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TONFUNK 
Radyolaı ı~ le. memlekctirı hP.r 
yerinden ;;unduz her ~aat İs· 
tan bul. İzmır Radyo İsta!) on· 
!arını pürüzsüz dinler~iniı. 

Abdülkadir Memişoğlu l 
Adres: İstanbul Katırcıoglu han . ..::::::======~~~~~~~~_..!~~~~~~~~~~~~~--~~~__:__~~~~~~--~ 

"11.: l:? - A\"l: 4002 - G 1'emmuz 19S~ Pazar - l~iyatı ıs kuru~tur. Başmuharriri: AHMET EM 1 N YALMAN 

!unan h'ereti rugoslavyada 
Cağalojlu 

merasimle karfılandı 
Heyet başkqnı, Türkiye ile aralarındaki dostluğun 
Yuqoslavyaya da teşmil edilmek istendiğini söyledi 
Türk Meelis h - yeti, A \,/·ustosta Belgrada giılec li. 

Muhalefete 
Can verenler 

l'aznn: 
Ahmet Emin y ALMAN 

1 938 sonbahannda tdi. .... • 
'orktaki · · '"'\ r 1 • rrglnmın neşriyat 

~ rrı ı .. me guı olmnk ~ 
d • uzere ı.on 1 
/a )nli)le "nır.rlkıı~o gidh·or· 

um. Londrnda hirlıa li • 
ılım l e ııır 'h ç g n kal· 
lesinde ı ı '":ı anlaşmasının ari· 
h z::I ng terenin Bl"Zettlği 

a n manzara ·ı . I 
glllıJcr k~ bl eyrettım. n· 
Hitlrri~ ,~;de rnesulh ha retile, 
l; dl • 0 5ıralarda en lerıni tcrketmi .. ~ ü •. 
, 1 d ı .or nu· :.~r ar ı. ngllterenln b.ihiiklu· 
g~nlin 5Jrrını teşkil eden her 
'Uksek l:ı)metı inkir il" 
~ ~ e ı"r 
urn~et imanına r'ka te~·· .' 

lor, dlktatOrlük ı t•min ı~ı· 
l"d ı · " e gız. ı en ~ zlıye hal ranlık du . 
tardı. 1nıiliz milli tcsannf1~:t: 
Jar_ı açık bir lnhllılt ve tereddi 
!stıdıdı gösterlyordu.M 

nu. hal~crln Jıarşmnda kendi 
kcndıme dedim ki: •Tarih" kad • ın ne 1~ gnnp cihel<'rl ur! Al· 
~an) ada turcyen bilgisiz dikta· 
tor; bu saniyede maddi \e mi· 
nbc'ı i ı\lman kuilrıet kaynaklannı 

a lalamakla ve ı .1 rnilll birlik nıı terenin 
ıuuruna, hfirrlyct l· 

manına tekrar kavu$1Dası nel 
ıine itimada tekrar alı m~ • 
nıdcıı canlanma ı itin icap ~d~ 
yük k laeylkl yaratnıa çalı 
malda me$ı:uldur .• 

YENi TEFJU~MlZ 
~~ 

APA 
( Bock Street ) -

YAZA~: 

Fo11-.ıy Hurst 
(:E\'İREl'\: 

Rezzan A. E. Yalman -Çarşamba günü 
neşre başlıyoruz 

Httau llul\a ., ı dl'li 

Ankara 5 - Büyük Menden~! 
onsını sulamak \C bu mıntaka· 
nın clcktrik ihtiyacını karsıla· 
ınak mak adile büyük bir baraj 
\'e hidra-elektrik santralı yapıl· 
nıasına karar \enim iştir. 

Gerek baraj, gerek santral in· 
şaatı için 216 milyon !ıra sarfe· 
dileeektır. 
Hazırlanan pl&na göre, Men· 

deres vadisinin yazın ııu sıkın· 
lıSJnı karşılamak, ta kın ulan. 
nı ayarlamak \'e enerji istihsa· 
linl temin etınek maksndile ana 
nehri beslemek için muhtelif yer 
lerc bendler ,,.e depolar inşa e
dilecektir. Bütün Menderes ova. 
~nın \'C cl\'arının elektrik ener 
Jıslni sağlamak için bırl Cal ei 

<Devamı a: 5; sn: ı de) 

:ı 
.tııadolu .t "~" 

Belı;:rat. 5 - Yugosla\yada on 
beş günluk bir ziyarette buluna· 
cak olan Yunan parlamento he· 

D nk" hldisedtJı sonra; Sadullah ÇUtçioglu, < oldı) Vf'hbi Emre, Dr . .,alp Ali To~garlı 

yeti \e Yunan mılli meclisi baş· 
kanı Dimitrıos Gondicas buraya 
i::elişinde 'erdiği beyanatla şÖY· 
le demi~tir: 
•- ?ılarc al Tıto > u Komin· 

foı ma kar ı ~ıriştiği sav~ında 
her bakımdan clcstcklemeğe az. 
metmis ibulunu~oruz, ıira böyle 
bir hareketin bütün milletlerin 
menfaati ıcabı oldu~u kanaatin· 
deylL• 

Gondic:ı-:, dı(,;rr taraftan Yu· 
nanistnnla Türkiye ara ındaki 
iyi münascpeUeri belirtmi5 \'e 
roemlcketinin bu münasebetleri 
Yugosla\'Ya~ a da teşmil etmek 
arzusuna işaretle · ~unlan söyle

u u (aıkada) antrenör ~ecati Hoca 

Enıirgan kampında ınüessif bir hadise 

-Gür8Ş Federasyonu 
lafkanı dövüldü 

. mi~tir: 

Kamptan çıkarılan güreşçi! erden Sabri Demiray, Sadul
lah Çiftçioğlu'na yumruk ve sopa ile taarruz etti. 

llnlasını öldfiren katil Ali Kervan 

Bala katilinin 
d~uşınası başladr 
Yeğeni tarafmdan öldürülen Gülizar'm 

kocası Hasan Kuriş iki gündür bulunamıyoı 
<Yazın 5 lnd aa,yfaauıthdır ı 

•- Çünlıil bu müna ebetler 
Balkanlarda barı~ın csaslanndan 

(Devamı Sa: 5: Sü: '7 del 
Kendini tutmak isteyenlere de saldırdı 

ANNA 
ff>AUKER 

• • 

AZLEDiLDi 

Dün, Emirgftn kampında mU· 
essif bir hfıdise olmuş, Güreş 
Federasyonu relsi Sadullah Çüt
çloğlu güre~ Sabri Demiray 
tarafından yumruk ve sopa ile 
dövülmüstür. Hldiscyi takip İ• 
çin Emlrgina gönderdiğimiı ar
kadaşımız Yılmaz Çctincr'ln Y•· 
r;ısı spor sayfamu:dadır. 

Eisenhower' ı;-ı 
Taft arasında 
Mücadele 

Chlc:ıgo, 5 (AP) - SC?natör 
Robert Taft, bu~n. Texas eya
letinin ihtillfa mevzu olan de· 
legele.rinden 22 sinin kendisine 
ve 16 sının General Eisenhowere 
verilmesi auretiyle hallini res
men teklif etmi~ de General 
Eisenhowcr'.in propagandasını 
idare eden senatör Cabot Lodge 
bupu rcddetmistir. 

Senatör Lodge, cTu iz ::ı ok• 
Georgia ve Lousinna'yı çaldık· 
tan sonra bu teklifi yapıyorlU) 
demistir. 

Georgia'nın 17 delegesi ve 
Louisiana'nın 13 delegesinden 

<Devamı Sı: 5; Sil: 1 de) 

Eski muharipler 
kongre~ i a~ dı 

Dünkü toplantlda konuşan hatipler, kadınların 

sahasındaki fçıaliyetlerini anlattılar 
hukuk 

-----0-

Pazar ilôvemizi 
müvezziinizclen 
israrla istP.viniz 

!JilleUer Arası !tadın Hu· ı 

Jcukcuların )edinci konferansı! .--------------------------------.. dün saat 10.30 da Valinin bir 

1 bınusmasıyla açılmı~tır. Vali 
konu~masını Fransızca olarak' 
yapmı~ ve şunları söylemi~r: 

•- Türk kadını annelik 5lfa· 
tının yanı ba~ında za· 
man zaman mümtaz idari mev. 
kiler almı~. Devlet i~lcrinde söı 

<Deı-amı Sa: 5; Sü: ı de> 

Ticaniler daktilo 
Makinesine de 
Düsman • 

..t nl-ııro Marut 

Ankara, 5 - Ticanilıkten Sil· 

nık olarak Çubuk asliye ceza 
mahkemesinde mevkufen muha· 
keme? edilmekte olan Ak köyün· 
den Nevruz KUçUkle Mustafa 
Poyraz ve iki arkadaşı dünkü 
muhakemelerinde mahkeme lıu· 

1 zuruna alınırlarken •Allah Allah 
<Devamı Sa: S: Sil: 5 de) 
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- Sergide, unutulmuı pavyon -
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Yr.ı tı"l nce --------""' gırilmez. Bunu 
h a 5 t a Yaı:an : \ da ha ta değil, 

\' A T A N 

Selıir lıatları vapurlarına 

yapılınadı 
.IJI 

henüz zam 

Muhtelif firmalar 
Mal almak için 

üracaat etti 
1 J 

hekim ta:on e-
lanmıı veya . J•e e der. Şah ın ken DUnkil bazı ,azeteler Şehir HattJ vapur Ucretlerlnc yüzde 
d 0 s t 

1 
a • dını saClam his 25 um yapıldığını yazmı5tı. Denizcilık Bankası umum mtidUr 

nmız bize so-rarlar: l-www-... .. ====....,,_,, ___ ...,.,. __________ _......., .......... = ...... - &etmesi hUi de muavini tnvi Yenal dun bu mevzuda şunları söylemiştir: 

Yeşllkoy l\fl'teorolojl fs. 
ta ~onunun tahminlerine gö 
re bugun şt>hrimiz \e chn· 
rındn hua umumi)etle az 
b11lutıu geçecek, ha\ a sıcak· 
lığı biraz artacak, ruu;tırlnr 
kuzey doğu l<otikametindr.n 
orta ktınette e ecektlr. 

1 
DUn Ticaret Odasına gelen tek 

lillere gore: bir 1\1 alta fırması çı-

1 
çek tohumu, bir Yunanlı fırma 
canlı hay\ an, bir Alman fırması _ Doktor ben den ze girebi- de ildirler. ğıldır. Esa 1ı bır muayeneden •- Vapur bılet ücretlerine zam yapıldığı döğru değildir. 

lir mı)ım' Bır kısım insanlar da güne&te geçme ı lhımdır. Kalbi, cığeri, Gerçi Şehir Hatları tşı,,tmesıni zarardan kurtarmak için btıyle 
Denız kenarında oturup da yanma moda ının cazıbt:sıne ka· böbreğı. hattA bazı ahulde sı- bir :ıomnıa :ıarurrt vardır. Fakat bankamız :zammı yapmadan e\· 

dtnıtden fa dalanmam k ger· pılmaktadırlar. Hele kadınlar nırlerı pek sa~lam olmı.)an in· • ı bi k d hükQ etin temay{llUnU oğrenmek ihtlYacını his-

Diln &ehrimilde hava z 
bulutlu rtml&. nırgArlor 
kuzey do tı i t amrtlnden 
km Htli esml tır. Glınun en 
dıışuk sıcaklığı 17, en yuk· 
ı.ck Z8 santigrat olarak kay· 
dedılmlştlr. 

u B arasında gurıe te yanmamış ol- un ıçın denız faydalı olacak \C r ere e m 
çekten b r bedhah ı lır. 8 7 "erde ·~rarlı olabilır. setmiş ve bu yolda hükQmete müracaat etmi6Ur. B.u milracaa-

ı k +• d hılde otu mak b r iptldaıhk .sayılmakta- ,, .... 
ka mem e e:.ıer e 52 

• dır. Gü el ama, bu ;>anış d ri- Bır taç sene evv ı, çok iyi tımızın neticc~ine göre Şehir Hotla~ bilet ücretlerıne zam l'a· 
ran h"men hukes, hekım men ye münhasır kalmaz da insa- yüzmesını bılen bır dış hekımi pılıp yopılmayacağı kat'! olarak belit olacaktır. 
etmedikçe denıze gırer. Dentı- · nın denızden blUgunU rıkarmıc.. Di"cr taraftan Deniz Hatları İ&letmemlz de ayni 6ekılde den uzak yerlerdE" yüzme havuz nın içi de çatır çatır yanarsa ~ .. 0 

lan \eya ırmaklardan ı:oll"r· b na ne dı~C'lim7 lardı. Zıra bu :zatın kalbınde ra :zarar etmektedir. Fakat na,·lunlara um yapmayı asla duşunmiı-
den faydalanırlar ve halt! yuz- \'anarak esmerlcft!lek hatsı:ılık vardı. Denıze gırme- yoruz. • KUCUK HABERLER me havuzlarını denizdrn su ta· !\loda ı ı;açmadır mesı ıcap ederdi. Deniz mevsl· 
f \arak dolduran ,.e deniz Jh. şıma1 memlek tlerinde esmer mınde <Deniz banyosu alırken 
ti acını bö lrlıkle karfılamaya ın an az oldu yana- boğulmustur) dı e sık sık ga-
çalı a"\ memleketler \'ardır. rak r "Ti r rn hı mcı a ol- ıetelerde okuduf:umuz vak"ala· 
Hudu+larının yarı~ı denizler- rı sadece yuzme bılmemekle ıza 

m • • ~ .ı ~raun ha kalkmak hatalıdır. Bunların 
le çevrıli {l)ma ına rağm n de- f t ge und ~lıni e mrr in an bır çoğu sağlık durumları mü-
rılzd~ fa dalanm kta en geri sa md r bı bır de af ta 
kalan b r mıllet ols k gerek· hti ;,ım '"'llli tu. Alman hekım &ait olmama ına r2 men denize 
tir • .. mua .. am bır tıcaret fı- gırmı l r 'e blmUşlerdır. .. .... lerı bununla ı ıidetle muc:ıdele D ,_.. k Uk 1 
lomuz vardır. e balıkı;ıhıtımız. cttıler. Bızde de berberlerın nu.ue ytilmP. m emme 
a..ud ·ııikt"n '-urtulab lmı"ştir. bir spordur. Fakat unutmama· 
•ı> " " u tura ka) ısı \C yah•ıt patlıcan ı ki ... b" d 
Ne de süngercilik ve aire gıbi kızartma ı renclnl almanın is- ı ço.ı. yorucu ır spor ur .• 
deniz ,,,e ... ,eııerı"nden fa•-'alana 1 Hattfı di. f'bılırim ki sporlar i-

0 •• ~ J·u tiy:ıkıle saa•ıerce kum arda )a- d ı ı d b" 
bılivoruz t in iktısadl cephesi tıp evrile çevrıle d()ncr keba- çın c en yorucu o an ar ~n ı 
"'"ylf' oldu"u «ıb •ıhht -phP>i ridır. Kalbı 'eya cığf'rleri hu 
"" 6 ~ a .. ~ bı gıbı kız:ıranlar az drğildir. 1 ğ d k d 

de böyledir Sahil halkından de yorgun u a ayanamıvaca · u-
k h Bu kızarm da o;adece e mer- rumda olanların dPnlze gırme· 

nl?e girenl,,rın sa)t~ı ço ma . Iesmrk makbul değıldır derile !eri bir fcltıketle neticclenebi· 
dut oldu~u ~ıhi glrrnlr"ln de rın ~ ızulmc i de arttır. r 
sağlık bakımından hiç bır kay. 1şte hal mız burhır: Denlıimiz ır. 
da Ubi olduğu yoktur. pi tir. Girmrk güc ve pahalı- Güneşte bir çok 

dır, girenlerımiz. de denı1e gir- Hastalıklar canlanır Denize girme lmk nı 
Dizde çok kıt 

B ir kere denizlerimiz çok pıs-
tir. BUtun lAğımlnr kayıt

sıı ve şartsız denize akar. Bu
tlln çopler denize atılır Anupa 
da Nice ve Cannes gıbi luks 
ve ıefahat yeri olarak &ohret 
bulmuş kıyılann blıylık bır kıs· 
mı bedava denıze g rmek için 

halka tahsis edıldiğl halde biz 
de böyle hır fey yoktur. Boş bul 
duğunuz bir yerden denize gir 
meğe kalk anız bır mUna eb t
ıiz.in ve) a bir ı;erser nın tera
.. 1ltllne uğramıvacağınw kım 

temin eder' 
Paralı yerlerdeki yük ek üc

retleri muntazaman ödeyerek 
denize gıreb imek her babayı. 

itin işi değildır. Bütün bu mil& 
külleri yendıkten sonra denize 
girebilenlPr ise denıze gırmek 
1,ın hıç bir sıhhi ka~da lüıum 
gormezler. 

menın kendı ine yarayıp yara- neniz meuımlcrinde, gizli ve
meyac ıtını, hattA zararlı olup remlerın faalıyete geçmesi 
olmıyacağını hıç dilşilnmUş dP· ı;cyahut zatülcenplerin sık sık 
~ıldir. Pek nadir kim e bu gorulmesı, daha cwel cığerlerı 
husu ta hekime fıkır sorar. So- sa~lam olmıyan bu za\alhlann 
ranlar ara nda da ızençler pe1' denizde yorulmaları ve vcre
nadırdir. Sanırlar ki ıırnç ol- mı kamçılııyıcı olan ı:Unesin Ul
dukhn icln hlc bir ı;ıhhl endi· tra violet şu !arı altında yan· 
&e olmamak gerektir. maları yüzündt>ndir. 

Denize girmenin $artlarını Deniz mevsımi meselesine 
Bilmek liizımdır gelınce! Her lıalde umumiyetle 

Halbuki durum hiç de böyle yaz mevsimi, deniı mevsımıdir. 
değıldır. Denize girmenin JiattA memleketimizde (Kar· 

bir tok kaıdeleri vardır: puz kabqğu denize dli&meden 
ı _ Denıze kımler giremez.. girmenıelıdır) diye bir de halk 

ler? te!Akkısi \"ardır. 
2 - Denize hangi mevsimde Fııkat bıışka memleketlerde 

gırmelidır? kı~ın bile de>nıze girenler cok-
3 _ GUnUn hangi saatlerin· tur. Hele ilk ''e son baharda 

de denize gırmelidır. pek çok kımse denizden aynl-
4 - Denizde ne kadar kal- maz Denıze girmek l~ln en mil· 

malıdır? sait saatlt-r sabah ve akşamdır. 
5 - Nelere dıkkat etmeli- Öğlısvin gUnC' in clvcıvll uat. 

dlr? lerınde g rmek hatalıdır. 
Dıkkat olunursa birinci mad· __ m_e,_·n_m_ı_s_a_:_G __ ._s_n_._s_d_e>_ 

dede dt>nıze k mler gırebilır? J 
demiyorum da kimler giremez.? r 
Dl) orum. '.Bunun sebebi basit- 1 

İzmir limanmdan 
İhraç edilen 
Mallar 
fzmır Ticaret Odasının tanzim 

l'ttıl!i ıstatistıklere gore 952 yılı 
birinci altı a)' ı ıçınde İzmir lima 
nından muhlt'lıf memleketlere 
169 871.496 lıra değt'rınde 220 
bin ton muhtelıf emtia ve 12 528 
baş kasaplık canlı hayvan ihraç 
edılmiştır. 

1 Ekım 911 den 30 lıaılran 952 
gününe kadar yapılan pamuk ih 
racatı, 94. 740.584 lira değerinde 
29.408 tondur. Bunun 15,699 to
nunu Almanya, 8.557 tonunu 
Fransa, 2 200 tonunu Macaristan, 
geri kalanını da Avusturya, Bel
çıka, Çeko5lovakya, İngılt,.re, i 
taha, Polonya ve Romanya al· 
mı~tır. • 

Bir esrar şebekesi 

meydana çıkarıldı 
İstanbul Emnıyet ikinci şube 

kaçakçılık bUrosu m0 't'I' .. Jarı mU 
hlm bir esrar kııçakçm ~ebeke 

sini meydana çıkarmıslıırdır. A· 
nadoltınun muh•etıf Yflrll'rlnde 
fubeleri olan b'l şebekenin ele· 
mantarından Bılecikli Ahmet 
Kutlubay trenden inince heybesi 
aranmıştır. Bu arada 9 ldlo es
r.ar ele geçlrılmlştir. Şebekenin 

diğer mensupları da yakali"n;k 
üzeredir. 

Can kurtaran 
Otomobilleri 
Arlhnhyor 
Bcledı30e, gorUlen llizum Oze

rine, cankurtaran otomobıllt'ri
nın arttırılmasını karar \ermiş 
bulunmaktadır. 

Y!\LO\'A • KrnTAL.\r.ABA 
\ APUR SEI ERLERİ 
ARTTIRILDI 

Yalo\ a ıle Kartal arasındaki 
araba vapuru st>ferleri arttırıl· 
mıs H~ yeni 'aurlardan biri mev 
cutlara ıl.hcten bu hatta verıl
mi§tır. 

, vRvr nim ii'iı 
K RŞJSISD i\ T( RKİYE& 
'UE\'Zl l'NDA KOXFERANS 
\ ı.niı.ni Bu yıl, butçeye konulan yüz 

bin !ıra ıle ycdı cankurtaran o 
tomobılı claha alınacak \e bu SU· Türkı e Mılll Gençlik komıte
reUe ŞPhir içındt'kl imdat vası· lnın davetlı ı olarak memleketı 
tatarının sayısı 21 e çıkarılacak- mlze gelen Fransız P rlamento
tır. , ıı azas•ndan Robert Buran .. Av-

Ancak bugün faali~ette bulu rupa Blrlığı karşısında Turkıyc.ıı 
nan 14 c'ankurtaranın ı<;ınde hur ı mev:ııılıı konfE'ran~ını dün ı;aat 
daya çıkarılacaklar da olduğu i- 15 30 da C~ a D'İtalia salonla
çın, yeni otomobıller gPreklı sil- rın':la 'ermı tır. 
rati temin bakımından faydalı 0 • A) rıca, Prof. Tahsın Bekir, 
lfblleceklerdlr. Balta 'e Zeki Me·ut Al n da 

Avnıııa Bırlığin tema~ eden ko 
lstanbul Baro u nıı m ı~r v:ıpmı lardır. 
kongre i yapıldı TEnıtzı,IK ısı.ERi fct • 

ı~tanb•ıl barosu öl'nelik kon- 3oo ni~ 1,jn !\ A l'RlLDI 
grpdni dtin saat 15 de Adlıyede Schrın temızlık ışleri vasıtalı 
1 inci Af:ırcezıı mahkt'me ı salo rının arltırılması içın bu yılkı 
nun'tla yapmıştır Kongrede söz Beledıye butçesıne 300 bin !ıra 
alan avukatlar, avukatların ı~tık konulmuştur. 
hallrrlnln tl'mirıat altıntiıı r>lrııan• Bu ödenekle Tcmlzlık Mildtir 
~ını ~öylemişler ve bunun için l f:lıne cop kam)onu ve arazfü 
yardımıa~manın arttırılma ını Is alınaC'aktır. 
temlşlerdlr. IST 11m1 r. SHlGİSİlliİ 430 

BİN Ki"İ GEZHi 
ISTANBUL ÜNİ\'ERSİTESfS'. Jstanbul sergısınl ıkl harta 
DE İl\ITİHANLAR SOS'A FRni çinde gezenlerın syısı 430 bini 

fstıınbul Ünıversitesıne bağlı 
hkültelerin 1931 • 1952 d rs se· 
nuı hazıran de\Tesi imtlhanlan 
dünden itibaren sona ermi& bu· 
lunuyor. 

bulmuştur. Bu mıktarın, sergı 
müdaetı sonunda 1 D'll)onu bu
lacağı tahmın edılmektedır. 

ANADOLl n !\N SEllilt 1izE 
1 ENIUEN SEBZE GEl,Di 

Son günlerde mey'\ c ve sebze 
lerın boU sm ı Uzerıne fıatlar 
da bir au me nıuşahede olunma 
ğa ba lamı tır. 

Esasen denize giren,erin ı. 
çlnde sıhhi i"apları du tirıe'll"r 
enderdır Blrrok kimse eğlence 
1'1n denız gıur. Tıka ba a mi· 
desini doldurarak glrenk'r az. 
mıdır? Bunun ne \adar tehli
k~li rldııl!wı•ın farkmda hile 

tir. Zira asıl olan herkesin de 
nize gırebilme ıdır. Ancak .ha TÜRKİYE 

Dun yenıd n 37 vagon Adana 
ve l\lersınden, 37 motorle de İs
tanbul cn arından hale mal gel 
mıştır. Yalnız grlen mallar ıtin
de bam30 a aı: çıktığından bam va 
fiyatları ) uk ek durumunu muha 
faza etmekte, 150 kuruştan sa· 
tılma"katdır. 

z sıhhi mahzurlar varsa denize 

Talihiniı:i yaklaştırınız 

10 Temmuz 1952 akşamına kadar 

TÜRKİYE R Dİ KAS 
150 Lira yatırınız:. 

u suretle ı;eşitli ena ve para ikram ~esl 
nıı gibi. 

kaıanabllece:ı. 

AHÇELİ 
• 

IR re de 
sahip olabilirsiniz. 

Çekllış tarihi 31 Temmuz 1952 dir. 
Her 150 lira için hır numara \eril.lr. 

Türkiye Kredi an kası 
1 tanbul 
Be oğlu 
fzmır 

Yeni Po·tahane karşısı. 
İsUklAl caddeli! 339. 
Buvuk Kardıı;alı Hanı. 

C. K. M. e 

ü ük indiri li fiş 

Fransız MPRİMELERİ ~~ kuruştan ,,, .... 
Yalnız 20 gün için 

B yoölu Galatasaray 261 No. 

Türk ckıbı;>le beraber Olimpıyadlara gıtmek isteyenlere 

ISTANBUL- HELSINKI - ISTANBUL 

UÇAK SEFERLERi 

Bılet ve malt1mat lı;in 

TORK EKSPRES HAVACILIK ve TURiZM A. O. 
Tel: 43194 - 49389 - 4.ıSZ5 

KERVAN SEYAHAT ACENTESi 

ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!I•- Telefon: 40758 

M D NO 
KARDEŞLER 

İ&tanbul Sergıslndekl büyük mu\affakiyeti 

H rgün saa 17 den 20 ye kadar MATiNE, 21 den 

24 kadar SUARE 

Cocuklarınızı ce n'llirmek ic:ln 17 Matıne·lne götUrUnliz 1 
Cadır. serinletici hava teslsatiyle mücl'hhczdir. 
B lt!>tlpr st 'ER sıncm-acının 20 ve 22 numar 1 I'! elerlnde 

satılmaktadır. 

67 yıl C-\H'I bugün, 6 tem· 
muz 1885 de Pa för kuduz 

a$ısını ilk defa tatbik etmiş· 
ti. rastnr aşn'I daha en-el 
krdetml&, fakat in anlar 
iızerfnde tatbikine imkAn 
bul mamıştı. İlim adımlan 
hu keşfi imkAnsız görduklerl 
için Pbemml)et nrml.)orlar
dı. Pastônin arkadıslan bir 
gün kuduz olan hlr hastayı 
kenıUslne getirdiler. ilk ı~ı 
hu hastııva yapıldı. Avnıpa. 
nın me~hur doktorları neti· 
rf' i merakla beklemekle he· 
taht'r, hastanın kurtulıımıya· 
c ğını 'e nlhııvet btrknr ı:iın 
'lonra ol,.rf'finl iddia edlvor· 
lıırdı. Fakııt on gün ı;onra 
yapılan a ılann te~lrl gorill· 
dıı ,.e hasta Mleştl. 

Pa tor, kuduz ıeromu u 
bulmakla lnıı nlığa büyük 
iyilik yapmııtır. 

TÜJ,RE,"TÇİ 

GARANTİ BANKASI 
lstanbul Şubesi 

Yeni Postahane caddesindeki 
:>eni binasında 

7 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 
Sayın halkımızın hizmetine girecektir. 

TELEFON: 
Santral 24890 

İstanbul Şube· 
si MudurJiJğü : 

24896 
24897 
24898 
24899 

25088 

Diğer sebze ve rneyvaların pe 
rakrnde fıyatJarı da o~ledir: Do 
mates 20 30, B her 50 75; Ay•c 
kadın faı ul) e 25 75 patlıcan 45. 
75; Vışne 100 140; Armut 100 
150; kayısı 75·150 \·e şeftall 75. 
180 kuruş. 

TEKNİK OK 'LDA 
lllERASİ 1 1· PJLr\CAK 
Teknik Okulun 19'i1 !52 öğretim 
yılının nıhayetc ermesi dola} ısı 
le önummdeki salı günü Yıldızda 
ki okul bınasında bır toren ya 
pılacak ve aynı s:iln bir de proje 
sergisi açılacaktır. 

l'El'<IİDEN JUH1U,İF fŞARET 
LE\ HALARl DİKİLDi • 

Altıncı şube mudurlu lı fehrin 
muhtelıf noktalarına yeniden 84 
adet Mılletlrrara~ı ı ret le\ ha 
sı diktirml ır. Bu le~halar, Ka· 
ra yolları grnel miıdurhı unun 
te~ıt ett!Aı şr.kıllrrdc hazırlan. 
mı5 olup, mak ada daha u;u:un 
hizmet edıleccktir. 

Gliseryum, Pammus'un yol· 
da durduıtunu ve kendisınl ta· 
nıdığını farkedince, utancın· 
dan Mııis'in kollarına sokul
du: fakat. yavaş yavaş kendine 
gelerek, bir elınl ona doğru U· 

zattı, yah aran kocaman goz.. 
lerıni onun yUz:fine dıkU. 

1 ' 1 
Mizls fısıldadı: «E\e döne

lim bir tanem, sultanım.> 
« Pamfılus,• dedi Gliser-

yum, «kurtar beni'ıı 
Pamfılus. onu bu raddeye 

grtirt>n ıstırabı.n derecesini 
hissedince, kalbi sıkıştı. Ya· 
\'ll~ça parmağını dudaklarına 
götılrdtl. Glılumsemedi, yalnıı 
'anına yaklaşarak cesaret ''e
rici bakısla~la yüzune .baktı, dönmeni istıyor• Mlzıs, koluy-
o.nra. ~lızls le beraher gıtmesl la kın belinden sardı, yola 
ıcın. clı le kasabaya doğru i· doğru ağır ağır yürümeye baş. 
farl't etti. !adılar. 

Gliseryum, baş örtüsünü Gllser~,ım, cama beni sev· 
ılnından geri itti, bir dizi üs- diğini söylcmlşti,1 dı)e mırıl
tun~ çBker<'k güç anla ılır blr danıyordu. Goz ~a~larından 
Pkı.de so) lenme1 c başladı! önUnü goremcdıği içın kC'ndını 
Seviyorum seni. tO\'!yorum ııııs'e bırakmıştı. e Fakat hır 
eni Pamfılus. Sen de beni kaç adımdan sonra geri donUp 
gevdi~lni sövlemiftin. Ne ya- Jıfüis'i iterek. cHayır, hayır!-. 
paca~ım ben7 Ne olacak be- Dedi, •Bir defa daha gorece 
nim hAllm"• ğim onu.-. Blr an. başortüsü 

Pamfılııs Mizis'e bakıp ge- nıi ağzına bastırıp Pamfılus'a 
ne parmağını dudaklarına gö· baktı, bütün ruhu gözlerındr 
ttirdO. toplanmıstı. «Pamiıluırı, der 

c Sus. ya\TUCu~um -. dedi dol!ru olmayacak~a evlenmr 
Mim. •Görmüyor mu·un. ye. benimle. Fakat yalnız da bı. 
rninli: konus~ınaz blılmle BI· rikma henı Bırakma b!ni 
ım de onunla korııı mam11mız U Krızis'i dü&lın. Çocuklar taslar· 
zım Hak. b11nimle berab r eve kcn beni bulduğun ) ünü dil-

şOn. Hayır, hayır, annen baban 
istemiyorlarsa evlenme benım. 
le; ma bıleyım, blleyım ki 
beni ha!A seviyorsun.• 

Nıha~ct Pamfılus. basını 
eğdi, gülüm cdl, ve ya\'a&ca 
ona elıni ı;alladı. 

« Bak, ba5ını eğiyor, Mizıs,• 
dıye haykırdı Gliseryum. 

« EvC't bir tanem ıı 
·Bak tızı , Ulumsu)·or ba

na. Gorebılbor musun? Daha 
b i bak l\lızıs • 

cıE\ et, 5imrlı de elini sallı· 
)or. Sen de Galla elini.> 
Pamfılus oıden ka) bolun· 

cıva kadar Gllı:eryum. bir ço· 
cuk s:ibi, he ecan içınde. elı 
nl salladı. Cğri bUğril taGlar 
Uzerinden yürilyerek uıun bir 
vol asıp eve döndUler. 

