bir taraf 

Büyük sermaye sahibi olan harman sonunu, eylul!l dört tan krizlere karşı durumlarını 
t lftçiler bile arasıra borçlan· gozle beklemektedir. daha sağlamlarlar, bir taraftan 
maktan vareste kalamazlar. PlAsmanlar bu durumda iken da Zıraat Bankası tıııntıerini 
Zengın, varlıklı hır çiftçinin çlftçilerımizin halıne de bir daha kısa de-nelerde tahsıl 
kasasında her meHim mühim· göz atalım. Görüyonız ki: ederek memlcıkrtte daha geniş 
ce bir miktar nakdin bulunma· Komşularının makineli zira· kUUeolere ve teşebbuslere yar-
.. 1 i"•p etm .. ~ Çllnk·" bu «ekil· tt ki ff k ti 1 k dımını tesmıl etmrk imkAnını ., .... ...... •u .. a e muva a ıye er arsı· 

de tutulan \e saklanan paralar sında vaı...,t · ~betmeden her· elde etmış bulunur. 
uzun zaman lW kalır. Parayı türlü imkan ardan faydalanma
bu ~ekilde !tıl tutmaktansa onu nın çarelerini aramak ve bul· 
i~e yatırmak, işletmenin kabili· mak yoluna düşmüslerdir. 
yetini artırmak elbette daha Di~er taraftan traktör \'e ıJ. 
uygun olur. raat makineleri ithal eden fır· 

m.alar da memleketin bu yol· 
Çlftçiliğimlz daha geniş daki inkişafından ve işin mils· 
kredilere muhtaı;tır bet neticelerinden cesaret \e 

Ziraat Bankasının son sene· cUr'et alarak envaı çeşit maki· 
terde plAı:manlarını çoğalta- neleri ithal etmiş bulunmakta· 

rak çiftçilerimizi bu bakımdan dırlar. Gümrliklerimlz ziraat 
işinde desteklemesini, zirai kal· makineleri sandıklarıyle dol· 
l:ınmamız içın en müsbet se- muş ve tıkanmış bir haldedir. 
mere vermiş bir müdahale ola
rak görmekteyiz. 

Yalnız memleket çapında, d· 
ral varlıklarımız dlıştinUlurse, 
ılraatimize tahsis olunan bu 
p!Asınanların da çok az olduğu· 
nu görürüz. 

Ziraatimlrln maklnelesmesl 
için tatbik edilen 
kred i sistemi 

B u makineler çütçilerimize 
söyle bir kredi &istemiyle 

\ erılmektedir. 
Makine almak isteyen çiftçi 

Ziraat Bankasına göstereceği 
arazi veya kefil karşılığı ile 

Taksitlerin iyi 'e fena 
sen,.Iere gore tanz.lmi JAzım 

B u meyanda şunu da hatırlat· 
mamız lAzımdır ki memlcke· 

timlıde ziraatımizin \erimı sa· 
bit bir karakter taşımaz İklım 
fak-töriyle çok alakadardır. iyi 
seneler ye fena seneler \'ardır. 
Bu gıbi borçlanmalarda muka· 
\elelerin e'V\'eldcn muav~rn 
taksitlere balilanması kat ıyyen 
doğru değıldır. Fılhakika Zira· 
at Bankası fena senelerde tecıl· 
ler yapmaktadır. Fakat çok i) 1 
senelerde de borçlul;ırm çift 
tak!;it \'eya yllzde §U kadar faz. 
la tdemek Gartını kabul etme· 
leri de lazımdır. Bu daima ı;Ut
çinin lehine i~ler. 

Kredi lmkAnlannın ancak 
daha çok artırılması ve geniş· 
letilmesi sayesinde rlraatimiz· 

de öıledığlmiz hakiki ilerleme 
ve inkişaf kabil olacaktır. 

Borçtan korkmayalım. Fakat 
sistemin iyi işlemesini temin 
edelim. Bu milna~l'betle borç 
yapanları bu sistem içinde ye
tistirmek ve borçlanmanın bağ
lı olduğu iktısadl ve ahlakı 
kaideleri çiftçilerimize telkin 
etmek. sistemin muvaf!akı,>eti 

Çünkü herkes borcunu bir an 
ev\'el ödemeği, kapatmağı \azi· 
fe bılmelldir. Kısa \'adclcrle 
yapılan borçlar \adelerinde ka

ala~ğı m~.elerin % 20 he· pandıkça insanda ~eni borçlara 
delıni ... pesın ?demel..-ıe_. müte- girmek \·e atılgan tc$ebbüslere 
baki _o 80 inı de taksı~le, sah· girişmek cesareti pe~da olur 
şı takıp ede? . s:neı:r!n ~har· Bu sayede de çiftçilerimiz 
~anlarınd! 'e ılk tak~ıt " 20• arasında iyi bir borç alma 'e 
dığerl~rl 0 15 .olarak beş se· ödeme ahlakı teessüs e ·lcr. 
nede odemektedır. > 

için elzemdir. · 

Kredileri iyi kullanmak 
ldzımdır 

ıyi ve muvaffakiyetil bir süt· 
çilik, hiç bir zaman kredıleri 

iyi kullanmamak sureti) le hu· 
sule gelen mall gUçlUklere si
gorta teşkil etmez. Çok defa 
görlilmUştnr ki enerjik \e zi. 
rat bilgi ve kabilıyeti yüksek 
olan bır takım ı;iftçiler, kre\ii· 
}erini iyi kullanmamak yiizün· 
den fena duruma düsmusler
dir. Şu halde çütçilikte borç 
yapmanın hududunu tayin et· 
mck ve borçlanmanın şartları
nı iyi mntalea etmek, hem borç 
veren \ e hem de alanlar iı;in 
çok ehemmiyetlidir. 

Bu münasebetle ı;iftçflerlmi· 

----IDl!!!!!!!!!l!!-- ı ____________________ , 
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Kod ak 

?ıtaklneler her ne kıymette~ '""'\ 
\•e mahiyette olursa olsun hep. 1 
si aynı milddet icınde bdenmek 
fizere taksitlere bağlanmakta· 
dır. 

Bu l'aıiyet karşısında bilhas-ı 
sa bir nok-taya işaret etmek is· 
teriz. 

BugUnkU istihsal maddeleri
nin fıyatlan oldukça yüksektir. 
Ayni zamanda istihsal edılen 
her madde ublabilmekte ve 
alıcılar istekli bulunmaktadır
lar. 

Krizlere mukavemet 
kısa duTeli borçlanmalarla 
mümkündür 

Çlftçilikte bu gibi müsait is- I 
tıhsal şartlan \•e iyi satış 1 

imk!nlan zaman zaman kriz
lerle Arızalara uğramıştır. Bu 
krizll!r nasıl gelir, ne dereceye 
kadar tahripkAr olur, ne felft· 
ketler doğurur: Evvelden kes
tirlleme•. Son 50 sene içinde 
geçirılen :krizler bunun böyle 
oldu~unu kat'! olarak göster· 
mı tir. 

Bq gibi hallerde umumlyetle 
kısa deueli borçlananlar fayda 
gorınUşler, uzun \adelerle kre
di alanlar büyük zararlara uğ
ramışlardır. 

Yani demek isti~·oruz ki çift· 
çilerimizin milsalt fiyatlarla is
tıhsal yaptıkları 6U senelerde, 
bes sene gibi uz.un vadeli borç· 
Jara girmeleri kat'iyyen doğru 
değildir. 

Bu \•adelerin makinesine gö
re değis-mesi, taksitlerde peşin 
alınan ayni nfsbette kalmak 
üz.ere, niha~·et borcun Uç sene· 
de itfa edılmesl IAzımdır. 

Robesı)iyer'in 
idamı 

158 yıl e\\ el bunun, 27 tem· 
muz 179-l de Fransız. ihti· 

lalinin en tanınmıs politika· 
cısı Robcspl)er idam edil· 
mişti. Parlamentoda koyu bir 
kralc ı iken, Omıltıncı I.lıl· 
nln memlekete ihaneti uze· 
rine Kralın idamını isteyen· 
lerln ba~ında )er almıştı. 

HAdiseler Hobespi) er'! ça· 
buk parlatmı~, Danton 'e ar· 
kada~laı-ının ortadan kaldı· 
rı lmasından nnra Fransanın 
bir numaralı adamı olmu~tu. 
Frıınsada deh~et \'erici tcror 
bundan sonra b:ıslar. ihtil&· 
le de il muhaldct edenler 
yan gotle bakanlar bile Gi· 
yotinln keskin bıı;atınıbn 
kendilerini kurtnramam15lar· 
dır. 1htllal mahkemeleri yal
nız idam hükumlerlnl \ermek 
için toplanırddı. Fakat bir 
gun gelml5, blnlC'rce insanın 
ba~larını kestirdiği Giyotine 
Rohcsııl)er de başını l.o}nııı· 
ğa mecbur kalmıstır. 

Teı BENTÇI 

Kasım aşada KUÇUK HABERLER .. 
Olümle biten 

Ucuz alınıp 
Pahall sahlan 
Sebzeler 

YUNAN IUALl.İ'II..ER 
BiRi IGİl'\İN DA \'ETi 

ir kavga 
Türkiye Muallimler Birliği yıl· 

lık kongresınde bulunmak iızere. 
geçenlerde şehrimize gelen, Yu· 

E\\elki gece Kasımpaşada Şehrimize dUn de Adana, Mer nanıstan .Muallımler Bırlıği reisi, 
hır cina) et olmuştur. Ta~arcci sin ve Tar.sustan 20, lzmir v<> 20 ağıısto;; 1952 ne Atlnada top· 
Zeki sokağı 49 numaralı e\de o. Bursaıian 11'i vagon, Trakya höl- !anarak olen. Yunanıstan l\Iual· 
turan Ahmet- Guney, metr'"~i Mu geo;inden de 42 kamyon ı;ebze !imler Bırfü;i yıllık kongresine 
kadder ile ka\ga ederken, kadı· ve meyve gönderilmıştır. luallimler Birlığıni da\'et etmış 
nın kardeşı Neşet Özveren de a. Beledivenln resmi tebli~ine ı tir. 
ra.} a girmı Ur. Kız kardccının· gore Domates toptan 5-30, Pat- Birlık. kongrede bulunmak 
dayak yedlğıni goren Neşet bir lıcan 15 30 Dolmalık b bH 15 30 üzere Yunanistana üç muşahit 
aralık bıçağını çekerek Ahmet Bıımya 50 90, Şeftali 40 100 Kay. gondereccktir. 
Güneye. saplamağa başlamış ve !'! 75 100, Karpu~ {tanesi> 10.90, m .. Lt EGITil\ı BAKANl'SIN 
Ahm,.dı ağır surette yaralıı· Kavunun, tane.sının 20.60 ara- BE\'A?li'ATI 
mı tır. Hastane~e kaldırılan ya· s,nda satıldı~ı bildırılmekte ise ' 
ralı ölmus, katil cinayeti mU· de gerek seyyar satıcılarda ge· EYvelki gün, Canakkaleye ha-
teakip kaçmıştır. rek~e manavlarda yine patlıcan, re.ket ettığıni bildırdığimiz. l\Iil 

• b" domates ~e dığerleri hu fiatların li Eğıtım Bak~nı Tevfik fıer~ 
Yunanıstandan ır lkı ilA uç misline satılmıştır. oradan Balıkesır ve Bursaya gı. 

öğ retmen kafilesi geldi Bu fiatların B<>vo~lu, Sişli ve derek tetkıklerde bulunacaktır. 
sayfıyelerde ise dört misline ka.1 t~ "İ\TERE!iTE BÜTÇESi 

Yunanistandan şehrimize 110 dar çıktığı gorulmilştur. HAZlRLA!'ilYOR 
kişilık bir öğretmen kafılesi gel· 
miştir. Ulvi Yenal lı:mirden Üni\'ersıte bütçesi tiz.erinde ca· 

l\Iuhtelif yerleri ziyaret edecek döndü lışmalara başlayan ybnetim ku· 
olan Yunanh 0 retmenler &ehri· rulu, ontimuzdeki hafta içerisin· 
mızde bir hafta kadar kalacaklar- İzmir İsletmesinde tetkikler- de de toplanarak görüşmelerine 
dır. de bulunmak üzere üç gün C\'- de\am edecektir. 

vel izmıre gltmıs olan Oenlzcl· Bu yıl bütçesinin geçen sene· 
Milli Piyango talihlileri lik Bankası Genel Muri!ır Yar- ye nazaran daha fazla olacağı 
7 temmuz çekilişinde 10 ooo dımcısı Uh:i Yenal uçakla şeh tahrnın edılmekterlir. Kurul bu 

lira ve daha fazla ikramiye ka rimıze dönmüştür. hususta da karar \'erecektir. 
zanan. t~lih.lilerden .. bu~üne ka. 1 UM Yenal izmirde limanın ~İR TAKSi:\i'S YAPTICI 
dar Mıllı Pnango burola~ına \e· sıkışık durumunu gözden geçir- ı KAZA 
ya Ziraat Bankası şubelerıne mU- mis , e bu durumu düzenlemek Diln saat lô.30 da Köprü Uze
racaatla paralarını alanlar ~un- ıçin alınacak tedbirleri göruş. rinde tramvay dural!ından geç-
lardır: mustiir. 1 mek i teyen Hasan Doğruer adlı 

200.000 lıra: Ulvi Yenal bu mevzu etra· blr şahsa, 7765 p!Akalı taksi çar 
Bu)uk ikramiyC'}İ kazanan b!- fında alAkalı makamlarla temas- parak yaralanmasına sebebiyet 

let İneb.olu"?a satıl.mıştır. .Biri lar yapmak üzere önUmüıdeki 'ermi~Ur. Ya~e.lı hastane)e kal
ı a ap dı crı kah~ecı olan lkı or· I CAr&amba aUnil Ankarııya gıde dırtlmıs. tahkıkata baslanmı:ilır. 
t~k, ıkra~ıyelerınl 17 temmuz cektir. KÜLTÜR nArTASI 
guııil l\Iıllı Piyangonun İstanbul uı . y 1 t · d t · s H ı\ZlRLIJOARl 
büro.,undan almıslardır. \1 ena '. :mı~ e scı ~n- t 

50.000 lıra: dıkalan temsılcılcrıle de goruf- .Muallimler Birliği tarafından 
Bu bıktın tallhlfsi de isminin melerde bulunmuştur. 20 ağustos 19·2 de açılacak olan, 

açıklanmasını istem,.miştir. tı...ıa- lnönü va K. Gülek Beynelmilel Kultür Haftasının 
m~esıni Halk Sandı"ı \'asıtasıy- I hazırlıkları ilerlemektedir. 
ıe 14 temmuz gUnü ımn Piyan· stanbul'a da vet e d ildi Kiıltür Haftasını Mılli Eğitim 

onun İstanbul bürosundan al- C.H.P. İstanbul Kadınlar ko- Bakanı Tevhk İleri açacaktır. 
mıstır. lu tarafından 2 ağustos ak amı Bin nE RBER 

20 000 lira kazananlar: Liman lokantasında bir yemekli AN! Ol.ARAK ÖLDÜ 
Edırnekapı, Atikall numara toplantı tertiplenmiştir. 

107 de saraç Mahmut Dinkçi, l\Ia· Kad ınlar Kolu toplanh)'a fnö
Jat~ada P. T. T. memuru Musa nü \'e Kasım Güleki de divet 
Guler. etmiştir. 

10 000 lira kazananlar: 
zonguldakta Tekel idaresinde Parti ileri gelenleri bu dft\•et 

Hakkı Topçu, İstanbul Bostan'cı dolayısıle İnonilntin istanbula 
Değirmen)olu numara 35 te tor· geleceğini \'e bir müddet kalaca· 
nacı Celal Gilrgcli. ğını soylemektedirler. 

Libya Milli Savunma Yed ikule verern hasta· 

Bakanına verilen 

hediye 
Şehrimizde bulunan Libya Mil· 

11 Savunma Bakanı Ekselans Ali 
E ad El Jebri ile özel kalem mli· 
dilrUne, Türk silahlı kU\"\'etleri
nin kardeslık hatırası olmak üze
re birer tabanca hedıye edılmis· 
tir. 

Tabancalar, dün saat 12 de, 
Parkotelde 1. Ordu Temsil Büro
su başkanı tarafından misafirlere 
\'erllmistir. 

hanesi tevsi ed iliyor 

Yedikule Verem Hastahane
sinin tevsiine karar verilmiştir. 

A)rıca Balıklı Verem hasta. 
hanımnden kira ile tutulan has· 
tahane ve arazisının utın alın. 
rnası için teçıobbuse g@çılmiştir. 
Halen altı pa\'iyondan milteşek 
kil olan Verem hastahanesıne 
veni bir pni ·on iIAve edilecek 
tir. Yeni yapılacak paviyon 300 
hastayı barındırabilecek &ekilde ı 
olacak, yemekhane 'e polıkinlık 
dairelerini de ihtiva edecektir. 

Galatada Boğazkesen caddesi 
15 numarada berberlik yapan 
Kemal Denl{erik isimli bir şah· 
sın Uzerıne fı.ni olarak fenalık 
gelmiş, ve Kemal, kaldırıld•j'.tı 
ilk Yardım hastanesinde olmüş.. 
ur. Sa\'cılık tarafınrlan tahkika

ta devam edilmektedır. 

Borse.lar ara ında mevcut olan 
anlaşm1zlıl !ar haUedılrceklir. 

Bırlık idare hc\'etinin onU 
müırlcki toplantısı 11 Eyll'.ıl rıcr· 
şembe giınli İzmir l'ıcaret oda. 
sında Jaoılacaktır. Avrıca Birlık 
Genel kurulunun da onllmüzdekı 
Ekım ayının 18 inile Ankara)a 
~A' et ol urunası karar altına a 
ıınmış bulunmaktadır. 

General Berfrand 
Geldi 
Napolıdeki Amiral Carney k:ı· 

ra.rgahı komutanlarından Ttim· 
gC'neral Henri Ber•rand bere be
rinde albay Coleman, Serman 
~e Kuhn ve emir Ubayı yüzba51 
Martine oldıı~u halde dun ozcl 
bir uçakla şchrimıze ı?elm'stıl' 
Birinci ordu boi"c inde tetk•k 
ler yapacak olan 1 ilmgeneral 
Bertrand kendı i ile goril n 
bır muhob rımıze, Tilrk subav 
larıle tanı•mata geldiğini ve 
pazarte i gUnü Napolı~ e dönece 
ğıni 60) lemiştlr. 
He~ el buglirı Trakya bölgesı· 

ne hareket edecektir. 

Plajda kadın • erkek 

kavgası 
E\"\'elki giın şehrimizdeki o!Aj

lardan birinde bir şarkı yüzün· 
den hAdi~e cıkmıştır. Ürkildarda 
oturan Nazmiye isminde bir ka· 
dınla kızı Selma pIA1da kum ban· 
yosu yaparlarken yanlarına ayni 
semtin geneler! toplanm•ştır. 
Gençlerden biri, bir aralık kı7.a 
\'e annesine mAnalı manalı baka· 
rak • l skudara ı?lderken aldı da 
hır va mur• arkmnı ı;ö~lC'mr~e 
ba•l mıştır. Bu farkıya siniri,. 
n~ Naımi~e ile kııı gıını;lerlc 

mıınakaşaya tul11;mıışlarıiır. Rir 
aralık ka,ga ctme~e ba ltıyan 
kadınlarla erkek! ri polis gele· 
rek güclukle a ·ırmıştır. Her iki 
tarar da biribirlerinden davacı 
olmu•lardır. 

Burhcmiyede bir kişi 

ö ldürüldij 

"' i]\"O 
lerı ıı z.21': ,.e nüfu•u J!1 fi-
lu k elan bir eblrln ı;ebı~, e
~atları şunhesiz a) nı se~ "et· 
de ol anı ;ız. Fakat kah!! ~·· 
mek g•orektir ki 13 .katı ıart 
dar l uk nlen fi at fark 
da normal salılarnaı:. b+ 

Bu hal ıılrııı ı;rbz.e baırY· 
n mıı11ha ır değıtdır. ıd' 
' eler•lP, dler ıle, ıl ı fer ı: ,. 
m~ rl rfel<'rlnrfe de d11rtıtıl uıı 
5ağı ,-uı.an anud•r. sun e· 
içindir ki İctarıbul Tur~s
nın rıah !ıl ı ktan "" faı1•.15t tırap rfıı\•an f"hridir ı1 e11ı ol· 
hiç de muhal · ga l'd ilntl.Ş 
maz. 

ddelt-
Butım bu gıda ntll çı· 

rindrkl nnrmıılln dı~ın• 
1 

c• 
k n fi' at farkl r• nın b BS 

1

0ı . 
E."hebi; stb•e \e n?t"Y'ed~dt· 
tıın, et \e ıl • ğer gıda ın~ tlt 
terinde nlsıın, m•ıstahsıl as
mu tchlik arasında ınutar 
11! bolluğudur. ı 

1'1uhtelıf brısi madde1~c
nln deği5ik nrlerdeld tnNf· 
tah·lllrri i l" fstan hul şe ~· 
nln mhst.,hllHeri arasın • 1. 
ren muta' assıtla.nn &a~1sı t'° 
) iden hi' e tetkik edl1e1J!r 
olursa ba a yerI•rdd . 
ri~betle anormal fö•at rü!, 
sekliıtin ln 'e farklarının ıı 11• 
den ileri geldiği kolayca 4 

la••l•r. os· 
l\Iohtellf madde!erln 1!I •· 

tahslldrn miistehhke ula(ıtl ıı 
sını sdlıvan muta\·assıt1811ıı 
ı;ayısını mümkiin oJabıtdl! 

1 kadar P.n ar.a Jnılirmek car; 
l"ri ıı i aramad!kca, bıılınadı t. r . 
ça \'P. bu frrlblrl"ri tatb!k ·bl 
Mt'diL-re. 1 hn.,•J}dl!. nl <r 
h•r uru lıık 3itlam~k l o!~ 
olmnaca1t•r vr hatU tılr h; 
~at "!maktan ileri g!de!lliS 
ce!ıtlr. I 

Sndvn G. sAVC 
OS' l\EJ,1 IE\""f,E U· 

Bir ailam Galata könrUS 
nii ~"kiin satma ·a ka lk1'111f-' 

Sökmeden satamaz ıııır· 
dı?!." .-nr 

Balıkesir 26 <Hususi) - Bur· 
haniyenin Bakadlnli kövlinden ' 
45 yaşlarında Mehmet Gürge:ı. 
bu ,köyden 22 ~ aclarında Yiiksek 

T.\TI.l~ 

SEVİL AKSE~ 
Sa} manı heniiz anlaşılmıyan bir 1 ile 
•eobepten tabanca ile öldilrmli:· ALPARSJ.AN t.lLCi(j8 

tür. Nişanlandılar. g5Z 
26.7.l 
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' \'ıısati E1an ı 

01.50 0!1 18 
12.20 0-1.49 
16.17 0843 
19 31 12 00 
21.22 Ol 51 
02 47 07.15 

Gaıtt•mt:• 11Xnd1rılı" 11azı u r•· 
.;m er bcuıı.ın, bcutln cnn 1441• 

"Wm•z. 

TEŞEKKÜR 
it' 

Kadıl:ô}'ünde Philips ACer. r 
~inden aldı~ım PANTHE~ ~· 
sıkleti ile 6 gun gibi ~ısı JıJ' 
zamanda Antalya)a gittıt11~ıııt~ 
hat \ e arızasız yolculU& 
PANTHER'e borçluyum. 1, 

Zühtü Konrnr Arazicıb•~1 
kak No .15, Kadıköy 

(t 

m!ş, senelerce bu adamll1 d l· 
bu .sevginin hasretini çd:ın1;rı 
Simdi de onu bulduktan so \e 
ancak gizli giılı görüşmd~ 11e 
onu tombul \'e sarışın Ci)rııı 
ile paylAsmağa mecburdu· ı;ıt· 

Yanyana ) uruyor!Jrdı .. 
denbire Walter $öyle dedı\n-D" Sa1u · ... : · . 

Filim .· 

Esasen işittiklerimize göre 
meselA biçerdoğer alan birçok 
müteşebbisler bir sene zarfın. 

da bıçerdoğerin bUttin bedelini ı 
ödeyecek kadar ie bulabilmek· 
tedırler. Bu mil bet dilşilnlere 
karşı •Marsa! plAnı veya ba~ka 1 
bir fondan nasıl olsa bu para 
sağlanmış, neden cıftçilerimiz 
ondan bütün kolayJıklarıyle fay 
dalanmasınlar• eeklinde yapı· 

YAZAN~ P:ANNV NUltST çEviREN-:- 'REZZAN 4.E. )'ALMAN 
- Bu gece burada ta elt' 

r.um, Ray. Annem yarın ~,et· 
cek, Trauerlere yemeğe d• 

. . . 
~- -- - - -- ... -L ... ·----- - -4.-~ - -

Türkiye Kr di B·ankası A. O. 
İstanbul Bilyük Postahane karşısı 
Beyoğlu İstiklAl caddesi 339 
lzmır Büyük Kardiçalı Han 
Adana Özler Caddesi 
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400 ADET PARA, ALTIN ve KIYMETLI EŞYA 

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

ıs 
Bir lokantaya girdikleri za- dı. Waltcr basit bir banka me- Ray solgun yüzünde incecik bir 

man garsonların ona gösterdi· muru olduğu halde bambaşka hat teşkil eden dudakları ile 
ği ıtihar sadece \'CrdılH bol bah· bir aleme mensup oldılğunu çok defalar şu sözleri tekrarla· 
sisten ilerl gel mi) ordu. Ray'a hissettirmişti. Bunu Ray mıştı: •Olacak ~ey daima olur. 
Hamilton'a dönerken an· delikanlının ela gözlerine ilk Kısmete inanmak Uzım ..• > 
nesine dalma bır hedi· defa olarak baktığı anda anla· BUtıin ömru boyunca, do~· 
ye gotlirilrdU. Ya bir şeker mıştı. ru \'eya haksız olarak, hayatı· 
kutusu, ye bir scp t m yve ve· Walter fazla olarak Avrupa nın en mühim hAdısesı olarak 
ya çıçek alırdı. Walter gibi bir ya da gıtmi ti. Zengin bir tey. te!Akki ettiğı şey, Walter'ın bir 
insanla yaşama.)c çok ca~ıp ola. zesi ona llamburg, Berlın, Lon· sözile meydana gelmışti. Ray, 
caktı: Hayatta hep güzel şc~ltt clra \'e Karlbesada gitmek im· bunu cluvduıtu uman hası don 
den hoşlanıyordu. Lokantada kanlarnı t0mın etmisti. milş. dizleri tutmaz bir :ı~le 
yemek ısmarlayısı, liarap seç- Ray umumı b'r parkt otu· gelmi~tl. 
mesi, onun !cıbar \'e refah için- rurken. mağazada dolasırkcn Bir cumartesi gUnil idi; 
de bir ailenin çocuğu olduğunu \cya füey nnne inin manzara Ray'ın buton hafta içinde en 
belli edıyordu. Ara sıra Ray'a ını tamam >le de ı,tırmls 01 sevmediği "e korktuğu gün ... 
satın aldığı menek e buketını dtJğu e\e gircrkC'n ht'p içini bur Walter, her cumaıtest Trauer 
verırken bile: hali ba~ka idi. kan ''e daimi bir zonklama gibi !ere gıtmeğı ~det edınmişti. Öğ· 
Her hareketinden kendi indrn kendi ine ıstırap veren bir his le ye:neğinl yine Ray ile bera. 
emin olduğu, yaptığını bilerek, sin tesiri altında irll. O kadar ber yemisler, şehrin içinde bir 
yaptığı belliydi. Rafın tanıdı~ı ki artık babasını bile duşün. müddet dolaşmışlar, meydanın 
dliter erketler ise güçlilkle rıa· mez olmuştu Onu iizen veo ağ. ortasındaki çeşmtınin etrafında 

Tu .. rkı'ye Kredaı B.:ıınkası A. O. ra kazandıklarını \e bu parayı latan cebcplcr bambaşka !dl. gezinmi5lndi. Biraz sonra be-
Q bir fedakarlık olarak sarCettik· XI $inci sokağın ba~ında a)Tllacak-

Walter, bankasına, Ray da 
mağazasına gıdeccktl. Acaba 
böyle ayrılmağa mecbur olmı
yacaklan bir gün gelecek mıy· 
di? 

