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TONFUNK 
Radyo numuneleri ile butün 
Anadoluyu dolaşmaktadır. 
Mcmlekelimlze emsali gelme
yen bu fe\ kalade Hcıdyolan 
görüp tecrübe l apmadan b3S-

ka m3rkalara kaı ar \'ermeyin iz. . . 1 
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l'Jr.: 1., 

İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 
~SA \'I: 4037 - 10 ,\fusfH 19S! Panr - l'iyah 15 luruatur. Baımuharriri: 

lüzlerce emekli 
hlaaJ alamıyor 

Bakanlar . kurulu toplanmadığından idare 
heyeti yenilenemedi. Muamelat durdu 

~llteklilere, aylardır yüzde SO 
~betinde avans veriliyor 

Adliyemizin 
Ağır Yükü 

\'AZA~: 

Ankııra Hususi l'ıluhabirimiı 

SABı\HATTi~ SÖ:Sl\IEZ BİLDİRİYOR 
Ankara, 9 - Tc>mmuz ayında emekliye ayrılan memurla· 

rın gerek emekli maaslarını gerek ikramiyelerini ve dul ,.e yetim 
maaşlarını alamadıklarını, buna 1 temmuzda üç senelik müd· 
d~tlerini dolduran l!mekli Sandığı eski idare heyeti başkan ve 
azalarının yenilc."lmcmesinin sebep olduğunu bildirmistim. 

AHMET EM 1 N YALMAN 

4hrnet Emin YALMAN 
~~llllek 

~ ette dolaşırken, lıcr 
~ ,;~~~ adliyecilerimiıle le· 
"ili •daı e ~alııiıyorum ,.e hal· 
~ki ını"~ ınekanizma. ı hakkın· 
~ 4kJııııe 1• alarını topluyorum. 

BilindiJU gibi, lıilh:ıs~a temmuz ayının emeklilik menuu 
ile yakın alakası bulunmaktadır. Söyle ki, doğum kaydında 
ay \e günü belli olmıyan ya~ haddini doldurmuş memurlar 
otomatikman 13 temmuzda emekliye ayrılmaktadır. Bu ı:ibl 
memurların adedi ise 500 ze ,yakla·makladır. Buna 13 tem
muzdan bugüne kadar emekli) e ayrılan veya ölen memurlar 
da i!Ave edilirse bu miktar bir hayli kabarmaktadır. 

italy:ula sıkıntılı bir menfa hayatı yaşayan prens f'aruk 

lıııhllı ~~ ~·c diğer adliye er· 
~~l~ııı ~tun fcılakirlığına \'e 
~tıı bdlıyeınizin ılürüsUüğüne 
~atıııen esıediğl umumi güvr.ne 

1 ~il 'lUr adalet nıekaniuuammn 
libarı 1 ekler acısıdır. Netice 
·~let ~ buııa adalet değil sÖLde 

1 ISir de~lltek daha doğrudur. 

Yine 13 temmuzda ölen yedi çocuklu bir hat bekçisinin 
yetim yavrulannın bUtün emekli muamelesi tamamlandıgı 
halde sır! Emekli Sandığı idare heyetinin tasdikinden geı;
mediği için temmuzdanberi yetim ve dul aylıklarını alama· 
maktadırlar. meumı Sa: 5: Sil! '7 dr.l 

Vafi Partisine 
yapllan ihtar 

11 lııruı a aılli) C) e ait mev111a· 
1t;ıtıe le uş tanı, adaletin c!j. 

,•rı, lııı~·ıllne nılinidir. Va ·ıta· 
1 • 01;ı11 •ıılan, ı.lhni)etleri b:ıs· 
~llaıı 11 tııeınJcketll'r için hazır· 
ı.''· raka~ller, :ıyneıı bize :ılın· 
~ llıaııı 11 hunlara ait !caııl.ırm 
tı'"'lerc:nıası ihmal edilmh•ir. 
~tele \ Uı.anııı giden, bir ne· 
t • htr aranın an daular hıı.ra· 
•t'Yor §Ube inıle tıkanıklık ya· 

GI. Necip "Partiler kendilerini 
temiıliyemezlerse ordu 

müdahale edecektir,, dedi 
A •!44olu .tfıın.n 

llııııııı 1 'e hakkani) et menıu· 
;1• bütu~lllcJinden sar ıyor. Son· 
lık •aı.% &dllyemh: f'nıniyebiz· 
ı: t11rı a Kore kurulmu , hi· 
~ llıı1, : 1 turıu eklllerle k:ıy:t· 
ıııfıtitıııe htdanJ kanaatine ı:üre 
'tıı heııı iik~ınler 'erme i he· 
d ~Uıııııtı eıı .1mkiq h:ıriclne çı· 
d t :tüt b r. Sistemin e a ı, yiiz· 
lı~'lııa d ata ız adalet te\'zii id· 
~ı ttiııde ~~~nıyor. ı~akat insan 
lıı llıadığ 1 • ~Yle bir kemale v~r 
~~I bir ıçı~ adaletin mükt'm· 
t bl~atı ll'kılde te\7.İI iıldi:l ı, 
lb~reltıt~ lla\·ıııarı yıllarca ııii· 

Kahire, 9 - General I\'ccip' 
bir Amerikan gazeteci i ile Vaft 
partisinin naşiri efkarı olan El 
.Mısrl ırnzctcsi muhabirine verdi· 
gi beyanatta demiştir ki: 

afıına e hırııkıyor \C ha~laıın 
Set Çekiyor. 

~ıııılar h • 

•- Ordu hareketinin gayeleri· 
ne ul:ısma ı kanaatimce mcmlc· 
kette dikt:ıtorlllk kunılmasını 
haklı göstermez. Bununla bera· 
ber, siyas1 partiler kendi kendi· 
!erini tcmizlcmeğc nıuvaCfak ola· 
mazlarsa ordunun yeniden mü
dahalede bulunması bir zaruret 
halini alabilir. 

Siyasi paı·tilerin ,.e bilhas5a 
Va!t partisinin temiz.leme talebi
ni karsılayış t:ırzlarından mem· 

deJ:ilim. Parlnıanler rejime 
CDeumı Sa: 5; Sü: ı de> 

Yeni hakimler 
Kanunu 

1
11 

lik4l' 'P•ınizin bildiğimiz, 
dı:ıı bAı:t etıiğlmiz, çıkar yo. 
Ilı • ~~t hul:ınıadığımı:r; i ı .. r. 
~t~ıiı birherke in belki de bil· 
~t ıt taııs· §ey urdır ki o da 
•dı~ >iiıij~ at \'e haule nok an· Ankara 9 <AXKA) - Yeni 
aı 1

>'e ... den bazı :> erlertleki hllkimler kanun tasarısı ger;:k Oıı. ...akanıı Dün cenazesi kaldıntan El'a Peron bir merasimde •b.;:'ta \' arının ceJpleri basın, gerekse alfıkalılarca çe~it 
,~«ıtın l'reınemcsi, meşhut nutuk söylerken il tepkilere yol nçmıstır. ?ıluha· 
'~ llıaba1u tahk!.kine gidem•ıne· lef et basını bıı suretle hakimlık 
ı,.lıortıa IOloriere alablldlJI· Eva Peron'ıın teminatının kfılli)en kaldırılmış 
l~~~tıı, l~~a~ıdır. Zaten yıavas cıl:ıcağı mütnlaasındadır. Adalet 
«~llıa h altında eıilen me· Bakanı bu hıı u~ta vcrdil!i beya. 
·q • u ırı · ->tt Yer )' 1 >ı ihmaller yüzıin· • natta he •adli teminatı k:ıldır-
t~ tr felç haline düşü· cenaze to•. renı matlık· demektedir. 

'1,llta l~ Yeni tasarının htıkiınlik ve sav 
)'- •lan °Ylert bu kadar d;tğı· cılık teminatına d:ıir olan iki 
>- 11' &af ~eınıeketlmiıde adli· maddesini olduğu gibi veriyo-
'ıı> 'trııeıı 0~u 01•n jandarma· Dün yapılan tören pek muhtec::em ruz: >tt •r \'e i Yukter, tahaınmülii :1 Madde 6!l - Hakimler, M· 
S 'l'eıt 11 lllkan ızlıklar yaratı· ld t•• • t• "'k t • ( kimlik teminatını haizdirler. Bu 
0-,111 feıı artı. deninde jand.ır· o u, orene iŞ ıra e mıyen er teminatları haiz bulunanlar bu 
4fa ~•le>:. bır. Öhretl vndı. • d k f kanunda konulmus olan büküm 
~eı'1•ıııeıı 1"

11 llcrl 5Ürülen jı]. iŞ en çı arı ıyor !er dışında. 
~ .. 'tıııı ıı·o~~khydı. l'akat \'a· --------------. A) Bir mahkemenin il;ası ,.e. 

•ı..ı t 1 '-.ııoeiıı'tlı Prı11 k I '->ı-''llde bl uye kullananların ya ·adrosunun aza tılması se· 
~ .:_tıı Jaııcı~ de reda1'ar ,.e Sa n D p Buenos Aires 9 - Arjantin beplerine mllstenlt olsa bile nıa-
tit~1111 h' tına kunetl vardı msu • Cumburb:ı~kanı Peron'un geçen· aslarından mahrum edllemcı:. 
1ı;ı1111!tilm~ bir z:ıınan hakkı ,·e· • !erde ölen eşi E\'a Peron' .:n nl B) Muvafakatları olmaksızın 
tt11~ baı~n 3a_.ndarma ~eşkilatı • • ~I bugün hazin ve muhtesem bir terfi suretiyle dahi olsa me\'!{i 'i bıı 111ban °Yle münevver 11 kong resı• törenle isçi Sendikalan Konfe- ve memuriyetleri değistirile-
4tıı 

1 
llları 111.ra tesadüf ediJl)·or derasyonu binasından Milll Par mez. 

~ .. 'llbar ;111ınakla insan eid· Irımcnto binasında kurulan kata- C) Bakanlık emrine alınamaz. 
Ilı ... «nıı uyuyor. y ld <Devamı Sa: 5; Sü: 3 del <Dtv:ımı S:ı: 5: Sü: 6 ifa) 
tır~~•arı~ı:k li~klir, yolsuzluk apı 1 -~-li~i;;;;inriii~;.:::ım=====~:;==; 
llilq tıııa ın bırçoğu tıkanmıs· 
>tı.ı..~'lllıtc llkabıı, jandarm:ıyı, 
''ıı ~ lıırı halinin yarattığı 
~ta 1 lr Jaııd~rınak lazımdır. Bu· 
\~tııı •ıt becı 1 ı:na neferi arda 2-ı 
t'tıı dol'Urınelı alıyor. Bunu.ıla 
~ \t ~ kerıık aı.:,_ ımkinsızdır. Uir 
'ııı ilbala llıuddetince fakir :ı· 
t~tq İtlcttıer':111a Yük oluyorlar 'e 
.~r"· Soıır~nden para ı:etirti· 
4tttı!'ıı, ıa.ndSUçlu, otomobille 
:ı~~ dt oııu ~rına bu motiir 
,..t~ tor.. laya olarak takip > qır "hdaı1 
• )' ' tıııir ır. Jandarma as· 
t~~ 1la llld kuıuııur. ·PilAn kii· 

Samsun, 9 (Hususi) - D. P. 
il kongresi bugün yapılmıştır. 
.Kongrede, 1jehrimize gelen l\t. 
Eğitim Bakanı Tevfik İl~i, mıl· 
letvekillerinden Muhittin Ozkefc· 
li, Şükrli Olcay, Hadi Ü'zer. İs
mail Işın, Naci Berkman'la kala
balık bir dinleyici gnıpu hazır 
bulunmustur. 

tı tıı, e<'eks' · · •. ııt deııir ın, u ı~ı yap:ı· ------------
~k- 1tlirj,, 11 ~c. bu rmri 'e· 

Atatürk ve Kore şehitleri icin 
yapılan ihtiram durusunu mlite
akıp :Muhittin Özkefelinln ba,_ 

<Devamı Sa: 5; 8ü: 3 del 

ı ·~ ~ JOr •• • 
~~l' •tı1ııı · akat imkan he· 

Ot, ildığı için 1 ler "'t>l'İ 

~'"'ıııj.• o 
~ "ili • 

~llıııl' aller~ §•kal et ettiğimiz bu 
or.. " ned 

td~ · <.:un1ı,. en çare bulun· 
~la tatbik u ~ilk ek malmn· 
~t. S:d;ı da~l ınevkiinde bıılıı· 
~ , lıtü11 11 ısını itiyadı yok· 

Bulgarlar 
Yunanistan ı 
Şika-vet etti 

..... 

Günseli Başar 

Günseli Başar 
Napoliye giff i 
•Cumhuriyet• refikimizin ge

çen yılın ekim ayında tertipledi· 
ği Güzellik Müsabakasında 1951 
Türkiye güzeli seçilen Günseli 
Ba~ar, Venedikte yapılacak •AV· 
rupa güzelio seçimlerine istirak 
etmek üzere dün uı::ıkla İtalyaya 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Geçen yıl .Mısır'da yapılması 
gereken bu seçimler siyaı;t karı
şıklıklar yüzünden tehir edilmiş· 
ti, •A\Tup:ı GUzcli• müsabakası
nın, bu yıl 1952 Türkiye Güzeli 
Gclengül Tayfuroğlu'nun da is· 
tirakilc ilk defa olar:ık Cıılifor· 
nia'da tertiplenen ve her yıl 
Amcrikada tekrarlanacak olan 
•Dünya Gü1ellik lıtilsabakası• ile 
ilgisi. yoktur. 

r -, 
GAZETEMİZ 

1 

BUGÜN 
12 SAYFA · 

--o
Pazar ilôvemizi 
müvezziinizden 
israrla İ.çteviniz 

~t1'1r, b:~rlar nıa a b.ıı ın· 
1 l>t'anı 1111 kanunlar ll<l· 

1 Sa: 5; Sü: G ıta> ffausı 5 incJ sayfaıaudadır.) 

ı:r. Watson dün Diş Tababeti okulunda hipnotizma tecrübesi 
.>apmı~ n bir hastayı uyuwu,tur. Bu tecrübe,>e dair haberimiz 

5 ind !l.} famızdadır. -

l::ıg;ıloJlu MoUafenarl ıokak 3U :;'.! - relcfon: 21207 - :!!Jlll5 - ı!l:ıu; : l el&raf: Vatu 

Iran Ayan Meclisi 

Başbakana salahiyet 
ver.mek istemiyor 

A 

kaDul parlanıentonun 

ettiği tasarıya mullalif 
Ayan, 

Razmara'nın kaatili serbest bırakılacak 
L11oei&l4" Prı• 

Tahran 9 - İran Ayan Mec
lisi bugün, Dr. :r.ıusaddıka mem. 
lekeli 6 ay müddetle dilediği 
gibi idare etmesi hususunda tam 
:;a!Ahiyetler veren bir kanun ta. 
sarısıl\ln nlhal ıpilzakereslnl ge· 
ıi bırakmıştır. Ayanın bu bek
lenilmeyen hareketi, aiddetli tar· 
tışmaları takip etmiştir. Ayan 
izalarından bazıları tasarıya hü
cum etmişlerdir. Neticede Ayan 
~.ıeclisi, cbazı şüpheli noktalan 
tenvir ve Ba$bakanın girişmek 
tesavvurunda oldufu icraat hak
kında daha etraflı maltimat elde 
edilmesi için • on ki5ilik bir he
yet kurmustur. Bu heyet Başba
kanla görüsecektir. Kanun ~a· 
nsına muhalefet eden Ayan 
~z:ılan arasında Dr. Alusaddıkın 
damadı l\letın Daftari de bulun
maktadır. 

Ayan azası kanun tasarısı a. 
leyhinde konusmuş ve yalnız ikl 
f.za tasarıyı müdafaa etmistir. 
İranın tanınmış hukukı;uların. 
dan Ayan Azası Ebulfazıl Le li· 
ni Dr. :Mıısaddıka bu derece ~u
mullü yetkiler verilmesinin teş
rii hükiimf't sistemine son Vt'r
mek olacağını &öylemiş \e de· 
miştir ki: 

ı llnamı Sa: 5: Sü: 1 del Ayanın muhalefetiyle karıılapn Dr. l\lusaddık 

Kasım Gülek dünkü toplantıda dedi ki: 
~ ..... ---~.....,_.... -~ .-.....~~ 

« iktidar çoğunluğu kaza 
kuvvetine tesir etmektedir». 

C. H. P. Genel Sekreteri bugünkü iktidarın köylüyü 
saf zannettiğini halbuki, onun hakikatleri 

iyi gördüğünü söyledi 
gayet 

,A 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan C. H. P. genel sekreteri 
Kasım Gülek dün saat 10 30 da 
İl binasında bir basın toplantısı 
tertip etm~tir. 

varlık olduğunu gösterir. Çok-----------
dikkate değer bir nokta C. H., 
Parti~~n~ yeni_ \"e ge~ç elem~nl.a- Pahalılık 

Gülek basın mensuplarını se· 
tamladıktan sonra son seyahat 
lntıbaları hakkında dış ve iç si
yasete dair muhalefetin görüsle· 
rini açıklayan bir konu5ma yap
mıstır. 

Gülek demiştir ki: 
•- Memleketin muhtelif yer· 

lerinde yaptığım uzun bir ı:ezi· 
den döndüm. Uğradığım her yer
de vatandaşlarım büyük kütleler 
halinde , .e sevgi gösterileriyle 
beni karşıladılar. Muhalefete ya. 
kınlık göstermenin medeni ce· 
saret sayıldığı bu zamanda ;.•urd· 
daşların gösterdiği muhabbet te
zahürleri çok manalıdır. Halkı· 
mızın C. H. P. ye ümit bağladı· 
ğını ,.e Cumhuriyet Halk Parti· 
sinin sağlam, diri ve ayakta bir 

nn buyuk ragbct gostermesıdır. 
14 mayıstan sonra C. H. P. ye 
çok sayıda aydın vatandaş gir· • 

mistir. Son parti meclisimize gc- Hakk 1 nda 
len delegelerin hemen dörtte bi· 
rini 14 mayıstan ~onra partiye 
giren gençler teşkil etmektedir. 

İklid:ır <Bize adet lazım, mil· 
ne\'vere bakma) diyor. Bu mcm· 
leket aydınlarını ve bilhassa ay. 
dın gençliği kırıyor. Ve bir ne\'İ 
münevver düşmanlığı yaratma 
hevesi intıbaında olduğunu bıra· 
kıyor. Köylüyü saf unnedip kan
dırdıklarına inanan iktidar zi. 
mamdarlan aldanıyorlar. Saf zan 
nettikleri köylü çok zekidir, ha
kikatleri pekfıl& görüyor .• 
Kasım Gülek daha sonra seya. 

hat intıbalannı anlatarak, yapı. 
lan baskılara, polis ve jandarma· 

(Devamı Sa: 5; Sil: 4 de> 

B·ir önerge 
17u~ llu7ıdCrimucrtA 

Ankara, 9 - Kır&e}ıir (C. 
II, P.) Milletvekili Halil Se
zai Erkut, Ticaret ve T~ım 
Bakanlıkları tarafınd:ın yazı. 
lı olarak cevaplandırılması 
isteğiyle BO~ük Jılillet Mec. 
llsi Baskanlıfına iki soru 
önergesi vermistir. Halil Se
zal Erkut bu önergelerinde 
(Devamı Sa: 5; Sü: 1 de) 

Meşlııır Harleııı takııııı geldi 
, 

Harlem • c Xew \'ork Cclties takımının ~cli~i hakkındaki lıaberlrrınıız bcşınri \C ma~ın toır-:~:tı 
~por a) famızdadır. 
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IGüNON YAZISI 1 

10 Ağustos 1915 Çimento tevziaflnı Sanayi 
Odası mı yapacak ~ 

HAVA 
VA.ZIY•TI ~ .. 

Katil mühendis 
Deli değil bir ~Oyük 

Milletle 
ltuharcbe 
Ediyoruz 
B trinci Ordu 

r ......._ ileri gideyım. 
YAZA~: ı b 

Siı, ben kır a· 

1 
Feridıııı Fô~ıl Tiilhe11tci 1 ~~~~~ım !şa~:: 

" man hep hir=-------------------------- den atılırsıııız! 

Yeşilköy Meteoroloji hı.ıs 
yoııunun tahminlerine S,Ö· 
re bugün şehrimiıde ha\'a 
sabah ::ll'niz üstünde puslu 
"·e bulutlu, sonraları az bu 
lutlu geçecektir. 

Bundan bir mUddet önce. 
B:ıkırkÖ\' Bez fabrikasında arka· 
oaşı mUhendls Fethi· Adcr'i ol· 
düren İhsan Aydın, Akıl ha trı· 
hanesinde mUşahede allına alın
rnı•tı. lla5tahane, katil mühen· 
aisın cezai ehliyeti olduğuna :!d
ır rapor \'ermiştir. Ilır kaç ~üıı 
önce hastahaneden 35 kılo ola· 
rak çıkan İhsan Aydın iki def.ı 
intihara teşebbüs etmiştir. 

Mfifet· 
tl,liği temsil bfirosu Conk· 
bayın zaferinin 37 ncl 
yıldönfimünü kutlamak tl· 
ıere eski muharlplerle bir
likte bUyük bir ılyaret ter
tip etmiş bulunmaktadır. Ç:ı· 
nakkalede gaza meydanları gc
ıilecck, milb:ırek ~ehitlerlmizin 
aziz hUıraları tfiziz edi!e<.'cktir. 
Biz Çanakkalede her tarın tak· 
dirin üstünde bir cesaret, fcra· 
gat ve kahramanlıkla d1SvUş
müş, dOşmanlarımıza bile; 

- Büyük ve erkek bir mil· 
Jetle muharebe ediyoruz. 

Dedlrtmistik. BUyUk milleti· 
mizln tarihi mefnhirle doludur. 
:Bu mefahir içinde Canakka· 
le de mümtaz bir me\'ki isgal 
eder. Dünyanın tA öbür ucun· 
da en ufak bir kasabada bile 
kime istersrnlz sorunuz, size 
Çanakkale savaşlanna dair bir 
şeyler sö) leyecek ve bizden 
bahsedecektir. 

Hangi TUrk kl5yilne giderse
niz gidiniz, Çanakkalede oğlu
nu kaybetmiş bir nine, bir ba· 
ba ''e yahut benim gibi babası· 
ııı şehit vermiş bir oğul bulur
ıunuz. Canakkalede kolunu, 
baca~ını bırakmış olanlar. alil 
'Ucutlarındakl bu eksikliği H· 
tiharla gösterirler \'e; 

- Bunlar Çanakkale yadigA· 
rıdır, derler. 

<:onkbayınna 

dolru 

B ugün, Conkbayırı ıaferinin 
37 nci yıldllnUmUdUr. 9 

ağustosta Anafartalarda düs· 
manı mevzilerinden fırlatıp 
ıtan Mustafa Kemal Bey, o ak
ıam tay)arelerin ateş ~·ağmuru 
altındı ~anında maiyeti olduğu 
halde Conkbayırı mevzilerine 
hareket etmişti. Dllşman tayya. 
relerine hedef teşkil etmemek 
için sağa \"e sola açılmışlar. 
Mustafa Kemalle süvari zabit 
vekili Zeki Efendi (emekli Or· 
ıeneral Zeki Doğan) yol UstUn· 
de hayvanlannı sUrmu,ıerdi. 
8 inci fırlca kararglhına geldik· 
leri zaman ıerek fırka kuman
danı Ali Rıza Bey ve ıerekae 
erklnıharp yüzbaşısı Galip E· 
fendi (emekli Korgeneral Gı· 
lip Tfirker) den durumu öğ
rendiler. Ali Rıza Bey ıu DU· 

lOmatı verdi: 
• Düşmanla sıkı teması olan 

kıtalar, ceıeUerle dolu tepenin 
etrafında &{lndilz devam eden 
bomba ve sünkU muharebe-

teriyle erimektedir . .Muh:ısımln· 
nmız gece gUndtiz takviye ah· 
)'orlar. Bize karşı kat kat faik 
durumdadırlar. Ağır silahlan 
ile göz açtırmıyorlar. Ateş yağ· 
muru altında tahkimat yapmak 

çok müşküldür. BütUn ihtiyat
lar ateş hattına sokulmuştur. 8 
inci fırka tak'tlye gelmeden la· 
arruza geçerse yapacağı ta:ır· 
ruzdan bir şey beklenemez. 

Fırka erkanıharb1 Galip Efen 
di de aşağı yukarı ayni milta· 
icada bulunuyordu. Yolda oldu· 
ğu bildirilen takviyelrr gelme· 
den yapılacak taarruzun lehli· 
keler doğuracağını söylüyordu. 
Hakikat onların nnlattıkları gi· 
biydi. Anafartalar grupu ku· 
rnandanı Mustafa Kemal Bey 
takviye kuwetlerinl bekleme
den 10 ağu tos sabahı şafakla 
beraber baskın tamnda bir ta· 
arruz yapmak istiyordu. Fırka 
kumandanına ıaman geçirmek· 
sizin kıtaatı taarruz için ihzar 
'e tertipten başka düsilnctek 
bir şey olmadığını tebliğ etti. 

l\lu tafa Kemal 
anlah)or 

M ustafa Kemal o gece lıiç 
uyumadı. asabı bir ok gibi 

gerilmişti. Sabahı iple çekiyor· 
du. Ya Çanakkaleyı kurtaracak 
ve yahut şehit olup gidecekti. 
Bazan çadırından basını çıkarı· 
yor, pırıl pınl yanan gözleriyle 
karanlıkları delecekmiş gibi 
uzaklara bakıyordu. 

SISzil Mustafa Kemale bırııkı· 
yorum: •Gecenin perdri zulme
ti tamamen kalkmıştı. Artık 
hllcum fını idi. Saatıme baktım 
dört buçuğa geliyordu. Birkaç 
dakika sonra ortalık tamamen 
ağaracak \'e dUsman, askerleri
mizi görebilecekti. Duşmanın 
piyade, mltralyoz ateşi başlarsa 
kara ve deniz toplantın mer· 
mileri bu sıkı nizamda duran 
askerimiz üzerinde bir defa 
patlarsa, hU<.'umun ademi im· 
klnına ıüphe etmiyordum. He· 
men ileri ko,tum. Fırka kuman
danın• tesadüf ettim. O da her 
ikimizin refakatinde bulunan· 
lar beraber oldu~ halde hl\· 
cum aafının önüne ıeçtik. Ga· 
yet sert ve kısa bir tefti' yap· 
tun. Önilnden ıeçerlcen yUklek 

sesle askerlere selim verdim ve 
dedim ki; 

- Askerler! Karıımııdaki 
dllımanı mallQp edecf'ğimlze 

yoktur. Evveli ben 

Kumandan ve zabitlere de 
işarclle askerlerin nazarı dik· 
katini celbetmelerini emrettim. 
Ondan sonra hücum safının 
önünde bir yere kadar gidildi 
ve oradan kırbacımı hnvny:ı 
kaldırarak hücum işaretini ver· 
dim. 

Bütün askerler, zabitler ar· 
tık her şeyi unutmuşlar, nazıır· 
larını, kalblcrini verilerek i a
rete merkfız bulunduruyorlıır· 
dı. Süngüleri \e bir a) akları 
ileri uzatılmış olan askerleri· 
miz, kırbacımın aşağıya inme· 
siyle ahenln bir kiltle halinde 
şlr~nc bir savletle ileri alılclı· 
lar. Bir saniye sonra asuml'ıni 
bir gulguleden başka bir şey 
i itilmıyordu. Allah... Allah ... 
Allahl .. • 

Aman kumandanım 
\uruldunuz 

DQşman silah kullanmağa bi-
le vakit bulamamıştı. Dört 

saat kahramanca vuruştuktan 
sonra 24 üncü ve 23 ünrli alay• 
!arımız Conkbayırı tepesıni düş 
mandan temizlemişler, 28 inci 
alayımız da Şahinsırta çıkmıs· 
tı. Conkbayırının elden gittiği· 
ni gören dü~man kar:ı<lan \'e 
dçnizden tevcih ettiği top ateş
leriyle Conkbayırını cehenneme 
çeviriyordu. Şarapnellerin grup 
!andığı bir anda, parçalarından 
biri de Mustafa Kemalin göğsil· 
nün s:ığ tarafına çarpmıştı. Ku
mandanın yanında bulunan 
emir zabiti, bunu görür görmez: 

- Aman kumandanım vurul· 
dunuz! 

Diye bağırdı. Mustafa Kemal 
zabitin sözünü kesti: 

- Sus! .. 
Belki bu andn şehit olabilir

di. Fakat bunu kıtaları duyma· 
malıydı. Ufak bir m5.nevlyat 
bozukluğu çok şeyler yapabilir
di. 

Şarapnel parçası Mustafa Ke· 
malin cebinde bulunan s:ıntc 
çarparak parçalamış, hayatı 
böylece kurtulmuştu. Ak· 
ş:ıma do!tru savaş tama· 
miyle kazanılmıştı. 1> i~ 
man kuvvetleri başlrnmııı· 
danı General H:ımilton Lon· 
draya ~ktlği bir telgrafta şöy
le diyordu: .ço'k <'eJUr muha· 
rebe eden ve iyi sevk ve idnre 
edilen TOrk ordusunun karşı· 
sında bulunuyoruz.• 

TUrktln ezeli ve bfiyük kah· 
ramanı Mehmetçik gene muzaf
fer olmuştu. Çanakkale öyle bir 
destandır ki, anlatılmakla bit· 
mez. Miibarek şehillerimlzin 

An karada Sllmerbank Um um MUdürlUğilnde, Karabülk 
Fabr"kalnrından istihsal edilen demir ile ba~ka memleketler
den ithal edilen demirlerin tevzii isini görüşmek üzere bir top 
lantı ~ apılacaktır. 

Bu toplantıda Sanayi Odasından, murahhas olarak Hay. 
dar Ka~nak. Hüse~in Aker, Cahit Evrenos, Fikret Erenyer, 
Rasim Cingi iştirak edeceklerd ır. 

A~ rıra Tıcarct odasından bır heyet de. çimento normları
nın bugunl.U ihtıyaca göre al ar !anması mesele ini incelemek 
üzere Ticaret Bakanlığı ile le masa geçecektir. 

Çimento tevziinin Sannyi odaşına bırakılacaj!ı rh•ayetleri 
hakkında fıkrini sö} ley en Zeki Zeybekoğhı demiştir ki: 

c - Sanayi odasının tevzi ışini daha iyi yapacağımı zan· 
netmcm. Çımrnto. sana) iciden ziyade, inşaat sahibini, yanı 
mUslehlıki ilgılcndircn bir maddedir.• 

Kimsesiz 
Çocuklar 
Yurdu açıhyor 

K"mscsiz, nhlAk ve sağlık ba· 
kımından korunmaya muhtaç o 
:an çocukları yetiştirmek mak-

Aksu vapuru 
Otel haline 
Getirildi 

Denlzci!ık Bankasının Aksu 
'apuru Fuar mlıddctlnce İımır 
de otel hllmeti görecektir. Ge. 
mi 20 A~ustostan PVH'l bu mak
sc.tla İzmire gıdeeektlr. 