Yolda Gllscryum, onun gO 
llım<eyi&lnden bahsedi)Or. el 
allayışındakl başını eğlşlndr 

l\:ı mantıyı, s<'q:i d!'rC'ctı~ini cı 
karmaya çalı il ordu Oruc: tut 
masının sebebı listünde konuc 
tular, umumi\ etle nnı~ tulm~ 
Adrtinden bah~rderek, onıc:hı 

kimleri ı:ormüş olduklarını, 
bu kım-elerin oruçtan neler 
elde ettıklerıni ha•ırlama~a 
çalı tılar. !\lm . ı rarl • her 
6"Y yolunıı ~ırrcrk ' dı orou 
ednan baıııı hı-r ey ~oluna gı 
rl'crk Gorrrrk ı n Fa t nı 
ha\el su !ular. ve o s zlıHe 

korkul rı ~ene donclli bz<'rl 
rrne il .ır bir ~or urıluk ı:oktil. 
E' ll'rirıın k pı ına urdıkların 
da, Glı rr um. alt duda ı kı ıl
mı , .cozl<'rıncle korku. durala 
dı. crNe um am lıoşuna n dı>dı 
·Bır ara mr "ud rılı1•ı ır•u 
dlin~ada va ımanın kolal ol 
du"'unu andı ım ·ı;ın Tanrılar 
kızgın ban~ O sır da ha\atıı 
dair hıc bir şry bilm vordum 
sert şeyll'r sovlı>dım:" Kri1i 'r 

ne vapayım. d ını;ada \·a~am;ı~ı 
kolav sımn ordum Fakat tan 
rılar h11klı Ah. bir an Kmis 
le konu ahıls"m de. onun nP 
kadar. nP k d:ır ı~·ı ı'l}rtıırıınıı 
şimd ani ~ "ıırıı O' lı ehı l 
,Pm Ama \'Ok kı Krıwı ,, Mı 
zb'c tlontlü fakat hu ı:o1lıır• 
rlinlrrlrrn 1\1 i· • ~nııvhn rr 

krom ve dı l''" bir fırma da ııra
ate elvM"işlı kukilrt almak iste
mektedirler. 

Bu firmalar, alAkalı fırmalarla 
temasa ı:eçirılmelerl icın Tıraret 
Odasının vasıta olmasını istemiş 
lerdır. 

D ğer taraftan FraMa men elı 
bir haber. Fransız sanat atölye
lerinin sonbahar sergisinin 22 ey 

101 - 2 ekim arasınıia Pariste a
çılarağını bıldırmektcdir. 

Burada mücC\'1lerat, danlel, 
bronz, Iodt'rn St'ra'Tlık, krı•tal, 
mıne, Fa~ ans v ı; den mamul eş 
ya t•şhır cdılec~ktir. 

Almanyanin Adana eski 
Başkonsolosu 

şehrimizde 

Almanyanın Adana e ki baş. 
konsolosu sıfatlle memleketımiz 
de uzun mliddet bulunan 'e Turk 
inkılAbı hakkında tetkikl"rı ile 
tanınmıs olan Dr Krümmel gel
miştir. 

Ved, t ~edim Tör'ün Ktir pi· 
yesıni Almancaya tercilme ede-

rek Alman~ada tE'msıl t>ttirmış 
olan Dr. Kr ımmel memleketimız 
de bir müddet kalacaktır. 

Ankar da 
Tecavüz 

bir 

ıııuuıı v .. ~ .. ı. rl .u4..,. 
Ankara. 5 - Dtin gece sal-aha 

kar ı Çıftlıkten bir otomobılle 
donmekte olıın &ekıı ı;arho . Zeh 
ra adında bir kadına tecavüz et
l"(lı•lPr 'e şoförün 120 lirasını al
mışlardır. 

az a 
Kisi ö 

iki 
Ü 

Uunul ML~~~'rimlııfnı 

Ankara. 5 - Bu ak6am Kızıl 
~am "lldıı hır kaza olmu Sa 

llıhattın So'l'"'lın idare~lndeki 
dtizce plAkalı o'ob!lı;. karııdan 
gelmt:kte olan et arabasına ~arp
mıştır. Arabada bulunan Fatma 
adında dokuz a~lık hftmlle bir 
kadınla kocası Ahdıırrııhmnn 
hryinlerl parçalanarak ölmlişler
dır. 

------
RAZİl'E HÜSCAN 

ile 
ŞEl\ISI J"ATII,TAN 

NıkAltlandılar. 
Manisa 5/7/ 52 

i!l!m!l!!l!lmSWl••-.... ı 
, ... -TA \'·M-, 

6 TEl\l1\1U7. 1%2 
P Z R 

AY 7 - GÜN 31- HIZIR 62 
R Iİ 1368 - HAZ1RAN 23 
HICRl 13il - ŞEYYAL 13 

S\BAH 
ÖGLE 
lKlNDİ 
AKSAM 
YATSI 
İMSAK 

"' -

T u:ıtl t.'u11t 
04 33 08 49 
12.19 04.39 
16 19 08 35 
19 44 12.00 
21.45 02 01 
0218 06 34 

ktlmı , iki eli~ le oaşını yum· 
ruklayarak kapı eşiğine yıkıl
mıstı. 

* Pamfıluı; aksi yonde ytiril
me) e devam ettı Htıtlln ı:Un 
gezınd ğı ça.) ırlarda dolaşma· 
la başlndı, adanın t>n ilk•ek 
yerin" çıkıp ayn ve denı:r.e bıık 
tı . Basırd~ki mr elenin dar 
çe' re ındnn dhnfnı kurtarıp 
b ka ı;e,ler ıf l unmek ı~trdi. 

Bu kan sihirlı ı~ı~ın altında. 
ikı ~ımına kopııklti, hısırtılı 
delil lar açarak !im nrlan 11. 

mana eidısn l:"nıilerl dtı~lindu. 
Bu, '\Olu ı::Uvenli bulan dil

mencinin havallere dalClılh sa. 
at. çocııklııı!ıınu rliiştlnıltir.u, 
para51nı hc-~apladı~ı ~aattı 
Pamfılu~. Yunanlstan'ın ht>r 
bir tarafındaki binlercr. E>\ 1 
bu evler icındc. hayal \'a7ıfe 
sinin karanlık ayfalıırını rlur 
m~k~ızın c:evırısn kimi ıı kurl9 
kımi ııv;ınrnıq blrı'erre ırı ~nı 

dli Undil Krııı ın dedit:ı ızılıı 
•hanızi damı kaldırsan altına~ 
\Ptlı u<lı'•11 ran• hııl•ınurdıı 

Fusatlan 
Kaç rmıyahm 
nun ıehrlmhde mlll<-tler-

l!ra~ı iki kcıngre açılrJı. 
Hunlardan Olinyn E~kl Mu· 
harlpler Birliği Federasvo· 
nu konı.:reııln 14, Bt>ynelmi
lel l\adın Ruku ~ular kon· 
gresine dr. 28 .milk in tem· 
silcilcri ~tlrıık dmehiedir. 

P. T. T. İdııremlzln hu iki 
konıtre '""ilesiyle Mbra 
rııll .. , çıkardı.ltına dair hiç 
bir hahcr .ııozunıe lllsmedlğl· 
ne \·eyıı kulağıma çalınm1dı
ğınn gore, çıkarmadıl!ı ihti
malinin kunetli oldu unu 
ıann,,ıti onım: bu satırları 

da bu ı.anna dal anarak yazı· ı 
yorum. 

r.lrcok meml•lo•tlerde e· 
hemmiyetlf hAdiselrrfn :nl· 
niınümlerlnde \"t~ ·u!mrıifa 
hahsf gl'çf'nler gibi mll!Pt
lt'raras1 olmak mahlrrtinl 
taşn an kongrelerde ve top· 
lantılarıln hltıra pullAn çı· 
kannak J'osta idıırelerl için 
M bir ı:dlr kn 'nalı te "kil 
tı!IPr. irse!! ftalya, ro ta 
f da re 1 bu Jııısustıı hiç bir 
fırsııtı kaçınnaı. Zira Unluk 
muhabere ihthıtçlanna kııl· 
!anılan umumi ııııllara nls· 
brtlr mahdut miktarda bası
lan \"P baz n da ba~ılnn mlk· 
tarrlan anrak mahdut mlkta· 
n atışa ıın.rdilen hususi 
pullar, dünunın pul koltl'k· 
shonculan tarafından daima 
nranır \e de rrlrrl de Jı:ı~a 

bir 1amıında ha&ıikf değeri"· 
rintn ii~tunr, hatta hauın fla 
~ok fütüne ı;ıbr. Yııktlrfo 
Phrimbılr ~nınlmı~ olıın 
nıınya K:ıdınlar ·onızrcsl 

hAtırn pullarının bııl!flnkil 

de~l'rf, bunun hlr dı>llllfllr. 
Tıırkive Cumhurhrtl ku· 

nılduktan ı;onrn. P . T. T. 
ldaremhin bu gibi fırııatlar· 
dan fa,·dalanmakta havli an· 
la)ıslı da' nındı~ını ıomı"k· 
le memnun ol ı)orduk. Bu· 
nıın için. diln \ 1111ılnn millet
Jrrar11s1 iki konne için hl· 
tıra pııllan cıknrılrnnmıc ol· 
m~~ı ihtimnlinl ıtarlpseilim • 

Rlr $ehlrde vapılan mill,.t· 
lerara<oı konı:reler hlr iki 
ıtün içinde kararlatıtırılan \"e 
hanrlanan toıılantıl r değil
dir. Toprağuıda hu kııbU 
kongreler 'aınlarak memle· 
betin resmi makamı n bu 
toplantılardan en u birkaç 
ay once haberdardırlar. Bu 
itibarla hSttra pullarının ha· 
ıırlanabllmesi için veter za. 
man \Br d!'mektir. Kıılilı ki, 
pııllarımıı rskldPn olduğu 
gibi 'abıınC'ı memleketlMP. 
&fporlş edilmemekte. hlr kıs· 
mı ,.e hrlki ılr bü ·ük bir 
lmmı mrmlckctlmlzde bastı· 
rılmaktadır. 

nu yazım. bundan sonra 
me' dıına grlerek fırutlann 
kn~1rılmnmn51nı temenni mı 
hiyetindedir. 

Sadun G. SAVC1 

ON KELİMEYLE 
Geçt'n sene echrtmlzde 

dojtanlar ölenlerden 331 far:· 
la 'llltş •.• 

Güne 1 düimihor~ ... 
TATf,l~ERT 

Köprü i kel lerinde 

değişiklik yapılacak 
Şehir hattı -.·apurlarının KBp· 

ril i kelelerıne ~anaşmakta güç· 
lılk çPktıklrrinl gozonilne alan 
Denızcilik Bankası iskelelerde 
bazı değışıklik ) apmaya karar 
'ermıftır. Bu tadııat netlce~ınde 
vapurlar Koprtıye amud btr şe· 
kilde ısttele1ere yanaşacak bu sa 
yede daha fazla vapuru ısk~lele
re sığdırmak kabil o1!:aktır. 

Pamfılus Krızls'ı ve onun 
kOllerlnln duı:duğu ka\anonı 
dilşlındu; ha) nta, karanlığıyla 

da beraber stıkrelmesi lc:ln ver
diği gnrip olilidu hatırladı. Ve 
Krlzıs'i düşUndlikce. kafasıııda 
ki sıkıntı bir bulut gibi uzak· 
laştı. bır ürkrk saadet doldur. 
du içınl. O da hıı~atın blıtun 
doku~una ha' randı; nt> sıarıptı 
havııtın Pn zen.ı:ın arm~ganın•n 
başarısızlık, zulilm ,.e avrılık· 
lar lçindrn \Uk"rlm• i· \'&$a 
vın Krizis, arılar irınde ölen 
Kri11~: babasının zam n zqmarı 
kt>ndisine dcl!rn dil~üncrli ba 
kıfit, ve krndini yanlız sanrlı~ı 
zamanlar 'Uzüne gelen o vor 
ş:un lfııde· Gir crrnm'ıın h lin 
drkl çekingm t' rar.. Övle S?e· 
livordu ki onrı. diınva. ka• ııtar 
al'!açlar \e ı:uhrıfan. ve in~an 
e~\:ıııla \IİrOt+ııın ibl\ret ""~ıl 
dl; h ıı~i. r kın cli11nıe erı a· 
le\ lr.rirtl" o ıe~·tinlik 'amııt 
gıbi ''anıvordu: hu, Yarm fi 1 
mid olan hıl7llnlil bir a~ktı 
ek rriyıı hoş ı::örillmrvrn. \'P 
kı>ndı rrrrPl.:li~ine inanmavan 
bir ack. Fakat nf'den bövlı>~i 
ne mnliliıp. ve diln\'ll sırrııı•n 
kenrl nıfl' oldııl:unıı sanki ı:ıiik 
ten l'!Pltır<'k bir sr~n rho<'~tı 

ni btıkl P\'Pn hir acl·tı htı" A' 
ıcılfı k"~•k k"~lk "" örtfı!lh r1rı 
'e l fp in '>nlıır hri '" bir ı~ı~ 
ta vıı•• nrhrtlı · Fııkııt an~ı-ı., 

kal"'I hahrr verrli kı ona. bir 
(0P\ftlTII \'Arl 
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Ame ·· ada 
İnfi ·atcılar ., 

Yazan: E. T. 

ÜNYA ~ * iran Başbakanı lusad· 
dık dün istifasını 'ermt5. 
tir. 

~ - .... --~ - - -- . - - --·· . . -. 

l(ıbrıstaki Türk teşekkülleri ' 
• 

lııg~ ereye telgraf ~ektiler 
Savunma Bakanına gönderilen telgrafta Kıbrıs 
ile Yunanistanın birleşmesine her zamandan 
da~a ~iddetJi muhalif oldukları bildirildi. 

.t ftlldalu .t/4Mt 

Kuzey Kore / 
Askeri Akademisi 
Tahrip edildi 

..t udıılu A111Mt 

Seaul: 15 - Uıakdoğu hava 
kuvvetleri tarafından bugün 
açıklandığına gore, dtin Ku· 
zey Kore'ye l'apılan hava 
akınları sonunda kuzey Ko· 
re ordusuna subay yetişti. 
ren askeri akademi tahrlb 
edılmiıtir. Btiylece çok u· 
yıda Kuzey Kore'll asker! 
talebelerin yetiftirilmesi 
~arıda kalmı&tır. 

Amerlka'da ötedenbert bir 
lnfirntcı zümre urdır, nu züın· 
re kabu una çekllmrk, Ameli· 
h dı61nda i tılrre karışmamak 
taraftarıdır. t'ııkııt hu cere, ana 
rağmen Am!'rlka Illrlncl Duma 
H!!.rbine prdl, b\btik fedakar. 
lıldan goze aldı, itilAf ne,·tet
lerinln harbi kazanmasında baş. 
lıc-a lmll oldu. 

* Kıbnstakl Turk tt'ı;t'kl<ül. 
leri in ıltrre S:n unma 
Bakanına tclrrraf gönde
rerek Kıbnsın Yunanis· 
tanla birle~mrnne her ıa 
man daha muham olduk. 
lnnnı bildlnnl !erdir. 

j Lcfkoşe, 5 - Kıbrıstaki Türk teşekkülleri, İngiltere SömUr-
geler Bakanı Olı\'er Lyttelton'a çektikleri telgrafta. Kıbrıslı Yu· 

1; nanistanın bırlesmesine her zamandan daha şiddetle muhalif 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Son haberlere nazaran diln 
hava akınlarında dü~rülen 
dllşman uçaklar.lflın sayısı 
2l'di. Birle~i& Mılletler 
ha\'a kuvvetlerine mensup 
hiçbir uçak hasara uarama· 
ınııtır. 

Harp bltUktr.n son.ra infirat. 
nlık cereyanı tekrar ba~ r.iis
terdi, CUmhurbqkını Wilson'un 1 
Almanya ile memleket umumi 
dkAnnı 3·oklımıdnn, bir sulh ı 
mıaheder;I 3 apması. llletler 
Cemi eti Anıı ·asıısını hazırla. , 
l!!.B.!.1 t ·I karplanmadı: bu hRdi· 
ıeler lnfirelctlığın kunet bul· 
nıuı.nı Ee P oldu. Fakat bu hal 

erika'nın iklnd nun, Har. 
Jı!:ne glııneslne H~ en ağır y ükil 
)ü.kknm~ine mlinl olmadı. 

İki. et Dfinye H1rhlndt'n son· 
ra ln!tratalar tekrar ortaya •· 
tıımı.ar. Fakat bu~ük ço unln 
~u fıkrl benimsemedi; infiratçı· 
1'ın dun ayı muhakkak ı;uret· 
~- ~ç tu Du11Ja Harbine 61İ· 
rükliyece lnl anladı. Buna rağ. 
IV'..n C.mlturh ctçilt'rln ba n 
n re~ olmak 15teYen Taft el' 
il!! infıratc:ırlır. '\"alnız. 0 da eski 
miifrlt fikirlerinin bir cotundan 
aqıeçml$tlr. 

. Amerlkı'nın Anııpa')n aı; . 
ken udıruda buluruna ını iti· 
r~ etl!!h er, fıkıt bu yardnnın 

!ti 'cııt altı tüm nl a~m • 
ııru.ııu htl or. li<ı le bir tıhdl· 
din. •nlh itin t"hlib teakil ede-
c. ~P e izdir. 

Amtrlka Oumhurba~kanı 
Kengre e gondttdiğl senelik ra. 
~ lnfirıtctlara liddeUe b . 
c. ederek bl!nlu fçln ıı:Cçfin. 
cü Dtiıryı Harbinin d4vetı;llerl• 
t!Mrl lı:ullinıycr. Bu Uibir ye 
r dedir. Filhakika bul;un )enl 
btr harbe m!ni olan Amttika' 
t!.m ıl!S.ığı Udblrkr ,e bir 
harp P tla d rhal mildahal 
edecettnln bilinmesidir 

1nfira olar I& b~ın~ gellrlcr· 
!e bu ka11ut sanıılacak netice 
itibarile tlcüntii Dun a' llJlrbi 
bqlt ·ıbllecektlr. Hırp baıta. 
dıfun ıonnı Amerlka'nın lnn. 
utcıtık te.ma 'illlcrlnl bir tarata 
hır karalı: hıuh müdahal edt'· 
c~tt "" her turlu frdakArltğı 
~o•e alacağı nıuhakkalctır. ht 
~--derect'y '"ardırnıaktanı;a 
lere....,,.e ki.dar apılan tecnıbe. 

e, ıulhlin bir bütün olduğa 
hnuUnr. da anarak harbin ti. 
nünü almak d h11 do~ru bl h 
~~.: de~lt midir? Am"r~a'l~: 
f buyuk Çoğunlu unun bu 
ıkirde oldukları &ilphcslıdlr. 

ÖLÜM 
rl:ekel genel müdtirlliğü clpa. 

alma komi~~ on ~e!i etnekli 
~;ahfıı~edre Yilzbaıısı Yenı~ehir 

• · u an m"rhum S ~ l'in otlu -'?' ervet ı:ıe· 

BA1· E 
A l1AL SERVET CLGEN 
d~ hır kalb krızi neticesinde 
~ aat 15 de Miihllrdar cad· 

~;t'' ~zapaşı sokak 47 numa. 
te•ı ;ınde. "refat etmi&tir. Cena. 
ve~tl rınkı tıazartl'sl i:linU öğle 

e\lndcn kaldınlarak na. 
:~~anOsmanaca camıinde kılın. 

sonra Karacaahmett!!kl t1r1 kabristana defnedlkcekUr 

* Rumen Dışi lerl Bakanı 
Anna Pauker'in uziic. 
sinden azledildiği resmen 
bildlrilmlstir, 

* Kuzey Kore askeri Akadc 
misi Birlcşmlı l\lilletlcr 
uçakları tarnlından tah. 
rfp edilmiştir. 

Belçika güıelinin 

mücevh rleri çalındı 

Long Beach (Cahfornia), 4 
(A.P.) - Polis, düma glizellik 
müsabakasına katılan Belçıka 
guzelı Mananne Mulknder'e aıt 
olan l\e çalınan 5000 dolar kıy. 
metindeki mUce\ h('rlerl aramak· 
tadır. 

e er 
Yapabilirsiniz ? 

100.000 
100.000 
100.000 

100.000 

100.000 
100.000 

Lira ile on katlı 
bir apartıman, 

Lira ile bir fab
rika, 

• 
Lira ile beş bin 
donllmluk bir çift 
lik, 
Lira ile on aded 
ltiks Amerikan o· 
tomobılı, 

Ltra ile on iki 
traklor, 

L ra ile bır Uca· 
rethaM temin e· 
dcbılırsıniz:' 

100.00Q Lira ile mesleğı· 
nlze, allenıze, şah 
sınıza aid birçok 
güzel tasa\'vtıru· 
nuıu tahakkuk et 
tırebılirsıniz! 

Talihinizi denemek içın derhal 

GARANTi Bankası 
Şube ve ajanslartna koşunuz 

\c bır hesab açtırınız! 

Emniyet, sUrat, kolaylık 
demektir. 

1 

Trlgrafta • birlik• mevzuunda İngilterenln takındığı uzla1-
mazlık tavrını protesto maksadıyle diln Yunanlılar tarafından 
ılfın edilen greve adadat..i 95.000 ki~llik Türk azınlığının iştirak 
etmedıği tasrih edılmektedir. 

Berlinde iki 
Müslüırcın 
Kayboldu 

, 

Mısır ordular1 
Başkomutanı 
İstifa etli ' 

1;ııfırı Aft:'M> 'T\trlı llet:ıulu A/4T16' 

Bertin, 5 - Berlinde ortadan İskenderiye, 5 - Ml!lr ordu· 
kaybolan iki miislilmanın akıbe· lan başkomutanı Orgeneral Mu· 
tinden hiç bir haber alıdamadı· 1 

hammed Haydar Pa~a vazlfesin· 
ğı Berlındeki cami imamı Mu· den istifa ctml~tir. 
hammcd Aman Hobom tarafın· istifası kabul edilen başkomu· 
dan açıklanmaktadır. Bu iki mUs tan. 1950 s<'nesinde bu vaıifeye 
lümandan biri kadın • Alman • tayin edilmişti. 
diğeri Nkek • Pakistanlı • idiler İstifa ı;ebebi hakkında, hiç bir 
\ 'e Ru~lar tarafından hapsedl~· malnmat verilmemiştir. 
mişti. imamın aldığı fakat te)ıt l\1 1 h"k' ti 0 tad ıı 
ettiremediği bir habere gore ka· ısır yen ~ 1 ?mt r .oe;ll 
dın, Ruslar tarafından casusluk snıınma P.roıe~ml trtklk edıyor 
töhmetiyle 20 sene ağır cezaya İı;kendeı ı~P, l5 (~.H.~.) - Ye· 
çarptırılmıştır. İmam, Rus ,.P. nl ~ktısır İ h~kltılm<'h, TBUırkl~~lk A· 
Dotu Alman makamlarına yap- m"rı 8 • ngı ere, r ı) e . "e 
t ğı blıtUn müracaatlar cevapsız Fransa tarafından Mı~ı~a ~·".rılen 
~ 

1 
rl Ortadoğu savunma proJesını tet· 

a mı,,.ır. kik etmeğe başlamıştır. 

Amerikan 
Sanayiinin asıl 
Sahibi feriler 

HukOmet çevrelerinden \'erilen 
malClmata göre, yeni :Mısır hilkU· 
meti, teklif edilen bloka prensip 
itibariyle gimıeğe hazır bulun· 
makta. ancak baıı ıartlar üz:erin· 
de değışiklikler yapılmasını tek· 
life mütemayil göriınmek-tedir. 

Syngman adaylığını 
Jmym~arak 
Pusan l5 • (AP) - Güney 
Kore Cumhurbaşkanı Syng. 
man Rhee bugün ,·erdiği 
bir demeçte, mumkiln olur 
olmaz Cumhurbaşkanlıtı i· 
çın hır seçim yapılacağmı, 
kendisinin tekrar adaylığını 
koymak istemediğini ve hal 
kın bunu anlamasını arzula 
dığını söylemiştir. Bununla 
beraber ihü~tlmete mensup 
şahsiyetler, Rhee'nin, bir 
teklif karşısında yeniden 
başkanlığı kabul edeceği i· 
nancını helirtmi~lP.rdir. 

Hatay' m kurtuluşu 
Kutlandı 

İskenderun, 5 (Hususi) -
Kahraman Turk ordusunun Ha· 
taya J:irişinin 14 tincü yıldönUmil 
bugun parlak bır törenle kutlan· 
mı tır. 14 sene evvel bugün Ha· 
taya ayak basan Türk ordusuna 
yapılan tezahQratın aynlsi tek· 
rarlanmıe, 5 Temmuz: caddesine 
biriken binlerce' Hataylı, Meh· 
metçiklere kucak kucak çiçek 
ı;erpmi5 ve Kurtulus takıuferl· 
nin önünde kurbanlar kesilmis
tir. 

--~~---------------------~ A•ıoeUıtt4 Pru• 

New York 5 - Amerika'nın 
muazzam endı.istrisinin sahibi 
kim veya kımlerdlr? Bu konuda 
getenlerdc yapıla nmemleket 
ölı;Usünde tetkiklere dair bir 
rapor henüz yayınlanmış bulun· 
maktadır. Amerika'da çeşıllı en. 
dllstri .,.e fabrikalara sahip vı· 
z:ırette bulunan 6.500.000 vatan· 
daş me\·cuttur. Bu hesaba göre, 
memlekette 23 kişide bir ki&ı 
bır \'l'Ya daha fazla Amerikan 
kumpan~a~mda his edardır. 

Bu sahip veya hissedarların 
büylık bır ço!)ıınlu~u vrya ... 076 
sının yıllık gelirleri · veya ka. 
zantları 10 bin Dolardan azdır. 
Bu hesaba gore, Amerikan en· 
dilstrlsınin asıl sahibi fertlerdir. 
Mmılekette. endllstride erkek· 
ten fazla kadınlar his edar bu. 
hınmaktadır, Hisse sahipleri sa-

1 ym, bir nisbet dahılinde mem· 
lekelin batı kısmında daha faz. 
\adır. 

Başbakan lzmire gitti 
Ankara 5 CA.A.) - Başbakan 

Adnan Menderes saat 10.45 de 
beraberınde Tıcaret ~ e Ekono· 
mi Bakanı Em·er Güreli ve emir 
subavı olduğu halde uçakla iz:mi 
re hareket elmııitir. 

Bir itçi öldü 
Bahke ır, 5 <Hususi) - Ban· 

dırma'dakl Merinos tlftliğinde 
ı;alı~n Arif Çakır, de\Tilen 
traktör altında kalarak ölmlls· 

r-'----:~~._.~._...,!9!!!~~--~ .... ""'9::==-~---·.,._~tü9r•. __ _._. ... _.ll!!!!!!!!!~!!lll!!!!!!!..-. 

SÜTUNLAR ~~m~~uro@~ 
e.vU. rahmet eyliye, · 

AKŞAM 

•ECNEBt 
PROFESÖRLER~ 

.\. Adnan . Adl\'ar dU kü b 
~azuındı n as 
Üıü ' ecnebi profesörlerin 
.... _ 'eı-Mtenln idırı lelerlne tl 
.. uı edllnıeıtn· t k • 
diyor ki: 1 en it ederek 

. • Tekur di~·oruz k' 'k' 
ıcın .k " ·ı ı ·ı sene 
bınuı o:traUa gelmiı bir ecnc-
taına~~l~~ dlhı de olsa biz.im 
rıınııa l~liraak~ olan intıhapla
fJldır. Hatta b'asla doğru de. 
profesorün bu 

1~3 ~aç İngiliz 
mak istemedıkle . k~ı kullan. 

TİCARET 
BANKASI 

olabilir biri 1 1 

sızm evlerden Bu 
10 TEMMUZ 1952 

Ak~amına kadar 150 liralık bir Tasarruf hesabı açtırmak 
suretiyle talihinizi deneyıniz. 

s 

Birleşik Amerlka'da Cumhurba kanlığı scçfml,.rl itin CUmhurlyetçi Parti 11111 
geçt'nlerde Chlgago'da ~aptığı bir toplantıda Teksaslı bir partili toplantı 6lrasında Teksas bay· 
rağını sallayarak foto muhabirlerlnin, sinemacıların ve t'ele\ izyonlarına ,alışmasına m!ııl 

1 
Suudi Arabistan içl~leri 'e Sağlık Bakanı Emir Abdullah . Elfa rsal Csa~dı) lngllteredekl elti 
5eyh Harıı Wahbı ile Londra hı u alanında birlikle ,;ırfırlerk<'n • Emir ingilll're hükilmethıln 

d8\ellisf olarak Londra 3 a gilml5tlr, bir hafta kaldıktan ~onra Amerika) a gidece.1.-tir 

. 
lraıı 

Ba fJaka11ı 
, 

istilıı etti 
f'ü•k R ııvad•• .t ıanh 

Tahran, 5 - İran Başbakanı I 
:Musaddık, bugün lığleden gonra 1 , 
Şah'ın sarayına giderek hüktlme. 
tin istifasını Şah'a sunmustur. 

Şah, Musaddık'ın istifasını 
kabul etmıs \e ıktıdarda bultın· 

duğu müddetçe İran Milletine 
yaptığı hizmetler için kendisine 
teşekkür etmiştir. 

Diğer taraftan bugUn Dr. Ju 
sıiidık, Tahran Radvosundan 
bir konusma yaparak, Mıllel 
.Meclısi istediği takdirde, HükCI· 
meti tekrar kendisinin kurınağa 
ha:ı:ır olduğunu blldirmlstir. 

Musaddık, kendi~lnln yerine 
gelecek bir baska Başbakanın da 
hüviyeti ne olursa olsun İran 
retrolu için kendi çizdiği yoldan 
yUrilmeğe mecbur oldu unu söy 
lemlsUr. 

Musaddık, kendisinin lran f. 
cin tanıim ettiği siyasetin İran 
milletini maddi sıkıntılara sok. 
muli olsa da, çekilen lıdirıplartn 
biteceğini ve İran milletinin re
faha kavuşacağını ilA\·e etmfs
Ur. 

Andre Jan adında bir Fransıı cambazı blr helikoptere ba•l•· 
nan trapeze asılarak Parls üzerindeki boşlukta birçok cambaz. 
!ıklar )apmıı \C sonra kara3a lnmtıtlr. Cambn hiç bir göz ka• 
rarması, bas dönmesi du)madığını 03leml$tir. Yukarıda And!'6 

Jan Parls üzerinde c:ambaılık yaparken ·gorülilyor. 

Merinos fabrikası 
Kooperatifinde 
Yolsuzluk 

-------
İskenderundan 
Buğday ihraç 
Ediliyor 

l1vnıd !!ub frlmıdtn .tr.a4o!u LJ11llft 

Halk uyıınıklıla 
dhet edildi 

Bursa, 5 - ıerinos fabrikası İskenderun 5 - Toprak mah· 
Memur ve i çiler kooperatifinde sulleri ofisi tarafından bkende
SUmerbank mufettişlerinin bir run limanından harice yapılmak 

Tahran 5, (A.A .• - Halen suiistimal üzerinde yaptıktan ta olan hububat lhracUı devam 
seçilmlli olan parlAmentonun ya· tahkikat sona ermiştir. etmektedir. Bu hususta Pakistan 
Tısına muadil olan 37 Meb'us ile \Aki gorilsmeler de müsbet 

Tahkikat neticesine göre, koo· k'I ı · ld ,. bugün millete hitaben bir aı;ık. şe ·ı de netice enmıs o ue.un· 
peratif muhasebecisi muhtelif d b k o 000 t ıamada bulunarak, müstemleke· 1 an, u memle ete de 5 . on 
zamanlarda on bin lirayı z. mme· buğday ihracı kararlaiffiıştır. Pa 

!eştirme taraftarlarının entrika. tine geçlrmi& ve idare heyeti d kistana ı;evkedilece'k bu~day içia 
\arını \'e gayri meşru yollara mahsup muamelelerini yaptırmı· Çoruh ve Yozgat 9ilepleri tahsis 
tevessill r.derek, Dr. Musaddık' yan muhasebeciye avans açmak edllmlşllr. 
tan başka bir baekanı Is başı· suretiyle ihmali görüldüğünden Panama b:mdır;lı Sparto ~ile-

• bl de İskend run limanına gele 
na getirmıı ga-etlerlni tel'in climlect hakkında tanzim edilen "'' • rek Avrupaya yapılan satışları 
etmişler \·e halkı uyanıklığa dA· fetleke Savcılığa tevdi olunmus· ait buğdaylardan 10.000 ton )'Ük· 

kın yerinde ol rını ve bu hak. ı PlfiJlarda polısler mayo giyecek 
diklerini işltını~::1ığını MMe. Polis Inyafetıerlndc teklmul!.. c uı.·t löTA .\ ıwr.J 
hususta bir tetkik r. Artık bu ---- ----------- -----------
icab edrrsc 0 1 Yapılarak Cl!Vab: Elbette olamaz. De- zetecılerlc iktidar partisine 

muhalefet eden gazeteciler 
kendilerını •kanun nazarında 
mfisa\ in saymamaktadırlar. Se· 
refierine teca\iiz edilrn birçok 
ha)siyet sahipleri tarafından 
mahküm ettirilmiş olan bir 
hükumet gazetecisi bir tUrlil 
hapis ettirllememekte, aylar· 
danberl elini kolunu sallayıp 
dolasmakta, hlikOmet tcnkid· 
cilerini beraet ettirerek hapse 
atmayan yargıçlar he rlemlz· 
lenmekt llıı tehdit olunmakta· 
dır .• 

l_!ı!!..!~-~~..!..!Jl~!..~-!'!!!!!!l!!!!'!~!!!!!'!!!!!!~~~lll!!!!!!!!!!!!!~"et etmlşlcr __ di_r_. _______ ~ t_u_r_·------~----~--~-ı_e_m_e~y_e_~~a~şl_a_m_ı~çt_ır_.~-~ 

e dokunm nı kr si k llyılın Üniversiteler K at 0 a anunlara değıJ, ka· 
na bir madde bıle llh :0:~~· nunlar demokrasi) e dayanır: 
h~ ~tım oldu u fikrindeyiz: daha doğrusu dayanmalıdır. 
llhi . ususunda en büy{ik se. Etrafınıza şoyle bır bakın: 
h Y tl verellm amma idart Mal meydanda de:n mi? 
lt~~llırda kıskanç davrana. 