Bıı öğle saatleri ne karlar kı. 
sa idi. ne çabuk grci) ordu. 
Walter, her zamanki halıne ay
kırı olarak, o gun, ~emek esna. 
sında fazla konusmamıştı. Ka
fasını lşgı:l eden ne idi? Ne 
dU~Unüyordu? Walter, araların
da söylenmemiş olan bazı ŞPY· 
lerln } urmuş olduğu bir per· 
de)i ııanki r,ozlcrıle~ açmak is· 
ter gıbl Rav'a durmadan bakı 
lordu. 'edım ~uphc!enıyordu 
Ne bıliyordu? Ne isti,·ordıı~ 

Her halde o da herkes gıbi 
Ray'ın kendisine \'ereb!lecı>~i 
zevk payındln istifade etmt'111 
tasarlıyordu. Corinne ile dü
rüst ve resmt bir ~ııkllde hare· 
ket etme.,,e mecburdıı Halbuki 
Ray fle ho v~klt ,-~rirm .. ~i bir 

liyiz. . ,r 
Aman Yarabbi, demek tı o! 

tık duğ!ın hazırlığı ba:ı~,( 
hak telAkki ediyordu. O baEka, du. Walter hiç bır zaman ı.-o
bu başka idi. ile mutlak bir şekilde açıle e 1 

Bir giın Ray'a beraber gez. nuşmamıştı. Bu söz.lerilc ıı ,ıs 
meğe gıttiğı bir erkek şb)le fade etmek istedi~ıni sorn',d 
demlştı: cıBızlerle bu kadar na· Ray bir tiırlil cecaret edeıı'I ııı' 
zıl.: ve römert da,ı.·ranmanız hıç Walter ona hııl \'e ta,-rı ıı e J1'U 
birimize fa•la kıymet vermeme lf'rini ',. Corinne ile olan ., 
n•1den ılrrı gclı~or. Si• n sa· n;ı ~batinın "kllni anlatır~'ııt' 
h dr~ se\ eceğınız rrkcğın C"· t kım günün birinde " 8 dıf.I 
kecrğı ur. ıAllah onu bö)le bır r:Ben frden tıır •ey ul:larn• 
Afetten kor•Jsun 1n kı .~ dl bilırdl. 1,ı 

lşte eimrli o erkek artık me\' Ray, Traııer'lere ait bir ııo 
cut idi. Yarı ömrilnu Cincin· o!riu ınu, elınde olmıyaraJ.: ı 
natıdr, varı omrunU ise Hamı!. rulıır 'e Z"rtkl b'r ta' ı~,ı: 
tonda geçiriyordu. ı::u hayat ne lırdı. Bu defa da yine dıı 
r.arıpW Uzun SC'nrler avnı şe- !arı kısıldı \e ancak: 
hird~ Adeta komru olarak ya- - Ö~lc mi"' Dı}ebildl. dt" 
şamışlardı. Bırçok cie!ıılar ev· Walter s6zJerine fi;yle 
nı parkta konser dinlemi~ ola· vam ~tti: .,uıı 
caklardı. Belki dı! bıı1~n a'nı - Ray, ben bir şey dil ,11ı• 
J;eceler, a31nı tı atr?l~:-ca bu- dilm. Belki tuhaf bulacal:S ,e 
lıırmuclar, aynı ,·ap:ır"ıırda gt'z ama .. Yarın I'rauer'lere ,ıı 
m 0 lerdi. me e fılmeden evvel stıl 

Ray bütün hu zaman zarfın· nemle tanıstırmü; istn•orıı~ 
rJq hPıı ııevN'f'~i adamı lı,.kJ~. ı neumı or 

1m•••••••m••••••••••••••.. lerini her Vf'Sile ile anlatırlar- Bundan sonraki senelerde tardı. ............... --................................................................ , .......................... -=ı:ıı ................................................... ._ ... ...,.,,...,..,,,,..,.,...,..,.,,,.,..,..., .... ~ 



D~p~ 
Oıtaşa ·k ve 
Aınerika 
Yaıan · E T 

Korede gizli müf areke 
görüşmelerine son verildi 

ı~ Petro • • 
~ ıUte~ fhtillfı hakkında fn· * l\lısır Kralı Faruk oğlu 
~ l l>hb tnrafından Lahe) Ahmet Fuat lehine tahtın. Birle}miş Milletler Başdelegesi dört Tem

muzdanberi yapılan müzakerelerin tamamile 
semeresiz olduğunu söyledi 

, b bıı dl ına yapılan mürn· dan feragat etmiştir. 
tor, ''nın, selıihiyeti dı· * iran Ba5bakanı Dr. l\lu. 

<t tıı\1 t~k. rcd ettiği malOm· saddık >eni kablne>i kur-
t eııı:ın kararı 1ran'da hu· mu tur. r:sts 
~er Unlukta kef$ılanmı , 
ı·.:'.'Qn d Yapılmııtır. Fakat A· * Birleşik Amerika Demok- Pan ~un Jom, 26 - Birlc~mi~ Milletler \'e Komünist mil-

li) ... elegesinin lran gôrii· rat ParU Kongresinde tareke müzakerecilerinin yapmakta oldukları gizli celselere dün 

~ • ""lJan rey \Crdi"i haber baskan seı;lmlerl ada h· son \'erılmi tir. 
• ıenı k 6 ğına illinols 'alisi StC\·en rak A 1 !er bir tl\_rafa hı· Bırleşmis Milletler hasdeleaesi William K. Harrison, 4 tem-

ıt.1 nıerik 1 • son seı;ll~lştlr. ~'l tre b a a " hındf' nil· .____ _ _____ muzdan beri yapılmakta olan gızli müzakerelerin tamam1yle se-
t~~ ıııu a lanmıs, batı Ame· meıesiz olduğunu soylemıştir. Gaıetecilere verdiği hatırlanmıe 
ita bstııı esseseterl tAslanm1şlır. Kıbrıs Baıpiskoposu bir be) anatta ı:eneral demistir ki: 

~kağaAınertkalılnr bu ;) Üz· döndü •- Dü$man, mıizakerelerin açık ... ·apılmas1nı teklif ettl.M 
\> cıkanıamıtilardır. * 

~111 llhlngt
0
n'd 

1 
f 

1 
Lefk 

26 
A p) ,,. b zaman hen rierhal kabul ettim. 

;qda b an se en e oşe, < · - .n.ı rı-ı Bl · il ü k l d · I t• 1 ıw U idi ~ ta u nllınaylılerln komü sın Yunanıstana ılhakı lehinde . t ~ız. ~ za e_re ere sa ece ıy ~e ıce er verece., m 
~ rafın.dan tertip ,.dildi 1 bir mtiddettır Atinada boş Yere ıle ~ırdık. 'Cmıtlerımız tahakkuk etmedi.• 
~r. Aınertka. Dıcl ıerl ga)Tetler sarfetmış olan K;brıs General, Birleşmiş Mılletler komu~a.nlığının \'atanlarına lad.e 

b 11Jn bir teblıJine gore Başpıskoposu bugun uçakla bu I edılme~I lsteven emlere aıt 83,000 kışıllk :reni bir liste teklif 
~ llüı:na l ler değil, Kı· ra~a gelmışUr Ha\8 alanında ile I ettit!ıni, fakat Komunisth•rin e'"·elk:i 70,000 ki~ilik lıste gibi bu

de k na hükıimrtlnln dıi5° n gelen iMıllı~ etçiler- den mü- nu da reddettiklerini bıolirtmlstir. 
~ ldir~lllÜnlstirrln tertipleri 1 teşekkıl kuçük bir topluluk tara' Mütlr.fık başdelegesi yeni list('deki rakamın artmasının tah-

lıtı ~Amerikan Dı 1 teri fından karşılanmıştır. Ada hal. kikat programının tamamlanmasından ileri geldıgini ,.e Komü
dtıııtıusın sozcıir;ü bu hu· ı kından pek azının Başpiskopocun nlstlere ,·erilen bir taviz olmsdı~ını tebarliı ettirmi~Ur 

' }\nıııu r ki: Kıbrısa donduğünden hıberi ol- • 

~ le ta~I tler Milli) etçllrrle mu5tur. "ıran'da \&ı.,," 1 arak Knıımussalta· H~ 'k b. k Yedı' k'ıcı' yıldırım 
"'IU!ıetının nu meslnl te arı a ır socu 1 1 ,, ttııı~ı . , 

ltıı.ı.''lııde h';dır. şimdı hunun Yeni neıhı, 26 (Naien) - Yenı' kabı'ne Çarpmasından 
t,\ ~e 't"1ek sıı .olan uz.t ·etten lllırı:a Amir Ahmed adında dört 
~ı" hükilstıyt?rıınr. ıaa .. ~a yaşında bir erkek çocuğunun 1 K ld O .. ldu .. 

tde tmP tn n Ukunll hfÇ mektebe gitmemiş Olmasına uru u 
Jl~liıı :~u~"; 'e hu gibi hA· ra~men, mükemmel bir ~ekilde A11oclııW l'r••• 1 Btı.tYıl y.,,.,!ı!nmü.fMl 

c Cıı.llkü alaca~ı fl~ inanı· İngilizce, Hındce ,.e t:'rdu UM· 
~.. a a on hAdıselerde nmda konuı;makta oldu"'u bildırU Tahran, 26 - İran Başbakanı Kütahya, 26 - Tavşanlının 

ltıı.ıına~ ~oınunlst!Prle alaka mektedır. Çocuk bu Uç lisanda 
~~ı ne de d"~lmseler ne A· >azı da ~azmaktadır. 

Dr. Mu~ddıl:, bu,ün kurdutu Karcık koyunden 20 yaşlarında 
y~ni kablnenın lıstesınl Şaha sun 'e e\li olan Omer Kartal tarla
mu tur. Mu!addık yeni kabınede sından donüşte bir çam ağacı al 
Başbakanlığa ilAveten Harbiye tında otururken yıldırım çarpa
Bakanlığını da deruhte etmiştir; rak olmuştur. 

~t 'tı.Iek ıger her hangi l\lırza Amir Ahmed a 'Jlt r.a-
' et aleyhinde değildir· manda Kur'anı da ezberden oku-

ta ~•rıka 1 maktadır. 
t \~uııııı rann malt yardım· yarın kabıne auılarını lecll•"" Gene Ta\ şanlının Parapellt 

takdim edecek \'e hUkOmetı\ı kliyünden bır koylu ile Peresenk 
programını okuyacaktır. Mecli· 1..oyiinden be~ çocuk yıldırım 
sin gerek kabıneyi ,.e ;:erekse çarpma ınrlan olmli~lerdir. 

1 us, bir çok mli avlrler M a d am Pe ron'un hasta· 
il. 'hı bir lnı;Utere'den büsbu· lığ ı a~ ı r la-.tı 
~t ~il leh siyaset takip etmiş· !I ,. 

(t .\ıııtrıı:~ıe apılan nııma)IŞ· Buenos Aires 26 (AA.) 
E\·a Peron'u teda\i etmekte o· 
lan doktorlar mahalli saatle 
16.30 da hastanın durumunun 
hls~edlllr derecede afırlaştığını 
bildırmielerdir. 

programı tasdik etmesi bir for- Milli Saraylar, Maliyeye 
te~r 8 da hem hayret, hem 

~ lrtıı , U}andırmı~tır. 
~ ~lı~ t e !Ilı ır'da hugunkü dü5· 

l'iQ~tahUrJerl ılevam ede e 
11.-;-t ha~ın Orta Şark politika· 
l~lhıd değ! iklılı;ler yapması 

L. tır ',.n bahscdilmeğe baş· 
~~111,~ lanıaıfih Amerikan 
~dır· ~u l•)ialan )ersiı hul· 

) ile~ tan \'e l\Jısır'da Bııtı 
llıdu:ıelhinilrki tezahUrle· 
ııt~ k bir ıumrenln eseri 

~ıı anıdtr. nu sebeple A· 
rııuka ında bir de~i· 

dıtı llıdillk bahis menuu 
llılasılıl or. -

mallte sayılmaktadır Musııddıkın . 
Harbiye Bakanlıltını deruhte et. devredılecek 
mesi tam yetki ile iş başına gel· Ankara, 26 (Anka) - l!J33 ~f'· 
diğlni gostermektedir. nesinrle Maliye Bakanlı~ından 

-0-
Balıkesirde garaj ve 

itfaiye binas ı a~ldı 

Dr. :Musaddık, b'ugün İran mil. alınarak idaresi l\Tf'rlis divanına 
!etine, La Haye J\tılletlerarası A- \erılmı& olan .\filli Sara)ların 
dalet divanının karan •Petrol me tekrar Maliyeye deHi kararlas
•elesının hallıni kolayla~tırmı~· mış \e bu hususta Maliye Bakan· 
tır• deıni~ir. lığı tarafından hlr kanun tasarı. 

sı hu:ırhınmıftır. 

Bandırma 26 (A.A ) - Gilm· 
rük \e Tekel Bakanı Sıtkı Yır
calı Balıkesirden Bandırmaya 

Hitlere s uikast yapanla

rın h ey keli dikilece k 
elmiş \'"e belediyenin ~eni in ~ 

ettırdığı garaj \e ftiaı}e bina· Bonn. 26 <Naien} - 19.U se. 
sının aı;ılıs torenlnde hazır tıu- nesinde Hıtlere suikast yapan 
lunmuştur. yüksek rütbeli Alman subayları· 

M eclis Baştcrcümanları nın hatırasına Br.rlinde bir Abi

Ankara 26 (Telefonla) _ Bu de dıkılecektir. O tarihte Hitle
sene ihdas olunan Büyük l\llllet rin karar~Ahına konulan bomba 
Meclısi baştercumanlığına 875 latmı~tır, fakat Hitlere bir eey 
!ıra maaşla Tülya Nemluk tayin ler olmamıştı. Bu suikasta iştirak 
edllmişlır. Ttll) a N emluk. in "İ· . . • 
lizce, fransızca, arapça lisanla· t"den subaylar da tevkıf edılmış 
rını fevka!Ade bilmekte, ispan-, \ e hepsi de kıır§una diıilmlşti. 
yolca, italyanca ''e almanca dil· Abide, bu subayların oldlirıildük 
lerıne de \Akıf bulunmaktııdır. !eri noktada dıkılecektır. 

A 
Gilzide imzalardan bazıları: 

Baskıda - 1\filnderecatta -
H~r §eyde rakipsizdir. hbatı 

Baharın kendisidir. Edebi mU
sabakalı anketine fstirAk ediniz. 

Refık Halit Karay - Ercüment Ekrem Talu - Refi Ce· 
va.t Ulunay - Osman Nıhad - Salt Faik - Necdet Rüştü 
Efe - Vahdet Gultekin - Münir SUleyman Çapanoglu -
Fahri CelAI - İzzet Aykol - Oğuz Ozbeş v.s. v.s. Bütün 
bunlarla beraber BAHAR En nefis baskı ile ba~tan a~ağı 
renkli olarak yepyeni bir §ekllde hazırlanmıştır. 30 Tem
muz çarşamba gUnU çıkıyor. Çıkaran: Lütfu Gokmen, Taşra 
Bayii: Sabri Öza ar - Ankara Cadde~ı No. 42. 

(TE~/ löTJ.,\HOf,) 

CUMHURiYET 

Afyonda su 
Yüzünden kavga 

(Ila~ı ı. cide) 
~erine gitmişse de dort yilzU mu 
leca\'iz koylunlin muka\'emeti 
karşısında Karakol merkezine 
rlonmliş \e takvı~e istemiştır. Af 
yondan cip ve knmyon,,tlerle bir 
hınbaşı komutasında gelen tak
\'İYe kunr.tleri de köylulerin mu 
kavrımetini kıramamış, ancak bl'Ş 
altı l' l,,haşıyı ele eeçirmiştir. Fa
kat koylıiniın r:nk şiddetli muka
vemeti üzerine bunlar ~erbt-st bı 
rakılmış \'f' ıınla~mak iizr.re muh 
tar. Rol\'aıiine davet edılmiştir. 

Bolvadin" gôtürillen muhtar 
bu defa Boh-adin halkının hüru 
rnunıı uğramış, linç edılmekten 
~çhıkle kurtarılmıştır. Vıık'aya 
Vali, Jandarma Komutanı, San·ı 
el koymuştur. Kil~lunün teskin 
edilmesini' çalışılmaktadır. HAdı 
~e Bolvadinde vilAyPt mrrkezln
rle hry,,can uyanriırmıştır. 

Yeni şehit ve 
Yan.ıh listesi 

C Bası 1 incide> 
lı, Rıza Ünal, Durmu~ İlhan, De
mır Erkeskin. 
Yaralılar: 

Onb. Mustafa Giire, Erler: İb
rahım Akcan, Yekup Babausağı, 
Karlır Turran, KAmil nemır, Rı· 
za Çakır, Şakir Kandıracı. 

Yenir mi 
Yenmez mil 
19!6 danberl yani 6 senedir 

denm eden bir münaka~a 
\·ar: 

· Demokrasi nedir?• 
Dikkat edenPniı hlı; kim· 

se bu kadar gurultu patırtı 
arasında •demokrasi ıudur• 
dt"mi-..·or. 

Bt"p · Demol.ra f bu delil· 
dir · teranuini dinliyoruz. 

l 'anl ıu: dunyanı n bildiği 
neu eyi biz nihayet, milli 
bir bilmece haline &oktıık. 
Rirbirimlıe sorup eğleni· 

yoruı. 

Ve bu gldi~le ıallba daha 
çok n nt"ler de eğlıonereğlz. 

ECYET G RF:Sfl'i 

Kore' den dönen 
Erlerimizin 
Adlan 
Ankara 28 - Milli Savunma 

Bakanlığı temsil bilrosundan 
bildirilmiştir: Koreden dönen 
erlerin ikinci listesidir: 
Rıza Karadağ, tsmaıl Uzun, 

Osman Ozsoy, Şerafettin Uskur, 
Abdullah Tanrıkulu, All Glil, 
Ahmet Tekta~. İbrahim Kaya, 
Latif Giırran, Mehmet Kuran, 
Zarif Toprak, Ali Kahraman, 
İbrahim Yılmaz, İsmail Bulu;, 
Sa!Ahattin Tavsan, Sami Basr1c
mir, Cami Acar, Yusuf Kaya, 
Kasım Şenol, Xurettin Karagô•, 
Halı! Cetin, Mehmet Kiiltc, 
Hayrullah Aracı, Mehmet Dln
cer, Adnan Aksoy, Gazl Türk, 
Ne\'Zat Çağdaş, \'e-li Çimen, İb· 
rahim Çelik, Seyit Dursun, ŞüK
rU Orhan, IehmeL Umutlu, Ha
~an Yazgıç, KAmıl Aydın, :Meh 
met İnci, Ahmet Hamu, Hilmi 
Zorlu, KAzım Arlan, A· 
kif Maraş, Ahmet Şim~ek, 
Mehmet Cennet, Mustafa Ya· 
man, H. Ali Samancı, Yusuf Ge· 
zer, Kadir Tunçer, Şaban Ba· 
yılmaz, Kenan Tur, M. Arıf Ateş, 
Tahir Dundar, Suleyman Kap
lan, Ahmet Yılmaz, Ahmet Çe· 
tin, Emin Önkaş, \'elı Şahin, İb
rahim Tunçer, Kadır Katırcı, 

Baş A li Azız, Ali Sarıkaya, KA· 
zım Erdoğan, \'eli Tacell, Hasan 
Babacan, Muzaffer Kabasakal, 
A' nl Şahin, l\Iehmet GUltekin, 
Emin Ozat, Yılmıız Akın, Yakup 
Teker, Yaşar Sutçu, Cemalettıu 
Sancak, Ce\'at Basduzer, llemzl 
Öztürk, O man Şim5ck. Hakkı 
Gültekin, SalAlıaltın KoklU, Ya 
şar Çay, Hasan .Merhamet, Şera
fettin Beşikta~, Murtaza Kuı l, 
Naci Semeıtaş, Hasan Çelik, 
Mu~lim Dilmaç, CC\ det G!ıngör, 
Mııstafa Gokoğlu, Emin Çallı, 
Ahmet Pa1arcık, Hasan Boran, 
Sami Yetim, H*shi Çakmak. 'Iu· 
ran Azaklı Ahmet Tıirkeli Em·er 
Kamuran, l\tehmr.t Gurgen, İs· 
rr.ali Elfener, Kabi l Biçer, 1'"ıkrı 
Taşdemir. Nezıh Akar, Emin Ye 
menki, Muzaffer '!'ahır, Hakkı 
Mısır, Sadık Haşak, Osman De· 
mirbarak, Ka ım Ça\ uş, Nızami 
Sağ, İbrahim \"ılgıt, Şaban Ca· 
moz. Mustafa Karakuş, Mahmut 
Topalfakı, Bekir Kırac, Mehmet 
öztUrk, Mahmut Türe. l!Oselin' 
Şırin, Alı Keçeci, 1\1. Ali Turgut, 
Hli(eyln Öıtiırk, İhsan Özel, Ha· 
lil Damarlı, Tahir Çayırlı, Hü e· 
pn Glıl, İbrahim Caııatar, Meh· 
met Kımıl, Zıılkiıf F.rdal, ÖmPr 
Özen, Hacı Yılmaz, Muzaffer Ar· 
kalı, !small Tekin, Hasan Yakar, 
lsmail Sıığlam, Ali Akbayır, 
Mustafa So) atsız, Karazor Ballı, 
Ahmet Dal, Mesut Arıcan, Halıl 
Duray, Mustafa Çakır, Osman 
Çımen, Mtimın Toprak, Siho Rin, 
Mustafa Ke kin, ı met Ta~kın, 
Şe\"ket Sazak, Osman Gedık, 
isa Karahııcak, MııammPr Turan, 
Sedat Baydur. Hilseyin Doğan, 
Rıza Na) a, Salih Sarıca, Nebi 
Kızgın, Ha~an RUıgftr, Şerif Sağ 
lam, l\lu tafa l şıksoy, Hacı A 
hiskan, Sabit Taşmaz, Osman Me 
miş, Hli~eyin 'l'aş, Kadir Arı, 
l\lur~t Tanrıvermlş, Ali Yetiş, 
'\fülazim Yaptırmış, Asım lpdu 
1rr, Hac ı Çelik, f'erıt Binen, 
Cemal Doğan, ŞukrU Üstiln, Ne 
rati Ülker, 5ırrı Yonga, Kemal 
rıemirkaya, Rıza Ünsal, Kemal 
Kargın, Durmuş Abacı, Oemır 
\ li, Hızal'cı Dur un, G ıh en lb 
rahim, Tiifekçi Hacı Ali, Kılıç 
F'ahrettln, Bahçeci S!ıleyman, 
Bariş Ichmet, Sevim Abdulka
dir. Erdem Ahmet, Safran Ha 
an, Ergen; lu tara, Horsa Kc 

mal, fora! Nuri, Utaz Sehmu7., 

....... 

Ko5uyolunda .>·aptırılan lM ucuı el1n lneılarının tamamlanması dola ·ulle dün bir merasim 
yıpılmı§tır. Merasimde ıehrlmiıde bulunan Cumhurbapanı Celil Bayar buJunmuıtur. Cumhur· 
başkanı, Yalinin konuema&ından sonra kordellyı kesmlıtir. Müteakiben taıar Limitet ortaklı· 
tının yap tıracağı 160 ucuz n in tt"mel atma töreni yapılmıı n ilk huç Bayar 

tarafından konulmustur. 

• 

C. H. P. t e •ll'l us• bln11 ı n ın yangı ndan :;ou rakl hıll 
------------

Ed.inb ourg sanat festiva- \ 

line ge nç ressamlarımıı· ı 
da iştirı.1k ediyor 

Ttirkiye l\lllll Genelik komite· 
si önümüzdeki ağustos ayında 
Edimbourg'da yapılacak sanat 
festivaline genç ressamlarımızın 
da i~tiraklerinl temin etmiştir. 

Pazartesi guniı Guzel Sanatlar 
Akademisi mUdürü Zeki Faik 
İzer'ın baskanlığında toplanacak 
hir heyet gönderilecek 10 tablo
yu tesbit edecektir. 

Ye ni Ord inaryüs 

Profesörle r 
Ankara,' 26 (Anka) - İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakilltesi Pslhl· 
yatri Ordinar~·iis Prof PsörllılUn 
Profe(ör Dr. ihsan Şukriı Akse! 
\'e Cerrahi ktirs!isu Onl inaniis 
Profesor!Uğüne Profesor Dr. Fah 
ri ~\ rPI tarın cdllmislerdir 

Gıirsel Mürsel, Demir Satıh, A 
kın Rıza. EkrEm Mustafa A,ı, 
Delıbaş Hasan, Sabir İbrahım. 
Gelen Sabri, Liman Osman, Sn 
lak Iehmet, Karakoca Alı Rızıı 
A ktas Hulıisi. ' 

•Ulus• gaıetulnln müessese muduril Na&lt Ulut ıeceld yaıı. 
gında üzüntülll bir haldt". Gurttnln elektrlk~bi kenıiisla! 

teslde ~duken 

t IAftA 
ÇAltE HOŞ MEMO· Çengi Dil6ver, çık yürü nü 9 ö5t e r 1 J 

LOZAN 
Sedat Simav! Bürrh t:ttekl 

ba§maJ..alesinde sunları .) iZi· 
.)Of, 

Bırakalım bıze Lotanı ka
zandıran icnıet İnonU'ye ken 
dini bilmezler küfretsinler. 
he} kellerını parçalayıp yerler
de sürukle·inler .. Tarıh elbet
te bir gun hangi tarafın hak. 
lı. hangl tarafln haksız oldu
ğunu bıze degıl:;e ç~ukları 
mıza "eya torunlarımıza gos. 
terecektir. 

Lozan deyip geçme ·elım. 
o b r lbıd•dir. 

Dofan Sadi Cumhuriyettf'· 
ki fı krasında (Unlan yan)or. 

Haseki hastan•nesıne yaJ'lı 
lacak klakson yasağı pavıronu 
ihale edilmıs. 

O da ne~ Demeyin. KUkson 
çalanlarrlan .. lınan ceza para 
larıle koca hır pavıyon yapılı 
yor. 

Ah .. Şu bizim Belediye' 
Cezaları dotru durust topla 
a. artık. tramvaydan atlıyan 

lar meldebı, sokata tilktiren 
ler caddesi. se:rTUsefe~i tıka 
•anla- meydanı... Velhasıl 
sormayın ı:ıt·ın. 

Memleket m~mureye döne 
cek: - D. N. 
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OKYANUSU AŞAN İLK 

- TÜRK KOTRASI 
~ f'l!Nf YAliMAN 

~-------------------------------------------------------.... 
cc RÜYAM,, DAN NOTLAR : 16 

Taııea: Beynelıııilel bölge 
T anca .. Beynelmılel B.ölge ... 

Hakikaten de öyle. ldare
ıi beynelmilel, görünüsii, görü
su. hayat tarzı belnclmilel .Mc. ı 
ı.ha ı 230 kılometre murabbaı. 
Nuru u 150.000. Bunun 110.000'i 
l erli, yani Faslı Arap. 30,000'i 
ı pan)ol. Geriye kalan 10,000'i 
her mllletten. Fakat bu son on 
bın kişilik ekalfoet şehirc öyle 
bir )ayılmıs ki, Tanca bır Ba· 
bil kule i halini almış. İ tanbul. 
hılara, İzmirlilere de rastladık. 
ilerde anlatacağım .• 

- MEDRANO 
KARDEŞLER SIRKl'nin 

Temsilleri İSTANBUL SERGIS1NDE de\am ediyor. 
Giinde iki temsil: Saat 17 de :'otATfNE. 21 de SUARE. Co
cuklarınızı SC\'indirmek için 17 Matinesine götürlinüz. Her 
gün saat 9 dan 16 ya kadar açık bulunan Hayvanat Bahçe. 
sini ziyaret ediniz. Hay\·anJarın yemek \"akti saat 11 dedir. 

Biletler SÜMER gi~elerinde satılmaktnrlır. 