Adalarda yapılacak 

yollar 

adıle ilk defa olarak is tan bul. 
da açılma ı kararlaştırılan cYe· 
tiştirme Yurdu• Yakacıkta Pren· 
'"<'S Hatice Abbas tarafından ba 
ğışlanan b"nada tesis olunacak· 
tır. Yurt için ltızım olan eşya 
"e malzemenin ihalesi yapılmış-F. Bu yıl Adalar ilçesinde as-
~ır. Milll J-:ğltım Müdürlül!ü ·'!· falt, beton \'e adi kaldırım ola
liH ayında yurdu faaliyete geçi· 

ı-ak inşaları progı-ama alınmış 
rcceklir. 1 dd . k ğ ı 

A crıc 50 ocuğu barındıra (1 an on ca e ~ e so a ın yapı .. 
Y • a ç. 1 ması ile Şıle ıçmc suyunun ı 

cak pavıyonun ınşası k::ırar astı· ı\° . k i tı ncledive 
rılmış ve plAnları tasdik için r ın_cı • ısmı nşaa ' . • . • 
Bayındırlık Bakanlığına gönde. ı .>hahı~dt Khomllsyonl ılın~! dün mute-

.1 1 t" a ı e ı ıı e eı ı mı.,.ır. 
rı m ş ır. --o-

Türk kadınlarına hakaret 

eden bir adam 

Yervanl irn11nde bir adam fs
tikUıl caddesındc kadınlara sar· 
kıntılık cdrrken, Turk kadınla 
rı hakkında da a~ır sözler sar. 
retmiştir. Yervant tevkif cdil
nıi§t.r. 

Şüpheli bir ölüm 

Caı•sat1ıbada 
-» 

İki kişi 

iİliliiı•iilfl1i 

Sıcaklık dc>rr<:esinde de· 
ği5ikl ik ol mı) aoktır. Rüı 
garlar kuıey doğudan k~v. 

vrtle tSt'<'f'ktlr. Giinün an· 
mi suhiıneti 33 en dü ük 
suhiınetı 19 ııantigrat olarak 
ka\'dN1ilnıi ~tir. 

KUCUK HABERLER 
:nfüITAZ JUZJJ,T ~~'iN BEŞİN 
et ÇOCl'GU DOGDU 

!'ılemlekcl ilaveleri hamlayan 
l'kibimiz Sinopta ıkcn, yardımı 
ı. gördü~ümiiı: dört çocuklıı. 
Ha~van Sa~lık memuru ~liimtaz 
Kızıltanın beşinci çocuğu dünya
ya gelmiştır. Fevzi Tunca~ adı 
,·erilen yavruyıı uzun ömürler 
uiler anne ve babayı tebrik e<le. 
riz. 

FI:\nTK MlinA\'AM;ı 
11.\KKI 'D ~ KARAR 

952-53 Yılı fındık mahsulli 
yalnıl müstahsilden mübayaa e
dıleccktir. 

9 Şubata kadar devam ede· 
rek olan müba~ aa hakkındaki 
Koordinnsyon heyeti kararı yıl 
rürlüğe ~irmiştir. 

Hakiki fındık mahsulil miis
t;.hsillerlnln haklarını koı-uya. 
tak olan bu karar hiç bir suret
le değl~tirilmly<.'cektir. 

TİC,\Rt TI:IKİKl.ER 
KO:\IİS\'O~U 

Ticart Tetkikler Komi!l)onu 
19 Ağustos salı gtinil. Ticaret 
odasında toplanarak dış ticaret 
rejımimiz ve mübadiller işlni 
toplu olarak gözden getirecek 
tir. 

Komisyon, •Dış ticaret rcj"mi 
miz ne olmalıdır?ıı meselesini 
de inceliyecektir. 

Malatyada şapka kanunu 

aleyhine hareketler 
Bcşiktıışla ~ruradlye mahal

ıesinde oturan Fırdevs Ayşe Ee· 
vit i minde bir kadın evinde 
ha talanmıs. hastahaneye götü· 
rl\lilrken ölmü tlir. Ölüm sebebi 
nin anlaeılması için cesed mor
ga kaldtrılmıştır. 

Çarşamba 9 - Dün ak~am Malatya, 9 (Anka) - Şehri· 
saat 20.30 da Çarşambanın en iş· mizde son gUnlerde şapka ka· 
lek caddesi \ilerinde " Demok- nununa muhalefet eden bazı şa 
tat Parti bina ı önünde iki genci hıslar tUremlştlr. Bugün de Mus 
kama ile vurmu~lardır. lafa Tn5, Osman Bektaş, Meh· 

Bir otomobil kazası 

Çarşnmbn.nın Çay mahallesin- met Altın ve Yusuf Maraşlı isim 
den Nevzat lnce ile a)'nı mııhal- !erindeki dört ki 1 vUnden ma
leden ve Samsun Ticaret I,isesı mul takke glydikle;inden z.abı. 
mezunu Şlna 1 Knngülcç Terme 1 taca yakalanarak savcılığa tcs
caddesinde sevdikleri bir kızın !im edHml !erdir. 

Adapazarı, 9 (Anka) - Bura· 
da oturan Elif Yılmaz isminde 
bir kadın yoğurt almak meselesi 

l'Vlnin önllnde gezerlerken bun Bıraklı kadın 
ıarın hareketleri aynı mahalle- 1 

---0--

T ekirdağ ı nda 
Büyük bir 
Yangın oldu 
Tekirda'!, 9 (Hususi) - Du 

gece saat 21 de Kurnalı scmtın· 
de .Nalbur . razminin diıkkanın. 
da çık2 n yangın az zamanda ci· ı 
'arındaki dı.ikk&nlara da sırayet 
etmiş ve 12 dükkan tamamen 
yanmıştır. Su temin edilemedi· j 
ğinden belediye arazoz makınrsl 
yanp'lı söndürmeğe çalışmı~sa 
da önliyememiştir. 

Bir adama «Sessiz 

yıldırım» sarptı 

5ıvas. 9 (Anka) - Hafikte e
şine rastlanmamış bir hadise ol· I 
muş ve tarlasında çalışmakta o. 
lan Hüseyin Torun, '10ne il bir 

1 ha\·ada \'e en ufak bir cürültU 
da!ıi işitmeden yıldırım ısabetl· 
ne maruz kalmıştır. cSessiz \'ıl 
dırımn, Hüseyin Torunun bıyık 
\'e ~akalını yakmış, elindeki tır
panın tahta kısmını parçalamış 

tır. HUseyin Tonın bundan son 
ra bir baygınlık devresi geı;ir· 
mfcse de ı;ok geçmeden kendine 
gelmiştir. 

Kore gazilerinin terhisi 

için 3 b üro kuruldu 

İzmir, 9 (T H.A.) - Korcden 
dönen 1742 kahramanın. terhis 
muamelelerini siiratlc neticelen 
dirmck için 3 bUro kurulmuş. 
tur. 

r:rl<!r. terhis tezkerelerini bu 
bürolardan kolaylıkla almakt:ı 
ve oevdcrpey yerlerine dönmek 
tedirler. 

Feci bir tren kazası 

Ankara, 9 (Anka) - Bu sabah 
Kurtuluş l<;tasyonunda bir tren 1 
kaza~ı ol mu~. Mah\'I Yıldız ad•n 1 
da bir kadına çarpan tren, ka· 
dını parçalı) arak öldürmü tur, 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

Baldızına tecavüz: 

DUn sabah, Büyükdcrede fe • 
et bir otomobil kazası olmuş. 
tur. ŞIHor Ramazan idaresinde· 
ki bir taksi otomobili iskele ö 
:ıilnden geçerken Orman Fakül
te i pro!e•öril \e eski orman V. 
müdürü Mazhar Seker"e şid.let · 
le çarpmıştır. Ağır surette ya. 

ruhlarına fatiha! ralannn profesör ilk yardım has· 
----------, . tahancsinc kaldırılmı,, şötör ya 

den Orhan Sara! ve Hayati Tur
han Çiçek adında iki arkadaşın 
sinirine dokunmuş. bu yUzden 
ıki tarar arasında çıkan kavga. 
Ja :-:evzat İn<.'e kamasını çrke
rek Havali Turhan Çiçeği sağ 
c.(iğr!ind.en y11ralamıstır. Hayati 
nln kanlar içinde raddeye ~eril· 
ciğini gören arkadası Orhan 
<~çmıığa teşebbüs etmişsede 
Şinasi tarafından takip edilerek 
yakalıınmış ve arkalarından ye
tışcn Fuat ince bu defada Orha
rıın kalbine bıçağını saplamıştır 
Yaralılar hastahaneye glitilrülilr
ken Orhan yolda ölmüş. Hayati 
ise Samsun hastahanesine kaldı 
rılmı tır. Firari kntil \"e arkada· 
•ı zabıtanın takibi neticesinde 
yakalanmışlar ve ı:orgularını 
müteakip te\klf olunmuşlardır. 

yüziinden Uatire Çankaya adın· Çorlu (Hususi) - Corlıı· 
da bir kadınla kavgaya tutuşmuş r.un )furallıya bağlı Çevimkaya 
tur. Bu pı;nada üzerinde taşıdı· köyünde 30 va•larında bir arl:ım 
~ı k_ocııman hir bıçağı ('ekrn F.lif 

1
1~ yaşta.rı~rlaki baldızına tcca· 

Hatıcryi ağır suretle yaralamıs. \'ÜZ etmıştır. 

Acı bir yll 
dönUmU 

32 yıl C\-Vel bugün, 10 ağus· 
tos 1920 de Sevr muahede· 

.si lm1alanmıştı. nu muahede 
Türk milletinin idam hlık· 
mündcn başka bir şev değil· 
dl. Vatanımm parçalı)'orl:ır· 
dı. Fakat bu korkunç hiikiim 
tatbik tıfilemeıli. 30 ağustos 
l!l2!? de Ba~kum:ındanlık mry 
dan rnuharebe~lnde Türk or
duları Se\'r anlaşmasını slın· 
güleri} le parçaladılar. 

TÜLBEl'\TÇi 

r 

kalanmıştır. 

Yeni araba vapuru 

geliyor 

D<.'nlzcilık Bankası hesabına 
insa edilen araba \"apurlarından 
dordUnclisU olan Servi yal"ln 
Fransanın Nang limanından bir 
ıomorkôr yedeğinde hareket e
derek ay sonunda limanımıza 
gelecektir. 

Antalyada su baskını 
Antalya - (Hususi) - Son 

günlerde Korkuteli \'e Elmalı 
havalisine yağan de\·amlı yağ. 
murlar, Kargalık çayını taşırmış 
tır. Sular olanca hızıyle aşa~ı 
doğru akarken bazı kerpiç evle 
ri yıkıırak vllzdrn faz.la harmanı 
alıp ı;ötiırmüştiir. 

Bu arnda, Goccrler köyünden 
~. l"argalık köyünden 3 kişi ııel· 
!ere kapılarak boğulmuşlardır. 

Eğer Rav bu karşılaşma lıA· 
disesinde s;dece se)irci olarak ~'? 
bulunmuş olsaydı, bunu her .-
tilrlü şekillrrde ta awur ede
bilir, yalnız bu şeklini hatıra ~ 
getiremezdi. Sanki a~ rılalı beş ~ 
buçuk sene değll de, sadece 5' • .. 
yirmi dört veya otuz altı saat s:"! ~ 

Türkan Aran 

ile 

Salih Dizer 

xı~anlanrlılar 

_I 

İstanbul. 9/8/~ I 

tır. Rıcaklı kadın yakalanarak Hadiseye sa\•cılık el koymu~ 
adalete lrslim edllmistir. • tur. 

" 

MEDRANO 
Kardeıler Sirkinin lstanbulda son 4 günü 

CTakslm Eski Taşkışla arsal"rı üzerinde) Günde ikı 
temsil: Matine sat ı 7 rle, Suare 21 de. Hayvanat Bahçesıııi 
ziyaret ediniz. Hayvanların '"emek \'aktı saat 11 rledır. 

INGILIZ KUPONLARINDA 

DAMPİNG 
acele ediniz. 

l\umaş \'e ftlıalAt T. A. Ş. Bahçckapı !!8. 

İpnof izmae1 ! bııl· 
Bir İngiliz lpnotlıınacı, eıe

nıu~ bulmuş da gaı 
cileri uyutnıağa ı.::ıJkJll~Ş· ar· 

Enelki giin matbaa ;ııer 
kadaşlar heni ık Gazet·sıeıJI· 
Cenıi~ r.tine gotünn~k ~asSısı 
lcr. ipnotizma nıute dll >' 
u)ııtma tecriibcsinl ~rıı ediJll
pnc:ıkmı". .Ren gıtııt1 ı.of" 

• • "C Jllv 
Arkad:ı~lar nıçın " tlı'" 
sun dediler. Açıkça ft1 c 
bı \erdim: . . ı!· 

- Ren ütçü brn;ır~111,. 
bl Dl akta uyuyor~ını. u ~ıt• 
ha sıs, beni kenclısl ~ııııi' 
sanır da gazetecilik şcre 
ıc gölı:e düşrr. . pıı• 

İyi ki gitmcnıişıın. ılı· 
s:aıetcl('rrle okuuııın. iP~0 11ı
man arkadac:Jard:ın h 'ııı•· • ~ ' ~t• 
rinl uyutıımamış. l) a gtl-
nnca da a1~ıklar ra:ıl fit' 
di , dÇok giiriiltü oJdU•• ;ııı
tografçılar dikkati dııııııııl
lo.r• gibi bahaneler ~u tt• 

Halbuki, biz.im bır 1 il' parolamız var: c.Gaıeıer 
yumaz!• P" 

İngiliz nıfıtehac;sısı bil •K 
rolamızı bi:'lıirnr idb"S~•'* 
olmaz.sa hal\kımııda edi'° 
Partisinden malumat 

SC) llİ! f tali" 
19~6 seçimlerinıle ' ff 

lıul g:ııetet'ilcrl uyu ayd:ıerl 
her ~andıktan çıkan re. ~ 
rrtcsi günkü ga1ctelerde rdt 
yı~ı sa) ı ına ilôn etınest. #t 
bir çok ycrlerrlı'n old~ bir 
bi İstanlıul:lan rl:ı hclk

1
•. ç~· 

tc>k muh·ıllr l"lillrtvrk1.; pıt 
moıılı. Halbuki. mııholı d•'° 
linin dört kurucu"lt da 3~0y
lıklarını f•tıınbııldan 
mıı~lnrılı. 

ÖGl.E TNrlı.I rııt 
JlP!er'fö'e. bütiin "",,' ıtr• 

\"e clii',kıinların ~ııat l"ıatil 
13.50 )e kader iif!le di'°"r 
} Rpmnsı !~ini tetkik t od" 
\ P. bu hususta Ticaret ııf
sının mülalftas nı ııJırof11'111,. 

Galib Ticaret OdnSI 
s:ılt miitaHia ·iiriitmÜ~·b0,ld 

ncnre hıı l~I uııın "'r~ 
lnrrlemrğe ne liiıııın .. et" 

nüın anın lıiitiin hüH•Jc dıı~· 
hirlerlndr. mıı::ız:ı ,·e rıı•· 
kanların ö"le tatili ~·11r ol· 
!arı ~eneıe;.ılcnherl jjı{el 
ınııstur. ·e si' 

Riıılrrce te1ıı.ilıtar ' 11ıı 
lırı ıla, in~anılırlar. onl~ill' 
<la herJ;esln )rmek 't. •• 
IPnmP 711manı olan öi!lt. ;,ııır 
tinılP .,;;"ıe hirn1 Tlrreı: 11 ,a• 
lnn lı:ıkhırıılır. IJrlr ~ pf ti'• 
ı,.rı .. ;n ..... ı,.; ., ..... ı.ıarınd• 
mr.t la lıR l li7ınlflır. ~ır' 

RP.nrr hu ı~tr. kılı • 
, sıınl· 

'ıırm:ıb. Prmımıın tf'-
7iinıiir ronnii \·ar rlrnıc!l'I ııit 

• et 
mrmPli. lfrr mrılc"1 .-t 
.ı,. oldııru r,Hıi m!!lt1'~11 I il 
•liikl.;ıııthr•n ölllr ı.,ı;lltılı,ıt 
mu111i '" mcdıuri tılr 
~etirıncllrHr. ,. c A vC.I 

Snrl··~ •-

o . t<F.l .t"'~''' .r... •' 
Jli"•'li hir fakir 71 gurı 

nt••rl'lııs ... 
P111ı~hh«1n 

kahraman! •.. 

cc!' 
'ıkııını'' 

'f\'1"~ 
·, ... --=-,1'-A_f\_\_f t1 

ıo (; ı •sTOS ıssZ 
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dtf 

itimat sczlllyordu. eKarıoı;ıc5tt 
kcn, ona sahip oldu~unu 11ıar• 
Urlyordu. Ray bUtün bll ).1ııt 
uzak kalmakla beraber. pa ı 
de kendısine bir iftihar 
rıkıırıyordu. n ~ ~ 

- Demek ki ba~ınııda 
şryler geçti': e~ tef 

Herkes talihini kendisi haı:ırlar 

Yalnız bir gün kaldı 

Türkiye Kredi Bankası A..0. na 
görüşmemiş gıbi bir halleri ~ 
\ardı. 

Bu daracık ve kalabalık so· . YAZAN~ FANNY NUllST 
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- F\'Ct fvl ve klilil s 1 
• • • 11 ıı 'REZZAN A E )'ALMAN r:ay! y~ siz? ~iz na~ı.ı.cı '''' 

• • - • Yınc eskısi glbı) ıll'I fil ,e 

htanbul 
Beyoğlu 

İzmir 
Adana 

Büyüle Po tane kar~ısı 
İstik!Al caddesi 339 

Büyillı: Kardiçalı Han 
Özler Caddeııl 

11 Ağustos Pazartesi 
A~_şamma kadar 150 Lira 

Yabrdığınız takdirde: 

4 EV 
BiR 

den birini 
OTOMOBiL 

400 adet Para, 
Altın ve kıymetli ena 

ikramiyelerini kaz:anabilirıiniı. 

Her 150 liraya bir ke,ida numarası 

Her ay sonunda bir çekilis 

kakta Rar, hayatını altUst eden 
ve kalbinde çok derin bir heye. 
can uyandıran adamı değil de, 
herhangi birisine rastlamış gi- kiz yilz mil uzakla bulunduJ:u cuk baba ıyım. suni kumaştan ili dikilmiş cl-
bl hareket etti: sırada, içindeki ıstırap kendi f. Waller, bu hareketinin Ray- bısesi, biraz tombullaşmı~ olan 

- Ben de buna pek şaştım. ne azaplı rüyanın u~ak bir ha· da uyandıracağı aksi bir an \"{icudünUn kusurlu taratlarını 
Burada işiniz ne:' nedi. tırası gıbi geliyordu. Fakat şim bile düşilnmeden, ~enı: kır.ın örtüyordu. Şakaklarındaki saç· 

- İşim mi ne? İki senrdrn- di acıyı bütün dehşctile tılsset. boğazına tıkanan hıçkırığı far· lar kırlaşmıştı. Bu, hali kendi· 
beri biz burada oturuyoruz. mcğe ba~ladı. ketmcden cebinden bir cüzdan sine yakışıyordu. Fakat sah· 

Ray Adeta bir nezaket ta\Tı Bır bınanın gölgesinde dur- çıkardı. Cllzdandan başbaşa ver neye çıkan bir artistin, krndi· 
takındı ve sadece: dular, Ve vakitleri az, söyliye. miş iki çocuk resmi alıp ona sini olduğundan yaşlı gö ter-

cekleri çok, birbirine hasret uzattı. mek için yaptığı bir makyııja 
- Ya, öyle mi? k ı · l ' b" b" t Ray dedi ki·. benzi~·ordu. ÇOnkll Walter"ın Dedi. Fakat için için çok he. a mış ınsan ar aı ı ır san ~ 

yecanlı idi. Demek ki birbirlc- durmadan konuştular. - Çok sevimli çocuklar... yüzü çok gençti. Saçlarile uy-
- Cineinnatiden bir ~.<'" siiy- A.ilenı'z de burada mı? gun düşmii.vordu, rlnden haberleri olmadan, a)nı ~ 

sehirde olduklarını bılmedcn lemedcn avrılmış ohanıza çok Walter, Ray'ın ~ üzüne haktı. nay: 
iki sene yaşamışlardı. Aynı 50_ üzüldlım, Ray. Ru kııdar milhim hlr hfldi c- - Ya öyle mi, Waltrr. buna 
kaklardan geçmişler, aynı ha. Walter'in bu sözleri Rııy'ı drn haberi olmamasına hııyret ı:ok memn:ın oldum, Dedi. 
vayı teneffüs etmişler, aynı bircicnbire çok kırdı, çok lizdü. eder gibi hir tavır takınrlı: Kalbini burkan hüzne ve vc-

Bir türlil olamadı. 
Bu sözleri söylerken, Ray'a 

ne kadar ıstırap çektirdiğinin 
acaba farkında mıydı? 

- Ben de kcndısini tanımağı 
çok isterdim, Walter. 

- İki ~ene içinde karımın 
da anncslle babası öldü. 

Demek ki biıtUn bu seneler 
zarfında Walter bir çok cillim· 
lrr ,.e do~umlarla karşılaşmış, 
blıtlin bunlar kendisini olgun· 
la tırmıştı. Corinne ile müşte
rrk ıstırap \'C saaıfotlrri o!muş 
111. Bunlar in~anları birbirine 
bağlıyan ııadiselerdi. 

IIemc evan c "m"d" B"l ı n ı~e ra~men vine de memnu· n· tramvaylara binmişler, aynı ak. n c •· " r ' 1 - ı "' yor musunuz? nen 6 
' Waltcr'in şifmanlamış olına· 

samda değilse de, haftanın veya - Benım burada olduğumu F'reidlanuer bankasının ortak· du, sı, biraz da ya•ının ilrrlemesin 
ayın muayyen günlerinde aynı demek ki biliyordunuz, Wal- !arından biri oldum. - Annem g<'çcn cyJQld11 öl· den ileri gelmiş bir haldi. Ya· 
tiyatrolarda aynı piyesleri ı;cy. ter? Ne de çııbuk olmu•tu.. Za· dil, Ray... nııkları da daha toplu görünU 
retmişlerdi. Ray'ın bu na~ıı o- - Eh, blr dPreceye kadar h 3 ten başka tilrlll olmasına da Dem k ki o da ıstırap rek· yordu. Tam bir bankacı olmus 
lup da içine doğMamıstı? Wııl. bcrim vardı. imkAn yoktu. Bu. pel< tabii bir mi~ti. Acı celren yalnız Ray de- tu. Para işlcrile meşgul bir 
ter'l karşısında birdrnbire gör- - Çok sıhhalll bir haliniz şeydi. ~ildi. Y;:hud İ\ e benzememekle bera· 
mek. kalbi için tahammfilsllz 'ar, birıız şısmanlamışsınız. Kılığından kıyafetinden bir - Ne tuhaf ... Sizin annem· her. ~ ıne 1e halinde parıının 

ter. Çalışıyorum, ) a;ıyorU 0111• 
eğlenme~<' gayret ediY0 r ıı~ 

S• 
Walter'in yüzü g~J~il: icra~ 

bu duyduğu sözler, ıçını 
latmıs gibi idi. . fıJ; 

- Sizi çok özleml•llII• Jd l 
Bunu o anda ona rııstce b r 

• "bl 
len •onra fıırkctmış gı daıcl ' 
hali vardı. Ray'ın dtı ı 1 
ti•ri)ordu. Kendisini zor 

tu: . ıcdl 
B<.'n de sizi ço~ ı;ıı ıcoıı 

\\.iter. Sizınle ne cuıcl ,~ıc 
h \"t•' 

~urduk Bu tatlı nıu a ıı' • 
çok aradım Sizin bıl\~t~ıın ıaf 
!Ak~ duyuyordum. sut ırı• ~ 
si!Mını i'Ctrenmck ho"11 ril'll 
cicrdl 'ı'aş:;yı~ını1•, uıc ıcıer 
d 1 ı~üncclerinizi hilnıek 

ılim. ~· . •· ne Bu 'sozleri sövlemeı-
dar mAnbızdı .. : Fakat 
oldu' sa, Ray'ın ağzından 
' 'erdi. e''p 

Waltet gülümslyerek c 
'"rdi: 

bir sarsıntı oldu. K<'ndlclnl S"· - Ya ım llerlivor, lki ÇO· bankarı oldıı~ıı belll idi Kur· le tanı•manrzı h!'n jı;tfvordum. \'f' '"rtı.ııi hır rnıni .. ,.t ''" nPf inrı .................................. mıı............. . ............................................. 9"!' ....................... ~=--:ımıı ........ ,_. ................................................................................................................... ~ 
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V A T A N ~---------------------·---------------------------------------------------

Ç~ ar yo 
e 'r ? John Foster Dulles 

Banker 
Emel.il Sanıfığı, emekliye 

o 

)' 
tıı. Otan: E. T Eisenhower'i destekliyor 

a~rılan memurlara kabl· 
nPnln foplanma~ına bağlı O· 

lan n111amelelf'ri te'kemmii1 
etmf'diğl için yii11fe 50 nans 
,~eri) nrmu§. 

P'tro11 
~ doJ.-ı er~ nıescle ini.len 
, ~~a. ba 1 _Inglltcre ile 1ran 
.~ !

1
R0 teren ihtilaf rıc. 

~ Ilı ha~lidll or. İngiltrrf!'nln 
ft4ıı1r1 t n muracaat et
t ''rın den hir biri"i i)i 

* İran. A in mecfül Bı~· 
bakan ıusaddık:a ,·erilen 

* 
6 a tık tam salihl~<ıtl 
ta dik etmedi. 
E' a Pero~un cenaresl 

dun ası.eri mer imle 
kaldtrıldı. 

Denver (Colorndo), g - Mr. John Foster Dull"s diln, 
General Eisenhoweırin de, Başkan Trumanın dış siyasetinin 
•memleketimizi tar>hinin en bilyUk tehlikesine maruz bırak· 
lı~ı • fikrine iştirak etmekte olduğunu soylemi,ştir. 

Rıına rağmen ntandaşl:ır 

fervAt erli ·or. 
Halbuki henlm blldtıttm 

arnns mesf'lf'sl yeni 1\tlda· 
rın J eni 'e en kıınetll poli· 
tikalarından biridir. 

Cı ııı ı:1111 . tir. J hev d"l"t 
kqar, gılıı gôru~u aleylıin. 

~tı bir"': ini in ıltcr ı in 
* i\fıcır ordulan ho komu. 

tanı General luh mmed 
1' eclp Yaft rartlslndf: 
ıdabat 1apıJmasını isti· 

Dışişleri Bakanı Achesonun c~kl mücavirlerlnden olan 
Dulles, Truman idaresinin dış glyasetinl şlmdi)e kadar kul· 
l:ınmamış olduğu cprt kelimelerle tenkid etmıştir. 

ZiraattiJe arnns, sanavlcf· 
ye a\ans, eimcll ıle emclı.liye 
a\an .•• 

lJ.ı:, arbc &:ı)anlar bile 
ltl!kaıı ~ 

•Rus lidPrlerinln hür dlinyayı parça parça ele aldıkları· 
Dit SÖyliyen nıılle~ ~Öılerine şöyle de\·am ctmştır: 

Herhalde bir hikmeti var 
ki yapıyorlar. 

llgiJt "0 .l lı~ınck lbını gc. 
lr; ~ a e~e bu w• lede ip· 
~ 1 tak r:e~ıısk lol tutmnştur.1 
ı ır, l\aık ;ıJmı bir ınemle. 

ta 1Ucude tnll1~k. ınoılPm le 1-

·or. * Fnı;ter Dulles Amerika 
Cumbıırlla~kanlığı için 
en u gun namzet Elr.en· 
howndlr diynr. 

•Bu gelişme dı>vam edecek olursa, bizim aleyhimize bU· 
\'ilk bir kuvvet milvaııenesizliği hıı~ule gelecek ''e bundan ce· 
sc1.ret alan kızıllar lecmiize ~rçeceklPr ve b ylelıkle iiçlincü 
bir diln)'·a harbi içtlnaJıı t:a) ri kabı! bir hal alaraklır.• 

l"esfoler, yf'sinler, Florya. 
ya doğnı ılrinüp ilııa etsin· 
ler ..• naha ne lstrrler? 

EC\'F:T GÜRESfN 

~111ıbtattı grtırnıek için para. 
!tol eclerrık lltı para, ı r.n h i 
~ k;ılnakı de memleketin 

tı• ilıı hııLr. l\rıdır. 
in. liz ~nı"ti buno ıhişflnP. 

Ete \Pl'troı ılı ketlnrfnden, 
tııı \.~ilen h " enin arttı· 

1 

Dıılles. Ra~kanlık için en uygıın simanın F.isenhower ol
r:uğunu ı;oylemiş ve Dem!lkral ParUnin namzedi İdlal Ste
\'f'Dson'un ~ah.sına karşı hOyıık bir hUrmet besledl~inl kay. 
detlikten sonra, fakat onun CSteven on) tecriibesi yoktur \'e 
büybk dtinya meselel~rinde karar \'erme~i zordur ki, şu sı· 
rııda bilhassa kıırar siiratl mlıhimdir, demiştir. 

Teksif gecesi 
Basanh oldu. 
Tıırkive Tekstıl İşçileri ı:;endi· 

kaları Federasyonu tıırafından 
dun gcC'c Açıkhava Tiyatrosunda 
tertiplrnen mıisamf're çok 1;üzel 
olmustıır. Gece, Hl'.'\2 Ttirklye 
Guıellık Kraliç,,si Gclcnglll Tay. 
furoğlu tıırııfındıın açılmış, fede
rasyon başkanı Bahri F:rEoy ml
safırlrre trşckkiır ctmifj ve bun· 
dan scınra programın tatbikine 
gccilmiştir. 

tdi1~ ın arı 'arı o tak. 
~ 1.,ıtnı 1;i 1 ledı. ·Hu makul 
t ltrt h.ukunkııt. arknlannda 

1 tlar kS ınetı btılı•nan 'kum 
lı: rıı·a 'rın tnııhim hir kı~mı· 

r n ve 
af ürk 

1 raıı d !'rnır~a ra71 olmadı. 
L: il bu DG :1t1 Jh"•rl" AJan1tt 
"fa 'all.\\'lı "'"n ıı1rrinc pet· 
~ ltrcıı nı de, ıcne,.tlrmcğe Paris, g - Bugünkü Le fon 

b..'"'ltoı · de gazetesi, Fransanın tanınmıe 
~:~d ~irkt'tleri hıı k:ır r ı.mme hukuku pro!esörlrrınrlı>n 
) 'i ka~ lran htıkunıf'tinl ' ~s- l\Iaurlce Daver$.:f'r'in oıAtatUrk' 
ı~ı ı d ll "ltilı-r, hatıl! ~Arın ün Golgesio baslıklı makalesinı 
~ıııı·~, :lıı ' 111rt" elli ll,.şfnl rıirınci sahlfed.e yayınla'!"ışt ır. 
,,'-it ıı !!ldıılor ra•- t • Bu makalesınde profesor, Or-
"tı llııt . ..a ı k 1 • d ~ terıı • Or, Jı-tıeştlrme ka· taşar mrmlrket t>rın P. \'Uku· 
~ ~~ ıtaııııı 11. Halk araınnda bulan bazı a~kerl hükumet dar-
r l!t ıu:,'~n \arilı. Jfukfımrl- helerini lncelemf'lde ve bunra. 

'it hl'Y il taranarın bôrukl • rın netıcede muvaffak olmama. 
tt t~, ina knrşı grlmr~e r:. !arı ebeplerinl. AtııtUrk'Gn mu· 
~- ~~ dilrr; nı-llcede bu· 'affııkiyet yolunda tatbik etmis 

,1~· tre •!! baıı11 olılu. olduğu pren~ıplere bakarak, i· 
~ 1 IJ •lnız prtrcl ı~ndP. zah etmektedır • 

Korede hava 
Çarpışması 
5f'OUI, g (A.P.) - 'Rıı harta 

içinrle Knr"d" cer,.yan eden iki 
taraf tepkili uçaklım arasınıtaki 
çarpışmalarda muttefik harrı 
uçağı kayhf'dilmeclı~ı. bu~lin 
Uzakrloğu mıjttefik hava kunft· 
JPı i ı::enel karargAtıından açıklan 
mıstır. Rıına m11kahil du man 1R 
Mf<r ucajiı kaybetmiş \e ayrıra 
Hl tepkili kızıl ııçak hasara ıı~· 
ramutır. Hın·a .ımciınun haftalık 
raporunda hu netice için • hava 
harbinde en hUyiik hafühk U· 

ferlrrden biri• df'nilml~llr. 
İki taraf ku\'\'etleri .arasında 

cerevan eden bu dirr.kt çarpış. 
malar dışında komüni~tler u~ak· 
savar ate~i ile 4 miıttefik uçak 
dilsürmüs ,.e ayrı<'.a 4 ııçak meı;· 
hu! EP.beplerden dolayı ilslerine 
donmemlttlr. 