COMHORIYET 

cRALEp '""E 
ARSINa 

~ld~~o~~~:i. ditnkü ffıl.nsın. 
hı ~kGam ar,kıda~ımızın sayın 
dun::rı Ne!!meddtn Sadak 

rnıkal,,~ınde toruyor· 
n~ Demokra ınln da arırı yal. 

- kanunlar olahıltr m·.,11 

• DONYA 

lliiGDE l\lİTİ:.JGINDE 
BİR SUALrı 

Falih Rıfkı Atay dünkü bas 
,>az:mndı, M.P. 1illııheldli 
Osman Bölükbasın Niğde mi 
tlnglnde Valiye sorduğu: cSen 
Vali misin, D.P. Orak h şkanı 
mısın ... Sualini ele alarak: 

• Partizanlık hırsı öyle bir 
taassup siddetı almıştır ki. ik· 
tldar partı~lıı,cı hlzm t eden ga. 

i!iyor ve ilfıve ediyor: ..> 
ıı: Bu şartlar icinde b:m hU· 

l\tlmet gazetecilerinin: 
- Biz sana alçak. sana ne· 

mu~suz: diyoruz. Havdi dAva 
€!t' demek ce!aretini bulmala· 
rına havret ed!!r misiniz'!11 

HOŞ MEMO · Saadotin son perdesinde: neler saklıdır 

(ı<A,.~k'\l!A !!)-NE• HOŞ MtMı 
l>Y'UNCEtl- ..ıı1t1A- ~llJ/ • 1.ft ~ {i/,f> 

DIA ANAMl
1

, . iMA (JI,. 
O't:~~~AMIZ /~iN MAllN '.' 
Bt/TUN lrUNt.A.(>I 
eızli (JM!AkMIŞ .~ı 
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Long Beach'de yapılan 
d~niz fenlikleri 

RU!lar ikinci dunya sa\'aşının toplamakta. idi. Bir muddet Mn· 
de\'am ettiği sıralarda, 1ran· ra bu ccmıyct merkez ve sube· 

da gizli bir komunist şebekesi leri de İran hükumeti tarafın· 
kurmu lardı. Tahrandaki Sovyet dan kapatılmışsa da çok ueç ka· 
elçiliği. bu şebekeye merkezlik lınmıştı. 

Sıvas'tan ayrıhrken 
yapmakta \'e propaganda işi el· Radyo va ıtasıyle Sadrôzam Ali Rıza Paşamn hiç bir kuvvet ve zümreye 
çilik basın ata esi Da.nil Komi· ~ apılan propaganda 
sarof tarafından idare edilmek· 
teydi. Ata enin çalısmaları neli· ıran nıilletının mühim hir ço
cesinde İran basınından \'C bil· ğunluğu gazete okuyamt)acak 
hassa Tahranda çıkanlardan bir· kadar cahıl olduğu için Ru!lar 
çoğu, komiınizm davası için ka· komünizm propagandası yapar
zanılmıştır. Komi aror, 1943 e· lart:en radyodan ı;ok faydalan· 
ne inde • Barış Cephesi · namı mışlardır. l\loskova, Bakü ve Tas· 
altında toplanan 40 kadar gazc· kent radyo istasyonları İran hal· 
leden mürekkeo grupun dimağı kını Batılılar \'e iran hlikônıcti 
mesabesinde idi. Bu gazeteler aleyhine tahrik için Acem di· 
sadel'e İran umumi cfkan iizc· !inde durmadan ne'riyat :rııP· 
rinde tcsirll"r varatmakla kalma· maktadırlar. fran \'e Irakta ~ a· 
yıp propagandasını kültür mü· şayan Kiirtler arasında Sovyet 
cs5e.elerinc kadar soktular. Bir propagandası yapmak için. Bakü 
müddet sonra Tudeh Acem ko- ı·adyo unda çok zaman ayrılmış· 

dayanmadan yalmz başına 
makta devam edecek kadar 

hükumet mesuliyetini taşı

bir harekette bu-" manasız 
yar. aylarında olmamıza ra · 

men l.ong Bcach bır ha)· 
lı serın. Fakat oyle bır erın· 
lık ki New-) oık'un bunaltıcı 
ıca ından sonra ın ana ferah 

lık \'C rahatlık 'crı\ oı· Ga~ et 
mutedıl bir iklıme malık olan 
Long Beach, hıç biı zaman 
f z.la ıcak olmazmış. Bu h:ı· 
\'alinin havasına alı ık ol:ırı 
halk, ne kadar serın olursa 
ol un denize gırmektcn çekin· 
mbor, hattA gecelcrı bile lıu 

ı~I yapı~ Ol'. 

lunacağma ihtimal vermiyordum. 
-121i

Ht.\ l'li ·remsili~ enin 
,\nk~raıla )t'Tll'~mt i 
L;ınıı ıa~tırılnıı~ıı 

sız bır harekctU bulunacağın• 
da ihtimal \ermemiştim. 

Fırsat duıjkünleri 

Ali Rıza Pa~a kabinesinin n• 
milli siyar.eti tatbik edlt' 

cek kadar kabi!i)·ctıi 'e cür'et· 
kar 'e o zamanın müııkiılAtını 
tamamı}le müdrik \e ne dt 
duşmanlnrımızın oyunlarına l· 
let olacak kadar hamiyet ,e :RÜHık J>~niz 

Şenliklrıi 

G uzellık elçılerinı ellcrınden 
"eldıği kadar ağırlamau 

karar \'crmı$ olan Long Beach 
beledı) esı. nilzellcrin şerC'fıne 
türlü turlu eğlenceler tertip 
edı) or. ZI) afetler 'erb or. Bu 
eğlencelerin en güzellerinden 
biri de merıka "'Ütellik kra· 
lıçesi seçılmeden bir gece e\·· 
'el yapıldı. Bu da gece deniz 
üzerinde yapılan go terile?r \c 
gökyüziıne doğru atılan ha\ai 
fi eklerdi. Miısabaka haftası· 
nın son üç nünü güzeller için 
biİ' hayli yorucu ve heyecanlı 
olaeak. ilk gcre Amerıka gli· 
zellik kraliçe i seçilecek, ikin· 
ci ::ece dun:> a kralıçe ı belli 
olacak. llçuncü gcce de altmıs 
sekız genç kızın içinde en ta· 
fıhli i ba ına merasimle gü· 
ıellik tacını ı::h ecckti. Bütün 
bu he)ecanlı i~erdcn evHl :>a 
pılan denız gö terlleri guzel· 
ler ıçln hakiki bir eğlence o!· 
du. 

Sehlr arayının salonlarında 
Hazırlıklar tamam lanı~ or 

Akşam yemeğini otelin ye· 
mek alonunda, refakatle· 

rindeki Amerikalı ba)·anlarla 
beraber, yıyen güzeller yemek 
) erken şereflerine verilen bir 
moda defıle ini de seyrettiler. 
l.ong Beach'ın me hur terz.ile· 
r1 'c mağazaları. en güzel el· 
biselerıni güzellerin şerefine o 
gece gôsterdiler. Defileden 
sonra, her zaman olduğu gi· 
bl ~ı'Uplarla müsabakanın ya. 
pıJacağı büyük binaya gidildi. 
Bu binaya bir ne\'I halkevi di· 
) ebilırım. Belcdiyeye ait olan 
b.na. o kııda,. büyüktür ki içe· 
rıslnde l;ıe~ hin kisinin rahatça 
oturabilerci!ı mu:ızzam bir ti· 
'atro~u. a~ ı •cn ı, r kon5cr sa· 
lonu. ııfnk trfck ı:ö terilerin 

----·. 
J.ong neaclı'le Grlcnı:ul'iin mi arir olarak kaldığı 

mesh ur l.ala) ette oteli 

yapıldığı bir ıkl küçük tiyatro arkasındaki iplere tutunmuş 
salonu. gazino u, ı;elha ıl hal· gcnçler. deniz skilerinin üze· 
kın eğlence ihtiyacını tatmin e- rinde türlü marifetler göster· 
debilecek bir · suru kolaylığı diler. :aıotörlerden bkinin ar· 
\ardır. kasında üç kişi kayıyor, bir 

Sahilde olan bu bina, güzel· elle kendilerini çeken ipi tutu. 
terin mühim isler için toplan· yor, diğer ellerindeki meşale· 
dığı bir merkezdi. Büyük mu· !erle de koyu aydınlatıyorlar· 
sa baka da burada l apılacaktı. dı. Gençleri çeken ipler , .e 
Kocaman ıırojcktorlcr kayakçılann a:>aklarındaki ski 
Denizi a)dınlatı)or ler pek gözükmediği için spor· 

cular sanki denizin sathında 
Hava kararmı)a ba~1a~ınca uçuyor. kayıp "idiyorıardı. 

guzellcr sahile kendileri- Birdenbire top atılmıscasına 
ne ayrılan saha~a indiler. Önü müthiş bir gllrllltU oldu ve 
müzde büyükçe bir koy vardı. gökylizünde havai fiseklcr pal· 
Deniz gösterileri burada yapı· lamaya basladı . Yeşil. mavi, 
lacaktı. Kilomctrelcrce uzun· kırmızı, sarı yıldızlar halinde 

lukta olan sahil, pırıl pınl ı· havada patlayan fişekler göze 
şıklarla yanıyor, renglrenk ı· gayet güzel görilnen bir man· 
51kların tesıri) le gökilzü pem· ı:ara arıcdiyor. havada dağı· 

bcmsl bir renk :ılıyordu. lan yılclızlar süzüle sUzUle ye· 
Güzellerin bulunduğu yere re doğru iniyordu. Meraklı bir 

muazzam projektörler konmuş halk kütlesi bu göst~rilerden 
tu. Bınlcrce mumluk bu pro· ziyade orada bulunnn giizelle· 
jektörlcr denizin üstUnU gün· ri görmiye çalışıyordu. Herkes 
dilz gibi aydınlatmıştı. Projek· nesell, herkes memnundu. t. 
torlerin ara ında duran tele· çlnde bulunduğumuz karışık 
\ izyon makineleri gösterileri dünyada genç kızlar birer sulh 
teshil edecek, se) irci olarak ,.e iyilik perisi vazifesini görü· 
orada bulunan güzelleri tele· ~orlardı. Bir, bir buçuk saat 
, lzyona alacak, yanda duran kadar süren 5enliklerden son· 
bir mikrofondan da güzellerin 
sesleri radyo ile halka vel'ile· ra güzellik kraliçeleri ortalığı 
cekti. çın çın çınlatan alkışlar ara· 
Denizin ü Hindeki sında, ahalinin önünden geçip 
Me al eli ka) akçılar otomobillerine blndller ve ote-

Nıhayet gö teı iler b:ı,ladı. le dönllldü. Güzel bir gUn da· 
Ga) et süratli molörlerln ha bitmistı. 

tır. İkinci dünya savaı;ı içinde 
müni t partisi gazeteleriyle i · 
birlij?i yapan · Barış Cephesi • ba ın ataşesi Komisaro{ Kürt 
gazctclerinin ka~ıtları So,·yetler aşiretleri rei !erini .'loskovaya 
tarafından temin olunduğu gibi da,·et ederek bunlara komünist. 
bu gazetelere ayrıca mali yar· lik şınnga ettinnek ic;in ~ok ça· 
dımlarda da bulunuluyordu. So\'· lışmıstı. 1945 sene i aralık ayın
) et ordusu 1946 senesinde İran- da Azerbaycanda komünist isya· 
dan çekildikten sonra bu gazete- nı patladığı zaman Ruslar bura· 
Jerc kAğıt , erilememişse dt. pa· smı irandan ayırarak Kürt Halk 
ra yardımına devam edilmiştir. Cumhuri~e~ namı al~ında s_o,·· 

H • • d s t T s a'an yet peykı bır cumhum·et halıne 
arp ır:ın e. o~·ye ~s J . eti mi~ler Ye bu \'azı-1 

ının haberlerı Ro,·ter aJansmın· g t r n· I lı·andan 
k' t "h dT . d T . ve us arın çı· 
ıne crcıd · =· ı ıyor t ~s~ aJ~?· karıldığı 1946 enesi ara· 

sının ,·er ıı;,ı haber er ı~ı~ ııç lık ayına kadar dcnm etmi . 
bır bedel talep etmemrsının de ti. Bu cunıhıırı)'etın si"ui lider· 
bu hususta rol oynadığı sanıJ. !erinden :ııolla Mustafa bııgiin 
maktadır. Sovyet Ru )'aclaclw " Bakü rad· 

1 So'?'t propagand~''· 19.>0 de yo undan yaptııtı konusmalard::ı 
, Jcnıden ku\'\'cllenıyor iran \'C Iraktaki Kuı1leri hükfı· 

metleri aleyhine a~ aklanmağa 
t~' ik etmektedir. 1946 • 1950 encleri arasında 

biraz ge\ cmiş ı;:ibl gorünen 
So\Yet faaliyeti 1950 sonlarında l\ullanılan tahrik metolluı 
tekrar canlandı. Bu defaki çok ır.in ice ve kurnazca 
km'\·eUI SO\'Yet propagandası haıırlanmı 
o tarihe kadar komllnizm aleyh· Ruslar İran ve Ortadoııunun di· 
tarı olarak tanınan. bilinen ga· ğcr memleketlerinde ya a· 
telelerde bile te irlerini göster· yan halkın ruh haletini pek iyi 
meğe başladı. Bu gazetelerde de tanımakta ve bunlar üzedne en 
Batı emperyalizmine karşı rnü· miiesslr şekilde telkinııt yapılma 
cadelc, iran bir Amerikan müs· metotlarını pek iyi· bilmektedir· 
teınlekcsi değıldir, :Emperyalist· !er. 1949 enesinde Tudf"h parti· 
ı;-e hakka teca\'üzler gihl harcı si v<? pnı tinin bazı gazctclrri ka· 
alem komiinist nakaratı başlık· µatıldıktan ı-oııı·a So\ycller bu 
!ara tcs:ıdilf edili) ordu. 6 ubat metotlaı ı tatbiki" geçerek halk 
1949 tarihinde Tudeh partisi ka· içinde dcr\'İS sıfat \'f! kİS\'Csi al· 
pntıldıktan sonra d:ı parti ı:azc· tında propaıtandarı dolaştırmağa 
telerinde? ~Jrçoğu intisan . de· 

1 

basladılnr. Dini vaiz ''e nasihat· 
vam ctmıştır. Bu gazctrler ıçin· te bulunuyormuş gıbi görünen 
de Mardum gıbi tirajı 10 bin o· bu dervi Jcr i> asi maksatlarını 
lan gazeteler de \'ardı. dini ma kc arka ında gizledikle· 

l<üllilr müesse~lcı ine komil· rl lı;in bunların bal.aki buvi)·et· 
nizm sızdırmak için Tahrandaki !erini meydana çıkarmak çok 
(SO\"\ et · İran Kultur cemlye. mfi kfil olmaktadır. İ çilcrin fab
ti) ndcn istifade olunmu tur. rikal:;rına ve cahil köylünün ta 
Memleketin birçok taranarında köyiine kadar giderck bunların 
kütüphımE'lr.ri bulunan bu kurul . kulaklarına birçok 6eyler fısılda· 
kilapları, konferan !arı. konser \'nn bu ~ahte dervisler marife· 
\'e sahne tems.illeri \'asıla ıyk ti~ le yr"•lmı 'c \'anılmnktıı olan 
münc\"\'er ıtençliği ~atı ı altında (llcvamı Sa: il. 511. 3 de) 

~PAZARDAN i>filRA-< 
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S 1\ a~ıa , lJ('~ eti 'fems.ılı~ e~ c 
ı:arptıı nnina~ıp hir merkez 

intihap edilmesi mesele ı rlc 
müzakere mevzuu olmu tu . 
'Milli teşkilfılln anlaşmış bir hü· 
kiımetin iktidara gelmesi. Mec· 
!isi Milli'nin İstanbulda faali· 
yete geçme i mecburiyeti, İs· 
tanbulun Jıükümet merkezi olu· 
5U ve. bütün si}Bsi faaliyetleri· 
miı.in sıklet merkezinin de 
şarktan garba intikal edişi. He· 
yeti Tenısiliyenin de daha s:arp· 
taki şehirlerimizden birine yer· 
ıe~mesini bir zaruret haline 
getirıni~ti. Bu husus. He) eti 
Temsiliye ile kumandanlar ara· 
sında görlişuliirkcn, e\ velfı An· 

Sadrazam Ali Rıza Paşa 

kara onra Konya 'e Eski•e· Ali Rıza Pasa 
hircieıı hiri(inin tE'rcih edılnıcsi kabinesinin ı;i)uscıi 
füerindc durulımı~tu. O za. 
manlnr Konya muhitinin henüz sıvastan Ankaraya hareketi· 
taınamıylc siık\ınct bulmaına~ı mi yazmadan ene!, iki ay· 
mani olarak mütalea edilmi ti. danbcri ıktidarda bulunan Ah 
Ankaı a ile Eskişehiı"den birisi· Rıza Paşa kabinesinın icraatına 
nin seçilmesi düşünülmuşhi. da kısaca göz .sezdirmek isti· 
l\lüzakcreye iştirak eden arka· :) oru::ı. Ferit Pasa kabinesıni 
da ların ekseriyeti Ankarayı mill~t duşiırmuştil. Fakat Ah 
münasip görmü5lerdi. Rıza Paşa kabinesini iktidara 

Ankara 'e muhitindeki milli getırmek mes'uliyeti millete 
teşkilatın çok kuvvetli olması ait değildi. Milli te kilat, leni 
n o tarihlere kadar garbi Ana· hiıkümetle anlaşmıştı. Ancak 
doluda milliyetperverlere emin hükumetin bazı icraatı mllli 
bir melce ''arifesi görme i bu teşkilatın siyasetini takip et· 
şehrin Sıvastan sonra temsil mediği 'e yahut takip etmek 
heyetine merkez olabıleceği istemediği hissini veriyordu. 
kanaati üzerinde bütün arka· itiraf etmeliyim ki, o :zaman· 
dastarı ittifak cttirmi~ti. Yal· lal' bunun sebeplerini tam mfı· 
nız ben, dönerkÇlt tem il heye· nasıyle anlayamamıştık. Diış· 
tinin takip edeceği yolu \ 'C ko- • manlarımız yeni '\'.DZi)ettcn 
nak mahallerini seçerek \e An· ümide düsmiişlerdi. Ben şah· 
karadaki ikamet vaziyetini de san Ali Rıza Paşa kabinesinin 
hallettikten sonra \'ereceğim \'atan haini olanların esaret po
rapora göre temsil heyetinin litikasına miıtema) il olıbılece· 
hareketi kararlaştınlacaktı. Es· fini asla hatırımdan ~eçirme· 
ki ehir ve civarı 1stanbulda mi tim. 'Fakat paşanın mıllı si· 
toplanacak olan Mudafaai Hu· yaseti fazla müfrif bularak bu· 
kuk cemiyeti mebu !arına, İs· nun yerine daha mutedil poli· 
tan bula gitmezden en el mfis· tikayı takip etmek. i tediğini 
takbel siya etimiz hakkında sanmıştım. Ali Rıza Paşanın 
Heyeti Temsili)e ile anlaşabıl· hiç bir ku\\'et \'e zümreye da· 
melerinl temin maksadı,·lc en yanmadan kendi kendine hlİ· 
u)gun bır mülakat mahaİli ola· kümetin mc 'uliyetini tasımak· 
rak duşunülmil tü. ta dc\am edecek kadar mana-

• 

re arcttcn mahrum bulunuyor· 
du. lılaamafih Ali Rmı Paş• 
kabine i padisahla millet ara· 
ıııdaki mütereddit vaziyet 'e 

ıeraatıyle millet dü~manların• 
islemıyerek fırsat \errniştf. 
MesclA Balıkesir taraflarınd• 
clusmanlarımızın nam \C he,,a· 
bına faali)cte gcçmis olan • .l.b
met Anzavur, ilk te ebbiısu ı· 
rıısında her taraftan sarılarak 
riehaletc mecbur bırakıtmı!· 
bilahare Ali Rı7.a Paşa hük6· 
melinin tavassutuna inanan \ • 
itimat edrıı milli kumandanla· 
rımız bu zatı serbest bıraknııŞ· 
tardı. Hükumetin bu tavassu• 
tundan fazla ümıde k:ıpıla!I 
Anıa\'ur, 13 kasımda YunanJı· 
!ara kar ı tutulan mılli cephe· 
nın gcnsindc tekrar hareket• 
gcçmışti. Fakat Karacabe)'ı 
Kirmas1i. Balıkesir ,.c Bandır· 
madan li~erine yürümüş olıı.1' 
milli mıifrezelcr. 15 kasımdı 
Susığırlık ci\·annda müsademe· 
~ e mecbur etmişlerdi. Anza\ ut 
otuz kadar maktül bırakaral: 
kendisi Balıkesir • Bandırm• 
şimendifer hattının garbını. 
maiyeti de Simav çayının şar
kına kaçmışlardı. 115/17 kasını· 
da Kirmasliden Susıbr1ıga ;(et 
mis olan milli müfrezeler, Dt' 
ıcikebir simalindc bılcrle tel« 
rar musademe) e t utu~muşJar• 
dı. Anza-. ur burada büsbütiitl 
perişan olmu:itu. 

Ahmet Anzanır. emekli jan· 
darına binbaşısı idi. Damat Fe
rıt Pa!ıa tarafından İı:mit mil' 
tasarrıflığına kadar yukşeJtJI• 
miş ve sonraları bu memuriyet· 
ten alınarak gizlice irtica hı· 
reketleri tertibi için \•:uife)e.11' 
dirilmişti. Sırası geldlğı zanıaıt 
kendisinden tekrar bahscdece· 
ğlmiz tabiidir. 

.... ..-. ~ 

Fraıısada lıalkııı eıı ~ok 
sevdigi artist Kajbolan sevgilire mersiye! 

Fernandel uzun müddet Osmanlı Bankasında küçük bir memurdu. 
Kansı bankadan ayrılmasının el' an aleyhindedir. «orada kalsa daha 

Fransa'da ılmdı en çok .se,·i· 
len, halk tarafından en 

çok beğenilen artist Fernan· 
del'dlr. Fran ız halk tabakası 
bu uımn bo) lu, daima 32 dışini 
,Sstererek gülen san'atkara ba· 
)tlı)Or. Onu uzaktan görmek 
makaraları koyu\ ermeğe yeti· 
)or. Su hadise buna bir misal· 
dir. 

Evvelki ene Marsılyada ka· 
labalıkça hır cenaze alayı bil· 
yük caddeleı"den birınden ge
çerken halk durup şapkasını çı. 
karıyor, hUrmctkir bir tavırla 
ö1ilye karşı tazım vazifesini ya. 
pıyor. Fakat bunun arkasından 
tebessüm ctmcğe, sonra kah· 
kahalarla gülmeğe başlıyor. Bu 
deği5ikli e cb<'P cenazenin ta· 
marn arkasında Fcrnandel'i gor 
meler! idi. Fernandcl bir gtin 
ewel kaybettiği bü> uk annesi· 
nl mezara g:itürüyordu. Gillmü
)Ordu, ) üzündc büyük bir cid· 
diyet ifadesi .. ·ardı. Fakat onu 
bu ha.ide gôrenler bile kahka· 
ihılarını tutamı)orlardı. 

ltı tının önündeki 
:Sobtttı 

Blr ba~ka hadise de ~udur
Femandel 1939 da sılih 

altına ça rılm13, 15 inc1 tugaya 
vcrilmı~tl. Bu tu .. ay l\larsilya 
ı.ıslasında bulunuyordu. Fer· 

nandel de. dığer neferler gibi 
nöbetle mükellef tutulunca ça· 
\usuna: 

- Beni bu !;ten affedin, bir 
hidi e çıkabilır. 

Demiş, fakat çavuş: 
- Senin diğer neferlerden 

hiç bir farkın ~oktur. Sanki ne 
hadi e çıkııbillrmış''.. Sill~ını 
al da nobete ~it. ma11' 

Emrini \ermi§tır. l ernandel 
de silahı alarak kı lanın önun· 
de nöbet beklemc e ba~lamış 
tır. Kendisini gorenler derhal 
haberi başka rına )etı~tlrmı 
ler. halk: 

Gelın Fernandel 1 to•e 
hm' 

olurdum» diyor 

le bur ı:;,·an ız 

Di) erek kışlanın önüne ta· 
§ınma a ba~lamıştır. Kalabalık 
o dereceyi bulmuştur ki nakıl 
\'asıtaları durmuştur. Bu \•aıl· 
l et kal'Şlsında Fernandcl içerı 
alınmı5 ve nobctten a((edılmis
tir. 

7 ya ında 
\rli t: 

rcrnandel 1903 sene ınde 
l\lar ıll ada do~muştur. Fa· 

kır bir aılcye mensuptur. Baba 
sı aktördü. Kendisini çocukken 
sahneye çıkarını~. 7 ) a ında i 
ken Iarsıl~a \&!jete snt>nelc 
rınde ~arkı soylemege ba.ln 
mışur. . 

Ah l\latmazel lto e 
~ue hediye edecek lmçuk 

bir ~e) im ,·ar 
c: rkısınl dınle~ enler kahkaha 
!arla gulerek rBu çoruk )aman 
tuhaf hukmunu 'ermı.lcr· 
dır. 

komiği Fernandel 
Omıanlı Banli:asında 
Memur 

-4 
Femandel bir parça bıiyüduk 

ten sonra Osmanlı Banka· 
ının l\larsill a ı:ubesine memur 

olarak girmi5, senelerce bura· 
da çalışmıştır. 1925 de. banka 
1ıemuru ıkcn c\ lenmıştir. 

Evlendikten bir mliddet son· 
ra Eldorado miiıik hulline ge
cesi ı ıo fraııaa artist olmuş· 
tur. Bu münasebetle b:ınka\'I 
bırakmak Jaıını gcidiğinden ka 
rı koca arasında şıddcllı bu 
münakaşa ba~lamı tır. Fernan 
ıiel'in karısı kocasının Bankıı 

dan ayrılmarlıısını i tıyor, ar 
tıst buna ıu suı e . lc mukabele 
edi)ordu: 

- Çok para kar.anacağım. 
Bugünkü kazancımız ye 

ter, ben fazlasını i tcmiyorum. 
- le hlır olac"ğım. 
- l\lc~hur olmak saadet te 

(Deunıı Sa. 6, Su. 3 de) 

evirdi çe,·lrdl, 
ölçtü, OD• 

ra hükmünü 
\erdi: 

~mü - Yelek neden ortadan kalk~; ? -_· ! 
Güzeı Tan ınmış Fransız muharri rinin makalesi - Eski yelek-

kamas, iyi bir f k" ki k d Al 
tosmm ol•· er, es ı ş ı ar - Para çan tası, or onlu saat - tın-
ca1ı:... Tabii ( I 
yeıetsiı. ar nası muhafaza edili rdi ? - Dünyanm temel di-

" - Kumaı 

· ;,o~ ~u~ m '· ı reğ i sarsılıyor mu ? 
- Yeti lyor, fakat 3imdi hiç • 

kimse. bilhassa kruvaze ceket· ..,. __ _.._,,..._..,. ______ """'_ .... _..,. __ ..... _ ... __ .,.._ ... _ .... ___ 1' • .:an : E. T. ..... _ _.. __ ,,_..,. _______ ......... _.... ___ ... _ .... ___ .,.._~· 
le :)·elek giymiyor. Knıvue 
smokinler bile yeleksildir. 

- O neden öyle? 
- 1'tldin lüzummz bir şey 

oldutu ani asıldı . da oadan ... 
Yazın terletiyor, vücudu rahat· 
sız ediyor; kııın da ısıtmıyor. 

- \'azın yeleksiz gezmeyi 
anlarım, fakat kışın )elekten 
nasıl vazgtçilir!. 

- Sw•terltr nt. güne duru· 
yor?.. Una soğuyunca sveter 
giyilir. Bunu, ister eniz. güm· 
lr.ğin altına giymek de kabil· 
dlr •• Yelek yauş ya\·aş on do· 
kuzuneu asra mahsuc; gerilik 
:ılimeti sıyılmala başlandı. 

o:-; ı.IR.\ 
TF.~7.II,AT \'AR! 

Şimdiye kadar binlerct; ) elek 
dikmi olan leni birdtn· 

bire buna düş 
man kesil· 
mi ti. U ul· 
ca: 

- \'t.lek i1 
kostüm ıçın 
dikili parasın· 
dan on lira 
tenzilat > a· 
pıyoruı. 

Oeıli. Dü~ündüm: yatın hiç 
kullanınıyııı·:ı~ım. kıo;ın da l.ul· 
!anacağını süpheli 011111 bir Şt'Y 
için bo ~·E're on lira feıla el· 
menin akıllır~ bir hareket ol· 
madığına karar \·erdim: 

- Pekila ~eteksiz olsun! 
Dedim. 1'trzi bu ı.ararı mem 

nunluklı kır(ıladı. 

- Kuma ı bir parç~ faıla al· 
ınışsınıı. koca bir parça arta· 
cak. Onu da ko tiimlt birlikte 
\'nirinı. rleıli. 

r'RANSIZ MUBARRİRlSIS 
TEES ÜRÜ 

Dükkindan çıktım. Tramvaya 
binince yeni aldığım Fiıa· 

1 

ro ıuetesini 

f' 
' a~tım. Birin· 

rı sa~·fası..a· 
da Goncourt 
Akademisi a· 
zasından Yr. 
Fransanın ta 
nınmış mu· 
harrir
ltrinden An· 

clri Billy'nln • Yelr.gin sonu· 
ha lıklı bir yazı<ıını gorunce 
merakla okumağa ba tadım. 

Bu alelldt bir yazı dejil. 
Adeta kaybtdilr.n f.evgl1i~·e mer 
i~·e leli!- Fransı7 muharriri 

bir kostüm yaptırmak ll'in ttl'· 
ıiye gitmiş terıi )·elrğin arlık 
tarihe karı<itıHını. kim rnin ~e· 
lck gi~ medl~inl. hu thtplt 'e· 
Irk dikemireceğini söylen.is. 
l\luharrir buna ihiilmü : ,u 
satırları ~·nıyor: 

•Ttninln ö7.lcrini l~ilinc·r 
hana e ki medeniyetin temel 
iliı-tkll'rindtn blı i daha tökii· 
yor gibi geldi. l'apkadan <ıonr:ı 
yeltk ... Rurjuvati. . l'mholleri· 
ni birel' birer bırakmağa mı 
karaı- ,·erıli? Kasl.'Pt \'l" bur· 
nin kar ısında şapka burjuva 
iıli, yok t>ılildi. Simdi saçsıı 
ha lı hirkar: sadık taraftarın· 
ıtıın h~~ırn hiç kimse ıapka giv 
nıiyor. Yelrk de bunun iıli. 
Onı.ı dıı •arl'>ô:. dl'11ildi.• 

T\R)HE ,1,\LOl.A:\ 
n:r.F.KI ~R 

ranınmı<; rran ıı muharriri 
hunrlan ~nnra \'tlriln ta· 

rlhı;csini ya· 
pıyor, •orta 
çafa kadar 
g 1 t m 1 ye· 
lim: yelrk· 
ltr asıl 14 iin· 
rii ı.ouls 111· 

manındıı !'ağ 

het görme· 
ğr başladı. 

Bu ra(bet on ~ekiı.incl asırda 
son haddini lııılılu• ıliyor: 
Fran,ıının me hur politika ve 
sınat adımlarının fideta tarihe 
n1alolan yeleklerinden bahse· 
diyor. 