Müf eftiş Muavinliği Maliye 
Müsabaka 

• 
imtihanı 

Maliye Teftif Kurulu Başkanlığından 
1 - 35 lira maaşlı !\lali~ e MıiCcttıs ~hıavinliği içın 17 Eylül 

1952 çarsaı:ıba günti Ankara, İstanbul ve 1zmirde, Malıye Teftiş 
Kurulunda müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

1 - t.r.ınan şartlar şunlardır: 

a) ~lcmurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı e\safı 
haiz olmak. 

b) İmtihanın açıldığı yılın ocak a~ ının başında JO yaşını 
doldurmaını,s bulunmak, 

c) Si~·;;sal Bilgiler, İktı.at \c Hukuk Fakülteleri \C \'ük~ek 
Ekonomi '" Ticaret Okullarından CVe:ya bunlara muadil ecnebi 
fakülte H l ol\ull:ııdan) mezun olmak, 

d) Kuruıumuzca :yapılacak tetkikat \C tahkikat neticesinde 
karakter \e durumu itibariyle mufetıis olabilecek \asıfları haiz 
oldu;!u :ınlaı;ılmak, 

lann'nın 

idare i lemi 

Tanca'nın bugunku durumunu 
liyıkile belirtebilmek için, 

?\'ıpol,>on zamanından beri Av 
1 ııpa kunellerinin Afrikadaki 
n .iistemleke ~iyasetlerine temas 
e tmek icap eder. Burada yalnız 
ıu kadarını hatırlatayım: Bugün 
dahi re men }'as Sultanlığının 
i-ır parçası sayılmakla beraber 
'Janca 1923 de Beyııelmilel Böl 
ı;o haline getirilmi tir. İkinci 
Cihan Harbi e .. na ında, dilnya. 
ııın kargaşalığından istifadeye 
kalkan General Franco, Tanca' 
~ i Ispanyol Fas·uıa ilhak edi
~ or. 1945'de, harp biter bitmez 
dokuz devlet aralarında bir mu. 
1-avele imzalıyarak. Tanca'yı ye
niden Milletlcr:ırası bir rejime 
tibi tutuvorlar. Bu dc,·letlcr: 

2 - lmtıhrına talin olanlar 16 a~ustos 1952 cumartesi ı.:ünü 
ıne :ıı sa:ı:ı ~onuna kadar Maliye Bakanlığı Teftis Kurulu Baş· 

kanlığına bir dılekçe ile müracaat edeceklerdir. Dilekçeye tali· 
lıil''Plllıtd'l-1111 bin sarih ış v .. oturma ~·eri adresi yazılacak Ye a~ağıdaki \·esika· 

Amerika ·Birle5ik nevlelleri, İn 
gılterc. Fransa, Ispany~, Porte
kiz, Belçika, Hollanda, Ilnlya ve 
nu~ya. Mukavele:ti imzaladığı 
halde Rusya o günden beri Tan· 
ca ile hiç bir suretle ilgilenme. 
miş. Diğer sekiz devletin bura
c:aki Konsolo~ları bir nevi Sena 
to vazifesini gören Kontrol Ko. 
mlte::oini te kil cdiyorl:ır. Tesrii 
kun·ete gelince, o da bu sekiz 
de\•letin \'e yerli :Fa lıl:ırla Ya· 
lıudilerin mii mc .. illeri tarafın. 
dan tem il ediliyor. İdari maka
r.izma da yine muhtelif devll't· 
!erin mümessilleri arasında tak. 
ıılm edilmiş. McscUi reis Porte
kizli, muavin Fransız. miisaviri 
İtalyan, polis kuvvetlerinin ba. 
şrnda Belçikalı subaylar bulunu
~ or: mahkemelere riyaset eden 
hakimler de yine çeşitli millet· 
lcrden. 

Tandı"da gümrük \'crgisinden 
başka vergi )Ok, o da diğer 
memleketlere nispeten gayet ciız' 
i. Buna rağmen, alınan gümrük 
'ergisi, bütün hükümet masraf· 
larını karsılamağa kafi ~eliyor. 
muş. 

h haratı 
\C diıkk~nlar 

T anca'da i tcdığini: . ~ille~in 
parasını istedığınız mık

tarda temin cdebilhorsunuz. 
HattA altın salısı bile tamamen 
serbest. Ticari sirket kurm:ık 
isteyenlere azami kolaylık göste. 
l'iliyor. \'c üstclık gelir \"ergisi 
ob e bir ~ey yok. 

Uün~ anın en muhte:ıem otclledndcn biri olan Tancadaki 
·El 1\Iinzah• ın a\lu u 

okak. cadde \ e meydan isimleri. 1 risli burada her aradı 1111 bula
llunlann IJazılarına doğrudan Lıllyor. Yemeğin, içkinin, spo 
doğruya Tancn"nın id:ıresi ile run, eğlencenin, sefahctin he~ 
:ıliknlı bulunan miiletlerln isim· türliisiı Tanca'da mevcut. Hatta 
leri verilmis: Fransa meydanı, char tepelerde bir villa veyn bir 
Portekiz sokağı, Belçika sokağı, pansiyonda oda tutuP. başını din-
1'"as sokağı, Washington sokağı, lemek de miimkiin. Ustclik ucuz
llollanda sokağı, ispanya cadıle- !uk da vıır. Turistler için her ba. 
si, İngıltere sokağı ~ibi (ayrıca kımdan ideal bir yer. 
lıir Milletler Meydanı \e Mek i- Tanca. ayııi zamanda, son de 
ka sokağı, iskendcriye sokağı gi. rece medeni bir şehir. Kimse 
bi isimler de var). Bazı sokak kimseye karışmıror. Her tiirlü 
lar ise meşhur adamların isimle· ınsanı barındıran bir lleynelmi
rinl taşıyor. Re samlar ekseri- Jel Bölgc'cle can re mal emni. 
yettc. Şehri dola ırk en Murillo, .> etinin pek nıe\eut olmayacağı 
Goya, DelacroLx. Rembrandt, sımılabilir. ı;akat Tanca'nın bu 
Velazquez sokaklarına rastladım. bakımdan da di~er 5ehirlcrc ör

Oteller \e 
l.olıantal:ır 

nl'k olacak vasıfları var. Burası, 
dilnyada cinayet ve hırsızlık , ·a. 
katarının en az vuku bulduğu 

T:ınca'nın bizim Park Otel aya- ~ehirlerılen biri imiş. <Yalnız 

rında 19 oteli \'e 23 birm. Kasbah'ın yani Arap nınhalle· 
rı sınıf lokantas ı -.ar. Otellerin s inin :,:ınkesici i bolmuş. ama 
ı.ıızı ı deniz kenarınd:ı. b:ızı 1 onlar dan da kol'Unmak kolay

* 
{ehrin ortasında. Jkliml g:ı~ et mış). 
l!lUtedil olduğundan Tanca için 

1 

her mevsim «turist mcv~imlo sa ~Riiyfımo kolrasile te~aıliifcn 
yılıyor. uğr:ıdığımız 'J'anca limanı 

Turis t cclbctmck için ne hakkında edindiğim umumi ma-
mümkün e :,apılmış Tanca Afri H'ımatı burada lıillfısa etmenin 
ka, A\•rupa, Kuzey ve hattlı Gu. alaka çekeceğini umdum. Bu 
rey Amerikanın hu usıyctlcrinl notların devamında Tanra 'da 
kendinde birlcştirl'n bir linı:ın bizzat gördiiklcrimi anlatacağını. 
o!!!_uğu için her memleketin hı me\'aını \'arı 

~-------------·-------~ Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Merkezinden : 

ı - Hakkar i ilinin Yliksekova ilçe merkezinde yaplırı· 
Jacak 273.203.07 lira keşif bedelli s:ığlık merkezi binası 
in~ası kapalı zarf usuliyle eksi_ltme?·e ko~ulmuştur .• 

::? - Yapılacak binanın proJelerı, fennı ve hıısusı şart
nameleri \e sair lüzumlu e\'rak do yası, Ankarada Kızılay 
Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay satı5 deposu nıüdilr
lüğünden, Van \'C Hakkari Kızılay 5ubelerinden 15.- lira 
kar~ılıgında alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için aranan şartları h:ıiz 
isteklilerin usulüne göre 12.000 liralık ı;ecici teminat ver
meleri ve en az 120.000 lil"alık benzeri resmi bir inşaatı 
mu\'affakiyetle y:ıpmıs olmaları şarttır. 

1 

tar ekleıırcc'<tır 
a) ~iifıh 1.'Üzdanın aslı ,·eya ta~dikli örnci!i. 
b> 1\cnrli el yazısı ile hal terrüme~i <aile~inin işini, adresini 

\' C ilk \'C orta tahsilini yaptığı okullarla yPrlPrini, adlarını. hak· 
kında sarih hılgı ,·erebilecek iki ki inin \'e iki li~c ,.e,·a ortaokul 
öğretmcni:ı.m artlarını, adre !erini ihtiva edecek -ekilde). 

el Askerliğini yaptığını \·eya imtihan tarihinden illb:ıreo bir 
<f'nc tel.'il eılılmis olduğunu gösterir resmi vesika. 

d ı \'ük·~!t tahsil mezuniyet diploması ,-eya tasdiknamesi ile 
lise rliplo:nası 

C) Sa::l:ın; \'e hertfirlfi iklim ~artfarınıı \'!l \"OlC'Ufllk zahmet· 
!erine mUtehammil oldu~una dair blitlin klinik muavcnP netice· 
(pı·ini nyrı . :ı.vr• göstPrir Ankarada Niimune. İstanhıılrl:ı H:ıydnr. 
pa~:ı. fzmırde Memleket hac:tanelerindPn alınacak c:ıhhi heyet 
raporu C.\kcifler röntııen filmi bu rapora bağlı olacaktır), 

{) 6 "\ !P Pl-'adınrla iki :ıdPt fotoğraf. 
~ - Taliplerrll'n aranılan ı;artları haiz olanlar ~ a1ılı \'e ı.(iz. 

1ü olııı:ık Ü7f're iki imtihana tabi tutulacaklardır. \'azılı imtihan 
Ankara, İs t.ınbul \'e İzmirde: bunda mu\'affak olanların ~özlii 
imtih:ını .\ıık3rada y:ıpılacaktır. 

4 - imtihana girebileceklere Başkanlıktan foto~rarıı •im
tihanlara ~:atılma• belgesi çerllir. İmtihanlara ancak belgenin 
ibra21 sure l ıyl,_. ıtirilebilir. 

l1 - f mtihan programı aşağıda gösterilmiştir: 
1 - !\t:ıli~e: 
a) Blitı;c 

b) \'t>rı:t nazariyeleri \'e tatbikatı 
r.) istikra., 
::? - İktısat· 
al N.ııari ,.e tatbiki iklısat <Zirai. lı;timat \'e tirari iktısat, 

p:ırJ, ı,r<'ılı, banka, kon.iöktör Ye sair özel konular dahil) 
b) lı:ıı ~~ıii me•ll'klcr tarihi. 
c) fktıs::ıdi coğrafya \'e Türkiye ekonomMnln bOnyesi 
3 - M:ıtcmt-Uk, mali matematik ve ticari aritmetik. 
4 - Ticıırl ve sınat muhasebe usulleri ıle De\'let muhacebe· 

c:i hakkınıfa nazari \·e tatbiki maliımat, nıali)et hesapları ,.e bi· 
lan~·o tahlili 

5 - Hukuk: 
a) İdare hukuku, 
b) Cezıı hukuku \'e ceza muhakenıeleri usulü kanununun 

esasl:ırı ,.e t:ıhkikata miiteallik hüklimleri, 
c) Medl'n: hukuk \'e borclar hukuku, 
d) ICıra ve deniz ticaret hukuku, 
e) icra ve iflls kanununun maliyeyi alakadar eden hükiim· 

!eri, 
{) Is hukuku. 

6 - Yabancı dil; <Almanca, fransızca, ingılizce, İtalyanca 
dillcrinde'l biri) 

l!l - Miıfcttis mu:ı\"inlifüne alınacaklar iiç sene sonra ya. 
pılacak ehliyet imtihanında mu\·affak olurlar5a ~taliye Müfetii,ş 

lifine tayin edilecekler ve tetkikat için bir sene müddetle ) a· 
bancı m"""!l"ketlere göndr.rileccklerdir. Ci040) 

[~~[~~ 

1 
1 
Kuvayı Milliyeye kar~ı hazırlanan hareketler, hüku111et' . . . ,, \• 
mümanaatr ile karşılaşmıyordu. Sultan Vahıdettın• ~ 

İngilizlerin tazyikleri .bunda birinci derecede rol oynuyor 
• n~ - tıi - hı. Bunu siz de bı 1 !ll11c 

,\nadohı ifo i~tanbul Elim bir vaziyet~ djS ıl 
ara .. ındaki düello padişah. seliimetı ":ıı. 

Bıınd:ın C\ \"CI, Temsil He~ eti 
Ankara) :ı geldikten ~on:·a 

bir ııımldct onların faalıyetine 
pek yakımlan iştirak ettiğiıııı 
yazmıştım. Ankarayı ziyaıct 

Pclcn mebuslarla Heyeti Tenı~i
liye arasındaki müzakerelerin 
ekserisinde hulunmuştum. 20 
ocak 1920 ele Maraş müdafaa· 
sıyle ~iddetlenmeğe başlayan 
Kilikya kıyamı, İzmir cephesi 
harekatı Ye c~as müdafaa plan 
Ye projelerinin lıazırlanın:ısı 
heni Umum Kuvayi Milliye 
kumandanlığı karargahından ay 
rılmama~a mecbur edi1·ordu. 
Ilımdan dolayı Temsil Heyetine 
c~ki~i kadar sık gidemediğimi 
,.e heyeti İslanbulla muvakkat 
bir :zaman iı:in h:ışbaşa bıraktı
ğımı i~aret ctnıi. tim. 

Milletimizin istikbali, Temsil 
Heyeti daha doğrusu Anadolu 
ile İstanbul arasında başlayan 
\'e 16 martta ilk safhası sona 
eren düellonun neticesine bağ
lı kalmı~tı. 

Bu düello, Anadolu \'e Rum· 
eli milli te kilAtını tem il eden 
Heyeti Temsiliye ile Sultan Va· 
hidl'ttin \c taraftarları arasın· 
da oluyol'du. Damat Ferit Pa:a 
kabinesinin sukutu ile sona er· 
miş sayılamazdı. Gizli ve açık 
de\·am ediyordu. Ali Rızn Pnşa 
kabinesi rnilll davanın Meclisi 
Mebusanın mürakabeyi ele al· 
nıasıyle sona ereceğini tahmin 
etmişti. Padişah ve taraftarla· 
rına. • istanbulda Meclisi Ml'h· 

u an açılınca Anadoluda anar~ik 
durum kalmıyacağını \'e hl'r e· 
yin normale döneceğini. söyle
mekle tatmin edeceğini san· 
nııştı. 

Kı a göru~lü 
iynset 

KU\'ıt) ı l\Iilliyeye karşı hazır· 
lanan mukabil hareketler, 

hlikı"ımctin mümanaatı ile kar
sılasmıyordu. Gerek padisahın 
''c gerekse İngilizlerin hüku
met üzerinde yaptıkları tazyik
ler bunda birinci derecede rol 
oynuyordu. Millt teşkilatın ha· 
kiki birer mesnedi olan bazı 
kumandan \'e memurları belki 
de bilmiyerek padisah taraftar· 
lanyle değiştirıneğe k:ılkışıyor· 
tar ve yahut İzmir ve Kilik:;a 
tcphelerinde dii'jmaıılanmızın 

kolaylıkla ilerleyebilmeleri için 
milli müfrcıclcrimizin geriye 
çekilmelerine rıza gösteriyor
lardı . Tabii blltün bu hareket
ler şiddetli mukabelelcrimizle 

Sadrazam Ali Rıza Pasa 

karşılaşıyordu. Herhalde Ali 
Rıza Pa,a kabinesi, padişahın 
\'e İngilizlerin arzularını yeri
ne getirmek suretiyle zaman 
kazanarak Mebuslar meclisinin 
dahill \'e harici tehditler altın· 
da lstanbulda açılmasına n1a 
göstermekle divanın halloluna 
ca~ını sanmışlardı. Bu çok kısa 
görüşlü siyaset, milli davanın 
halline değil, zayıilamasına se· 
bebiyet \'ermişti. 

Zaman kazanmak 
için 

ı;iyasetlerınde araya<'ll <' 
ııun bir neyi csar:t dU 
olncağı sizce de malU~ ,ı 
manlarımııın tehditle urV 
bulunnn payitahtta. nıtıtll 
,.e hiikıinıet idnresınln ğı 
istikliılle işleycmi)·c1~ )1/ 
kArdı, şu halde McC 1 ııeıf·.ı 
sanın toplanmasıyle b'tı 
halledileceğini nasıl rııo 
getircbilrliniz? Her tarıı d 
nete uğradığımız ~e ış 
lorla sarıldığımız bır tıı1'• 
hmir \C Adana nıın bir 
daki kahramanlarınııı:ı rf 
lnyını bulup yardını ~cıı 
arayacağınız )"Crdc ne ıı' 
Jarı dajlıtmağa katkıştı'\~ı 
lis açılmadan cn·el Jllıııat' 
kilatı zayıflatarak d!iş ıı ı 
mızın gönüllerini n\ac.~ıı<::J 
bir tarnitan onların 1 ~ 
hareketlerini hükıiın.ct 

1 
pı: 

sıfatıylc önlemek, dıf ep,!11 
lan ordunun kuvvet c ~; 
çalışmak lazım gclıııeı ft 
Me<'lis açıldıktan sonrB~ 
Vatan grubıyle tam nı 11uıı 
teşriki mesai edl'rck :ulC 
mat ve ademi itintB 1

'1# 
kiinizi muhafaza edebi re 
zi padişaha Ye ingiliıl~r ~ 
edemez miydiniz.? ccbıt,1P 
nıldığı vakit istifa ct~e<e 
yerinizi harici müdah~·st~ 
sı muhafaza arzusu ı:o 

Sultan Vahidettinle taraftar· miydiniz?• 
1 ·det larının ve ngiliı F.ntelli- Yukarıdaki mukaO ~ 

cens Servisinin birinci Eskise· ıer nazarı itibara alJl\-e 
Jıir hareketi sırasında milli taz- b san~ saydı, Meclisi l\le u 
yike bir ay kadar dayanabildik· Jet işin içyüzünii ,.0 dO ... ) 
ten sonra başka bir hilkfımetin )V 
iktidara gelip Anadolu ile an· anlar, artık kurtuluş . f)if 
taşmasına muvafakat etmeleri- ancak kendisinin idarc)'I ı 
nin bir de içyüzü vardı. Milli elıne alması suretiyle ,-e 
mukavemeti büsbütün yıkmak edilebileceğini görür ~ 
için zaman kazanmak istiyor- uğurda bütün millct10 ıc 
la.rdı. Bu hakikati Ali Rıza Pa- mukadderatı etrafında 
şa kabinesinin de en az milli ması J;ol<.ylaşabilirdl. (Jf 
teşlfüat kadar bilmesi \'e anla- _____ <De,·aıııı ./ 
ması lazımdı. Fakat ne ~are ki _____,,,, 
asırlardanberi vilksek makam· ı ~ 

--------~ Jarın kuto;iyetine \'e herşeyı dil- ,-
zeltebileceklerine inanmak gibi 
pasif fikirlerin geleneği altında 
yeti5miş olan askeri ve sivil 
memurlanmız ekseriyeti teşkil 
ediyordu. 

Ali Rı1a Pa a)a 
şöyle bir .sual sorulsa)dı 

Q tarihlerde Ali Rı1.a Paşaya 
1 

şöyle bir ı;ual sorulmuş 
olsaydı, acaba ne cevap verir· 
di? 

•Sultan \'ahldettinle 
tarlarının vaziyeti 

Bu gibi sebepler harp yılla 
rında birçok A\'l'Upalı zenginin 
ıcrvctlerini Tanca·~ a kaçırma la· 
rına veya islerini buraya nak
lctmclcrine sebep olmuş. Tane:.' 
nın son yedi, sekiz )ıl içinde 
, uraUc inkisaf etmesi bu ytl:t· 
den. 

4 - Eksiltme :?:>Ağustos 1952 pazartesi günil saat 15 de 
Ankarada Kızılay Genel Merkezinde ) apılacaktır. 

5 - Kapalı teklif zarfları ek~iltmenlt1 yapılacağı gü,o 
saat 14 e karlar kabul edilir. Postada 'ak! olacak gecikme· 
terden mes'uliyet kabul edilmez. 

6 - Kızılay ihaleyi yapıo \"anmamakla ı;erbe~tlir. ---- Veni bir dil Oğr • 
nıyorum.-!. 

rağbette olan Kont ıl~.~ 
~emburg'tan ı,a \'eU\ c j cıl'~d 
den, diğer \'i) ana oııer fi~ 
den rıar~·alar çalarcl1• ~ilt r 
yapanlar ara ınıla ı;cııd,ııl 
bu ihengc bırakar:ık 

Beynelmilel Bi:ılgcdc Kambi
yo kontrole tabi değil. Paranın 
aeğeri her ı;:Un, hattA her saat 
t'.e,iişi:tor. Sokaklarda adım ~a 
ıında para bozdurmak mumkun. 
?;aten dükkanlar da her milletin 
parasını kabul edı)or ,.e o ı;u· 

nün rayicine göre bozul orlar. 
r.esmt kur diye bir şey me\"!~Ut 
olmadığından, kara borsa da 
)ok. Piyasa kendi kendini idare 
edbor. 

Tanca'nın dukkıinlarında asa· 
f;ı :ı. ukarı her milletin en h i 
maİları satılıyor. Her türlii A· 
merikan eşyasını. İngiliz )Ünlu. 
!erini, Irlanda ketenlerıni, Fran 
gız, İtalyan, Ispanyol mallarını, 
Hindistan ve Çinden gelen eşya· 
)l. )erinde satıldığı fıatın bazen 
çok daha ucuzuna bulabiliyorsu. 
r.uı;. Bunun da sebebi nakliye 
Ccretinin ve Tanca'dakl gümrük 
\-ergi inin, bazı memleketlerde 
Juks e,ş;aya konulan vergilerden 
daha az tutulması. Londra, Pa
ris \e New York'un meshur dük. 
kanlannd'n bazılarının' Tanca'da 
~ubeleri var. Amerıkan tualet 
eşyası \"e sigaraları okaklarda 
Amerikadakinden ucuza satıh 
)ıır. İs\içre saallerlnin \e Ame· 
·rıkan otomobillerinin bile Tan. 
ca'da her yerden ucuza satın • · 
lı'labildi ini söylediler .• 

DilkUnlar, Tilrkh·e hariç, 
btitun Akdeniz memleketlerinde 
olduğu glbl uzunca bir öğle tat!. 
ti )'apıyorlar. Alış \eriş saatleri 
9.30\fan 13'e \e 15.30'dan 19'a 
kadar. 

~okıık 

ls!Jnlerl . 
'I;znca'nın cıbeynelmileb olu~u 

&Wl en bariz bir misali de 

TEKNltilN EN SON 
YENİLİKLERİNi HllZ VE DÜNYANIN EN ZARİF 

AMER 1 KAN 

BUZ DOLABI 

NİHAYET TURKİYE'YE DE GELMİŞTİR. 
SATlf YERİ : 

ANADOLU KONTUARI T. A~ Ş. 
BEYOCLU, latiklll Ced. 342 • DEMiR HAN 

1 • ·=" • • . .. . • 

.. (R u} am) lrntra ı ile Atlan tik 
Okyanusunu a~an Tunç 

Yalmanın gön 
clerdigi mek· 
tupları ıe\·k· 
le okuyo· 
rum. Kih he· 
} ennh sar· 

mu-Rüyam kotrasmın seyahati - Balıklar arasındaki 
cadele - Gemici dili - Tebdil gezmek modası 

patinaj yeri açılıyor - Patenli Hokey maçları 
haları, kalı, .._ ___________ _ 

Tunç Yalnıaıı'ın 3·aıılarını fl· 
~umurta baıı ı..urkc>n ayni zamanıla ~eni bir 
~osu gibi, ne· dil öğrrniyoruın: Gemil'i dili ... 
eli parçala· :mıtarora, puııtatlar, flok, ha· 

rı olun bu Jarılarıla duşündfi· lançina, porlolon, branıla, t rln· 
ren kı ımlar da l'kı.ik degil. ket, bumba, J.;erye ... Bunlaon 
:n esci.! Yunus balıklarının alr.'i hiç birini bilmiyordum. )ha· 
balıklarını kovalaması, bu kü· mafih henılrn <"ahiller. ıı :ıra· 
çiik balıkların tehlikl'den kur· ketaııın ne olduğunu bilmb·t>n 
tutmak için çırpınmaları, bir lrr de ,·armıı;! Seyahat ~·aııları 
kaç gün onra da l'unus balık· ayni zamanda bil gimiıin ııı t· 
tarının balinaların önünden te maı;ına da yamnr. Hiç de fe· 
li~la kaçışmaları ... Biiyiık balık 
küçük b.ılığı lUlar diye bir na dcjil. .. 

Öl vardır. < Rıi~ anı) yolcuları n :noh. GEZl\ll:K 
hu iizun ne kadar doğru oldu· :\IOI>AM 
ğunu gözleri le görmü~lerdir! .• 

Canlı mahluklar hep birbir· 
}erini )"Cmtkle ukit Jtt'çirlrll'r. 
r :skiden buna tumturaklı bir 
tabir ile ·Ga,·gayl hayal• der· 
Irrdi. Seneler, aı.ırl ar grçiyor, 
•ı?a\ gayi ha~ at. bir türtu de· 
ği miyor- Birkaç srne enelki 
( Ila<'lıettel in yıllığında, ba· 
tıklar birbirlerini )emeseler 
clrnizlcrin üç hafta itinde ta· 
mııınen balıkla rlolunğını, de· 
niz olmaktan tıkacağını anla· 
tan bir yazı nrdı. Iliç deniL!ıİ7 
dün}a olabilir mi? .. Balıklara· 
ralarında anlaşma ~ ap alar in· 
sanlar, dl'nizsiz kalm:ımak için. 
muhakkak onları birbirlerini 
Jemeğe teş,ik eılel"lerdi! ..• 

Dünya hii)ledir; kuvvetli 
daima zayıf.1 hükmetmek Is· 
tt'r. Yapılal'ak ~ey mahkum n 
ziyete düşmemek 1çin kunetll 
olmaita calısmaktır ..• 

G ünün moda~ı nedir? di1e 
sorarlar•a. hiç tPredclüt r.t 

mr.den •tr.h· 
dil ~ezmek!• 
<'r.\'llbını 'e· 
rin. nakc:ı· 
nı ıa 1'Jı.,ır f. 
:ı e Bakanın· 

ılan, Vali \"C 

8clt>diy e rei· 
1 Prof. l"ah· 

rl'ttin Keri ın 
Göka) dan onra Atlantik pak· 
tı kunetlerl komutanı Gene· 
ral Ridgway da tebdil gezmeğe 
ba!jl amış. Kendisini belll et· 
ml'dım AlmanyadıJd Fran'lı7 
l•ı:at bcilıcesine gitmiş, burad:ı· 
ki Amerikan kıtalarının l"Uİ · 
~ r.tlnl, nasıl hart' ket ettikleri· 
ni ,:iiıden geçirm1$ ... 

:\lısır fa'it" Bakanı yiyecek ih 
fikarı nılmama!'iı lcin car~ı 

Bir 

'T ff%flll: E.T. 

• 

denler çolı.tu. ı;I; 
Patinaj yapm13 aı~ıar 1,ıı 1. 

1tekilde yerleştiriJınıŞ 0 ıı~ 
sal arda otururlar, bil ııG ~ 
spyreılerlcrdL Şehrin ıı~V 
kalburüstu halkı ınuhll 
raya uğrardı. 
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~tikti 
Kral Faruk tahttan feragat etti 

<Başı ı. elde) gerekli formalitelerin te'•emmU
m!=tir. Bu ~ahıslar, Generale, lünil orada bekledıkten ıonra 

<na~ biltlin lcraatırıdı kendıs!ııi d•s- Amerika~a gldecektır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~-

Üç iane Salih 
« Ulus» binasındaki yangın tahkikatı 

<n~!:t 1. cide) bınasında Jı:ırr."E'! )Oktu. Elektrik. 
m•raklılar cL1usıı matbaasını zı· ler sbnduruimüstlı Fakat taıcte 
~aret edı:,orlardı B ııa, her han- kı,m nın bulun el ktr.kl(!rı ya-'I'e~!lılıni.z ~I 1· elde) tekliyecekleri hususunda temı- Kral Faruk, 1951 de Fransadı 

·rhı, dilnku t • ne anta nat 'ermı~lerdlr. hue etlı bir tatıl geçırm ;, pe-
~' an f<ı~he e e:~ra!ımı al- Niyabet meclıst. derhal Iulı ~ınde kalabalık bır maiyet, n"r 

0 d k <flaşı 1· elde) g1 bır kuıya m~nı olunma il- nı~ordu. E~c.r bir ı.;ontak oLa i· 1 O Ağustostaki hu şenliklerde Rum rto o S zdmcslne mini olu)or. zer polıs kordona altına alın d: b<ı k m da sonmelı ıdı. Rına 
Patriği Athenagoras da bulunacak yu1lınu gormedlflm ııç adlı mı tı. Partılıl~r t!Ulus-·un arka ıcındekı elrktrı · ~=ti 832 de ta« ~e kırk ıekı dı,yorum.k 

1 
) ete gec ce utiye~teclır. :s.J. gittığı ~erde gazete1frı meşgul 

~aı ve ta z uat .. a •· dırıldığıne gore bu meclis, Bıs· ttm,ştır. Kumarda u!!radı~ı mu-
t·· •dıkt.:n ınır ışlerını ta· bakan l\Iahır Paşa tahtın ın- uzam lrayıplar \"e kazançları lı!.ı 

4 •· sonra du 'd ' d b d d k d , "' Ultiuk n ;yenı en el ''am;i ve Fanık"ll.n kuıenı ltt!l AvTı.:pa a ır e ı o u mev 
1ı.,... Atınad~:ir~~ e geldığımıı Prens Mehmet Ali, Ahmet LQ . zuu teşkıl etmışti. 

l •l\ı.h.ttb 1 asın men up- fı Paşa, Aziz Azat Paşa • di er İn.ınt~re hafli~P.lerl dikkatle 
1Q llu k k da bır kokte~l devlet adamlarından ku:.--.ılııc k- takip edıyor 

t,. lır~ teyide Yunanıs· tır. Londre 26 (AP.) - İngılız 
r.q kaıezn Bakanı namına Son dakikada alınan b r h barıcı e m·n bır so~cüsu buzun, 
~ do ı k tnüdtiru, Tıırk • Yu re gore, askeri gcnd arargah, l\1ı~ırdı ti askeri hfikümet dar· 

a?>natö cemı~ etı ba§kanı, bütün hukUmet dalrelerıne, Fa- besı netıcesinde o memlekette 
i'at ki b ler, cemi.} eti bas- ruk'un re ımlerının indırılmesl ya~ı\ an lngılizlerın ha.} atlarının 
'buatın u nıensuplan, Ati- hususunda emır ,·ermiştır. tehlıkeye dilşmesı halınd fngıl 
~ tıırk~ ıl"ti gelen sıma- Bır teblığe gore. hUen 1c en terenın hare ete gecmekte te· 

\' lard olonıs1 hazır bu- deriyedekı General tuhammed reddut etmiyeceğıni be~an et-
tl 1 n ı. Necip bu sabah mahalli Hatle mış ve demiştir kı: 
k· • Aura'llınıı nutukların met 9 pa feragatnameyı Başba an A l •General Muhammed Necip, 
~, ll na ~n'ığı &ian ılk Türk lı Mahir Paşaya , ermiş ''e ken- yabancıların can ve mallarııım 
, ıı Alin aır Hzı Hı resımler, dıı:ınden bunun Faruk'a ulastı- korunmasından Mısır ordusun;ın 

Çanakkrıle, 25 (Hutusl) - Th
n~•e tanınmış olan Penetos şa
repla .. mı tekrar tanıttırmak ,.e 
nef ~ Bozc ada cavuş Uzümlerını 
değerlendırmek iızerc, bu tPnP 
ılk defa olarak 10 ~ustos l!r2 
gunu 6ozc dada bir ütüm \e şa 
rap bı~:-amı tertıp e<lılmlptir. 
En 1)1 sar p ımal edl'n Amıle 
'bır gumu3 upa, bağ m ·tahsıl 

san ı k 

(. Iıoaı a ,gazetelerınde ya),n rılmasını istemıştır. 8orumlu olacağını beyan ~tmış 
il lbı k \unanıstanda öı kar- Faruk'un tahtından lndı"ine v.P. bu ~eyanı h!zce noL edılml_ş. rna•ı 1. cıdPl 

1:: tekte 1 a.r ılandık dair haberler Kahıreye sUratle tır. 1ngıltere en yakın bir al.ika ren Avni l\luhiddirı, irldıaya go. 