~l ı d.-, bıı~unkfi Kralın Profecöre göre, Ortaşark 
~ ttıı~ıı~I Pdıle\ he brşı fa. ırt!mleketleri~d: şlmdh e kadar 
\J.ır~lurk .va :ıııı de ~anılmış· \~ubulan hukumet ~a~belerl. 
'• ~\ ııı hılı:•Ubınılon ilham hır demııkrasl mukallıtlığındrn 
, h,,, lnırkl"ti ~arpl:lstırmaı.. ılerl gidemem! tir. Bunun ebebl ---·--------

~'itı11~~· •l"ni et :\;, e~ttte ct.arb ı hükfımetl yapan ~eneral- Dün gece yapılan 
~ 'r 

1 
1 '"Hn e~kt Kral, İn lrmn, ordunun basından ayrılmı. 

~ lantıı, ~ı ~fııırt~n dıi~manra va:rak hüktiınetl dısarıdan kon arama tarama 
t\:ıı •ıtq~ \e ı:uniln hlrlnd 

1 

trala kalkısmalarıdır. Bıı urel· Dün ece. Emnivet mildürii 
)t, ~ 1ıı ~t~k lrıın'd:ın çılıarı~ ıe. ordular poJili~av.a al~t olmıış ve ikinci şube mlidılriinün sevk 

d, ıı Cıtı~re hun k lar, generallrr bırbırlerı arasın· ve lrlare~inrle poli~ ekipleri te· 
~ :"lfıı~ Prhı,.1 i'n~~ ,.~,:ı~~~ d ki rekabetin öldllrllcil tesirle. hirde geniş bir arama ıaram;ı 
ı:nda h ~~rdıın rtmi'J nlsu dı rınden kurtulamamı~lar ve aynı yapmıştır. Bıı arama taramay;ı 
"f\ı 01

11 
'''İlnku \a 1 t k umanda bir a•ker olarak kal hUtUn hlndirllmlş pl'lis motörlil 

t,~1 tdJ.ı. • z ~e to dıkları için. efkAn umuml)eyı vacıtaları ve mP.rke1leri de i~ti 
1.-ı, b ki hı:•arıl 1ı t kU\'\ etle tcmesştil t'debılecek si· rAk et mi tir. r.eC'e yarısına ka· 
'\te ıılııı!ıet hl 1 orı ;ın fiır. asi lıder ,.e fnkıllpcılar .sıfatını dar. 50 bırak, 12 tabanra mü~a 
• Ilı,\ ~ erini ır J;. d d ·ı · k k k 

de ·~ \nkfur .• t 1 mPm· alamamışlardır. , . ~ e~e e ~ ~ış, t ı~ ·a yat ın uy-
tılu 

1 
ıı\tııı htr nnlıımııı Profe or. mu~aflakıyelln sır· ı uAsuz atam op anmb th6 ır.k d 

~ 1 l' ihtlı•rı . rını At.atUrk'tin ıılnde bulmakta rama rama, sa a a a ar 
•r;ı " nrın h Ilı 1 d t 1 t" ln;ı ı 

1 
., • •• \e bugünkü hsır diktatoru Ge- cvam e m ş ır. 

• ku t ı " hıı .. lrn 11 çık. al N cl ' d At til k'ü -:--:====-.,,,,,,,...--
! ıı ™ıuı "" ıl ad ner e P e e a r n d h t' . k d edıı,c k Y e prensiplerilc harekeli ta\-siye et. ara 8 u par ının a rolarına 

•Jı.ı . ' e dlr. mektedı:. p~le~~i~_mistir.. (~fesell İsmet 
lıeırıo Prorc~ôr makalesini cö«le bl lnonu yu). ,, n 'k· k • w ~ d . un ı ı ar a· tirmektedır: . _ŞüpbPsiz ki, Atatürkfin mlsa. 

lra t'!şı C:ldürüldü Atatiırk'iln verdiği ilk ôcrs .. ıı~.'· k?l11yca ?u. tarafa aktarmak 
ı. llaııı <s· . kcndisınin bir ıpcrde arkası o a. mıımkun değıldır. EvvelA buna, 

,. ~. '•ad~ l ~11H) 9. (A.A.) • damı olmamasıdır. Bu genP.ral, Ataliirk'lin, le\·kalldP. şahsiyeti 
~ a!'ş a anca mermileri- &t}asl hır para\'ananın arkasına miısait lff'ğıldir, Saniyen, onun 

'~n lkı c k cdılmiş olarak ~aklanmadan bizzat idare cdrrdl. zaferlerinin yarattı~ı prestiji 
~ t• h 

5 
e rt kö~ lliler tara. İkinci derste şudur: Bu gf'neral, vardır. MıittefiklPrln dl's!Pkl., 

f\r ~I ce edı!mlştlr. generalliği bırakmak ve bir an dikleri Yunanlıları yenmlstir. 
1, tlı Ju~l Sıcıhalı ha dut. C\'\el siyasi bir şef olabilmek f. \'af anı kurtarmıstır. Padı~ah Ü· 
~ d ıı I' aro·nun rete ele- çın elınden geleni yapmıştır. zerindeki dikta)a son veren bir 

ı• \ dan ikııs ne aittir. Ataturk, veya sh ıl elbiseli muahrde imzalamıştır. Bu suret: 
~ ~1'"-'lPr 8!'nc e\'\ el hlilM reneral; Atatürk Hya kendısine le, Atatürk'un umumi efUrda 

~,,0• 1 tarafından öldü· ıGeneral dedırtme)en General •. muazzam hlr deste~i me\cut ol-
r lıhu d nun çetesinin son 6u tl!ferruatın büyük kıymeti muştur. tukallitlr.rinde bunlar 

.., t a böylece can \er- ı ardır. yoktur. Bıı sebeple, belki Munr 
l ~. ~{katı o. silAh arkadaşlarını da, hAdicelı>ri fena sona .,recek \'e 

brı lar rııı idare eden ndll kendııini iı1.tidara ulaetıran a) nı N"cirı'ln ı;rmıı. Atahırk'ten ziya. 
t- ~ idJı hı lıırıa ve Pusa ) oldan s;eçırmiştlr. 'ferlrlcen bir de Zalmlnkine bemeyecektlr. 
~a~ ıı d:ı 1; iki ha\dudun Ju. parti kurmuş ve ordunun yerine Belki dl', Mısır RöneMns )-erine, 
' \ 11!1~ 11 ~11 \eva akraba la. hıı parti rejimi takviye \e mli- bir ıhtilAI ha\'ası hulsraklır. Fa. 

le ırıe 0·dUrU1dUğUnU zan daf&a etmlştır. Slyas1 faaliyetle kat Garp bô ·le bır aklbcti te 
r, ,Jgilrnen askerlf'ri ı;h·ıllerle bir menni e•mez.tt 

B> 

• 
d\03 lli ef n climitdlr ... 

Büyük elçiler 
Arasında nakil 
Ve favi ler 
Ankara g (Hususi) 

Dış isleri Bakarılııtınca büyiık 
elçıler arasında yeni nakil ve ta· 

inler yapılmı~ır. Buna göre 
Rl'lgrat hıi\'lrk ciciliğine AgAlı 
A ksrl, Madrit hOvıık elçili~ıne 
RP!gr::ıt hiıyılk elçisi Kı>mal Kop. 
rülll, Tioma hilvilk elr'ili1%ine 'l'ıfaH
rit bih-lık elçısi Faik Zih.rıi Ak· 
riıır, Sofya rlrıliğine Bel inki 
bliyük elçisi Kı>mal Nejat Kavur, 
Hcl~inkl elçılıl!ine merkf'zden 
Tarık Yenise. Stnkholm elçiliği· 
ne ("evdct Otilger na kıl ve ta~ in 
edilmişlerdir. 

Madam Çan • Kay • Şek 

rahatsız 
Honntulu, g (,.\ P.) - Milli 

yetçi Çin ôe\'lı>t rrlsinin f'Şİ l\ta 
ıfam Çiangkan•rk'ın, murt:ırip 
hulıınrlıığu bir cılt rahatcızlıj'!ını 
lerl:t\'İ ettirmek uzere hıı J!ere 
Formoıaclan buraya ~clmrsi hek· 
lenmektf'<lır. \'aşiııglonclaki mil· 

!lutal okııyııcıı \'e tiyatro too
lıılııhlarının iıstunrle olarak iki 
sanatkiir miıs11mer1>ııin başlıca 

hr~ ccıın \'e ha6<ırısı olmustıır. 
Onlar da Nerzcn 'fel'likle Ruhi 
Su'dıır. 

Ruhi Su. KöroAlıı, Pir Sultan, 
Ali İzzet. Orhan Veli Kanık'la 
halk şaırlerlndcn turktılcr okıı· 
muş \e defalarca fiahncye çıkarıl 
mıstır. 

Yo it Neyıen Tevfik ı;e1•lmli 
halivle ı;ahneye çıktığı zaman al· 
kış tufanı kopmustur. Neyzen ön· 
ce guwl hir koşma~ını okumuş 
ve sonra uzun bir takfiim yap· 
mıştır. 

Bu iki büyük, ıteğerli \·e ra· 
kip·iı sanatktırımız dııkikalarra 
alkı !anmışlar 1·c rlinleyiciler 
takdirlerini sııomu•lardır. 

hisıııncı c saal iıçf'! kadar neş· 
eli bir şekilde dr.vam r.lmiştir. 

liyef(.'i r.in rl<:iliı:!i ııtaşc~i. J\lııdam Harice tahsile gidecek 
Çiıın~·ın tirtıkrr h:ıc;talığııırian 
rahat~ız hulunıtııJ!unıı, hııralaki talebeler 
trrlavinin ivi netice \·rrm,.c;i ha· Ru yıl liseler haziran del'fe 
linde Cumhurhaşkanının eşinin sinde normal mezun vermrmls 
mrrıka kıtrsına gecmiyere#ini olduğu halde, hariçte tah~ıl. lh 
öylemi~ \e tıladam Çııınc'ın ~il tic;as, doktora ve • ;ı ı;taj )apmıık 

zlinün fcnn halde fiştiği dhetle Ozere gitmek lc;teyenlerin ad,,.di 
gazetecılrrden fotoğraf çel:llmc· bill Uk bir yekClna baliğ olm•ış. 
me ini rica etmiştir. tur. AmerikA, ı~vicre, Almanya, 

Demir perde memleket- Fransa. ln~iltcre, lıalya ve ti 
mal memleketleri için mtiracaat 

feri toplantısı edenlerin sas ısı 520 dlr. Halbıı· 
Relgrad: 9, (AA.) - Yu- ki elde ntl.'\cut ıfö\'lz, 88 zi do· 

goslav haberler ajansının bugün lar sahasına, 12 si kvicre frangı 
hilrlirdiğine grire, So\'yct bloku sahasına ait olmak üzere 252 kl
na mf'nsıııı ~ üksek a~keri şahsi·! şiliklir: B~ı durum kar~ısıncla 
.vetler Pra"cla bir toplantı ·ap· \tılll F.~ıfım Rııkarılıl!ı bılhassa 
maktarlırlar. nu toplantıda s0, •• 

1 i\merlka ve f,mı;re cl<hizleri dı
ı·et blokuna mensup de1·tetler $tndakl doı iz sahası için ancak 
ordularının Soıyct modelıne ı::ö- teknık mevzularda vo memleket 
re yeniden teşkilAUandırılması ıhtıyaçları bakımından birinci 
c!IAh , e tet"hlzat hakımında~ derecede mıihlm olan sahalarda 
So\')et askeri malzemesile tcc tahsil ~ ~a lhti.sas ~apmıya g~t· 
hiz edilmesi yolunda ııimdi,lı' mek lsteycnlerın arzularını ön 
kadar sarfcdılcn {!l!Jrdlerln ne· plana almıstır. 
tıceleri tetkık edılecektlr. . Bununla beraber Bakan.tık, do 

O.. •• ll'k k ı· . yız tcmını hu utıında Malı) e Ba· 
unya guze ı ra ısesı kanlığı ıle Lemas halindedir • 

hayatından memnun insan öldüren 

değilmiş <tSinir gaıi» 
T.ondra, 9 (Nafcn) - Dünya Londra 9 ( A.P.) - İngiliz 

Gnzellık Kl'ııliçesl seçilen Fin· İkmal Bakanlığı, hlc belli et· 
ııınd ıyalı 18 yaşında Mıss Armı merlen tes.r eden Ye biı kaç da· 
llelena Kuıscla dün~·anın en kıka ıçıııde olıhlren bir csinir 
mes'ut kızı olmasına rağmen gazıunı taı ıf etmiştir. 
mera imlerden hoslanmadığın- r:az, kokusuz ve gorilnme:ı: o. 
dan dolayı hıtyafınıtan memnun !arak tarı{ ~e te iri ugııli \'e 
değıldir. Kcndisıni, Amerikada çok tehlıkellıı olarak tavsıI edıl. 
lıırcok fılm kumpanyaları anı:a. mektedır. Bunclan bırkaç damla 
je etmek ıstemışler \'e blrı;cık nın havada temerkilzU hile teh· 
;.engin Amcrıknlı da e1 lcnmc ilkeli olmaktadır. H vadan alı· 
leklıfındc bulunmu tardır. Fa nınca blrkac dakikada olUm 
ltat Ml~s Armi bunların hiç bi· te11ıd eden bu gaılar, deriden 
rlnl kabul etmemls ve ,•atanına daha ı:cç geçmekte fakat yine 
donilp istırahat etmeyi bol bol dı> varım saat içinde oldürmekle-
ııyuma\I tercih ctmistlr. dırler. 

Mıss rmi. Londradan ı;cçer· Rumen Sosyal Kalk.ınma 
11en basına vcrmıs olduğu beya-
natta, •bazen hayatta en hcdbaht Bnkr.ını aılcdildi 
kı:ı: olrln~umu his ediyorum• de. Vıyana o . (AP) - KomU 
mistir. nist Rr:ımJ1nya hukıimeti, Sosyal 

Vali Belgrad radyosunda KaU ınma bakıını Lotar Rada· 
konuı;tu canu'nun azleı'lılrlığini hııglln a

çıklamıstır. Haziranda Oışislerl 
Bclgradı resmen ziyaret e' Bakıını bıı\·an Anna Paukerle 

mış olan Vail ve Belerlıye reisi taraftarlarının tasfiyeye uğra • 
Dr. Fahıettin Kerim Gokay dun aıkları zaman Radacanunun da 
akşam Helgrau rad osunda bır da gozrl,.n dlıştilğü ve aynı aklbe
konusma yaparak memlekete hi t•• u.crayabılecr.ğini belırlen e 

Mısır Baobakanı Ali Mahir, bir askeri tatbikatta - ~ . 

tap etmistir. • mart>ln mrt cultıı. Boksör Joe Louls - trF.fE?\'Dİl\I J'ıiEREDE , BE ' 'EREOE! •• • 
----------------~------

Amerlkada kml derililer ara ında yapılın bl rtörende 

fıkra· 

olunuyor. 
Doğrudur. Medeni bir 6"· 

hır olarak J tanbulda, e\"tel~ 
a~ık !Ağım olmaması IAzım. 
Sonra bu IA ımların klpan 
ma-ı lazım. nah2 sonra, kapa 
tılmn orsa. ıUıclanması !hım 
· Ve ıııha~ et o da ol mu or 

sa. suculma ı !Azım, utanılmıı 
sı lazım. zıllet duyulması a 
zım. 

Hele devlet rad ·osunda 
ne hazın bir Eerilık ıtinfı ıı 

YENi SABAH 

.nts• ı VE 
OiŞLi...ı 

'\'eni Sabıh'ta dun EOYIP 
bir fıkra urdı: 

,, Jak on adında bır zenci 

Harlem ı:ece klubünde hayret 
u andıran bir numar.a ·apı 

rnrmuQ, Orta masası üzerıne 
oturttuıtıı 60 kilo a~ırlığında 
ıd bir kızı, masa;p dışlerılP ı. 
~ırmak rııretıle hal'aya kalrlır· 
makta ve ortalıkta dolastır. 
ma:..ta ... 

Şımdi, bir Tllrk bu zenciye 
ne <tan okul M: aBen, 80 kı· 
oluk hır ağırlığı masayı ısır 

'11l!k suretıle kaldırmal\la) ım" 
rllvor. 

Me~·dan okuyan vatandaşı 
mı•ın ağırlık nıı;beU bakı. 
r11ndan elbl'!lt• haktı var. Ni· 
hayet, b'.I, dış me•ıol,,~i . 

Ama, birkaç zamandır ÖY· 
le dişlıler :orduk kı, allmııl 
lah, drğıl 80 kiloya R tona bl 
le baııa mı.sın, demezler " 

------
HOŞ l\IIEMO - Her maaı arl•i• komisyoncuların kafasını yorar 
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FIRSATI KACIRMA YINIZ ! , 

Çocuğunuzun kabiliyetlerini 
ölctürnıek istemez nıisiniz ? 

.;, 

Bu:;un, ya B . . . k / b / M / v •• '1 le talebeler. Hat 
ni asrı· u ış ıçm uru muş u unan « es ege yone ta pek mini mi· 

mızda, her me servisi» Temmuz baştndan beri, her gün, ni lavrucukıar 
sel de oldu· •• / k b / d • bile ailclel'İıı· 
ğu gibi, lıa· muracaat art 0 u e ıyor. den birinin ı·e-
;)ata atı!ına- '--------- YAZAS: f'akatinde gcli· 
ğa ham·Ianan gençlere bir yor ve teste tabi oluyorlar. 

mc lek intihap etmek husu- s d J • Bununla beraber, bir me lc!ı: 
~unda da tam bir nkrt reform a Un anJU sahibi oıması tazım gelen y.,,.. 
yapılmış bulunmaktadır. Ar- ta müracaatçılar da arhır.l r,ô 
tık. eskiden olduğu gıbi, çi>- e • rülüyorlar. 
cııklarınızı kendi fikir ve pren Sen·i~e müı·a"aat edenler 
siplerinizc esır etnıiyecek i- miş bulunuluyor. Cocuklaı·ının muhtelif testlere tabi tutıılu
nlz. Onları sizin 'eya bcğe'ldi- kabiliyetlerini, istidatlarını, his ,•orlar. Bu testlerle ah.;!n rn
l:tniz bir başka şahsiyetin kop ,.e me)elanlarını ögrenme'" is· İıi tahlili, is ve meslek talılıli 
~ a ı olmağa zorlamıyacak: hila tiyen ana babalar ora~ a ırn·a.· yapılıyor. Bütün bu işlı?l' <'• 

kis çocuğun kendi şah.iyetiııi rak bunları tesbit ettir!yoı- \e na ında objektif usulleı· t ılhık 
~eli tirnıck onun i tikli!i:ıi ta- e' liitlarının istikb:ıline dana ediliyor. Kabiliyet \'e btidııt· 
mamlamak l olunda garre.lı?r emin nazarlarla bakabiliyor. ları ölçmek için en modem 
arfedeccksiniz ki; tam ,·e Bugün bütün dünya, :.\lt'sle- te~tler. müracaatçılara dolllıır 
mumkiın olduğu kadar kusur- ğe )·öneltnıe servislerini rn~a. tuluyor .. 
suz bir eser meydana getirmiş rif progı·amının bir mütemmim Amerikalılar, en·elce t\lct
sayılabilesiniz. cüz'ü olarak kabul etmiş bu· lcrle yaptıkları kabiliyet te ~· 

lunmaktadır. Fransa, 19l3 se- Jerinl simdi daha pratik bir l•a 
nesinde ne redilen bir kanunla ıe ~etirmi·Ier. Kağıt üzerinde· 
talı il çağının muhtelif 'imle- ki ekiller bu i için mUsbct 
melerindeki "ençleri bu ser- bir ölçü "ayılabiliyor. 

Bu kolay bir mesele de~ıl
dir. Ynni orijinal bir eser mey 
dana getirmek, kop)a yapmak
tan elbetteki gliçtur. );;~_... bu 
tarz dü unu , ku\\ eden f tlc 
geçmekte bu kadar gecikm~'
mis ol aydı , bugün etrafı-nızd:ı 
\ e dünya Yll\'arlağı üzeri nete 
,.ahsiyet sahibi insnnlara d.ıha 
razlıı rasllı} abilecektlk. 

Bu t:ırz clüşUnUş dedinı. E· 
vct, fikir bir ha~ il e k!dır. 
Hattiı iııe llusso zamnııında 
dahi ba lanmı ol a)dt, !:ıugüıı 
fıklr hurriyeti bakıl'lından • ve 
dola~ ı i> le her cihetten - c!. ha 
ileri bir merhalede buluu1bilc
ccktık. Halbukı tatbiki ha,.,1 ta 
ilk öncü, 1908 i\merik.ı~mda 
va nan, Bo tonlu bir şahıs, 
Frank Parsons oldu. P;ıı-sons, 
bo a harcanan ve su gibi ııkı· 
tılan in an enerjbine yeni bir 
mecra \ermek, gayri memnun
ların sayı mı azaltmak \'e y::ı
şama.)11 daha ZC\kll bir hale ge
tirmek için, 44 ene evvel ilk 
te~ebbii ü ) apmııkla iye baı;
ladı. Kı a zamanda Amerikı<la 
l ayılan. oradan Auupaya ~c· 
çerck 1n~ıltcre, Fransa, Al· 
nııınl a, Belçika ve cliğcr m"'ll· 
leketlerclc de revaç bu!an 
• Mc lcğc > oncl lme eni ,ler! • 
nin ilki, bizde, ancak ;;c~en 

ene Anknrada, iş \e icçi bul
ma kurumunun le cbbU .. ü ile 
nçılmı tır. llu >ti 1 tanbuhla 
da, Koca Re it Pa a ilkokulun

da, ikınci bir tecrübeye riri~l 

'i lerden geçmeğe mecbur kıl Müracaat sahibi te te tabi 
mı tır. H:ıttft bize pek uz:.ı.· bu tutulduktan sonra, bu te.;!Jcr 
ıunan Yeni Zellindada bıle bu mül8kat memuruna \'erllmck· 
dava halledlleli uzun bir ZJ· te \'e e\'\'elee tayin edile:ı hir 
man geçmlstir. Fikl'in meı.-!•ezi günde, müracaat sahibiyle bu 
olan Amedkada ise bugüne ka memur uzun bir hasbihal loilP· 
dar meydana getirilen psikolo maktadır. 
jik ve pedagojik testlerl:l s:ı-
yısı 3000 ciYarındadır. \'e ıı~r Kendi bransında tam bir 
geçen yıl test sayısmı as~ari nıütehassı!; olan ve halen sc!t· 
ıoo adet lazlalaştırmak!aıiır. rlmiz liselerinden birind~ fcl-

seCe hocası bulunan bu ut, 
f.; ve 1 çi bulma ktır.ım•ı, müraca:ıtcının i tidat \'e l:abl

kcndi dar imkanlariyle büy'ik liyetleriyle ~ahsiyeti arnsınıh
bir da\ anın öncülüğiinü de· ki miinasebetleri tetkik celi 
rulıte etmı ''e memleket da- \'or. Bu tetkik netke inde mtı· 
\3lanna kar ı köklü bir alaka hatabına mm·affak olabileceği 
duydu.:unu gö,termiştir. İş meslekleri sayıyor, onlar hık· 
bulmak hususunda kurumun kında malıimat veriyor, eğer 
bürolarına olan tehacüm, atı· bir talebe ise, tahsiline !ıangi 
lan adımın hareket noktasını branş üzerinde de\'am etmcsi
teşkil etmektedir. Zira, müra- nin uygun olacağını gö~teri
caat edenlerin çoLrı.ı, kabiliyet yor. 
,.e istidatlarının yolunu lıul:ı· Bütün bunlar ~üplıesiz ki 
mamı~. bunları deneme:l1lş, 'e favdalıdır, ümitlidir \'e 1 tik
dolayısi) le bir mesleği olmn· ba·ı hakkıııda gönül ııo~lıı~ıı , .ı 
yıın kim clcrclir. nıı bakımılan, ricidir. 
kurumun gr.cen ~ene A".l1tJı":ı· 
<la hu yıl illl,·eıen 1 tau•ııılrla 
:ıçtı,!.?ı servi ler, bo a akılıla11 
in an enerjisine bir mahreç 
bulmak gayesini güdüyor. Ar
tık, ıs izliğin, sahsiyetsizlikle 
olan alakası ke fedilmlstir. 

* 

1stanbuldaki sım is, temmuz 
ba ından iUbaren Inallycte bas 
ladı. 

Müracaat edenler umumiyet 

.. 

Ger:<'n giiıı bir öızle snr.v •• ~r 
\i~i iıl:ıre eden Arni Diperle 
görüş!iyorkcn, ~ize yukarıda 
yazdığım ~eyleri _ı:ördüın \ c 
ö~rendim. Cocufunuz vu~a. 
hemen kabiliyetini ölçtürünilz 
,.e • biraz. me\' im sonu salış 
mağazalarının ilAnına b !llİY!!· 
cek anıma - fırsatı kaçırnııı:ı ı 
nız! ı:iadun Tanju 

D.P. Kadıkb) Ü liüılar ilçeleri \'ardım 
•undaki balada C. Baııkanı 

-~~ 

Kmkhdan gelmelı:te olan kum dolu bir kam)on dün devrilm~tir. Re~im l.amyonun halini 
ıöstermelıttdir. 

Pakize adında bir lı:adın Ze3nep KUıil :ıastaneııinde üç kız çocuıu dünyaya getirmiştir. 
(Foto t F. A.) 

r·ri<·T·rs·A:·s·t:·AR .. ~ 

s~;fet·~~ih·f~~·;~;liniı Mikoyan .,ENERAL ALİ FUAT CEBESOY(IH t 
idare ediyor ~ . 

5 ovyet hükumeti, Batılıları tef
i rikay:t cüsürmck iı;in son 
j sylarda Doku ile Batı arasındaki 
ticaret münasebetlerinin geni le 
tilnıcsi hakkında bir teklif orta
ya atmıştır. ~isan ayında ııos
ko\·ada toplanan Uluslararası E
konomi konferansında, Birle mi 
Milletler Te~kilatının haziran 
ayı toplantılarında ,.e diğer bir. 
çok yerlerde Sov) etler, bu tek· 
Jifi kabul olunduğu takdirde bu
.nun batılı sermayedarlarla batı
Jı işçilere sağlayac:ı!!ı büyuk fay. 
dalardan bahsetmektedirler. Ba
lının Sovyet ittihadı ile ticaret 
... apmııktan iki iiç sene içinde el
de cdr<"el!i istifade (10) nıilyıır 
clolar olacakmış. Batılı müşahit. 
ler. ileri sünilcn bıı yeni çe•it 
~ulh te('avüzünii perde arka-ııırle 
pek kurnazca idare eden adamı.n 
Politbüro azasından ( Anastas T
\•anoviç l\likoran) olduğunu an
lamışlardır. 

:\ l ikoyan'ın ili.: hamlede 
ı ba.ardığı ışler 

o rta bo~ıu, parlak zeki gozlu, 
gür bıyıklı l\Iikoyan Yol

da$ aslen Kafka~yalı bir Erme
ııidir. Ana ve babası :ıiikoy:ının 
p:.pas olma 1111 aau ettikleri j. 

dn kendisine din tahsili yaptır
nıısl::ırdı. Fakat Mikoyaıı, 
(1915) ııcnesinde bir ermeni pa· 
pas semin;ırından mezun olur 
olmaz Dolşe\'ik Partisine intisap 
etmiş ve Bolşevikler arasında 
kısa zamanda yükselerek (1920> 
de Bölge Parti Ba kanı olmuş. 
tu, (Stalin) in Troçki ve clig0 r 
rakiplerini bertaraf ederek (Le
nin) in yerini alması işinde hü· 
)'Ük rol oynayan 1\likoyan (1926) 
senesinde Stalin tarafından Tica
ret komiserliğine gctiriJdi. Arnı 
sene içinde Politbüro azalığına 
seçilen (31) ya~ındaki Mikoy:ın, 
Sovyet kabinesi ,.e Politbli:-o 
nıın en genç bası oluyorılıı. 
Rus köylülerinin, yetişlirdiklcrl 
malı~uliıtı elden çıkarmaktan im· 
tına etlikleri ,·e bu ) üzden mil
' onlarc:ı in. anın ~chirlrrdr. aç 
k;ılnıa tehlikesine ınaru1. bulun· 
clu~u 1!)30 srnesindc ::'llikoyJn, 
Staliıı tarafından ia c konıi-e!"ll 
f• ine getirildi. Alclığı <;ok isabet
li tedbirler s:ıyesinde Mikoy:ın , 
tehlikeyi önledi. lll36 senesinde 
on ki!:ilik bir hcl et ıle Birle ik 
Amerikad:ı tc.tkik gezisi yaptı 
Amerika) a birçok makineler 
s ipari etti. 15.20 dakika içinde 
bir çift kundurayı tamir ed<'n 
makine de bunlardan biri idı. 
Sovyct rnı:ındaşlnrının bir ço. 
J{unda ayağındaki ayakkabıdan 
b:ışk:ı ayağa geçirilecek bir •ey 
buluıımndı~ı için bıt çeşit ma· 
kinr.ler çok ise ~ aı·ach. Bir gazete 
okıı~·uneaya kadar lıir taraftan 
kuntlııralarının tanıil', biı· taraf
tan da rlbısenin ütülenmiş ol
duğunu görmek yedek kundura 

Yazan' B. AKSE~ lstanbulu n işgalinden s~nr~ 
12 inci Kolordu Kumandanı Miralay Fahrettin Bej. 
telgrafını okuyan Mustafa Kemal Paşa, müteessir 0 ri 
muş «Memleketin sürüklenmekte olduğu felôke 

~c elbisesi olmayan So\)etieri 
pek memnun bırakmı.tı .• 

SO\y('t dı 

ticaı-eti gelı~b or. 

Naıılcr lllH ~ene:.ınde Ruı.~ a 
uzerine yüklcnınce harbın 

tevk 'e idaresini deruhte eden 
l•olitbüro grupu içinde Mi.koyan 
So\'yct Milii Sa\'unma Kuvvetle
ri Levazımatı Umumiye Ba~kan
lığı ~ıbi bir ,·azifc aldı \'e bu i· 
şi ınuvaffakiyelle ba~ardı. Harp. 
ten sonra dış ticaret komiserli
tine geçen l\likoyan harp içinde 
tahribata uğıayan Sovl et Rusya• 
yı imar etmek ü.:ere Amerika' 
cian 6 milyar dolaı· istikraz te 
ınııılnc çalı tı. Bu tc~ebbüsünde 
muvnHak olamayınca Doğu Av
rupa \'e Mançurya'da bulunan 
Endustri tesislerini sökerek Rus
yaya naklettirdi.. Doğu Avrupa 
memleketleri \'e Mançuryanın 
talan edilmesi sayeııinde gelişme 
yoluna sokulan So\'yet Rusya 
cıış ticareti geı;en ene zarrında 
<ı milyar doları tecavüz etmiş. 
tir. 

ll iiıı) anııı eıı ('Ok alı~ 

vt'rİ'ı ~ apan adamı 

Mıkoyaııın idare ettıği So\'yet 
iı; ticaret ıııue se~elerinde 

geçen sene içinde yapılan alış 
\ r.ris 100 nıılyar ı-uble) i bulmu~
tur. Kabul cclılcn resmi kurları· 
ı.ıı nazaran dört ruble bir dolar 
olnrak h ap edilince l\likoyan 
müc ~c eleri 1951 senesi içinde 
25.000.000.000 dolar alış veriş 
vııpmış demektir. llr.nry Ford \ e 
I.P . .l\Iorgan gibi Amerikanın ve 
clünyanın en büyük kapitalist 
ticaret evlerinin yıllık ciroları 
bıı raknmlara yakla~amadıgına 
göre )llkoyan'a diin,·anın en bü
yük iş atlanıı diyebiliriz. 