Andri Bilh e ki ~·.-le!..IE'r \'e 
barı eski ~ıklar hakkınılı da 
n1aliımıt veriyor. nu malumata 
göre ~-etek, 1800 enesinden 
!!Onra, erkek kıyafetinin f'n 
muhim hir parça ı halini al· 
mış. Sıklar \'l'ltklerr !liOn dr· 
rue dikkat l'derler. ipekli ku· 
maştan, kadifeden 'elekler 
''aptınrlarmış. 1S30 ~enesinde 
hrmı!t yelek pek moda imi . 
nu yeleklere mııdl'ni lluğmelt>r 
dikilinni,. 

l\fuharrlr diyor ki: ·Yr.ltgin 
hiı· tu•h atılm~sının. hatta 
ı.mokinln yclf'ksiı siyilme i· 
nin ~ebepleri meqlaııdııdır. F.' 
,-eli ~adelik lhliy;ı·ı... ı\rtıı.. 
Iürumu kalmamı~ hir f'lhio;r. 
parc;a~ını muh:ıfımı r.tmrkte 
ne mana var? •. \'eltk e kiden 
liizumhı iıtl • .._nnkil rebinl" 5aat 
koyarlardı, pııra koyarlardı. \'t 
idin bir cebi ideta pan ~·an· 
ıası \'atife ini göriirdü. Ru CI'· 

bin ~i~kin olmn ı zenginlik Rhi 
met) idi. Sinırli hl'rb n kadar 
rııkirlr,11 l.;i \ ,.ırıı.ın rf'tıinr 1'3· 

ra koymak öyle dur un, ~elek 
ortadan kalkı) or! ... • 

Andre Bilh· bundan sonra 
e ki beyaz pike yeleklerin ha · 
ntini du~ dıığunu ö~ lü) or, ko· 
ıı rcnk yleklerin yakasına şr:· 
rll gibi konulan inrr. b"yaz pi· 
kenin yeleğe 'erdiği güzelliği 
anlatıyor, adeta ağlamaklı bir 
ta\ırla: •Artık ~aıımı kc me· 
Ih im: cünkü hafif bir ~·azı ynz· 
~ak niyetinde il.:en gôriiyorunı 
ki ~ aıdıl.:larım a<'ıklı hir hal 
alıyor• diyor. 

CEŞlT ÇEŞİT 
YEi.EKLER: 

rran~ız muhan irinin yaımnı 
okıırkt>ıı otuz, otuz bes sc· 

ne enelin!, 
ilk gen~lik 
la ın an 1 a· 
11mı hatırla· 
ılım. O tarih· 
lerde ;)ell'k 
bizde de ha· 
kikaltn ('Ok 
rağbette iıli. 
\'eleksiı el· 

hi c ~iiylP. ılun;ım. klyafetinc 
bir parça itina eıtE'nlcr. ya1lık, 
kı~lık ç~~it çe it ~clE'klf'r ım·. 
tirirl,.rıli. Yımn 1'11 sırat: gün· 

!erinde bile 3 eltk it. ı;t.zilmc7 
ıli. \'a lılar. ağırba lılıır, f'ran· 
~17. muharririnin hAh ettiği be· 
yaı pikeden ~ elt>kler glyerlrr· 
di. Gençler, ~arım yelek deni· 
len \e iki rehi de buhııı.ın bir 
karış eninde bir l.11,ak kulla· 
nırlardı. Ru~aklar ekı:ni) a 
fantezi kumaşlardan yapı~ırdı. 

Kıslık veltklcr ,.ok nıiıtellt\· 
\ i, <'Ok ec itli idi. ihıi~ arlur 
~at örneği ~ rleğc rağbP.I rJer 

lerdi. Orta yaşlılar kadife ltY• 
fantezi kuma~tan yeleyği be' 
ğenlrlerıli. Gençlere gelincei 
gri, yahut bej rengi podösiieıl 
) tlckler ba ta gelirdi. . 

\'elekler de modaya tibid•· 
nir aralık krunze yani iki ta· 
rartı )'elekler pek moda idi· 
Yelek hazan boğaza kadar )ia• 
pah olur, krl\'atın ancak dil' 
ğumü göriilürdu: bazan göb8' 
ğe kadar açık dikilir, krnatıll 
U('lan meydana çıkardı? .. 

llE;\l '\'ELEK. HE'.\1 
PAR.\ ÇA~TASI 

y elek eskiden Fransız ınıı· 
hıırrirlnln bah ettiği gibİ• 

hem saat• 
hem para ko)' 
mak icin ıii· 
zumlu idi. sıı 
günkü kol 
sa ıtır.· 
rinin meyda' 
na çıkmadı· 
ğı 1.1manıar" 
da herkes ı.ot 

donlu saat l{ullanır, bunıırı 
ta~ımak için de yeleğe ihti)'aÇ 
duyardı. Paraya gelinrt.. nı•· 
<leni para deninde koca bit 
para çantası taşımak isterrıl· 
l enler ufaklıkları ytlcğin sal 
taraftaki alt er.bine atarlar. sa· 
n liraları bunun üstündeki ~ 
be ~ trle$lirirlerdl. Cebinde bit 
kaç lirası bulunanlar bir!>tri il· 
1erlnc dört beş altın lira bO' 
vunda mahrazalar 1.:ullanı!.7•tı 
hunları saatin kordonuna ili1' 
tirirlerdi. Zamane kibarlıı'1 
mahfaza yerine küçük bir al· 
tın kc e kullanırlardı: .• 

"ft'lek muhakkak elbise t. 
ha ka bir sfü. başka bir zara· 
fct 'f'riı ıli. Fakat imdi in nn· 
Jar Mi Sten, 7al'11Fetttn en·eJ • '' 
ılelik ::morlar. Bu itibarin ,.ıı 
~ac;lılıır. İıalla aksakallılar bilt 
~ elrği aııyorlaı'. Bu gidi~lt "!f.' 
lt>ğin bir gün tamaml'n ta'l'ilıt 
kanı;a<•ağı muhakkaktır. 

.\ndre Rilh"nin eski bir ıtos· 
tur.u kAybettiğl için teessür 
ıhı:;ru!1sını. hararetli bir 111r~ 

siye ·::ızması:u anlarım. Fa!\JI 
\ l"lek ortad:ııı kalkıyor ıl I ~ 
• P.) 'ııh dünyanın temel dlrrı:. 
f rsıı.~-.r: • .(ibl hiıkdmler ,e 
rilmc inr :ık'ını crmeı. 



t 
t 

' 
r· 

ıı· 

bİ· 
at• 
o)· 
ıii· 
Bil 
·ol 

•• 
bit 
mi· 
ı;ni 
sa· 
re· 
bit 

il• 

do~· 

5ür 
rııl'r' 

:ık•' 
ı' 1 r 
rr~ 
,e 

------- 6 • 7 • 1952 - BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Can verenler 
ması 1 lnddr> 

şan, tenkide tahammül rdPn, sar· 
kıntılıj!a haş çe\ irmt ·en bir lk· 
tiılnr kıırşmndıı muhaltfet ılr 
mli•hrl hir yol tutmnğa merbnr 
kalır. TiirkiyP.dP. milli hlrllğP ılıı 
y:ıMn bir çalıljma \f': itila ılevrl 
alır. yiirbr. mllletimil bu huh· 
rnnlı <le\ lrde hiilün mllletlrr11 
lirıırk t1hır, knl'ljımızdaki eşsiz 
fır!iatlardon ııumf df'rrcedP lsll· 
rade etmek lmkAnına knuşulur· 
du. 

yeni iktidar, nasıl le nedrn 
hastalaf\dı? Ba iretl neilrn 

bağlondı':' NrdPn mrmleketin biı· 
tün ldrftk ahihl, hürriyet v te· 
rakkl Aşıkı yurt everlerinl ya· 
vaş yn·ıı, Jır.ndl aleyhiM tevir· 

!\adın hnlrnkçubr kongresinde bulunanlar dl? Neden tiilıenmcı itibar ''r. 
gfü·en hızln,.lerlnl mlras,·eıllce 

Kadın hukuk 1 k f b 1 d yok etmeli' J:İrişti? Nl'ilrn~iitlin · ÇU arın on eransı aş a 1 mqsıakiı ıaz .. ıc1erı kii~rnrilü ve 
<Baaı ı lnrlde) ff k' .1 kl i musrrı·rl huliı~kıirlArdan ve mü· 

ıahlbl olmu&tur. Ataturk inkl· ~~e~~v.11a a ıyet dı e er mi arı araya gelerek dünyayı daha gU. tereddi ruhlu diye tanınmış kim 
llbı kadının U h zcle gcitürme ı;arelerini aramak sPlr.rdcn miirekkrp iterme tal· 1 e ayatındakı Adalet Bakanını müteakı'p ü t l l h l il esaslı Y!'rinı' .~ık k b zere op anma arı ç § P· ma lılr kıılemaör ıllmrrsinl sa•· 

,, ... se ır takdir· "aro Ba.kanı Abdülhak Kemal h k k . bl l ı · h t ukk ' fo le Medeni K 0 e yo ·ı r ı 1 ayır ew · ·ı lıım lıir dt~tl'k ''e tesirli bir mii· 
rasında anun ?Ukümlerı a· Yorük &oı. almıt. toplantının t:dılebılir. Bugün kanunen bU. ıtnrnı va~ıt.sı sandı, , ... bunun 
sıyasl 1t~~a~~ e1ttırmış, kadına 1 mahı)etini belirttikten sonra ez.. tün haklara malik olan Türk krndid irin kuvvet dı>~il, :ıımar, 
~ıUik 'hakk~ı v~:~s:~al0da e- cumle demi&Ur ki: Kadını bu haklardan mahrum hııltıi intihar olıhıjtunu rarkede· 
sitelerımtzde Tıb & r. nıver- •- Kudretınıı Dunya Kadın kalan diğer kadınların da bir mrili! 'rden kendi i~lndcki 
retim saba! ' Hukuk Oğ· Hukukçuları arasında kurdu{lu· an evvel bu haklara malik ol-ı ah5iyet ı;ahiplcrini hirf'r birer 
ırasında ~rında kadınlarımız nuz kU\'\etli tcsanUd bağları ile malarıııı temenni eder. Hepini· kl'nııra attı ve huhiskarlığı ve 
r.elilimi&ti;o B m~mtaı ~eğC'rler te~sıl ettıCinız Iıkirlerin iı;tı· zc bu konferansda mu\•aflakiyet nılılr.rillği makbul tuttu! 
açarken ~il tug n h.u Kongreyı maı birer hakıkat olduğunun her dıler ve alınacak kararların da nu ımallere ıkıl yolivl" cr.np 
lık d esna hır bahtıyar. kese telkin cdılmlş olmasından cümlemiz irin ha"ırlı olmasını hulmak imkinmrlır. Rlzrl,. iktl· uyuyorum.11 d . "' J 

Daha oğmaktadır. Kadınla erkeğın lC'menni ederim.ıı ılarıı mah us nlıın ktyri li!:nik 
Ruknettı s~nra Adalet . Bakanı l muştC'rek hayatının tam bir a· Son olarak Federasyon Ba6· hastolıtının hir ifl'fa daha nükset 
\'e demı; . =~~hloğlu söz almış hcnk ''e tcsanüd içinde devam kanı Rosalind G Bates söz a· mr~lndl'n biiylP ga~rl mes'ul 
•- l\lu~e · • 1 edip gitmesinin insanlığa huzur .. · . . lıir J:idisl mümkün kılmuınılan 

cuları aran ~cm Kadın Hukuk· ve ferah vereceğinde ŞUphc yok larak şunları soylemı~tır: hR~ka hlr İlah tarzı hatıra gelml· 
1., .. 1 ız a gt.ırmekle bu i· ı tur.. •- Türk Kadını vo hakları ynr. , 

...,. eme ınerhalC'le · 

1 
}'an.t hurmet bı rının tok ~a- .Muteakiben Federasyon İkin· hakkında memleketiniz~ .gelme- Sııtlre şıırnya nrıyor ki .re· 

Eski tuharipler kongresinde bulunanlar 

Eski muharipler kongresi açıldı 
CRa51 1 lndde) dahil olmak Uzerc yedi memle. 

masından bnce toplu bir halde kete mensup, onlki harp malulü 
Taksim abidesine giderek çelenk bu ay1n onbeşinde, iki hnfta 
koymuşlardır. kalmak Uzere Finlıınrlıyaya da· 

DUnkli kongrede Harp Mallıl· vet edilmiş \'e bu fırı;attan isti· 
!erine takılan sun i uzu\'ları a· fadc ile Olımpiyatları takib ede. 
Jıştırma servisi şefi Kurt Jan· bilmek imkAnları sağlanmıştır. 

sson, heyete bir rapor \crmış Kurt Jan son'dan sonra Fede· 
\'e bu roporunda insant calı~ rasyon Grncl Sekreterl New. 
ma sahalarının dıfer millctelr comb senelık faaliyet raporunu 
aruı teşkıH'ıtlara da teşmılinl okumuş \'e ı;örillen işleri belirt
istrmekte ve raporunun Birles- mistir. 
mis fılletfC'r merkezi, Beyne}. Kongre 18.30 a kadar devam 
mllel Sağlık teşkilatında ve ctmıştir. 
Dün)•a Akıl Hastahaneleri Fedc-

1 

Dün kongre esnasında Vali 
ra~yonunda dıkkate alındığını Prof. Gökay Malili Gaziler Yur· 
bildirmektrdir. Jansson hozırla· duna giderek kongreye başarılar 
dığı programında 1052.53 sene- dill'!?liştir. 
leri zarfında inı,:illererlr. üçer Italyan delegesi Pietro Riccl 
haftalık ortopedık bir kurs acı· dün gelerek çalışmalara katıl· 
lnrağını bildirmektedir. Kör mıştır. 
Harp Mallıllerinc hu~usi saatler Koııierans bugün sabahtan 
iş inıkAnlnrı, sanat öğretimi itibar<'n ı;alışmalarına devam e
servi lerı \'C nihayet karşılıklı t'ecek ve akşam kapana~aktır. 
ziyaret programlarının hazırlan· Delegeler yarın hususi hır va· 
masını tavsi~ o etmektedir. Bu purla Adalara l'C Boğaza bir ge· 
cümll'rlen ilk olarak Türkiye de ıınti yapacaklardır. 

~~M:;=--= 

Yunan heyeti 
merasimle 

Yugos\avyada 
karşılandı 

( Başı 1 incide) zat Büyilk Mıllet Meclici l)aşkanı 
birini te~kıl etmektedir.• Rd!k Koraltan rı)·aset edecek· 

Yunan parlamento heyeti muh tir. 
temel olarak 9 temmuzda l\lare· l\Iosko\ıt rad)osa \'e basuıı 
~al Tı o tarafından kabul edıle· memlelietimiı: nleyhindeld 
cektlr. Maresalın diın Brıonı'den ncfiriyatını şiddeti ndirdi 
huraya dlınmüş olduğu &anılmak Ankara. 5 (Anka) _ Tilrk • 
tadır. Yunan • Yugoslav işhırliğine doğ 

llleı;hul Asker abidesine ru atılan adımlar ve bu hususta 
çelenk konuldu bahis mevzuu memleketler .ara· 

;Bdgrat, 5 <A P > - Yunan &ında yapılan tema lar dolayı· 
parlamentosuna mensup 18 kisi· sıyle gerek Alosko\a radyosu, 
hk bir heyet bugUn Belgrada gerek e SO\'fet , e peyk memle
\'arnuş le büyük törenle kaJ'$I· ketler basını her üç memleket 
lanmıstır. ve bılhassa Türkht ale~ hi.,de· 

Yunanlı heyetin ziyaret ga) e- ki neşrıyatını şiddetlendırmi5tır. 
si, iki Balkanlı komşu memleket Mo kova radvosunu dinlcm,,kle 
arasında iktısadl, ictimai ve bel· vazifeli makamlar, So\'yet baş. 
ki de askert işbirliğini kurup kentinden yapılan türkçe ve di· 
sağlamlaştırmaktır. Ziyaret her- ğer dıllerde yapılan yayınların 
halde, iki memleket arasındaki şimdı) c kadar işitilmemtş dcre
münasebetlerde dıkkate sayan eede tıdi bir edebiyata örnek 
bir olay teşkil etmektedir Bun· olabılecek şekilde olduğunu te.s
dan henfiz bir iki yıl cvvd, Yu· bit ctmışlerdir. EV\eldenheri bir 
nan iç harbi sırasında, komilnist Balkan antantına şiddetle muha· 
çeteler Yugoslavyayı bir sığınak lefct edegelen Rusyanın j~gali 
ve hUkı1met kuweUerine karşı altında bulunan Balkan memle
blr ikmal üssü olarak kullanır- ketlerinde Türk _ Yunan • Yu· 
tarken. bu münasebet en kötU 
bir safhaya ginnl& bulunmak· goslav işbirliğinin husule getire
taydı. ceği tl."pkilerı göıonunde tutarak 

6imdıd<'n Caah)'ete geçmış bulun· 
Yunan h!!ydi bu sabaha kar§ı mııktadır. Mo kova idarecileri 

Belgrada trenle varmış \e istas· biltun ga)retlerınln boşa gideee· 
yonda Yugoslav Harıcıyeı;inin \'e ğini mudrık bulunmakla btraber 
parlamentosunun temsılcılerı ta- Türk • Yunan • Yugoslav lşbirli
rafından karııılanmı5tır. Heyet ğini önlemek için ellerinden ge
bu sabah Belgrattaki • Meı;hul 
Asker Abidesine• bir çelenk koy· leni yapmakta, hiç olmazsa bu 

memleketler halkının m1ınE'viya
mu6tur. 

Belgrada gidecek n. ı. ı. tını kırmaya çalı~maktadırlar. 
heyetine Koraltan başkaııhk iki Rumen av uçağı 

edecek l'ı.ıgo la\')aya indi 
Ankara, 5 (Anka) - Yugos- J,ondra, 5 (A.P.) - Belgrat 

lav hUkı1mcti tarafından Belgra· radyosu bugün komünist Roman
dı :ziyarete resmen dnet edılı>n yaya ait 2 av uca!!ının Yugoslav 
Türk milletvrkill!'rinden m11tc· topraklarına indiklerini ve pi· 
fekkil 16 kişiUk heyet ağustos lotıarın Yugoslav hükumetinden 
başlarında memleketimizden ha· siyasi milltccl sıfatıyle mcmleke
reket edecektir. Öğrendiğimize te sığınmak istedıklerini bildir
göre milletvekilleri heyetine biz· miştir. 

Y. Komuta 
Heyetinde değişiklik 
Olacakmış 

karıı karııya ~ :C'Şekklilu ıle c! Başkanı Siıreyya Ağaoğlu soı. den evvel malOmat sahıbı idim. ni lktiı!ar; tiıktnmf'7. mli bet ha· 
andı Turk kad luğ unduğum bu lilmıs \ c şunları soylC'mıılir: Mcntleketlnize CC'ldikten sonra rlnelcrini ''e hiiriik ınemlekft 
kadın Hukukcuıln 1 ının ve Tllrk •- Bızdo kadının umumi ha. Atatürk'ün Türk Demokrasisin. hlzmf'llerlnl mlllP!e tl'miz bir 
Ue muht rem ~~n U tUn vasfı yata knrııtığı gündenberl . de ovnadığı mühim rolü bizzat )'lirPklc ı!tıruracak yerdı>, r.rt, 
deles;e\!'rın ) n a ın llukukı;u mcmlcketın gelı.mesindc ne ka. ı;ordlik. Ankarada iken memlc. hırçın harr.kctlrrle fıdl'ta bunl:ıırı 
\ararlar ıtt.ıh~~ ~:nal gelerek dar bu}Uk rotu olduğunu gor· ketınizdc bir Çocuk Mahkemesi· unutturmaJ:n uğrıısıyor. nııer 
mi Hukuk "' kadcı:'~ e~I, umu· mekte)ıı. Bıfhassa hukuk haya. nin kurulması yolunda çalışıldı,. lıırartan muhalefeti yoktan \'ar 
kımından üıerınde hu uku ha. tına kadının karışması gerek j!ını öğrenerek çok memnun ol· rtmek, canlandırmak, onun ,.,.ıd 
durulacak bir \ak'a~ı em~ıyctlc mahkrmelerde gerek idari ıslcr· duk.a hıılnl:ıınnı unutturmak, maıur 
Adalet yolunun lnsanr· ak ve de, iş basında bulunan hlkım Daha sonra 28 milletin 40 töslrrmrk. mıığı!ıır mel'kie düşü 
kadın hukukçuları arı olan 'e idareci kadınların ~apm15 ol. delegesi \'e Türk delegeleri tok. rrrck ıırındırmıık ve ~f'\•dirmck 
hıslerınln mUmta~ 8ı;;rıca t-fkat duğu tesır ka) da fa~andır. BU· dim olundu. Öğle yemrği Sıırk için elinden grlrnl yapıyor. Yani 
olan vasıflarınızı da v~k e~a~ığı tün dilnyanın en sıkıntılı gün. kahvesinde yenildi. Akşam E- 19:-18 ıte Hltlrrln netice ltiharlle 
rnetınize ııa,·c cdrrek h ıy ler gcı;lrdı~i bu zamanda Mlllct· mırgAn Köşkünde Vali tarafın. Almnn,\'ıının nlryhfndc ve 1nıilte· .. 
- ~ _ur~et lrrarası hukukı;u kadınların bir dan bir akşam yemelli verildi. Ti' ile diğer hür mrmlckrtlerin il'· 

< nası 1 lndd1>) 

K1rşehir yolundaki 
Ka.myon kazasında 
4 kişi öldü 

edilecekleri ve Jandarma Genel .A. ı:ııro AftJ ,., 

Komutanı Korgeneral Yaşın Kı· Ankara, 5 - Dfin Kırşehir yo-

M d 
--- ·~ hlnill'! olaralc yaptıklarını; buçfin en eresfe bara 1 1 il 1 k 1 flr.mnkrat rnrli iktidarı kf'ııdl il· J ve san ra ar yapı aca A p k lryhine \'('! Halk Pıırlisinin lehi· 

( Dası 1 lnciıl ) ·H 1 nna au er 1 ne nluak tekrar etınekle meş· 
varında, dlteri de Da e iyon ton su alacaktır. uçUncU gu!rlür. 
mık üzere iki santral r•ar~a o~- bend de Cine çayı üzerinde Ka· Azledı'ld'ı Eğrr ane muhalif partinin \'3• 
tır. Bölgenin sulama u~ul ac~ · yırlı me,kllnde yapılar.ak, bu rını ynıtunu w hu arııda iki ga· 
urfed1lmek üzere 216 mı~ er ne bendde de sulama için 30, sula· ma~ı 1 indde> zetesinln matbıııısını almak yo· 
86 milyonu, fevczan yo;un tma ve ~nerjı içın de 120 milyon ı.ılordu tarafından isti!A edil- hındaki lf'hiliillnl de Ytrine gr.· 
troluna 124 nı on. on blrıktirllcccktlr. 1 toplına:~k a..-arlanı"Qaconakutı da <!· Akar m "'atakl rında mc\'cul dlğı ıaman Blil<Tcşe donmuş. ı rlrı:r, lıarlcle ve dahilde ken· 

.... • r l ., ıtl illlıannı bir lifti daha ~·ıkııl'!ak 
Bu Uç gruptan eV\ ı1. su arla bırlıkte bu yapma col· tu. li 1 r t 1 • d 

il'lil') irı tedbırl"'r ine d Ie,ezanı !erde toplanan sularla en aı Komünist AND Ajan ı, ''e mu ıı e e part sıne ,. c:an nr 
... a ı yapıla 1400 000 Pauker'ın ko\'ulması hakkın· ın.rk ~olundaki hiımetinl ıon 

caktır. Bu sebeple ç ld . . . donum vUs'atlndekl a· hodde çıkaracoktır. 
&ıklı i:C>lUnde bir b l\~I eki l· r~zi)i sulamak imkan dal\iline da başkaca tafsilAt Yermemlş Halk Partisinin haline lııılıı· 
cak \e bu bentten ('Dl ~apıla· ırerektır. Dınar civarındaki göl \'e sadece l;ararnameyi kın· nız: n. r. ııln himmrtl S3''e in· 
260 milyon sul su amn ~ın arazisinden başlıyarak Çh'rll He ca yayınlamıştır. ~ 
lstıh ali ltı~ 405amm~I . ve enerji Ç~l arasındaki Bakla ovası, Çil· Son .:ıylar urfında bu ko· de b!ıliin inhllal istidatları, bii· 
t ı ~on ton ıu ruksu d' . ~ k" münl~ kadın idarccınin tün snh~t ıır~lmshliklPr durmu,. 
OJllanat'1k ve lıyArJ k Ya ısı "ie .,arnv oy 0'·ası, hır. lhı partinin aflarına mazi 
İklncı bent Akı;a ann~a tır Naz.ılll, Aydın ''e Soke ovalan, Kremlinin gozllnden düştü, lif' hiç hlr ıılika<:ı nlmıyan ırnc· 

Kemer mevklın•le t/ı ter ndc ayrıca Ayı;ay, Çine çayı boyun· güne dair çeşitli şayialar do. lrr katılı~·or. Eckiılrn tek parti; 
ve mütevazin gôl 230 ~ .. o5u5nncak dııki ov~I:ırın hepsi bu sulama· lasmıssa rla AND Ajansının &'·akta ıturmak 1,.ln bir dlizhl' 
- "' O mil. dan faydalanacaktır. bugiınkü yayını bu konudakl ~enCaat dağıtmak ihth·arını du· 

El'senhowe 'I T ft d 1 ilk re!ml haberdir. y:ırkPn, imdi c. il. P .. etrafına · f e a mu" ta e esı' Yayında, azlinden sonra menCıntinl lnlıir eden ve feda· 
Anna Pauker'in ne ilbl bir 

< Ra51 l in lı1 ) 1 kirlığı göıe alan unsurları çek· 
11 l, Taft tesirinde ola c r . den 74 noksanı ile girl'cekUr. AkıbC'te uğradıCı ve halen ne mdt. bııslıyor. 
Mılll komıtesı tarar d n partı Fakat Elisenhower taraftarla· rede bulunduğu aı;ıklanma· Nnrmal bir D. P. iktidarı için 
tör Tarta verılmışu:\ a; sena- n, mılll komite kararlarını de- mı~tır. ,en az iki umumi ,;rclm daha J:•· 
rumda şımdı Tafl'ın 5 ~0 u du. ıstırmek saUhlyetınl halı olan Diğl'r taraftan Romanya· rantili 1111,·ılabilirdl. Halbuki bu· 
tal Eı enho\\er'ln 414 del Gene;- kongrede hır muhalrfet ha\lsı dan harıce 51zan halJcrlerde, giinkli gidi~ dlizelmcz~r. 1a 1954 
ıard r \e Barkan d egelen yaratmaya çalısacaklardır kızılların bu memlekette bil ıu•çlml lthllkeye dliserrk ,.e ·a m k v a ayı seçıl A • . 

e lçın ise 604 reye ih~ s ocıated Press'in nihai lal>- )Ük hır tasfiye hareketıne bı.ını.t 1946 dakl C. R. P. nsulle· 
\ardır, aı; !osunda durum şöyledir: Taft gırı~ıklerı belirtilmektedir. rlle kD7anmak meyline Jl.P. ken· 

İthllAflı Texas dele 530 drlege \'C dllterler 131 dele Anna Paukrr ve taraftarları, itini ıtltıılite kaptır:ııca1ıtır. 
hakkında Milli komite bga >~nu ge rryıın 11'sas elmt'nıiş olan de iştrn atıldıktan sonra Dev· n. r. lidr.r1rrl, kl'ndl aleyhte· 
karar '\ererekken, Taftı: :akl~~ lege. Bayı ı ise 118 dir. Jet mekanizmasında çalışan rintı \C muhılr.frtln Jrhhıe var 
rıın t~tktkıne ı man bıra~mak .1'1ılll J\omite Texas'ın alcnl'n binlerce kişi de azledilmiş, kun•etle çalıstıklarını ne uman 
l~lJI toplantı akıam Ustlln t EısenhowE>r taraftarları 38 dele her tarafta tevkifata glrlsil· farkedeeekler, M uman kendi· 
lık !dllıtıl~tır. e 8• ieslnl kongreye almamak kara· miştlr. ll'rinl tnıılıvııraklar? 1'e 1aman 

• Buna raQmen, General Et en rını Hrmiş ve sonradan bunlar. Romnnyııda hemen ht'mcn krnı!I mnhlHf'rindı>kl basma 
ho~er, ?ususi treni ıle İO\\ a'rlan 

1 
dan 2 11nl Tarta \e 16 sını Ei en hrrkesin can korkusuna dDş· kalıp hıılftı;klr slMtrdrn ba6~a 

Chıca.ı:o ya gelirken, «Hic endı hmr~rr rey verecek delegelerden tüğü, KrPmlinln bu mcmll'- ii1f' kulnk nrml'k meyline Jıa· 
etmi~oruına demı5ur. ıe teşkıl etmıştir. keti yutmaya hazırlandığı ve vuşnraklar'! 

Senator R b T f Romıınvayı ilhak edip SOV· nu:ı okuyucularımı rürendlr· 
l'lyetÇ p o ert Taft, Cumbu o t'ın milli komiteye isteğini ~etler Birliğine ba~lı bir mck pa1ıasına 111nu ii)'liy1>ceğim 
ıetec:k 8[lınln Ba~kan adayın; Yaptırabilmesi kendisinin pırtı Cumhuriyet haline ıokııcağı ki br.n n. P. nin hatadan dön· 
ıeçUınek ~!:~~ l~enel d kongresine, fizerlndeki sıkı ontrolUnU -belirt sövlenmrktedir. mek kudret ve <"e arptfnl göste· 

ap c en 604 rey mektedlr. recdine Jılll fnanıyorum. 
___., OrtadR bir hastılı'k \'or. 

Siddetli sıcaklar 
(Bası 1 ~elde) 

Fılhııkika Trakya ve Marmara 
bölgeıılnde golgede sıcaklık dere 
ccsi 33-34 den aşağı duşmeml'kte 

1 

dlr. Ankarada ise güneıdekl sı· 
<'aklık dere<"e.si 56 don aşağı de 
ğlldlr. iıııli makamlar, bu hnva 
deği51kliğinin Orta Avrupadan 
Doğuya doğru yaklaşmakta olan 
korkunç sıcak dalgasının bir ba5 
!angıcı olduğunu belirtmektedir 
ler. Bu sıcak dalgasının temmuz 
ayı sonuna kadar memlcketlmh:r. 

En had de,Tini geçlrml · 
lir. ı.·aknt bu haıolalık tı · 
mıımi bıiny.,mltl tehdit rtmrdi· 
~ini' ''" mahdut ~ahıslar arasın· 
dıı Arıd bir mahiyette kaldığına 
;ı:iire nnrmııl sıhhat \'a1iyf'lf hPr 
6n hası:österPbllir. life olmaz· 
u hunun bôvle nlmasını snnu· 
na kadar ümit ve temenni r.I· 
mcktrn \'117.Jı«'tmh'elim. Çiinkii 
O. P. nln başarı ıılıi!ı. Türkiye· 
de dt.mnkrul sistemini yul l'e 
ııııın hlr Celı; dt'lTeslne silriikli 
yr.bilir. 

Ahmet Emin YALMAN 
tnm minasiyle yayılaca~ı bildiri! • 

mekle ve bu tahminler endi~e lskenderunda 
yaratmaktadır. 

nı.ı yaz An karada en farla Si B f 1 1 d 
caklık 21 haz.trıın eünll kaydedil azı ırma ar a 
mis VıJ tcilgl'de 32 dereceye ka· 

dar yfikseımiştir. orta Avrupa· Arama yapıldı 
dan 1;elmrkte olan sırak dalga. 
si ·le yurdumuzun sıcak bölgele· T<ırl: llımı41• ''""" 
rinde en yUksek ısı derecesinlıı iskenderun, 5 - Merkezden 
glilgede 4042 arasında belireceği \•azifelcndirtlen J\tallyr müfettiş
ilı:lliler tarafından s!i~·lenmekte. leıi yapılan ihharlar üzerine bir· 
dir. -· kac sıUndcnbrri şehrimizin haıı 

DOCUM 
Yüksek Mimar Tuğrul Devrek 

, ve Sen De\Tek'in 5 Temmuı: 1952 

Fransa güıeU Claudc Godard'ın, Gelengul l 1 1 
t n mzaladığı resmi 

Cumartesi günü Ankarada bir 
kulan dünyaya ı;elmlş ve ltilçtik 
yavruya AY§e :Muzaffer adı veril 
miştir, Yenı yavruya \e anne
sile babasına sa~hk ve saadetler 
dılerlz.. 

lanınmıs ticari Hr.malarının he· 
ııııplannı tf'tklke başlamışlardır. 
İddiaya nazaran tet1:ike tfıbi tu· 
tutan firma\ıır mtihlm nisbette 
\ergi \'c döviz kaçakçılı~ı yap· 
mıslardır. Müfettişler bu firma· 
lann milesseselerinden sonra 
hususi evlerinde de bazı araştır· 
malar .yaj:ımışlar ''e ele geı;lrllen 
evrakı İstanbula göndererek mak 

lıcın da başka bir vnzlfeye geti- lunda 116 ncı kilometrede 4 ki-
rileceğf söylenmektedir. §İnin ölümiJ, 16 kişinin ağır su· 

Askeri ŞOrada görüıülecek rette yaralanmasıyle neticelenen 
ler bir kamyon kız.ası olmu5tur. 