Casusluktan 
Bir Ürdün'lü 
Yakala nd ı 

~l!!ı~dde hazır h~lunan mlsa- lal ılırken Eehrın uzerınde bom. ve dıkkatle hArH(ıolerin lnkıs.ı· re itzlı hır faalıyete girısmıştır. 
, koı.r en A.merıkah bir Ba- bardıman uçakları ve tepkih u- fını takip etmekt~d!r. • l)u arııda bazı subaylarla ve ısa-
~ l?zu a tle İstanbula gelm,,ği çaklar dolaşmıstır. Sokaklarda Diğer taraftan ırı haber alan l htl etlı eahıslarla münasebet 
' Ilı edıyordu En bilyilk e toplanan halk sevinç teıahlirle· mahfıllere gore dün İs ende:ı· hı aya çalıştığı ve bu maksat 

t.ı t'ııı. dEn bırı Turk i 1 • rınde bulunmustur yede İngiliz dıplomatık temsi:ci ic1n hıc bir fedakarlıktan kaçın. 
t • Uaıı.ı~. Bızd ıye{ ~)da. Ordunun ~ a'\ ınl;dığı bır teb si ı. Gres\\ eli ile hsır Başha· m d ı da, iddıalar cUmlP.cinden 
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li"e gore Faruk ~·atı ıle İsken- kanı Ali lahir Paşa arısınôa dır. :Sır çok defalar Ankaraya, """ k w .,, 1•ıa ın, tıan. ı; " d ... d j 1 

b,,,. 1 rııünhab deyınce Ba- deriyeden yalnız başına ayrıl cereyan e en gonış.me e ng, · lı..ınire gıtmiı:, oradaki bazı se-
e ":.~, e bu işe razı oldu. mış \e 18 yaşında ı e~ı Kraliı;ı:ı terenın bu konudakı durumu a· f ret ve konsol o hane mensup-
1.ı "" nd 1ıı d Nerımanla altı a~ tık o u Prens cıklanmı~tır. İngıltere netıce 1· lan le cuphell temaslar .vapmıc. 

h tanb ı e kotra~ a a- " rd d ı " " 
"(. .ıla doğru yola cık· Ahmet Fuadı ı:ıerıde hır knustır. tlb rıyle, h 1 8 1 are~ 1 e 11 3 bu durum da Mılll Emnb etın 

Prens A et Fu t eımdı Mısır lan General ecıbe 26 oca n~ dıkkııtındPn kıçmamıstır. 
~il~~ t e den zinde, rtngAra Kralı olmuştur. d lerinın tekerrü~ne mus:ı- A' ni fuhıddının. um·ı:ıti et 

d,ıı~e ılerlı)oruz Çok sert Tebhğde, Kralıce Nerlmanın nıaha etmıyeceğınl bıldırmış ol raflıca lncelrnınr.e, aslrn t rdun 
... \'ar ç · Kral Faruk'la bırlıkte menfavrı maktadır. 26 orakta Kahıre<le lü oldtı1'u anlasılmıctır. Eınni· 

"' 'a • enakkale ve Ban- ı k k ki ki d "6 " ~ llf•ad kta gıtmek i tedığl fakat altı aylık pat a · veren arışı· 1 ar a • yet mımsuplarınrlan hır kısmı 
Ilı lalı gij

1 
fi n ı;onra 29 velıahta bakma~ı le onu buyüt· )abancı oldtiriilmuş Ye lngılız kendı~ıle mUnıı ehet tesis ederek 

~~ tlıYecefıın? · Moda önU:ıde mesı elzem olduğu cihetle kra- lerın madıil rararı tahminen ıoo mıı sallarını tiğrenme~e çaiımı:ı: 
21 ümit edıyo- liçenın bu isteğıne mumanaııl mılyon sterline. yukselmişlı ... 

llııa hta l:ı 1 • edıldıği yazılmıstır. 1ngıllzlerln S11veyş kanalı lwl tırSıkı bır takiple göz ıılt!11ria bu. 
ı-a n 

11 
rla torenle Faruk, şımdılik ıkamet iı;ln 1- ıe inde rno bin kıeilik bır lruv· Jundunılan Avni fuhittın. e'"e· 

" Jc B~~~~ac~~ k t tal~ a) ı tercıh etmıstır. ·1'~1 .Mah- \'etlerı '·ardır. ıı~i gün nPz.aret altına alırtarak 
.\Uanu"· 

1
• ~am 0 

rusa• :ı;atının hangi İtalyan it· Bununla beraber haricıye söz tstantıuı F.mniyE'!t tudurluıtune 
.. M 'l ltıilnı g~bçelirekl· lıEmenı- manına rnute\ eccıhen yol :ıl· cil~u. İngılız hukiımetinın, Mı goturülnı!i; \'e orada Iı!U Emnı 
•aıı ase "' \ e mır- kt ld 11o.. h · bili t bl ·,. ·e ca••ılan son hA " urunu k 1 ma a o Uır.u enuz nme- sıra aı r ı,.. ı •. " yet mııfettıslni tarafından sor-
lakıp td ar&ı ma mera- mektedır. di~elere mudahale anu~unda ol 1 ııuya ekılmıştir İddıava "'Öre 

~~ lth ı·ec~ IB~sın men- Askeri tebliğe gôre, General madıl:ını, bılhasca belırtmı5tır. unık, \uçun11 it~raf ettı~i Elçin 
~ ııı, Satı e m ft r. N cıbın ultimatomunu destekl~ Sozcu İngılterenln durumunu dun ece askeri eezae\·ıne on-

~· klar tilnti 6 at 1'1 d me içın dun gece Kahıreden Iı; •sürekli blr teyakkuz• ~eklınde d 
1 
ıı. t g 

~:i"' ~ln "ll'da 01 caktır. kenderı)e:;e muhım as eri kuv- tarıf etmiştir. Prt mış ır. 
~O 'ia G aııuru, 0 gü.n aat vetler ı;e\ kedılmışti Bu bırlJ1t- Kral Faruk'a te\·dı edilen me aj Orta ya•lı. kırcı! saçlı, esmer: 
t \:a'ı. alata rıh'ım iskele in 1 h f kt · d K al Fanık'a tevdi edilen ve yanık yiızlU bır adanı olan Amı cı. ·Gcak • er ~e re 68 a a ~armıs ve er- r ~ •ı h'tt 1. T L k ~ kl \c • •nı ''e Rüyamı Yedı- hal A deniz sahilındeki ıki a- bl:ı:.ıat Muhammet l'\ecıp Pa~a " 11 1• ın ' 1 ur .. çe nnu ma .. a-
·~ ~ta ı arında k;:~~ılu arak ray etrafında nlE'!vıilerınl almış tarafından kaleme alındığı bil· dır. Rendıcının, htanbuld~ .1 ski 
t~<t • Odaya kadar refakat !ardır. General ~ecıp feragatna- dırılen bu mesaJa ·Sabık :\fısır IAt kurmakla \•azıfelendırıldığı 

tt- Un . me)i Faruk'a ımzalatması için Melıki• cumlesıyle başla~ılmak sıınılm~~tııdtr. Tahkıkatın onu-
~ b tıı t ~anurunda, Beden Alı lllahır Paşaya mUJAkı oldu ta ve şoyle denılmektedır: mıııı1ekı g~nlerde ıkmal edılece-

tı tskilAtı \e Armatorler ğu taman Ha~a gücüne mensup • Bııgunkil şartlar altında Mı ğı ,.e resmı makamlar tarafın~an 
uçaklar pek alçaktan her ıkl 1 sır tahtının uhdenızde kalamıya dur~mu .aydınlatıcı bılgı \'ertle. 
rayın Uzerınde dolaşma) a AO· caP.ı fışıklırdır. Mısır milleti, ~ah ce~ı hıldırılmektedlr. 

fi ~ Al yulmuşlardır. tınızdan oğlunuz lehine feragat 
fıı. ~JJ ~ f1l l\Iıısr sılahlı ku\"\etlerl Ba~ko- etmenizi ıstemektedlr. Sf 
"""'tın mutanı General l\Juhammet Nıı- Bu sebeple, feragatnamenlzl evenson 

t ~ 26.7.1ı:ı52 fiyatlan cıp mıllete hitaben yasınladığı oğlunuz lehıne d~rhal _inızalıya-
1 ı ... ~ 4~14 K•r•"'4 bır beyannamede nınlah kaydet- rak, Başbakan Alı Mahır Pafaya 

'190 50 1~s so mlstir: .. te\dı etmenııi ve ·aat 18 e ka 
Kral Faruk'~ bu ~abah ve.rl· dar M141r topraklannı terketme 

e u • u len bır ultımatomda feragatna- nlzi talep edıyorum. 
mesını oğleye kadar imza etme- Bu taleplenn re~di halinde 

u oı si ve mahalll saatle 18 den ev- doğacak bfitiln ''ahım hAdısele· 
vel memleketten ayrılma ı iste rın mes'ulil sız olacaksınız. Or-

1 eo nllmhtir. Faruk bu iki ~artı ka· dunun 'e nıılletin haz:ır \'azlyet 
bul e·tmıştır. • te emrimi bekl~diği.n ı tekrarla· 

As nı beyannamede Generııl ma~ ı faydalı gortirum. • ı ıo - ı eo 
Necıp Mısır halkını slıkune•e, Kral f'aruk'un . 
temkınh harekete ,.e go~terıler il) rılırJ.en 6oylerlıklerl 

TARVh.AT 
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yapmamağa da,et etmiştir. Kahıre: 26. - (A.A.) - Kral 
Bu arada Kahıredeki Başkotr.u Faruk hareketınden e\'Vel muha· 

21 oo tanlık genel karargAhında \'e KIS rızlarına ı;on olarak sunları &öy. 
22 so lalarda aubaylar Fanık'un dıı !emiştir: 
22 75 \arlarda asılı bulunan portrele- Km"ietli olunuz. metin olu-
22,40 rını çekip koparmış ve parca nuz. Her ~ey Allahın elindedır. 
:ıı~o parça yırtmışlardır. General Ne insan hadıselere boyun dmeli 
22 e5 clbin beyannamesı devlet rııd~ o Hı onları açık kalplılıkle karşı-
22 43 sunda yayınlanırken, sokııklard1 lamalıdır. Allaha hepinizi fvi ,.o. 
27 50 toplanan halk ııevınç "O~terılerı la sevketmesl için dua ediyo 
22 65 yapmıs '\"e beyannameyi alkı~la· rum. 
21 M mıstır. NI ahet Medtsl 

16 sene krallıktan &onra Mısır- kurııldu 
dan ·rılıs Kahire: 26 .• (A.A.) - Kral 

İskenderıve 26 CA.P.) - His Faruk"un tahttan feragatinden 1

~~'.'.-...;.;;,;.;..:.:;,;,:1 ;;;,04,;,;0:...0- siyatında henilz miltereddıt bil· hemen sonra Başbakan Ali Ma-
104 Ts yuk bir kalabalık bu Un İsk~n hır ra6a, Mareeaı Necip, De\let 

deriye rıhtımında eski Kral F1 SCiraı;ı ba•kanı Sanhurt p~~a ..-e 1047.S T ~ 
ruk'un menfaya gıtme uzere Ba•kan yardımcısı Stilın:maıı Nıı· 

lM 75 • j · · ' 
105 oo • F,l i\lahrusa• yatına hın sını ses fız beyd"n milteşeklı:il dor~ kisi 

sizlik içinde seyretmistir. lık hır Niyabet Mecli;;l kurulmus 
ıo4 75 Sırtında beyaz bir amiral Uni· tur. 
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_ forması bulunan Faruk'un rıh· ------------
TAR t tımda gortililşünden birkaç da \' 1.J.Elt h 

kıka E'!V\'el hal scnay \e n tım 
29 00 etrafında me' ki tutan tank 'e 
2S 75 pıyade birlı !erini alkışlamıstır. 
~4 25 Fakat Faruk gôrlinduğü za· 

man ortalığa bil\ tik bır sessizlik 
çokmu5tfir. Kralın yanında Baş 
bakan Alı .Mabır Pa~a bulunmak 
taydı. Birkaç dakıka &c.nra Ge· 
neral Necıp ı;abık kralla veda
laşmak üzere rıhtıma gelmiş ve 
Faruk'u askerce seltımlan11~tır. 

ı04 oo Bunun uz:erıne bir bando mılll 
-::--E-l-.E-.-ft-t -- mArşı çalarken. kral yata bin· 

mıştır. •El lahru~a • maha111 
2orı oo ı:aatlc 20,05 de demir almış ve 

B5 so ya\•aş yavaş lımandan çıkını~ 
12 TO tır. Boylece, kral Faruk'un 16 

6'lo ~ ıl ı;liren gurultulu Ealtanat ha· 
a" oo )atı da sona ermiştir. 
2' 75 Gene kralice Neriman ~ e altı 
o oo 11,l lık 'eliaht Mısırda kalmı~lar· 

ıu 'lo dır. 
Bl 00 
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Yat nhtımdan a)Tıldığı sıra· 
da limanın Uzerlnde askeri u 
çaklar dolaşmakta ldı. Ameri· 
kan bil~ilk elçi Jefferson Jaf. 
rery H'. kralın kuınbırader1 '3 
maıl Şırin Bey eski kralı le$yıe 
gelenler meyanındadır. Şırln 
Bey, Faru ... 'un kız kardeşi l'e f. 
ran Şahının eski k,rısı Fe~ tiye· 
nin ikinci kocası olup 24 saıt 
iktidarda kalan Hıliıli Paşa ka· 
binesinde Harbiye Nazırlığı yap 
mıştır. 

Kral Faruk Am•rlkı ·a gidetek 

Askeri bir 
Uçağım il 
Parçalandı 

düşerek 

(Bap 1. ride) 
içinde bulunan üste~men O man 
Koray dır şurette yıralanmıs 
\'e kaldırıldığı Deniz hastanesin· 
de olmu$ttir. 

lakinist usteğmen Şevki Tul· 
sa\ ul rla ağır ıurette yaralanmış 
\e Gilmiıssuyıı askeri hastanesi· 
ne kaldırılmıştır. Dtin gece Şev-
i Tuğsa\-ula ameliyat yapılmıs· 

tır. Yaralının &thhl durumu dil· 
zeJmoıktE'!dır. 

Şehit dü en Uste~mPn Osman 
Karay Yenıkapıda oturmaktadır. 
İstanbula yeni tayin olmuştur. 
Vr e\lidir. 
Dığer taraftan kaza mahallin· 

de a!Akalı mütehacsıslıır ve ko
mutanlar tarafından dlln tetkık· 
ler yapılmıştır. 

Mütehassıs heyet uçağın dil 
şilş se:.f'binl meyrlına çıkarmak 
için hııgtın de çalı·malarına de
vam erlecektir. Şımdılık karanın 
ruzgArın flridf'tındPn ilP.rl ıeldi· 
ğl tahmin e.ılılmektedir. 

Derin bir teessJr uyıındıran 
bu mı1essi1 kazanın tıhkıkatına 
devam olunmak! &r'ltl'. 

Yeni neşriyat 

•Harp 'e DlinyaD 
Dl!n7aca .l kt!it! 7•nla"1. C:•plıe!ır· 

CJie51 t. cid~> 
ada3 lığına ı;eı;ılmesinden bir ı;a. 
at sonra bir nutuk ~ermis ,.e ez. 
elimle demistır kt: 

•..- Demokrat partinin mi 
başkanlık namz dı kasım asında 
yapılacak ı:eçımlerden muz:affer 
çıkacak 'e 1952 d Beyaz Saraya 
gırerektır. 

Bugun benıın ıçın mes•ut bir 
g!ınrHir. Çunku Demokrat parti 
milletin srnesındım tıkan bir 
parti oldııtıınıı lsbat etmistir. 
Seçmenler içın baskanlığa layık 
\ asıflıır ta~ıyan bu kadar nam· 
r.et arasından hırini seçmek ol· 
rlııkça gUç bir ıştir. Fakal &unu 
!?ordum ki seçmenler boşuna dc
ğıl kazanacak olana rey 'crmlş
lerdır. Bu demek değıldir ki c\· 
terleri itimadımıza layık değıl· 
terdir. Fakat intıhabınız isabet
lıdir ve ben de Demokrat parti
nin iktıdarda kaldığını ve mille
tin partisi olarak de\·am edece· 
ğlni gorcrek huzur içinde ,.e em
niyet icinde tekaüde çekilehili· 
rim. 

62 milyon Amerikalı bir vali· 
fe sahıbıdır. hayat eartları tarıh· 
te hh: goriılınrrlık bir Se\·iyeye 
)·ılk5elmiştır. Servet Ameııkada 
en iyi hır ~ekllrie taksim eılılnıiş
tir. Amrrikadııki vasat ı;eviyerle 
her \'alandasa Demokrat parti 
emniyet telkın etmiştir. Cumhu
riyetçiler iman ,.e basireti tam 
olmayan incanlarıfır. Ayni 711· 

manda az.imli ve kudretlirlirler. 
S"çim kampanvası için ellerin
de milyonlarca dolar \ardır. Mat
buatın kıı::mı azamı, buyuk leşeb· 
busler onlıırın elındedir ama 
kat'ıyetle goyfüebılırim ki ~eçı
mi ka~ bede<'eklerdir. Cumhuri· 
setçıler Amerikan milletinin is-, 
tedıkleri le, J>f!molcrat Par1lnln 
onları temın ettlklel".ı le müca-
delP. dmislerdlr. 1ste b11 yüzden 

rimlrıri kayhedereklerdır. 

Demolmıt yıartmin dıs ı;iya•e· 
ti rozle.rini istikbale çednnlştlr. 
Proiramımızı bir tek kelımede 

hulba edebilırb:: Sul}J. Siya~etl· 

mız Bırles-ml, ılletl r llzerine 
fi e tır. Biz ona sadık kala· 

ı:ak olur ıok lhrle mi~ hlleller 
i anı etin bir ~ırlamento u ola. 

Iır \"e bir dünvı federasyonu 
kurulm •mı im\ı:ln \"erir.• 

6ozlerlnln sonunda atom ıfev· 
ruınden hah eden ba.5 an Tru· 
rnın bOtun b rlyetf! tamll yeni 
bır m•rhalenin eşi ınde bulu
nuldutunu k ~dettikten ı;onra 
nutkun11 ıu cumle ile son ,·er· 
rniştir. 

,_ Halıhazırrla ilmin biltün 
barı aları mudafıııımıza tahsis 
edılmi& bulunmaktadır. Ft.kat 
'.ıır tün gelecPk kl bu :12rikahr 
ı;ulh u~runıı da kullanılacaktır.• 

Ayın Sparkman başkan 
yı,..ıotılığını seçildi 

Şikıgo. 26 < A.A.) - ..\yan 

S l.h. h '· Ft bahresLne toplanmı~lardı. Hemen •ani ) angın ı:orlildu~uncien 25 ıer·ıne de muhtelıf p rıı kramıye .ı ı ı en ııta .. tan ıııal!oı .. 
k d k · rı nerkes İtfaıyenın ~~~rotını , Be- ~ıkıka onra durmuıtur. Itri Hrilecektlr. Adsr.ın Rum ,.e çn. SC\ ım, ·enôıme dost r ın· b b hkl 

llim. Son Karadeniz. e)ahatinıd'- ledbe Başkanı Atıl Benderlıoğ· s-.IAhattın Aşar u s:ı a 
Tiırklerden olan halkı arafından ne tanıla !?llmlş~em onu annı:ık ıunun dıkkat \e alakasını \e ra. ıfades nae dlınkii sotlcrını tek. 
mahalli Olunlar \e eğl!'!n~eler için rır~at bnlıfıını. Ç'unı..u m•m· cıanın hafıf atlatıldığını mC'm rarlamış \C partı çıtısı u•crınde 
tertip edılmı~tır. l tanbul Rum lel.ctimi1rle suratle ) apılma~a nunlukle ka) dedı' orlardı Ö •le- ceket ,z, şı manca hır z:ı.tın ko-

·ı ı · · t · 1 ı h d ı· ve doıtru Partı Genel Ba~kanı saru k ç'ı€ını tekrarlamıştır.• Patriği Atheneiaros da bu bıı •• ı ı ıyaç gos eren 1~ er n a t ı " 

ıama ı tırak icın Çanakkale ege iıoik~~~İı:i~::':~d;:rı~ıı;~:~·~ı~~- ~:~:~ ~~önn~e~leer~ı;:i!ıs~~:~ış, mek~::ı~~e ~aı:ısını sö:le bıtir-
lecek bu arada Mchme çık nt· aıılasm.ı , e uzla malııra lıızum Yangın dola ısıle •Ulusa un 11 Tahkikata bil ük bir ch~m· 
tına çelenk kalacaktır. lgo tetir. Adları a)Tt, fakat rııh· bugunku sa\tsı Ca\it Oralın De-1 mıy l \e tıtıılıkle deum etmek

- ı !.arı 'e heneflcrl rnıi$lerek olıın mokrat Partıl e salt i?ı matbaada le olan Adlı}e. son soıu sö:;le-

M h f M 1 ' n Hl tıpkı ko' lu Salıh gibi tek bir Irk )apra olarak basılmıstu. ),nceye kadar :;angının ne SU· a mu ora 1 n 1 lıtn 1) et teşkil t'den polıtlkıı par· Bu sa ıda, l&ngının. ltfa•venın :etle çıkmıs olduğu hakkındı 
lllr.rl, 6UJfı11ki huı.umr.t halini tılhOk gau tıle sönduriılduğU hıç bir mutalh s"rd etmeği uy. 

35 ncl• sanat yılı ılernm ettırrlıklerl muıldetçe: l!CntŞ tafstliıtı]e anlatılıyordu. gun bulmamakta} iZ • 

kıymetli zalllanlar l~rııf t'ılılmr· ~·angının yapU ı ha~arın m kta. Ankara Sa,cısı Nafız 1'aman· 
ğe, e ı;iz fırsatlar kııçırılmağa, rı henuz tespit edılmemıstır c~lu " uc mua\lnının )aptığı 
hııbiriııi tanııımltHıraJ.; ,., mlF· Bına le makıne daıresı sıgortalı tah kat de\lm etmcktedır. Yan
krtın ı§trrinı nırutecf'k mllll ,.. buhınu5ordu. ı:ın sebebı hakkında ehlivukuf. 
neı jılH hirhirini 3 ok l'tmeğe- o: Ulusıı'un en bu)Uk urarı. tan bırl kontak ihtımalinı ileri 
nıahkıimdur. 1919 dan bugüne ktıdar olıın .u urm kt . d er ikısi bunu ka· 

mbrtle St}a~i partller bterlt. lusıı kOllEkCJ)Onunun \ arshi- bul meme\.-t dır. İtfaiye müd!J. 
Jlemokıashl )Uıutmek için hu nın ,anma~ı ıdı • ru bu hldısenın kontak eseri ol 
cihaza m1ıhtarı,;. f'akat bu rar· Dun makıneôe ba ılan ıUlu·ıı madı ını 15 lrmekkdir. İnôniı' 
lilerde bir programdı birle n, t>u a şam ıkınei bır ba· ı ap. nün \'e Nıhııt Erlmın oturrnak
birhiı ine ıll•nk dnmlnr hulun mıs, \&ngın 'e tahkikat hakkın· ta oldukları odanın tuanlarında 
malı, a3 rı a) rı partılcr, hlrbir· tla tafsılAt 'ermışUr Bunda 'an. rlcktrık hatlarının geçtı.ği )er
lerıle edrplı, nezaketli, 5P\gtlı gının g bebi fızerınd• durulmak !erde bazı lekeler tespıt edılmış.. 
içtılıal mııııaka ıılanna ı:ni t·rli, ta ,e ezcumle şô)le denilmekte- :ır. Bu ı el rın konta eseri o· 
fakat millı i !erde blrle,n11•!i , .. dir: lup olmadı ı Uıerınde durulmak· 
hariri du mantara. ı:erillk kuv- « Bu sabah Savcılık, zabıta tııdır. Yangının sebcbı ancak 
H'tlrrtnr \e her kotıılerr., ıorh:t· \e ftfaı)e tımırliğı ,argının se. çatı tamamen tahl \e edıldikten 

l tara, ~r.ı irlrre karşı mu tcrrk hcbınl a\dtnlalmak içın hına I· Eonrıı t ·pıt edılccektır. 
hir cephe tes.ı il etme~! hılmtll· r;ınde muteııddıt keşifler upmıs- • Cluse'un Rotatif dairesi bu· 
rllı ler. Ne bedel karşılığı olı1rı:a !ardır. Binanın bütun elektrık gün temızlcnmıs 'e makıneler 
ıılı;un, rey, lnhl ar \e imtı 111 tesisatı antıkor ve ıigortaları f}E'r hale konmuştur. Yarınki 
arnırlan ha lıa ıın e tnnımı,·An (ltomatik oldu.fundan kontak ıh gazetenın bu makinede basılııbi-
ııarliler, lı;p\·lıı alilıiıı Jır.k ıl<ıı;· ıımali urid gorhlmemektedır ıeceğı soyl"nmcktcdır. ıttıla 5anııt hıı,tıhttııı ;5 hı<'! \I· ı ıı oJ.~r"l •o,·l~-'1~1 ,.·,ı,·ı, hır le' · 1 C · ti 

" " n • " fi e. " Elektrık miıtehRS!ll ları \'P ItfRI- Ankara Gazetecı er emıye hnı ldr;ık cdN•e\tlı · Uu 'l'Sil ile hıısu~ı nıı rıı ı , P. nırnfııa, t "1'11 "" ) Ul 
..ı k 'J'i t ' " " s e Anı iri bu ihtimale rer \'erme- bu fe!Aket ôolayısı e • uso ga· kendi~! lpn Ç1 Hına ~a ro· m~\kiiıulrdır. r.ıınl11rın hlrhlılr· aI k 1 

J ~ mPhtP<lır. Yan;ının çıktığı reki zetesıne bır telgr ı:e ·erC!t geç. ımnıia mııanam nrosramlı b r 11 rine kar51 du dukları htmımr· 
bıle hamlımmal..taıiır. Srlı1ıınlı- tin ınr.Hııu, mrnfaal ,.e nıırıı, tı vedi ıaralarında Parti mi~ ohun dcmı hr: 
ile faalı r.te ~eçmlş olan bır ko· kıngasından llrri gelrn inhisar . ~~ 
mitr. nrrıgtı>ma son ~eklını 'rr· cı b•r açı:ozlul ıktur. l'artılrı J. 
mek 111,.rerlır. Sehlr 11\atrosu mir. hu hıhhareı hıssin haskısın·~ 
san'atkarlerının t fl edecekte- dan kurtıılmadıkça, murakah"· 
rı nh P.!il!'tP., 'Prml Rııanın 'I! 