Stnlinin bu defa açtığı sulh 
tceavüziinü perde ukıı~ından i· 
oare eden de 1\Iikoyan'dır. 

hôlô anlamıyorlar» demişti. ·~' 
düşünmek mecburbt.~ti'..~ 
duğunu da ilave ettJl~Uıli". 
krini pek yakında 
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[mid imiz 

bo~a çıknm1h 

o n ikinci kolordu kuıııaıırla· 
nı :ııiralay Fahrettiıı D!'ye 

<·ektiğim telgrafa ını.isbet ve 
mufassal bir ce\3p bekliyor
duk. Noktainazarımızı tereddü
de mahal bırakmıyac~k bir su
rette ve açıkça bildirmi::tik. Du 
kumandan arkada~ımızın yeni 
bir mesele <'ıkarmıyacağını ve 
İstanbulla irtibatını keserek 
Ankaraya tabi olacağını Umlt 
ediyorduk. Fakat bu ümidimiz 
ho"'a çıkmı,tı. Fahretlln Bey
den 22 • 23 mart 1920 tarih \'e 
848 numara ıle su telgraCı al
mı~tık: 

•)faruzatı Ce\abiyecic bulu· 
nabilmek için daima noktaiııa
zarımızı tevhit edemediğimizi 
nereden istidlal buyurduğunu· 
zun i~"arını rica ederim.• 

Mustafa Kemal Paşa, bu iki 
satırlık telgrafı okudugu za· 

ınan müteP.ssir olmuf, 
- Bu arkadaşlar. mcınlekc· 

tin ürüklenınekte olduğu teli
keti bala anlamıyorlar. 

Demişti. Bazı şiddetli tedbir· 
lere müracaat lüzumunu ela ha
tırlatmı§tt. Paşayı teskin etmiş. 
l\tiral:ıy Refet Beye \'erdi~imiz 
talimatın netice ine intizar et
memizi, Fahrettin Bey arkada· 
ı;ımı1m nihayet hakikati anla· 
yarak bize katıla('ııgını sii) le
m iştim. Sonra beraberce aşaCı
daki ee\·ahi telgrafı hazırlamış 
\e ayni ~un çekmi~tik. 

i\liralay Refet Bey 

l'lliralay Refet Be~ln 

nrdiği malumat 

ti. 
\ 'eni 'e ciddi 
bir nıesele ' 

·ıı u 

M iralay Refet .Bc)lfb• 
gibi ııaıik bı_r 53 ;..o 

ını~tı. )tilli l\leclıs:r1~,r 
toplanması için h >t 
pıldığı bu sıralarda t;an 
ciddi bir mesele ile 1ıe )! 
tık. Yusuf iızet PaPıııD :J 
}'ahrettin Beyin ' ııı ıcr,, 
düzeltmek için ıuzu~}• 
ler alınırken. Anka ıarl• ,1 
tar olan kumandan ·ııiıt.,... 
.ı.ek mülkiye tın1lrlet1 uıt 
nauırlarını onla.rın orıı' 
çekmeı:i ıııünasıP giıı~~ 
Bilhassa Lefked~ de bııl 
kar~ı harekat halın daııı 
24 üncü fırka kunıanbir ıe 
mut Beye şu mealde .1 
,öndermiştik: ne~ 

N azillide bulunan Miralay , Yusuf izzet Pa~a ~:ırıı) 
Refet Bey, Fahrettin Be· tin Beyin Aııkaranııı 5ıııt 

~in durumu hakkında bizden na iştirak ctmcoıe~,ctıllı 
almı~ oldu~u malumat üzerine almış oldukları ,ııı.ı.~ 11 
derhal harekete geçmi ti. 22 atımızı za'fa uğratll1a J;le 
mart ,.e gecesi hem Fahrcttin hale sebebivet "ercCC dt 
'c hem de Alaşehirdeki 23 iln· dilcrine bildirilmi~~rııı 
cü fırka kumandanı Aşir Bey- 'aziyetlerini dcğış ıarcl~ıt-: 
lerle muhabere etmisti. Netice- . aııla~ıldığından bunğer JJ"' ı 
de Fahrettin Beyin İstanbulla sinin usıtasıyle euh3ııer' 
irtibat tesisini kendi içtihadına r\ezareti sizinle ~ ce'i9 
daha mu\'afık &önnüş olduğu· mek isterse biç bır 
nu, Konyadaki fırka kuman- mezsiniz.• ııt ~ 
danının tabiatiyle Fahrettln Arkadaşımız Mahl11 s 
Beye taraftar, 23 üncü fırka limatımızı alır al~ıt 
kumandanı A~ir ve 57 nci fırka \ermiş \C enıirterı. ııil 
kumandanı Şefik Beylerin mu- yen ria~et edeceğiıU 
kreddit bulunduğunu bildir- ti. ııt 
nıiştl. Refet Bey bize muhabeıe Hatıratımın yarda ~ı 
ııeticeııini haber \·erirken vazi- edecek olan kısmın Jııı'- ı 

On ikinci Kolordu Kumandanı -yetin nazik bir safhaya girdiği· vesikayı daha rı:~c:ıııı '.f,; 
l<'ahrettin Beyefendi)e ni ı;ö~·lemiş \'e ciddi tedbirler <~ ·, 1( 

•• ';;.~; , ..... ",;"""'"!Sınai ve.Ticari Zümreler 7şletme f.~ ı 
Hadisei ahirenin i tılzam et· ı 

tiği harekfttı mü<terekeınizde 
izhar buyurulan tevakki \'e hil· 
hassa Yusuf İzzet Paca ile mu· 
haberat muhte,•iyatı mıınız 
zannı tevlit etmi. tir. Necabeti 
\'İcdan \'e selameti muhakeme· 
}erinden esbabı tehalüfün sür· 
ati izalesine emniyetle rnunt:ı· 
zırım karde~im. 

Yirminci Kolordu Kumandanı 
Ali F uat 

İdare Meclisi Riyasetinden .. 
Şırketimiz hiı:sedaran umumi heyeti 26 A~ustos 19;·0 

hine müşadif salı günü saat 15 de t tanbııl Galat~ıue 
tern hanında kain idare merkezimizde akdi içlint~ -~)gcçeD 
den sayın ortaklarımızın nıeıkiir giin \e !;anlte sozU 
halde hazır bulunmaları rica ve ı:an olunur. 
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Paft Partisine yapılan ihtar 

•ıı rı < Bası l incide> ranla kar~ılayacağını bildirmiş· 
ah lrne~~lu bir hükömetin tir. 

t . cin bu mutlaka Sabık Kralın deli olduJa 
Gll!et da· iddia ediliyor 

' Hipnofizma 
Mütehassısmm, "" 
Tecrübeleri ı 0 Ilı c seı ır~Ieri \'e parla- Kahire, 9 (T.11.A.) - Eski Mı-

I tıııe cı e.rındc temızlik ha- ısır Kralı Faruk'un hususi dok· Hipnotiz.ma mütehassısı .'lr. 
\ı il' aJınaJ1Şmck icin kat'! toru bugiln bir açıklamada bulu· D. T. Wat on dlin sabah da, Diş. 

olanıar:n cvvcı. l'~rl yola narak_, _sabık Kralın akli muva· çilik Okulu Cerrahi kliniğinde, 
28 llıak §artt son bır ıhtarda zene~ının bozuk olduğunu ve bir dişini tedavi için ~ekn bir kadın 
~ Ocak tarih;r- • • ı:ok dda :ısabt buhran geçirdiği- hasta üzerinde tecrübe yapmıs· 
"ı aıı"ınlar h nde Kahırecle çı- ni söylemiş ve kendisini bizzat tır . 
"?ı ndıran G akkındaki suali tedavi ettiğini ilave etmiştir. T. Watson. hastayı d işçi kol· 

, leınısr .encral Xecip ~un Bir Mek tuğuna oturtup uyuttuktan son-
... Saray .ır. Kahire, 9 (T.H.A.) - Arap ra, kollarını kaldırmasını, dön. 

oı n ~e o zaman f ç isleri Birliğinin siyasi komisyonu, Or· dürmesini emretmis ve istediği 
o arak uat Scracettin kar- taşark müdafaa projesi hakkında hareketleri yaptırabilmiştir. Has 

tcd le bırbfrlerinl itham Arap de\ !etlerinin fikirlerini tev ta eline batırılan iğnenin acısını 
l!ıarııışt" Vaziyet henüz ay- hıt etmek maksadıyle bu ay so· da duymamıştır. 
d ki ta~ . HilkO~et .bu nunda bir topla~tı. ~a~aca~tıı:: . Bu arada Watson, tam bir 
• kikatı derınleştır • B~nu, Arap Bırlığının sozcusil uyku halinde bulunan hastaya, 

' bugun açıklamış ve yapılacak etrafında sular ka}-nayan bir 
\~ askert Yardım 1 l ğl toplantıdan sonra, Arap devletle· 1 korıdorda l ilrüdüğünü telkin e· 

,,.on, 
9 

e rlnin bl~ka girmek iı;in ı.ıeri SÜ· derck: 
erınden t~A.~.) - B~t~ 1 r~ccklerı şar~ların Amerıka, 1~-ı •- Şimdi sol elini l :ınındakl 
de, herh arı~ edemcdı~ı gıltere, TOrkıye ve Fran~ayıı bı· sıcak suya rok. E~er yanarsa 

'1 ~illin edangl .bır kımsedl'n rer muhtıra ile bildirileceğini yavaş yavaş yukarı kaldır.• 
iJ ~ecibe ~~e~~ yolunda Ge· ilave etmiştir. Diyince, hasta elini yukarı 
~ n tıı1 İşi a . edılen beyanat Sözcü, ilk temarüllere göre, kaldırmaya başlamıştır. 
~ 11 ter ir e~:ı Bak~nl.ığı tara· Arap devletlerin~n Orta~ark .mii· Bundan sonra Watson hasta· 

t • lttda b ıneınıştır. dafaa blokuna gırmclerı halınde yı uyandırarak, şimdi daha ça· 

Carııey 

Amiral Carnl'\ 'in J..arar~5hında öğle yemeği: <~ağdan itibaren) 
Tuğamiral F;lıri Korı~~ürk, Tü mıtencral Slal der, Orgeneral 
\'amut'un emir ı.uha311 usteı;men Uluğbay, köşede Amiral Carney . -

«iktidar çoğunluğu kaza kuvvetine 
f esir el mekf edir» raı Nl'c ııe>anatto bulunan kuvvetlerine bir Türk generali- buk uyuyal•ılece~ini söylemış 

Aııı~rıLad • Ingıltereden ol· nın komuta etmesini şart koşma- \ e hakika:en bir iki dakikada ~ ~ n ı <nası 1. ride) 
• bır ask o. sun yapılacak !arının tabii olduğunu da açıkla· tekrar uyutmuştur. va karcı yapılan t " fi 1 d . erı yardı -k t J v ec..,v ız ere aır 

se gereken mürakabe sağlanmı· 
yor. Bakanlar Kurulu aylardan· 
beri toplanmamıştır. mı şu • mış ır. ~yandığı zaman, hastaya, misal vermiş ve memlekette pa. 

1 
~ecrube esnasında neler duydu- Jıalılığın baslamış ve artmakta 

ra n Ayan meclisi ~ll ~or.u~duğu zaman ~unları söy. I olduğuna temasla demiştir ki: Besleme basın 
[\ ............... lcmıştır " , . . •- Para kıymeti düşmekte- Be~lemc \'e peyk basın üzerin-
D~\bak ~ . •- B~n~ s~~~enenlerı sanki dır. Bu durum karşısında maaş de çok söz söylendi . .Memlekette 
~T na salahiyet vermek •ıslemiyor ı~yada ımış ;::~bı duy~yor~um. ve ücretlerin arttırılması bir za. 1 basın hürriyetin! yok etme paha· 

Sıcak su~u hakı~aten hıssettım.• r~ret haline gelmiştir. Emeklile- 1 sına kurulan bu ne\•i ı:azetelcr-
' Jı ·~ıııcnt CRa ı ı. dde> j sarısına vermekle milli hlikömeti Tec:rube ha~kındıı sorulan r~n, dullann, yetimlerin, işçile· ı den ku\'Vet alınamıyacağını ik· 

fe !ıın onun her iki mcc- oldünnüs olacaksınız. Fakat 13. ~~~;~~ıf d~~/!~[; J'.evaplıındıran drın.1 memurların , ·e ücr('tli vatan· tidar bir an evvel anlamalıdır. 
ı ile " 11 ve tesrıl rejim1n sarıya muhalefet etmek belk ' d • · . . aş a.r.ın aldıkları paralar bugQ. Zaman zaman acık ve kap:ılı iC:ı 

BAŞMAKALEDEN 

Adliyemizin 
Ağır yükü 

DEVAM 

<Bası ı incide) 
zari mantıkla hazırlanır. l\lesel~ 
hugiln ha1.1rlandığından bahse· 
dilen, leni hakimler kanunıınu, 
proje halinde neşir ve 116ıt "dip 
münakaşa açmağa \'C tr.criibcli 
hakimlerin reyini aramaı'?a im· 
diye kadar lıizum görülmeınis· 
tir. 

Diğer büyük bir dert de, :ıd· 
li"e iı;in müzmin bir yük te~kil 
eden muayyen bazı i !erin kö· 
kündl'n halledilememesi , e ~111. 
il.renin altından li:alkılmaı zorluk 
tara maruz bırakılmasıdır. \'iiz 
binlerce da\'aya menu ?lan, 
türlü tiirlü ı·inayetlere a kav
galara sebep olan arazi, tapu, 
tescil, orman davaları, sebclJi 
malüm olan kız kaçırma \'aka· 
!arı bu aradadır. 
nıukadderatmma ait icrai 

mes'uliyeti elll'rinrle tutanlar: 
politika ihtiraslarından uYana· 
bfüeler, memleketin clertl~rlnl 
ridden kendilerine dert edinı;c· 
ler, Türkiyede çart>si bulunmı· 
":ıcak iş yoktur. ı~akat nt ı;ar<ı 
ki politika ihtirası ha-;talığı. biz· 
ıie ~ifası imk!insır bir ıtert m:ı· 
hiyetlnl tasıyor \'e hütiin salah 
kapılarını kapalı tutuyor. 

Ahmef E'11in YA~MAN 

Yeni h;.kimler 
Kanunu tı llc •01 aca · 1 ı e •- Her ınsan uyutulabılır. U- ne ı:ore ayarlıınm:ılırlır. Esa,en de "dilen C H p s·n· k ı diye k cak olan bir k:ı siyasi lntih:ır demek olacaktır.• vı ti 1ı k" . b' ..... 1 · ' • • • ı ın anunsuz 

~in. ~d~rg C'kndi elımizle imza Ayayn lizası Dr. Musaddıkın •. ı uı;_ıım :ımsenın .. ır g~zu ı e zamanım.11da ~a istec.li?in:ıiz ka- hükümet darbeleri te9ebblisO gU· <na~ı 1. riıte> 
b !!~ tcve mlistakbel ne- bundan 24 yıl evvel ~leclisle rı ba.ka~k.~n dıl:erını )anıa:.a d~r tcrfıh ettıremcdığınıız frrla· Hinçtür. Biz knnıın dışı hiç bir Dl 5434 sayılı Tiırkiye Cum 
u tek nınp verecğız. Reyi· verdiği bir demeci hatırlatmış baktıı abılmm. Hat~~· sağ goı kar memurlarımızın, işçılcrimiıin harekette bulunnıarlık ve bulun· huriye ti Emekli Sandığı kanunu 

h •ddclik knnun la- 1 ve demiştir ki: sııl!ıı bak:ırken, sol l:OLil de sola \'e ücrt'lli vatandıı~Jnrımızın bu mayacağız. Biiyük emeklerle hiik iimleri dı~ında emekliyi.' 
r~L 1 " Dr. Musaddık o dc\•rin Arlli- lıakt ırırım ~ . . . durum lan bir an evvel ~özönüne uzun yılların !cd:ıkArlığı sayesin· ayrılamaz. 
\illa ilık ~·e nazınnın buna benzer yetkiler ~.T. ~ ııtson, memlekctı~ız- alınması ve paralarının artırıl- de sağladığımız dış itibarımız son Şu kadar .ki bir yerde dörtse· 

·~ \"erilmesi tasavvurune şiddetle de bır murldet kalar~k tecrube· ması gerekir. Bu \'esile ile yeni zamanlarda sarsılmava başl:ımıs- neden fazla kalan intihap kuru· 

20 inci asrın en bıiyük \'asfı sporun kütl! halinde yır
yılm::sıdır. Bunu nazan iUbara alan Jsvıçre saatç;ılıfı 
bay_ \'e bayan sporcu gençliğin karıı.kterıne uyan h~
susı bir saat yaratmı11tır. 

Jt 1fcH'Nös ı dakiktır \'e 1/1000 milimetreye ka. 
dar ayarlanabUır. 

ııt TECHNGJ antimLJtyetik ve sağlamdır.' 

.ıt 1fciiNös ucuz. ve rekabetsizdir. 

PERAKF:NDE SATIŞ FIATLARI: 

llUKkınd muhalefet etmi~ti. Kanaatimce ıerlne de\•am cdcccktır. 1 memurin kanunu tasarısına rla tır. Hür dilnya, dikt~törce fclare lıı kararilc rızaları aranmaksızın 

a tek bir şahsa şahsiyete kanun s D p te1!1as etmek isterim. Politika ile erlilen, Anayasa, insan hakları, başka yerlere naklolunabilirler., 
~'r " uır yapmak vetkisi verilmesi bil amsun • • lştıgal eden memur derhal işin· göıönüne alınmadan hasın hilrri· Savcılar da B. C. bendleri ha one nassa o ıahıs hükOmet reisi ise, • den çıkarılacakmış. Acaba bu yetini baltalama teşebbüsleri alı- rlç olmak üzere teminattan Is 

EF:rkıkek kor sa.ati, Ç<"lik, ulak ..anlytJl T.L. 46.-
. r ek kol ı.aııti, ~elik, orbdan uniyell T.L 50.-

l:rkek kal !'o3.a~, kaplama.. ufak sani~eU T.L 65.
}:rliek kol sa:ıti, k:ıplaın:ı, ortadan sani)·eJI T.L. 69.
~ndın kol ıoaati, çl'lik, nıustatiJ T.L. 52.
Kadın kol saati, kaıı:aın:ı. lU\arlak orta-rge Anayasaya mugayirdir. Bu gibi il kongres•ı yanıldı lıükmil kim verecek. Eğer mah· nan hakim teminatı, kurulan tifade ederler. 

1 yetkilerin venlmesl bir mAsab::ık r.•' keme değil de idare ll.mirleri ve- Meclis çoğunluğunun kaza kuv- Madde 70 - Hakimlk temi 
h >ıısıa <na~ı 1 incide) yaratacak \'e ilerde, her hangi bir CBası 1 incide) recekse memur temin:ıtından vetine müdahale teşebbüsünde nalını haiz olanlardan bir mah· 

. dan ~niJeli ' T.L 69.-
Kadın kol . :ıatl, Jüıplanıa, nıustatil T.L. 71t-
Cep sa.ııti, fant:ızi T.L 45.-•l nı lst rın cevaplandırıl- 1 ~&hıs olaganilstil yetkiler elde kanlığında miluıkerelere geçil· eser kalmaz. Mevcut hükümler bulunduğu, muh:ılefct partileri· kemenin kaldırılması \'eya kad 

• 'b \'aıa:dınaekl tedir: etmek için kasten buhranlar çı- rniş ,.e okunan il idare kurulıı ahcaba hneden tatbik edilmez. Bil· nin kapanmasına müncer olacak. rosunun daraltılması sebebiyle 
• ır tok & arımızdan aldı· karacaktır.> mesai raporu şiddetli tenkidlere assa em memur hem n. P. leş- Kanunlar çıkarıldığı, bir mcmle vazifesiz kalanlara kaldırma \•e 

>. \'iz te §lkayctlerden ve Musaddıkın damadı Ayan A· yol acmıştır. Bu arada raporun kiltıtındaki vazifeli şahı~lara mev ketle işbirliğınde tereddüt eder- daraltma zamanında aı;ık bulu TOPTA~ SATIŞ l'ERl: 
eni ın1::slarda, z:ısı Metin Daftari ~unları söy- reddi istenmiştir. Bir kısım rle· cut kanun tatbik edilse de onrlan ı !er. Dünyanın ve bizim uğrunrlıı ~an yahut a~ılacak olan. .aylık O~JEGA ,.e TISSOT Saat Deposu 

ıııırı 30 k su1 hububat alım lemi$tir: legelcr, • İdare Kurulu yok ki sonra yenisi düşünülşe böylesi mücadele ettiğimiz ana prensip· \ e,_ ~erecelerıne esit hakımlik 
~ı e, etçc 
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urusa .Yü~selUldıği « nu kanun tasarısı Ayan Jıfec. rapor olsun• diyerek çalışmalı· daha makul olmaz mı? C. H. leri korumazsak bııgün oJ!l 11 ıı11 te .. lıf ~lunu.r.. . lstanbul, Bahtel.apr, Kutlu Han, Kat 2 

1 () fıı l)'ntt n cdılmı:ı oldu~ıı lisincc kabul edilmeden evvel rın kısırlığına işaret ettiler. P. sini borçl:ındırarak ortad:ın gibi hlir dünya basını alı>yhimİ2· . ~ifıkım, bır!ncl ve .. ıkl~cl t~k; ;====::;;:;;;;;;;;;;;;~~;;:=~~:;;;;~;;;;;;;~;;: 
t ı alının toprak mahsulle kanaatimce Başbakıın Ayıın Mec. Söı al:ın il irlare kurulu ikinci kaldırma konunu te§ehbüsil ile de neşriyat yapar. Bundan on !~fı redded.ebıllr .. 3 unr.lı teklı~, -ı-.::..:..ı:ıı-
ehcp v ıncrkczlerlnde te· !isinin huzuruna (ıkmalı ve ne başkanı tcnkidlere cevap verereK bUtlin memleket yakınd:ın ilgili· ancak memleket zarar gorur. , :ı bul ctmıyenlerın aylı~ı kesı· y.. J ki• J 
llııı i>~ l ba~anelerle fiyat gibi icraat yapmak tasavvurunda demiştir ki: dir. Bu tcşebbiisün asıl gayesi Dünyanın en kritik zamanında lir. Sı~hi ~ebepten dolayı iki UZ erce eme 1 maaş a amıyor • 

1 
l'ııiun atbık edılmiyerek ol<luğunu açıkça izah etmelidir.> •- Arkadaşlar bize layık gllr· muhalefetsiz bir rejim kurmak· birçok faydalar sa~lanablll"ken ~ ıl ~a~ıfe kabul edemıyecek hal 

a nıuııa;ok aşağısında bir ?ıiebusan :Meclisi kanun ta a dill'!ünilı bu vazifeyi bi1. tam ma 1 ~ır:. C. H. !'· sinin mahkemeler memleketle elrle edllmls menfa· ll~il'! u 
11;:ni~[k ~~~k~!n~a cm.ek <Bı~ı L cideı 

i na yapılmakta ol. rısını birkaç gün eV\'el kabul et- n:ısıyle b:ısar:ımııdık. İtiraf erle· önundc vcrılmeyecck hesabı yok- atler kaybedilebilir. Temenni 1 e m ea ıu um er U)gu. Bugün yine birçok emekli memurlar Emekli Sandığına 
ı ."' hı \'ıı ırt . • ınict!. rim ki bu dlh·ada layık olrlul!ıı tur . . :-a~.~n d~şımının kaldırılma· edelim ki iktidar bir an enci an_ı_r·----~--- mllracaat ederek, ~imdiye kadar muamcle!eri tekemmül et-

f rıı ınc k a!Cı rnahsui' b 1 Ayan fe lihl, sa'bık olgunlu~u J?Österemiyoruı.. Parti· ısı mum un ur. Buna ra"m.cn A· uyansın ve bunlan görsi.ın.• e h H 1 tiği halde maas \'e ikramiyelerinin hak ve nisfcte sığma-
lc h aııar ~ kczı.rrince bile de Kan Ga\':ımın şahsi mallarına el mh:in teşkil tı biiyük '118 kUV\'et· na~·asaya, kanun prenslplerıne ve c n p s l . h ğ d ki ~ .ur r em dığını, \'erilen yüzde 50 avansların hi,. b ir ice yaramadı"ını 
...,. .o r "ok a dır edildıği. konulmasına dalr kanun tasarısı lldlr. D. P. Davayı millet olarak tns:ın haklarına aykırı bl!l le hir • . • "atmopal:ı~natı uca ın a .. " .. ' 

• ı. ' ın ... k l k' kanun çıkacak ollırsa c H p ı T k ld" bu:ünkü geçim şartları içinde bu paranın tuz parası m•sa-

i
ij" un crı..czlerdc tek hakkında da henüz bir karar ·nzanmı~tır. Unutmaya ım ·ı • . . . ı; a \lfTII go,, 1 b .... ın:ı " k mu''dah:ıle~ı'ndn v g k d D.. ftat 15 t C ır p S esinde olduğunu ileri stirmUcler, bu müddet daha uzarsa 

l,:',l ~~und sı \'eyo kafi gel vermemistir. Hükllmet, geı;en 1954 de bunu p:ırti olara · kaza· • " "n az eı;ecc e· un s.. e . . . • O• .,, ~ ~uddet ben ntüstahsilin u- yıl Başb:ıkan Ali Razmarnyı öl- nacağız. Bunun icin çok ç~lışma· ğlldir. insan hakları dünya !ize· malya bucak merkezinin tertip Amerikanın en meşhur pro· D:ınıştaya _ve mahkemeye ba:;Vl!racaklarını blldinnl~lerdir. 
} ~,arı, ile <'kleınek zorunda düren Halil Tahmasebinin de mız \'e ktınıla cah~acak arkad:ış- rinde çok durulmuş esasları lıl· e.ttiği ııiya i toplantı, parti loka· fe yoncl ba ketbol fakımı ııHar Emeklı Sandığı haklı olarak bu talepler karşısında se-

l!ukrı;i sürülmektedir. serbest bırakılmasını derpiş eden !arı seçml"miz lazımdır. Biliyo- zim de katıldığımtı milletler an· imde kalabalık bir dlnleylcl hu· lem Globe Trottcrs• ve Har· ~i~i ç~kanımamış ve ancak bu mevzu ile Emekli Sandığının 
ı-' ~l son Jtçe akar yakıt fi bir tasarı sunmu~tu. Ayan ?ıiec- rum \'f' sizden özür diliyorum. laşmaları)'lı~ sağlanmıştır. Parti· zurunda yapılmı~tır. Toplantıyı lem takımı He karşıla~acak hıç bır alllkası olmadığını, çünkü idare be~etinl tayin at-
r~Ulun ~:~ yapılan zaın lısi bunun da milzakeresini te- Rapor sizi t:ıtmin etmemi~tir.• mi7. millctl('rarası insan hakları ocak başkanı açmı~. milteakıbC'n eNew-York Celtlcu takımı diln mck salAbiyetinin tamamen Bakanlar J\uruluna ait olduğu-

t 
11 

r1ıı 1 b' ıs,ıhsaı ve nakil hir etmiştir. . napor reye k.onııp kabul. ed.il· nn!a!';nıalımnı~ \'e . .t\nııyasamızın Atatürk ve_ ~o.re §.ehltl~rlnln §Chrlmize geltliler. BasRetbol- 1111 belirtmiştir. Bu arada Emekli Sandığı mutazarrır emekli 
ıtııı halde ;r ha>·li arttırmıs Snhın er\:t>k k:ırdl' t, ı!abe:vlme dıkten sonra clıleklere ger;ılmı~. sağladığı trmınat ıc;ınde sonuna ruhlarını tAzım ıçın lkı dakıkalık culıırın aralarında bir akorde· memurlara idare heyetinin en geç önUmUzdeki hafta İ"lnde 
~ a ~alllldı ıu~~bat mübayaa komüni tıcr dü~manılır, di~·nr 1 bu arada hatipler muhtelif kadar mikadı>leye devam <'decek saygı durusundan sonra sırasıylc onlst, bir dansöz ve ikl trape· teşekkül edecc~ini bildirmiştir. ~ 

-t e!ôıdeıı 1.bı!ı ılıın edilen zam Ncw York. 9 (A.A.) - İran mevzularda çok şirlrletli tenkid· lir. insan haklarına a~·kırı bir N. Onur, Vahit Ka)nlar, Zekôl tlst bulunmaktadır. Bundan 25 "'ıııerıı .aret kalarak tat· Şahının küçük kardeşi Prens !erde bulunmuşlordır. kanunun yapacıı~ı tesirin de ha· Giiı;an gllnü.n mı?sclelerl lizcrin• sene ewel Chicagoda kurulmu:ı . Emekli memurlar Emekli Sandığı irlare heyeti ba~kan l'ı:·tta desı bankaya külli· Riza Pehle\I, bugUn uı;akla New Milli Eğitim Bakanı Tevfik tırdan çılrnrılmnmHı gerekir. Bu de ı~tida;ı ~ıddeUe tt'nkit etmiş olnn Harlenı'ln en bliylik husu ve üyelerinin tayini için Bakenlar Kurulunun bir an e"vvel 
\e ti~t 11, borçlu bulunan York'a gelmıctir. İlcri'nin konuşmasını müteakıp vc~tıe ile hesap sorulma bahsinde lcrdır. Bıllıharc kUrsü~e gelen slycti, J:"erek oyun e nasında, toul:ınmasını ~abırsulıkla beklemektedirler. • 
t r dcı Vatandaşları mm Genç pre~s. burada 14 haf a teçimler yapılmış \'e idare kıını· Adnıın Menderesin zimmetinde C. s.aı~ Barlas ezcümle funları ı:erckse oyun aralarında seyir. 