Giiney Kore Cnmhuriyeti mebuslanndan ba7Jlannın ı;eçim usul· 
lcrl hakkında Cumhurbaşkanı S)ngman Rhee'ye muhalefet etti· 
ğlnl \c batı hAdl elerin çıktığını bildlrml~tlk, Resimde Sygman 
~hee tarartarlanyle muhalif mebuslordan blrlnln <hasır şapkalı) 

A11kara, 5 (Anka) - Bu ayın Mustafa Uçar idaresindeki Ka· 
15 inden itibaren altı aylık nor· man 262 plAke sayılı kamyon 
mel çalışmalarına başlıyacak o· An~·ara i&tıkameijnde ilrrlerken, 
len Yüksek Askeri ŞOranın or- ~ollardan birçok kimseleri top. 
duya ait çok önemli mevzuları Jama}a baslamışlır. Bu ıekilde 
tetl)ik edeceği anlastlmaktadır. )oluna devam cd n kamyonun 
Bu .arada ordunun bugunkU tes· ı u tünd 20 kı ı toplanmı ır, Şo
ki!Atının yeni baştan dilzenlen· for sür'at~ ırtırmıstır. ı_ıa ncı 
mesi de vardır. Bu hususta ya· kilometrede kamyonun onünde 
pılmakta olan tetkikler hayli ilPr bırden sı~ah bir eşek peyda ol· 
!emiştir. Amerikan ordu siste- muş, ıornr Ani ol~".1k ~ıkan b? 
minin memlekeUmiıde tam ola· eşeğe ı:arpmamak ıçın bırden dı· 
rak tatbiki suretiyle ordunun ta· reksıyonu kırmış, kamyon da bir 
Um ve terbiyesinden daha iyi kac takla atmıştır. Bu takla .atır. 
randıman alınması temın edile· !arda kam)onun üstünde bulunan 
rektir. Ayrıca Yüksek Askeri bır kadın, bir çol'ı.ık ve diğer 
$(ırnnın muvauaf Ü)'elerden de· köylülerin hcpri bir tarafa fırla· 
ğil, komuta movkiinde bulunan· mıe, kimısı de . kamyonun a.ltın· 
lardan teşkil edilmesi kara, ha· da kalarnk ezılmıştır. HAdıseyi 
va \'tl dcniı komutanlıklarının ilk defa bir tarla kı>şfindrn dö
ıtıivedllerek bu \'azifelerln kur· nen Keskin sulh hfıkimi görerek, 
may baıkanları tarafından ıö· ağır yaralıların bir kısmını Kes
rulmesi de ştlranın bu defaki f~· kın M!'mlekrt hııstane·ıne nak
leri arasında bulunmaktadır. letmıştır Fakat bir e~eğın sebe-

bi) et verdlğı bu frcı kazada isim 
Moskovadaki Amerikan leri tesbıt cdıleınıyen dort kisi ııra ında çıkan lhlllUı Koreli polisler yalı$1ırmnğa 

çahşırlıırkcn görülüyor. 

Ticaniler daktilo 
Makinesine de 
Düşman 

( Bosı l incide) 
Hl llAhe illMlah• diye bağırarak 
hirdenblre zabıt kfıtihinin önUn· 
deki daktilo makinesini kapmıs· 
lar \'e 7.abıt kAtibi i~mall Hakkı· 
nın ba~ına atmok istemişlerdir. 
J\IUbaşi;in lınl mUdnhalcsi Uz~ri· 
ne makine ıabıt klltihin!' isabet 
ctmivcrr.k ) ere dUşmUştUr. Bu 
sırada Tıcanilcr makineyi göste· 
rert-k bunun Deccalın işi oldu· 
jtunu, kullamlnmıyacağını bağı. 
rarak makineyi çlğncmr.ğe başla· 
mış \'I) tekrar •Allah Allah• diye 
ortıılııtı hryecana vermişlerdir. 
Nlhnyet ) et işen janrinrmntarın 
müdahall•si üıC'rine sanıklar dı· 
şarıya ~·ıkarılarak ellerine kc· 
Jepçr vunılmıış \ ' C mahkrmenin 
huzurunu ihlal suçundan meşhut 
suı;lıır mahkem!'sinc verilmişlC'r· 
dir. 

Sovyctlcrc verilecek 

nota hazırlandı 

Hala katilinin 
Duruşması başladı 
En-elki giin Bostancıda lıılıısı 

Gülizar Kuriş'i tabanca kureunu 
ile. öl<lilren Ali Kervan'ın dıınıs· 
masıııa sucllstli kanunuııa göre 
ikinci ağıı·eeza mahkemt-~inde 
başlanmıı:ıtır. 

0

Dunışmada, önce, 
sanıliın hüviyeti teshil olunmuş, 
sonra sorgusu yapılmıştır. Ali 
Kervan, halııııının evine öğle ye· 
mel:inden sonra gittli\inl. biraz 
uyuduğunu, sonro(ını hııtırlnya
madığıpı söylemiştir. AAırceza 
reisi Hakkı Ketenol:lu bu arada 
sanığa muht<'liC sualler &ornrnş
tur. Ali Kervan, hiç bir işi ol· 
madığını. tabancayı, düşmanla· 
rından korktuğu itin yanında 
taşıdıihnı söylemiştir. Daha son· 
rn. hArliseyi gııren otobOs yolcu· 
!arı sahit olarak ninlcnnıişlerdir. 
Son şa'ıit otan Glitizarın ufak 
kızı. Ali dayısının uslu ve iyi ol· 
du!tunu, annel!inl öldürmesinin 
sebeplerini bilmediğini söylemle· 
tir. 

Şahitlerin ffaı'telerlnl mUtr.akıp 
mahkeme otunımo 10 rlnklka ara 
vermiş ve bu müddetin sonun· 
da: blrı;ok delillerin ve 1Uıumlu 
noktaların mahkrmf'\'e ~ııvcılık 
tarafından noksan se~kedilrliği· 

Londrtf 5 (AA.) - İngiliere 
DışıslerJ Bakanlıfından bildlril· 
dil!ine göre, l\loskoaya ' 'erilecek 
3 Batılı devlet nota~ı. tamamen ne, bunların tamamlanmasın11. 
hazırlanmış ve tn~HP edılmek 1 ~anığın adil doktor tıırnfından 
uzere ilJ!ili memleketler harici· muayenesine karar \·crmlstlr. 
ye ine ı;onderilmiştlr. A)Tll'n, iki gündlir bulunama· 

Kore doği,tirmo yan Glilizarın koca~ı Hasın Kuriş 

birliljimiı 

İzmir. 5 (Hususi) - Kore de· 
~i~tirme birliğini götürerek olan 
Amrrikan grmisl 26 temmuzda 
fzmlre gelerektir. Birlflimlz O· 

nümUzdC'kl gllnl.,rdc bir tatabl· 
kat yaı.acaktır. 

de ilk dunı5maya celbedilecek· 
tir. Hasan aranmaktndır. 

Bir Alman arkeoloji 

heyeti memlebtimiın 
gelecek 

buı: ve fıturalann 
karfıla51Jrılmasını 
dır. 

asılları ne 
sağlamışlar· 

Londra, 5 (B.B.C ) - Bir A' 
man ark~oloji heyeti tetkiklerd• 
butunmık fil.ere yakında Ttirkı 
yeye gidecektir. 

Elçisi yalnıx Amerikan 

Kolonisine ziyafet 

verdi 

Moskova, 5 (A.A.) - Amerika 
milli ba)Tamı mlinasebeUyle A· 
merikan büyilk elı;lsi George 
Kennan bUyük elı;ilik ı;alonlnrın· 
da yalnız Am~rıkan kolonisi ıe· 
refine kUçUk bir kabul resmi ter· 
tip etmiştir. 

Birleşik Amerika bUyUk elti· 
sinin bu gUnU kordiplomatık 
mensuplanyle So\'yet şahslyC't· 
lerini çağırmadan kuUayısı ilk 
defa vlıki olmııktadır. 

Bazı müşahitl~rin kınnatlnce, 
milli ba)Tamlannı evvelce oldu· 
ğu ı:lbi kutlamamak huıusundtı 
Amerıkalılar tarafından alınan 
bu karon muMemel olarak başka 
büyük elçilikler de takip edecek· 
Ur. 

maale ef ölmüş, basta şofor MuS· 
lafa Uçar, 'e 16 kişi ağır suret. 
te yaralanmıştır. Yaralılar Mem
leket hastanesine kaldırılmış, 
Savcılık tahkikata başlamıştır. 
Kazanın dıkkatsWik ,.e fazla sür· 
atten meydana geldiği anlaşıl· 
mııtır. 

cıUnitod Statos» yoluna 

devam cc!~,,, 

Londra 5 CB B.C.) - Birleşik 
Amuikanın ~en'i yap1 ığı 0 Uni· 
ted States. ismindekı bfiyllk 
yolcu ıemisi Atlantıği ı::e~me 
rekoru için Ne\-yorktan ayrılalı 
iki gün olmuştur. • Unlted Sta· 
tes• saatte 66 kilometre 6UraUe 
ı;eyretmektcdır. Bu ~urat 1938 
yılında mnl kordelAyı alan 
Queen Elızabeth gemı~inin sil· 
ratinden vasati 7,5 kılometre 
fazlııdır. 

İlôveııai%deki hıılı11aean1ıı 
halledil111iş şekli 
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1 O kuyucu Fikir 

Ve ŞlkAyetlerl 1 

İş arayaıı kunduracı 
Cdaloğlu Nuruo maniye cad· 

dt~l 9 numarada oturan Y• tıslı 
olduğunu söyleyen Basan Sarıbal 
ıazetemiıc gelerek dedi ki: 

" ran Mehmet Sabri Aı;Jançavu~taıı 
aldığımu mektupla; 

Halen ölmuı5 bulunan kardeşi 
Atl'nın çocukları Bedia, Şükriye, 
V~hit ve :yenge:-.i Bedriyeyi ara
dığı yazılmaktadır. 

Elbise isteyen bir hasla 

ikı aydanberi bir kundu· 
Tat'ının )anında kalfa olarak ça
lışı)·ordun1. Fakat kunduracı bay 
ramdan ıonra, •iş l'Oktur• diye
rtk beni ('ıkard'ı. Ben bu işi k<"n- __ \·c~ikule vere~ h;-ıstane"i dür· 
dıme me lek edindinl. Kundura· duncu pa\:ı;yon 1.J numaralt ya
rı beni alırkf'n, ) az ve kı, çalış~ takt~ yatan Hamdi Ka~·nakçı'dan 
tıracağını ~;, lcmııti. Bu hu5-usta 1 a1d~2ımıı mektupta, doıt yıldan· 
ll2ılılerin dikkatıni rcker Vf' iş~ı 1 b~rı hao;.taD:ele~d~. yatmakta b~· 
isteyenlere iş istedlğınü btldiri· ı 'u. nd~gu, şımdı ıse taburcu ~dı
rim.• lecegı yazılmakta; memleketıne 

gıderken bir elbio;.eye ihtiyacı 
Arananlar bulundu~u. kendi::;ine bir clbi!iie 

Aydında KUlih(·ı (ahdkıtsı Ü"i· l gOnderen bulunursa minnettar 
tünde Pınarba"ıı oka~nda otn· kalac~ğı )azılmaktarlır. . 
ilk Türkçe 
Gazeteye dair 
naUı Tarık t ,'dan al<hğınıı7. 

a~tıdaki meUubu a)nen ne rcdi 

. 
lstanbul' da modern 
Bir Cezaevi 
Yaptırılacak 

)Ortız: ,,.. dı.lt1' 
Ahmet Eınin "\'alman bu,un.ku Rı:. .. " J/• . 

)azı.sına !liö)·le b~lamı : , .\akara 5 .- 1 tan_b~ılda y_e~ı 
.Bundan 120 yıl e\'vtl Türki- 1 ve modern bır cezaevı ınşası ı('_ın 

yede Takvlnıl \'ekall adı ile ilk çalışmalar d~vam etn1ektedır. 
ıaı.ete çıkını~. iJk ba~mak.ıle ya. Bu hususta bır kanun ~a~arısı 
zılmı!ltı. Bu ba!iyaıının muharri· hazırlann1akt~dır. Bu l~yıhada 
ri ~ullan İkinci '1ahmudc1u.. tasav\;ır edılrn . crıa~vı 1000 

(120 !'.CD<" t'\\f"IJ ibartbile mahkum alacak hır h~cımdP_ yap. 
(Tt.irki.)tde ilk çıkan :ı:;:aıete> nin tırılatak \'e 7 • 8 mılyon lır;ıya 
(İlk Tuı-kı;e ıaıtte) demtk oldu. ~:ıkacaktır. Cc~ ~aı nunıı_nda ~~~\t: 
;unu antıyoruı.; fakdt bu Tur~. cut olu~ ~a hına.~ zlık_ \e tc.ısa 
fe gızetrnin de devlet guttte!J tiızlı~ yu~undcn bugun~ kad~r 
olması kastolunmuyorsa ı.ôyle· tatbık ~dılerneyen ceza ınfaz sıJ. 
ınek icap edl"r ki Tt.irkiyede Ulr. temlerı bu hapısancde t~hakk.uk 
çıkan ıazetenin (Takvimi Vtka· edcccktır. ~u ara~a tecrıt cdıle
yl) oldu&u hükmü bu ,ereli de ~k mahkumlar ıcın ayrı a)·rı 
ınutlaka vaktin Padipbuıa ka· hücreler de bulunacaktır. . 
ıandırma.k lsti)enlerden çıkmış Uyiha hnunlaştıfı takdı.rde 
Te ö.)·Je yerle ip kalmış bir ıay- 19~ butc~sıne ;;:erekli tah.:;ı~at 
retke lik eseridir· tünku Turk konacak \e bundan sonra ın
diyannda çıkan iİk Türkçe gaze. şaa~ başlanacabr. 
te İstanbulun ('fU.viml Vekayi) 
l değildir. Kabireııln (\'akayl'-1 
lılurlyye) sidir. 

Her sayfaı;ıoda bir de Arapça· 
,. ttreüme sütunu bulu.un (va. 
layi"·ı ~Iıorlyye) l aralık 1S28 
rle ilk sa)·ısını nep-ettij:i zaman 
ıı .. ır bizim bir vilayetimiz ve 

Mehmet Al! Paıa da bir Türk 
Yal hıl idi. 

1931 de t lanbulda çıkmaya 
baılıyan (Takvim! \ 'ebyil e 
ıeiince: Hkıa bunun mukadde· 
mest }lf'k ıüıel bir başmakale sa· 
~dabilir; fakat bu ba yaı:ıyı da 
İkinci '.\Jahmut )"ıımamıc;hr. Ak· 
9'ine, bu yazının b;r muddet ev· 
tel i t ıra blr '\·azife. Ue gidip 
J{tlm(_ '" o .aman imedci olan 
Koca U$1afi il lt l'qaııın b
ltmindrn f1ktıı?ını i(ade eden bir 
\"e~J kamız \'ardır. 

Sultan Mahmut Takvimi Vekl· 
'.\ i"in ad baba!tı olarak tınınmıı
tır. 

Uu )·anlı tarı n dllıellilme ini 
dogru " fn~dalı buluyonanu: bu 
) aııyı Df rtdtbilirsin.iı. Saygıla
riyle. 

Hakkı Tarık t:S 
V,\T.\°" - imzasız olarak çı· 

kan ilk başyaunın hızı.at Sultan 
Mahmudun blem!ndcn çıktığı 
1832 istanbuldan Journal Asla· 
tique mttcmuasına fönderilen il· 
mi mahiyette bir yazıda tasrih 
~dflmi,tir. Bununla beraber Tak· 
viml Vekayiin Türkiyed~ cıkan 
ilk Tıirkçe cazt'!e olup olmadı~ı· 
nın \·e makaltnin ~ultan Mah· 
mut \·eya ?ılustafa Rc~it Paşa 
tarafından yazılmış bulunması. 
nın yazımuın rntırzuu ile esaslı 

Babaeski de 
Şüpheli şişeler 

Bulundu 
Kırklarelı, 5 - Babaeski ilçe· 

sinin Alpullu Şeker fabrikasıyle 
&tandıra köyt.i. arasında ve tren 
güzergi.hında muhtelif yerlere 
atılmış ağızları kapalı ve jeli.· 
tin il, üzerinde <~Hami ~Urubu, 
taklitlerınden sakınınıı> ibaresI 
ya21h )'irmiye yakın ıııe bulun· 
muştur. i~iqde buJa~ıcı n1ikrop· 
lann bulunması ku\vetle tahmin 
edildiğinden bu iıclor talılil 
edilmek üzere li.boratuara gön
derilmi§tir. 

Şişelerin ne ıaman ve kimJer 
tarafından atılmış olduğu tahkik 
edilmekte '" atanlar 5idde\le 
aranmaktadır. 

Balıkesir'de silah kaçak
çıları mahkum oldu 

Balıkesir 5 (Hususi) - Ba· 
vul içinde ıilah kaçırırken ya· 
kalanaralı: tevkif edilen daren· 
del! Mustafa Gündoj!du ile Mev 
liıt Oksal bugün Asliye, Ceza 
Mahkemesinde birer sene hap. 
se ve yüzer lira para cezasına 
mabkllm edilmiştir. 

bir alikası yoktur. Zahmete gi
rip bu mcnu hakkındaki bılgi
sinden bizi istifade ettirdiği için 
Hakkı Tarık Us'a her halde te· 
~kkür edrriz. -- -
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Birleşik Amerikada )'Ülnda yapılacalı: Cıımhurbaıkanlıiı seçim· 
lerl için partiler .ınsındakl mü eadele gittikte hararetlenmekte· 
dir. Yukandakl re•lmde Amerl kıda Cumlıurbaşkanmın nası l 

ıeçildiğlnl Cöııleren ba sit bir kroki gör;•Jmcktedir 

VATAN 

Günün yazısı : 

Denize girmenin 
sağlığımıza tesiri 

( Ba$1 2 nc:i de) 
Dcni2:de ne kad.a.r kalmalı· 

dır" 
Bu !uııie \'trilccek cc\.·ap mil 

himdir. Zira en çok suiistimal 
edilen nokta budur. Denize gi
rip s"allercc kalmak, kumların 
üzerinde sabahtan akşama ka
dar yatmak çok hatalıdır. Bır 
dc-niz banyosu (15-30) d:ıkika, 

bir kuın bJnvosu da (30-60) da
kikayı ~cçn1emcliclir. 

Zira denizde yiJımek çok ya. 
rucudur. Bu iş ı~·ın sar!edilcn 
emek. en a~ır i~ yapan bir a
melenin sarfettiği gayretlen de 
fuladır. Zira hen1 batn1amak 
ic;in hem de denizin mukave
n1etini yC'nmek için ga~Tel sar. 
fedilmcktedir. 

Denize ıirenlf"r nl'lere 
Dikkat etmeli? 

ocnızde re_ kunısalda suneıin 
l'ltra vıole şuaları çok 

ku\·vellidir. Bunların altında 
·saatlerce kalarak ;yanmak tok 
tehlikelidir 

Drnıze 'irenlcr nelere dik· 
kat etmelidir? 

Bir kere alkol alarak gırmck 
veya çıktıktan ~onra alkol al· 
mak sureti kat'ıyede yasaktır. 
Zira bu en tehlikeli bir hare· 
kcttir, 

Uenılc bo~ mide ile girınck 
loit1ındır Tıka b:ı:;a ~edikten 
ıı:onra ı:ırmek, hele l a~ıı olanlar 
ı~·in bir facia ile ncticclenebi· 
lir_ Hiç değılse yemekten iıc 

S:lilt JeÇnleden denite girmelllC 
lıdir 

Terli iken denİ7<' · )! nırye a· 
Jı~abilenlrr ı\·in bir nıahzur 
yoktur f'ak.'.l.t bu çok dikkat f"· 
dılccek bir mcscledır, Terli i· 
kcn vücut kızgındır. Denıl ritz. 
garına nıaruz k<ılınması re\·a. 
hut terli \"ücudün çok soguk 

0

su 
ile !ini şekilde teması tehlikeli 
olabilir. 

Görüluyor ki ~ajlık !:Jakımın
dan bir nimet olan denizden 
(aydalann1ak herkes i~ln l~ 
zımdır. z.~akat hastaların Ye. yaş 
lılarııı n1ullaka bir nıütehasslS 
hekime kendilerini muayene el 
tinnelert Uzımdır. Bu ıazum 
&a Jam iÖrillenJer İ(İn bile va. 
riltir. Zira şahıs hasta oldufu 
halde kendini sa~lam zannedc
bi1ir. Bir kaç sene evvel bir 
~·üzme mualliminin mühim bir 
kalp ha~ta5ı oldugunu görmü~ 
ve kendisine söylemiştim. Jlay 
retle yüzüme bakmış, başka 
yerlere de baş vurup aynı ceva 
bı alınca san'otinl deliitirmek 
zorunda kalmıştı. 

Dr. Kemal Sançoğlu 

lranda Sovyet 
beşinci kolu 

( Başı t iinrüde) 
komünizm pı·opa~andası çok kuv 
vellidir. Derviş kıyafetli bu pro· 
pagandacılar i. çi ,.e köylülerle 
konuşurk<-n ıanarı ara!;ına ko
miiniznı, ihtilal gıbi onları ürkü· 
tC'bilct~k kelimeleri a!'ila .karı~tır
mazlar ve fakat ortada mevcut 
kötü •o•yal şartlara, haksızlıkla· 
ra bugünkü rejimin sebep oldu
~unu onların anlayacağı şekilde 
açıklaı·lar. 

Müıkül ekonomik şartlar al· 
tında memleket işlerini yürüt· 
nıeje çalışan iran hükQmetinin 
pek ustaca sevk ve idare edilen 
bu çeşit propagandalara karşı 
koyabilmO'i biç de kolay bir da· 
va detıldir. 

Çeviren: B. ,\KSEL 

Fransada halkın 

en çok sevdiği 
artist 
(Başı 4 üneüde) 

min etme:ı. Hem artistler yer· 
leri yurtları belli olmıyan in· 
ıanlardır ... 

Fernandel'in artist olması 
için bir yardımcısı vardı: Kay. 
nanası ... Kaynanası: 

- Sen yaman soytarısın, ar
tist olursan cok ileri gidersin! 

Diyordu. Asıl adı Cortandin 
olan Fernandel'e bu adı bulan 
da kaynanasıdır. 

95 F llm 
Çe>irdi 

F ernandel sahne artisUıgin-
den sonra film çevirmege 

başlamış ve 95 film çevirmi,_ 
tir. Bu sayede milyon~ar kazan 
mıştır, Marsıi;·ada evi, Fransa
nın muhteJif yerlerinde köşkle
ri vardır. Fakat karısı hcili 
memnun değildjr: 

- Osmanlı Bankasında m~ 
mur kalsaydı daha memnun o

lurdum, demektedir. 
Fernandel'e a;elince, onun 

şimdi emeli, Fransanın en bil· 
yük san'at miıbcdl olan Come· 
die Frfançaisc'c tist olarak 
girmektir. Yakın dostlarına: 

- Bunu ı;ok istiyorum. fakat 
bu arzumıı belli etmeğe cesa· 
ret edemiyorum. 
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194~ 1 · ra ll 101~ın 

1,41 İ llı:c l T 1• .Oo 

"'- ~ FAiZLi TAllVİLLEll 
l,r •. nl :::~.00 

İkr ,. l:Jtll ıı:>· - ':l3.IO 

1kTarru1rll r M11dafaa •2ı:ço 

hr.ra i)ııli l>. ~·ıı., ıv ı..>a.Cto 

Jkra,,ıı~,ıı 19tı I>. toın V ıov.oo 

11~1 Tah•ıli 103.St') 

<r. 4.5 FAİZLi TABViLLER 
10-&V Tahull lOJ.00 

llAN& JllSSEIJ!!lll 
)Jerkn Banka,,. 

lı Bırıkaıı :N. 
Yıopı KrerH JI. 

T. Tkarel B•nkaı. 
.&11111 <:lmento 
Sark Delirmuırrı 
Oıı:u.aolı 6. 

Obllı•11oa .bd. 

:!1000 

15.50 

1~.':'0 

e.oo 
9".00 

~t..
1

15 
110.00 

141.00 
aı.oo Diyerek derdini anlatmak! • 

~ır. Onlar kendini teşvik ede· ~ .. -AJt"""t"s-11"'0_11_S_A_S_l_A_ı.-r-ı-N-,. .. tA_T_I 
rek: -

( ı) ~ n ı.oov rr. 
- Afolyer'In t"Scrlerini mil

kf"mmelrn trm~il edersin. 
Diyorlar. Fakat artist: 
- Bir gün b•lk! olur. diye. 

rtk hll.l teşebbüse cesaret ede· 
memektcdir. 

f 1 f>., Al !l'l ,. ... 

SEKll ES'I pjy ASADA 
1>1\Vlzl,Ell 

Saat 17 de <D.11.A.) tarafın. 
dan tesbit edilmiştir. 

A'fl'tlCA 

''"" 10000 
'"' 5000 
. .,. 1000 
e' ' 5 00. 
llftALIK PAııtA 
iKRAMIYE.LERI 

4,6,8 ve 10 Ay 
TAKSİTLE 
Her bütçeye uygun sctı~ 

~IAi'ilFATURA DAiRESİ 
Hereke, !llerinos ve 1tfuline erkek kumaşları ' yünlü, f. 

pekli, pamuklu kadın kumaşları. Avrupa deseni binbir çe.-
şit emprimeler ·ve buru~maz robluk ketenler. 

ELBi SE DAiRESİ 
itina ile dikilmiş en iyi kuma~lardan hazır elbiseler, 

mantolar. pardesüler, dökarlar Ye cocuk elbiseleri, ayrıca 
Hereke, Merinos: Muline kumaşlarından birinci sınıf dikiırıle 
10, 11, 12 ve 15 lira taksitli ısmarlama elbiı,eler, mantolar 
\·e tayyörler. 

KU.'\'DURA DAiRESi 
"Vidala, süet. rugan, lezar; balık \"e }"ilan dtrılerinden 

) ;,ı:pılmış asorti kadın a)·akkabı Ye çantaları; ~ık ve sağlam 
erkek ,., çocuk ayakkabıları mokasenleı· ve terlikler. 

TUHAFiYE DAiRESi 
Burusmaz yakalı İngilizpoplininden gön1lekler, pijama

lar, fani11lar. kadJn, erkek ve çocuklar için her çe:it tuha
fiye eşyası, Fötr ve ha~ır şapkalar. 

BEBE EŞYA DAiRESİ 
Her anneyi menınun edecek ~ekilde kadife, yünlü \:e 

örme bebe esası. 
SARAClYE DAiRESi 

Çeşitli evrak çantaları. bavullar ,., ,·ılizler. 
Er,EKTRIKLI CIHAZl,AR DAiRESi 

Tanınmış radyolar, buz dolapları, çama~ır makineleri, 
•ilpürgeler; havagaıı fırınları; dikiş makineleri, düdüklü, 
tenceler, yazı makineleri vesaire. 

SAAT ve BİJUTÖRI DAi RESi 
Garantili kadın ,.e erkek saatleri, duvar. ma!a ve ~uııuk· 

lu saatler, kolyeler, iğneler, küpeler, bilezikler \·esaire. 
BilTÜN BUNLAR TAKSİT L E 

K 
BONMARŞESINDE 

kolaylıktan fayda lanınız. 
C2-tllka 

SAYIN DOKTORLARA 

Tüberkülozun yeni ila cı 

NICETi\L andeı 
(Acıde İzonikotınique Hydrazide) 

Ecza depolarına ve Ecze1nelere tevzi edilmiştir. 
:;o mg'lık 100 Komprime 49~ Krş. 

Perakende satıı fı~atı: 50 mg'lık 1000 Komprime 4180 · 

Yılbak Ticaret A. O. 

MALT ve VUMURTA 
HCILASASI ' 

N•fl• ıezzetıı, 
mOkemmeı bir 

kanvaıte 1maddesı. 

Z AY 1 
1 •"< Lis"inden, 15/Ekim/1951 

taı ıhiııde aln11s olduğum paıııomu 
za~·i ettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmil yoktur. 

~\ drts: llalil Vehbi Yenice 
Işık Lisesi sını r : 9 No. 173 

Yanı neşriyat 

Küçük Kemancı 

Taıunmıa eotv.k kit..apları 7uın !:le• 
nor H. rorru tarafın.dan. 1uılını1 .,.. 

~tbil Otmauını neli• uldbi1l• dilim.be 

çf'•rilmiı olan. bu. kuın•LJI eaır .A.hmtl 

Halit Tasa.rotta t.Ua~ılık •• JUlı~ılılr: 
T ı .. ~. tarafınrlın nefi.t blr lr:•Plık lı;la• 

d• 1:.n <1rut fı~atı.. aah1• eıkarılnuı· 

ıu. 

Dola~ eft:.:ııf 

Dolu eekln 
Doları..:. V 

ta .. tor• P'r. 

'1"-4.~() 

'ıa--.15 

431-431 -·· SA.IUtAFLA llDA ALTU'I 

ı~u ı.bo.riyeL 

tıır ~• 
l1aldta 

h:ıılc• 

;.;.•at 17 ·I• tlf ı 

........ 
, •. oo 
37.ı6 

1\0.~0 

8100 

5&2 

il. H. A.) l&ratıodan l••bit Kil· 

nıııtır. 

Satılık arsalar 
Kadıköy Zlih\üpaşa Çifte
havuzlar asfalt yolu Uıerin
de ve ~erisinde dört arsa 
11, 12, 15 ve 16 temmuz 
1952 tarihlerinde saat 11 
de Kadıköy icra memur· 
luğunca bilmüzayede satı· 
lıktır. Fazla ma!Omat 952/ 
652, 952/805, 952/806 ve 
952/80? numaralı dosyala· 
rındadır. 

Ma.kstmde 
Vahi Öı ve 

" 

arkada~ları 
Operet toplulutu 
Her akşam 21,15 
de, Paza r 18 da 
- ' Bobsllller -

3 perde müzikal operet 
Gişe 11 de açılır. Tel: 43134 

lmtıyu ıahlbl: SİNAN l'.ORLE 
Neşrtyatı fitlen ıdarf' edea 

Yazı tııen Müdürü 
MEIJH YENER 

( \'AT ANt «;aıtlf'Clllk ,, Matba 
uılık T. A Ş. - lstınbııl 

VATAN MATBAASI 

" • j • 1952 

HASTAUi!N NEVSİNİ YOKTU. 

• laf, d it , adale, ıinir ağrı la· 
rını ıürat l e teskin ede r. 

• Roma tizma, lumbago, sancı 
ve ıı ı:ı l arıno karıı ıayan ı 
tavsiyedir. 

e Bayanl arın muayyen ıaman. 
la rdaki san c ı l arı nda son de
rece faydalıdır. 

KİNİNLİ · •Ol 

Türkiye Kızılay Derneği 

İstanbul Deposu Müdürlüğünden 
Alı:sara;d• klin Hemşire Okulumuz ihtiyacı olarak 

cerek okul ve ıerek Depomuz :\tüdüriüklerinde mevcut 
şartname ve evsarnamelerine göre. aşağıda miktar ve mu· 
hımmen kıymetleri yazılı iki kalem malzeme 16/?/952 tarihi· 
ne rastlayan çar amba günü saat 14 te kapalt zarfla eksilt· 
meye vaıedilmiştir. İsteklilerin muvakkat teminatlarını, O
kul MtldUrlüğUne yatırarak kapalı zarllannı Okul Müıtürlii· 
&"Üne tevdi etmeleri rica olunur. 

Derneğimiz arttırma ve eksiltme kanununa tJbi değildir. 
Clnııi ~likları ~lııvakkat teminat 

Gür;en odunu 
Beyaz pe)·nir 

350 r_·t-L:ı 
1250. 1soo kilo 

Lira Krı. 
~4Jl 38 
165 

&n son sistenı 
.. TfLYf TEZ6AHLA'IV 

VE 
MARANGOZ MAKİNALARI 

TORNA 
MAKKAP 
FREU 
PLANYA 
ŞERiT 
l<ALINLIK 

'v.'"9~ . ...... -...... 
c;,.,.. ~ ~ .. I J tel ftJ1) 

•' 
1 ,, 

Adres: Galatı, Mertebanl sok ak No. 15 (Tünelin yanında) 
Telefon: 49525 

Çok Ehven Fiyatla Acele Satılık . 
MUSTAMEl MAKINALAR 

Dokuma teıılhları, Leesona masura makineleri, 2 
adet kasar yıkama makinesi, 1 adet santrifuj, 1 adet tek 
silindirli 3.30 metre genişlikte çamaşır kurutma makinesi, 
ı adet Obermayer kurutma fırını, 1 adet Obermayer çil< 
boyama ·makinesi, l adet 10 silindirli 150 cm. genişlikt• 
kurutma makinesi, milstamel ve işler vaziyette satılıktır· 

Görmek ve konuşmak isteyenlerin Kazlıc;eşmede ~tensucat 
~antral T. A. Şirketine müracaatları. Telefon: 16 • 43 • 44· 

Ev ahibi Olmanız İçin 
En Emin Yol 

Havası, Suyu, ~lanzaraları re her türlil tabii zenginlik• 
Ierile İstanbulun nadide semtlerinden biri olan Kartal kJ' 
ıası dahilinde Yakacık asfaltı üzerinde inşa edeceğimiz 3 
oda, 1 hol, mutfak, banyo, alaturka ve alafranga heIA~1 

havi halk tipi bahçeli evlerden en kolay tediye şartlarile bır 

1 
tanesine sizin de sahip olmanız mümkündür. 