1 

il , e murnu•neh hır demokrasi 
PPrihan ,\ltınd~ğın kon eı lerln rıl•azın:ı memleket lıasrE'!t kain· 
ilaHten Aıerha~ran rellı rkıbl. cak \c aklı ha~ınıh \Utaııda~lar 
nin ıştırakı temin ohınnıu tur. 1 ı:ıtgifle partilerin utune blrdtn 

Kalecikte sel 
Büyük zarar yaptı 

IBaşı l. elde> 
bolmuş, aynca kalecık ko~lerin· 
den olduğu tahmın edılen 8 ölU 
de Kızılırmak bo)larında bulun. 
muştur. 

Hay'> anat za);au henüz les 
bit edılememışt r. 

Bu ko\l rdrkı hububat, bağ, 
mel uhk 'e seb l lerde hu ·ule 
ge n b ar d t c ının takriben 
bır mil\'t!n l ra ı bulduğu tahmin 
edılmekt dır. 

ku cechlcrdır. 
Ahmet Emin YALMAN 

Zonguldak'ta yağ 

fubrikaroı kuruluyor 
Zonguldak, 26 (Hususi) -

DeHekte ozel tesebb!ıs tarafın· 
dan kurulma,ına ba•lanan neba· 
U yağ fabrıkasının inşasına ha~ 

lanmıstır. Makıne parcalarının 

çoğu l erine konmu tur. nu fab 
rıkanın l akında irletmeğe açıla 
ca ı sm lcnmekledır. 

O. P. kongreleri 
D. P. Malkara kon,resl bugiln 

toplanacaktır Tekirdağ ıl korıgre 
Et de 17 A u·•osta yapılacaktır. 

Dii11yu Gii~ellil~ 
Avustury h 
Bir hırs ız 
Yakaland ı 

27 Temmuz. 1952 - Pazar 
ISIANBUL 

ı2 57 Acı ı ,.. pron• lS,00 Ba· 

btrltr, ıa 15 Sa tıutlnl • O:run han• 
lan 14 oo Sarkı ar Oturan x~cdet C1cl 
u so Haft.uıın fılm rıldızı t PL) 1' U 

(Pi) 

Kapantı, 

Allı: ARA 
s 2ı; Acıt ı n ımı.ram, .30 . S. 

Atan lıabtr er ,.. hua raroru. a .as 1ı· 
tt<!l.ııınl: ıarkılar < r l ) P 1 ~ Gı.ııün 

Vıyanadan ~ehrlmizt> zelen ve ıırorrun . il 20 6nUtn m od 'tr (Pl) 

Kapalı.çarsıda dUkk!n ;;oymaya 9 45 Radro il• 1nrllııe• 10 oo Pllk aı
teşehbus eden beynelmilel bir hfi'UU, 10 ııı Sabah ,,. • m ıo H 

hıısız yakalanmıştır. HAdısenin I'alııu u 1u ıı oo t.ıuık cPı) ıı ıs 

tafsllfıtı şo~ ledir: Sarinin ı ı o Pa ar • eı;j 12 oo Sarkı· 
Bundan altı gün önce Viyana. lır Ohran •mahal E:rro1rmen, 12 ıs · 

dan gelen, turist pasaportlu Ra- ııı ıs ı:::lekftıe:ı 

dolf oğlu Rudolf Selmi ismınde •• tm 12 20 :.ı.,.. ht• u!tm. 12 so 
23 yaşındı blr gene Tepebaşında \urttaıı " ı .. koMlu ı:s on M s Ara 
feşrulh et raddesı Bemur ole- rı u haber H ı 15 I• d " (M.) 

imde bir oda kiralamıstır. İki n O Öl• ıu'M 13 4~ Sen I!arcalar 
gün evvel Kapalıçarşıda kuyum CPI > u oo H .... a raporu Akıam pror 

cular cadde·inde kuyumcu Zekı rar.u n hpanıı 

Rılirln \'e dığer bazı kunımcula * 
• rın adreslerini alan ve milce\•her ıe s= Ac 'ıı ... ı>ro.ra:n ... M ı:: Afa 

J>un a ı;Ulellık kı ~lını 5t" mrk itin J.ondr:ııla ) apı l.111 toplantıda 
ıı ır (,uzelllk Krtılı lllrlınıet Nasırın birıııd ı:elılıgıni )aıını~tık, 

nu mıısabaJ.:ııılı çehre delil rncııt giızrlliı:ı, tnm atlet olmak 
anınm15t ır. l\lehmel l'\n•ır bu bakımdan bulun rakiplrı ini ged. 
df! bınıl.1111 tır. l\lısırd spor kadar belki de daha fazla lıeılen 
terlıl) r.slne rheınmi)el 'crılı or. ı;ıı ili harla tam atlet 'ııcutlu 
erkeklerin miJ..1an gıttıkc artmaktadır. \'ııkarıda l\lehmel l'\'a-

sını son resmi gı.iriınu~ or 

lerıni sıozden geçiren Selmi bu· n 1T oo Sarin' r CP > 17 so Pa:ar o· 
ralarını r.oymayı kararlaştırmt$ n (Pi> ııı oo s A arı ,., lıabtrltr 
tır. En elkı ~ece ıut 24,30 Gula- u ır> Tar h'•n '" r•ı>,..k lP :?O Dau 
rında bir torbanın içıne halat. Orhıtruı ı9 4~ Sari: ar 20 ıs RAdro 

tomavıda, kerpeten. testere ve ru•tH 2 o so '-hı: t <Pt.ı •'> •:ı ıl1ı 

di:er lletlerinı dolduran beyne! Cl't) 21 80 Ha r •uıı ad•m 21 45 
mll•I hırı;ız. Kapalıçar;ının ilze l:a.rl<ıtu CPI) 22 15 Dan•• n•• iP ). 

rine çıkmaya mU\ affak olmuş 2~ 45 ı; A arı ... hahtr er 23,00 
fakat nrada bekcıler tarafından T'ronam .. , kAl"•n • 

ıorOlmuftur Bekcılrrın hıritza ı z " ı R 

edur11 ıhtıırı l'erm !&ine ratmen u ~ At ı ... rnızraM. ır. 00 Ha· 

hırsız kaçma' ı baslamıı. hekçı. I ı f urlılar 'M l ı ıo e.ut •r u oo 
ler de tabanca ıle ateş etmiş. tl't > il! ı ~ Sark 'ar ııı 45 Tnrı ı rkü· 
lcrdtr. Cı,·ardaki de\·riyelerın de tul ı· r.:ı Sarkı ar lT ~n A.brd•on ıo

~ardımı ile l akal nan Rudolf Şel to'arı le ll(I tncuaz 1 • H Or t•trı n 

mi ku\Umcu dukkanlarını soy- t•• CP l ıo oo H•tınıer ıo ı:ı ~..ıı
mak lstedığınl ıtıraf etmi~tir. mlı ~ul.:ı n l'l.l 10 O Pa ar ko u•ına 

Emniyet tfidilrluğilne götürU- tı ıg 40 Euh t uat u o Yurt tn•· 

len hırsmn Viyanada bir çok sa- tului 20 n Rad " n •lf •o •o Koıı 
bıkaları olduğu gibi diğer yaban ... •a'ron'a•ında (T' > :ıo ~o c:An at ıra· 
cı memleketlerde dP hırsızlıklar re•ı.ı 21 oo Sulılar 21 so Proıra!!l ,.. 
Yaptığı anlaşılmaktadır. 1 hran1ı 

-f lılve111i:dehi h1ıl111aea111iı 
lıalledif 1111 şekli 

Parıs 26 (A.P.) - Fransız •· 
jansı Kahire men&eli bir habe· 
rinde, Kral Fanık'un B. Ame
rikaya gitmek tasan-urunda ol· 
duğunu yetkili bir kaynakta'! 
öğrendiğini bildirmiştir. Ancak 
kra· muhtemelen derhal Ame 
rıkaya gitmiy!rek. ıovvel~ yntı 
ile İtalya V' ·ıı f'nnsaya rııtlp 

dtc ıo•orratıan il:tlTA •dM hb.iU•r talı- uyPlerinden Sparkman Deı:no · ı 
loıU• uuııı arl!k mt::nııa •r baıınd• rat parti Cumhurba.kan yardım-
cıkıror. Aılıtı nı:mtcUıtıne seçılmiştir. 

Limanımı 'la bulunan A cıi&.ıın donanmasına rn'nsup 
Dougla 11. F ox de tro3 rlnln uba,larına liO ıllıoJml öfrrnclal 
dun mi dır ol uı1larclır. \ kıı ı d.ıki resinıde kfid.llder, .l!t· 

rikıWar tar f tı an n•rUPn ba it, Ca:.at tel ik 6le.llue ait 
mallımatı dikkati, d!nlerken göriılmeı.;edirler. 
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ff\~LAOA İ2i_ OLMAYAN\tl 
~~R"4ANDA 'YDziJ OLMA.!:· 

"' 
Traktör ~anıriınlft Mrcnk ! 
nllildPriıı.I havi tiftcınin io, 
~ür u t:ct 1ZTXK nnbolu 

IUAHL 
~~>· '~Y:A 1M1ı J'ıhd 

TRAKTÖRLERİMİZ 

r~··· 

f0RKıYE UMUM MOMESSILI t 

RMAN TİCARET T.A.O. 
İstanbul · Karakoy • Sojııt Su h!.. Raik Siıorta hın, '!tat 1 

'ltl l'fon: 40011 

' ~"' 
·~: 
~~ 
w.ı 
aı ~ 

• 
~a _.,, 
V)U) 
o:t -
11:)4° ................................... 

ı f'nlelerimiı: 

1 - Adana Birlik Türk Ticaret KolleJ;tif Ortaklığı 
2 - Ama ya : 
3 - Çorlu 

Salih To unoğlu, Ziraat ve Sanayi !la'·inelerı Satış .Muesscse!l 
'Fethi Tan, Tan Ortaklığı 

4 - Corum : 
~ - E kışehir : 
fi - ı-:dırne 
7 Konya 

Fuat Battal, Ticarethane i 
Do~rular Kollektif Şirketi 
Fevzi Oker 
Orta Anadolu Ziraat ve SanRyi Müe~se~e~ı. 

Mıınhal olan acentelikler için te,.hir ve . en h im ·anı ~ulıınanların müracaatlan. 

MAK, INTERNATIONAL, VOLVO, C. M. C. 

5 tonluk DODGE ve bıhimu m kam~onlara kolaylıkla katılan 

HENSCHEL Motorlarımız gelmi1tir 

\ uıde 20 i pe~ın, geri kalanı 5 tak itle satışına ba~lan

mı!.tır. }liıme ıli: 

ŞÜKRÜ DOGXN 
3irkecl: .\n1.::ıra C.111. No. 162 - Tel: !?11811 

'f Pl"raf: FUl.ll ,\l.AR 

~ • fA"'4 't'AfftK. . ÇımU 
'"~lf~UJA/IM ..,,/$/KLOE ,...ı 

VATAN 
~ü bnı 15 ICuru~tur 

.&.boıı• ura LI T' >l;ı~•"• Uanrt• 

Bir u :.t & 60 ı..ıı a 11 .00 Lolu 

C, aylıt 12.00 • U.00 • 

Altı 1.1 lı.k tı..AO • '5.00 • 
lene' lı '2 00 • H 00 • 

DİKKAT : 

fLU ••ıredr.l!n, 

eıanııu.a. llAal&nlu ••·llllut ıı. 

... , ..tllm• 

ARO:\EU:ıtlS 
DlKliATl~E 

Adre~ deği ı iıın•lı ı tf'nildl· 
U takdirde 50 lıuruilulı pn 
t• pulu cöodt.rilmesl rica 

olunar. 

. . ,.. 

DERi ARTTIRMA ILANI 
1ürk Hava Kur11mu lstanbul 

Şub-esrnden : 
Kurban B:ıyr:ımında te kılatıınız tarafından halktan 

toplanacak deriler pazarlıkla açık ııı ttırmnya konmustur. 
8 Ağustos 952 Cıııııa giinii saat 10.30 da !i:ıt deger gorü 
JUr'e ihalesi yn111l:ıeaktır. 

S:ırtn:ıme her giin şubeden alıııablllr. 
1 .teklilerııı ilı:ıle giin 'e a:ıtıııde (1'500) lır:ı geçici te

ıııiııııtlal'iyle birlikte Ca:.ılo6ltııııl:ıki Tlirk Hava Kuruııııı 
il ~ulıe ıııe ıııiir:ıc:ıatl:ırı. (11757> 

llhlTH MO SAA'fL Alltl 

OT0,.1ATll( (AKM A,..LA .. 

NEFiS BİR MAREL çı. 
KOtATASI SİZLERE BU 
ZENGiN iKRAMİYELER· 
DEN BİRİNi KAZANDI· 

RABILIR., 

" M J\ BE l .• ç L<olatal.ırın 
iç ndekl •kuponlara dık·ı 

kat ed nız.J 

Beyrut 
• Constellation tıpi lüks 
Clıppcr• uçakları Beyruta 
H'l'I \ 'c sık seter yapadar. 
Bcyruttan Kahireye doğru 
ıı lılıat mc\·cuttur. Uçuş es· 
ııasıııd:ı volculal'a Paris'ın 
ıııeıılıuı :.iaxinı's Lokantası· 
rıııı yemeklcn, ııcfıs içkıler 
ıkl'aın ctliliı·. 

llt>I' §CY nıahil' ''C İfİnin 
elılı kıııı~elt•rc tc\'dı cdilmış

tır. Her ttirlü izahat için se· 
yalıat ~cL•ııteııizc veya Pan 
Anıcı ıeaıı lla\'ayollan bU
ı-ularıııa ınüıacaat cdıniz: 

btA~IUl ı G•leteterey, T•M- Çertı 
20. Tol 1 41219-40~21. ' · k 1 2074 

ANKAIA ı •~ı.. .... , •••• oı.u. 
hl. ı llOl 

~ 

PAll 
Pteıy ICttE1«13N: 

OÜNTANIN tN UCIUllill HAVATOU.U. 

~----~ 2. Ağu to Cumarte i ;:ünü 

HIDiV KÖŞKÜNDE 
ı~arclenp:ırti 

Muracaııt: 'furkıye Turızm 
Kurumu 

Galata ,ıray 
Tel· 4!l842 

VASi TAYiNi 

r~yıiıı ıılh hukuk y:ır· 
gı~lı ğının 930 1136 ve 
H51 ..ı:ı ~o. lıı kaıariylc 
lll45 doı,:ııııılıı \tilla Rüyiik 
\'ılıııaza \'8 i ı~yiıı olundu· 
ğum il5n q.Junıır. 

( ;tinci' ,\lt;ı n 

lmlly:n ":ıhilı l : Sl:\A."'1 ~Oltl.I!: 
l\esrı~ atı fiilr.n ııtarp f'deo 

'iı'a11 l~IPr1 hıılürü 
~11 :1.111 H::'ltt:R 1 

1 

/' dmiraf cotJP• 
TEl,E\"Jll'OS • BUZ DOL,4.IJI' 

RADIO · PHO:\OGR.APHS • 
R.\:\GES 

'J'ürkile ;\lüme):.illiği 

T. G Ü L E R Y 0 Z :\Iübseı.elcıi 
i tıklat Cad. Xo. 34 • Be~ 0~~ıı 

Be~azıt <,;ar,ıkapı .:'\o. 84 Tel: :!046: 
Telgr: Güleryüz - İstanbul 

• •. - - ; . ... . ·~.' _ ı .. ""' - ~· jJ ·_ •• ' . . 

Türk Ticaret Bankası A. ~, 

I 

UMUM MüDORLOGüNDEN: 

Bankamızın Merkez ve Şubelerinde 150 
. · ıı 

Lira ve daha fazla mevduatı olanlar ıç• 
·ıe 24 Temmuz 1952 de Noter huzuru 1 

yapılan ikramiye çekilişine ait neticeleri 

b ildiriyoruz. 

Erenköyündeki bahçeli evi Beyoğl~ 
Şubesinde 576 hesap numor01' 

S. Altan kazanmıştır. 

İkıamİ}e :\lahalli Jlc ,;ııı So. 

BİR EV 
1.000.-
1.000.-
1.000.-

500.-
500.-
500.-
500.
!)()0.-
500.-
500.-
500.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.
J00.-
100.-
100.-
100.-
100.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
30.
!'\0.-
30.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.
.30.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-

50.-
50.-
50.-
50.-

50.-
50,
!'i0.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.
fiO.-
50.-
50.-
50-
50-

Be.) oğlu 
Bursa 

Osman bey 
Beyo •lu 
E ki~ehir 
Reyoğlu 
t tanbul 
İstanbul 

Tar us 
İstanbul 
Adapazarı 

lstanbul 
Beyoğlu 

J lanbul 
O manbey 
Adapazarı 
Laleli 
t t:ınbul 
İstanbul 

Ankara 
Eki ehlr 
Laleli 
Ankara 
Beyoğlu 

İstanbul 
lstanbul 
Eski5ehir 
lstanbul 
Ulell 
İstanbul 
Osman bey 
.\dana 
istanbul 
İzmir 
Beyoğlu 

l tanbul 
Eski ehir 
Adana 
.\dapazarı 
lzmir 
Ankara 
İstanbul 
Adana 
İzmir 
Samaııp:ııarı 

Beyoğlu 

'\dana 
Bursa 
1 tanbul 
O manbey 
lzınit 
,\nkaı·a 

Adapazarı 
1':ski~elıir 

1stanbul 
İzmit 
h.nıit 
Osman bey 
J tanbul 
O manbey 
Adana 
Bes oğlu 

Sili 
115R 

5 
27!M 
2501 
!!26fi 
·t:15-I 
3937 
li7 

3892 
1i99 
4502 
!i316 
7220 
1421 
16:'i2 

6!!4-
5539 
2790 
5630 
!!337 

56-1 
30:> 
232 

4711 
7828 
2:?67 
3368 

537 
69i1 
605 
6:'i9 

31:!8 
1957 
!!615 
7..!08 
198-l 
1713 
59:!9 
55:!:.!/2021 
602.3 
7689 
l53b 
1068 
193.) 
1881 

4037 
739 

2146 
1814 

708 
46:!0 
9!l9 

44:31 

3035 
2073 
4116 
4182 
2788 
:!83 

4037 
3019 

S. Altan 
t. Özbakıır 
ö. L. Yasan 
H. Yuvalı 
K. Demir 
~- Birgili 
ıı. Ekmekçi 
K. Güran 
s. 'N. A)'tan 
P. Lokınaı;ot 
T. Akkoyı.ın 
K. Dimopı.ılO 
H. Seher 
A. Kö~eoğJL1 
.N. OnulkSP 
E. TezulaS 
s. Erisir 
P. Acunball 
)l. Bahar 
$. N. A. pr• 
H. N. Gül 
)l. z. örelıı1 
::\. tytmen 
E. Bengü . ,; 
H. Dokmeeı) 
D. Sonat 
S. Doğan 
S. Gerede 
K. Elmas 
JI. Kıtıçoğlt.I 
1. Arkull 
1 N GülalP 
· • eli t. Demir:;e' 

C. Uy:;al ıııt 
N. Korh11 11 

H. Yıtmaz 
R. Çevi1' 
S. Akdoğ:ıll 
N. Kökçı.I 
C. Ilgaz 
E. Canal 
ş. Baban 
A. Kılıç 
.S. Kayna~ 
F. Kızıtta11fııt1 
'.\t. P. ste 
kisyan ı; 0 
'.\I. R. A1'te 
t. Gerçctsl 11 
K. ErbakJ3 

1. tn~ek 
_;.;. Tüysıı ı ııııı 
H. Ab:ıcıOı. 
1 Dağ 
E. Erdeil 

11 
C. YakUP) 9 

F. Aral 
11. ,\çılnııS 
A. Yoanid15 

'.\I. s. EralP 
F. lçııı Aı;ttı 
M. Rıftı 
A. Yıldız 

( \ 'A'T ,, , r.;11rtrrılilı ,.,. '\Jatba ! 
acılık ı ı\. Ş. - l'itanbul \ ',\l.\N tıt,H8 ,\ASI ________________ ......... 
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~!~.!;e "l<'"art Ilollywood'da birdenbire parlıyan :?•eni yıldıılardan biridir. l\I. G. ;\f. ı.lüdyasu ile koniratı olan arthtin Cev· 
ş1 P.~ e nıutenasip bir Tiicudu \·ardır. Hatti ona ·Hollywood'un ea güzel , ·iicutlu lızı· umanını bile \erınhler. ı:Jaine 
lttd arı lletr. hayatına {Ok dil li.ündür. llemen hemen her ·ıala gel·e~i· ndc görülür. Gece J.lüplel'inin miiıla\imidir. nıısün-