ıı buk~ruına dü5ürebilr- Amerikan Zırhlı birlikleri tali !una, Nuri Cerit, Az.mi \'arol. para iddiasında olmadığımm ifa- denııştır: cıleri muhtelif atraksyonlarla 
lab 

1 
bıncte de aksetmiş mi görecektir. • Hüseyin Sabuncu, Hamit Erip, de etmek isterim. Bir puluna bin •- Floryada de\ lct işleri g?i. eğlendirmektir. 

r k ulunan bu ı:ibl İran ordusunda üc:tte;;men Rahmi Ozan, l'\uh Akgün, Yusuf lira \'ereceğini ifade ettiği bu rillilyor. Bu konusmalar dış po· 25 sene e\\'Cl Harlem takı· 
" ha~ş:sında, bu önem- riltbesini haiz olan genç prens İzzettin Kefeli, F.sat Kitapçı ve işde iddiamız s:ıdece şudur: He· litikayı alllkadar ediyor. nen mı, ale!Ade bir basketbol takı· 

a• ~:ııı ~ında ne ı:ibi tcd- komlinistlcrln ağabeysi Saha Abrlullah Güneş ı;eçilmişlerdlr. sabı sorulan parııl:ırc!an birkaç c:ahsen bu konu maların Ankara· mı idi. 
ıh lk ır 11 karşı bir tazyik )·apıp yapmadı~t - -- - yilz bin lirası .l\lcnder~sin imza- dan barit bir yerde yapılmasını Chica::oda yaptıkları muhle· 
'1 \. inci o·· Ev p on' 1 r 1 t l 1 k" d ıt b 1 1 f 'ıı h nerge sualine cevaben, prens Riza, ağa- a er un Si~ e sar o unmus ur. mza 1 ·11· Oı;rU u muyorum. Devlet idare· i maçlar esnasında, kar51la~-

Olanahu \'e ana gıda beyc:inin böyle bir tazyike m:ırıız ğıUar da Ulus yangınında yanm:ı sinde mmıyycn kanunlar vardır. tıklan billün takımlan \'enme. 
r~t aı·, .. •ade yağ fiyatla kolıp kalmadığını bilmediğini. Cenaze fo .. ren"ı mış!ır. Yol(ll7. sarrcdilıliği iddıa Bir memleketin devlet merkezi !eri tizerine halk, yavas yavaş 
•e ., en b 

1 
fııkat bununla beraber yeı:Ane erlilcn paralarılan hic olmazsa bu neresi ise devlet idaresi oradan maç]arına gitml'ml'ğe başlamış. 

c't ~t~ ~;~larla ~u~~::~m~~ bilcliği şeyin kamünistlcrin ken· rna,ı l. dclel kısmının hesabını kim \'erecek. yönetilir. Eğer D. P. Gilney .ı\f· tı. lClas edeceklerıni anlavın. 
~ .e iittıkrecııdc yiiksek oJ. dicinl sevmediği olduğunu sÖ)'· falka nakledilmiştir. CenRze:ıJ, Millrt takdir elsin. Rıı ve•ilc ile rik:ıda olduğu gibi hükumet ıner ca, Harlcm!ilcr, oyunlarına "ran 

., ~ ~e d t ğ 
1 

lemictlr. bütürı yol boyunca. bir çiı:ek Y't~ bir buçuk milyon deiıcrinde Sch· kezi oh.l'ak 6 ay Ankarııda 6 ay tezi sokmak ve oyun aralarında 
' ı " ba 1 e art 1 1 P • Gen~ prens komünlstll"rin mııru altında Peron ve Arjantin zadeba~ında, ~·U7. hin lira deı!e· Floryada faaliyet yapacakı:ıı bıı· atraksyonlar tertJp etmek su-
lıij'~akıa~11: yayınların- naiariyalta hükümdarlığa aleyh. hükumeti erkanı, başı açık takip rinde Selııemininde iki arsayı nıı 1954 scçin1Icrinde ana tiizli· retiyle, halkın yeniden alaka-

'' ha it, lıh al a~lıtındnn mı tar olduğunu ilhe etmiştir. Genç etmi !erdir. Tabut bir top ar:ı aldığımız .fiyatla 'fal.ebe Yıırtla· ğüne kor. Bu hareketler Anaya· sını Ustıerine cekmeğe mu,·af. 

1 
lıted~ebcplerdcn mi ile prens petrol meselesi halledildi. bası üzerinde, vazife basında Ö· ~ına. verd:ğimizl de ı~ad~ .e~m~k sanın ihtiva ettiği hükümlere ay- fak oldular. 

~ e r. $ay t 
1 

~i takdirde komünl t tccııvüzil len Cumhurbıışk::ınlarına mah ıst~rım. \ olsuz sarfedıldığı ı~dıa kırıdır. Efkarı umumiye devlet Bundan sonra muhtelif turne 
)' J !ebepJe ~ !tlh al a- tehlikesinin azalacağını da ayn sus tam askeri törenle nakedi!l· edılen paralardan hlrkaç mılyo· idaresinin Floryadan yönetilme· !ere çıkan takım •Harlem GJo. 
e 1 1 hıaı rı nedir? er. ilAve etmlsUr. mi~lir. nu da Talebe Yurtlarına ı:arfedil sini doğru bulmamaktadır. Be· be Trolters• yıını oDilnyayı 

,> 1 eıı nıah bolıtl'll'rinde Şahın tahttan feragat etmek Eva Peron'un hayatta iken ter miştir. Bu yurtlarda okumuş D. nim bugün iktid:ırdan istedi im dolaşanlar» ismi altında muh-
1 :ita naıa~:~ ~ik!~;~cf~; Uzere olup olmadııtına dair soru· fihi lı;in uğraştıj!ı ve kendi to Pk. dtcşkilfıtının kilçük ve bürilk hilkümet merkezine giderek hal· telif maçlar yapmıştır. Her se-

~ lan bir su'lle cevaben Şahın kar· biriyle ·Descani~ndos• (gömlek ·a emclcrindr. yer almış birçok kın ekmek da\'acıylc yakından ne yeni bir kontrat ile bera-
be ı ~al 

1
elerindekl fi\'at.- deşi demiştir ki: sizler) dediği fakir isçi sınıfını zevatın da isimleri elimizde bu· alakadar olmnsıdı •. • berlcrinde dolaştırdıkları muh 

1 
r 1 ı bil il • c Bunu :zannetmiyorum. Yal- temsilen sendikalara mensup 45 lunmaktaclır-. .~iz ~u mesel~~e C. Salt Barlas bundan sonra tl'lif _pro!csyoncl takımlar \'ar 

ra 1~aaııar1 :ed~r:Ce~l~ nız şunu sövlcyebilirlm ki aıta. ceket iz Işı;! tabutun yerleş!i"ıl· ~~ra, . mal dilşunkc~sındet. ~eğılı7.. dış polıtikayı tenkid etmiş, Yıı· dır. 
e tara k beyim memleketimizi kurtarn_ıak dlği top arabasını çckmişlcrd!r. ,ıra ınanıyoru7. ı par ıyı par~ı nanistanla yapılan balık anlaşma· Bu sene de «:-icw.York Cel· 
d:~rrı"kte~ı~l~aice~~! ıçln her ga~Teti sarfc~~cektır.• Top arabasını çeken lşçller b" Y.apan n.e pa.ra?~r. ne ma~dır. Bı· sına temas etmiş, bu kararın lir• takımı ile bir mukavele 

, ~ ha ınutavassıtıı \'; 1~ Razmaranın katılı raz gömlek giymiş, matem i~:ı zım endı5emız ık!ıdnr çogunluğı~- balıkc;ılığımııı baltalamaktan ba~ yapmışlardır. 
}~tc, ~~ fiv.atıarla inli- Tahran 9 CA.A.) ::- Meclisin reti olarak göğüslerinde siy:ıh n~n kaza. kuvvetıne tesı: etmesı· ka bir işe yaramıyacağını söyli· Haılem Glohe Trotıers takı-

~ 4~ •oıust li kendisini affettiğ1nl o~renen 11.ı b:ındlar ta~ımakta ve siyah bo· dır. Bu ış mnhkcmelerın halle· yerck sözlerine son \'ermiştir mının hayatı Holivul'da filme 
' t(t 11 ll"t a sil fiyat ar- Iil Tamasedi bu"iln ~unları SÖ}'· yunbnğı takmıclardı. Cenaze tB deceği hlr iştir. Kanun yoluna D 1 " 1 ş ·d alınmıştır. 

~ ""i Çekten istif d • 0 • " ., 'd'J' . h a 1a sonra suz a an e\' a ' ... dl ., a e !emiştir: • El!er Razmıırayı o! ren inin takip ettiği 15 bina blo· gı ı 1) or, ata buradadır. :'ilah· . , . ·• Harll"mlıler şimıtiye kadar 
1 )'a~ rı~\ı dürdümse buna sebep lrandokl ku uzunluğundaki geni~ cadt!P· kcmrler bahsinde yeni hftkimler Gulcy, F ehmı Atanç, Cevat Ka· Simali ve Cenubi Afrikıı. Cenu· 
P lll~rı 11 annın pahalı· adli sistemin onu muhakeme c nln iki tarafını mahşeri bir kanununa da temas• etmek iste- ban muhtelif meselelere temııs ~t Amerika. nelcika, fskoçya, 

11ldua"asında, yağların derek cezalandırma~·a kafi ge· kalabalık doldurmuştu. Polis \'e rim. HAkim teminatına ılol:un- etmı~ler ve toplantı son bulmus· lngiltere, Hollandn, Almanva 
\' ~" ıoıı ncı~n harice çıko. ıecek derecede tesirli olmama~ı asker de bütlin yol boyunca tlft mak memleket için kötü akıbet· jsviçre ve İtalyayı dolaşmışlar: 
~ aıı ı ıu~·ıcarct onlasma- dır. Ben bu cinayeti umumun sıralı kordon kurmuştu. ler yııratır. Teminatın savcılara ı_u_r_. ---------- dır. 
llc~a~ı ıstıerln serbest· menfaati namına i$1edlm.• Eva Peron'un n~_şı yarın 51ı da teşmil edilerek, hlıklm Ye sav- aHorlem Globe Trottersn ı. 

btır ~ ı>a:-a lle mcm lran bazı ml'mlekctlert petrol leden sonra İşçi Sendikalan r;e cı teminatının Anayasa teminatı Q . P. Rangers'in simlninin ııslı olan ııDüm·a~·ı 
• r !(':. erlerinde Urfa ı;atmıs nel Konfederasyonu merkez M na bağlanması dururken yeni ka· mülteci futbolcüsü dolaşanlara vasfını tam mllna. 

d nu h ıı· basında yavın Roma 9 CA.P.) - Plftlin sn~lı nasındaki muvakkat kabre yer· nun hakkında duyduklRrJmız bizi shle taşıyabilmek irin. Türkl· 
>ıııce i n~~~ rıahalılıktaki cnzlp ve genç blr fısırlı kadın , leştirilecektir. endişeye 5evkedıyor. Vatanrlaşın Londra. 9. <Nafen) - İn· \'Crlen sonra Lübnan Mı ır, Hin 
~ 

11
ar<la ll'I ır? ~ün, • İtalyan ve di~er yabancı Yarın cereyan edecek mu vale· yakın ilgi ile takip ettiği bir me· gilterenin Uçilncü küme takım· distan, Pakistan, Havai ada la· 

. r>rıc eınJekelte hay fırmalara pek cok 1ran petrolü kat gömme töreni sırasında, as sele de ıtevlet idaresinin Anav:ı tarından Quecııs Park Rangerı;. rı. Japonya \'e Avustralyaya 
'lıırı n ~ekte rnl. g('rile- sı tmış olduğunu• iddia etm!$ ·.erl merasime uygun olara'' 21 saya göre yürillülmediği. bunun futbol cemiyetine başvurarak ıı~r:ıvaral: Amerlkaya rlönecck 

lı ııı~kıe s• ~ hu!usta resmi tir. pare toµ atılacaktır. Kr.aş daha adına ister diktatörlük, ister dik· 26 yaşınrlakl demir perde ~erı ır .. ılir 
• ~ ( ıı~1~cdın ın ne!ie~leri ne 1rıın Sa hının protokol mUrHi sonra, ışçilerin teberruhrivle tatörlüğe yönelme, isterse ele sı mülteciyi ku!Uhe almak i-ı - - -------- -
t t~ı ı 2ira t rlinün eşi olan Bayan S~c!ık Ka Buenos Aireste inşa edilecek İ>iı oligarşi den~ln. Vak'a şudur ki ıediklcrini hildirnıi~lerdir. Bu Atlantik Paktı devletleri· 
-1\ '{ın iş~ in tcammümU ragözlU, ıpetrol yerine varırca· anıt • kabire yerleştlrilecekt1 r. devletin en mlihim işleri Florya· ııııilteci, Çekoı.lovakya'da ko. nin yapacağı deniz 
~ ~ ,, tle 'ile enı:ııcsi haY'•ancı rn kadar bunun kimlere satıld• Bucnos • Aires 9 ( A.A.) - Ar da !'uvarlak ınasa etrafında ah mlinist idaresi allında ya(a. 

a( • nıd ı:ıbı tesir yap. ~ını açıklayamıyacağını. belirt· jantin devlet, demiryollarında baplar sofrasında karara ba~l:ın ma!c istemeyip oradan kaçan man vraları 
c ,} \·~ı:3 enerji kayna mi$tir. çalışan Julion Baros ach.,da bl:- maktadır. Anayasaya göre Mrc· tanınmı$ futbolculardan Lad'is- Londra. 9 (A.A.) - 1ngiltere 

~~1 aıı ha ,. an tok öncmll dişçi E\'a Peron'un cenaze~lr.e fü, kabine, kabinedeki Bakanla lav Tripsikovskl'dir. Savunma BakPnlığı Atlantlk pak· 
e•. "esaı nneılı~ı teşvik eek fiyatları Uzerinde tesiri mu 1 ı:itmediği için işinden tıkarıl rın şahsi \'e müşterek mes'uliye- Tripsiko\•skl, Çckoslo\'akya tı memleketlerinden baıılarınm 

~ "" .rro bakımından hakkak bulunan sade yaJın önı.i mıştır. ti bir tarafa htrakılmıştır. Mec da sağatık oynamaktaydı ve hava \'e deniz birliklerinin katı 
' i~.,lı•bl tedbirler eu' mlızıleki kış aylarında vatar:rt:ı vni sebeple bundan C\'VPl lisin manevi şahsiyeti hertfırlü nrofes~ontl bir oyuncu it.'i. leca~ı bily\ik bir manevranın 
:ı hıJltın .. ınn karcılı~amıyacağı fahic: hir I • ır havli memur da uzlfelerln münakaşanın UstUndcdir, fakat 1 Qııcens Park Ranı:rrs'•rı ı •nıimiJzdeki sonhaharda şimali 

ı eJa 0 ıcım1ı hlr '" fivıı•ı \ ilk!lclmemesl için ne ,. ,IJ, J '1en uz::ıkla~tıı ılmış bulunmak•. kayıtsız ş:ırtsız hlll:imlyctin ken ~ırııejcri. bunun iyi bir fut I \vrımıı ~ıılarındft yapılacasın• 
11 \e diğer ~iye ~ , elere ba,.\•uracaktır?. dır. diı;indc mündemiı; oldutu Mecli bolcu olduğunu ~öylemı~tir. bıldirnıiştir. 

ulgarlar, 

şikaJ'et 

Yunanistanı 

ett.ler 
B. Mi'Ic~:.::re bir nota veren Bulgaristan Yunan

lıları mütecaviz: olarak vasıflandırdı 
A11otint4d 1'rt11 

Atina g - Bir Yunan devri
yc· inin dün gece Gamma :ıda· 
sına çıktığı ve adacıkta Bul"ar 
askerlerinin bulunmadığı bug'ln 
inanılır mahfillerden ö:renıl· 
mlştir. Bıldirildiğine ~öre \'u. 
nan deHlycsi bu kc~if hareke· 
tinden sonra dönmüş \'e Evros 
nl'hrinln Yunanlılara ait yaka· 
sında bcklı) en ana birliklere ıl· 

tihak <'lmiştir. 
Diğer bır habere gllre, bu Sl· 

bah erken b ir saatle ada >•akın· 
farında iki Bulgar görillmiişsc 
de Yunanlıların makinelitüfek 

ate:i açmaları üzerine bu şahıs
lar kacmı§tır. 

HuJgarlıırın 9ikl} eti 
Ncvyork 9 CA.P.) - Bulgaris· 

tan, dUn ak~am, Birleşmiş Mıl· 
Jetlere, Yunanistanın Bulgar a
raz.isine tecavüzü olarak lsimltn 
dirdiği bır hareketi şiddetle pro 
• 0 slo eden bir nota gönderml~ 
tir. 

Protesto, Yunanistanın, per:em 
he ~Unil. Yunan . Bulgar hudu
dunda, Evros nehri üzerinde bu
lunan Gamına adasını bombar· 
dıman etmesi üzerine gönderil· 
mlştir. 

-İlôve11ıi%deki fJ1ılı11aeunııı 
lıalledif ıııiş şel~li 
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Kabzımal saltanatına~ 
son verilınelidir 

Belediye derhal harekete gecmezse, hayat 
pahalılığı dayanılmaz bir hal alacaktır. 

Dugun 1stanbulda 14-15 bin ı imkanlarını dahi milsbet yolda 
!tlC)\a -.e ebze esnafı var. n.ııı lmllanamamaktadır. 
1ardan 1500 kadarı birleşerek Hal idare i, enerjık \C bu ir in 
. j tanbul )as me)\a ,.e sebze c-s ehli ellerde defildir. Kabzımal
rıafı dernefı» ismi altında top- !arın her tUrlü kAr kombinezon
lanmı.lardır. A ıl esnaf sıfatına lanna karşı - bilerek veya bil
ıa~ ık olanlar bunlardır. \'ergi miyerek • hiç bir harekette bu
hrneleri \ardır, iş yerleri belli- lunulmamaktadır. Hal talimatna 
d ır \e Belediyenin kısır kontrol mesi çtirük malların imhasını 
~ tcminın en fazla faaliyet gös- emretmekte he de, sebzelerin 
terdığı saha içinde kalmışlardır. sağlammış gıbi, esnafa satılması 
Bunlar aldıkları malları normal nın öniıne ıeçilmemektedlr. 
Ur hadleri çerçe\esınde satma- Hal içinde, bilhassa Tarım ko 
ta mecburdurlar. operatilinln faturaları üzerinde 

Şi,..lide bir manavdan şeftali- muazzam suiistimaller yapılmak 
yi niçin 200 kuruşa sattı~ını so- tadır. Kendilcrile görüştüğümıiz 
rarsanız, sıze cevap vermekte bütün sebze ve meyva esn:ıiı 50 
rnlişkülata uğramıyac:ıktır. Bir kuruşluk bir mala 80 kuruşluk 
defa malı halde. madrabazdan al fatura almanın kabil olduğunu 
mıştır. Otomobile ko.ranık Şi li- söylemişlerdir. 
~e ı:ctirmlştir. Bir s:ındı~ı;ı için- llüllisa olarak, edinmiş olduğu 
den şu kadar çürük, şu kadar muz kanaate ~öre; şehrin nl:.be 
'1am şu kadar ufak şeftali çık- ten ucuz ve iyi kaliteli sebze ve 
mıştır. Çurtis?ü atacak, ham ve me3rveye kavuşabilmesi için: 
ufakları ahs fi~ atından da ucuza 1 - Hal binası genlı;letilmeli, 
utmağa mecbur kalacaktır. Ge- idaresi enerjik ve bilgili l'11ere 
ri kalanı da ancak 200 kuruştan verilmeli, bugünün ihtiyaçlarına 
s.tar a 5-10 kuru~ kazanabile- uygun bir talimatname vücude 
tektir. getirilmelidir. 

Umumi) etle bu e naf, bu iza. 2 - Şehre, şehrin ihtiyacı nis 
hattan dola~ ı haklı addedilmeli betinde sebze \"e me]: va ·M ir 1-
dir. Çarş1kapıda veya Edimeka- mesini temin etmeli. k'lbzını· : 
pıdı daha ucuz Adada daha pa !arın muU:ık hakimiyetine son 
hah satılıyorsa' sebepler bunlar- verilmeli; Hal itinde muhteliC 
dan ibarettir. Satış fiyatları iç- mutavassıt ellerin faaliyetine 
tımal muhit ve ralın kalitesi mini olunmalıdır. 
arasındaki münasebetleri unut- 3 - Gelen mallar, daha istlh 
mamak Jazımdır. sal böli:esinde standardizasyo-

Biz burada sebze ve mey·ıa es na tAbl tutulmalıdır. Gerek pe
nafının müdafaasını yapmıyo- ı:ıkendcciye \'e gerekse mü .. teh 
ruz. Bir Derneğe mensup bulu- lık olan halk tabakasına !azla 
nan \e Beledi)e tarafından kon ücretler mukabili fena kaliteli 
trolleri d:ıima mümkün olan bu mal verilme·lni önlemelidir. 
e nar zumrclerinin muayyen kar 4 - Ağır mlieyyidelcr tatbik 
Jann dı ında. fahiş kauınclar ~1 olunmalı \C iyi işliyen bir kon. 
de etmek maksadiyle hareket et- trol sistemi tesis edilmelidir. 
memeleri her zaman temin olu- Ancak bu sayede, satıcı fena 
nabilir. Esasen bunlar arasında kaliteli mala !azla Ucret iste
' arlıklı olanı pek azdır. Derne- ~ekten kaçınacak ve halkın 1-
~in baskanı olan zatın 32 sene- çınde yerleşen nldanmak p iko
de toplıyabildiği bütün sermaye lojisi silinecektir. 
:r.ıısırçarsısı arkasında bir ~un- 5 - Son olarak ve ehemmiyet 
durma 'e 700 liradan ibarettir. le sunu da tavsiye edeceğiz. bu 
nığer taraftan on sene ewel öldürficii IAkaydiden vazgeçilme 
be~ parasız oldukları herke<:ı;e lidir. Belediyenin ötedenberl yap 
bılincn bazı kabzımallar bugiin ması ı:ereken şey derhal hare-

üz hinlere salılp olmasını bilmiş kete gccmek \'C yarım tedbirler 
)erdir. Sadece şu fiyatlar üzerin den k:ıcınmaktır. 
de kimlerin mile ir olduğuna 
bir işaret sayılabilır. 1 

Sebze ve meyva fivatlarırpn 
~ üksck olu unda Belediyenin ku 
~uru çok büyüktür. Halbtıki ay
nı beledhe. anki kendisine cü 
stn \"ati!eleri yl'rine ı:etirmis 
ı;:ibi. sebepleri dışarda aramakta. 
boıtuna gayretler sarfctmektedir. 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

f tanbul Hali başlı başına bir 
mC\"ludur. Şehrin ihth•açlanna 
~an ver~dıği gibi bu~nkıi 

Mide ve Bağırsak bastalılı: 
tan, Buurun ımellyatsıı 
tedavisi 
NişantaŞl - Kameli Cd. 
Setin Aı>arL No. &. Tel: 
1134!3 

~d-a-n-el_e_r -o-lu_y_o_r -?-/~ 

l11gilteı•ede ııiif11s 

istatistiği 
8 :N'ısan 1951 de yapılan 1n

gılız nufus sa~ ımıtıın etraflı ne
tıceleri geçende ilan edilmiştir. 
B ı neticelere göre İngiltcrenın 
nüfusu 49 milyon Irlandadaki 
\JJster'in nü!usu 4,374.000 dir. 

1n;:ılterede 23,416,000 erkeğe 
mukabil 25,423,900 kadın var
dır. Yani kadınlar erkekler· 
oen fazladırlar. Erkeklerden 
10 393,200 i bekftr, 12.112.000 i 
evli, 824,600 i dul, 82,700 i bo 
eanmıstır. Kadınlardan 10,486, 
600 ü bekar, 12.244,900 ü evli, 
2,557,100 ı dul, 133,000 i boşan
mıstır. 

Son 20 sene zarfında 65 ya· 
eından yukarı olanlann miktarı 
ı.rtmıştır. 90.94 ~as arasında 
36,600, 95 yaşından yukarı 4,iOO 
kişi vardır. 

İnglltcrede 14,480,000 mes
ken vardır. 3,21 kisıye bir ev 
du ü~or demektir. l,556,000 kisi 
bir e\de yoılnız başına yasıyor. 
Evlerin ~üzde kırk beşinde ban 
yo, :ı. ırmi fiçünde heHl yoktur. 

Tavuklara siyah gözlük 
Tavukların fnzlıı yumurtla

maları için türlü türlü tedbirler 
ta~siye ederler. Bunların b:ı~mda 
bol ve besleyici yiyecek veril
mesi gelir. Yiyeceğin ve tavsiye 
edilen şeylerden birçoğunun 1e
ımi vardır. Fakat tavukları faz. 
la yumurtlamağa sevk etmek i
çın çok kestirme. masrafsız bir 
yol \armış: Siyah gözlük ta).."\ 
mak, :ı. ah ut göı.lerlnc fazla ışık 
gelmeme i için başlarına şapkaya 
henzcr kiiçük bir başlık gcclr
ınck .. Fazla ışık yumurtlamaya 
mani oluyormuş. Almanyada ya
pılan tecrübeler bunu göster 
mış... Bliyük bir çiftlik sahibi 
ta'< uklarının hepsine siyah göz
liıklcr takdırmış! ... 

Kırılan bardaklar 

mahkeme bardakların bedelinin 
\'erılmesini kararlastırmıştır. 

Fransada çocuk ölüm 
nisbeti azalıyor 

Fransada ntş-edllen bir is 
tatistiğe göre 7 sene zarfında 
çocuk ölümü nisbetlnde büyük 
bir azalma \•ardır. 1945 de ô
lilm ni beti yılda 108 iken 1951 
sonunda binde 46 ya düşmüştiir. 
Bu netice 1945 de neşredilen 
kanun ile alınan tedbirlerin ne
ticesidir. 

1-'ranmlar elde edilen nctl
teden memnun olmakla bC'ra
ber bunu kACi bulmuyorlar. 
Hollanda. D:ınimarka ve ıs,·eç'tc 
çocuk ölüm nisbl'ti Fran~anın 
yarısı kadardır. lngilterc, :tsvıç 
re'dc de daha azdır. Doğum es
nasında annelerin arasında ii!üm 
nisbeti binde 0,77 le inmiştir. 

Çocuk blümiintin azalması 
çocuklara iyi bakılması. kU\'\ et
ti yivecck verilme i. sıhhi ted
bir alınması sa~ esinde 'kabil ol
maktadır. 

ltalyada film faaliyeti 
Karml'n operası bir kac defa 

filme çekilmiştir. Simdi İtalya' 
da Fransızca \'e 1talyonca ve 
renkli olarak tl'kr:ır çe\Tilecek· 
tir. 

Yine ftalvadıı renkli olarak 
·Marle Madeleine• adlı biiyiik 
bir mm ÇC\Tilecektlr. Da\'id O, 
Selznick·in idare edeceği bu fil. 
min baş artisti Jennifcr Jones 
olacaktır. 

Tanınnııs artist l\Ilchcl Simon 
• Venedik tftciri• ni 1talyada çe
virecektir. 

Bir mesleki hata ! 
I ransanın tanınmış roman 

mubarrirlcrınden ı.uc Durtain 
vlrminci romanını ne retmişti:. 
.\.dı (Quand J,'41moıır) dur. ı,uc 
Ourtaln doktordur ve mesleğine 
çok bağlıdır. Geçcnıle k"ndisile 
görfisen bir gazeteci: 

- mc .ne lckt b;r hata l~le· 

10 A(uslos 19S:? - PA7.AR 

İSTA~BUL 

12,57 Atıl ı H pro::nm 
bu er, 13 l" Su ••~ eri 18,80 Cu 
muLtl (l'l) H,Ov ":arlillu Oh;u 

~ ıcdıt Cacl u.~o Ha!taııııı !ılın rılilııı 

(PL) H,4S Turkuler 15,00 !'nar kon• 

••rl (rL) 18,00 ı:!ula u ı.u:.u:er (l'J,) 
lG,80 Banu durdonus mu 1 lG,40 811 

• erleri l ':',00 ~uJann tarIW ı 7,80 Sar 
l:ı'ar 0J.-u1aıı Can A.k~.t 18,00 Oheııcl 

uaU ıs,u Danı mux!il (l'L) 19,00 

llıbuıer ı11,ı5 euı.:ı:ar 01'u7aıa :Uıı· 

u.tter Blrtaa 10,•S Kuc k orkestradan 
c;ı'odllu 20,15 Rabo r;a otu! 20,80 

Fnıl l:t;etl 2ı,ıo Bor Tarm:.s bOJ' rol.· 
mus 2ı,20 Dlnle1lcl bteldırl 22,00 Epor 
lıalıerlırl 22,15 8eTc1 faıb • ırıer (Pi.) 

22,"5 Habnler 23,00 Pro;rımlır 'l't 

elanı m .. ı •• I (Pi) 23,15 llaClaıluı bu 
~kln (l'I.) 23, tO llatil ıarl:ılar cu 

n danı m6Lil (Pi.) ~u.oo E:ıpaıııı 

A~KARA. 

8,28 Atı1ıa T• proı:nın, 8,30 ll. !!. 

Yeni Ne~riyat 

Hisar 

A7arı n haborler e . .ı~ İ&tecll.lnlı ur
kılır (PL) 0,15 G ıııuıı Pro;:TDmı. 9,20 

Se-rl'en molodt:or (rJ.) 0,45 nadyo Ilı 

1ııı:lll%rı 10,00 Pille albumll 10,ıS Sa· 
bah nat-mcle:-1 10,"5 l"alnt1 saı'ar 11,00 

llaf!.t mllıil: (PL) 11,15 Sarkılar Ol:u· 

..lnl:ırada 1aTtnlanma:.ıa o'.aıt Buu 
adlı f ~ir u uuat clerr"•!nla :ı lncl 

7aD neııı,. Aboy, ıı,::o l'aıar r.l:ed aa1ısı (ıkıı. 
12,00 ı!arkılır Oturan lie4iha Dı· GtM n~hn tn ıBul ı.ir, hil:J.'• "' 
m!rka11 12.U • 13.llO Aabr u- yazılarını Haarda buluıkau111. Tan!· 

a 1: l!?,15 llem!~l.ı ten ıillm 12,20 re ederlı. 
Fı1aıı ao Kr .Adru: P. ı::. ssa .lıı.· 

ll•mld:et• aellm 12,llO I'urUan aeı er 

toros• 13,00 lf. ~. AT&rt "' habnler, 'kara 
13,15 Salon m&ııı:ı~rl (l'I) 13,110 Öf- ------------

"• raıetnl, lll,45 "en parcalar (I'ı.) 

14,0o Hna nporu, Akaı.m prozramı 

u kapanıı. 

, .. ._.DOKTOR--,~ 

' * 
lG SS .A cılıa proı:raın "' ~ı " · A1an 

Raif Ferit Bir 
Verem •e DabiU Hastalık 

ları Jllütehassısı 

Muayenehane Beşiktaş 
Tramvay Cad. Emniyet San 
dığı sanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vail Konağı Cad. No. 33 
B:ısaran Ap. Kat 1- Telefon: 
83684. 

l':',00 Sarlcılar (T'I.) 17 30 l'aıar carı 

(Pl.) ıs,oo İııcuu (:S' hueııt faalı) 
l 9,00 ll. S. Ayarı n hıbrrlır 10, 1 ~ 
Tarlhttı:ı bir yapralı: l 0.20 Dau orl:eı 
tr11ı, ll> u ~ırkı'ar Otuya11 ~adi ıroe 
U! !!0,li'i r.acJyo PZflMI :?0,30 l!Gıll: 

(Pi.) 20,45 ll ırk (I'I.) 2ı,30 lluır· 

unp adım, 2ı , 4S Sarkı!ar Ol:uran!ar 
1aınall Demlrdonn, llureuer Karanfil, 

Nazmi Yulcselen, Giinl!l Alım 22,16 Dan 

ta c!ant (1'1) 22,45 l1. 8. Arın "' ha· 
borler 23,00 Pronam "' bpaıııt. 

tz11tn 
14 58 .Anlı, n pro.rraııı, 1:;,00 Ha· 

r,! !ar1<ılar C l'J.) u,ao Su erleri 

lli,<tO Danıedellm (Pi.) ıe ıs t!arl.:ı~ar 

16,45 Tarlfi'or ı7,00 ı:!arlrılar 17,80 

Yut tllrkiilerl ı ,oo İııtuu 1!,4.5 Or
kulrı. oserluoJ (Pi.) 19,00 Haberler 

ıD,15 Senıeıı ıuler (l'J.) ıo,ıo Patar 
toııusmaaı lll.40 ~.rbut uat 19 45 
1'arıu'.: hdıl muılk 20,U t:ac!1a 

cuetul, 20,110 Konser u•oıılırındı 

CPL) :o,so Sanat raııtui 21,00 ı!arb· 

ıu 21,;o l'ro..-ram "' kapaa;ı. 

Amiral Bristol Hastahanesine Bağlı 

Amerikan Özel Hemşire Okulunda 
istidatlı Genç Kızlarımıza 

Amiral Bristol Hast:ınesi Özel Amerikan Hem~ire O 
kulu şerefli bir mesleğin kapılarını açmış bulunmalı:taı.l:r. 

Tahsil 3 yıldır, okul ~atılı \'e parasızdır. 