25 kuruıluk damga pulu gönderene Broşür gönderilir· 
AKPAK YAPI Ll!lllTED ŞiRKETİ 

HsKC'ln Wi ti' 1 cadde•i Suriye Riiıiiiııiiıllııiiılııllıiı•.., 
- Tel : 4324Jl 

BiR ECNEBİ SiRKET 
Teknik Üniversite veya Robert College mezunu, 27 .34 

yaşlarında, fn gilitte bilen, 3 • 4 senelik pratik trcrübelrr 
olan, askerlilini yapmış iki makine mühendisi arıyor. ~
!iplerin bir fo tograf ilişti rerek hal tercümelerini etraflı< 
bildiren bir mektupla P. K. 1296 Galataya miıracaatıarl• 
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Türkiye Güzellik Kralicesi, Kore'deki . ..;, 

kahramanlarımıza Amerikadan hususi 
merasimle, bayram şekeri yolladı 

• 

.. 

n unya Guıellık musabakasına 
katılmak üzere 

17 sinde Tlirk" d gecen ayın 
Gelengiıl T f ıye en ayrılan 
lük bi ay uroğlu, 15 giın· 
t r seyahatten «onra ,, 
emmuı cuma k . ' .,. 

döndü. a Pmı Istanbula 

ru:~~~~a~o~~~uğuna rağ. 
cc gUlcr> lizlüydü en son dere-

A 'k • 
diır::~ı ~~~~ t~lmeyenleri gul-
Tebessiım etme~ ~~ va~ış. 
se, ağzını ndamakılheyen kun
~ik kelimesini teıtıffuı yayarak 
ıster istcmeı: gülü ederse, 
alırmış. Gelenglil m~cr ~ir hal 
rikada söylem· e unu Amc. 
Yesin! 1stanbu~er. O da hika· 
rnadan "Ülil a. anlattı. Dur-
k ., mscdığlni ı:örü 

ulak kabartıp di . nce, 
Bey d~yamadı nledım. Bir 
lıme ini içind~ G~li~~ çık ke-

Aınerikada 1 söyluyor. 
CJ>Cyce hoş \a~cnl başından 

a ar gecmfs. 

.. 
~ 

" 

-

. ~ ' / ....,....,.._ ,. 

"' • : I' ~"~ . ' . 

tonı Brııth'te 
1') alrı ~rrlınlrrinr katılan Keutuck,. tüzrll 

J<'.An Yawıer 1 uı;I• 

.J. 

. t 

lenı;:iıl!.. Gününiıı: hayırlı ol· 
un. Saat yediye geldi. Güzel 

bir stln sizi beklıyor. Haydi 
artık kalkın ... 

Tatlı uykusundan \'nzgecerek, 
·Öf, aman• diyerek kalkarmış. 
Ya mayolarla plaja, ya tayyör
le Coast Club'deki davete, ya 
da otomobillerle Hollywood'a". 

Günleri daima güzel, daima 
heyecanlı, fakat daima ~·orgun 
geçmiş. Birnz da annesini, ba· 
basını özlemiş. l\lemleket has
reti yüreğini sızlatmış. 

Ycşilkoyde uçaktan fnd!Al 
1.aman annesine. pek doya do
ya sarılamamı~. Kalabalıktan 
çekinmiş. Ama e\·c gidince, bir 
muhabbet, bir muhabbet ld 
değme gitsin. 

Amerikada, bandolarla yapı· 
lan resmlgcçitlerl, havai fişek 
şenliklerini, deniz üstündeki 
kayak eğlencelerini anlata an· 
lata bitiremil;or . 

Öteki güzellerle de iyice ah· 
bap {l}mus. Fran!tz güzeliyle 
al'alarından su sızmal ormuş . 
Orada herkes birbirine rakip 
olduğu halde, candan bir dost· 
luk, bir arkada5lık huım ya· 
ratnu~lar .. 

Amcrikada çama ır yıkama 
adeti olmadığını hiç duydunuı 
mu? GclengUl de bilmiyormuş 
ama orada öğrenmiş. l\leğer bir 
defa kullanılan çorap. mendil, 
gömlek, çamaşır gibi şe~ler 
atılırmış. Çünkü bunları yıkat· 
mak daha pahalıya mal olur· 
muş. r.ıeseUi bir kad.ın elbise· 
sıııi ötületmek bizim paramızla 
on be~ lira tutuyormuş. Onun 
için yenisini almak daha ucu 
ıa geli~·ormuş. Buna bcnzeı 
birçok şeyler anlatıyor. 
~ihayet seçimler yapılmış 

Neticeler bildiğimiz gibi çık 
mış. Gelcngül de bu yüzder. 
sonsuz bir üzüntüye düşmüş 
Ama ne çare? .. Herşeyi olduğu 
gibi kabul etmeli. 

- Büyük bir iddiam yoktu 
zaten, diyor. Hiç olmazsa mcm· 
lcketimi gururla temsil ettim. 
Bütün Amerikan gazetelerinde 
Türkiye \ 'e Türkler hakkında 
sitayl lerle dolu yazılar çıktı. 
Denim için en büyük mükafat 
budur. 

Gelengüle !;Ok zarif bir kupa 
hediye etmi&lcr .. Beyaz bir ka· 
ide Uslilne, altın kaplama, ka· 
natlı bir kadın heykeli.. Long 
Beach ljchrinin kadüe mahfaza 
içinde bir de altın anahtarı. 
Çok değerli bir altın saat de 
\'ermişler. Daha başka hediye. 
ler de var. 

Donü tc Nevyork'a uğradığı 
Gman, Kore'dc çarpılj:m kahra· 
manlanmıza bayram şekeri yol· 
lamak istcmilj. PakeUcri Birleş· 
miş Milletlerin silahlı b.-U\'\'et
lcri namına, her biri beşer ya. 
ralı iki Kore gazisi teslim al· 
mış .. İki Amerikan bahriyeli· 
si ... Gelcngülün bu jesti Ne\"· 
~;orkta o kadar beğenilmiş ki, 
kutularla şekerlerin verilmesi 
~ırasında küı;ük bir de merasim 
yapılmış. Fotoğraflar c;eki1.miş. 
I\evyork Posk müdüril Georgc 
Bargalini Gelengülün elini ha· 
rarcUc sıkıp kendisini tebrik 
etmis. Simdi ljekerler, Korc'de 
ç:ırpışan kahraman a kerleri· 
mize Nevyork po tanesi vasıta· 
sıyle gönderilecek. 

Gclengülün 15 güne sığdırdı
ğı birçok hikayeleri, hatıraları, 
intıbalıırı var. Her birinin de 
kendine göre a)Tl bir tadı var. 

Bunların bir kısmını yazmış. 
Bir kısmını da l'aıacak. Gazete· 
mizde yayınlayacak. 

Kraliçemizin, if!rçekten akı· 
cı bir dille, olgun bir röportaj 
tekniği ile yazılar yazdığını, 
Amcrikadan yolladığı mektup
lardan anlamıştık. Birçok kim· 
scler için hayaller dünyası olan 
Amerikanın \'e Lonı Beach 
festivallerinin meraklı panora
masını, Gelengiil Vatan okuyu· 
cularına, yarından itibaren su· 
nacaktır. 

Eyaieı guzeuen ara ınaa ~apılan scçlnıılc Grorgia')l temsil edeı 
ncıty Jane Wood 

VE'RİLİ'R 

GE ENGUL'UN ZARiF BiR POZU 
r urkiye Güzellik Krali~esi Gelengül Tayfuroğlu Long Beach 

teki milsabakalara, &öpünde •Turkey• kelimesi yaııh be 

yaı bir mayo ile iştirak etmistir. Tabii güzellik itibariyle 

tekmil rakiplerine fistün olan Türk Glh:cli makiyaj deği lkli· 

ğinden fnydalanmama,l\ kararı)·le jürinin karıısına cıkmış, 

fakat bu husus kendisinin puan kaybetme$ine sebebiyet ver
miştir. Türk gfizell Amerikada dalma beğenilmis ve alkışlan· 
mıŞ, Tilrk bayra~ını onblnle~e ı..;siye ihtiramla selAmlatmış, 
televiıyon yayınlarında göğsilndeki Turkey kelimesini bilttln 
Amerikaya ı:östermistir. Kendisine tevdi edilen milli ' ':nif Pyi 

bakkıyle basaran Gl!lengill, Amerikahlann ıtüzellik anlayı~la· 
\'lnın Avrupadaki telakkilere uymadığını, Alman~·a güzelinin 

1u yüzden beşinciliğe düştüğünfi, Fransa gü1elinin de derece 

ıılamadığını soylemektedir. Amerikalılar güzelliği makiyaj 

urafetine göre mütalea etmektedirler. Hattfı Uni\'ersal Intcr· 
national yıldızlarından olan ve Dünya Güzeline, Kraliçelik ta· 
cını :ıiydiren Piper Lauric'nin kirpikleri bile takma olduğu 

halde, bu cihet Amerikada bir mahzur olarak düsunulnıemek
tedir. Yukanda Gclengfil'ün mayo ile çekilmis zarif bir pot u· 
nu ı:örüyorsunuz. 
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Plise 111odası 
Hiçbir sene pUıe bu kadar moda olmamıştır ve hiç bir 

um•n plisenın de bu kadar ceşiUl oldutu ııörülmemiıtir. Et
kid•n kumaşlar udece düz pllie yapılırdı. Şımdi verev, çıprut, 
yelpaıo. ıem•tye, aba ıur Eibi çeıitler halinde ıormek müm
lı:fındur Het Wrlıl kuma , her llirlil ıekllde pilse yapılcyor. Pli· 
ee bir eteti feya elblse.sl olmıyan kadın moda ıarUannı uyma· 
yan hır aksi veya cetin mah!Qk addediliyor. Bu resimlerde ııörU· 
leıı e!hueler plıse ceıldıııln lıııriı örneklerinden bazılarıdır. 

- . ~ 
l""!!~~IP'!l"9.-IJll"9Pllll'91PP .. 9",,,__~ ~---... 

! .. 7,.,.!<:-
.. ~llıılıWl!lıjlııi ... llılıııt~iılılılılıiiiıılılıtllillllll' . ~FJ,, 

Kallavi başına pek yakışıyor! 
Mehmet Emin Rauf Paıı. 1 Nisan 

1815 de ilk dell Sadrlıam olduCu zı. 
man otuz dört. otuz b•ı yaılarında 
yakışıklı hır vezirdi. Sa~oret maka
mında iki ıene dokuz aydan biraz 
fulı kalmııtı. Yenliğe ,., ulahata 
taraftardı. Sözlerini takınmadan söy· 
ler, sert , .• fidd•lll har.ket ederdi. 
Bu )Üzdeo bazı kimselorl• de bozuı· 
muttu. Bunların ıra 1nda 11Altt E· 

lendı ~e vardı. •De>let KAhyası· dıye şöhrot bulan HAiet Elen· 
di hor ııe burnunu ıohr, paı!ıfaha le<tr edol'dı. Devrin hukilm· 
dırı Su•tan !kıncı Mahmudu kandırarak Raııl Pasa ·ı 1818 ocak 
ıyı~d• ud•rotten aılettmnıı. fakat bunu kAll g~rmıyerrk ida· 
mı lcın forman talebın• kadar gitml ti Sul•;ın İkinci M•hmut 
Rı.t.ıf Paşanın ı1r1n boyunu, iOJler·ıJı Vilcudunu ve hele başına 
pek "ık•.pın kana~sıni (bir ne\i kıv-1k) hıtır'·varak 

- Kallavi ba:ına pP.k yı1raşt)ı:>r, bııon o başa kıyamam. 
Dıy~ idam f.,rı.nanını imzalamamıı ve Sak1:u stırdurmı:ıkte ik~ 

tifı •tmiıti. Bıl.thare ıf[nhınmuı ,.e nn he' yıl kadar Anadolu 
vilA ttltrindfl vılı!'k )'11pt·'-tan ıonrı tekrar p:trlamış \IE' dort 
dtfa dah• sad>ret \'e)ı başvrkllllk makamına telmiıtl. Fakat 
fikirlerin! ıı;lkçı ıöylııım.,ı \·e ıhtb&41 f'lde'l bırakmaz olmu,tu. 
l•dısı VtikeUdı ıtıını ac'P hır şey ıöylemeı, etliye ıiıtlure 

kır1s.maz.dı. Rır Rün ricılrlPn biri; 
- raea Hmrtleri, ıiı nedl!ln. mütı.'J.a b!van etml"'orsunın" 
Dıı·ıııı: Ft"trmuş, Rıuf Pasa dı kır riUşmtiş ıakaI 1 nı ııvazlıyarak: 

- lhtlyarlodık, ır'ıl< kallavi bu baıı kurtaramaz! 
Cevabını \'erınııtl. 

Ahmet Vefik Paşanın gözlüğü 
Bir çok nmrlıklarda, iki dela bıı· 

t.kiilık \eYI sad' lnmlıkta ve Mec
~ :ısı mebus.1n rejt;;Jıtınde bulunan .~h

•t \"ef k PaQ ·m ,., fatlı tle oldu~ 
tıı kad!r ırka ile de 16hret kızıtn· 
m•t bir de\'let •d•mı ıdi. 1878 niu
nınıia haıv~kAlett'n ızlll"dilmiş ve 4 
ıubat l~iQ da Bıırsa \'alilı~ine aön· 
d•rllmlşti. Bu nzilede Ut "ldan faz· 
Ja kalmıştı. .Kendisini Bursalılara 

'e\dtrrnı&lJ Halk araiında .&oyle bır sayıa çıkmışt1: ı\?ali Pa
ıının oyla bır 0oıluğil \lr kı, tıktı~ı zaman ııöremiyeceği i•Y 
yoktur • 

Ahmet \'efık Paıa, bir glln makamınd• çalışırken içeriye yaı
h bir kö} lü kartını iirmıtti. Kadın derdıni ıöyle anlatmııtı: 

- Pasa efendimıı, U iki saatlik koytimden hıoraya kadar ııe
Jiyorum . Sa•timi kaybettim. Sende bir i6zlük \'armıı, tıktığın 
uman tıPr '"'Yi cortırmU,siln. Ne olur, bir tak da nerede oldu
tunu .oyl•yıver. 

Ahm•t Vefi'. Pııa gülmüş, kltiplorden birini çağınrak ku
lafırıa ("1ftırlan ;ıır,,le bir sıat ı"tın almasını ıOylfl:mış ,.e ııat 
ıeldl&i zaman kövlu kadına ''ermişti. Ancık ıöyle bir de nasi· 
hıtte bulıınmustu: 

- K.aıiın. ırn fa1la '·akit ıetirmiı ve buraya iki gün sonra 
ı•lmiısın. Rır daha bır JOY kaybeder \'Oya çaldırırun hemen 
ıeı. o zaman ıoz!Olil ~kar nerede oldueunu ıöı-Ierim. Sen 
şimdilik bu ıaati ıl, itile güle kullan,. - * 

eneeek şeylerin lezzeti kadar 
maıızarası da güzel olmalıılır 

Bir ye melin ve1·a herhangi :re· 
neeıek bir ~~yın yalnıı lez· 

zetinin aiııel olması '·eya m;ıJ. 
tf'!mes• ın nf'lfiS ,.t> Jyi rtnsten 
olma!>ı kl!i detı1dir. Göz.e de 
hoı gôıunme.si, manıarasile in~ 
ıanın JştihasJnı ta hı lk etm""sl 
l.izımdrr. En lezı.etli ve n,.fis 
bir yemeği etrafı kirli bir kap· 
ta sofraya i('tirecek olursanız 

bir çok klm~cler bunu yemrğe 
çPkinir llafta benim gibi huy· 
ıudar yemez. Gii1ümiln bP.Q:en
mt.di_ti hir yemel:i nfl! kari.ar ac 
olı;am hen yf'mf'm,.te razı)•ım. 

Yaz mevsimi. J.;öylerde olan
lar çok defa misafirlrrini ayak· 
ta y'mek yerlirmete mecbur 
kalırlar. Odaların dar olusu ve 
ra aı;ık havada küt:ük bahçrler· 
den veya balkonlard::1n lstir11de 
etmek ar1usu bir tok davetle-. 
rin ayakta yemf"k ıekline gir· 
me.,.ine ıebep olur. 

Bu gilli davetlerde undl·içler 
cok Sf"\1iJir ve raAbet gi'lrür. 

Çtt-şit çeşit ıand,·iclrrl daha 
dolrusu kan:ıpe ismini ta~n·an 
ıındviç çeşitlf"rinl renklerine 
Ve Cetnilerine iÔfe büyük tPp· 
ılltt-re veya yassı tabaklara ııra· 
laytp ~ofrayı ıil~Irmek lAzımrlır. 
Yeşil ve •İ)'ah z•ytin ıibl mere
Jerl kUrdan ıııplartna tal..C'rak 
yerniı tizerlerine batırarak ıof· 
ra üzerine ko)·mak gilz,.1 \•eiı.oı 
bir manzara teşkil eder. 

Kanape yapmak tein çavdar 
ekmP-ği veya biraz hayatlamıı 

iç ekmek kull•nılır. Bu ekmeği 
aayet ince dilimlere kestlkh11n 
ıonra yuvarlak uzun veya dOrt 
köş41l partalara ayırmalı. Ur.Prle
rin' hafif bir tereyat tab,.kası 
ıUrdiJJ..:tpn ,;onra ı;e5itli çerezler· 
le ıtislrmelidir. 

Pastanelerde yapılan kUcUcUk 
~T\lvarlak ıandviç ekmeklerile 
de kanape yapmak güzel olur. 
Hıttl yapılmnı daha kolaydır. 
Ani bir misafir g•lince bu ek· 
meklerle daha cabulc: sandviç 
yapmak mümkündür. El oyalı· 
maz. 

Simdi bir cok ceıit Hndvlç 
örneklerinden kısaeı bahsede
cegim. Bazan en basit ıeyler 
inıının hatırına at1Imez. Bura· 
da hatırlatıcaJım ('P~itler yu 
mfvsiminde rek koJ:.yca tfıdı· 
rik edilebilerek ucuz malıeıM 
ile yapılmıştır. ' 

Çemonll kanape - L<ıp ola· 
rak haşlanmış yumurtaların ıa· 
rııı il& beyazını ııyırdıktın ıon~ 
ra bir bıtıklı incecik kıymalı, 
mayıianoıu da ayni t•kilde in· 
ce ince doQrayıp hazır etm•ll. 

Uzun uzun k"Umlı ekmek 
itleri Uzerine birat mayoneı 
ıürdükten ıonra bir kıomını yu. 
murtanın ıarııt, bir kısmını be.o 
yazı, kalın k"ınını da mayda· 
nozla örtm•lldir. Bu ıuretle üç 
renkli süslü kanapeler olde •· 
dllmiı olur. 

Salatalı kanıpe - Yeşil oala· 
ta veya marul yapraklarını ince 

Jnce kestik len ıonrı y1n9 ma
yonez ıilrUlmilı yuvarlak Vfya 
dort koıe tkmek içleri üzerine 
yerleştirmelidir. 

Domatesli kanape - L<ıp )'U· 
murtalırı inC'e dılim haline i• 
tirmek için bir ne\·i telli j,Jet
Jer vardır. Bunlar tabak canak 
utan dükk~nlarda bulunur. 
Bo•·le bir Aleti• lop yumıırtayı 
dildıkten sonra hor bir dllimın 
Uzerine bir parça dom•te•le 
yuvırlanmtı ince bir ınttiteı 
koyarak cok lezzetli bir kanape 
yapmak mUmkUndilr. 

Sardılya!ı kınar• - Kutu 
aardalyalarının kılçık ,.e kabuk 
!arını ayıkladıktan ıonra t•rt· 
yağla iyice ezmek, ıonra bunu 
ekmek parcalarının liıerıne silr 
mek Jlıımdır. Sürti!Uı tarzının 
muntazam olmıyan taraflarını 

artın•k lciıı incecik k••ılmit bir 
dilim turp koymak ııuz•I olur. 

Karldeıti kanape - KaridP.• 
!eri haşlayıp yıkadıktan ıonra 
mayonez •Urülmüt kanepelerin 
üzerine lroymılı ve yeıil kapri 
ile ıüslemekle çok lezı•til , .• 
n•fiı kınapeler yapmak mUm· 
kündür. 

Jımhonlu, dilli ve ıucuklu 
kanapeler - Bunları l)Tl 

ayrı izahı !Uzum yok, Tor•yat 
ıilrülmilf ekmeklerin Uıorine 

muntazam ıekilde keserek koy-
1 makla kolayca kanape yapmak 

mümkündür. 1 

Be)·aı peynirli kınape - Be· 
yaı peyniri \"e te.reyat1 birbiri· ı 
ne katı5tırırık b ıce eımeH. F.k
meklerin ü1erine sürdükten 
sonra birer parı:a kırmızı biber 
ekerek hem ıüslemeli, hem de 
lezzt"t \•ermelidir. 

Anıualı undviç - BUyUkçe 
ke!ilmiı ekmek dilimlerinin ü
ıenne yumurtanın ıarısını i ·ice 
doğradıktan ıonra ıilrmelldir. 

Bunun liz~rine aniuaları kafrs 
eeklinde diımeU, aradıki boz· 
luklırı gal talık turtn u \'e;)•a 
kapri ile doldurmalıdır. 

Çiy kere\·izU ıııındvl ç- Kere
vizleri kibrit ı•klinde doğra· 
dıktan sonra mayonez aUrülmtiş 
ekmeklerin illerine diımelidir. 
Hem leuetll, hem de kolay bir 
kınııpe olur. 

Rokfor P•rnlrll kftnape - SO 
gram Rokfor peynirini 2!i ırııım 
ter.yağ!• iyice kanıtırdıktan 
ıonra ekmeklerin U1rrine ıür.

mell. her bir kanApenin ortasl· 
na yarım ceviıiçl koymalıdır. 

Bıltün bu knnapclerden baı
ka bir de ıneak ırtırcr ve ka· 
ıar peynirli kanapeler vardır 
ki bunlar fırından çıkar tıkmaz 
taıe taze sofraya gelir. 

R.E.Y. 

AiLE H~YATINDA HUZURU 

TEMİN ETMEK ELiNiZDEDiR 

K rı --Koc geçim izliOinin 
başlıca sebepleri 

Bir çok akıl ha!i;talıklarının .se-
hebı aile geı;inısizlıkl,,ri. 

Karı koran.ın hjrhırıni Artlıy~ma

maları \'P birhirinin d;ımarına 

ha"'m;ılarıdır. FrkeklPrin en ıa· 
J. 1f nokfa.ıtı muk.;ı.yesfldir. Onla
rın bu taraflarına r1okıınduncız 

mu kıztlC'a kıyamet kopar. 

l\lı:>srl.l tıir kadın: •Babamın 
sUylrdiklı:-rini yapsa idin bu iş 

böyle olmazdı. •; •Falanca ile 
e\'lenıoe idim fimdikinden daha 
rahat ederdım· gibı ıözlere ko
C"aı;ını trnkirle kalkı;Jtı mı yer 
•erındeh oynar. Çünkü, bu Ei· 

bi mukayeseler onun erkPklik 
JfllfllTUna dOkUhllf, 0h3 kPndbİ· 
rıl hiı;bir iie yaramaz bir adam 
gibi hissettirir. 

Bazı kadınlar da hö)'le yap· 
maz. BilAkis kocasını müball· 
galı mübal.lgalı metheder. Fa· 
k11t öyle bir }'erde ara:ı.:a öyle 
hir IAI ~okuşturur ki bütün ıOy· 
lerliklerJnl hiç@ inrlirir. Faıla o
larak koca.sına da s~ır bir mA
nevl darbe vurur. ~te PlA. karı 
kflr:f, hitiıik komşul.ırının yeni 
alrhkları otomobili grirmf'ğe iİt· 
tilrr delil mi" Şimdi kadının 
burada bir aralık kocaısına: ıBi· 
~im araha ise 48 modeli• dl!!· 
m•ıl onu cıldırtmak için urı. 
dir. 

K11nlannı fileden 
Çıkaran erkekler 

B ;ızı erkekıer de karııarını et· 
leden ç-ıkartırlar. 

Ma!Qm olduQu üzere, kadın· 

tarın en zayıf noktaları ıüı~, 

siyim ku$ama ehemmiyet ver~ 

meleri, kendilerini mütemadi· 
yen belendirmete calıımılorı· 

dır. Yeni bir eJbise veya yeni 

bir uc tuvaleti yaptırarak ak· 
ıam kocasını kapıda karıılayan 

bir kadın için: •Bu ne bu kıya. 
Jet! Rtiktl Jerı- dönmilş"Un.• gi
bi bir ıozden daha aaır i•Y ola· 
maı. 

Bütün insanların belli baılı 
üç manevi ihti)·ıcı vardır: 

1 - Baıkaları tarafından ae
\'lldı:iııl hl,.etmek; 

2 - CM~iye alınmak \'O ehem 
mıyet \erilmrk: 

3 - Kendini emniyette his
setmek; 

Biı: •Falanca fena halde l· 
sabımı bozuyor• dedı~ınıiz; za
man onun bizı bu uç ihtiyarın 
bırinden mahrum ei!ığini ıla· 
de ederiz. 

Nakleden ı 

VEHBİ BELGİL 
-.. 

Kadınlar neden 
De1J olurlar? 

Amerikanın en büyük sinir 
mı.itehaısı!la.rındın biri, bir 

Çok kadınların e1Jd1rmas1n1n ı!iP· 
bPbini, kocalar1nıtı. kendilerini 
11nlayamamalitrında buluyor. 
Doktor aynen şö,·IP.' &öyJUyor'. 
• Kor..tlilr, umumiyetltı, ev işle· 
rinin karılarının yetkisi dahilln· 
de olduğunu kabul ederler. Bu· 
nun itin de ev işleri hakkında 
ağıı atıp ta bir şey söylemek 
JstemP.zler, 

Mes•IA. kadın yeni elbiseler 
alır, yatak odil!~ına yeni pf'!rde 
diker, masaların yerlerini de· 
ği.,.tirir. e\·e başka bir dtlzen 
\'rrm•k isin BlltUn bunlar f. 
tin de, ufak da olıa, kompliman 
bekler. 

Kadın, cam::1iırlart, bulasık~ 
lan yıkar, tahtaları •llor, ye· 
meklttri pi5irir. Sabahtan akşa
ma kadar hiç boı durmamıştır. 
Bu kadar tı ıraMnrla unuttu~u 
ıeyler de olmuıtur tablL. Bu 
vıziyetteı, tt\·e gPl~n koca, karı
sının yaptığı işlPri JiiÖrm~mM

hkten gPhp de yapam;ıı:!.ı~ı 'reya 
unuttuğu i5lerl. m,.ııı;,.1.\: ,tJıva

,boyı ni)·e sabun konmamıs.,• 
yahut •A..vnanın tozunu neden 
ılmamıısın~· 2ihl gözlPrle onun 
başına kıkarııa karısını minen 
harap etmiı demektir.• 

Sonra kadın, yine meseli, H· 
zene ber•ne bir yemek plılrmiı· 
tir. Kocııının, ıofrada, ona •e· 
line ıa lık ltancıtım• diyet:,11 

yerde: •Bir ı~ye bflnzememi11 

hiç hoıuma ııtmedi• deme1in
den daha btiyilk bir hakaret o
lamaz. 

8111!, !ılı.at 

Mühim 

Biltün bunlar \'lkıa b .. ıt, e-
hemmıı«tnı eyler gibi ıo

rtinur. Fakat bu ktiı;ük ve them 
mı)·etsiı. ıeyler zamanla birike 
birıke buyük gPçimıizlıklere ,.e 
ıınir bozukluklarına yol açar. 

Bazı kocalar da, e\·e &elir ael-

----("O('.JNV."11:.1 ;}#D~l4".IWN.i 
4'1'r/IPM/"l~'r'V" Mıl/.),lllJP 
"Y4~ J,. #VôlN IVJJllV 

mez. gaı.etelerini alarak bir kô· 
ıeye '""kilirler ye durmadan 
dinttnmeden okurlar. Işte b 
hal de ailtı müna~~hetleri içiıı 
katiyyPn ta'rsıye edilecek bır 
ı•y drğıldir Günün bu oaatin 
de, karı ol~un, koC'a olsun bir 
birlE"rinin manevi ihtiv:içlarınt 
anlamasını bilmelidir. Kocanın 
eve gelince ıne~elA: •Ev ne gil 
zel olmuş .. Gı.illf'r gibi.· "eyıı 

•Karıcıaım bueün .fie1* ı:ok öı 
!edim• gibi bir iki tatlı •öz ıöY 
lem-si bir çok ta~ız!ıkları önli 
ye bilir 
Baıkı bir ı•Y dah"' 
Kadının reni bir ayakkabıyıı 

ihtiyal"ı varılır. \"eyahut dı do· 
ğum gününde kendısine bir çan 
ta ılınmasını Jstemtktedır. BU 
durumda kocasının ona evirı 
ma!raflarının yazılı olduğu he 
aap df"fterini uzatarak: •Ne al 
mık h~tlyora:11n ıuraye yaz• de 
mest büyilk bir ooğukluğı yol a 
car. Kadının ko<'a~ının kendisi
ni sevdiğine müşahhas bir şe 
kilde emin olmaya ihtiyıct vır 
dır. Halbuki hediye yerine kı 
rısının önilne bUtı:e defterini 
ıüren koca. ona, Adeta: •İşte 
defter, lstedi~ini al, ıen beninı 
ıı ortıtımsın • der ııibldlr. 

Hiçbir umın 
TelA1lınmıyın11 

B azan ailece kıra ı!dildlğl o 
!ur. Herkeste bir tellı lııı§ 

lar. Unutulan ıeyler için her 
kes birbırine batırır, blrbiriııi 
uarlar. Halbuki bu ıeki!de ha 
reket, Iıierin daha iyi olma&1ns 
değil, billkis dahı kötil olma 
ıına ıebep olur. Bu sefer, azar· 
la.nan adam, yeni bir azara mı· 
ruz kalmamak için daha fazl• 
aakarlıklar, ıaıkınlıklar yapar 
Neticede koca giln z~hir olur gi 
der. Bu ıibl hallerde yapılacak 
ıey kızmamak, batırmamak, bi· 
llkls kızan \'e batıranları ıUkQ 
nete davet etmektir. 

Barı insanlar me,.ll kendi· 
!eri kitap okur veya dıımsını 
ıeı-rederlerken yanlarında biri 
ılnin t"ker \'eya bııka bir ft)' 

yemesinden hoslanmıılar. BU 
takdirde ıeker yiyen adamı i 
çlnizd"n kızmaya hiç lürum )·ok 
O ıizin bu hU)'Unuzu bilse belk• 
yemeyecektir. Bu gihi hallerd< 
ıinirlendiliniı ıeyi karşınız$1a· 
kine ıôylemok en kestirme yol 
dur. 

Bu yukarıda sardığımız hu 
ıuslau ıosteri!ecek ufak bir i· 
tını bir çok aıle facıalarının ö 
nü.ne aeı:ecektir. 

.. 
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T vuk atın 

• kalmış 

• hayat 
• • 
ırı 

1 1 

a o uz qun 

yuınur a 
\'ileri ile uykusuzluk. umumi z!. 
fiyet 'e dermansızlık gibi An· 
zalan bertaraf etmekte olduğu 
gibi fn6anı gençle~tirmekte ol· 
duğunu 6Ôylcmektedir. Ameli 
tl'tkik ve tecrübeleri hakkında 
komşu memleketlerde konfe· 
ranslar veren l\lösvri Des Al· 
lccs'ye ~bre sadece ·Trephon yu· 
murta kilrU 6ayesinde 140 yaşı
na kadar zinde kalmak mtim· 
ktlndilr. 