e onu ııı. ık ~cott Brady Ue görme!.; müml.ün oluyor. Şcott Brady Hollywood'un me~hur ı.imalarındandır. Elaine 
Ştewart yirmi ilı;i )a~ındadır. Dans etmesini \e sporu çok 5C\'Cr. 

~~~~---------------------------------..... -=-----=t=mas=::m=s:::=-ıı=-._. .... __ __. Kısa sinema 
ffabe leri 
ııı!cıe rr·Irıa Anaını.ıın eliı fil.ı 
llıııs altı e~kalade • mu' allak ol
•on ısı ~a~ındaki Sherry Jack· 
t kek ın1ı artısı, ııHollywood 
tıJ.:ı1 tocuklar Kliıbiınlin sev· 

8 un,. 1t l anını kaıanmıstır. 

Corrıe/;b;r \e~ildiğine göre, 
a,lllağa b \ilde lspanyolca ders 
fan baık a$larnı~tır. Artist bun
t taıhnca a Iı'ransızca, Almanca, 

1 tclır. lnn \e Macarca bilmek· 
Jıuın ı;llızce> i sa) mağa tabii 

>oktur 
'e *' l'lon ı . toı ş ka d Hcaı:an, \\'arner 
bltıe lc~ı etı tarafından kcndi-
~stbaıı ıf cdılcn bir filmde 

'1~1e nı 0>nı)acağına ıiyade· 
llıı~ıir. enınun oldugunu söyle· 

(jctAıan Ladd ·ı . l. 11-.ığ1 8.. aı esıne nazar 

1 acıd tl'h
0Ylenmektedır. Alan 

~ rııllıde e 1.l'on i\Iistressıı isim 
1krobık e~u1ı kırmış, karısı 

~Ustur. k hır hastalığa tutuı. 
t akta, OğJızı .su çiçeğinden yat 
aıı.ıı buı u re anjinden muz· 
tt unınaktadır. 

tı ~IC~h 
\: l>ay, i~k ses san'atkan Do
~ ildi ıııi b defa geçenlerde 
, e &ltnı1• •t' ır filmde seyrctme-
JOu 1 " ır 1'"1 • ıı nı • 1 ının adı •Tllsee 

1t- ll Y dreams dır. 
~~i andoı h ~ Oğlu P . Scott iki yasın· 
~tetrııeğe Chrıstophcr'e yüzme 

lı~coıt Yak b:ı lanustır. 
tırllılı reıık~~da •Car on CiltY• 

• 
1 hlmde ::orulecek· 

'eı~lJınobcrt ~· 
ı ·.su · ıtchunı lle Ann 

ııııı· ıra b' d . t~ t 1iJ ır akıka kalu 
t~ltıerdir rrı~,e beraber görüle. 

0rcı ti 11min ismi eV\'elce 
il~ l\atb:nr.si~ idi. 
tl!c bab ııJ" ~·ray on, rollerin 
3'tn~' derıı~r ·en hiç bir vakit 
)'acı 1 atılcJıt nıı ! Daha mesleğe 
tı~n kotu ; sıralarda bu ili· 
•(), ı. 1-'ıı° duğuna kanaat ge
\: drıııek ınlerdc kendinden 

11 bıri 1>l onun hususu·cllerin 
ınu.,tur. 

Jaıncs ~tct..-aıt cvtcnmeclen t'nel lloll)wood'un en ç:ıııı.ın al'ti li~di. r.:ıry ('oopcı'in C\'İ n· 
deki bir dnette, bir gun Woria l\lc Lean isminde gen~ bir kadına r.ıslladı. O günden iti· 
haren Jimm)'nin çaplı;ınlıkları hakkında h.i.kiiyelcr anlatanlar :ııa'dı. J:ımcs Ştc·wart bugün 
KeUy \'e Judy i imli U.izlerln baba ıdır. Uç enedenberi C\li olan lfolh-wood'un bu me~hur 
bekan bugun dünyanın en iyi babalarından biridir. Yalnız kendi lmlıır;na dellil, karıs'ının 
iki oğlu lUicheal \C Ronald'a da bağlıdır. Jamc~ Ştewart'ın en on Cilmi l\I. G. I. he ahına 

~evirdiği ·~ı·bine Williams• tır. 

• t 

Bu seneki yerli fil mi erimize 
toplu bir ba ış 

Bu seneki yerli prodük· ı 
siyon, iılmcilik tarihi· 

mizdc rekor teskil eden bir 
rakııına, 40'a yüksclmistir. ı 

Hu 40 filmin hangileri cıgi. 

;:e şampiyonuı> oldu'! Yani en 1 
çok para kazannnlar. lııhılat 
rt'korunu kıranlar han;:ileri i-' 
di'! 

Lale Filmin .,\ilaha Ismarla 
dık»'ı başta geliyor. Bu. 

nu, Erman karde terin •"'e Si
hırdır Ke Keramctııl ile l\lilli 
Filmin .. Ali İle Veli. si takip 
e<lij or. Kemal Filmin cıistan. 
bul Kan Ağlarken - llrisan 
tos•'u bir çok yerlerde bu film 
Jcri de geçmiştir. Bunlardan 
sonra derece almakla beraber 
Fitasın ·Bnrbnros llaj retlın 
Pa~aıı'~ı ile Örmen Filmin 
«.\!Narımı 'l'astnn Oyunı'u cb 
ieııa is yapmamıştır. Du sezo 
nuıı, teknik bakımdan lıeınen 
en güzel filmi olduğu halde 
"Dudaktan Kalbe.o. bilha:.sa A. 
nadoluda, bcklendi~i gibi iş 
~apmamıştır. 

Filmlerimizi şimdi de tek· 
nik balnmdan deıccclendıre. 
lim: 

Yerli filmlerimiz. bir ikisi 
müstesna, ışık bakımıııdan bir 
facia olmakla devam ediyor. 
Filmlerjmilin yülkarası diye 
\'asıflandıracağım göz gözil 
görmeyen İaranlık sahneleri 
yine Ç'Oğunluğu te kil ediyor
Film denen ~eyin, heı· ~eyden 
önce gÜLel fotoğraf demek ol· 
duğunu filmcilerimiz bir tiir· 
lü öğrenemediler. 

jkinci miıhim nokta scna110 
rezaletidir. Seııa!'yolarınıı· 

zın çoğu deli saçması olmak· 
ta devam ediyor. Şö) IC', basil 
bir me\-zuu kendı içinde aça. 
rak, grnişleterek yazılmış der· 
li, toplu bTr senaryoya hemen 
henıen 1ıiç rastlamadık de:ıck 
~c:ridir Pı1mlerimlzde.Jıirblri. 
le hı<;'bir attka ı olmayan ,fık1 

;ılar 'c sahneler, pamuk iplif:i 
ile b:ığlaııırcasına. bir araya 
getirilerek birbirine ekleniyor. 
Bu senaryoların, edebi kültilrü 
olan muvazeneli kafalardan 
çıkmadığı her fırsatta belli o 
luyor. 

Soma. lı!ç ehemıniyeti ol. 
mayan ı:ahneler üzerinde boş 
yere dakikalarca durulduğu 
halde önemli sahneler aceleye 
getiriliyor. 

senaryolarda takılacak son 

Yirginia l\la,>o'ılan, buı;unlerdc-lloll.}wood'da çok ilah edilbor. Artiı.tiıı fiısunkar guzelligin· 
den maada, \e\İııni~ oldu u son film de çok alaka toplamı lır. \'lrı;lnla Mayo, lan I.aıld 
ile birlikte · lhc lron l\li tıe S• i imli ıenl.Ji bir film çe,irdl. Hu filmde artistin dan ları \C 

aklri ligi, eııelerdenheri hilıliğimiı "irginia layo"nun tanımadığımız taraflarını meydana 
l.o.}mU olu~or. ,\lan J,add i e filmi çe\irirken bir kaza geçirmi \C bu kaza netireı.lnde 

ııag eli Jmılmı tıı. •'Ihe lıon fotreı.ı.• in çenilişi hcnuz bilmemi tir. 

bir nokta da konu•mala· 
rın kitap konu~nıaları olması
dır. O kadar kit:ıp konusması 
ki, aıtistler, ezberledikleri say· 
falar değiştikçe &deta, farkında 
olmadan. hfifızlnr gıbi ba la. 
rını hafif yana cği,\orlardı. Biz, 
film diyaloglarının, hakikı ha· 
yatla konu, ulduğu şekilde 'c 
kı a kısa olma ı icap cttiğıni 
tekrarlama~ a lüıum ) oı.: zan 
nediyoruı .• 

Keıa, kadın olsun, erkek 
olslln arli tleılmiı. içinde haki. 
ki bir hasarı gösterene rastla· 
madık diyebiliriz. Bazıları di· 
ğer bir kı. nıına nazaran daha 
fazla mtı\'affak oluyorlardı. İs· 
te o kadar. Artistlerinıiz, ar· 
tislliği bata, manalı manah 
kaş gö.ı: oynatmaktan, un'i 
sun'I konu maktan ağza slgar:ı 
alıp hain hain Hya romantik 
romantik bakmaktan ibaret 
sanıyorlar .. 

Geııe Ke 
·ıe h·ı· 

Aııgeli 

u eevirdi 
- ·-·--- ..> 
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R eji:.örlcrimiz için ise, birçok 
yerli filmler gördükten 

sonra !ılmciliğiıniz hakkında 
fikri sorulan bir yabancı reji. 
~örün sözlerini tekrarlamakla 
iktifa edeceğim: 

Türk reji örlcri. rejisörlü· 
~fin, maalesef daha AEC'sini 
bile bilmiyorlar. 

Son bir nokta daha: 
Prodiiktür, Senarist aktör, 

Operatör, figüran. teknisyen 
bütün fiimcilcrimize acizane 

tavsiyem: 
Her bilini birkaç defa ol. 

mak üzere güzel yabancı film
lerini bol bol seyrediniz. l\Iu 1 
\'nffak olmamış, tutunamamıs 

filmlcrın kabahalıni birbirini. ı 
zin tilerine aıma~·ınız, tutunan 
lilnılc•riııi~'n de yalnız izin ~fı· 
~ rnizde tutunduğunu iddiaya 
kalkışmayınız. ı;n aşağı giilünç 
olursunuz. Çünkü, Cilrn tek ki
şinin eseri değil. bir futbol 
maçı gibi birçok kimselerin e
seridir. 

Bütün bu noksanlar tamam 
!andıktan sonradır ki filmleri. 
miz yabancı memleketlerde de 
aranır ''e film festivallerine a
çık alınla iştirak edebilir hale 
gelecektir. 

Vehbi Belgi! 

Son ıamanlarda Hollywodd'· 
un en gôzde ~ ıldızlarından 

biri haline gelen Pıer Angeli, 
henliz on dokuz ya~ında, Ame· 
rıkaya ~eni gitınis olan bir 
ltalyan kızıdır. Pier .\ngelı, 
sade ~ıizclliği ile bir çok kalp· 
leri feUıetmiş bulunu~or ... llnt· 

t!i bu ara beraber film ı:r.· 
\ irnıektc olduğu Gene Kelly 
ile çok 1) i anla5ıyorlnrrmş. 
Pier Angpli, Kclly için: 

cıIIayatımda rastladığıın er
kekler arasında, bende en bli. 
ylik te:ıiri yııpmıs olan adam 

Gene Kelly'dir. O:ıns etme ini 
ögrenip cnuııla müzikal bir film 
de o}ııamak i ti}onıın .» demiş. 

r'akat bazı kim elrr ele Gene 
ile Pıcr'in arasındaki bu do l· 
iuğun, nrkadaşlıktan ileri ı;:ıt· 
mediğini sii}Jüyorlar. Zira Gene 

Kelly; evine, aile ine ve do
kuz yasındaki kızına ı.iyadeslle 
bağlıdır. 

Tatilinden i tifnde ederek ka· 
rısı ,.e kızı ile Fransanın ı::U· 
neyine \'r. Afrikanın kıılC.\ ine 
bir seyah:ıle çıkan Kelly'nin hll 
ha,,,a Almanyada hiirnk sük· 
sr~i olınuştıır. Pir.r Angr.li ile 
birlikte n'I'hr. DC\'İI .'.\lakes 
ThreeD filmini re,·iren se\•İmli 
artist: v:ıktini, karı ı ve kızı i
çin hediyeler almakla geçirmiş 
tir. 

11The Devi! l\JakC!s Threeıı 
filminde Gene Kelly, harpten 
sonra Almanyaya dönen bir A· 
merik:ın askeridir. P ier AngC!ll 

ı~C! Kelly'ye vardım eden bir 
ailenin kızıdır. 

Filmin bitirilme inden bir 
müddet evvel Gf'ne'ııin karı· 
sı Almanyadaıı }'ıan n)a hare-

' 

Gene KeJly n~ Pier Angeli:· At manyanın l\lün"h ehrindt çev· 
rilcn •The De\'il l ::ke.; Th ree• filmiııın hlr ahne iııcle 

ket etmişti. Bu ayrılıkları de- ) e uydurabılmck fırsatım 'cc-
dıkodıı meraklılarına bir hıkiı di. 

\ 
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Dün sukadarazi 
ir f y yoktur 

Atalarımızın içme suyu için 
soylemış oldukları bu sözü, 

yaz mevsimi gelınce musluklar
dan akan, l.uyulardan çekılen, 
sarnıçlarda toplanan yıkanma 

suları içın tekrar etmemek e. 
!imden gelmı)or. Her )az, ben 
biraz sert ve acı konuljmağı her 
nedense Adet edındım. Bu say. 
fayı okuyan okuyucularım be
ni mazur gorsunler. Ne yapayım 
etraftaki sUslU \e şık kadınlar
dan zarıf genç kızlard:ın bur. 
numa kadar ter \ e kir kokuları 
ielirse kabahat bende ml? 

Bu kokuları du)dukça suya 
olan muhabbetim, sabuna, fır

çaya ve keseye karsı olan zaa· 
fım bir kat daha artıyor. 

Denizin içinde bile ter kok· 
mağa mu\affak olabilmek pis. 
lik ve bakımsızlık haddınln ar· 
tık en )"ilksek mertebesıdir. 

Çok şükür musluklardan su
larımız akıyor, sabunumuz bol, 
eczahaneler koku izale eden 
türlU tUrlU ilAçlar salıyor. Artık 
böyle bir bolluk ve kolaylık 

devrinde hAIA ter 'e kir kok· 
mak cidden ayıptır. 

Bugun hamam gunllm yahut 
da buf:un sıcak su günüdür, dl. 
yen hdınlardan korkunuz. Yan 
larına ihtiyatla sokulunuz Çün
kü bo}lelerl muhakkak ki ter 
kokar. 

Yazan: 

Rezzan A. E. Yalman 

• 
Bir teneke kaynak su ile de bil. 
tün \'ficudu sabunlamak, fırça
lamak \ e hakkıyla temizlemek 
milmkündür. 

Her gUn dişlerinl fırçalamak 
nasıl Adet olmuşsa her gün yı· 
kanmak da bir Adet, bir ihtiyaç 
halini almalıdır. 

Sıhhat ve 
Zindelik 

vucut yıkandıkça sıhhat ve 
zindelik kaz.anır. Vücudun 

iyice temızlenmesl IAyıkJJe bil. 
tün l.lr \ e tozlardan kurtulması 
için yalnız sabunlanmak kafi 
dğildir. Sert bir fırça \•eya kıl· 
dan bir kese ile sıkıca uğuştu
rıılması Uızımdır. Tepeden tır
nağa kadar fırçalanmış bir \'Ü· 
cudun adaleleri sertlefir. Cildi 
düzgün ve yumu~ak olur. 
Fırçalanmağa alıskın olan bir 

cilt. artık fırçanın sertliğinden 
müteessir olmaz. BılAkis h:ızze
der. Taban altlarını, dizkapak
larını, dırseklerl pons taş!) la 
\"Ücut sabunlu iken iyice ufma· 
lıdır. Buralardaki sertlikler an
cak bu tasla izale cdılebilir. 

su çarpmak iyi gelir. Kireçll ve 
ya sert 6Ularla yıkanan 'ücu· 
dun cildi bozulmağa }UZ tutar. 
sa ara 6ıra butt.ln \ ucude guncs 
te yanmağa mahsus bır yağ ve
)'a kokusuz bir nebati ~ağ sür
mek \ e sonradan tekrar bir su 
dökünmek ıle bu sertlık ızale 
edilebilir. 

Bazı yüzlerde ince ince kan 
damarları belirir. Boyle bır cıl. 
de sahip olanlar ılık su ile ) ı· 
kanmalıdırlar. Fazla sıcak \e
ya fazla soğuk su bu çeşıt cııt. 
lere i~ i gelmez. 

Suların en 
hlst 

yağmur suyu suların en iyisi 
\e en tatlısıdır. Ko)de otu

ranlar başlarını ve 'Ucutlarını 
yağmur suyu ile yıkamak fırsa. 
tını bulabilirlerse bu Adeta bir 
ilAç yerine i:Cçer. Cildi yumu. 
şatır, saçlan ipek gıbi yapar. 
Fakat SU)'lln dn inin temizlen· 
mek bakımından hiç bir farkı 
yoktur. En ildi \C at'ı kuyu su· 
yu dahi kir \ e pa51 giderir. \'il. 
cudu temizler, bUtUn ömür bo· 
)'Unca her gün yıkanmağa ah· 
li&n bir kım e artık bu itiyattan 
vazgeçemez. Nerede olsa, han. 
gi &artlar altında olursa oJsun 
bir ko\ a su tedarik etmenin ko 
lavını bulur. Çocuklarımıza bu 
Adeti aşılamak onların sıhhati 
\"e içtimai terbiyesi bakımından 
zarurıdır. 

Ancak sıt'ak su gUnU yıka· 
nan \eya haftada bir banyo ya. 
pan insanın temiz olabilmesine 
imkAn yoktur. 

Her gün yıkanan \e fırçala
nan vücutta kir birikmez, kese-.-------------

Sebep olarak •Xe yapalım. 
Her gun sıcak su yok ki•, ya. 
hut da •ben her gün yıkanma· 
ğa alışk,n değilım•, hele ·Ben 
her gün yıkanmasam da kok· 
marn• diyenleri mazur gorecek 
değiliz. 

Temiz olmak bir terbiye me. 
ulesfdlr. İnsanın nasıl etrafın· 
dakilerl gUrUltUsll, patırtısı ile 
iz'aç etmeğe hakkı yoksa koku· 
suyla da rahatsız etmeğe hiç 
hakkı yoktur. 

Her gün ) ıkanma ne fazla 
masrafa, ne de fazla ıahmete 
ınütevekkıf bir iş değıldir. Her 
nerede olursa olsun insan bir 
teneke veya kova su ısıtabilir. 

lenmekle çıkan kir ancak haf
tada bir hamamı gidenlerde 
\ieya sıcak su günl~rinde yıka
nanlardan çıkar. 

Saç ve baş 

gaçlan ve lı!şı her gün yıka· 
mak llzım değildir. Fakat 

saçın yığlanmasın'!I ve cinsine 
gore, haftada \eya on günde 
bir bası da sabunlamak icap e· 
der. Kuru saçlan daha se)Tek 
yıkamalıdır. Saçtan çalkarken 
suya biraz. lımon ve~a sirke ılA. 
\e etm kte fa}da ardır. 

Scığuk şu ,ge' şemeğe yilz tu
tan adalelen sıkıstırır. E er bo
yun, yanak altları 'e g6ğlıs a. 
dalelerlnde bir gevşeme hisse
dıllyorsa buralara a)Tıca soğuk 

.Sen de mi hicve kar1ş1rs1n? 
Sultan Dördüncü Murat, 25 Hazl. 

ran 1630 da Be~lktaş Sayfiye sara· 
yında Şair Nef'i'nin meşhur Sihımı 

Kaza hic\ iyesini okuyordu. Bu ı;ıra· 

da şiddetli bir fırtına başlamı~. bir 
yıldırım da padişahın a ·aklan önüne 
dilşmUştU. Sultan ıurat dehşetle 

0

ye· 
rinden fırlamı5, h!cviyeyl uğursuz 
sayarak parçalamı5 ,.e ~airl de sara· 
yından kovmuştu. Bununla beraber 
çok geçmeden, btr daha hicviye y:ız. 

mamak şartıle kendisınl bu vazif e tayin etmi U Nefi sözlln
de p k dur.amam!!;, Rodostaki menfasından dönen Bayram Paşa 
itin şiddetli bir manzume kaleme almıstı. Sultan Murat bir 
giln: 

- ı •ef'i taze bir hhcln :yok mu? 
Di)e ağz.ını araması Uzerine Ba)Tam Paşa bicviyesinl takdim 

etmişti. Bu da !clAketinl hazırlamıstı. Çünkü Padişah, hic\ iyeyi 
Saddzam olan Bayram Pa~asa ~ermiş. o da zavallı sairi idam 
ettirmişti Çavuşba ı fiBiri saray odunluğunda katli' gotürürken: 

- Nef'i beni takip et, otlarını keseblleceğin bir ormana ıi· 
deceitiz. Cfimlesile istihzaya kalkınca •Tef ı fena halde kızmıs: 

- Bre melıln, sen de mi hicve kan~ırsın? 
Cevablle Çavuşbasıyı susturmuştu. 

Bizde basiret olsa idi 

Meshur TUrıt gazetecisi Ali Efen. 
di, 20 Ocak ı iO de • Bu.iret• adıyla 
bir gazete çıkarmıştı. Nesriyat ha· 
yatına sekiz yıldan faz1a dl'vam e
den bu gazete, bir hayli rağbet ka. 
zanmıştı. 1878 mayısında Sultan f. 
kinci Abdülhamid! hal' 'e mahlQ 
Hakan Sultan Besinci Muradı lclAs 
için AU Suavi tarafından girişilen 
tesebbils akim kalmış, Sua\i de Be-

siktas Muhafızı Hasan Paşanın sopası altında can \ermistl. Ta
rıhlerlmizde Cırdan ..akısı adı) la )Adedılen bu hAdlseye Ali 
Efendinin adı da karışmış, gazetesi kapatılarak kendisi de Ku
dllse sUrulmll~tU. 

ıooa Mesrutl:yet inkılAbından sonra İstanbula dönen Al! Efen· 
di, •Ba iret• gazetesini tekrar ne retmişti. Fakat devir değiş 
mis, yeni yeni gazeteler çıkma~a ba~lamış oldu"undan eski rağ. 
b t ve atı•ı bulamamış \e gazete de kısa bir müddet sonra 
kendi kendine kapanmıştı. Arkadaşları Ali Efendi:ye sitem et· 
misler: 

- tistad, pek yazık oldu. •Basiret• i yaıatamadınız. Biraz fe
dakArlık lAzımdı. 

Demişlerdi. Ali Efendinin nesrlyata devam edememesinin en 
mühim sebe~krinden biri de ı:arasızlıl..-tı. Sitem edenlere su ce. 
vabı \erm· ti: 

- Bı de bıraz basiret olsa idi, fiç beş kuruş toplar bir kena· 
ra atardık. O z.aman •:Pasitetl• de çıkarmağa lüzum gllrmezdlk. 

* 

Güzelliğe dair bazı 
Faydalı bilgiler 

1 - Dinlenmek fizere uzan· 
dığınız zaman buna bes dakika 
bile vakit a:yırmıs olsanız yine 
ayaklarınızın baş tarafınızdan 
daha yllksekte olmasına dıkkat 
ediniz. Bu \azi)et çok dinlendi· 
ricldır. 

2 - Pudra stirdilğlinllz tllyll 
hiç olmazsa ayda bir yıkayınız 
ve~ a }enisin! alınız. 

3 - Ka lırı çekerken acıma. 
ma ı içfn deri~ i elle gc rmek \ c 
cımbızı kıl btikamctinde SC'rt 

bir hareketle çekmek lazımdır. 
4 - Elleri yumusak tutmak 

ve çatlamalrına mAni olmak f. 
çin biri ban~oda, birisi mutfak· 
ta olmak üzere iki &I e el ~a ı 
bulundurunuz. Bunun en basiti 
kolon va, limon \ e i1iscrin mah. 
ltllUdUr. 

5 - Dudak bo)as hazan ya. 
rısından kırılır. Bir kibrit çaka· 
rak iki tarafını ısıtırsanız der. 
hal yapışır. 

8 - Masanızın üzerinde bir 
dev aynası bıılundurunzu. Cıl· 
dınızdeki kusurları derhal far· 
kedip çare aramanıza yarar. 

VATA~'lN lLAVESI ------------------------------- 2'7.'. 195% 
~ 

J 

ir etek~ bir sveter ve iki 
blıı%ltı 9ii11i~ıı her saatinde 

İJJi g·yiııebilirsiıtt% 
B lr arkadaş evine misafirliğe 

\'eya bir otele ~afta sonunu 
gcçirmcğe giderten fazla e$ya 
taşımak zahmetlidir. 

İnsan küçücük bir el çanta· 
sına ıki bluz koymak, sırtına da 
bir ) ün sHterle bir etek giy
mekle günün her saatinde mil. 
nasip bır kılıkta olabilir. Yol· 
da gıdcrken etekle ) Un bluz 
çok guzel hır kı~afetUr. Başa 
bır de mendıl bağlanabilir. Gi· 
dilen yerde bUtUn glin )Un bluz 
ile kalınamaz. Hava sıcak olabi. 
lir. Güneşten istifade etmek 'e 
yanmak içın çok açık ~akalı 'e 
kolsuz pamuklu kumnstan veya 
b madan )apılmıs bir bluz gi
yılır. Bele takılan enli bir las· 
tik kem~rle bu kıl afet çok za. 
rlf 'e sadedir. 

Ak.am üzeri ya arkadaşlarla 
bir ) ere gitmek 'eya otelde ak· 
~am yemeği ) emek için biraz 
dnlıa suslcnmek Hizınıdır. 

O zaman ayni etekle renkli 
ipeklıden \ eya ) ine pamuklu 
bir kumastan yarım kollu ken· 
dinden kemerli zarif bir bluz 
gıymekle derhal kılık değiştir
mek mümkündür. 

Ilır etek ve üç bluz günün 
her saati içın uygun \C ıarıf 

bir kı)afet temin eder. Üşüme
mek ıçin de hepsinin llzerlne 

kısa ,.e incecik siyah ~-ünden 
yapılmı$ hır yUn hırka olursa 
o zaman son modaya uygun bir 
kılığa glrılmls olur. 

Bur • • 
ınsanın ta ıatını 

Bir insanın tabiat 'e mizacını 
anlamak istersenız burnu· 

nun ucuna bakınız.. KaraUeris. 
tik if de vasıta·ı olarak bur· 
nun ehemmıyetı ınkAr edılemez. 
İlk insandan ba lıyarak bugu
ne kadar bize ıntıkal eden kok. 
lama duygumuz gıttıkçe ıncel· 
miş \e burnumuzun hassasiyeti 
artmıştır. 

Dığer taraftan :, ine bir insa
nın ke~ ıflı \'eya keyıfsız, hasta 
veya sağlam olup olmadığını 
burnunun ucundan anlamak 
mtimkundUr. 

lılidenıı bozuk olduğu gllnln. 
de yalnız dılınızi paslı hi seder· 
sınız Fakat hiç farkında değıl· 
sınizdır kı burnıınuzıın ucu da 
soluk \'e 'renksizdir. Sağlam in
sanların burun ucu, \Ücudu ka· 
dar sıcak 'e rengi parlaktır. 

Midesinden zoru olanlar bu· 
runlarını yoklarlarsa onun ol. 
dukca soğuk olduğunu hisse
derler. Boyl .. lerinin burun ucu 
donuk ve kan~ızdır. 

Hastaların burunlarının ucu 
incelır \e shrıleşır, tabıatten 
kuçlık ve Si\ rı burunlu olanlar 
sıhhatli hallerinde hile sıcak 
kalblı, hassas insanlar değidir· 
ler. 

Yas ilerledikçe 'e ha~at tam 
değıştikçe hurun ucundaki cil
din de drğiştığl gorUlur. Genç
lığımızde burnumuzu orten cılt 
dUmdUzdür. 

Yaşlanıp hUrlldükçe ve ha· 
yat mücadelemizde hareket 'e 
faah\Ct ço~aldıkça cılt il7 erin
deki me~ameler de genişler. 
Cılttekl çatlaklar bariz şekıller 
alır. Burnun bütun yapısı de
ğışikliğe uğrar. 1 e kadar kaba 
burnu var dedığimız bir insanın 
burnundaki mesame delikleri 
iridir. Fakat kaba ve iri delıkli 
bir cıldln ôrtttiğU burun irsiyet 
ten de gelebilir. 

Uçlan kalkık 
Burunlular 

İlAhl Burun, adı verilen ucu 
havaya kalkmış bir burun 

tipi vardır l.i buna çok sık rast
lanmaz. Bu tUrlU bir buruna sa. 
hip olanların burun delikleri 
yağmur )'ağsa sanki içine dilse· 
cekmis gıbi açık ve havadadır. 
•İlAhl Burun• genç, taze çehre· 
!erde safo·et 'e temiı bir ka. 
rakter ifade eder Fakat bo;yle 
burnu olan insanlar hayata ya
bancı gıbl yaşadıkları zaman da 
intıbak edemezler. Başka bir i· 
fade ile sanki muhitlerinde tat. 
sızlık yaratmağa bahane arar
lar. 

·Burunları Kaf dağında• de
diğımlz insanlar bu grupa da. 
hildır. Bu glbller her 6e:yde 
bılgiçlik taslarlar. Burunlarını 
saran kıblr hlile•i ruhlarının da 
kibirli oldıı!!unu unnettirirse 
de hakikatte bu derece mağrur 
değildirler. Tavır ve hareketle· 
ri gamsızcadır. Aldırışsızlık ,.e 
lAkaytlık bellıbaşlı nsıflann· 
dandır. 

bir z vdur 

Burun çok §eY ifade eder. Hu kadının burnu, onun • ,•aınP' 
yani ·l'ıle5um Kadın• tipinden olduğunu gösteri.yor• 

~ 
Uı;ları dıi5iık bilirsiniz. İtina azaldıkça, .~ıJI 
Burunlu insanlar burun hattı dilzleştikçe in~s 

yilzüne soğukluk vurulur. 
Bir insanın burun ucu ne ka· 

dar aşağı düşükse o insan, 
ciddi, kendısine güvenilir, gay. 
retlı bir kımsedir. Bunu ancak 
burnun he~ eti mecmuasındaki 
ahenge bakarak tahmin etmek 
daha doğru olur. 

Şayet bumun & kll kalın Ye 
kaba gorünUyorsa bo\ le insan
larda burun düsUkluğu başka 
türlü tefsir edilmelidir. Nite
kim bu tilrlU insanlar zaafların. 
dan o kadar kolay vazgeçemez· 
ler. Ahenkli burun tipine dahil 
olanların sebat ve davanıklıhğı 
ne kadar fazla ise diğerleri o 
nisbette alışkanlıklarının esi· 
rldirler. 

Yumusak kalbli le hassas 
Olanlann burunları 

Çocuk ruhlu 
Olanların burunları 

dıtl 
İnsan yaslandıkça burnun ıır 

çıkıntı barız fiekiller 'et1' 
Bazı insanlarda bu inkişaf g aJ!l 
lik çağının sonuna kadar de' ti! 
eder. 1 üz, çocuklara mahsus rll~ 
damga taşır. Bu insanların Jil• 
ve karakterleri çocukçadır· ıt,1 
diseleri ince eleyip dokU çı
lar. Ne~cli tabiatları \ardır. l•' 
kıntılı burunları olan kadın 
erkeklerın sinirine dokunur· •1 

YiızümUzUn bütfin hatıar~t· 
n B)Tl mAnalar ifade etme 553 
dir. Bunlar arasında bllh:un
burun kokU, yani alnın 8 ıdt
dan başlıyan burnun üst k;tılt1 
sı karakter tahmininde 111 ııı· 
rol oynayan ifade vasıtalar ıs 
dan biridir. Bunu soylerken öli' 

K Ut burunluların çocukça gö- bil insanın mAnevı tarafıtı1 ti! 
rünüıleri vardır. Bunlara &ünüyoruz. Alna çok darı; 

erkeklerden zıyade dişı cin~te kaide ile blrl sen burun ); t~· 
tesaduf edilir. Bu ne\ i hurun. tenkidçı bir zekAyı gosternıre11 
lar insana ekseri}a se~gi 'e tedır. Burun, kaideden itibS et 
u~lık tel kın ederler. Boy le bir ne kadar düz. 'e keskin ~" 
burun Ust dudaktan ne kadar se insanda kombina yon l>ı:sl· 
a~rılır ve aradaki mesafe ne ll eti artar. Bunun aksine. ı: ı 
kadar uıarsa bu hal yumuşak deden itibaren genışll~ ere ut 
kalblıllği ve has aslığı ifade e· nen bir burun, in~anda btt 
der. Küt burunluların hareket· ıntıbak kabıllyetıni azaıtır·1 r1' 
lerınde, çocuklarda olduğu gibi Demek oluyor ki insan 8 atı 
tasarlama ye gorüş kabiliyeti karakterini burunlarından 

11
,. 

eksiktir. Bu tUrlU insanlar ih- lamak kabıidir. Bir çocuğu~ el' 
tlyatlt \'e kun etli kimseler ta· sıl insan olduğunu veya 0 'dt 
rafından idare edilmeye muh· ğını bumun fiekliyle tayin e~ 
taçtırlar. biliriz. Buna göre } üzdek.t u t1' 

Profılden bakılınca böyle bu. !ar \C cizgıler insan tabıatı 
runlarda küçuk bir ıtına gorilr· aynılarıdır. pıı 
seniz o insana sıcak kabli dbe· ÇHiren Tolun AJpte 
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Denizi milyonlara değişmeyen adam: 

kaptclli 
Qe~ı b 

tt• attıktan sonrp ccsa-
:est.aıı' :~:ah;aınanlığı dillere 
tırJıı rop Kaptan Karlsen, 
~ ıtrket~rtaj .avcılarının ' 'eya 
e rabattıı e~ın devamlı takıp 
~ıı ııkl edıcl ko\alamaların. 

Iıtllltıl etcıdfr. 
llıUiııı,d 11 

derllniklerine ı;ö
?ri!t •d~ evvel Fh lng En ter-" 
~ııı onıuı geınısfni kurtarmak 
l•rteuer ~tarfet iği insan fistU 
~ kıYıııetı •lıhazırda dünyanın 
~li:ıe i:el 1

• ınevzularından biri 
~dın 19ii&tir. ırısı Aralık a. 

Jltaıı K Ocak ayına kadar 
ili 'le fed lrlsen'in mücadelesi· 
~ bıttre~~irlığını anlata anla· 

'll!laıı, Yen büs Uk ha\ ndis 
~11ltıtı ı/'lık iradeli kaptanın 
1 ıııı1a efka bUtUn teferruatı)la 

/ 
( 

tııı ilr!J tına duyurabilmek 
ıoıı Urad~lerı Yanşta iki mil. 
ldır. faııa Para harcamı& 
li&dised 
~ •ltJ en sonra aradan ge-
~k Yath ~e~i ay zarfında bir 
h lltııııaraf lifleri reddederek 
t.1114ile O~ Flllng Enterprlse 
l tlıen, ın anu~ara açılan 
{~ Oldu e leğ~nın 'e denizin 
~ll'e k!unu ısbat etmiştir. 
•ttaer Yalnıdar ona yapılan tek· 
4 ıı ielnı~ fazete ve matbu. 
ı.._ıı \'e ı ıs değildir. Ameri
"g •sl't. nı:ıliz fılm imalcileri 
tı ..... enbo • 
ııuı•tasınd Yilk kahramanla· 
ta Yonıuk ~ adı geçen kaplana 
b.a dı:~r 0 ekliflerde bulunmak 

----- __ ............,.. ____ ................ _ ... ..........-.,.. ................. ~- .... --

Ka'rls8n .k A f ., fi aye çı ... 

~ ~n ııun hayatı ve bIJ. 
~ ctıarttdefa gösterdiği bU· 
ti: 1tıe alzn ve kahramanlığını ' 
r ketıerı ak hususunda fılm j 
~kat ~rharışa ~ırişmlelerdlr. _ Denlıclllğl milyonlara feda edemlren Kaptan l:arlsen Te &imdi idare ettiti 2 :So. h Flyfnı Enterp rlse ıemlsf 
~e basını en. bu teklifleri sa· 

bQ. Gtıa lı:a &allı~arak derin bir mektedlr. Bundan ba~ka Al· Karlsen'ln denlıcillk 
lt,r rşılaınaktan ba~ka . 