KABUL ŞARTLARI: 
ı - Türk tabaasıntlan olmak. 
2 - En az orta okulu iyi derecede bitirmi~ olmak. 
3 - 18 ya~ndan nz ve 25 ten yukarı bulunmamak. 
4 - fyi ahl8kh bulıınnıak. 
5 - Sıhhatli olmak. 
:u CRACAAT GÜ~LERl: 
Cumartesi ve l>azardan b:ı~ka her gün saat 9.00 dan 

12.00 arasınd:ı. 
Okul MlidürlüiW : GiizPlbahre okak :\"i~antası. <-124) 

SA \JN DOKTOR \C ECZ.\CILARl:"f !\\\ZARI DİllATJ~ 

Fnnsıı Müstahzaratı 

SPASMİN JOLL 
Piya aya bol miktarda leni edilmi~tir. 

1 '-

Fran n'da Cumhurbaşkanının 
oturduğu carayda \'erilen 1iva· 
!etlerde ekseri~ a birçok bardak 
kırılır. Bu hu~usta rekor ü :ün
cli Cumhurivetin Cumhurba~ka 
n. Lebrun'dadır. Bu zatın ba~
kanlığ1 esnasında 1938 senesi 
haziran ayında kıymetli kristal 
f!OO bardak kırılmışll~ Bu bar
daklar hır zhafct müna ebetile 
~araya vcnlmıstı. Sahibi baı:dak
ların paraqını b r tıirlü alama
dığından da\ a ıK:mı~tı. 14 sen,. 
suren dA' a leni neticelen mis, 

diniz mi? ~-•••••••••••••••••••••' Diye so,.rnustur. Doktor ro· 
mancı buna su C'evabı \•ermi tir! 

- Evet işledim Geçende 
Holl> wood'da idim. Bir ha tava 
cağırdıl:ır. kendisini muayene et
tim, lazım ~elen tav iye1erd~ 
bulundum. Ha ta t • vizite ile ı 
;, ne~tı. Halbuki onradan oğren 
d lm ki bir mıh::rdcr imi~! .. , 

Eskişehir Hava Kurumundan 
1952 yılı Kurb n Rayramında şehir ve köylerden top!ana

cak olan muhtelif kurban dl!rileri, sığır derisi 'e bar ağı ilıa· 
le i 22/ Ağustos/932 cu"tla günü saat 15 de yapılacağınd.ı.n is· 
tel\lilerln .,;artnameyl görmek üzero 1 t:ınbul Ha\·a Kurumu 
ı.:bc !ne ba rnrm:ıtan 'e ilı:ıle slinıindc, Eskişehir Hau KU· 

romuna ~clmelcrl ilan olt•nıır. ( 12686) 

T. C. 
• 

ZiRAAT BAN ASI 
Vadeli, Vadesiz Tasarruf Hesapları 

30 Temmuz çekilişinde ikramiye kazananlar: 

Ankara - Kavaklıdere' deki 
3 odalı, bir salonlu 

Afyon'da No. 1 hesap sahibi Ahmed'• 

sıkmıştır. 

lstanbul - Ayaspaşa' da ki 
3 odalı, salonlu ve bodrumlu 

I~ T 

Erzurum'da No: 6:!93 hesap aahıbl Salıha'ya çıkmı~hr. 

o. o 
Maııisa'da 0582 lıe.;ap sahibi :\lufıde'ye isabet etmi~~ir 

5.000 Lira 
Konya'da 10842 he,ap sahibi Melek"e tıkmı~tır. 

1.000 Lira kazananlar : 
Ak~chir'de 2289 Al'ife"yc, Ankarada 3.3662 İbrahim, 
Ankara'da 41000 Nadire, lzmir'de 81ll Num.r:ı, 
1zmir'de 19323 Saadet. 

500 Lira Kazananlar · 
Ankara"da 22618 Kadir, Ankara'da 53i29 Ali, Çl
ne"de 762 Klzım, Ereğli • Konya'da 213 Mahmut 
İstanbul • Tahnıis'de 435 i -tepan, Kangal'da 40S 
Muammer. :'derzifoıı'da 2912 Ahmet, Muğla'da 658 
Cemile, Naıılli'de ~6H A).c, Urgup"te 666 Halı!. 

Önümüzdeki Çekilişte : 

2 Ev aynca 0.00 
5.000, 1.000 ve 500 
Lirarık para ikramiyereri 

vardır. 

- - - -· 
> L - _,_ -- -- • • '..f. - • • 

İSTANBUL • CİDDE 
UÇAK SEFERLERİ 
Ağustos 13 ten itiboron 

IIEllGÜ 
Türk Ekspres 

Ha\"ıcılık n 
Turizm A.O. 
Telefon: 4319i 

DOKTOROGLU 
Seyahat Acenteliği 
Sirkeci: Tel: 204i5 
Taksim Tel: 426H 

~ _._.. .... ~-·--·- ----- -

HANIMLARA MAHSUS 
AMERiKA DAN 

Simplicity Patronları Geldi. 
- Her vücuda uyf•m modeller 
- Biçki bllme:e lüzum yoktur. 
- Dikiıs bilmeyen bile dikebilır. 
Tam takımdan seçmek için acele ediniz. (A\'rupa) 
ynalı Pasaj No. ::?f). 

Galatasaray 

Gx9 boyunda Telemetreli makinelerin bir aheseridır. Synq 
ro Compur 1/500 kadar enstanteneli ve sinkronite flh 1 
yarlı otomatikli emsalsız bir modeldir. 

C. "IELIAR 1 :3,S veya C. SKOPAR 1 :3,~ 

'fofoğrci'f Mcikinalarr .. _ ' 

TÜRKiYE UMUMi VEKiLi 
Mehmed fpekçi • P. K. 151 lstanbul 

KiNiNLi 

GRiP. -- 1 
başarı ile kullanıhr ..• . . . 

I KİNİNLİ 

GRiPiN 
• Baı, di,, ada1e, ıl· 

nir ağrılarını teskin 
eder. 

e Bayanların muay• 
yen zamanlardaki 
sancılar1na le art• 
son derece fayda· 
lıdır. 

SA\7IN 
Tanınmış bir Mueuese İstanbul \e Ta~adald 

el::.elere mesleklerini alakrıdar eden parasız nilıtl ııl 
•onderecektır. Adrc.ıılerini posta kutusu 17 se>" 
tanbul adresin? bildirilmesi l'ica olunur. 

İzmir Bayındırlık Komisyonunda! 
İzmir Liman Bölı;e l\tüdürlliğü binası 3 üncıi kı~ı~eıı 'I. 

,.e tesisatı işleri 49943 lira 5 kuruş keşif bedeli üıerı~f I' 
932 tarihinden itibaren on be~ ,ün mıiddctle kapalı 
ile "eksiltmeye konmustur. . it ~tr 