Asya 
1Uem1eketlerinde 

Çin, Hindıstan ,-e Hindi Çint 
gibi Asya memleketlerınde 

eeyahat yapmış olanlar buralar· 
da ta\'uk altında kamus yumur· 

BelcUtalı doktor J. De Lact'nln talara ötedenberi hayat iksiri 
ye 1 rnustnhzan gl'nç l;almak isti· nıızarile bakılmakta olduğunu 

0 nsantar tarafından alınmaktadır. 6Öylemcktcdirlcr. Hatttı bura· 
K uluçkaya yatan la\uk altın- . Jarda yalnız tavuk ~·umurtala· 

}a dokuz s;un kalan bir YU· makinelen on bin ıs, içre fran· rından değil de bilyilk kertenke 
~tu.bİrnın klnaan hayatını uz.atan gına satılmaktadır. le ve yılan yumurtRlarından dıı 
bir ik 

1
ço dertlere deva olan Y<'nl cereyanın faydalanılırmış. Tavukçulukla 

s r olduğu hakk Doğuıu me~gul olanlann malumu oldu· 
z:arnanlardı Batı Avruında rıon ğu tızerc ~ıımurta tavuk altın· 
lekeUerl halkında blrpa 

1
mem- Bundan iki sene kadar evvel da dokuz gün kalınca yumurta-

h!&ıl olmu b 1 nanıı l\taurıce Des Allec adlı bir d ki u d lm k "~·k ıltınd u unmaktadır. Ta- Fr a · r ~eym en taazzuv e e • 
: a \eya kuluçka maki· ansız Poıtlers Tıb Akademısi te olan civciv bu müddet için· 

n ınde kalmı5 olan böyJ hekımlerl ve noter huzurunda de birinci ha~·at safhasını ta· 
:!ıtdaleamr .. 'k'tın1 Y\lnanca b!sı~~: kcndısine kan rll bir hastanın mamlamış olmaktadır. Onuncu 

" o an T~pho ma ta- )arasından aldırdı:ı cerahatle· gUnunden itibaren bu hayatiyet 
rından alınarak bırcr sıfat ya. ri zerkettlrmlştl. Bu ameliyeden yumurta içinde ve etrafında 
Pılmı~. bunlara Trephon yu birkaç ay 6onra tekrar akademi bulunan usareyi alarak tedricen 
U d ~f~tH!ktMlr. Batı fi1t':~ huzuruna çıkan Dcs Allecs ken buyumckte ve nihayet civciv ha 
keUerının b ııların(\a d' dı~nı muaHce ftUrcırek 'Ucu· llM Rl'lmektedir. Yalnız tuuk 
~uhtelif tabaklilara mensu~~i~ ~una yapılmıli olan kanser en· altında dokuz glin kıılmı~ rn 
kf.llrrUce insan Trephon Ytımurtası Jeks*onunun hiç bir tarar ya· Trephon yumurta haline neltnl:ı 

ti 
Yarılllakladır. Tavuk Yt'ti"- pamaruış olduğunu te bit ettır· yumurta içinde bulunmak1a o· 

,r~en çiftlıklerın kam onetlerl nıl~ti. Mosyo Dcs Allecs hA!cn lan hayat tısar~SJtıi, Jiayat iksi
~ hırlere tnütemadı~ "n Tr h ~oıtıers cıvarında ta\ tık ye lif· tini her midP kolaylıkla kabul 
~k~urta e,ımakta~ırlar. e~uon~ tıren bir çiftlığın sahıbl olup cdrmcm ... ktedlr. Bu mahzuru 
11. sazeteferın bir çı.ıklarında Y\lmurtalar üzerinde hlr çok tet r,özonUnde bulunduran Belçika· 
(Tre)'lhon Yumurt1,1) hakkında kıklcr yapmı§tır. Liseden gonra lı doktor Jean rle Laet hu tl'B· 
~akıı1Ieler l aıılmüta , 0 

bırçok tıb tahsiline ba!'.lamış \'e fakat renin içine bir mik1ar ~eker ,.e 
d:rg~ er yeni kcsfolunın ha rat sıhhi durumu y~zünden bu tah· madeni em1Ah kan§lırarak Se· 
iksırı kurll'rindcn elde edlİ slli ikmal edememiş olan Des rum de Lael ismini la ıyan bir 
~e.sut ndıcet"ri uzun uzun ~r. Allces yaptığı ınuteaddıd tecrt.i· müstahzar meydana getirmiıtir. 
k~ e kertden methiyelerle dolup bt'Jer nctıcesınde yumurtanın B<>İçikalı doktor tarafından ha· 

ma adır. Batı iman d:ı sa lamakta oldu u sa\lsıı fay· zırlanmıı olan mli•tahzar alına• 
Vıllıng"n de bir fab k daları tP bit etnıl~ bulunmakta· rak yapılıın Trephon ~umurta ,... , rı a~ın Tre- d ,., 

1 

P=l'l ~nmurta hıııırıamak Uze ır. ıurı ~o D Ali • Trerhon kuril be§ hafta devam etmekte-
re ımaı elti ı modern kuluçk~ )Umuru ı kurunun romıtızma dir. 

'e sınır hastalıklarının b~ıı ne· ('.e\ lren: B. ARSEL 

Yeni Gine'nin insan yiyen 
vahşileri arasında ..• 

1929 danberi Yeni Glne'de ya-
şayan Misyoner papas An· 

dre Dupe)Tat; adanın, insan yi· 
yen vahei kabileleri lle sık sık 
tema• etmiştir. Yeni Gine'nin 
dağlık bölgelerini karıf karıs 
tetkik eden ve ''ahşi Papua ka· 
bileler! arasında ) lrmi seneden 
fazla kalan Fransız misyoneri 
bu yazısında insan )iyen yam· 
yamların AdeUerini ve insan e· 
tini ne §ekilde ve neden yedik· 
!erini anlatmaktadır: 

Papualar neden 
Beyin emerler? 

E&ki haritalarda •Llnetlenmis 
adıı • diye isimlendirilen 

Yeni Gine buglin hfılA insan yi· 
yen vaheilerin ya~adığı bir yer· 
dir. Adanın ic kısımlarındaki 
da~hk bölı;elere giren eeyyah· 
lar eskilerin buraya niçin bu 
ismi vermiş olduklarını kolay· 
ca anlarlar. Yeni Glne'nin tro· 
pik mcmleketltıre mahsus ı;ık 
ormanlarla kaplı dağları, insan· 
da korku \'e dehşet uyandırır. 
Bilhassa hayvanlar Alemindeki 
çeşit, dikkati çekecek kadar 
fatladır. Rcptil'ler, timsahlar, 
muazzam örümcekler, tropik 
malarya e~ılayan sinekler, yolu 
buı"°&ya dUşenleri hesapsız teh· 
lıkr.lerle kareı karoı~ a bırakır. 
Ada içlerinde otunın Papua ka· 
bılcleri dünyanın insan yıyen 
son v&hşlleridir. İnsan 3iyicılık 
bu kobilclerin hepsinde cfıri hır 
ftdettır. Feci bir inanı&a daya· 
nan bu anane, bazı kabilelerde 
bllhas a hUkmünU icra etmek· 

insan yiyen l'apua kabllcferl 
ara51nda ) lrml ı;r.ne ya,ayan 

Misyoner Dupeyrat 

tedir. Papua'ların itikadına gö
re, kurban edilen insanın cesa· 
ret. kuwet, sebat, hlyle gibi 
bUtUn vasıfları, onun etini yf· 
yenlere geçer. MeselA bır ki· 
bile reisinin, ku""''et ''e cesaret 
almaları için. diğer bir kabile 
reislnln gözlerini oğullarına, 
kalb, ciğer ve bôbreklenni mu· 
harlplerlne yedirdiği görillmilş. 
öldlirillen düşmanın kafatasını 

delerek beynini kendtsi emmlS· 
Ur. Bu vahııl kııhlleler. dU$man 
etini kıymetli bir ku\"\ etlenme 
\'&SJtası saymaktadırlar. 

Mısyoner Dupeyrat'nın 6Bhit 
'olduğu beyin emme hAdıse•i 
Papua kabılcleri arasında &ık 
&ık gbrülmekte ve bu Ui~·ler ur· 
pertici vaka iptidai ııekılde bir 
merasimle kutlanmaktadır. Bir 
Papua'lı ne kadar çok beyin e
mrrse kabile lçın o kadar kıy-

:Kabile nf'lsl l'linılc ttıttuğu bir k(l(Blll ini glh.lctrtrk 
aldığı km'letl O\mektedir. Jte51nı fns n eti )emek 

nan halkı ı;<l~trrhor. 

metli bir unsur olur. H~r 1'
ten saygı gôrUr. HattA katiıle 
rcisı hır muharibin de E'tlrl an
lamak iı;in ona ~ 6Ualleri 60-
rar: 

-- Şımfüye kedar kaç in.san 
ycdın? E\frlde kaç kafata ı \ar? 

l\luharıp, bu ııuallerc vcrdı 1 
ce\•aplara gorc kıymet kazana· 
cak. yedfğf fn(an veya t!mdl l1 
kafata•ının adedi onun de eri· 
ni ta)in edecektir. 

Annlı 'e bııfiasını kom§iilarlna 
Yediren lııbtle rels-l 

papaz Dupeyrot, basından ge
çen bir vakayı §Öyle nakle· 

diyor: 
.zamanla dostluk mllnasebet. 

!eri kurduğum bir kabile reisi· 
ne misafir olmuştum. Ycmekto 
(tabii bu yemekte ne insan \'e 
ne de kopek eti vardı) insan 
kemikleri tızerinde oturduğumu 
farkettım. Bundan UrlaUğilmU 
antıyan ev 6ahibi beni §U ııoz· 
!erle yatıştırmağa çalıştı: 

- Korkma! Bunlar benim e· 
beveynimın kemikleridir. An· 
nemle babamın kemikleri! Ebe· 
veynımin yaşı çok ilerlediği i· 
tin bir gUn komsularıma onla· 
rın boyunlarını koparmalarını 
rıca ettim. Komşular, yaşlı an· 
ne ve babamın kafalarını kopar· 
dıktan sonra etlerini yedıl~r \'e 
bana kemiklerini gönderdiler. 

Beni evinde misafir eden ka· 
bile reisi bunları söylerken yap 
tığı i6ten gurur duyuyordu. Al· 
lesini ba&kalarına öldürtmek \e 
:) edirmekle mukadd~ bir vaıi· 
fe yaptığına kani idi. Diğ"r ta· 
raftan anne ve babasının ke· 
miklerini muhafaza ederek bU· 
~tik bir i; yaptığına inanıyor· 
du.• 

insan etinden yemek 
N'asıl bamlanır? 

Mıs~oner Dupe~Tat insan e
tinden yemeğin nasıl hazır· 

!andığını tarif ederek §Öyle di· 
yor: 

E;vvelA toprağa bir çukur ka· 
ı.ılır. Çukurun dibi kızgın ta&
larla orulür. Et, kemiklerden 
ayrıldıktan 6onra parça parça 
kesılir. Kokulu nebatlarla sarı· 
!arak çukura yerle~tlrillr. Bu 
~ekılde hazırlanan etin üst ·ı:ıe 
yine kugın taşlar konulur. Bun· 
dan 6onra ~ apılacak ıs etin pls
mesfnı 'bekleme cten ibuettır. 
Yemeğin pl§meai için geçen ta· 
man zarfında rlyafete hamlık 

Ailede her iilüın Yakası Pnııu o'lı kadınlnnn bir parmdına mat 
olur. Bu kadının iki parmnğı kaldığına gore ailesinde yedi 
kt~ı lilmU il mektlr. Bundan tıa,ka l11en tJcııklan ilan tfffiiii 
ayl! ını iio. nunlla tasıma~a rn rbu aut. ıı11ıılin pafmWarıd 

ve bo.)nunllald ayata alkkat ettllsln" 

yapılır. Bir araya toplanan 
koy halkı daire şeklındc yem"
!\ın ba~ına geçer 'e orta) a ko· 
nulan etten herkes hissesine du· 
şenı ~erken maddeten \e mA· 
nen kuwetfondiğine ınanır. E· 
tıni yediğı insanın bUIUn kabl· 
lıyet, zekA ~e hünerlerinin kcn· 

di&ine geçtiğini unneder. 
Bugiın hAIA Papua kabilfilen 

bu gelenekten vaıgeçml~ de· 
ğildırler. Bu korkunt it.ibda 
kar51 yaptıtım mücadelelerd& 
elde ettiğim muvaffakıyet nıs
betl az olmustur. • 

Çniren: T. A. 

Papua'lılnrın ziyafet haurlıkla n: El kızgın çuk-ıırlara yerle5lyot 

Radrofonik t msillerdeki taklit 
nasıl yapılır1 

AsaJııİtkt yaııaa B. ıt b. 
raı'!,osu için hazırlanan 
'e ukalan Okyanusta ce
te)an eden blr dramın 
& !l~rlıiln nıısıl hatırh!n· 
(h ını, re lmleHle blrllk· 
tc ı;oreceksinlt. 

sahne, Londra th'anntlakl 
tlflllklerden birinin Mhçe· 

• l. İçihde nhrin boyunlu be~ az 
kur,uıarın dolaştığı bir lla\'tiıun 
ha5ına sekiz on kl§I geçmiş. Ön· 
)erinde bir mikrofon. Bahar, 
):ıllhçeye bUtUn ihti~ml'e l'er· 
leşmiş. llrr tarMta kuef k klı· 
cak güller, kar:ıntiller, orthn
calar, le) !Aklar... Ne yapıyor 

bu adıımlılr bu havuzun ve mlk· 
totonun başında? 

Dlr an için gözümUzU kapa. 
yarak dinliyelim· 

:Etrafta mUthis şeyler ecre· 
yan ediyor. dkyanusun çağıltılı 
füUlizzam Wilı;oları arasından I· 
te pUSkUrcn bit ltiiptıl!iın aeııi 
i:şıtilı) or: 

se 1 
ıDefol, gözüm görmeshı!t 
Bu &özlerin muhatabı, habi;; 

ruhlu bir tayf a~ır. Se.6ini çıkar· 
madan ba5ını 6nUne eğiyor. 
Kaptanın canhıras se!I tekrar 
öuytlluyor: 

; Defol diyorum sanat Git 
nnbarda kendini haps t; hak· 
kında 11crec4lğim Ki.tarı be~le'• 

•Sen dUmeriln Başında oliiblt· 
~a bize ralıatlık ve cfunlyet yök. 
Defol asağı, gSzUm görmesin 
Eeni.• 

Ve sotıra. merdh•enterden i· 
ıa~ı~ a doğru ln~n iri cUsseıl 
hır adamın gittikte uz.akhlpn 
ayak sesleri... Y'clkenlerae ,.e 
gemi direklerinde rüzgAr ıSlik 
çatıyor. TA uzaklardan martı 
&esleri g~liyor. 

Fakat. hayır aziz okuyucula· 
rım.. Ne bir Okyanustasınız, 
hatta ne de bir gölde ..• saaec • 
yukatt1a dn sö~·1Ml~ltn gibi, 
Lôn6rıı cl\AHııatilfl bir ~Htılğltt 
glil bahfcslfüic, öir havuz ha· 

• 
rı 

mevıuu bu .•• 
Şimdi 6Cslerin nasıl hamlan· Nakleden: VEHBi BELGIL 

şındasınıı. ıt B. C. rad osunda 
bu ağu!tos ayında dlnt~ye~~ i· 
nl; mevzuu Roberl Buekland ta· 
rıUıt.ı8an J ıızllmış ·Gelrlldlcr• 
isimli bir denb:cilik pbeslnin 
ntlkrtifona kO> ulmasına ~ahit O· 

Juyorstıhuz. Mevıuu fô~·lc: 

Eski bir deniz kı,ırtltıhun kı· 
ıı !latgaretin Daphne isimli 
yelkenllslnirt karıtanlı mı Jack 
llawkins yapmaktadır. iki getıç 
llyni Umanda SC\'l~lyorJıır 8a .. 
GreaShy isimli 8lğer hif yelken· 
liyl de EJ rton dencp son dere· 
ce k!itU ruhlu bir kaptan kul· 
lantnakladlr. Retıı E) non da 
l\lar~arcl'i gcvmclct , fakat !tiu
kabele g8rm ~cktçaır. Bir il· 
mana, IJd gt-mli:lei1 birinin ijha 
evvel ı:llrııe~i bal\ls hıevzıtlJSur. 
Eynon. Margaret'in gcmlsindc
Jd duıneneı~ı para ile e1dt: c
dErek geminin rotasını dehi~-

dığını görelım: 
tlrtıyor. Daphne'nin kaptanı Okyanusta. dalgalann Uzerln· 
Hawkins'ın )Ukardaki ağır soz.. • d ~üzen kayığın kilrek sesle
leri bu hareket üzerine soylen· rlnin havuzda na6ıl taklit edıl· 
miştir. dll!i ·blrincl resımde gayet güzel 

Eynon'un gemisi lımana da· Eorulmektedır. 
ha evvel varıyor. Şilıll bir tuc- ikinci resimde ~·elken maka· 
car gemiye, nitrat torbaları i· ralnrının \'~ palangalarının ti· 
çinde gizlice altın yüklüyor. Ey· kıırdıj?ı seslerin hazırlanısı gO. 
non l!iin farkındadır 'e Marga· rUIUyor. 
ret'i de gemisine alarak kaç· ücüncü resimde iki geminin 
mık nlyetindrdir. LAkin tayfa· kaptanının nasıl db~üstüğüne 
tar da hiyleyi anlıyor ,.e Şıliliyi, f!hıt oluyorsunuz. Mıkrofon 
kızı, Eynon'u bir kayığa kora· başındakılerdcn sağdaı...; Haw· 
rak denize bırakıyorlar. klns'i temsil etmektedir ve ya-

Şili'li kaptan Eynonu bıçakla ntndakinın yardımı ile kavga. 
öldürüyor. Fakat kendisi de dan muzaffer çıkar. Kendi ken· 
muvazenesini ka)beder k df'ni· dine boks yapar gorunen gôm· 
ze yuvarlanıyor \'e köpek balık· lekli adam da &ağ yumruğu ile 
)arı tarafından parçalanı) or. Dl söl elinin u·ucuna \ıırmakta ve 
ğer geminin kaptanı Hawklns rakibinin \'ticuduna inen yum· 
denizde sevgillsıni arıyor ve ne- ruklan taklıt etmektedir. 1 
ticede bulu) or. DördUnct.i resim bııe kapta· 

iete, ana hatlarile, temsilin na atılan tabancanın patlnyısı· 

nı ve çıkan kurıunun bir camı 
lmı~ını göstermektedir. Haki· 
katte ıse cam deRıl, yere çömel· 
miş adam tarafından bir fincan 
kın! maktadır. 
Nıhayct son resimde de kap. 

tanı oldüren Şılıli'nin denlze, 
~·ani ı;ularıı nasıl du~tüğü gorlil· 
mektedir. Bir tahta parçası su· 
ya dilsen bir vücudun sesini 
tok gUıel \'ermel..1edir. 

Yalnız:, sklınıza derhal bir 
sualin geldiğini hissediyorum. 
•Peki bu işler stüdyoda yapıla· 
maz mı idi? Çiftliğin havuzuna 
kadar citmeğe Hızum var mıy· 
dı?. 

Sualinizde belki haklmnıı. Fa· 
kat B. B. c. radyosunun ses mil 
tehassısları, vakaları Okyanusta 
geçen bir piyesin seslerinin a· 
cık havada daha tabii şekilde 
taklit edileceğini tecrube ile bil 
dıkleri için bu fekll tercih et· 
mişlerdir. 

Nasıl ıılAka çekici değil mi? 



Hasan Fener kim mi' Ayıp 
ettinı:ı: . Ha an Fener, bu 

memleketin eğn) e eğri. doğru· 
) a do ru dıyen sayılı evlatla· 

rından biri. Butiln hak tanır, 
gerçek sever imanlar gıbi; ha· 
tır gciniıl ıçın, gününü gün etti· 
recck çıkarlar için, bldilr Allah, 

Jiiiiiiiiiiiiiiiilii&i~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
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KİTAP DÜNYAMIZ 1 

• 

Bir Takım insanlar 
Yaıan: OKTAY AKBAl 

Artık Sait Faik'e dun) a edebiyatına bizlerden bir fieylcr go-
turen bilyük bir sanatçı olarak bakabiliriz. 1936 dan bu ya• 

jna )'ayınladığı hikAyelcri, onun, edebiyatımızın ~rtıştirdıği en 
ustün hıkAyeci olduğunu tereddut edılmez bir şekilde kabul et· 
tirmiştil'. Hiki)rciliğimizde birçeşit çığır açıcı rolunU de oy 
namış bulunan Sait Faik son oo beş yıl içinde :rctiscn genç ede· 
biyatçılara kuvvetle tesir etmiş, Ömrr Scyfetlindenberi gelrn 
ıerçekten usta hikayeciler de yetistirmili bir hikliye anlııy15ını 
~ ıkmı~. ele aldığı konular, tekniğindeki özellik, getirdi~! bJm 
baska ha\'a ile modern Tiirk hikayeciliğinin iincüsii olmuştur 
Ardından )'elisen genç hikayeciler de onun yolundan yüriiye· 
rek bugünkü hik5ycciliğimizi diin~ a ölçUsUnde başarılı bir St'· 

\ ~e e ulai}lırabilmişlerclir. S:ıit Faık Turk hıkll.~eciliğine ge· 
lırdıği ~enihklerle edebi;ı;·at tarihimizde )er nlabilırdl. Halbuki 
bu,une kadar yayınladığı sekiz hikliye kılabı ıle Batı (i)çiisündc 
bu;ı;uk bir) azar oldu.,unu da is bat etmiştir. Dun~ a edebiyatının 
en ustun hiki) ccilcri ile Sait Faik'l çrkinmeden kıyasl:ıma1' 
mumkundur, derken hiç de mübalüğa elli ımw saomıyortım 
Scma\er, ·Sarnıç., .şahmerdan•, ·Llizumsuz Adam•, ·Ma 

halle KahH~si-. ·H:ı\:ıda Bulut•, ıKutnpanya• yı dolduran bir 
birinden es:.iz yüzlerce hıkayeyi okumuş ol:ınlar b:ına h:ık verir
ler umudundayım. Sait Faik'in sanatını tanı~anlar için blitıin 
bu sözler bo~na ... Tanımıyanlarsa bir an önce yukarda adı ı:e· 
çen eserleri edinip çağımızın en büyilk yazarlarından biı-lnln 
dünyasına katılmaya baksınlar ... Sait'Jn hik~) elcrinden haber· 
siz. bir a~dın, gerçekten çok şey kaybettiğini, bir çok eşsiz gü· 
ıellıklerden mahrum kaldığını bilmelidir. 

Bu defa bah~edeceğim eser bir hlk<lye kitabı dC'ğil, bir roman. 
Sait Faik'in ilk \e son romanı. Ne yazık ki bb)lc ••• 1939 -

40 yıllarında tclrika edilen bu romanın ardından yazar bile bas 
kalannı da sunmalı~·dı. Boşu bosuna bunca yıldır ondan yeni 
rom.anlar bekledik durduk. Bilmem daha da bekfüecek miyiz~ 
Ben ·Bir Takım İnsanlar• ı daha tC'frlka edilirken okumustum 
insanı alıp sürükle~i\•eren şiir dolu bir dunya içinde yaşadılı· 
mı his$edhermisUm. Tadını o zamandanl:ierl unutamadım Ki· 
tap halinde okurken de ayni duygulan yasadım. •Bir Takım 
iru;anlar• a roman derken çoğu kimseyi ııldııtmıs olmay:ılım. 
Bu kitap alışılmı~ romanlar gibi değildir. Bir macrranın sürüp 
aitmesi \e sona ermesi ~oktur. Bir çok insanlar, bw çok ma· 
ceralar, bir çok kaderler, yani bütün bir insanlık komedyası 
gorlımUzun önllne serilmislir. Çoğu defa hnvallarında kendi· 
mizl bulduğumuz \eya hissettiğimiz o kişikr hem çevremizden 
çıkmışlardır, hem SIİr, aşk Ye güzellik dolu, hem de korku ve 
ıstırap icinde çırpınan bir Memin insanlarıdır. Ali Rıza, ?ılelrk, 
Hikmet, Fahri gibi kişioğullarının şiir dolu bir atmosfer içinde 
ürüp giden boğu5maları, didinmeleri, hayalleri, umutsuzluklan 

·Bir Takım insanlar• ın konusudur. Adından da anlasılacağı 
ıibi bu kitap bize bir takım insanların ha~allarını anlatıyor. 
Bu insanlar oyle büyuk, önrmti vazgC'çilmez ki iler değillerdir. 
Hepsi de kilçiık dedığimiz, gündelik hayatlarını yaşayan iru;an· 
Jardır. Belki de S:ıit Faik onları ele almasa, maceralarını fıl. 
metle tirmece kim c donüp onlııra bakmazdı, Uzerlcrincle du 
şünmezdi bile ... Ali Rız:ı'nın, fıtelek'in, Fahri'nin ardı sıra ko
şuştukları ~Y ele geçmez, '.)0eı1üzündc \ar olmıyan bir saadet· 
tir. Bu saadet büYiık şeyleri özlemekten do~maz. KfiçUk, basit 
eyler arrulanır .• O da elde edilemez. Mesehi Fahri sevdiği kız· 

la Köprüden ~eçerken onun koluna girmek için şiddetli bir 
arıu duyar, ama yapamaz. •GE'nç kız ikinci me\'klc atlıyor. 
Tram,·ay hareket elti. Fahri koı;up onun oturduğu kanapenln 
camına elini vuruyor, İçi bu gecenin, bu se\·gili gecenin saadc· 
tile dolu; tekrar perilerin bir köprüden bir köprüye sallandığı 
iki köprü arasını seyrediyor. Kar yal'ııyor, yal!ıyor ... • Ama 
Sait Faik dünyasının insanlan küçuk saadetlerden de mahrum. 
Sadece bol hayalleri var. Gerçek hayatta Saitlin dün) asından 
farklı değil :ı:atcn. Hepimiz kendimıze göre ele geçmu saadet· 
terin ancak hayallerini yasamı)or muyuz'.' Kendımizi bir par· 
çacık mesut hisscttifimiz anlar da o saadetin ha)'alierinden 
dolmuyor mu? 

Bır Takım in anlar'da .s ıt F~ık'c haı; o e\imli ~ağınıklı~ı bu· 
laml)onıı. Kitap bır buUın olarak sağlam bır gorunüs ar· 

:ı:ediyor. Bu bakımdan •Hamda Bulut• a hiç benzemiyor. Kişi· 
lerl, ol~ları anlatışta ıı ta bir romancının hfıkimh·eti ur. Bu 
bakımdan kıtaP oku\ ucuyu yormadan, sıkmadan kendini okut· 
tunıyor. •Bır Takım İnsanlar• bana göre edebiyatımızın sayılı 
Abidelerinden biridir. Sabırlı bir çalı~ma ile Sait Faik'in daha 
da fü:tfinlerinl )aratmaması için hiçbir sebep yok. Bunu )'ap
maua bize bu roman "ibi iki üç eser daha \Crmrzsr, doğrusu 

1 • .. 

çok yazık olur. ·Bir Takım f nsanlar• ı okumamıs olanlara son 
olarak sunu di~cccğim: bu romandan bir kaç sayfa okur oku· 
ma:ı: eimdı)C kadar lezzetini hiç duymadığınız bamha. kahir dU)'• 
gu ile içinızin yıkandığını hissedeceksiniz. Önce belki biraz ... n 
dırı:ı)acaksınız. ama çok geçmeden büyük ~air Sait Faik'in dun· 
~asına, bir daha a~ rılmamak üzere, girdiğiniii anlıyacaksınız. 
Bir kere okumakla bu kıtap tükenmış olmıyacak, zaman zaman 
tcsellisıne muhtaç olacağınız yakın bir dost gibi sizleri hep bek· 
lıyecelctlr. 

VATA?-t'IS iLlVESI -------------------------------- ' · ' · 195% ---' 

o hesaplı kitaplı gidi atından 
caydıramazsınız. Aç kalırmıs, 
kıçı yamalı pantalonla gezer· 
mis. kime ne; ak ak, kara kara· 
dır! Dedim ya canım, alnı öpü· 
lesi insanlık misafirhanesinde 
bas köşeye buyur edilesi bir 
\'atandasbr Hasan Fener_ Ger· 
çi kendisini topu topu üç defa 
görmü~lüğüm var ama, hakkın· 
da edindiğim güveni, inançları 
sarsabilecek babayiğidin alnını 
karışlarım! 

Karada uçak sürati elde edildi 

RAYLI TORPiL 
Almanyada Kolonya eehri Cİ· 

vannda, son ıünlerde kim· 
senin giremediği bir saha \'ar· 
dır ki burada dünyayı ~oktan· 
beri uğraştıran münakale me· 
seleleri kökünden halledilmeye 
tılısılıyor. Ulastırma i&}erinde 
radikal bir değişikliği bede! tu· 
tan bir projenin tahakkuku için 
tecrübeler yapılıyor. Bu ise te
şebbüs edenler, boş hayaller ar· 
kaSlnda koşacak kadar macera· 
cı de~ildir. Bugünkü dünyad<1 
mühim bir mesele halini almış 
olan ulastırma işlerine yeni is· 
tikameUer ,·ermek istiyen ,.e 
bu yolda yepyeni tasavvurları 
fiiliyat sahasına çıkarmağa uC· 
rasan :fen adamlarıdır. Bunlar· 
dan biri Dr. llinsken adında 
motörlü tren imalcisi, diğeri i· 
se demir>·olu mütehassısı Hol· 
zer·dir. 

Bu iki fen adamı yeni bir va
sıta tipi O:r:erinde çalışmakta \'e 
buluıılarını teklmül ettirmeğe 
uğraşmaktadırlar. 

U(ak ıüratinde 
Tren 

yeni vasıtanın ayağı yerden 
kesilmediği halde surati ,.. 

şağı yukarı bir uçağın süratine 
muadil olacaktır. ·Raylı TorpiJ. . 
adı verilen bu tren, saatte 350 
kilometre katedebileceklir . .Muh 
telif Alman ulaştırma şirketle
rine mensup 60 mühendis 'e 
teknisyen •Raylı Torpilin• ha· 
urlanmasında \'azife aln11~lar· 
dır. Uzunlu~u iki kilometre ki· 

;eyi bulan beyzi ıekilde.ki tec· 
rübe s~huı bir kaç haftadanbe
ri tecrübelere sahne olmakta, 
inşası ikmal edilen model tren· 
lerin ıeyrllseferine imktn \·er· 
mektedir. 

Anlasılacağı üzere projenin 
te!CJTUatını açıklamağa yetkili 
olmadığını söyle~·en. lokomotif 
imalcisi Dr. Hinsken bir gazete 
muhabirine veni vasıta hakkın· 
da şu kısa fzahatı ...ermistir: 

Mütehassısa göre ·Rayli Tor· 
pil• tek ray üzerinde işleyen 
bir trendir. Fakat ı·ay bildiği
miz şekilde yerdc değildir. Yeni 
trene ~ataklık edecek alttan is
linatlı bir köprü üzerine döşen· 
miştir. Vasıtanın ağırlık mer· 
kezi doğrudan doğruya ray Ü· 

:ı:erine dü~ektedir. 

Hem elektrik ve hem de mo
törle işleyen makine devranı 
bir &:isteme göre çalışıyor. Bu 
suretle şimdiye kadar imkAn· 
sız telikki edilen bir sürat elde 
edildiği gibi vasıtanın seyrede· 
ceği beton köprü için ıarfedilen 
para, halihazır demiryolu tefri· 
fİ, onun muhafazası, aY,ni za· 
manda lokomotif imali i~in sar· 
!edilen paraya nazaran daha az 
masrafı mucip oluyor. •Raylı 
Torpil• ile Kolonya'dan fstanbu 
la ::ıltı saatte gelmek kabildir. 

Bu proje Almanyadan en-el, 
Amerika büyük şehirleri arasın· 
da mtinakaleyi temin için düşü· 
nulmüş, bu hususu 1eşebbüse 
dahi geçilmiş ise de Amerikan 
ımalatçıları ile bir a.nla~ama· 

mullk yü:runden işten ''u'e
çilmiıtir. 

Diler memleketlerlıa 
Allkau 

projeyi finanse eden hveçli 
.Axel Wemergen adında Av 

rnpanın en büyük kapltalisUe· 
rinden biridir. Plan uzun boylu 
incelendikten \'e tecrübe saf· 
hasına intikal ettikten sonra 
bir çok memleketlerin alakası· 
nı üzerine çekmiştir. Bunlar a· 
nısında Güney Amerika hükıi· 
metlerile A\'ustralya ve Güney 
Afrika \'ardır. Amerika Birle· 
şik devletlerinin de bu mesele 
ile yakından ilgılenme~e başla· 
dığı söylenmektedir. 

Şehiri,ı 
Ekspresi 

Raylı Torpil, ~ehir içi eks-
presi olarak da kullanılabi· 

lecektir. Büyük binalar arasın· 
da kurulacak beton köprüler ü· 
zerinde en az 100 kilometre sil· 
ntle iııleyebilecek ve bir kaç 
dakika zarfında binlerce insa· 
nı ıehrin dı~ mahallelerinden 
hareketli is yerlerine getirecek· 
tir. Hareketinden kısa :ı:aman 
o;oııra,en yiiksek ı;ürate ulaşabi· 
lecektiı'. Kalabalık büyük şe· 
hirleı-de münakale i:ıi bugünün 
en basta gclen me elelednderı 
olduğuna göre tecrube ufhasın· 
dı bulunan yeni vasıta, bu as· 
rın mühim bir derdine de\'a o· 
lacağa benziyor. . 

Çeviren: TOLUN ALPTEKiN 
Saatle 350 kilometre sürat temin edeceği söylenen )enJ nsıta: 

Ra)lı torpil 

İlk defa ~u bizim Ni~ azlnin 
c\'inde karşılaştık. 1) i kötü bir 
şubat aksamı)dı; i tıınbulun 
ke~fince incecikten bir kar ya· ı 
ğı)ordu. Niyazinin bekAr bekar 
kokan odası ım ıcak, cı\•ıl eı· ı 
vıl bir sokağa bakan pencere· 
nin önfinde çilingir sofrası. He· 
men oracığa çepeçevre çökerek·! 

lendik. Bu kannca kaderince' W-;::::::::::::;::;;;::::;;::::;:::::::,::~~~:;~~;:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ .. -;;;:::::::::::::::::::;:::;::;;;;::::;:::::;::::::::; ilem bize )·etecek, garip gönlü· ·1 
müze bir fasıl su serpecek ei· 
bi ..• içecek, dertıeseeek, hikft· 
yeler, fıkralar anlatacak: huy. 
!anacak, sonra da Beyoğlunda 
söyle bir piyasa edip, evli evi· 
ne, köylü köyüne dağılaealız. 
Ne olursunuz, bu gecelik ilisme 
yin keyfimize! 