lq ltirı ::ıııı::ıanııştır. • manyada Bremen lımanının ~- Askı 
l "Erdığj n :rı nı bırakmıyan. mns anahtarı kendisine ~ehlr velvele ve gürültuden dalma 

hır'- Allahtek ce\Bp şudur: meclisi başkanı tarafından n. kaçan ,.e rabıt ve gUkdnu-
a~ attıltı a~kına, 'eh'eleyl rildiği zaman, Karlsen yorgun nu denizde bulan Kırlsen bir 
~~ " ·• bir çehre ile şöyle demiştir: gUn peşinden ıelen gazeteclle· 
'etıı.Itı e ıtladalyaJınn •- Tesekkür ederim Bay baş re: 
~ l'ahatsızltk kan, bu, aldığım gümüş anıh· •- Her gittiğim yerde yüzU· 
4\ •t!ıetı'in .. tarların beşincisidir.• me garip garip bakan insan ka. 
ııı.ı tı tıisaıı bugune kadar aldı. Görünilşti itibarile de gayet la balığından usandım, beni ken 
~ıı:rın had'd!lladalya ve diplo- mutevazı ve sakin bir adam o- di halime bırakmazlarZ• dıye 
'İib il koıtek 1• hesabı yoktur. lan Kaptan Karlsen, sakin de. ~ikAyet etm4ti. 
~ 1•ııdtre '11l onu Nevyorkta nizcilık hayatını, alA~ iş \"e teş· Denize meftun \•e gönlUnll on 

lit.rınıe n.. gemi acenteliği· rifata veya gürültülü yere ya- dan bir türlü ayıramıyan ukin 
rınden birini susle- şa~'lşa tercih etmektedir. tabıatlı bir adamın bunu söyle--

l\lussolininln cesedini gizlice 
çalıp gömdüren DomHka Lec· 
ceı'I. Yenl fa&lstlu partisinin 

l\lillno şubesi ba kanıdır. 

Alfredo Cucca 1919 da Sicilya· 
da fqimıl kurmnstur. Mussoll· 
nlnln yalanıdır. Boı zamanında 

göz doktorlulu yapmaktadır. 

melie hakkı yok değildir. Çiln· 
kil bugiln • Karlsen Standard•t
nı tasıyan ki numaralı Flyinı 
Enterprise'in uğradığı her li
manda kendisine nümayişti te
ıahürler yapılmııkta ve imza 
l\'Ctları, ımator veya profesyo. 
ne! fotoğrafcılar tarafından ta· 
kip edılmektedir. İngiltere açık 
larında batan ilk gemisinden 
beş kişi ile kurtulduktan sonra 
simdi idare ettiği gemiye eski 
arkada~larını mllrettebat ola
rak almıştır. 

O fırtına snlnlerinde Turmoil 

pc; 

Yeni Duçe Prens \'alerio Bor· 
gheae. ·Blı fqfstiı, fakat yeni 
Caşlst. Blıde diktatörlük n to· 

tılfterlik ynk• diyor 

adındaki (iilepten batmak tize. 
re olan Flying Enterprise'e at· 
lunak.lı cesaretini isbat eden 
Kemeth Dancy (.imdi ginema 
yıldw olduğu halde, asıl kah· 
ramanlıtın kendisıne izafe erli!. 
cll~i Karlsen sade bir denizci 
olarak kalmağı tercih etmi~ir. 
Me~hur Danimarkalı kaptanın 

bu karakter tezahllrU, yine bir 
fedakArltk Abidesi halinde kar· 
şımızda dlkılmektc ve &ahane 
bir insan olduğunu tevazu ve 
feragatile canlandınİıaktadır. 

('e,·iren: T. A. 

şaka, yan ciddiye getirerek fa· 
şist selAmı veriyor. Mussolini 
devrinin hayat sahası (Spazio 
Vitale), yaşıma hakkı (Posto 
al Sole) fibi alem olmuş gözle· 
ri herkesin atzındı. 

İşslılerln 
Vmtdl 

Halkın ve bilhassa l&çllerln 
nazarında fa&izm çok şeyler 

ifade ediyor. Faşizm devrinde 
işsizliğin önlendiğini, işçi sını· 
fınııı nlsbl bir refahı kavuştu· 
~unu, gerek ana vatanda, gerek· 
f!e milstl'!mlekf'lerde bir çok ic
raat yapıldığını, İtalyanın faz. 
la nüfusunun gidN'f'k yer bul· 
du#unu, halk unutmtı)'or. 

Bilhassa giiney doğudaki Ba
ri ~ehrindf' iki milyon l~slı 
Mussolini gunlerlnin yeniden 
avdetin! dört gozle bekliyor. 

Skllyada ~-l'ni Parti oldukça 
• Jrnvtetlldir. l'\apolililer ise pa· 

ra ile kolayca salın alınabilecek 
durumdadırlar. Mesel~ Napoli· 
nin monarşist belediye reisi 
Lauro milyarderdir ve kendisi· 
nl seçtirmek için htç bir mas
raftan çekfnmemistlr. 

Partinin Mil1no şubesi bas· 
kanı Dom en le o Lecdsl, tam 
büyük kutlelerin 6e,·diğl tipte 
bir liderdir Ye parti kindeki 

istikbali parlaktır. Kendisi he-
nilı ienı;tir; cessurdur ve ileri 
bir taıisttir. l\lussollnlnin cese· 
dini çalarak gizlice gomdUren 
odur. 
Vlkıa yeni partinin taraftar· 

tarı güneyde kuzeydekinden faz 
tadır. Fakat kun}·dekiler daha 
ciddidir. 

Yeni fı~lstler 
Ne isti)·orlar'l 

partinin 19 maddeden ibaret 
programı oldukca vuzuh· 

suı oldutu için bir cok parti· 
liler bunları ınlıyamamaktadır. 
Proıramın belll ba&lı madde
leri eunlardır: 

• Diktatöriub.ien kaçınan u. 
zun ıorilşlU bir siyaset takip· 
etmek: 

İtalyayı milli hlkimiyetindtn 
mahrum eden barış ındlaşma· 
sını yeniden ıötdl'n geçirmek: 

İtalyayı tabii hudutlarını 11. 
<Devamı !l lnrldl') 

Acaba doğru mu! siz ne 
dersiniz! , 

Resimdeki ba~das kurmuş ve 
hocalarının hareketlerini 

seyre dalmış genç kızları ıö
renler onları bir jimnastik der. 
sinde hazır bulunu:, or un ne.der 
değil mi? Fakat hıç de !Sylc de
ğil. Çünkü, resimlerde görduğU· 
nüz ihtiyarın hareketlerinin 
jimnastikle hiçbir allkası yok. 
tur. 

Bu zat Varma isimli Hlntu 
bir profesördür \'e eski Hint 
folstfelerinden biri olan • Yo
ga. felsefesı tar:ıftarıdır. \'ar
ma'nın iddiasına gore •Yoga• 
felsefesinin modern tatbik &ek. 
li olan hareketler sayesınde, bu 
hareketleri yapanlar, muvaze
neli bir sinir sistemine malik 
olurlar. Yine Varma.ya göre 
mm azenesiz. bir sinir sistemi, 
her türlü insan faaliyetinin ku
manda merkezi olan zekayı aJ. 
lak bullak eder. Eğer Yoga fel· 
sefesinin emrettiği şekilde his 
uruvlanmızın dış dilnya ile 
al1kası kesilir ' "e zihin muraka· 
beye dalarsa, sinir sistemi kuv. 
\'etlenir. Muvazene. bulur. Mu· 
vazeneli fosanlardan milteşekkil 
bir cemiyette de lctlmal aksak· 
lıklardan eser kalmaz. 

Profesör Varma'nın derslerine 
yalnız gene kız.lar değil, her 
yastan ve hP.r meslekten kadın. 
lar, erkekler ,.e ~ocuklar da 
devam etmektedir. Bunların 
hepsi profesörün öğretti~i ga. 
rip \'e karmakarışık hareketle 
ri yapmaya çalısırlar. 

Bu hareketlerden bir tanesi, 
meselA, resimde görilldDğil gt. 
bi, baş yerde, ayaklar havada 
olmak üzere durmaktır. Bu ha· 
reket zıhni dinlendirirmiş. Pro
fesör, derslerinde, minimini ço. 
cuklara öyle enteresan adale 
hareketleri yaptırmaktadır ki, 
en mahir cambazhane oyuncula
rı hile hayretler için~ kalmak· 
tadır. Bir senedenberi derslP.re 
devam eden bir öğretmen öyle 
karı~ık 'e güç beden hareket. 
leri yapıyor ki hayret etmemek 
elde rleğll. 

Halen 80 yasında olan Profe
sör Varma, kendi nazariyeleri· 
nin en unlı misalidir. En güç. 
en yo.rııcu hareketleri bıle bir 
ı;ocuk çevikliğile yapmak sure. 

(De\Bmı 5 incide) 

l\lııs•ollni denini hatırlatan 'halkon uhnPlerl 
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dem çalıştıran ie sahaların· • f' 
da kısa umanda buyuk gelis-
meler elde edildiğine çok defa 

eahit olmaktayız. (Amerikan f 1 .k .A etç. 
tüccarının incili) adlı kitabın a ıc ıran ar cı G'f . 1 
alfabe kısmındaki: • ••• Eğer ~ 'f' 
bir ıey satacak isen buna be. 
hemehal bir miktar kadın cazi. .. 
besi katmalısın• tavsıyesini A· 
merikalılar daima gözönünde 

P' 

tutarlar. 

mütemadiyen uğrast~l1~d 
yoruz. Şirket müdurl ~ 
birinin açıklamalarına ~ali 
mevcutlan iki yiizil bU 
güzel kamarotlardan bC~ ;.,; 
50 • 60 kadarı e~ lene re ~ il' 
felerindcn ayrılıyorla~ıu~ 
vacılık şirketi güzel bır k 1( 
bir kamarot yapabilıne rV 
250 İngiliz lirası sarfedtk,ç ' 
hafta uğraştığı için bir ~ 
ferden sonra bayan '"1~11 f 
nun nikAh memurluğun ~ 
lunu tuttuğunu görJtlC~ıııt 
tin hiç de hoşuna glttTI 
dir. 
Güzel hem~lreler de edlt 
Çabucak eİden ~ıtmckt t1efl 

''insan ar hikayeler .. ,1 

Bayan miıstahdemler \'asıla· 
sile mu~terilerin satın alma iş
tıhasını tahrik meselesinde A
merikan iş adamlarının tatbik 
ettikleri usuller arasında cid
den orijinal olanları \'ar. Flo· 
rida eyaletindeki St. Peters· 
burg şehrinde bulunan Wcbb 
City isimli büyük bonmarşe
nin sahibi James Webb'in bu 
husustaki buluşu da hakikaten 
entere~andır. Mister Y. Webb 
mağazasında neler gatıldığını 
eehirde mayo ile dolaştırdığı 
'üzel ~·uzlu ,.e mütenasip vu. 
cutlu genç kızlar mari!etile 
reklam etmcktedır. ller zaman 

' on binlerce yabancının bulun. 
duğu St. Petcrsburg'da bu sc· 
kilde reklamdan parlak netice· 
ler alınmaktadır, Bu ziyaretçi· 
lcr, ihtiyaçlarını sağlamak ü. 
zere mallarını pek orijinal bir 
6ekilde reklam eden Webb Ci· 
ty'ye akın etmektedirler. :Mis-

Büyük Londra hast~h8~. ,ti 
den hirlnin mfidırcSl· ~ 

tabakıcılık tahsili görn;f;~ 
şirelerin genç ve güze t,SI 
temadiycn evlenerek ~ ,? 
terkediyorlar. IIem.şire:~ )~ 
sında evlenenler nısbe ıt1'f 
17 olup bu nisbet meıtısıoıı6' 
umuml vasatisinin çok U et"ııl. 
dir.• diye Meta şika~-e~ıcd 
tedir. ?ılüdirenin sÖ) ııe 
nazaran genç ve güıel ı 
relerle hekimler ve tıb ııt~ 
tesi iiğrenclleri cvlc!'ırıcıte#. 
ler. Genç bir.. kıza ıngı & 
kültürlü ve istikbali! bl~ ID tf 
ile izdivaç yapabilmek ~esi 
fazla şan. ı bahşeden 

xarakolun 8\lusunda bir şil· 
te ... Teeriıbeli bir şilte, es· 

ki, pırtık pırtık bir de kirli yor
gan, buruşuk, yollu ortü. biıtun 
bunların yanında da kirli saçlı 

1 lrnçük bir klz, i aret parmağını 
mra ısıra ağlı)or ... Ya babası, 
)ahut bir ba ka adam, anasını 
bıçaklamış, kadın ölünce kız 
bir ba ına kalmış, tutup, biltiln 
eşyasile karakola getirmişler ..• 
(Tencere, sırçası dökük, kulpu 
kırık ibrik, leğen eskisi..) Ney. 
di, hangi karakoldu, bunu ha· 
tırlamak güç ... Fakat kızın ha· 
li hfü. hatırımda ... Kimbilir ne 

Yazan: 
oldu? 

O gun bugıin, kaç fahi~e ta
nıdımsa, hepsinın yüzünde ai!· 
la)an kız çocuğundan izler ara. 
dım, ama. seneler • izlerı • siler 
de, )'erine cızgiler ilave eder, 
insan, gun olur, kendini bile ta· 
nıyamaz ... 

ihtiyar adamın, kordcliısı buru-
şuk eski bir &apkası, çizgili 

bir yüzü, ağlamaklı gözleri var· 
dı. Bu gözlerde, önce gUnesli 
bir bahçe. gülüp oynayan çocuk 
luk, neseli yıllar görülüyordu. 
Seneler gelıp geçiyor. gençlik 
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AFiF YESARİ 
çağları, a§k, e\'lılik .. Kadın, ölii· ter Y. Wcbb'in 1925 senesinde 
yordu. Kadın, kedıleri ı;everdi, satın aldığı mağaza, içinde yal· 
adam da seviyordu, karısı öl. nıı altı müstahdem çalı an 'e 
dükten sonra C\'lenmemi:ı, ke- senede 28 bin dolarlık alış 'eri. 
disiz de yaşayamamıştı. şi olan kilçük bir dükkandan 
Kediler, (hepsi de tekir .. ) ka· ibaret iken Webb City müesse-
rısında kaybettiği SC\giyi kc· sesi bugün 1400 adam çalıştı. • ,. 
dl·ıerde blıluyoı·dıı ran ,.e senede 19 mil•·on dolar· ki ki" d •---ı · " St. Pcterı.burg şelıd caddelerinde Webb mağazasında satılan tıraş bıça arını re am e en AU ar İnsan, ille de kendini teselli lık muamele yapan muazzam 

\ 

edecek bir şey icat eder ,·esse- bir ticaret evi haline gelmiş· ları tabiidir. Floridanın sıcak harda ticaret muamelatı bari· İngiliz deniz a~ın hava yollan 
lAm... tir. güneşli St. Petersburg şehrine cinde bir işle uğraşmağa mec- B. O. A. C. uçaklarında va. 
Kucağındaki kedi yavrusunu, biraz e:r.ıenmek ve dinlenmek bur etmektedir. ıüe gören bayan kamarotların 

k k ·b· Ck tl k Webb'in ihmal 0 
çocu o şar gı ı, şc a e o · uz.ere gelen bekar erkeklerden Mister Webb kendi bulduğu gilzellik ve tendürüstlükleri bu 
şuyordu, lizcriııo titrediği ağla· Etmedigi bir is haııları bu 5ehre yalnız ı;:eldik- orijinal bir reklam sayesinde uçaklarla seyahat eden en dik· 
maklı gözlerinden belliydi, ken· gt. Petcı-sburg ~ehri plaj 'e Jeri halde buradan yanlarında gelişme yoluna girmi~ olan ti. katsiz yolcuların bile gözüne 
di ine baktığımı farkettigi za. caddelerinde ~\'ebb City ::\füler :webb'in güzel reklamcı carctini devam ettirebilmek İ· çarpmaktadır. İngiliz basınında 
man, şöyle, sıkılgan, bir kaba. mağazasının çeşitli eşyasını rek kızlarından biri oldugu halde çin eksilen kadrosuna her sene gördüğümilz ilanlardan bu ~ir-
hati düzeltmek itiyormuş gibi: lam eden giızellere karşı bütün çirt dönmektedirler. İ~te bu va- teshirkar tebessUmlü elemanlar ketin de noksanlaşan kamarot 

hasta bakıcılıktır. ııe1"' 
Öğretmenlik, sahne ~e o~ cf 

perde artistliği, dans~ıl ın~ 
telefon memureliği glb oıı' 
lerin genç ve güzel ın ıııe bl 
terini uzun müddet isler ııl~ 
layabilmek de son ıatn~ ~ 
imkansız bir hale e:tıf!IŞ ~ıf 
dir. Bu durum i~lerınd:daı f 
rar istiyen patronları .c 
kilde dilşündiirmckted~rİJ. ft 

- Bu, h i bir kedi.. Cins... erkekler alakasız kalamayacak· Li~·et Webb'i her sene sonba- eklemek zorundadır. kadrosunu tamamlamak için 

dedi. l:~~~~~~~~~~;;;:;:~~;;;;;;;;::=::;:::~;=:::'.::'.:::::~~:'.:~~~:'.:~:'.:'.-=.~~'.:::=;;;.::;:p;;;;;:=:;:::;:=:::::;;;;:::::;::~:;!~~;=::::::::=:=--ı Bekarken lıen de kendi besle ,.. 
mi~tim, onu anlıyordum. 

Yaıarı· 

- Ba.ka kediniz yok mu? 
- Vardı ... İyi de bakıyor· 

dum ... Sütünü ekmeğini ... • 
Anlatırken anlatırken, gözle

ri yaşlanıyordu, nihayet, dolu 
dolu durdu ve •Öldü .. • dedi. 
Belki karısı için de, öyle, üzgün 
· öldü .. • derdi. 

Kah\·ede, kediyi oksayan ih· 
tiyarı birbirlerine göstererek 
bıyık altından gülüşenler de 
vardı ... \'ardı ya ... İhtiyar ada. 
mın neden dolayı kedileri sev
diğini kim bilsin? Her insanın 
kafasında u~uldayan dunyayı, 
sarhoşun a layışındald sebebi, 
kim, kim bil in?. 

• • 
"lef· ı in f çyüzü:. Ir. 

(BU SE-"IN.1# vVNô6"ll~ TEF
.li'İA:'A /t.E /l,İŞ"/(i/ YOKTUR ) 

serler arasında gerçekten değerli ve faydalı olanlar pek 
çok. Çoğu ingilizce, fransızca olan bu kitaplar yabancı tllkeler· 
de memleketimizi tanıtmak bakımından ha) il yararlı olacak. 
lardır. Her lı!ri, füerinde a)Tl a)rı dunılacak kadar değer ta· 
şı~an bu eserlerden 1m:ıca b:ıh elm<'k isti~ orurn. i ikin ele al· 
mak istcdil!im .kitap, atasiizlel'imiz arasında yapılmış bir seçme. 
lerdir. Vatan karikatüristi Altan'ın birbirinden güzel karika· 
türlerile süslenmiş bulunan bu ufacık eser •A Brief Selcetion 
of Turkish Proverbs• (Türk atasözlerinden seçmeler) adını ta
~ıyor. Seçmeyi yapan ve ingilizceye çeviren Mübin Man~·asig'dir. 
Tahsin Öz'ün yazdıJı •50 Mastcrpieces• (Elli Şaheser) Topkapı 
sarayını, içindeki eserleri en yetkili bir şekilde tanıtıyor. Ki. 
tapta yer alan :fotoğraflar da ilgi çekici. ·Hagia Sofin• (AyasoC· 

1 Gülsüm, mevzuu kendinden 
bir hikaye ... 

~ a) yı da arkcoloğ Nurettin Can kaleme al mı~. Ayasofya müze
sinin geçmişini ve §imdiki halini ele alan bu değerli kitapta 
bir çok fotoğraf da bulunmaktadır. AyasoCyayı yabancılara ta· 
nıtmakta büyük faydası dokunacak bir eser olduğunda hiç şüp. 
Jıe yok. Genel l\lüdürlüğiin bastırdığı kitaplar arasında güzel 
sanatlara ayrılanlar da \"ar. Prof. Süheyl Ünver'in iki eserini 
bu arada anabiliriz: •Levnh \'C ·Turkish Besi{!n• (Türk de
senleri). Levni, bilindiği gibi en ünlü minyaturcUmüidür. Bu, 
güzel basılmış kitapta Levni'nin hayatı ve eseri üzerinde duru· 

, lııyor. Kuşe kiğıda basılmış bir çok eserleri ile Levni'nin dev. 
rine göre lıayli Heri bir sanatçı yaratılışına sal1ip olduğunu an
lı) oruz. o Türk Desenleri- nde de çe~it çeı;:it desen örnekleri su
n•Jlmaktadır. 1ngilizceden başka fransızcaya tercüme ettirilmiş 
kitaplar da var. Bunlardan biri de Sabri Esat Siyavusgil'in yaz· 
dığı •Karagöz• dür. Karagözün tarihçesini, kişilerini, taşıdığı 
mistik Ye satirik anlamı bu değerli eserde bulabiliyoruz. Yaban
cılara Karagözü tanıtmak i~·in Jıer bakımdan güvenilir bir eser 
olduğu gibi, Türk a)·dmları da bu kitabı okumakla çok şey öğ
reneceklerdir. Çünkü Sabri Esat'ın bu değerli elildü, Karagöz 
sanatını inceden inccve ele almakta ve taşıdığı anlam üzerinde 
durmaktadır. Kuşe k~ğıda ba ılmış Karagöz tipleri de üzerinde 

ı tek~r teker durulup seyredilecek bir güzellik tasımakta .. Eser 
baskı bakımından da ba~arılı. Öteki fransızca kitaplar arasında 
arkeolog Rüstem Duyuran'ın hazırladığı • Ephese •, İs\"içrenin 
Ankara sefareti müsteşarı Camille Gorge'nin yazdığı 0 Voyage 

de 2222 kilometres en Anatolie• <Anadoludn 2222 kilometre 
seyahat) i geJiyor. Bilhassa Efcs hakkındaki kitap bu tarihi ye
rin geçmişini ''e bu:ıünkü durumunu aydınlatıcı bilgiler verme· 
si bakımından önemlidir. Değil yabancılar, Türk aydınları da 

1 

bu kitaplardan gerekli bilgileri elde edebileceklerdir. Genel ?ılü· 
durlüğün bastığı kitaplar araSlnda bir de Türkçe olanı var: 
ıAntalra•. Antalyayı Tanıtma ve Turizm Dcme~inin hazırladığı 

1 bu kitapta, bu güzel şehrimizi her bakımdan tanıyabil?'~k fır~a: 
tını elde ediyoruz. En yetkili kalemler Antalya şehrını çeşıtlı 
konulardan ele almaktadır. Dr. Burhanettin Onat Antaly:ının 
coğrafyasını, Prof. A. l\lüfit ıtansel, Pamfilya bölgesinin tarih
çesini. Fikri Erta, Antalyanın tarihçesini, Burhanettin Onat An· 
t:ılyadaki Selçuk eserlerini anlatıvorlar. Bu yazılar birer cliid 
mahiyetindedir \'e okuyana bir çok aydınlatıcı bilgiler \'ermek· 
tedir. Kitapta a~·rıca Antalya manzaraları 'c Antalya müzesin· 
deki c erlerin resimleri de ilgiyle takip ediliyor. 

Basın Yayın'ın bu çefit yayınlarının büyük yararlıkları o. 
lac .. ğı süphesizdir. Tanıtma dairesi, memleketimizi 'her bakım. 
d3n tanıtmakla görevli olduğuna ı;:örc, ilerde bu yayınlar arasın· 
da daha pek çok eserin çıkacağını tahmin etmek zor bir scy 
de il. Yalnız görüldüğü gibi bu yayınlar biraz fazlaca dağınık \ 'C 

sistetn!iz değil midir? Rasılan kıtaplar da gerek ebat, gerek muh 
tevt1 bakımından birbirlerine hiç benzemiyor. •Karagöz•, •LeV· 
nı • gibi eserler koskocaman, hiç bir kütiiphanc rafına sıi!maı 
eyler .. Bu yayınlarda çıkacak kitapların hiç değilse boyca bir· 

birine benzemesini temin etmek yerinde olur. Sonra da vabancı 
dıllcre ÇC\Tilecek konularda da titizlik sarttır. Yukarda aclını 
ettiğimiz kitaplar arasında lüzumsuz olanı yok .. Yok ama bir· , 
birini tutmadığı da gözden kaçmıyor. Bu iş bir düzene konsa, me 

1 selA Tiırk sanatı konusunda ilkin ne ı:ibi eserlerin yayınlanması 
gerektiği önceden test-it edilse, bir pro;rama göre bu yayınlar 
~:.pıl a .• Bu konu. elbetteki kısacık bir yazıda geçistirilmi)ceek 
k dar )Üklüdur. Kendımizi tanıtmak konusunda ayrıca duraca· ı 
ım itin, simdilık btt kadarla )etiniyonım. Son olarak. :,ıayın. 

1 nan kitapların yararlıkları görülecek, başarılı eserler olduk· 
' larını açıklamadan da geçcnıiyrceğim. 

Xe anası belliydi, ne baba
sı ... Yaz, kış, sırtında eski bir 
basma entari, dolaşır dururdu, 
zararsız delinin biriydi ... Gül· 
sümü, bir kış gecesi, bir e\•in ' 
bahçesinde, pencereye tırmanır 
kcn yakalamışlar ... Sorgu sual, 
işin içyilıü anlaşılamaz, ona a· 
eıyanlar da yardımı keserler ... 

Deli Gülsümün, bütün Lir Ö· 

mür hasretini çektiği, sıcaklığı. 
nı ean evinden duyduğu aile ha 
yatını, hiç olmazsa, şöyle daha 
yakından görmek için pencere
ye tırmandığını kim bilecek? 
Bana kalırsa, isin içyüzll buy· 
du ... 

Bir de, kedi sevmeyen adam 
var: Onu da bir meyhane

de, iki kadeh arasında tanımış. 
tım, ince eleyip ~ık dokuyan, 
en basit işi günlerce düşünen 
bir yahdılışı vardı, tek başına 
yaşadığını söylüyordu: 

- Ben, diyordu, yanımda ke-
di bile istemem ... Canlı mah-
lıik besleyemem ... • 

- Neden o?. 
- Öylesi daha iyi... İnsanın 

düşünecek, gözünü arkada bı· 
rakacak, merak edecek bir şeyi 
olmaması iyidir ... 'Ne kedi, ne 
insan ... • 

Bu adam, korkunç derecede 
merhametli, yumuşak yürekHY· 
di, hikayesi de hayli garipti; 
seneler evveli bir kadınla ta. 
nışıyor, evleniyorlar, adam ka· 
rısını çok seviyor... Seneler, 
sekiz, on sene ... Bir giin ktdın, 
annesinin Boğazdaki e\'lne gi. 
diyor ve bir daha dönmüyor ... 
Adam, merak içinde beklemişti, 
bir gün, Uç. beş giin ... Üzüntü. 
adamın saçlarını ağartmıştı ... 
Soruyor, soruşturuyor, yok. 
yok ... Polise müracaat ediyor, 
tahkikııt, tahkikat. .. Kadının 

bir sahilde cesedi bulunu) or ''e 

•ka~ya kurban ~iliği .. • ani• l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
şılıyor ve o ı:ilndcn sonra, a· r Fi--=--111::J1------ı---:w..-==-.,...-""." 
danı bir başına yaşamağa bas-
lıyor. 

Onu, •beklemek .. • •merak."• 
korkutuyordu, gözü arkada kal
sın, merak edecek, dü~ünecek 
kimsesi olsun istemiyordu, ne 
bir kadın. ne bir dost.. hatta 
bir kcdİ blle ... 

İnsanlann öıniırlerl, hayatla, 
kaderin çeşitli O)'Unlariyle, 

ve ... hlkllyelcrle yıpranır ... 
Kiıçük kızın ağlamasını ne 

dindirebilir? Kedi sevenin kay
bcttlklcrini, hikli:,ıeler geri ge· 
tırmcz ki ... 

İşte şurada kaç insanın ha· 
yatı var ... Tlalbtıki hepsini lop. 
la, bir tek hikA)e etmez. 

1 

ô 
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KELİMELER 
Ba%ırlagan: ESAT HA1'1DVN 

Yukar1dan aşağıya: 
1 - Fakat: 1soanvol ıiarı~ozuniin cal· 

parası; Biraz limon lezzetli. 2 - Ya~ma: 

$u tabloyu duurı asar mısınız? 

~ ~ii' Herhangi bir sev onu kullanma
~ (d:~e \'akışır manasında bir atalar 
~ { rııa: kelime). 2 - Mobilyacılıkta Bir sav1: Pek bavük diizliik: Bir er'l::ıt: 'T'np· 

rak altında kullanıl:ın 2enls hnru. 3 - f sa· 
ret sıfatı; Clinkü: 'MaClPrı kiri' f:!;naft:ın bi- tııL, 

A 
- ~·w,, ,., 

ri: l~ka . 4 - Avı vuvıı~t: Sahin: Fir er \'AZJSJZ Tam!~! - Ray mDdDr. hAIA dilnkii bllmerr' e nıl çalı norcunU?' 

~Si buı bir kere"le: Yabancı; Saha: 
"4 Sen ı:naddesi. 3 - Bir renk: Bir mev

a~e şakrak: Ek. 4 - Fazla nrlıklı 
~~den b~ beraber dertsizlik saadetini ifa
~a~n ır atalar sözu ldort kelime). 5 -

kek adı: Tibet ruhanisi: Mera. 5 - Zama· ••R•r.r•h•n•ı•d•ıım-m•a•hk•ıi•m•u•n•a -l'i•a•çı•n•ız•n•a•sı•I •ef•e•nd•l•m•. ---

nın ~~rnl~nndan: Toorıık kab: nerlnlik ~------------------~-~·-~~--------) 
~ tıı ın Akdeniz sahillerinde ab-u ha\•a· 

~ltı·rııa~hu: bir şehir: Bir nota: Bir nida: 
~~ teıı_k . .ı;Uç; Ödeşme 6 - De\'let işareti: 
"ll ~eliİ bolap katı. 7 - Küçıik yaşta i· 
!,.~lıııesıı:nesi gerekli terhivenin sonradan 
~ aııl ne ka.lkmanın favdası olamıvaca· 
~il' ııı~lan bır atalar sözü (dört kelime): 
h..' a. 8 - Elbiselik veva döşemelik 
~l\ltıa · S 
~ lki'. akat. 9 - Husuc:iveti olan ör-

' ~~le \'Uzlülük: Safra. 10 - Kaderin ve
' a~k bir kazanın önüne gecilemiYe· 
' , J\ atan bir atalar sözü fdot:_t kJ:lime) 
~ ~;ı . ll~lardan biri: Cinli penli sahne 0 0-

' t 111~esiz nefer: Bir musiki ic;arett 
·ıın e ; Bir içki: Keseye elverişli: Bir 

't anı~tla -: Zahmel5iz hir is olamıvaca· 
tı' Saan hır atalar sözil (uç kelime) 

l \'~t· ~at; nerin1ik1Pr farap<':t, <'emİ): 
aıııııe 'h Iisse. lfi - Bir s::ıvı: Ah-u hı:ıva : 

• ~it ıv;ml.'t rıtmrıven : Knr 16 - Evi· 
~~ 111 arafında oturanlar kölil kişiler O· 

~ aı- tö ~n rahatsız olur nı~nasında hir a· 
"'l' ıu fd" ~ ~~a. ort kelime): Bir rnevn. 17 -
~ ~ l't.~ . liamur i 1 rlnin ilk maddesi;- Ar

t1111koturak: Bir nota. 18 - Bir unvan: 
\' rıı 19 - Bir mı:ıkam iki kMve hir-

'~ "li'1tı:n)ez mftn:ı ı:;ında bir atalar sörn 
Olçij ~ · 20 - Bir A nglo - Sakson me· 

~!!. • \'ı 1 .\Noksı:ını::1z. 21 - Razı sporla· 
;a~da İ iahant'ı1ar: Büro. 22 - A mı 

·~1 d;ı b'kf işin arkasınn;m koc:11lma7. m~
t'l' · C~r~: ıı~afar s(171i f<lhrt lc"limel 2~ -
~ ~""'it t~ ~ır nida: Resim. 24 - Ancı17.ln ; 
·~~de i sıın redveli: Bir erkek adı. 25 -

"'t. ın:ı buvııran olursa o işden ha cır 
~ı nasında hir atalar sezü (beş ke· 

~~k 

<arapça): f nc-anın dniMu~u hüyiiniieil ver: 
N'efiv ifade eden bir önek. 6 - Bir havva· 
nın dfşisi: Zavi,,e f\•Pnl tPrlmlerrlen): Bir 
bağ. 7 - Bir Pd::ıt: Civarda ot111'an: 'Rir Cin 
mesafe iilçiisü· Bir uzvumuz: tsaret sıfatı . 
8 - Vilayet: lc:arPtlı•r fımrnca. C"emn: Sıı· 
cu hağıı:;lııma: 'Jir Ancln Sak~(ln hacım öl
çiisli: Sıhhati hozıılmıış olan. 9 - Karı 
veya koca: Tevzie t!ıhl esva vesik::ıc:ı: S11 

Cfarı:;cal: Bir se,1n iki ken:ır ıırası . 10 -
Ekı;ik etek: Sarkı (arapça): f Tli:okul ıiersle· 
rinden blrl: Eritme rarapca). 11 - Cinasla 
anlatma: Rttl!linle ilhür l!iin arası: Diizen
sizlik: Hafi. 12 - laden külcel"rinin ı:>rİ· 
tilin antılma!;ı: Adlar rarança. cemi); Bir 
hay\•anın \'3\Tlıı:u: TrkerlPk cubuklatıttın 
1cine tP hR dilm s hııtu1tt'I~ vuvar1a"'k. 
13 - Boks, ı?{ireş ıribı sporlarda dP.vre 
lsaretini \'errneğe nravan St'Y: 'Rir kadın 
adı: İsim. 14 - CezaJıırın eıı aj!ırı: Kırda 
~ezinti ''e <'İfümtl vrri: Bir nnt:ı. 15 - Sof
ra eşvasmıfan hiri: 'r:ıhı::ic;::ıt : Kırrr,...,ı renlı:
lerrfen hiri: Rir erkek arlı. lll - ~ir ~~ze
tenin adı: Tımrıva ''P. ona ihıutete ı;"rtık; 
Batı Anadolu: Gi7.lenmiş <arınıca). 17 -
KM: Giinrfc sekizPr sı:ı:ıtrı a,.,.,lrrw ;~ı,.,.rı,.n 
birini yanma: Serk"~: Rir niıfa . ı B - Kısa 
zaman: Arttırım: SııhnP :ırtisti m~n:ıc;ınd 
eı;kiden kull:ınıl:ın hir kelim<>'. fbhili: ·A· 
zade• nin miiellifi Fransız edin. 1 9- Ka
dın mUce\hPrlerinden hiri: Hi<'an: Be~i 
maddesi. 20 - Bir h;ecek <farc:ca): 
Kumac;lara yapılan hir rnuam,.1e; İzin· 
li: Yazıh hlıküm: Yemin. 21 - Ca· 
lışma mevzuu: Ü\'lln k~i!ıfürından biri; 
Bol ve bnş öz: Kina\'ell söz 22 - BP!trn· 
menıP göstıorisi: 'Oslun: CUz't: Hıııh1>s bih·il· 
i?il 23 - Bir rfçınlzci : Kaha ve y11muşak 
yün: Yalan riolıın farapça). 24 - İk:ımet· 
E!Ah: Bir çeslt hinek arahası: En çC1k: El ici. 
25 - Runaklıl\ <arat'ca): Bir h:ıV'•::ın: Nişa· 
nı:>· Rir nirh· tı~""' ' t,fr,,,. ,,,.,.;,..4 iHI<'. 

Cltıd k' \ d,, cı ı çapraz bulmacamızın ha11edilmiı ıeklinl, bugünkü gazetemizin 
~l'ltü sc 
~~~a~y~f~a~sı~n~d~a~b~u~la~c~a~k~sı~n~ız~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t ~ada faşizm Acaba doaru mu~ Siz ·ne dersiniz~ 
antan ıvor 