Eksiltme Ye ihalesi 19.8.952 salı günü saat 11 de ~ıı:rı V 
dırltk Müdürlüğünde toplanacak komiı.yonumuıca ıcıa 

~~~ ' Geçici teminatı 3746 liradır. . ·rıiiJ~ 
Keşir ve eksiltme e\Takı lzmir Bayındırlık r.ıudU 

ı;:örülebilir. • tJ~ 
isteklilerin bu i~in teknik öneminde bir i~i iyi bit1~1Jt~..ı' 

başardığını \"eya idare ve denetlediğini is bata yarar .. bC gilll tll"ı 
birlikte ihale gününden en az ctatil _ııilnleri hariç• uç ~ if' fi 
İl Makamına basvurarak bu ic:in eksiltmesine girebıl.rn~,',ır 
be~e komsiyonundan alacakları yeterlik bclgelcri_n1• 111ıı6 
tesisatın devamı müddetince iş başında bir mühend1:i bt~~ 
cağını belirtir noterce düzenlenmiş taahhütnamesinı. rilli ';;~ 
rını ve 1952 malt yılı Ticaret veya Sanayi Odası belgele e~ 
tevi kapalı zarflarını eksiltme saatinden en az bir .s.aa;e t 
kadar komisyonumuz başkanıı:ına makbuz mukabıhll ..dl 
eylemeleri ilan olunur. (1 ,,,.. 

Postada vaki ıecikmeler kabul edılmez. 

3 . 
T CETTIN GÜRJAN 

Mobilya \'e mefruşat !\fa:azası 

Rıza Pa,a yoku~undan . ı 
Beyoglu AS~IALI MESCİT No. 3/3 e NaklettiğıJ\ 
nıuşterilerine bildirir. 

lmUyar ealıibl: Sİ~AN KOKLE _8' 
Be 1111111 yuı islerini flilt'n ldarP Pdl'D mes'ul ~ 

1'1El.tH IT.~ER tt"' 
<l'ATAS> Gııeterililı ""' "athucıtılı T. A. S· -

VATAN M-'TRAA S I 
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!av uz Sultan Selim ağlıyor 
filmi IJifmetl< •• uzeret ••• 

Bu tari filmde ınemleketin en tanınmış 
sanatkarları rol almış bulunmaktadır 

F eridun l'aı.ıl 'fülbentçi'nin 
~ark \e garp dıllerine tercü. 

nıe edilen •Yavuz Sultan Selim 
Ağlıyor• adh büyük tarihi ro· 
manını filme alan •Lale Film• 
sirketinin yedi nydanberi çalış· 
tığını duyuyorduk. 

Geçen pazar BUyükdcreye gi
den otomobiller, I.cvend ileri
sindeki tepelerin Yrniçerilerle 
gelincik tarlasına döndüğünü 
görmüşler, Mehterin cenk arzu· 
su ilham eden nağmelerini i~it· 
misler. 

Şimdi fstanbulun her kü~e· 
sinde sık sık l'3Stladığıınız bu 
film faaliyetini yakından gör
mek için biz de asfalttan top· 
rak yola sapan otomobillere ka· 
tıldık. Biraz ilel'ledikten sonra 
şöyle bir manzara ile karşılaş· 
tık. Sayı ı elliyi geçen (.'adır

Jar, kapılarda nöbet bekleyr.n 
muhafızlar, bayraklarla sağdan 
sola at ko:>turan Sipahiler, l\Ieh· 
terin arkasında yürüyen Yeni· 
çeriler. 

Nihayet bir tepenin arkasın· 
dan beyaz atının üstünde çıkan 
Yavuz Sultan Selim Han. Aza· 
metli ka\'uklar, muhte em clbi· 
selerle merasim çadırının Ö· 
nünden geçen alayı hey<'('anla 
:seyreden filmin prodüktörü 
Sabahat Cemil Hanımın yanına 
yakla~tım. Beni görünce; 

.. 

l v. 

olan Dawıı Addams, 1'1.G.:U. 
namzetlerindeııdir 

Y;a\ uz Sultan Selim filminde soldan ağa doğru: Sadri .\lısık, Sıı:ni Tedü, Cahit Irgat, Relik Kc mal Arduman, 
Sami Ayanoğlu \e Zihni Rona 

- Artık memnunum. Dahili 
sahnelerimiz bitti, dekorların 
dar çerçevelerinden kuı·tulduk . 
Şimdi hergün başka bir yerde 
çalışıyoruz. Hudutsuz kumluk 
lar, yesil ağaçlıklar, yalçın ka 
yalı yollar, ıssıı vadiler filmi· 
mizc yeni sahneler ila\'e ediyor. 
Çalı~mamız çok ) orucu olması· 
na rağmen hep l dost oldugu 
için ıevkli geçiyor. 

TESADOFLER NETiCESiNDE 
KôNTI{f iMZALAYAN""~ 

Bütiin arkadaşlarımız ara!ın· 
da çok samiml ve candan bir 
çalısına münasebeti bulunmak 
tadır. Herkes film içindeki va 
zifesinden gayri böyle bir ta
rihi filmin iyi olınası endişe

sini ve mes'uliyetini tasımak· 
tadır. 

tnsallah önilmüzdeki sezon. 
da Tiirk seyircilerine islediği· 
ıniz mana \'e arzu ettiğimiz mü 
kemmeli) ette bir tarihi film 
sunacağız. Türk sahne \'I! fılm 
ıı:anatkiırlarının en seçkinlerini 
içine alan Yavuz Sultan Seli:n 
Ağlıyor filmini büyük bir 
şevkle haı.ırlıyoruz. Aksamlan 
yorgun ayrılanlar, ertesi sabah 
gene biiyük bir enerji ile i~e 
başlıyorlar. Ben kendi kendime 
bu filme •Yıldızlar Sallanatı• 
adını \'eriyorum, 

•) '''lıı Sultan ·elim• filminden 

~erı · 
~ber/er 

ba~kı bir sahne Sami Ayanoğlu, \'arnı Sullan Seliın rolünde 

Dedi. Şöyle bir göz altım. j 
Kiınleı· kimler ~·oktu. Büyük 
Behzat, Hüseyin. Kemal, Talat 1 
Artemel, Sami Ayanoglu, Sua· 
vi •redü, Ilesit Glirzap, Cabit 
Irı:at, Sadri Alısık,. İbrahim 
Delideniz, Refik Kemal, Müfit 
Ripcr, Neset, !llehmet Karaca, 
Şakir Kemal, Turhan, Atıf Av
cı, Atıf Kaptan, Adnan Evra
nos, Yalıt ÖL, Renan Fosforo~· 
lu, \'edat Karaokı;u, Ali Süru· 
ri ve daha tavuklar ,.e sakal· 
!ar altında teşhis edeıııeıli ı;im 
bir hayli sanatkar vardı. Ar· 
tistlcre kolaylık, rejisöre kuv
vet ve filme ba~arı dileyerek 
oradan ayrıldım. 

~I d ----4dl n ıkçı Gelin » 

r· 1 Yeni bir 
Urk filmi 

'-''hb· 
~ıı t~ı:elgıt tarafından la. 
~kaı k dıkcı Gelin• isimli 
r:ııııatı 1{0tııedi senaryosunu 
ıı.=·e alın artıe,ler müessesesi 
~ ait aya karar verml~lir. 

Stleaj g~ rtıukave}e l:CÇen CU· 

•!cı e11al')>0unu imıaıanmıstır. 
~ h!!ın nıın tasdikini müte
de S ~ Ola~ll rvrilmesine tıa~l8· 
~t eııar }\· ilmin baş rollerin
~ ~Ucaıı orınUkçU, Lulza Nor 
~1~arı it Ofluoğlunun oynaya. 
t er roıı ararıa tırılmıssa da 

1 

~~eııu~ c:ın ~inılel'e verilecc
~,11Jnıi11 1,esbıt eılilmemiştir. ~u l\araınrodUktörlüğün!i Te. 

1\. >..ıll. \·ılatıınut, rejisörlüğü· 
~ hıca rnaz Yapacaktır. 
c •fıııd.' Yine Vehbi Belgi! 
tceı .. n '"'a 1 lııe . C!r. ad· ıı an «Unutulan 

llıt~~ııce 'lılAI~ bir dramla cVer
ttl'a l llıcrind Ub isimli bir ko-

l\.~ ctınekte ~!irUşm~ler C"!
bij aanıa edır. 
t fı llıler ~a Varı!dı!iı takdirde 

<:e~ıe:dı e bu ıcz.ona yetisll· r. 

lkaı•ıı,ra geliıı geleıı Maeııı• 
1

1 

· ıı eşlııır biı.~ yıldız oldu 
Zsa Zsa Gabor bundan on beş 

virmi yıl kadar ewel Burhan 
Belge ile evlenmiş ve Budapeş.. 
teden Ankaraya gelin gelmisti. 
Bir kaç yıl aramızda l'asadı, 
sonra Bay Belge'den bosana
rak Amcrikaya ı:itti. Orada dün 
., anın en mesh ur otelcilerin· 
den Conrad Hllton ile evlendi. 
Hilton'dan ayrılmasaydı Eliza. 
bcth Taylor'un kayn~nnsı ola
caktı ,.e her halde kocasile bir
rn.-te istanbula 1:clerek ~cbrl· 
mizde i~a cdilmet.1e olan mı. 
ton otelinin açılısında hazır bu
lunacaktı. 
F:ıkat Zsa Zsa Gabor, Hil
ton'la ancak bir yıl kadar evli 
kaldı. Üçüncü kocası sinema 

artisti George Sanders idi. 
Şiındi ondan da ayrılmı~ bulu
nuyor. 

C'ç değisik izdivaçtan ve ~ ıl· 
!arca Parls ve New Yorkun ki· 
bar aıemlerinde refah içinde 
ya~adıktan sonra Zsa Zsa Ga
bo. o:J '?ma yıldm olmağa ka· 
rar venniB ve kısa umanda 
bu sahada da ~ok muvaffak ol
muctur. 
Sabık Bayan Belı:e son yıl 

içinde dört biıyük filmin ba, 
rollerini o~ namıstır. l'ıllarca Ani.arada )asadıkt.m ~oma me~hur bir sinema arfüit olan Zsa ı~a Gabor 

Yıld1ıların yaz 
Kıyafetleri 

1 - Marlyn Monroe 
California'nın sıcak yaz 
akşamları isin yukarıda 
görülen siyah iarse'den 
kokteyl ve akıam ye
meği elbisesini tercih 
etmiştir. 

A rtist olmak lstemlyenler her 
halde sinema veya tiyatro 

sahasında çalı~mak arzusunu 
gösterenlerden fazladır. Kimi 
insan, kendinde bir kabiliyet 
görse bile, bu i~in iı; yüzünü 
bilir, nankörlüğünden, yorucu· 
luğundan ürker. Bilir ki §Öh· 
ret geçicidir, rekabet büyük. 
tür \'e kazanılan para, fazla ol· 
makla beraber, artistin masraf. 
ları da o derece fazladır. (Gi· 

yim, kıışam, iyi yerlerde so· 
rünmek mecburiyeti. söstcrig 
artistin 1:elirini yok eden rlmil 
lerdir). 

Bundan ba:ka kimi kabiliyet 
sahibi kimse de amalörlllğün 
dışına çıkmağı arzulamaz. Mck. 
tep temsillerinde rol almı~tır, 
mezun olduktan sonra da aı-nda 
bir amatör tem~illerine istirak 

2 - Mary Caıtle'in te· _.. .... _ .. 
nis ve plaj kıyafeti: Beyaz 
keten bir ,ort üzerinde 
beyaz havlu kumaşından 

açık yakalı, kısa kollu basit bir bluz. 
3 - Genç yıldıı:lcırdan Sally Forrest'in beyaz lal 'eks 

mayosu aıkısııdır. Bikini mayolarının revaçta oimadı

ğı Amerikada bundan daha dekolte mayolar g iymek 
adet değildir. 

etıe bile, işi daha ileri ;otar· 
ınek istemez. 
Yukarıda resmi iÖrülen 

Dawn Addams, mektep tem.sil· 
!erinde .ı:ö~terdi:i kabiliyete 
rağmen sinema artisti olma~ı 
aklından geçirmiyenlerdendi. 
İkinci derecede bir tiyatro ak· 
törti olan dayısının ısrarlarına 
rağmen artist olmamak niyetin 
de sebat ediyordu. Fakat talih 
Da\vn Addams'ı öyle şımarttı, 
karşısına birbirinin peşi sıra 
öyle beklenmedik kontrat tek
lifleri çıkardı 1\1, genç kız niba. 
~et da~ anamadı ve • l.G.M. stüd 
yoları ile, bir müptedi için 
parlak sayılabilecek bir kontrat 
imzaladı. Dawn Addams halen 
·~afak Şarkısı• adlı renkli bir 
marera filminin baş rolünü OY· 
na maktadır. 



Yolculukta terbiye 
kaideleri 

uzun veya kısa yolculuklar es-
nasında. başkalarını rahat

ıız etmemeğe bakmak en basit 
bir terbiye .kaidesidir. Etraftaki 
insanlar yabancıdır diye onlara 
karıı kUstah ve kaba da\Tan
mık doğru olmaz. Vapurlarda, 
trenler ve otobüslerde kalabalık 
ırasında herkes birbirine kar&ı 
nuik davranmalıdır. 

Hakiki terbiye yalnız muay. 
yen zamanlarda muayyen insan
lara kar31 göstcrilennezaket, gü· 
leryüzluluk delildir. Yabancılar 
arasında iken \'e hatta tek ba

tarının da bu ~ibi yerleri kul
lanmağa hakları olduğunu dil· 
şUne~ek burada fazla kalmayı. 
nız. işinizi bitirir bitirmez çıkı· 
nız. 

11 - Umumi tuvaletleri de 
temiz tutmak \'e sizden sonra 
buraya başknlarının da girece· 
ğıni dilşUnerek ona göre hare
ket etmek IAzımdır. Umumi yer 
lerde de kendi evinizdeki ka· 
dar titiz ve temiz olunuz. 

12 - Sofrada gazete ve ki· 
tap okumak doğru değildir. 

•ına yalnız iken de insan terbi· ı. 
yeli Ye tertipli olmağa gayret 
etmelidir. 

Yolculuklar esnasında dikkat 
edilmesi lhım gelen bazı nok
taları ıuracıkta kaydedeceğiz: 

1 - Bir nakil"' vasıtasına bin· 
diğiniz zaman elinizde bir 
ıürü çanta \'e paketle gelip her 
.kesi rahatsız etmeyiniz. Nakil 
'8Sıtalarına son dakikada gelip 
de etraftakilerin! sıkıştırarak 
yerleşmek hiç de doğru olmaz. 

2 - Eşyalarınızı başkalarının 
eşyaları üzerine koymaktan, el· 
rafınızdakllerin ayaklarına bas
maktan veya herhangi bir ıe
kllde onları rahatsız etmekten 
kaçınınız. 

3 - Fazla yilksek sesle ko· 
11usmak, etraftakilere sormadan 
rıencere açmak, slı::ara içmek 
doğru değıldlr. Eğer yolculuk 
esnasında yemek yiyecek iseniz 
yağlı kiftıtları, yemek kalıntıla
rını ve çöpleri etrafa atmayınız. 

4 - Yolculukta ve lndi!iniz 
otellerde patırtı yapmaktan, et
rafta istirahat edenleri veya u
)'uyanları rahatsız etmekten sa
kınınız. Saygılı olmak sa)•gı ka· 
ıandırır. 

yalnız da olsanız bunu yapma· 
yınız. 

13 - Umumi telefonlarda 
boş ltıf etmekten, muhavereleri 
ltizumsuz yere uzatmaktan ka· 
çınınız. Başkalarının da sıra 
beklemekte olduğunu hatırlayı-
nız. 

Bütün bu yazdıklarımızı bel
ki hemen hemen herkes bllir.

1 

Fakat yine de hatırlatmakta bir 
fayda var sandığımız için tek· 
rarladık. Kusura bakmayınız. 

1 
R. E. Y .. 

Kocanızı kendinize 
&ağl ıyabil irsi niz 

••......•.....•.....•••....•..••• ..., :····································· 
İ Genç film yıldızı Florence Marley genç evlilere 
• ! neler tavsıye ediyor 
•··················•·················• ····•·•··•·•··••·······•····••••••• 

'?amane kadınlarının kocaları· 
ı,nı hiçe saymalarına bir tilr 

lü akıl erdircmiyomm. Erkek· 
ler di.inyanın en harika mahlfık
ları oldukları halde kadınlar 
onlnrı nasıl oluyor da anlıyamı· 
yorlar ve ı;ık sık bo~anma dl
vası açıyorlar? 

\'Akta bir çokları bana: •Er
kekler hakkında böyle dliı;Uncn 
tek kadın olarak seni s:ördük.• 
diyecl'klcrdir. Fakat, söılerimin 
dof:ruluğuna inanmak isteme· 
yenlrre, <>n <'anlı misal olarak. 
kendimi gö terehılirim. 

Erkl'kler hakkındaki ::özlerim 
hilhmt~a beyaz perde yı!dııları 
için doi?'rudur. Onlar şöhret dl· 
ye boş bir şeyin peşine takıl· 
mışlar. aile saadetini, e\'lit mu
habbetini unutmuşlar. Ncre~·e 
gittiklerinin kendileri de far
kında değiller. Kendileri itin 
en bilyilk ıı;nadet kayna~ının, 
kocalarının hayatını daha zevk· 
11 ,.e neşeli bir hale getirmek k Jıl' 
olduğunu unutuyorlar. Yemek pişirmenin öyle pc1• de meli ve onu kıskandıracJ~ 
Mesut bir yuva kolay bir iş olmadığı ınalılm. reketlerde • bu harckeuer • 
Kurmanın ıırn Hele \ aktinizi mutfakta geçir- masumane olsa. butunınaııı"'°' 
Erkekleri teshir için her ka- me)·e alışmamı5sanız ilk günler nız. Eğer buna rağmen ıtısesel" 

dın ayni slllhla mücehhez- bir hayli yorulacağınız şüphe· lığı devam ediyorsa bU ~,et 
• dir. Yeter ki bu silAhı kullan· sizdir. Bununla beraber, rorgun- yi ona açıkça izah etrnel 
masını bilsin. luğunuzdan \'e yemek pişirme- nu ikna etmellsiniz. . ~ 

Bir kadın için mesut bir al- nln zorluğundan ona hiç bahset Kocanız soğuk bir tıP~ıı 
le yu\'ası kunnanın sırrı koca- meyiniz. Akşam eve yorgun ar- de billikis ateşli bir in5• 1111ol• 
~ının nasıl bir insan olduğunu, ı::ın döndilğü zııman kapıda ken· mesele biraz değişir. :S 1111,cıJ 
nelerden hoşlandığını, neler· disini temiz bir elbise ve gUler beraber, bu halde )'IP~bt 
den hoşlanmadığını doğru o· bir yilzle kar~ılayın. O da aptal şey de kadınlık \e cinsi 11~ 
tarak anlamasındadır. ~reselft, değildir, tııbii sizin zahmetini· taraflarımıza fazla öneJ11 1111 t 
pek fazla bir güzelliğiniz olma· zi takdir eder. rck onun dikkat nazarlıı:u .,
yabllir. Kocanız da bilAkls güzel Bıızı erkekler ise fazla konus· zerinize çekmektir. çiln r~ 
lik istiyorsa clini7.I kolunuzu maktan hoşlanmazlar. Sizinki dının slhirklr halleri ":S,~ 
bağlayıp boş mu oturacaksınız? de bu tipten ise ilzerlne fazla da erimeyecek erkek t 

Yapılacak şey gayet basittir: Yarmamanızı tavsıye ederim. O· edilemez. 
Yilzllnüz değilse 'wilcudunuzun nu rahat bırakınız. O sizin bu 
ba5ka bir yeri ve mescll elleri· hareketinizi takdir edecek, mem Gözfi başkalarında 
niz muhakkak güzeldir. İşte siz nun olacak ve size karşı olan 1 •ı 1 • O an , pten se... . • .ı 
de bu a\·antajınızdan istifade e- minnet hisleri artacaktır. lyi ıc ıır 
din \'e kocanızı bu hususiyeti· bir kadın, kocasının ne zaman yine başka ned bir erke1,rt' 
nizle mıknatıslayın, susmaya, ne :zaman konuşmaya de gözU daima ba.ık• ~ıt 

Kanaatimce, her erkeği mem- ihtiyacı olduğunu bilir ve ona da olnn tiptir. Böyle bır :, _,, 
5 - Çocuklu kadınlara yolda nıın etmenin ve onlarla iyi ge. göre hareket eder. le evli iseniz bu zaafını b 0 

yardım etmek !Azımdır. Kuca- çinmenin yolları vardır. Yeter Bir kısım erkekler de dalmt sılamanız ve •nereye giti5j11 F 
tında çocuğu olana, ya~lıya, ge- ki, yukarda da söylediğim gibi, bir durgunluk \'e hüziln için· ne beni arar bulur. Tilk ~ur~çO 
beye, hastaya daima yer \"er- kocasının nelerden hoşlandığını dedirler: Dcrtlesmek lstlyorlıır- ne dola-:a geleceği )'er rııd f· 
mek lAzımdır. 'e ıayıf noktalarının nereleri mış da konuşamıyorlarmış gibi dllkklnıdır• demeniz 18t~1 ı ffr 

8 - Yolda ayaklan oturulan olduğunıı bilsin. bir halleri vardır, Bunlar tldnta Bir de bunun başka şc dl_,. 
yerlere koymak ayıptır. Pabuç- ruh hastalarına benzerler. Bel· dır. Bazı kadınlar da kenbB~ 
ları perdelerle silmek, otel hav- Kocanız neye ki de, çocukluklarındaki bir lıA- calarını başka kadınlara ra ~J 
lularlle kirli eşyaları temizle· IUeraklıdır? dise onların ~uuru altında yer ~·a mecbur ederler. S0~3ıcıı1 
mek bu eşyalar kendinize alt Erkekler de 'kadınlar gibidir. etmiştir. kocalarının başkalarına ş t 
değildir diyerek onları hırpala· Kimisi hep kcndilrrindcn Kocıınız eller bu tipten ise o· tarından önlcnne gelene 
mak ve kirletmek ayıptır. bahsetmekten, kimisi az konuş- nu mil-:ııit ve ncşdi zamanların yetıe bulunurlar. ı,e~ 

7 - Odanızda veya etrafta maktan, kimisi gilzel yemekler· da konuşturmanız ve küçilklıl· Eğer kendi hesabırna id 
ıigarn tablası yoksa gar.,onlar- den hoşlanır. Bazıları kıskanç, ğilndenberi kendisini üzen şe- böyle bir erkekle evli oıca d• 1 

dan isteyiniz. Sigara ve kibrit· diğer bazı lan da mahcup veya ~in nt> olduğunu öj!renmeniz f. yapacağım şey kendirne Jt, ' 
leri yerlere atmayınız. Ya:: balolarıııda sade ı~ıı•flf eıleı• romantiktir. cap l'der. Onlar konustukça ve fazla çeki düzen \'erfll~.ıı 

8 - Parasını siz lidemlyor- :1 1şll', iyi bir kadının yaparağı içlerini açtıkça fcrahlarlar ve vazifelerine daha {azla d cıl•r 1 

sunuz dıye elektrıklerl ve su Bugiinlrrde sağda ııolda balo lllnları görülfiyor. Bu balo· genç erkek teni Gh·enclıy'nlndir. iki numaralı rutm{le görll· ilki., kocasının bu ve buna ben açılırlar. mak olurdu. Başka ka 
1 

851 
musluklarını açık bırakmayı. lara gitmek için mutlaka mfikellef gece etbl rlerlne ihtiyaç len gece kıyafeti )ine bu sene (Ok moda olan blüz ve rtekten zer tiplerden hangisine dahil Kocanız olup da bende o!mıyan 'ç ı 
nız. yoktur. Rtnkli bir basma elt>kle güzel dikilmi5 'ince bir pa. ' ibarettir. Etek siyah kelendendir. Bluz ise bol kollu ve pli e· olduğunu bulup çıkarmaktır. Kıskanç mı? rın neler olduğunu buııı~ııcl 

9 - Oteli terkederken odayı mııkhı margizet veya organdi blüıla da gitmek mümkfindür. Icrle sii~lü organdirlcn yapılmıştır. Bu sene geri'! elbi~eleri kı· Eğer kocanız lezzetli yemeı?e maya çalışırdım. Onlar b bt 
altüst bırakmak da çirkindir. Bu resimlerde görülen gect' kı)afetlerl, yaz ve kır balatan sa olarak da gl) ilmektedir. 3 numaralı resimdeki elbise kalın düşkünse hemen kolları sıva· Bir kısım erkekler kıskıınç ta· zel kokular silrilnUyorıar·1,rc!' 
Mumkiln olduğu kadar temiz ve için )apılmıştır. 1 numaralı resimde ıörilll'n elbi enin eteği gipUr danteldir. Uzak Jerltrdeki balolara \'apur ,.e)a araba ile malı ve ona nefis yemekler ha· blatlıdır. Bunlar sizi her- şAşhlı elbiseler giylY~bl 
t Ü

• ll b' h ld b k ı. ~al örndl basmadandır. etek çok bol ve kloştur. Bluz beyaz gitmek için kısa etl'kli gc<'e t'lbiseleri tercih edilir. B usuretle zırlamalısınız. İyi yemek pişir- kesten kıskanırlar ve hıt)ah O zaman ben de onlar .• ~ 
er P ır a e ıra ·ma6a · r"'ket eder, kocamın. e\"lıı" ıayret ediniz. orgnndaodır. Kollan tizerlne gipür bir dantelden oyulmu~ ti· elekler kirlenmrz ve kıyafet de yolda fazla göze ('arpmaı. mesıni bilmiyorsanız hemen bir hem kendilerine, hem de size " 

10 
_ Tuvalet ..,·eya banyolara çekler dlkllidir. Kollarda iki bü)iik siyah kadire riyongo \'ar· Kı~:ı gece elbiselrrini basmadan, ketenden ve ipekli kumaı· aksam kız sanat okuluna yazı- zehir ederler. ]anmasını sağlardırn. !Jtl~ 

girdiğiniz zaman sizden başka· ı • .;dliıı.,r • ._1'iiifiıiioılidıiiielİoıııİİıısoiiönİİıııııİİuiiiimiiiiiiianiiiı1iiiaıiiirdiiiiaİİıııııİİbiiiüıiİlyuıiiı .. kiılooibıiıil.,r •'ı.öıııih.,re•t-kiiiiazaliiılinıiiimiiıiıış-.ıııiıo,liıiaıiıiın __ ,.ıa~n-..d;;.a Iİİİyıiii·a,;;.p.;;,miiiaılikııimİİİıİİİİüiiiınıiiikmüıiıinıiiıdu;;~ r;,;,·-------------ı )arak aşçılık öğrenmelisiniz. Fakat siz il mitsizliğe dil§me- Çeviren: Ye~ 
,:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;:------------------------------~----------------~============~==~==~~=~============ ~p. 
TARIİITEN 'FIKRAl.AR. -
Allah padişah/Jğmı mübarek etsin 

iyi bir asker \'e devlet adamı ol· 
duğu kadar iyi bir insan olan Sultan 
İkinl'i Muradın saltanatta gözil yok
tu. Hayatının son yıllarını sükun ve 
huzur içinde geçirmek istiyordu. Ma· 
nlsaya çekilerek, dilArl bahçelerin 
ortasında yeni ln~a ettirdiği sarayda 
yasayacaktı. Mac:ırlarla 13 temmuz 
1444 de bir sulh muahedesi imula· 
dıktan sonra bu kıırannı tatbik etti. 

o~manlı ta!ıt•nın henilı 12 • 13 yaşlarında bir çocuk olan oğlu 
Şehza-t.- Mehmede bıraktı. Devlet crkAnı padisahın bu kararını 
dolnı bulmıımı~lardı. Vt1iriAzam Çantlarlı Halli Paşa, devle· 
tin bir ~ocuta emanet edilcmlyeccğlnl mllnasip bir aekilde ha· 
tır!a•mı~: 

- Saadetin padişahım, demişti. Cenabı hak sizi basımızdan 
ayır m ruı:ı n. 

Sultan ikinci furat \ezlrinln sözlerini kesmiş ve: 
- Yok ö le deme lala, oflumuz Mehmet Hanı Sani, dev

letlmi1c nice bü) ük lıiı.metler ifa edecektir. Allah padisahlığını 
mUbartk etsini 

Cf'vabını 'ermişti. Sultan Muradın bu sözleri dokuz sene 
sonra hakikat olmuE. ı-·nuh Sultan Mehmet, 1453 de cihan tari
hine veni bir istikamet \ermiş, İstanbulu fethetmişti. 

Bizim bu köşke son gelişimizdir 
Sultan ÜçfincU Muradın itinde bir 

sıkıntı vardı. Biraz dinlenmek Uzere 
Sinan Paıa tarafından deniz kenarın
da yapılınış olan kllşke gitmişti. Bu· 
radan, Boğaziçlnden pupayelken gl· 
den gemiler zevkle seyredilirdi. Sa· 
zende ve hanendeler yerlerini almı~
lardı. Hünklnn mutadı s&7. heyetini 
istediklerini çalıp söylemekte r;rr· 
he t bırakmaktı. Fakat, o akşam ilk 
defa olarak müdahale etmiş, • Bima· 

rım ey ece(. ıarkısını istemişti. Bu çok hüzünlil bir beste idi. 
Bu ım~da iki Mısır kadirgaı:ı gelerek Umanı topla selilmlamıs· 
lardı. Köşkün camları sar~ıntıdan dlisüp kırılmıştı. Halbuki ni
ce donanmalar mutad ıeıılıklerde rıice top atmışlardı da bir ıey
ler olm11mıstı. Sultan Murat: 

- liu kAflr yoksa ) ıkılır mı? 
Diye e\''ielA teliışa dil~mUı, sonra &ükünet bularak etrafını 

çeviren mutemetlerine fe!Aket haberini vermlstl: 
- Bizim bu koskc son ıclişimizdirl 
Bu cıimlel 1 Eo{:lerken göz yaşları yanaklarından sakallarına 

d!Skıilıiyordu. Henliz kırk dokuz ya§ında idi. Sultan Murat ertesi 
ınnu vl'fat etmlstl - -A· 

AYk'AMIZ/)AN 
CELiN. OthVIJUY
MA/..AY/ EVE 
ctfrv·yv·yo 'Yvz 

~~Allr/Y: 
....,... -,, 
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a~ağı yukarı iki senemlıe muadil dlr. 

ltteriht e Hayat 
ı lk· --------·-------~- ~ 
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sene süren sene-Ay, günden daha kısa - Batıdan do-
ı on~ doğudan batan ay - Yirmi dört saatlik gün - Me-
1""- madığı hakkında ilim ne diyor ? .. 
~i1"4 llirııı ,...,,..,..._,,.._,.. ____ ~ 

lttı ttıı ~r er akademisi, ge· Derleyen: Merihe nazaran batıdan do~ar 
~ f1 bir a ~n sonlarına doğru ,.e doğudan batar. :MPrihte hfr 
~ ir le n ette Mcrihten baş· • ay, bir giinden daha kısa ısU-
t~: ıı tde~are ile ilk teması TOLUN ALPTEKiN nr. Bır giin içinıle !löktt'! Uç rle· 
(~lııııeıı e;, olana hir mükfıfat fa göri.int'!n Phohrıs, on bir Sl'I· 

~.:•ar, d · erıhd,.n başka bir • att,. tıir defa ufukta •"ni vaıi· 
:"Ilı"- lYoru ' ~erını ı, çilnkfi bu ıl· yeti muhafaza eder. 
IU;: latııa 11 örten e~rar perde· )lerihin bir de • DPimo!• adı 
~l td a kadar kalkmış te-- fer. Seyyare rf saran atmosle-- \'erilen ikinci bir ayı vardır ki, 
( ll't ıu~or Ve onunla mrı:gııl rin ihtıva ettiği hidrojen ve ı;eyyarP.nin etrafını 30 saatte do 
t c otılu ~ kalmadıi!ı il~n e- su buhan kifayetsizdir. ıa~ır. Çapı, 16 kilometrt>yi geç· 
~ e \'e giJn P\sım dPj!ıcme1erl, Hararet olçfisOne grlince Me· miyen bu küçük ay, tPmbel \'e 

tı baharı duzün bırbınnl ta· rihin iklimi, dUma iklımlnden at!ır hareketi yüzünden ı;abit 
nbaıı a başlıvan ılık ha· farklıdır. Ortalama hesapla sı- bir yıldız manzara~ını l!Öc::fer· 

t, \ırını~rın " yare e \Cr· cakhk derecesi arzın llararetin· mektedir. <;öriinüş bakımından 
d ., aın 1 :tırak renk. liulft· den 30 derece aşağıdır. Çekme bızim ay dün ·aya nazaran ne 

hh,ı 4bıat h a olup biten bU· kuvveti az olduğundan hava ta- İ•P. T'hobos da MP.rihe na1aran 
t , ~a d ldı t'lıırinin komsu bakasının buyuk kısmı Aeyyare- odur. T>elmos ise f Prih'rlen ~Ö· 
ı, 'reıı ~ ccrt>yan ettığini drn uzaklaşmaktadır. rlınüşfl itihıırile dOnyadan VP· 
tır~t 'dıld ~ çok h di elerın Eskiden sık sık görüldu~U nil un ~i\rünüşiınil andırır. Bıı 
ıı. 1 

a'Jnl l hakkmda kanaat SÖS )flnen kanallar, görüş hata· iki ay her 10,3 saatte bir karşı· 
Cid ~ l'ıld a gore komşumuz !arının neticesinden ba~ka bir !asırlar. 
~r~ııa ızında hayat mncııt şey de~ildir. Çiinkfl hunlar, fn. 
•· 1~1•rı'n bu l ıldıtda ~·acayan san ôlcülerlnf! uymadığı gıhl hıı .. ı 1.•k• J l\lerlhd!' hayat var mı? 
'-· ı n •. alarına ve uzun kadar muazzam tPsislPrin bil· 
'il -•aşad \'ok mu? 
~'d n klınaıı ıkJarına, onların hassa Merih sryyaresi gibi kil· 
h:1~ G ti] 8 ~asıyan mah1Cık· çük lıir l ıldızda ni~b,.t.!!17.lik ~·a· 
"llla\ta ıd~ olduklarına ina· ratııcaf!ı düşunlilmekte. ortııda 
lı.~ \akltkı1' l anlı$ göriiş mevcut olduğu 
"~ ınıeltj . ta~avvur dilnyası, zannedilmektedir. 
1 ı~rı ~ntanıarın f."kıl ''e l\Ierih üzerinde sık sık vukua 
~' •radak:k~ ında izahat \ ~ri- r,elen deP,i<iklikler f$e, sevn· 
4i du farkları sayıp dö· renin sathında cereyan eden 
1 •. : ~rı " klerihlllrr ekseriya hArlı!elf!rdf'n riyadf!, üstUnlı r.a· 
~. ..e k ran hava tabakasında vAki ta· 
!tııı, inkı"f ·ocaman, adaleleri havvfillerden ileri ı;elmektedır. 
l ha kııs k etınlş, ciltleri u· 
~ •ı 1 ıllarıa Hı hattA 
C Ilı 6\ıar g~bi tUyl rle örtUlU Batıdan doğan Ye 

1tıt. 0 arak tasa\'YUr e· Doludan batan ay 

VAT ANIN fLA l"'ESf ------·-----------------------------------------------------------------------------3~ 

Kendi kendisini hipnotize eden adam 
Rodinos Kostudıs isimli Kıb· 

rı~Jı hir Rum grçenlcrde, 
iş bulmak maksadıle ı.ondraya 
gltmislir. nıı sivah saçlı. muniç 
ma' i gciıltı rlelikanlının gayesı 
garsonluk yapmaktı. Fakat r.v· 
rfeki pazar tarsıya uymarlı. Av 
!arca hoş r.ezdlktrn Ennra bula 
~ıktı olarak hir lokantaya ı;ir· 
dl. 

Dlr ı::an, şehirde gezerken hir 
arkadaşına rastladı \e ona. hip
notızmarılık il,. Yoga mezh,.bi 
07.erlnde lhtısaı; yaııtığını ı;öv· 
ll'di Kövlli!Prrll'n parn topla· 
mak için, memleketinde tam 5 
glln bir mr-zard:ı 1:omlılii kaldı· 
l!ını ''e hlr f!I avna~ı ile 40 ~a· 
ni •e k~ndi ~ il7.Une bakmak ı:u. 
retile krndi J;endlı;lnl hıle hip
nolize edPrrıtini llfıve Pfti . Ar· 
karfası na 01111 iddialarını ish:ıta 
rlavel P.tti. Bil dıwrtff'! müşahit 
gıfatıf P hen de hıılunrlum. 

Rorlinos eline kilçiık hir "' 
aynar.ı aldı. Yilziıne tuttu. 40 
saniye sonrR kazık ~ibi keı;ildi 
TnlmR'ia idik boylu bovıma Y"· 
rP. 'll~arlanRraktt. Elinden dü· 
Een &.} nıı. nitekim, parça parça 
oldu. Hiyhı yapıp yapmadığını 
anlamak itin birbirinden bir 
arlam boyn uzaklıkta bulunan 
iki iskemle üzerine Rodinosu 
kalas glhi ıızattık. Üıerine <le 
hen oturdum. Banamısın de· 
medl. 

Boylc kendi kf"ndisini hiıırıo· 
tize !cin du\•ar aynası kullanıl· 
mazmıs. 

Bunu mlitf'!ııkııı, kenrlinl hiıı
nrılizP. rtmerl"n yarı heline ka· 
rlar ı;nyıınarak kalın tc>mPI çi
\'ileri çakılnıııı hir tahta parca· 
sının füerin" sırtiistli yattı. Knr 
nına a~ır bir taş koydular. Elı· 
ne hir balyoz alarak taşa vur: 

mamı rica etti. Dediğini yap
tım . Vura Yura taşı parçala· 
dım. nodınos ayağa kalktığı za. 
l'l"lln ~ırt ıniln çh i izJl'rinden baş 
ka hi• hir şey grıı ıllınuyoırlu. 

Ba§l a hır gun rle, hıısusi su· 
rette davet rdi!Pn EPÇkin bir EP.· 
~ırd klıtlesi onUnrle ağıı \'C 

hıırıın dPlıklcrınl pamukla iyice 
tıkatarak derin bir tahııtun tçi· 
ne yattı. Üzrrinc dP 12 torba 
toprak ile taş rlôktürdü. Bir 
mliddet sonra bu kadar yilkün 
altınd:ın krndisinl sapasağlam 
çıkardık. Bıındıın ha~ka Rodinos 
bir ta,·uk ile bir ta\•şanı da bip. 
notize eti i. 

Bu garip adam ıstı içinde tam 
beş sant nefes almadan rlurahi
if'l'eğinl. içi ıehırlı yılanlarla 
rlolu cam bir kafeste iiç ay ~·a· 
şayahilccrl!ini irlrlıa f'tmektedlr. 
Rarlinos kr.nrlısindeki bu şa
ranı hal ret kahil iyeli daha 12 
~·aşınrla bir ı;o<'•tkken hissetmiş, 
ilk olarak hir tavıı~u hipnotize 
P.tmiş, fakat bundan hem zevk 
almış, hem rle knrkmue. Bıı sır
rını uzun :zaman kimseye söyle
memiş. Fakat büyiiyünre, ı;ırf 
eı':lenmek makr.adile arkadaşla· 
rın1 hipnotize etmeye başlam:ş. 

Bu işe ilk haşladığı gUndP.n 
buglinc kadar hıpnotizma h:ık· 
kında okıımad ık esrr bırakma· 
mıs. Fakat hiçbirisinden hakikt 
hir istifade temin edememiş. 

Krnrli kendisini hipnotize e· 
dip de uyandıktan ımnra biltün 
bir giın taş taşımış kadar yor· 
g11nhık hissrrliyormtı$. Yorııun· 

hı.i!ıı y!ıztlnılen de okunuyor. 
Fakat kenrllslnl nasıl hipno

füe etliğini o da bir tUrlU izah 
edemiyor. 

Çel !ren: Vehbi Bclgll 

C'lldinde 11e bir delık, ne de kan ili ur. Sadece çivi yerleri 
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B ir gün bizim sokağı, uzun u-
zun se;> ret mi~. neticede ka

derimi, kb,.edekl beton e\·de o
turan Fahır Beylerin, bodruma 
kapattıkları kurt köpeği Dik'in· 
'kine benzctmi~tim. İkimiz de 
bu sokakta hapsedilmiş· 
tik. Ona da, bana da, dağlar, 
kırlar. çam hansı, deniz koku· 
gu Ulzımdı. Bir kurt köpeğinin 
''Adınin koyu yeşilinden fırla· 
~:ıp, dağlar.ı do nı koşuc;unu, ta 
l<'pedc tcncsinin o güzel si\ rili· 
~ı ile gok) iızUııe doğru ha,·la· 
rışıııı duşUnUrdlim. Halbuki, 

ta\ allı Dık, lıuracla, bu bodrum 
katınrla, bağırı) or, h3\'lı~ or, 
kcndını dm ardan durnra <'ar· 
pı~or. sonra >orsun düşerek, 
en karanlık kose)e cekilip, scs
ı:ız c siz inlı\ orciu. Hırçınlıktan 
tazl\ a donmilştu . 

Ben, uzun hır ha talıktan son 
ra. doktorun, biraz ) ana dönme
me muc:aadc etmesinin ne r. i 
içındc)dım. Yata ımı '(lenccrc· 
nın öniıne çckmislcrdi. Yata
ğım )cıden, onun kapalı oldıı· 

ğu bodrum pcnccrcsıni, beto
nun kırık kısımlarında ye§er"n 
otları \e köşedeki bü~ ıik edn 
dordüncli katına düşen balkon
la, Necip Beylerin catısının ıı· 
rasından gökyüzünü görebili
yordum. Hastalığın, k:::ranlık. 
buhranlı gllnlcrindrn sonra, bu 
kadan hana )elbordu 

Ha) rı> enin bizim sokağa ta
~ıııma ı, bu tarihlere ra tlar. 
Dır glın. ab:ıhın erken saatle· 
rindcn birınde, in anı cn sinir
lı uınıanlaı ıncla bile sulumsctc
lıılecek. uzun, çocuksu, genç 
hı~ kahkaha ile U}anmıştım 
Annem: ·Semih Beylerin alt 
katına taşımın galiba!• demiş. 
ti. O günil gayet iyi hatırlıyo· 
rum: Akşama kadar. temizlik 
~ apmıştı. Takunya, ko\'a sesle· 
ı ı. onılan tahL.ının gıcırtısı a· 
ı :ısıııdıı, ikide bir o kahkaha çı· 
.im eri) ordu. O, güliiım~. ben. 
tuhaf bir sevinç duygusu için· 
do nc~eıenı~or, lıafıfli}or, clım 
de ol mı) arak sülümsu~ordum 
b le uzcri, ı;ı;ıkag:ı ya) ıJ;ın ı ka· 
ra halık, taze kireç koku u nra
Eanda, ben de aylardır ilk defa 
olarak kcndıliğimden ~emek i · 
le-mı tım. BUlUn SlİD, onun SC· 

sı. kahkah:ıl:ın ile o}:ılannıış. 
kendımi dınlemeklcn kurtul
muş, sunün sıkıcı oldu{:unu, fia· 
ntlerın seçmccllğini unutmuş
tum. O gun Dık de huysuzlaş· 

l 

madan, pencerenin parmaklığı· 
nın bnUnde hep onu seyretmiş· 
U. O gorebiliyordu \'C sanki be
nim göremediğimi biliyormıış 
gibi, ara ~mı bana dönüp kesik 
kesik havlıyordu. 

Şimdi, bir kadının, bir ı;oka 
ğın kederinde oynadığı rolü dil· 
şünüyorum. Hayriye o e\"de iki 
sene oturdu. Geldiğinde, sokak 
~ine bu sokak. e\•ler yine bu 
C\ lerdi. Kiracılar da dcllişme· 
di. Liıkin okağın • sokıığın ne· 
si demeli bılmem ki, galiba ru
hu • ruhu deği,.ti. Ilu sokakta 
~:ışı) anlarla, sokak arasında bir 
anla~ma nasıl oldu anlatılamaz. 
Fakat bunu } apanın Hayri) e 
olduğunu bilb onım. 

GülüşfinU ilk defa du) duğum 
o gilnden onra, artık her sabah, 
blitün sokak onun kahkabası. 
onun sesi ile uyanmıya b?f la· 
mı5tık. O, iki liç glin içinde he
pimizle tanı mış, ahbap olmuş, 
oda ına, sokal;ına ycrlesip kom· 
şularnıa canla başla baf:lanı· 
~crmi ti. \'atagımı übiir kösc~·e 
çektirdi imden. artık Dik'le be· 
rabcr ben de onu St')Tellcbili· 
)ordum. 

Kocası marangozdu. Sabahla· 
rı çok erken cidcnli. pa r~e. 
onun ark:ı ınd:ın, hemen kadın 
kadıncık tcmizlit;c başlardı. O· 
dasını süpürür, toz alır, tashk· 
ları, kapının önündeki kınk 
mermel'i yıkar. etrafa bol bol 

ffiiTAP DÜNYAMIZ) 
1 

«f IKRET'in Son Siirleri» 
Yazan: OKTAY AKBAL 

• O~ ~İİRl.En. Yazan: Te\fik Fikret. Derle)e.n: Ct.v· 
drı .Kudret olol.. l"a)tnla)an: inkılap Kitıbeci. is· 
lan bul. 

Bu kiıçuk kitap bize Te\'fık Fıkret'in mücadeleci yönünü sös-
trri)or. Yıllardanberl dılden dile dolaşan oTarihi Kadim•, 

•Tarihi Kadıme ıe) l •, c Doksan bc.e doğru., • Rubabın cevabı., 
• Re\'Zen'i nıalıl•ı-. rHan·ı Ytğına•. · S:ıncak·ı serif huıunınrla• 
gıbi ~ıirlcri en gtheııilir ~rkliyle hulu~oruz. Derlemeyi yapan 
Cc\ det l"udret Sol ok ) aıdığı önııözde diyor ki: •TC\ fik Fikret'in 
.. on §ıirlcrıml.-n bazılarını, başlıca büyük kitaplarına <Rübab-ı 
Şıkt>str, Halük'u:ı Defteri} girmemi_: bunların bir kısmı :>'a ken· 
dısinden izinsiz olarak. )ahut da doğrudan doğruya kendisi ta· 
rafından kile ık risalr-lcr halinde bastırılmış (Tarih-i Kadim, 
nüb:ıbın '('~\ahı), bir kıı:mı d:ı ha ıldıkları dergilerde datıınık 
olarak kalmı tır. (Dok an Bese Doğru, Re\'ZCn·i ?ılahllı. Sancıık-ı 
Şerif lluzur•ında \' .s.) Ywınlandıkl:ın devirde ço~u sert tartıs· 
ınalarn yol nçan hu §lirler, ilk basıldıkları ri alelerin \·eya det· 
gılerin buı::ıin kol:ı}ra bulunam:ımaları yüzUndcn ancak kulak· 
tan dıı ulan, h:ıhzada k:ıl:ın ve ·a ikinci i.icüncü elden alınan 
ı;ckillcrilc tılınn1rkle, orl:ıda dolaşmaktadır. Dunların ilk ha· 
ı:ıldıkları !.:ı~nakl:ırıı başvurularak. ası1Iarına uygun, doj!m ,.e 
toplu bir b:ı kı ın.n lı:ızırlıı.ııması, lazım oldukça kolaylıkla bu· 
lıınmalarını srı.:l:ım:ısı lıal·ımından fa~ dalı görülmllstilr.• 

Her şıirin ı.arşısın:ı o şiirin yazılmasında rol O)'nayan se· 
berılcr anlntılıl or. Böylece o meshur ~iirlerin hıkiyclerini rle 
ö~rennılş olurnruz. Iler şiirin altında rlr.rleyicinin miiracaat et· 
ti~i lrnyn:ıklıır H~rılmi tir. Bu siirler Ôiiyilk insan, ileri kafalı 
mucadeleri Fıkreti ı:lizlcr onünı>. crbor. Onun daha o yıllarrla 
insan of:lunun kurtuluşu ) olunda kendini ortaya attığını, her 
tütlıi terili 1, cehnlell. batıl Cikirleri yıkmııya u(!rastığını an· 
lıy u:. Zulmün, cmperynllzmin kahramanlık adı)la yasatıldı ı 
dcHrlHl lanetle >iıdeden şair şu unutulmaz mı ralan insan oğ· 
lunun hafızasına > üzyıllar boyunca yerle;ıtirmlştir: 

Kahramanlık- l:Sası t.an, \ıth:icf; 
Beldeler dAne. ordular mahv t'l; 
Kes, kopar, l.ır, ıirükle, eı, )ak, )ık; 
r.;e ·Aman• hil ne ·Ah~· isit, n • • \'aak•;; 
(;eçtigin ~rr ölünr. elem dol un: 
Ne ekinden < rı, ne ot, ne :yo~un; 
~ön ıın e\ ltr, . ürün ün aileler: 
l\nlma ııı hırpalanmadık bir l"ttr: 
Jlrr ocnı. benze in mezar tasına; 
ilamlar insin ) etimlerin ba ma ... 
nu ne 'i<:dan ı:udaz senia, ne !ır; 
1'ere geç saheıiıık. ey erdir? 

Önsozdc dcnildi~i gi~i 1''ıkretin önemli son $İİrlerinl da~ı
nıklıktan k-ı.ırtarıp bir ara\·a toplamaktan daha üstUn bir iddiası 
bulunma)an bu küçuk kitap Fikret! se\'enlerl her bakımdan 
memnun edece~ özcllıklr!ri kendinde toplamıstır. 

gz silahın ' • • 

• eçti e 
Alman Propaganda Nezaretinin 

1945 de harbin gidişatını 
kökünden deği~tirece~ini SÖY· 
ledilli · Mucize Silah · acaba lı:ı
kikatte 'nr mı idi? Bu cihazın 
Şikago, ·e,york \"C San 1-"ran· 
si ko'yu kısa zamanda ~erle yek 
san edereği hakkında çıkarılan 
söylentiler ne dereceye kadar 
doğru)·du? Binlerce defa teyit 
ve tekzip edildikten sonra bu 
meselenin esrarı 5imdiye ka
dar çözülmüş değildi. Fakat bu
ı;ıiın bu muammanın aydınlan
dığı ı;:örülmekte ve ·Mucize si
lahın• hakikatte mevcut olmak· 
la beraber kiiğıt üzerinde kal· 
dı!!ı anla~ılmaktadır. 

1 numaralı Alman gizli sila· 
hının planları 1!J43 sene~inrlc 
hazırlanmış, fakat '(lroje imal 
safhasına intikal ettirilemerlen 
harp sona ermiş bulunuyordu. 
Çilnkü siliıhın plan safhasından 
im:ıl safhasına geçebilmesi için 
asgari beş seneye ihtiyaç \ardı. 
Cihaz, ancak 1948 de askeri ba· 
kımdan kullanılmaya elverieli 
hale getirilebilecekti. 

su serper 'e tir ya~ındaki ktzı San"er projesi 

Gülse\ i iskemlesilc gUne~e <>- !\eıtir? l\luhendis San,.."'er'in proJe::.ı· çapta tutulduğu takdirde alet tepki silı·ati elde edecek, 348 
h r·r h r·r Gizli silahın projesi Sanı;er turturdu. Bu arada, a ı a ı ne göre bir l.;iı;ilik uıak bom- 100 ton a~ırlıkla üç kilometre saniyede aşağı yukarı 100 kilo-) -ı 1 k d'I adında hir mühendisin hıı· • şaı·kı söy er, Gu sev e, ·e ı er· hardıınan cılıazının ba~lanı:ıçta uzunluğunda bir çıkış yolundan metre irtifaa çıkmıs olacaktı. 

1 ., · 1 b" t" ı·· k lu. ııııdan ba~ka bir şey drı!il· ··dd t f d ·h c, ruzgar a, ır ur u ya ama· · " l ükselmc kabiliyeti saniyede saniyede 500 metre, yani saatte Bu mu e zar ın a cı az, 
d ııı k.. ti 1 k d s di. Plan, bu .. "ünkü atom bomba· • B 1. t p · 

111 1 ·om re ·onuşur u: • en 7200 metreyi, yani saatte 25950 1800 kilometre süratle uCkı o aı;ır yağ, ery ıum ozu, oyıso· 
b d t '? B k sı ve uran daireler gibi teknik b · k 'j · ura a o ur e mı. en ·ıııma ' kilometreyi bulacak üç tonluk !arak Katapulttan fırlatılacak utyl ile mayı o ·sı enden ıbaret 

harikalat'ın tahakkuk ettirildiği . §İmdi çay yapayım, mama )·apa· bomba •·iıkü ile dünyanın her \·e ,.erden •·ıı-a •amanda 30 de olan 87 tonluk kuvvet ihtıyatla-
k h l bir devirde bile kıvmet \"e ehem J .r " · 4 

yım .. Ay, ·örol işalla çıra g · · noktasını bombala.\'abilecekti. recelik bir me,_·ille t.·ükselecek· rını tüketmi~ bulunacak \'e &a· 
b. H · k d. B k G'.lsev mivetini muhafaza etmektedir. .,, 
ı... anı ·e ı... a • u · Ri;·azi~e. fizik ve kimya bakı- ~lcsela Avustralyada Sidney ti. Çıkıstan 36 saniye 60nra Ra atte 23,920 kilometre süratle 

bak sana bakı) or ··· Gel pisi Pi· · b" · k ·· ·ı · 1 · k yol alırken hafif me)illerle al-si gel...• Sokak halkı bil'er iki· mından tamamile realiteye uy- sehrınc yapılacak ır hucum, ·et motorı e ıs eyen mermı ~e 
ı;er u."anma.va bacla•·ıp, pencc· gun teknik şartları ihtiva elti· Almanyada kalkıs. iniş dahil !indeki bombardıman cihazı, çalacak \"e böylelikle tekrar ye-

~ J • h 1 1 ı·· 1 kt d' rt tt r zl ı· · kı· ıoo t r l'k t 'ki b. re inecekti. reler açılırken, 0 da mangalı ği ic;ın aya ma ısu u o ma · an o saa en a a s ırınıyece · ı. a mos eı· ı az} ı · e ır s:ı-

U)andığımız zaman, sulanmış m:ıım!!.,.,===~....,....,....,._.,.,..,.,, _____ ._. ...... ,,_,~.,,...,,....----

.. tük 
cak bir taarruzu. bu ttaıı 
rın toplandığı ,Manha ba 
nin güney ucundan r 
tli Central Park'a kada ıtıil 
büyük bir sahayı tanı_ıı 
ctmeğe kfıfi gelecekti!· 

So\ J etltrln elintt 
Geçen planlar 

1936 danbcri roket ~ 
hakkındaki tasarıls ıı-. 

nınmıs olan Dr. Sanı:cr.o 
çinde raket araştırn1a ! fi 

""d"" il.,,.. netirilınıŞ mu ur ı 15une ,. ·ilC 
rarla mesai arkad:ışJaı 
ı;ıni tekamül ettirıneğe 1~ 
mıştır. Gizli çalışnı:ılar .iti 

. 'c J kadar onun irlaresı 11 
~ilik muhafız takımı~!n pli' 
ti altında de\·am etnıı .. ıti 

çecceo hakkuk safhasına ge ur 
da enstitüden ayrılntlŞ · 

194.5 de Almanranın 
3

, 

nu müt~akıp Frao"ız h 
enstitüsünde çalışmak git 
Fr:ınsaya ('ağırılan sınJ;tt 
len Fransada bulunınıı t 
mesaisine orada de,·an'\31" 
tedir. Mlihcndi~ln p1aıı ıırt 
man mağlübiyetinden so 
~etlerin eline geçmiştfr. 

0 
Sovyetler Sanger'i~ . P~ıı 
tahakkuk ettirmek ıçı~. te 
lı sekilde faaliyet gol\ 
tedirler. Halta Kr~ın \, 
sahibini arkadaşlarıle te 
Rusyaya kaçırmağa ~ 
etmiş ise de bu işe rn 
dilen kızılordu albayı 
je\ 'in hürriyeti se<:İP r,oıc 
kalması ile te~ebbilS 8 

uğramı§tır. • . ı t 
Çe\ırrll· yakını çayı dcııılemis olurdu. =-;:uz:a:k:tı:;;r;. ;:;;;=~:~=::::.':l'a:a:rı:ıı:ın:=h=;eıı:ıpları daha seniş ni~ede iıç buçuk kilometrelik Du silahla, Ne,•yorka yapıla-

toprak, kızarmı~ ekmek koku· ~ 

:mndan. küçük bir çocuğun, ya. ~illllJJı '- ~ rım, tuhaf, neşeli sesine karı· m 
5an o genç kahkahadan, !arkın· O tqJ !-·, ~r.,- - ./ /- ~ 
da olmadan bir saadet his i, me- c- /) ,, ......,....._..,.-.. 
sut olma, ferahlama, her şeyin / f ~~ 
yolunda olduğunu zannettiren \.- ~ .y 

. ümit etmeye hazırlıyan • bir ~~ ~L' • " u 69 """ tıit .., 
duygu alırdık. Onun pencere· l1r/Ll'i /N /Ç YU. IJ /~ ),~ ·-'~')/ 
sinin önünde kızını do) ıırclıığu. "'f"frr 
nu, radyosunu çalıp ke~linc -'-"- r .::../~ 
baktı~ıııı; hepinıi1c anl:ıtaca~ı ( BU SE.RIİVIM CiİNl.iİk' T€,t:Rİ-
bır sürii şeyi, ı·iiyaları oldugıı· KA /~E /t,/<:-/Ç/ YOKTU~) 
nu, canının katiyen sıkılmadı· >'' 
fıııı bildiğimizrlen. günümüıe 
dah:ı rahat ba~lardık. Yattığım 
ycı·den, yarı uyur ~arı uyanık 
onun Is yapışını. satıcılarla pa· 
zarlık edişini dınler, her kah· 
k:ıhada da mutlakıı güliimser
dim. Sabahtan akşama kad:ır. 
yaparak o kadar çok i~i olurdu 
ki.. Kadınların 11a ıl boş otur
duklarına şa~ar, lıizim kadınla
rın a~zında küfıir halini kaybc· 
den açık ~a1:ık konuşmasıyla 
.... Ayol, derdi, bu karılar ne 1 
zaman iş yaparlar, ne zam:ın 
~·emek pişirirler ... Hepsi sok:ık· 
ta ... Varsan baksan evlf'rini B .. 
götürüyordur .. • Kadında Ö)'le 
bir canlılık, irilik, şefkat, neşe 
\'ardı ki, kabına sığamı)'or, 
hunları, gücünün l·ettlği kadar 
hepimize dağıtıyordu. Hastayım 
diye, bana, esinin dostunu. hah 
çesındcn demet demet çitek ge
tiriyor, boş bir \"akit bulur bul· 
maz. Gülse\•i kucağına aldığı 
gibi pencerenin önüne gelip 
benimle laf atıyor, canım sıkıl
masın diye ne yapacağını şaqı. 
rıyordu. Albayların kiracısı ih· 
tiyar HasnA hanım. o geldikten 
~onra, çarııı. pazar 1 inden kur
tuldu. ·Elime mi yapısır. Allah 
aşkına ne lazımsa ben alı,·erl· 
rim, na~ıı olsa ııidiyorum.• der· 
di. Böylece, artık, sokaktan ih· 
tiyar bir kadının, baca~ını sU· 
rüyerek, titreye titreye gelip 
geçişini görüp, yine farkında 
olmadan bir bt-zginlik hissi al· 
maktan kurtulmu5tuk. Şimdi 
Hasna hanım, köşe penceresi· 
nin önünde, Gülscvl kucağın:ı 
almış, ihtiyar ninecik rolünde. 
tatlı tatlı oturuyor, dua ediyor· 
du. Duymadıi!ımız bu dualar. 
onun sakin halinden bize ged· 
~ or, kendimizi emniyette hi~se
diyorduk. Hayriye kumral, iri 
kalçalı, ışıl ışıl bir kadındı. O· 
nun i ini bitirdikten sonra file· 
5İni alıp sokağa çıkması ile. 
günlük hayat eanlanıverirdl . O, 
çarşıya değil de bayrama gidi· 
vormus ~ibi sevinçli olurflu .. 
• ... Hadi Nermin hanım. Harii 
Feride hanım .. • diye, komşu· 
!arını çarşıya çağınr. fasulye. 
nin, .balığın, kirazın fiyatlannı 
haber \erirken asmalı çarşının 
bütün neşesi. ı:Urültüsü sokağı
mıza gelmiş gibi olurdu Heı 
car§ı) a çık1$ında, sa~an sol· 
dan siparişler alırdı: • ... Hay. 
riyeciğim, kuzum, bana bir de· 
met maydanoz alıver .. Hayriye, 
benim ekmeği unutma. gözünü 
~eveyim ... Hayriye ayol, ne olur 
bize ... • 

O, , A .. hanım, hedava buldu· 
nıız ı;:aliba .• • derdi. Basardı kah 
kabayı. Ah, o gülüşü . Bu, :ı.·e· 
diğini, içU~ini, ~·aşadığını inkar 
etmiyen, dünyaya geldiğine de
li ~lbl memnun olduğunu i!An 
eden bir kahkahaydı ... Çocuk 
sevmek ihtiyacında mıyız7 f&te 
Gülsevl Bu, kimseyi :radır.:amı· 
yan sıhhatli bebeği bizim için 

-
doğurmu&tu Sanki. •Atın öpUn, -
se\in .. • der cıibi bir halle. onu 1 l:::::ı.....;..::!!~=~===-~"~;,,· ~··;..c~·~-;,:·;.;· -;;.,:·;·,;,:··:J• L~~~~~~~-=-<-========= 

(Devamı 5 incide) 
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~1\PRAZ KELİ~IELER 
ESA'l1 Ha%ırlayan: DA1'1DlJN 

~(/l 
~Orıd -

1 
°11 aşağıya : 

~~eıed; GUnün kısımlarından: Milli Mil· 
ilgıu. ~ok kullanılmış bir başlık; Batı i· 

ti.: birlik ~r. 2 - Bir göz rengi; Asker! 
a• a ..... • 4• ı·enk asalet unvanlarından bi· 
~ ~o u~alata tarzında bir vemek: Binek 
l' Ceoh ~nu!1 bir yeri: Bir kadın a~ı. 
d Pek. 5 e. Bır maden: Sahip; Korkak: Bır 
~ ltıir: Al Kunduranın alt ucuna vurulan 
6 ~k Ye e~hesap peşin verilen para; Boya· 
e· ret· 1{ın . kazınıp temizlenmesi. 6 -
e A]ı~r ~ılayctimiz: Tef: Anıt. 7 - Ü· 
~1' Ba~ı erış yeri; Dikkat ve ihtimam. 
la ~!l llid havvanları yürütmek için kulla· 
tatırı J!lirı a, .Uzunluk (arapça): Eski Mısırlı· 
la~an ha\~şı; Binanın bir yeri; İşimize ya· 
b ,llıı,-da va~Iardan biri. 9 - Eski unvan· 
~~ıi hıt~~n bıri: Cok kullanılan bir ilaç: Ça· 
d ~ ~INUr ~ahta parçası; Kemer. 10 -
t n biri· tlerınden biri: Duvarcı aletlerin· 

· liir' 
1 
şa:ı:t sıfatı; Bir içecek. 11 - Yi· 

t n~ılız ölçüsü; Pek çok; İndirme 
"' ~ ı.C!l~ - Bir nida· Bal;fü:ıkı bit-b:tY· 

t ta ıa lıf tnahsulleri ~araoça. cemi ; Bir 
\ l";"" Ieydana çıkıp f!Öriinme <arap-

• bir ~ta ·er yer kırmızılık halinde be· 
t e rr d ı~tphk; ArıTo: altın; O!c1t1 ·ça s'ir· 
ı. · Akıı· <'".ıc;fücn hava. 14 - Ekip; Sa· 
ta:ıa'l"a. ~ Bı_r tavla sayısı. 15 - Bilimler 
clq .kt hir~ll'ıı\: Yukarıdan a<:a~tva 2 numa· 
Ilı~ ıı, ar 

1~~1 hlimcnin tıp km; Hindistan· 
~~~İsi. i 611r CC"cıit kft~ıt; Es:i bir silfthın 
il(• <aınhu - Bön; Bir crkelc c:dı; Dcve
~ıa aıı k:ı ru; Kesin. 17 - Enerjik; Fena· 
t tı: J:\i .. sı ?l.mıyan; Memnu. 18 - Beynn 
ili ~:ı ti \ti 'F>limiz: Sözden dönme (a· 