Hasan Bey, çalıştığı dairede· 
ki iş münasebetlerini, mesai dı· 
.şındaki hayatını, kaldığı pansi· 
yondaki gC'ce maceralarını ağu 
kulaklanna \'araraktan sayıp 
cUiküyordu. 120 lira a~ lıklı bir 
memurdu o umanlar. Karışanı 
;gôrli eni olmayan, klh aklına, 
kah paşa gönlüne danı ıp gli· 
nünü gün eden, orta halli, orta 
zekada; ama yüreciği iyilik, doğ 
nıluk, güzellikle, dirilikle, hah· 
tiyarlıkla dopdolu bir in andı. 
Kimsenin etlisine sütlüsüne ka· 
rışmıyor; o ·basit ömrünii dost· 
luklarla, harcıalem heH~sler, 
beylik meraklarla değerlendi· 
rip ufaktan uiaklan tükeniyor·' 
du işte... Siyasete :falan pek. 
bumunu sokmaz, kendi kapısı 
çalınmadıkça, sağda, solda olup• 
bitenler ona vız gelir, tıns fi· 
derdi... Öyle özden, öyle açık 
kalpli bir kimseydi ki Hasan 
Fener; bir buçuk saatlik sohbet 
esnasında ıcığını cıcığını ölre· 
nh·ermiştik. 

Neyse uzatmıyalım, bu utla 
ikinci hoşbesfmiz hazin~ 

ortalarında bir cumartesi ıünü·. 
ne rastlar. Saat ikindi sulan.~ 
Aşığım. Yüreğimde İ8itilmeClik 
bir yapmak sevinci, ne11eyi gü 
zel, düzenli kılın bir aydınlık, 
tıkabasa müjdeyle yüklil bir gil· 
,·ercin sürüsU. Majestik'in Ö· 
nünden geçerken, Hasan Beyle 
gözgöze geldik. Sokağa karşı ku 
rulmuş, bacak bacalc: iJstUne at· 
mış, önünde az &ekerli bir kah· 
'e, dudağında Gelincik cıgarası, 
yakasında karanfil... Hasan 
Bey, eski Hasan Bey ama, yal· 
nız gözleri bıraktığım gibi de· 
ğildi. Bir tuhaf olmuılar, geri·. 
lemisler, bozulmuşlar, o ıüze· 
lim clftsını yitirmijler sanki! 
İki elim kanda olsa, Hasan Fe· 
ner'i, en değerli insanı tllne· 
:>ip geçmeye ~·aradılııım eh·er· 
mez. Masanın•bir ucuna da biz 
çöktük. Hal hatırdan sonra o 
anlattı, ben dinledim= 

Edepsizler, Hasın Beyi, nisan 
~onunda, bir punduna getirip 
işinden etmi5lerdi. Sebep te iıs
tünde durulmaya bile delmez 
bir dedikodu. GO.ya Hasan Bey.
müdürün katibesine abayı yak· 
mışmıs da, eli işte gözü oynaş· 
taymış. Ciddi bir müessesede 1 
yeri l okmuş böyle divanelerin. 
Yediği ekmeğe kem ıöıle ba· 
kanlar sürüm sürüm sürünme· 
liymiş. Hiç olacak ıey mi? Sizi 
bilmem ama ben, taş çatlasa 
Hasan Be~in böyle hafifliklere 
yelteneceğine inanmam! Bir 
buçuk aydır işsizmis. 8 • 10 )•er
den· teklif gelmis ama, karannı 1 
bir türlii veremiyormuş. Na:ı:la· 
nıyormus yani ... Aklının kestiği 
bazı işlere girismesi itin de da· 
ha bir müddet beklemesi lAzım· 
mış. Milyon \'erseler, huyunu, 
suyunu bilmediği heriflerin em· 
ri altına girmlyecekl Şart ko· 
şacak, kontrat :falan :yapacak. 
Benim bildiğim Hasan Fenerse 
kapanın elinde kalır tabii. Ma· 
lın iyisinden erbabı anlar. 

Hasan Beyi llçfincU defa eer· 
de, genelevler sokağının 

alt başında gördum. Bu )Aftan 
lm:ıkulanacağınızı bildiğim için. 

<Devamı 5 inc:ide) 
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ÇAPRAZ KELİMELER 
Bazı ·laynu: ESA T HAltlDIJN 

Yukarıdan aşağıya : Soldan sağa : 
etme

1
ge- Balkanl~rda bir ~ehir· Diri" Avırt 

Yaraya • • • (arapça) 2 l ışaret; Son derece budala 

Jtr am - Hep i bitti ıu barda l nasıl thseın 

Polis kordonu 

- Museade etsen de su kıra,·atlannı bir gün de 
ben kullansam!. 

E\ sahibi - O düğmeye bası lınca kapak atılır. 

Kız - Doğruyu söyle~ eceğlme namusum üzerine söz nriyorum. 

ve şakrak 3 rı:ıo: Altın; Bir me'.\rva; Sen 
Ateşli sil~hl - Meşhur sevgihlerden biri; 
giliz öl · . arın atlıJ?ı şey; Depo; Bir İn· 
(arapça:u~~~~. -Jstıkamet işareti; Adlar 
At donların 1 

• • ~rmızı rl'nklerden blri; 
larından b" dan hırı. 5 - Zamanımız kral· 
vilav<:timizır~nln aödı; Pratik; Şuphc; Bir 
tan biri- 8· - z olımyan: Dört taraf· 

1 - FeUketler elde avuçta bir şey 
bırakmadı mfınasında bir söz (dört keli· 
me); Tekneyi sağa sola çeviren şey. 2 -:
Bir spor: Çtinklı. 3 - Oy; Kuş elbisesı; 
Katıksız· Hareket merkezi. 4 - Seyahat· 
~şura~ h~adaoy~anmak do~u de~~ ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dir mfınasında bir söz: Eski ölçülerimız· 
dt'n biri. 5 - Musa'nın mucize aleti: Bir 
şe\in tlcart hedcli; Güzel kokulu hlr ot; 
Deprem yarığı. 6 - Akıl; Bir ölcünUn kı· 
saltması; Orman kihan: Tl'rzi malzemesin· 
elen biri. 7 - Kara cahil (dört kclimel: Bir 
halık. 8 - Bir uzvumuz; Rir sayı: Bir C· 
dat. 9 - Karı veya kora; Rir Çin ölc;iisii; 
Geminin gittiği veya gld~ccğl istikamet. 
10 - Şöyle bir dolaşıp aynı noktaya ,::el· 
mck (iki kelime): Yolculuk vesikası. 11 -
Ad· Ağız tavanı; Kusuru bağışlama. 12 -
Za~anın kısımlarından: Bir c;eşit resim 
cedveli; Cüz'i: Kayak. 13 - lhtiyarlıktan 

l"AZI sız Kadın ordusu: Subay - Eskiden mankenmft generallm. 

' anat· :Rir un 7 S 1 d yaşı\•an ot· n· ' . van. - u ar a 
tepesi 8 ' 1~ nıda, Bir tezyif nidası; Dağ 
va· Bı:r h-k Bır nota; Biz; Bir çeşit bakla-

' a ·ar t ·· ·· sı· Ekil' < e S07.ll. !l - Bir tezyif nida· 
d~n bir~ .arapça); İstikbal: Peygamberler· 
yetimiz· nı~ ııdı:.10 - Bir i\ecck; Bir vilA· 
davi· A~ Bır reJım takibi surclivle olan te· 
sınd~n { .~ı -:- ~arf ııgırlığı; Givim eşva
ba blr hı~rı .. nı~cılım ki. 12 - SözHik: ka· 
13 _ Bi ~P: Bı~ gıda: Se.kte; Galibiyet. 
bırfne k liın, Dunva V(' ahıret işlerini bir· 
ha~. ı4 ~~ırmayan; Bir ce i1 toprak; Bir 
nalardan bi ~r balık; Gtimüs tl'l; Askerl bi
mt ve Azam[ i· 15 - İdrardaki zehir: Res· 
ça). 16 _ Tai'at; Suçsuz; Bildirme <arap. 

·tizü iyice bunışmuş <iki kelime); Her ka· 
pıyı acan şey. 14 - Kalil: Fasıla: Aileden 
biri; Baş (arapça). 15 - Tabanları ~al~ır
mak; Bir soru edatı. 16 - Kusur ustune 
kusur (lic kelime): Bir mayi kabı. 17 -
Dolulukla alakası olmıyan; Edebiyat kol· 
lanndan birinin ad::ımı; Arka; Bir edatın 
kısası. 18 - Dört taraftan biri: Bir <'rlatın 
kalını ve kısası: Az bulunur. 1{} - LM an· 
lamaz (iki kelime): Dünyanın en hulunınaz 
şeyi <iki kelime); Dört taraftan hiri. 20 -
Dmiz seviyesinden olan yiiksckl~k; ~ir .. er· 
kek adı. 21 - Tarihe karısmıs hır hukum· 
dar; Duvar ilAnı: Hekim: Bir nida. 22 -
lstanbulun fethinin 1leşyüzüncü yıl (beş 
kelime); Yüzimü gözünü boyamış maskara. 
23 - Gayri mümbit: Düzen: Varlık ver
gisi menrası. 24 - Yüz (farsca); Prensip 
(arapc:ı). 25 - Çok sür'atli bir muharebe 
teknesi (iki kelime): Muazzam bir ha\'a 
sillıhı (iki kelime). 

yenin arkada 1~ :tYılarından lılri: Kaval
raklarda a ık ~1 • ayvanlarda alaca, }ap· 
asllzadı>ler~nd<'~n~~e .benekleri olan; Frenk 
A~ır suç isli:' ırı. 17 - Beyan C'dalı; 
letı; C'am lRYenl~rden biri; Bir musiki fı. 
gPtır n n'lda· Kl azı hayvanları harekete 
Güz ı sanatı'ar 1 ıçtan geçirme (arapça); 
Bir deniz tek ç~pl::ığı. 19 - Su (farsça); 
lerden); Donu~?~i Muh~sip <veni kelime· 
renk: Kom u b: r cskrım fılcti. 20 - Bir 
nin ilk maJdes ı.r ~e'!Jlcket: Hamur işleri· 
İlave. 21 _ Rl· Üstündekilere dar gelen; 
almış esl:'ri· İç' r dbestekarın numara sırası 
otun usarc>~i ~nl e kokulu bir ot ve •a bu 
lfo&a gidc>n hirr unan .. 22 - Bir ıneyva; 
lımcl<'rden b' . ne tl'klıfslzce sovlenen kc· 
23 !_ Ronuk·ıD; Mc~her: Alkol (arapça). 
biri; Bır hay~ tanç; Yüz; Yakınlanmızdan 

1 

25 - Ekmek (farsça); Dümen kolu; Fiyat; 
asker; lnce ) aap~:~ nferyad~. ~4 - Rutbesiz Bir nota; As a milletlerinden birinin fer· 
- ı, aşa ıtıyılenlt'rden biri. eli; Bahçı\'an ~letlerinden biri. 

l _____ H_i K~A.~Y:_:E~ı --

İ Şs izler cemiyeti 
rıratarda bul <naaı f ilnciıde) 
de ıcıklama unu&unun aebcbınl 
dıın, bıııın m kierckıyor Efpn· 
d11kı evde d':· ı e\ln biti ıtın· 
tınnıı• ~ısının Yanına sı 

v erırna d · 
ta bir kızca n a lı, al çn p:ık 
nıan, Rlt uı ıı \ardı. Gri 7.a· 
ınıdır, gençl~an, ·>ok ulluktan 
nedir, Ncrırn atrıılndcn rnıdlr, 
lerde, ilkte ıını ki\ ı ku ) er· 
la, mira,. ~ tıfıl tıfıl o 'nnhr
?JUk gozıtt ~ O?rlc; rıonra da do· 
ken J:oı dO erırıl'rlc ı:cup toz r· 
ieldiğtınr ~lA Gornıcmcılıkten 
ra du)d•ık ki· Yanarım - Son. 
falan derken' randl'\'tı e\ IC'ı ıne 
Daha bacak ;urayı bo lıımıf 
6l'\•erım N 1 ııdarJığ•ndanberı J.:oraınan c~r ;~nı... Kocnman, 
:Saşağım;ı uçf 

1 
iözl.cri vardır. 

6acıktır, uysaJd~;:· ı~~lbi >umu 
dan do~rna lncellğı h el o afıa· 
60hbetı A · <' e o ıozU ... ra &ıra " 
nıüşterisl aokun crl Uıı.rarım, 
derttl'§ır uk 1 l'

1
ne kadar 

ce d .' a a ırız. ıte o ıre 
e l'rimand ı J\l'Ylftlm b" an ce ı ordum. 

da ltaun ~az Tam kcışC'bnıın 
Sarına ey burnuma girdi 
ü tUnds dolaş olduk Dnkhm ki 
lık akı;~ ~~~r, 1 hasret, yalnız. 
tuvaıı ·6 

1 m n altında bnkla 
··· ovle d bir Yere t eş o t uğra~ı 

Yorci' 0 tııduk. Mevhnrıe('ı 
tuzlu ~~lı~çt~dık t1$eyi Bırez 
tane rıorta: raz kukurcç, iki 
derk't!n b' ~ıl .. }laudan sudarı 
dl; başı ~zımkinin derdi dr5il 
zehlb('rek ı ortalığı ktıh zehir 
ıneyeı İk, kah zıfır rinrl1n et
rna ının ~ &aııti •skın konu~ 
gıbınıe rrcı3 ' 1 \'erlerı aoyleydl 

• ·~or. 

·Tam yedi buçult ny bu; dl· 
le kola\ ..• llfılA bir yere kapı· 
lanamadık, Umut mumut da 
kalmadı ga)Ti. Of kahbc anam, 
<ıf! Şu tntlı canıma kı) sam mı? 
dı) c du~tındiığUm :ınmnnlar ol· 
du. Ahladın h isini ayılar yrr 
zaten ... Geçenlerde goılımun ö· 
nUndr, metelik ctml'ı bir herifi 
iaşe komisyonu mubayaa baş· 
kanlısına oturttular. 20 lira yev 
miyc.. Yeme de yanında yeti 
Fn,zılrtll misin, nıımuılu mu. 
sun, dayın yok mu; açlıktnn gc
berdiRın gilnUn resmidir, arka· 
dn5. Ü trlık bu ha\·alarda en 
azından 4000 kalorb·, ihtiya('ı 
\ar ln anın. Bırak 4000 kalori· 
)1, blı 1000 ini bıle bulamıyo· 
ruz 40000 kbyUn 28 bininde 
m ktep ) ok. llepi hanı:lt>r gene 
dolup taşmış: tam 25 hın khl. 
Geı;t>nlerde g ete )azıyordu; 
bllmC'm knı; tane veni hapishane 
'ap lacakmış. Efendi, llıfıma 
J..ulek \er; hestane değil, hapis
hane'• 

Gozlerl evinden utramıştı, 
Hasan Fenerin boynu kuleğı 
kir pas içinde. Üstü bafı pıynm 
rııynm. Şakaklarında çoğalın 
terler yeşıllm~l ) an kların doğ 
ru r;i.lzillüyordu. YUzUndekl o O· 
kumu&ra ifade sırra kadem bas
mış, ) erine bir karanhk. bir 
ofke, netameli blr hıl ı;ôkmUe· 
tU. 

- Peki ama, bu böyle ,u. 
meı; ne yapmayı dU~ilnUyor
sun? 

Diye ıoracak oldum. Köpür· 
dil: 

- Xc mi yapacağıttı? Ben bl· 

• 

lirim yapacağımı... Haı.ırhkla· 
ra giriıtim bile! ·Sıtı..ıyla kafi 
kafaya verdik, işin girdisini çık· 
tısım ta5arladık. Sonrll HU5&
vin u~tn var, Recep Bey var, 
Selami var, Muhittin var, Sul· 
hiyc Hanım var ... Getir kulağı· 
nı da söyliyeyim: İşsizler Cemi· 
yeti kuracağız! A!alledın dr il 
mi? Elbette afallarsın- Sizin 
gitıi siimsi.lklcr olmasa böyle sil· 
rünllr müydük? Kanun dahilin· 
de toplantılar. mitingler yapa· 
cağız. Broşür dağıtacağız Köpril 
basında .. Bak nasıl eteklC'rl tu· 
tuşacak! Gözünli ar; eCr.ndi; Ur· 
kütmcden &ayılamıyncak kedar 
lfsiz 'ar bu memlekette! Hep· 
ı;ınl Aza ka)·dedcccğiı. Onların 
sr!Ametl uğruna canımızı bile 
feda etmekten çekinmiyecrğiz. 

Meyhaneden çıktığımızdn Ha· 
san Bryin sinirleri hAIA yatış· 
mamıştı: 

Olur §e)• mi bu' Hem bu mıım 
leketin asil bir e\·IAdı olarak ça· 
tıs: hem de soğan ekmeğe di\'an 
dur ..• 

Bu esnada teylAk rengi bir o· 
tomobil nereden ı;ıktı~sı çıktı , 
geldi Haun Beyin dizlrnpağına 
dayandı. Diıimki hiı; iıtitinl boı 
madı ama, ~oför durur mu? Aç· 
tı ·2zını, yumdu gözUnU: 

- Dangalak! Önüne arkana 
bir yol baksana .. Gcbereceğin 
bir ı;ey değil, adam yerine sa· 
~·artar da ba~ımıza takaza eder· 
lcr. • 
Eğe~ Hasan P'ener'in o ite 

verdiği cevabı buraya vaıacak 
olsam, lnı:anlık tarihine altın 
harflerle kazdırırdınız . 
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mü~ssif bir hôdise 1 Emirgôn kampında 
• • 

gureş 

Güreş ederasyonu Baş 
S. Çift çioğlu d·övüldü 

Kamptan çıkarılan güreşçilerden Sabri Demiray 
federasyon başkanına yumruk ve sopa ile taarruz 

etti. Kendisini tutmak isteyenlere de saldırdı 
'nLMAZ ÇETİNER --··ıımliJiliiiiiiiiiiiiiiiiiil--~ .. 

T.wsn roıt Zh.ır••ındnt 

.. 
Dort milli güreşçimizin kamp 

tan \ c llclsinki')'e gidecek ta· 
kımdan çıkarılmalarının akis
lcrı, iızüntüleri devam ederken 
dün Emirgfında müe.ssif bir 

matör mili 
Takım seçildi 

Halil, Nar.uh, Celil kamptan ayrılmadan evvel arkada5ları ile &akalaşıyor. 

hadısc olmu tur. 
Hımul Mulı4ltv·tm!ıde" 

Ankara, !5 - Helsinki Olim
piyatlarına iştirak edecek olan 
amalor milli futbol takım kad· 
rosu tesbıt edilmi~tir. Kafile 
başkanı Basri Onat'tır. Antre· 
nör Benbo Stro'dıır. Kaleci 
Feyzi, Erdoğan; bekler Rıdvan, 
AlAeddin, Cahit; haflar Musta· 
fa, Basri, Ercilment, Necdet; 
forlar l\luzaffer, Vasıf, Sedat, 
Macit, Tekin, Yalçın. 

Prof esyon 1 il" ed"len milli 
:Mılll takımı teljkil edecek 

elemanların !on scc;meleri, diın 
JUri he)'etınin önunde Emir· 
s:Atldaki kampta yapılmakta idi. 
Saat 12 ye doğru bu milsaba· 
kalar de\ am ettiği 5ırada; ev· 
velce birçok sebeplerden dola· 
31 kamptan uzaklaştınlmış olan 
ağır sıklet gureşçılerinde.n Sab
ri Demiray arkadaşlarını gör· 
mcğe gelmiştir. Bu sırada Ce
IAI Atık, diğer güreşçiler de 
musabakalan seyretmektedir. 
Sabı-ı Demıray bir müddet ar· 
kadaşl:ırı ile sakin bir şekilde 
konustuktan sonıa, bir arıılık, 
Ahmet Bılek He Fahrettinin 
gıireıini takip eden Güreı Fe· 
dcra yonu reisi Sadullah Çüt
çıoğlunun yanına yaklaşmıştır. 
HAdı.scyı gorenlerin anlattıkla· 
nna gore; Sabri Demiray, Sa· 

güreşçil im· ·ında 
Kraldan ziyade Kral taraftarı davranan Türkiye 

Fransa bisiklet turu 
\ipe d'Huez (Fransa), 4 

(A.P.) - Fransa turu bisiklet 
)aı ışının Lausanne • Alpe d'· 
Huez arasındaki 266 kilometre· 
lik merhaleyi ita).) an bisiklet· 
tisi J<'au to Coppl kazanmı~tır. 

Olimpiyat Komitesinin, 1948 olimpiyadından sonra ayni 
güreşçileri beynelmilel muhtelif şampiyonluklara işti

rôk ettirmemesi gerekirdi 

dullah Çütçioğluna: Sabri Demiray Cararıadaa döviilea Sadullah Çirtçioğlu bir se}alıatle tayyar.ede Nasuh ile 

- Seninle gorOşeccğ.im, ya. den daha ı;ok uzilnlUsünden 
nıma gel deyip, kenara çekmek Sadullah Cıftçıo lu ıki aat 
l.stemiştır. baygın bır şekilde yatmıştır. 

Federasyon reısi JJriye da· Hadise karakola intikal el· 
bil bulunduğu ve dolayısıyle tikten sonra Gilreş 1''edcrasyo
'azife halinde olduğu için ga. nu rei.si Sadullah Cıftçıoğluna 
)et nazikane, Sabriye: bir polıs gitmiı ve sikiyetçi 

- Sonra görüşürüz. Şimdi olup olmadığını sormuştur. Sa· 
işim ur, demiştir. dullah Çıftçioğiu biiyilk bir fc. 

Bir anda feveran eden Sah- ragat göstererek •Bu genç gU. 
ri, Sadullah Çiltçioğluna bal- reıçiden davacı olmadıitJnı, ;!f. 
yoz gibi yumruğu ile bir darbe !ettiğini aöylemlstir.• 
ındirmiştir. Neye uı;-adığını Slkftyet bulunmamasına rağ· 
~aaıran Federasyon reisi ko- men Amme davası açılmak üze
runma~a çalııırken, Sabri hü· re firari gureşçinin ıiddetle 
cumunu artırmıs ve Çütç~- aranmasına başlanmıstır. 
Junu hır hayli hırpalamaya baş Ne diyorlar? 
lamıştır. Dün, Emirgan kampında gü-

Bu sırada Unı\er&ıleli güres- reşçilcrimiz üzfintll içinde idi· 

... 

çllerden Kılıç, Sabrinin üzerine lcr. Dort kıymetli arkaclaşlan
atılarak ona mani olmaya ça- nın, ağabeylerinin aralanndan 
lı5mı , fakat o da birkaç tek· a)TJlmasından sonra vuku bu· 
me ~e yumruk yemiştir. Eski lan bu miıessif hAdise için, 
gıireşçılerdcn izzet Kılıç da, ·Söyliyecek söz bulamıyoruz• 
Sadullah Çi!tçioğlunu darbe· diyorlar \'e arkadaşlan Sabriye 
lerden kurtarmaya çalışırken esef ediyorlardı. Akşam üzeri 
artık iyice azan Sabri, gül fi· kamptaki havuzun kenannda 
<!anına bağlı bir sopayı söke- oturmuş, dinlenen İrfan Atan: 
rck izzetin kafasına ,-urmuş· - Nasıl oldu bu hAdlse ak· 
tur. Bu :ırada güreş hakemi lım almadı, diyordu. Sabrl bl· 
Alp Karabiber '<e diğer güreş- z.lmle sakin, sakin konu:ıtu. Hiç düşmüş, bir ağacın altına uzan· beklenmekte idi. Çuııkü, kamp
çıler de Sabri Dcmlraydan na· böyle bir niyeti olduğuou an· mı§tı. Kimsenin ağzını bıçak tan i~e yar:ımadığı için, mu
&ıpleri olan sillcleri almışlıır. lamamıştık. Çok çirkin bir açmıyordu daha doğrusu! va!fak olamadığı için' çıkanlan 
dır. Azgın güreşçi Sabri yaka· şey!.. Arkada~larının soyledikleıi· bu gürc~çinin kampıı tekrar 
lanacağını anlayınca Emirgan Kamp müduriı Kemal Türel alınmak için Valilikten tutun 
korusunun ağaçlan arasından de gilndUz çalışmasının )·orgun· ne göre; Sabri Demlrayın böy· da Basbakanhğa kadar müra· 
sur'atlc uzaklaşmı . kaçmıştır. luğundan \e kamptaki hAdise- le bir hadise çıkarması hatta caat etmedigi makam kalma· 

1952 Olımpıylidında Gures 
:Mılll Takımımızın temel ta~ 
lan sayılan dört giıreşcimlzin, 
talnmın Helsinki'ye hareketi· 

TGRIYE IGRI - DOGRUYA DOCRU 

Helsiııki 

Olinıpiyatlarııı•la 
Gazetemiz ayın 19 unda Finlandi}anın baş~ehri Helsinki· 

de ba$lıyacak olan 15 inci Olimpiyat oyunlarının bütün safa· 
halını )·azı \'e resim olarak okuyucularına ulaştırmak Uıere 

geni hir tertibat almış \'C hazırlıklarını ikmal etmi$lir. 
Olimpiyat nıüsabakalarının tafsilli: 'c haberlerini gfinü 

ı;uniıııe gazetemize bildirecek ulan arkada~ıınız Sedat Taylan 
dun Tarsus vapunı ile hareket etmiştir. Sedat Taylan, babcr. 
ı·oportaJ ve tenkidlerini :sur'aUe gazetemize ulaştıracaktır. 

Ayrıca Kudsi Beğdeş amatör gözüyle OlimpiyaUan takip 
edecek, geni~ dil bilgileri ve kültürü sayesinde FlnlAndiya 
muhitiyle temaslarda bulunacak, bize değerli yazılar gönde· 
recektir. 

Olimpiyat ekibimizin dolgun \ 'e sür'atli ha~rlerini 1 
\'ATAN'ın hususi fotojraf Orianlzasyonu sayesinde temin ede· 
ccği resimler 2enginleştirecektir. Olimpiyatların en bol ve çe
şitli resimlerini VATAN'da bulacaksınız. 

Gazetemiz, Olimpiyat resimlerini çekme inhi.sannı alan 
foto~raf müessesesiyle anlaşarak. en cazip resimlerin gazete· 
mize ı:ıöndcrilmesinl temin etmistir. 

Bundan ba&ka Basın Foto müessc"e"i gazelt'nıiz ic:in .;:e· 
keceği resimleri ı:ünU ı:ününe ı:önderecr.klir. Auıra A.P. niıı 
OlimpiyaUara ait hususi· fotoğraf ser\·ı sinc ~azetenıız abone 
olmuştur. Bu sayede Radyo • Foto ile alınacak rc"imler de 
günü ı:unl.inc gazetemizde neşredilecektir. 

Yediği yumnıklann tesirin· nin \"erdiği teessürden bitap daha da ileri gitme i her zaman mıştı. _ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- x -r ...... . ı ,,,,,,,ı;,,, ................................ ::::- ....... • .. • . .. .. 

1 Olimpiyatlarda 
1 Yapı lan ilk 

Resmi tören 

i Oliıııpiyat hazıı•lıkları ~ 
·····························~·······"" ..................................... 

, 

. 
Sııjda Heliinkide 19 temmuzda merasimle açılacak olan 1952 Olimpiyallan içi o muhtelif mil !etlere mensup spottUlar Finlancllyaya gttmele başlamıştır. Re 
ııimde Japon gureşçilerlle boksorlerf Helsialdde, antrenman için ayrılmış olan Olimpiyat köyünde idman )aparlarkcn gö~ülmektedir. Soldan .ula dolru: 
l 'o,itaro ·agato \e To5lhito laimaru (boksörler); Yuıu. Kitano Şohaçi işti, Rısaburo Tomlnga \e Takeo Shimotodl <Gurcşçi) Solda bu ene Flnlindi!ada Bel 
ıinkl ıehriııde )ııpılacak olan 19~2 yılı 15 inci Olimpiyatlar için hazırlıklar de\ıım etmekteıllr. Resimde 19 Temmuzda merasimle açılacak olan Olimpıyat!arcla 

• manialı yarı tarda kullanılacak olan manialar haurlanır \'e holanırken &ôriılmektedir. 

Helsinki, 5 (A.A.) - 15 inci 
Olimpiyat oyunları miınasebe· 
tiyle rııpılan ilk resmi tören 
sonunda Kaıık~l Olimpiyat kö
) iine bayraklar çekilmiştir. 

20 dakika kadar de\'am eden 
bu hasit mrrasim tam bir şark 
ha\'ası içinde geçmistir. 

Filhakika ilk olarak gelnıi 
olan 43 Japon sporcusu ile Sey
lanlı, Koreli, İranlı ,.e t- rfan
tin li atletler bu merasimde yer 
almıs bulunmakta idiler. 

Helsinki Belediye reisi ve 
Olimpiyat komitesi baıkanı Ba
ron Eric \on FrenXell. atletle· 
re hoş geldiniz demiştir. Bu 
kampta komiınlst me1]11eketler
den gelecek olan atletler hariç 
biltiln dünya sporeulan misafir 
edileceklerdir. 

Von Frenkell, sporculan 3 
defa an'anevt Olimpiyat hurra-

• aı diye bltırmata davet etmi~ 
•e bu arada bayraklar (ekil· 
mistir. 

ne kısa bir zaman kaldığı Si· 
rada 11Profesyonel-o sayılarak 
Olimpiyada götilrülmemek U· 
zere kamptan çıkarıldıkları 

haberi ame efkarında bir 
bomba tesiri l aptı. 

Gazetelerde çıkan haberle· 
re bakılınıa bu çıkarına hidi· 
:ses! hakkında ıki rivayet var. 
dır: • 
1- Turkıye Oİimpiyat Ko

mitesinden bir zat Güreş Fede· 
rasyonuna milracaat ederek 
t!MS olimpiyatıanndan sonra 
hediyeler alan gürescilerimi. 
zin profesyonel olmaları llzım 
geldiğini söylemls \'e federas
yon da bunu doğru bulmıış. 
2- Bu gürescilerin profcs

vonel sayılmaları lbımgeld(. 

ğini Beynelmilel Olimpiyat Ko· 
nıite~i Federasyonumuza bil· 
dirmlş o da buna uyarak ka. 
rarı tebliıt etmiş. 

Her iki halde de fedcras. 
~·on yanlıs hareket etmiştir 
Eğer birinci M\'3.) et rloğrusıı 
ise federasyonun Kraldan zl 
yade Kral taraftarı darranan 
Türkiye Olimpiyat Komitesi 

üyesinin sözüne kulak asmaması 
lhımdı. Zira iddia kulak ası 
lacak değerde bir iddia olsav· 
dı, federasyonun 1948 olimpl. 
)'adından sonra ayni güresd· 
lerl beynelmilel muhtelif 
şampiyonluklara lştiriık ettir· 
memesi gerekirdi. Nitekim o 

yardımıle, birer ev temin edil• 
mişse de bu evler güreşçilere 
bir profesyonellik bedel veya 
mUkMatı olarak değıl, onların 
durumları pek de mUreffeb 
olmayan nilelerlne mıllelin bl· 
ter hediyesi olıırak \'erilmit 
tır . 

Ailelere yapılan bu hediye
ler güreşcilerimizi profesyonel 
saymağa yetecek mahiyette ol· 
saydı federasyonumuzun dab• 
o zaman milleti ve güreşcilerl 
ikaz etmesi lizım gelirdi. 

Kararı Beynelmilel Olimpl· 
yat Komitesi vermi~e bunu 
hiç şüphesiz bizi yenmeye 
muvaffak olamayan bazı mil· 
Jellerin kışkırtmasına kapıla· 
rak \'ermiş olacaktıı·. Fcrleras
ronumuz. bıı glireşcilerimttlıı 
yukarıda hclirttHfün,lz hallet 
~ ilzUnden profesyonel sayıla· 
mı~·acııklarını, nitekim beyne!· 
milel federasyonca dahi savıl· 
madıklarının bunların 1948 
denberi muhtelif beynelmilel 
miisabakalara iştirak etmeklt 
~ahit bulundul!unu beynelmilel 
komiteye anlatması gerektir. 

Güreş Federasyonu düstüğU 
bu habları Beynelmilel Kbmi· 
t~ YC Federasyon nezdinde te
sirli bir te•ebbilslc tamir ede· 
mediiti tııkdirde her bakımdatı 
hatalarının mes'uliyet! altında· 
dır. 

A. RARTİVAR 
muhtelif şampiyonluklara gi· ..--------- ---
ren muhtelif milletler de bey· ı Bir Amerika n (IÜreşçisi 
nelmllel federasyona bu yolda 
bir $ikayette bulunmanıışlar, ı intihar etti 
bulunmus olduklarını dahı 
farzetsek alevhte hiç bir ka· Norm:ın <Oklahoma), 5 CA· 
rar ıılamamı,Jarclır. A) - Meşhur Amerikan gıi: 

Do2ru olan ikınci rivay<'t rcşçisi Harley Strong, halk 
ısc, federas.} onumuzun hemen önünrlc siırhosluk ettiğinden 
Beynelmilel Olimpiyat Komi. dolayı konulduğu haplsane ııüc· 
tesinin kararını kabul etme· resinde kemeri ile intihar et· 
mesl ve verilen kararın hak· mişt ir. 
sızlığına şiddetle itiraz etmesi Amerika Unhersitelcr gUre' 
gerekirdi. fiampiyonu olan Strong, mcın· 
VAkıil 1948 den sonra bazı leketini 1936 Olimpiyatlarında 

gllre~cilerlmiıe, gazetelerin de orta sıklette temsil etmiştir. 

Amatör 1nlllf talıım namzetleri dün Ankırada Hacettepe il• 
yaptığı anlrenm:ın maçındı 3 • 3 berabere kalmıştır. Resim mio 

abakadan bir enstanteneyi gostermektedlr. 