Çe,lren: Y. B. 

Profesör, metnduna dahil hare ~tl~rden blrtnı tartr enıyor. 

(8151 3 •incüde) 
tile nazarh•elerıni rnıışııhhas ~·· 
kilde tarif etmektedir. 

Yapılarak hUtün hareketleri 
profesör bizzat plAnlar. BOUln 
hareketlerin sıavest, vukardı dı 
söylendıtt rlbl. hem kuvvetli 
bir adale sistemine. hem de hfl 
hassa muvazeneli hlr sinir el• 
temine malik olmaktır. 

Yalnız her insan, her hareka. 

ti yapmıığa mecbur de~lldlr 
Profesör. her ö~renrl~inin muh 
tııı: olduğu hareket i kerıdl~l b 
yln eder. Profetörlln tnrlia•m~ 
rlire, Yogıı metoc11ıırınıı rl\r" 
bq on dakikalık Mr dınlennıfl 
normal sekntle ı:aatleree din 
lenmeve hedl'ldir. 

Acaba doğru mu? Siz ne der 
siniz? 

Çe\'iren : V. B. 

AfATO.• 
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HELSİNKİ= 
OLİMPİYATLARINDA 

Greko • Romen güreşlerinde 
takımımız elimine oldu 

Yalnız 62 kiloda Hasan Bozbey üçüncü turda tuşla 
galip gelirse finallere qirebilecek 

(Ba~ı 1. tide) 
fınallere katılacaktır. 
Amerıka Gureş }"edera yonu 

tınıuml katibi Yasar, Celal, Na
ı ııh \e Gazcnferin dahli ola· 
takları bir erbe t giıreş ekibi· 
ııi Amerika~ a da\"Ct et mi tir. 
Aluhtemelen t:ıkım, Ankara 
karması ismi) le Ameı ikaya ti· 
de<'ek ''e orada ınuhtcliC mü a· 
bakal:ır yapacaktır. Bu aııııln 
ela <: lal 'e Ya,:mn Aınel'ikıı
) a hol'alık için gidecekleri lı:ı· 
bcrı tahakkuk etmektedir. Çıin 
ku umumi klHlpleri bıı i,e wk 
ehemmiyet vermektedir. Ya. 
şarla Celale Amerika~ n gidisle· 
rinde resmen tebliğ ~ :ıpaeağıııı 
•o) lem iştir. 

l>ığer taraftan Japon serbest 
ı::ureş takmmıııı ocak :ı~ ında İ · 
tanbula geleceği \C üç ay sonra 
bır crbest giıreş takımımızın 
Japonja)n gidec-eği kat'ıle}nıiş. 
tir. 

Güreşlerin tafailıitını ,·eri· 
3 orum: 

:;; kilo: Pf'ııo,C'llra <Roman· 
~a) - Kemal Dtnıinüı-en 
O iirlı;) 

İki şampi~ onumuz Grmid ,.e Şit ~aınııiyon olduktan oma 

limpiyat 
Puan · 
Cetveli 

f slirak eden 70 milletten 
:rn u sa~ ı alnıı;;-larılır. 
60 mulıtelif müsabaka nttY 

inde ilk 7 ı:ünde alınan 
.sayılar: 
1. nu ~ a 363.5 
2. Biılcşık Amcnka, 250 
3. '1acari tan, 110 
4. İsveç, 85 :> 
5. ıs, içre. 58 
6. Alman~ a, !i8 . 
7. ccı-..o~lo\•ak) a, 56.5 
8 .Fı-an a 53 
9. Japonya, 46 
ıo. Finlandij a, 42 .3 
11. Anıslralya, 41 
12, italya, 34 
1::1. İran, 33 
14, Tiirkiyc, :n 
15. J:ını::ıika, 29 
16. Brezilya, 18 

1 -57 kilodaki giireş{'imiz De· 
mır ureıı bugıiıı Roman}alı Pe
peseuya tu la yenilerek f'limi· 
ne olılu. 1lk altı dakikada De· 
mır ıiren rakibine nazaran da· 
ha tistün glire ti. Kur'ada Ro
ınan~alı kazandı ve u~ue güre· 
~i tercih etti. Kemal Demirsil· 
rrıı kendi ini i) i müdafaa ede· 
medi \e 7 dakika 39 sanı)cde 
tu~la ~enildi. Gure çimiı eğer 
altta iken temkınli giirt' se) di 
minderden muzaffer olarak ine 
bılirdi. 

le\ is'e (Belçıka) ittifakla ıa
Jip ı::elmiştir. 

Gt kilo: 
Puknin (Rus) - Safi T11ha· 

ya (Lubnan) ittıfakla, 

79 ldlo: 
Xıkola Belof (Rus) - E. 

Kurtua'ya (Belı;:ika) sayı ile. 
Belçikalı turnU\ a dı~ı kalınıs· 
tır. 

17 1llndl tan. 17 r Alletimiz Xuı i Turan bir İntiliı atleti le 

- Olimpiyat oy 
konu~u,Yor 

n 
etic M. Dl'IU!lka (Romanla) -

o. nha la (ilaha) illıfakla, 
g;ılip gelmı,lerdır. 

Kaller (Fin) - Gıı tav Go· 
ke'~e (.\lntıın) l l dakika 6 sa
ni.rede tuşla galıp gelmi;tir. 

73 kilo: :uaruıu hekin CRu') 
- \ hmet .,t.nol ('fiirl) 

·nurh n Fe eğiıı son 
Bu sıkletteki güı·eşçlmlz Ah· 

nıet Şenol nu~ laroııchekin ile 
J:lİI e ti. Ililindıgi gibi Rus hu 
kıloııurı en kurvL'tli fa\orilc· 
ı inden biri idi. İlk deHede 
Şenol ü tundıi. Rnkibiııi bir de· 
fa kopnı' e getirdi. 1kinci de\· 
lede iı tte güreşen Rwı Şenolu 
iki defa köprüye getirmek SU· 
retij le te ebbü~ü ele aldı 'e 
ıııha}cte kadar ü tünHığfi mu. 
ha faza etti. Neticede nu giiı e -
çı i Şenola ittifakla galip geldi. 
Jlo\lece Şenol d:ı be~ fena pu· 
anla elendi. 

hücunılar cevabı 

Yalnı1., grrek rlli ~·edide ge
rek e 73 le Dcmiı üren " Şen· 
olun yaptıklan tuşları hakeııı· 
ler görmemezlikten grlnıiştir. 
nakıplcrimlz de bu suretle ha· 
lir.micr s:ı} e inde birer küpıii 
ile mağliıbirctteıı lrnrtııldııl:ır. 

T9 lı:ilo: ~eml'lh Ofarar) -
li Öultıııir ( l'ıirJ.) 
Bu ıkletle Ali Özclemir 1\ra· 

car Nemeth ile ı:iire ti. Ağır 
bır tempo ile b:ı ı;l:ı\'::ın güı c in 
ilk altı dakika ı lıeraberc bit· 
ti. İki 1 de tenıkinlı giire iyor· 
Jardı. Kur'ada ti te diiı::ı-ıı fü. 
demir O} un tat bık edemedi, f:ı. 
kat ikinci iiç d:ıkikada lacar:ı 
da o~ un 'ermedi, Son dakika· 
Jarda taraflar puan için on 
ı;:a) retlerini • arfettiler. • etıce· 
ele hakemler •lire~i l\lac:ıı :ı 
'erclıler. iıtıfakl:ı ) eııllen Üz. 
demır de elimine oldu. 

BT kilo: Ko\ııısa O lacar) -
f 'mf'l ·' tlı ( riir\.:) 

Giiı«' in :ıltı d. kika ı hcr:ı· 
bere l>itti. 1\ tte geçen lkcr 
dakikal:ııd:ı ı:ıiı f'!;"ıler birbirle
ı ine bir O) un t:ıtbik edemedi· 
ler. Fakat Çek o lo\3k} ah orta 
hakeminın \erdiği bir ihtar, 
1 metın giiı e i it tıfakla kaybet 
me ine sehrp oldu \C Atlı da 
ta fı) e) c U!:radı. 

Di!er k3r ıl:ı m:ıl:ır 
Hel ınki, 26 (AP.) - Bu 

sabah Olınıııı~ :ıt Gı eko - no. 
ml'n ı::iıı c nııı.s:ıb:ıkaları uı:un
eu tuı da şu neticeleri 'ermiş· 
tir: 

5i kılo: 
R. Ma!'ı li ( ·on re> - F. 

Smuts'c (Alınan) ittifakla, 

ll. }'el on (İ. \ 'CÇ) - ~. 
Kohler'e (Saar) ittıfakl::ı, 

A. Artem 'l'cryıın <Hus) -
Pictıo Lomb::ırdi'ye (İtal)an) 
Hı faklıı. 

Zekrrha Sahp (1 iıhn:ın) -
A. J\ıllonen e {Fin) ittifakla, 
ı:alıtl gdmışlrrclir. 

B Drclzner (Anı turya -
G. Hakan ona lttiiakla galip 
ıclml tır. 

5% &.ilo: 
B. Johanson (İs\ e~) - M. 

Serbest gllreş takımımuın 
J:lire.te lllU\aCCakiyetsizlı~e uğ. 
ranıa ı üzerine, gerek baıı ga. 
Lelelerde \'e gerekse halk a. a· 
sın da, bu mu\ afCakiyetslzllğin 
tefsiri yapılmağa başl:mmı, Ye 
bu arada, Eı;ki Olimpiyat Ko
mıte•I umumi katibi Burhan 
Felek'e sert hlirunıl::ır yapıl
nıakt:ıdır. 

Kendi ini, bütün cereyan 
etmiş hadi clerin tek nıüscbbf. 
bi lllC\ kıl ne ko, an bu SÖ) len. 
tilere \C neşrhata karşı, Ilur· 
han :Felek, dünkU Cumhuriyet-

te *Kim göndermeu1?1> başlıklı 
;.azı' ında, kcndınl miidafaa et· 
nıekte ve şi))Je dcmektedır: 

• Serbest gure in bittiği bu. 
gilıılerde )apıl:ın işin doğru 
\ eya ) anlış oldu •unu tahlıl et. 
mek izin artık bu güre.çilerin 
isinılerlnin 'aktinde Hel~inki' 
~ e gonllerilıııemcsine ldnılerin 
karar \erip t:ıtlıık ettiğini gös· 
teren bir \'I' ıka neşredect'[:lm. 
Bu \'C lka Beden Terbiye 1 Ge
nel l\!udEirliiı:ıinden aldığım 1 
temmuz 052 tarihli bir telgraf. 
tır. A lı elimdedir. İcap ederse 
l.:lise ini de ne,rederim. 

Burh:ın Felek • Türkiye 0-
Jimpı.) at 1\omıtesl Genel Sek· 

retleıi. 

Aııkrıra, 1 temmuz 9:1:?: 

25/ 6/9.:i.! t:mhll tele. 

1948 Olimpı)·:ıtlannda dere
ce alan atı et \'C ı:li resçilere te· 

berru edilen p:ır:ıl:ll'ln Sııorcula. 
rı Konımıı Derneği v:ısıtasne 
kendilcrınc lidendığl ttwsik e. 
dilmiş \'e durum ilgıll fedcra!· 
)onl:ıra tebliğ edılmiştir. Fe
dcrrıS) on b:ı kaolarının amatör
Jliğunıl t:ı dık ettıklerJ porcu. 
Jarın ferdi fştlr:ık formüllerlnln 
t:ır .. fınızdan Jnız:ılıınm:ı mı rf. 
ca ederım 
1 Temmıı:r.dıı gelen bu telgr:ıf 

tun sonra federa yon reisleri 
bugun llelsinkiye gitmiş ve 
mll-ab:ıkal:ıra katılmı' olan ı:o· 
cukların amatürlilkJerini tas· 
dık etnıl ler ,.,. Genel Sekre. 
terlik de bunl:ırı \'aktinde lleJ. 
siııkıye goııdermı,tir. 

O ır:ım:ın yapılmış ol:ın bu 
mu:ıntelenln do~rtılıığuııu Be. 
den Terblyeslnın bağlı olduğu 
elalıi)t'tli m kam olarak ?ılilli 

Eı,ılım P.:ıkıınlı:.ı hlldheııin ce 
re>:ınımı alt taf ıl~tı \'crdıkten 

onra su sckilde 'e ajans \'ası. 
ta ıle tebliğ etml.,tir: 

« Bu ı, bu şekilde cereyan 
etmem,.li ve bu noktaya geti· 
rilmemell idi. Bu noktaya gel. 
liikten onra amatl 1Uk1et1 mu. 
aile! olan sporcuların Olimpl· 

)·atlara istirak ettirilme inden 
do~acak neticenin memleketi
mize ve sporumuza yapac"ğı 
büyük zarar bazı {:urc~lerl kay. 
betmekten <lu) acağımız üzün. 
tüden pek fazla UzlintU \'ere. 
cektir. Bu hu u u aziz milleti 
miz.in takdir edeceğine enıı. 
ninı.• 

10 Temmuzda fnli , ar eden 
bu be) anat da ı:österıyor ki 
) apılmış olan mu:ınıelcniıı doğ· 
ruluğunu hükumet de kabul et. 
mi, ti. 

Sonradan hlik(ımetl kimli"· 
rin bu yoldan dcıııdiiruı> işin 
f tikaıııetınl drğıştirdiğinl bil 

nıi) oı uın. Hunu belki il ende öğ
reneceğiz. 

l\lacarların bize attığı golleı ılea 

Düıı yapılaıı yiiZuıe 
nıüsabakaları -

Dün Lidoda yapılan Kızılır· 
ınak yüzme mii abakalarında 
a~ağıdaki neticeler ..alınmıştır: 
Ba~anlar: 

100 ınetı e cı-lıe t 
1 - Sun:ı San :\f. S. 1.38.3 
2 - J,. Tokrlemir ~r. S, 1.41.4. 
J - E, Sar:ı~·o.:ıu G.S, 1.52.!? 

100 nıetre .S ı rliıstii 
1 - S. San l\l. S. 1 55.2 
:? - L. Tokdemir M. S. 2.14.5 

200 ınelı e lmrlıafnl:mıa: 
ı - \'edat Esin G. S. 4.52.6 
2. - E. Saraço~lu G S. 4.56.6 

400 metre serbest 
1 - L. Tokdemir M. s. 8.53 
2 - L. Oraloğlu G. S. 9.10 9 
3 - E . Saracoğlu G.S. 9.11.3 

Erkek.Jeı'! 

ıoo :ueı..e Seıbe t 

1 - Halil Yüksel G.S. I .04.7 
2 - Haldun İşmen Y.İ. 1.09 
3 - Yılmaz Özüak F.B. 1.09.5 

100 :u etre sıı tüst ü: 

1 - Bahri llüıt•kçl Y.f. 1.23.4 
2 - Haşim Tankut I\I. S. 1.25.5 
5 - Xcvz:ıt I~:ıydii". l\I. s. 1.30.5 
:!OO ) fl'tre Kurb:ıcalanı:ı 
1 - Engin Ün:ıl \'.İ. 3 O!l 5 
2 - E. Ba:.tın l\1. S. 5.1~ 6 
3 - Hıfkı Gıimuş M.S. 3 36.5 

400 Metre erbr~L 
J - Halıl Yiiks<:l G s , 5 22.5 
2 - Yılmaz Oı,liak F.B. 5 ::13.4 
3 - A~han Özbey B.J.K. 5.31 

biri 

dün alınan. 
1500 metre koşuda Lüksemburglu atlet Joseph Sd 

3.47.8 ile yeni olimpiyat rekorunu kırdı 
Jielsıııki 2G • (AP) - Bu 

gitn Olimpıyatlarda ~ apılan 
l!iOO mctrcllk ko unun finali 

Ru!~a -17 • Finlandiy;;ı :l5. A' u~ıurra 6. A<ustıırl,_ 
~ılı 'i·ı • ~fısır -.16 llollanda 9 • Aı·Jantııı 
Bul.,arı:ılan 51 · Mek~ıko H Haller 

ıııu ~u ııclkeyi 'crnıişlir: Su Olımpiyat halter 3ı l.ci Jo eplı Bar thel (Liik. en- I"oııu liirında Amerıkalı b O 
burg) 3 dakika 45,2 ()eni oliın- Olinıpı~allarda Su topu maç :\latarıstan 9 · Mısır rt 
piyat rekoru. J dakika 47.8 !ık !arı .u netırelen 'ermışur: Konoara.e dunyıı ıt 
eski rekor l!J3ti da Yeni Zelan. B .• \meı·ı:..a 6 - Romama 3. 117,5 kilo ile kır~ 
dalı Jack Lovclock tarafından ,- - - - - -

;~ciisB~ıc~l~~t~.liJlen (Amerika) -1 HELSINKI MEKTUPLAR/ 1 
3~ ~~k-~~·~r!~·;·Lueg cAırnan l jl Seı•Jıest ~.. ~te 
3 dakıka 45,4 ...., 1 :!"' 
4.cii Rogcr Banistcr ( İn~iliı) "' 

3 dakika 46. nı·eu· ı d.!:lt' 
5 l'i l'. ElmaLıut'k (Fnnsa) .._... 
3 46 .:> 

6'.cı noır T.anıbrr.s (.\alınanı l to'rl 
:ı dakıka 46,a. ı GüreJçi lerim iı fazla çalı ıma yüıünden 
4 :\:400 Bauak ı h ı · d ·· ld ~"n 1 a ın e surantrene o u. >~ 

4X400 lla}rak kosusu JJrıınifi Yazan: SEDAT TAY~ 
nali nılisabakalarında neticeler rr._ 
nlııımı tır: Helsınki, !!3 - Dört gün de\•am eden S<'rbcst '\ 'ı 
llirind ı.ı•ri: sabakaları sonunda esaslı bir nokta üzerinde durrıııı 
1 - J amaika 3.12 1 İ ı O .. ·ınıt· 
2 _ Fra nsa 3.12 fi / lO ~elıy~r .. Otedeııberi serbest güresc bizim göre:• jı;ıtı 
İkind srri: Oylcdır de yağlı \e karakucaktan ~eti~cn gürevı;ııcr et 
ı - Hirleşık Amerika :u ı 5/ 10 ~l'l·bcı.t glıreş hiı; ) abancı dcğHdiı· 'e nı:ıyoru çe!;ırt 
2 İngiltere 3.12 5/10 deıc c·ıkıp )adırgnmadan güı·esirler .. Yalnız ontarıı ~ 
i\iintii <.eri: taktiğini öğretmek, progı amlı çalışmalannı sa~ıarıı• 
I.- Alman~ :ı 3 10 5/ 10 dir. 
2.- Kanada 3.11 2/10 Jlalbukı di~cr nıılletlcr, bu güreşe bizim k:ıdiJf 

Bu scrıde So\yct Husya tas. intıbak edemezler .. Gerek Greko . Romen, gerekse ı 
fh ı•~e uğramıştır. giıre.;i \'c diğer gurc~leı· serbest güreşe hiç benzcfllC Jll 
C:iilte :ılnıa Fakat Helsinki Olimplyadındaki ~erbest gürcŞ 
J;nılııılnr ~ı 

k:ılarıııda suna şnhit olduk ki, serbest güreşe kar. g.I 
Kadınlar gl\ltc atına fiııa - artmıştır ve her millet bu gürc"e imkan nisbctinde ç ,c~ 

Iiııde S<ı\'Yct atleti Galina Zi· v LI"' 
din:ı 15 28 ile ol impiyat ~m. tır. 194B de Londı·a Olimpiyadında ~erbe~t gi.ircŞ fil 9ıı 
piyonu olmııs ve cllin)a rcko tarını seyrcdenlı-r, dört ~ene cnelki A'Tupalı, .A~ 0 
runu kırmıştır. Amerikalı giircşçilcrle bııgünkiiler arasında ı:ok rar 

11
, 

Ra~ketbol turıım :ı ının kaııaalincledirler. . Yani serbest güreşte esa::.lı bıı' i ıı1 
ıwtkeleri: ka\'detmis bulunuyorlar. Bu atakanın de\·am edece~ rt 

B. Amerika 72 • Çeko\lo- kak olduğuna ı;:orc, 1956 Olimpi,•adında bugüne rı:ı~tıf 
\ak,·a 47 k cıı" 

J ha tccrübeJi \'C km'\ elli ı;ureşçiler meydana çı ·a c 
Kabul edelim ki, scrbc t güreşte çok baı;ka ~~, 

bekliyorduk .. Fakat bu netirelerc ulasamndık .. BU 11 cıle 
ş::ır, Nasuh, Gazanfer gibi terdiheli ve kuvvetli gürt'~~I 
mahrum bir takımla müsabakalara katılmamız da 1 " 
miz neticeyi alamamızda esa lı hatta ba~lıca bil' fi~~i f 
tur. Buna rağmC'n iri bir netice alabilmemiz kab11.bı t 
c:ocuklar çok yorucu \'e programsız bir idmana 18 ı11• 
musJar. Buraya hayli yorgun geldiler. Birkaç gürcs.t''.orl' 
siz. \ C bezgin eüreştilcr, Siırantrrnc olmuşa bcııı 1\1ıf 

ldınan elemek. ınüsabıklnrı formda tutmak clr.~el ılt 
da bir ihtısa! i~idir. Bııgiinkil mod<.'rn idman taktığ 
kimi;ı taktik aıasında çok geniş bir mesafe vardır', J?S~ 

Alclığınıız nclke hiç de tatmin edici değiJdıl'· ııı 
dört birincilik alabilır \'e takıın halinde bir daha ş~v 
luğu kazanabilirdik. İtiraf edelim ki hayal sukutuııa 

' Modern hir çalısm:ı si temine ihti\'acımız var.. . 11ı;ı 
1936 ser' c t güre !erinde çok daha kuwctlı r ı; 

karşılaşacağımız. muhakkaktır. Bizim gurcşimiz oııırıı11~ 
ettil:imiz serbest giirewi 1952 Olimpiyadında kaptırtl \,~ 
nuyoruz. r:.ıJ;at 1956 da kaptırmamak için birşe~ Jel' 

• hatta ok evler yapmak zorunda ·ız. 