Solclon sağa : 
1 - :Aleni <iki kelime); Her seyi gö

rüp işitmek üzere tetikte olmak <üç keli
me). 2 - Ekmek (farsça); l\Iihver. 3 - El· 
bisenin eşya torbası; Yanlış; Amerika Bir· 
leşi!: devletlerinin An,glo Sakson dillerin· 
deki kısaltması; Bir vilayetimiz. 4 - Cö
mert (iki kelime): Aldanmaz ve aldatılamaz 
(iki kelime): Vunmca çok acıtan (iki keli· 
me). 5 - Hale (yeni kelimelerden); Alış 
veriş \'asıtası; Sinema şeridi. 6 - İnsanın 
sevdi~i hayvanlardan biri; Bir deniz tek· 
nesi: Baf?lama vasıtası. 7 - KUfürh:ız (iki 
kelime); Çok ve gürilltiilü konuşan (iki ke· 
lime). r. - Ncron gibi herif: Bir Rus schri. 
9 -- Bir av vasıtası; İslamın sartlarından 
biri: Sivasi fırka. 10 - Kendi halinde ve 
sessiz (dört kelime); Palamut soyundan hir 
halık. 11 - Bir erkek adı: Hamam kundu
rası; Kısa zaman. 12 - Beş kıt:ıdan hiri; 
Hürmet. 13 - Tıknefeslik (iki kelime); Her 
l~angi bir işi görmekte beC'erikli {iki .keli· 
mc). 14 e....: .Fasıla; YP.meni~sü; AYtUpa ül 
kclPrindcn biri. 15 - Çalısına mevzuu; 
J;ski Yunanlıların bir müzik aleti. 16 -
Adi ve .serseri <iki kelime); Uzakta hulu· 
mıp görünürde olmty:m Ciki kelime). 17 -
İlletler (:ırapça, cemi); Sanat: Hamız; Bir 
~inir illeti. 18 - Acıc:ı bir icki: Yerme (a· 
rapça); Scbeke: Küme. 19 - Uğrak: Kibirli 
<iki kelime). 20 - Dam pervazı: Yuvarlak 
tiim~ck. 21 - İsim: Umumi korku ve te
laş: ı\frikcıda bir ülke: Elim. 22 - Uğur· 
suz kimse: lrl y:ırı \'P. ~üçlii kuvvetli kim· 
se (ild kcllmet 23 - İlave: Bir besi mad· 
desi: Tokat vilflyeti ilçelerinden biri; Bir 
renk: LekP. \'«? hllhassa manevi leke. 24 -
Para nı:ılıfazcısı; Bir hayvan yemi; Soydan· 

\'ATA~L'I iLAVESİ ----------------------------------

YA.QI DcL.İ BiR HALIJE CÜCE Af)AAtLARA 
OOGRU KOŞA/v' TUSKER ~ IV/Ş'llV A~4N 
BiR )'ERLİYE J NE~EDEN GELDIG/ BE_ 
LiRSİZ B/R OK /SAB&i'T Err/. 

kORK//l.>AN ŞAŞIRAN CÜCE -40Al1tLAR KVL.t/BE ... 
LERi~.E K4ÇT/L.AR VG'" TUSKG'R LYNN <7A'2'
NER / 4L4R4K Ol?M.4/tl"A LJ.4Lt)/. 

a-

J 

lfaricf at. 19 - Bir edat; Hareketsiz 
"e ~<:tik 20 - Bir renk: Uyku (Farsça); 
~ı t!!tlavi tc kullanılan bir harf; Muavene 
'/\r l~rl<'rinden biri; Tokgözlüluk. 
)} S r~? Esrar sarhoşu: Bir hasta ye· 

~· rı\ıını l.~nteclcn mütevellit deri katkı· 

!ık. 25 - Ketum <iki kelime); En ufak sesi :--------------··------------ -------·-- ----------------duyabilecek tarzda tetikte {iki kelime). 

22 _ 3 ~lk maddelerinden biri; Bir e· 
l· dır ~ır ajans; Menfaat; Temel; BU· 

· .. 3 - Tasa: Erkanıharp; Bir 

kuş; Yukarıdan aşa~ıya 15 numaradaki i· 
kinci kelime. 24 - Argo: Pek züppe kız ve 
•a kadın: Kadın hükümdar. 25 - Zamanın 
kısımlarından; Çocuk kundurası: Sert; Cet. 

ı ıı, r ı , 

' ~il~ 
-ıa b 

' u larnra: .. 

YAZISIZ 

• 
- Eynb: l'iDe Dupoııt'lar yemeğe geliyorlar! 

(Bası 4 llncüde) 
kucaklarımıza bırakıvermişti. 
Çocuğum nerede diye merak 
etmez, isini gUcUnU yapar, şar
kısını öylerdl. Yalnız bir ara 
pencereden bakar, ortalıkla ki
mi görürse sorardı: ·Benimki 
nerde? Ha, iyi, iyi Yok, yok, 
hani, nerde diye sordum.• ve 
gülerdi. Gillerrll işle! İçinden 
geliyordu. BugUn, sokıı~ımızda
kl blltlin evlerin pencerelerine 
sıralanan dizi did 5aksılar Türk 
evlerinin özelliklerinden biri O· 

lan, pencerelerde çiçek yetiş
tirmek merakı bizim sokağa 
Hayriye ile grldi. Ev\'eliı onun 
penceresinde, ('İğ bir maviye 
boyadığı parmaklıklar ara51nda, 
sardunyalar. ıtırlar, klipc ciçek· 
lcri o kö,~yi, o eski ahşap evi 
enlcndirdi. Oradan. kö~edeVi 

Cemile hanıma. bitişiklerin kii· 
bik penceresine, sonra bütün 
evlerin p('ncer('lerine g('çti. Ar· 
tık, sabah akşam kadınlar hem 
çiçeklerini suluyor, hem konıı· 
şııyorlıırdı: •Aman şu sardun ya 
}l('k gUzel açtı ma5allah .. Bizim 
tarar pek giincs.. Geçen ~ün 
bizim Nariyede ~ördüm. bunla· 
rın ebrulisi var .. Vardır, ayol 
ıtırın çiçek açtığını da hiç bil· 
me2dlm .. Ah canım .. Nahldenin 
ortancaları pek gUzel oldu. E. 
orası, hem sabah. hem akşam 
ı:Uneşl atıyor• Şimdiyc kadar 
akılları neredeymiş bilinme1 .. 
MesefA, ekmek kızartmayı i!a 
ııüpheslz herkes biliyordu. Fıı · 
kat kızıırtmnzlardı. Üşenılirdi 
her halde. Halbuki • her şeyin 
de oldu~u gibi • Hayriyenln ek· 
mek kızartmasında da ayrı bir 
r.evk, bir neşe vardı. O sıhhatli 
bir kadındı . Kızarmış ekmek 
yemese rle olurdu. ·Su içsem 
~işmınlıyorum• derdi. Elinden 
gelse bana beş on kilo verip 
hemen yataktan kııldıracaktı 
Mesele, sabahları evin kinde a· 
leşin sıcağını, ekmeğin koku~ıı· 
nu·duyup, glinlilk hayata, o an 
!alamadığım saJllıım dunııyla 
başlamaktaydı. Hayriye bunu 
iç gUdUşUyle yapıyordu. ŞUp· 

• • . ra .kahkabalannı bir burukluk 

O Z S U , U 
'eldi. Bir iki derken ev sabi 
bl, kiracı kav~ası ba§ladı, bil 
yUdU.. Ev sahibi edepsiz, tır 
fıntı bir şeydi. Heyriyenin da 

heslz. Çiçek meselesinde oldu· 
ğu gıhi, ekmek kızartmak, ka· 
pı önıi sulamıık, tahta silmek 
de Hayriycden t:eçti biıiın so· 
kağın kadınlarına .. Gilııler geç· 
tikçe, sulanıp sUpUrlllen soka· 
tıın ta~lan parladı, kaldırım ke
narlarındaki otlar, suyu cörUn· 
ce gUrle~ip yeşillendi. Hayı iye. 
nln ektiği hanımelleri balkon· 
Janrnıza sarıldı .. Sokuk toı:lu 
halinden, suprtlntUdcn kurtulup 
serin renkli, bahccmsi tıir hal 
aldı. Hayriye bizim sol.ak \'e 
bizler için ıışı yerine geçmişti. 
Zamanla, pencereler sakatla a· 
çıldı, başlar sokağa uzandı. Da· 
ha sonra. geceleri, knpı önlerin
rle sanclalyalar çıkarıldı, kapı· 
dan kapıya konu malar. şakalaş 
malar başladı. Dellkıınlılar rıh· 
tım boyuna gitmektense• ml'rdi· 
venlerc oturu\·erdilcr isten gc· 
len kızlar, ellerini yüzlerini yı· 
kndıktan sonra, onlara katılıp, 
iki üç lafla glılmeği cana min· 
net bildiler. Evlere hapsedilen 
çocuklar, yıkanmış, temiz beton 
!arda top aynnmanın tadını çı· 
kardılar. 

Hayriyeyi se\ mekte, bUtün 
sokak halkı ilk defa olara'< b1r 
leşti. Ben bir gUn lyileşebile 
ceğime, bu sıastalıktan kimse 
Jıin ölmediğine onun sayesin· 
de inandım . • Deli mi in ayol, 
derdi, dur bakalım daha no 
gilnler göreceksin. Bizim ~u 
ran kadar olma, senin yarın 
kadar kalmıştı vallahi.. Slmrfı 
görme, arslanlar gibi evll\ 
dım .. • Bize biti ik oturan Do't 
tor Fahir Beyin kızı ?ılehlikıı. 
bir adama Aşıktı. Sinirleri ha 
raptı. Kendini öldilrmeye b :ııı 
kalkmıştı. Nasıl oldu bilinmez. 
bir glin, yalnız ikimizin bild ll?' 
bu sırra Hayriyeyi de ortak \'!' 

dostumuz olarak bulduk. 
• ... Gençliğine yazık vallahi, 
diyordu. Yarın unutur. Erkek 

milleti değil mi? Nelerini göl' 
düm ben.. Hadi hadi, ye ıç 
keyfine bak .. • Sonra bir hl"~ 
ye anlatır, erkekleri yerin c!~· 
bine batırır. çıkarır, basardı 
kahkahayı. Onun bize taşıdı~ı 
yuzcr gramlık nohut leblebl ı e 
rinde, bize pişirdiği • e\ de rl!· 
zımıza sürmeyeceğlmlz · k:.ıv 
ruk yağıyle yapılmış •tll b,ıJ. 

gur pi!Avlarında, onun sofra 
sında yediğimiz, yanına iki b:ış 
soğan kırılmı§ istavrit kız:ırt 
malarında ne vardı acab:ı? 
Ben i) il eşmeye onun ncşesıy 
le başladım. Mchlikada ne ı;! 
nir kaldı, ne bir sey. BUtlin rr· 
keklerin bk oldu{ıuna, bcp9i 
nln meramının ııynı şey oldıı 
~una inandı inanmış cibl ol 
duk • lçim

0

izde bir sızı kald ıy 
sa da kendimizi daha ~kıl'ı, 
daha muka\•cmctlı bulın:ın•n 
rahatlığı itinde H:ıyriye·, e 
• ... En iyisi kırık oturak lh 
tUnde can versin• dedirtip gel 
dlik 

\'ine günfin biride, onun ,.., 
ki bahı;e kapısına taktı~ı r;ın 
gırak hepimizi, gUoleroe gli! 
dürmüstil. Kapının her açıl·p 
kapanıcında çıngırd!ldıkça • Rir 
C}ngırağımız eksikti• derdik. 
Üç dört gUn sonra kolları ·ı 
vayıp bir kUmes )'aptı tkl Uç 
tavuk, bir horoz aldı. O mavi 
parmaklıklı pencereye bir ka 
fes tivlleylp içine bir kıınary:ı 
oturttu. Nihayet: ·Buyurun bl· 
zim çiftliğe bir kahve itelim· 
de)'ip kahkahayı koyverdi Sıı 
hiden de o gUnden sonra Jııb~ h 
uykularımıza horozlu, çın6ır~~ 
lı, kanaryalı bir çiftlik Uyos 
karı§tı. 

Daha daha .. Onun her hıılı 
hoşumuza giderdi. tvlllkle. nı
şeyle öyle dolu, öyle l?Bmaıtd 
ki inszn ona kızamazdı Rııı! 
yoyu çok açardı. üstelik kendi 
de beraber ı:Clylerdi. ':Ulsev'i 

de hoplatıp zıplatıp bağırtır muına basıyordu. Nlhaytııt 
dı. Ama bu hiç birimize do Ha,>rbe de başlayl\erdl. GUn 
kıınnıazdı nedense. Bu ndyo !erce onların kavgalarını, '.ılı· 
açma meselesine, Cahit Beyle rı~malarını dinledik. Hepl:niz 
rlıı kiracısı emekli Albay ~R· Hayrlycylc beraberdik tab!I. 
hlr Beyin kızdığı bir sab1hı Dik bile ev sahibi ıeçerken 
hiç unutmam. GUnlerce önlinıe hırslı hırslı hırlıyordu. Hayri 
gcle!lc anlatıp gülmüştüm 53 ye bUyilk bir ka\ganın sabahı, 
hir Doy aksi. huysuz, suratsız eşarbını b:ığlııyıp çıktı, lki 'ün 
bir adamdı. O sabah müthiş ıçinde ev bulmuş. Acele top 
sinirlenmiş bağırıyordu: ... run landı, kapıya yUk arabasını Cl.a 
böyle şeyin içine, rahat huzur yayıp, eşyalarını > Ukledl. He· 
)Ok mu yahu, bu kadar da nl pimiz garip t:arlp, pencereden, 

ki K ·u kapıdan onu uğurlamaya cık· maz ... • arısı: • ... ı avış oı 

canım beh desen duyuluyor .. • tık. • ... Evim pek güzel, di 
diye 8 ağı dan aldıkça: • Duyu yordu, deniz derya ay:ık 11l1J, 

önlimUz bostan. Allabaşltına 
hırsa duyulsun efendim, ~ahsi çıkın cıkın gelin. Sabahtan 9 
hürriyetimiz .. • diye sesini b:Js lin, beklerim ... , Yine gUIUyrır
bUtUn yükseltiyordu. O ~ıra:la du ama 0 eski gülüşü gıbi rle
§arkı söyleyen kadın da, tıanki 
lnadınaymı, tibl B\'aZ avaz ~"Y l:ildi. Hepimiz çok Uzgünd'jk. 
kırıyor, of çekiyor, adamca~ı Ilayrbe çocuğu kucatına aldı, 

ı zıvanadan çıkarıyordu. Taın arabııcıya: •Hadi karde~l;1ı• 
o arada Hayr!yenio ne~ell so dedi. Bir oey kalmasın diye e
si, o gllzel kahkahası çınladı: \ i bir kere daha dola~tı Tnm 

A D il k •• giderken, ba&ını kaldırıp, pen •··· , a.. e arı, ne .-ıçırıı 
:vırtıyor bu b!Syle!• Ve rad\'O cerede. l~atlı loatlı sigara içeıı 
yu kastı. Sahir Beyin pencere- ev aahıbıne baktı. Baktı, b11t:ıı 
nln llnUndeki koltuğa oturııp, ve kendini tutamayıp bosa.nd.ı: 
başını sallıyarak glllUmseyiş. ·Tuh ... Boyun bosun ~evr.ıls!ll 
hAIA gözUmUn önUndedlr... lnşal.lah e mi, al ~vln~n dırek-

lerinı kıçına sok şımdı ... • 
Ha~rlyenin ko~ası, ozun brıy Ah Hayriyecik! Ne çok ıü. 

lu, glilcr :vUzlU bır adamdı He,. müştük 
aksam elinde salatalık 'IP,vn ... 
kcsekAğıtlnrı ile gelir. ıcız.nı Aşı tuttu bir kere. Artık 
kucağına alıp pencerenin ı:sr.U Hayriye olmasa da sokak lıl 
ne otururdu. YUzUndeki hu?ıtı· um. GUnJUk dertlerimize, şah 
bir kadının bir erkeğe verebl si sıkıntılarımıza, kederlerl:nl· 
ıeceğl yaşama zevkinlr. en eU· ze, ancak kendimizi allkad:ır 
ıel ifadesiydi. Mehlikıı derdi eden, dUnynmııla kendimb ıı~·.ı 
ki: •Biz kocalarımıza hlt'blr 10 sındakl didltmeye rağmen, 6J · 
man bu hu::uru, bu sUkünu ,.,, bahları. temiz, serin, ı:içe'di, 
remiyeceğlz. Bizde yok çUn'ı\ü lnsıınlarıvte anlasmıs. sevll:nış 
Su kadına bak. blitUn bir .oka bir sokaktı uyanmak, akşam 
~a yetti. yetişti.• Uıun Jıun lar•. böyle bir sokala dönın~ıc 
konuşur, konuşur. sonra: , Vay -mademki buna mecburu:t
canını! • derdik. Saşardık. bizi daima bir tara!Pnızdan :u· 

Ondan bize gelen yaşam:ı tuyor. 
zevki. Ust katındaki kiracı ç• LAkın Hayriyeyi çok arıyo-
kıp ev sahibi taşınıncaya k:ı ruz. 
dar devam etti. Bir ı:ıman r.ın Nezihe Meriç 



Basketbol üstadı « Harlem» takımı şehrimizde 
.... --""""" ~--~- ------~--- ~ -- - ----~ ....... - _......,.... ........... ---- ......... - ........... _ 

Sirah basketbol canbazlarının 
oyun ve gösterileri beğenildi 
Maçı, 

sanatkarların 

H rlem 49 -32 kazandı. tanınmış ~merikalı 

atraksiyonları alaka ile takip edildi 
Yaıaıi: 

KEMAL AYDAR 
Atraksiyon, müzik ,.e 

JJolmabahçe stadı .. Haydi m.: 
ikisi neyse amma Dolmabahçe 
tiladının bunlarla alakası ne 
dıye şasmayınız. Dün stada git 
miycnler bütün bunları bir ara 
da ı:örmcktcn mahrum oldu· 
lar. 

Dünkü sıcak günün serinliğe 
~aklaştığı saatlerde, 17 de Dol 
mabahçeniıı yolunu tutanlar 
3 alnız, Amerikalı basketbol 
t'.ambazlannın sihirli oyununu 
i:oreceklcrlni düsünmekte hak
lı idıler. Fakat ne umdular, ne 
buldular; Yalnız siyah cam
lıaz.ların harika baskelbolünü 
H in anı sasırtan hareketlcrf. 
ni mi? liayır, hayır orada daha 
ne umulmadık şeyler yoktu ki: 
l3ale, müzik, çesitli atraksiyon 
!hepsi \'ardı. \•e bunlarla birlik 
te. hayret, heyecan kahkaha .. 

Siyah ba. ketbol harikaları
nın le kil ettiği topluluğa «Har 

lem trupu• dense yeri var. 

Jlarlcm • Cellics basketbol maçında s iyah cambaıların bir hücumu 

* Sergl sarayından sökülen bas 
l>rtbol pisti Dolmababçe stadı
nın ortasına yerle~tirilmi~. Ta 
mir gordUğu için alU tı tüne 
t:clmış olan z:n allı sahanın bu 

hali insana hüzün veriyor. Fa
kat o tarafı diisünen kim. llü· 
tün gözler, sabanın ortasında 
Gdeta bir mamure halinde fl'kil 
lenmiş pistte. Numaralı tribün 
bastan basa dolu. ckserl)et bcr 
mutad hanımlarda. 

Sporculann ı:ir:ş yerinde ren 

J.'HadeUiya , .e Şika&onun b ale yıldm 1\lis. Bandcndestel 
dans edeken 

garenk dev adamlar ıöründiJ. 
Spiker yu·tınırca ına bağırıyor, 
takımları takdim ediyor: 

ıOtuz altı senedir basketll' 
önde ~iden takım: New York 
Celtics.> 

Sarı csofmanlarile &evimll 
\'e Harlcmin dünyada yegane 
rakibi olan Celtics'liler piste 
sıralanıyorlar. Arkalarından si 
yah sihirbazlar ı:eliyor. Spiker 
de\'am ediyor: 

•İşle dört binden fazla maç 
kazanmış. ancak 260 defa mağ. 
IUp olmuş, Basket caınb:ızlan, 
Harlcm Globe Trottcrs.> 

Bu ı;iyah devleri biraz sonra 
daha yakından tanıyacağız. İki 
takım kar§ılıklı sıralnndılar. 

Her birini a~Tı ayrı simdi ta· 
nıyoruz. 

fste Celtics'liler: Kanada !ini 
\ ersitesinin en !\'Üratli oyuncu· 
su Claudell O\·erton, Şikagodan 
Bob Luksta, İndiyanah tiç kar 
desten biri, Milli takıma defa. 
larca ~eçilmiş William Gates, 
9.52 nin en iyi oyuncusu Rom
nie l\fc. Gilnary, meşhur şüt~·ü 

Tony Lavelli Ye diğerleri: 
Şimdi sıra Harlemlilerdc. 

Şiitor Glarence Wilson, en iyi 
profesyonel şöhret Josina Grf. 
dPr, İşte bir dev tak ımın t'n 
genci 2.02 metre bo~,ında D.C. 

ibson ve arkasından takımın 

profesyonel nizamname3ine ~ö 
re onnr dakikadan dört dene 
oynanacak. Her iki takımın ilk 
besleri yerlerini aldılar. Oyun 
basladı. Harlem hücumda. Da
ha ilk dakikada Harlcıuli cam 
bazların ne değerde olduğu 
me,>danda. Topu takip etmek 
o kadar ı:uç ki. .. İkinci dakika 
da ceza atı ı kazanan llnrlem, 
Gib on va ıtasile ilk sayıyı yap 

tı. Hemen arkasından Celtics 
hücuma ~eçerek kazandıkları 
ceza atısı ile ve GihTey vasıta 
sile tek sayılarını yaptılar. 
Maçın besinci dakikasında 

Harlrm 9-5 ileri durumda. Fa
kat bu m:ıçla ·ayı yapmanın 
kıymeti yok. füa~en oynayan
lar da ona kıymet \·ermiyor. 
llarlem yalnız numara ve cam. 
bailık gösteriyor. Siyah harika
ların hareketlerini tarife ~ığdır 
mak o kadar aüç ki. ilk on 
dakikalık dene bittifi zaman 
takımların ~ayı nziyeti şöyle 
idi: Jlarlem 21, Celtics 13. 

Bir dakikalık aradan sonra 
oyun trkrar basladı. Harlem ay 
nı kadro ile oynuvor. Celtic5 
bir oyuncu değiştirdi. Ilar1cm

lilerin her biri ayrı bir meziye 
le sahip. l\laç değil, ayrı bir 

ortaya !.:üçuk ve tahtadan bir 
çadır kuruluyor. Çadırın bir 
kanadı açık. Roy halkaları sihir 
1i ellerile teker teker gönderi
yor, onlar çadırın etraiında bl 
rcr tur yaparak açık olan ka· 
pıdan içeri ı:iriyoı·. lla~Tet et. 
mck bile kafi gelmiyor. Crlirü. 
1ecck ~ey doğrusu. 

«flarlem trupu> nun atraksi
yonları Lce ve Beverley Fcrri
enin akrobatik numaı·alarile 
sona eriyor. Harlem memnun. 
daha yok mu diyenler !;ok. 

* Şimdi maçın ikinci onar da-
kikalık de\'re·i ba~lıyor Harlem 
de meşhur tek kollu oyuncu 
harika Boyd Buie yer almış 

Harlem arka arkaya yaptığı 
~ayılarla 25 ci dakikada 37-18 
ileri geçti. Harlem, ~imdi sayı 
Japmak sanatını da gösteriyor. 
Tek kollu Boyd, habire sayı 
yapıroyor. 

Son denede 2.04 metrelik 
Garner oyuna giriyor. Sayılar 
45 i buldu. Bir aralık Harlem 
avertaym oldu. Oyun tekrar 
basladığı :zaman Harlem bir ce 
u atı~ı kazanıyor. bıınu artist 
Bili Rockie atıyor. Fakat top 
elinden çıkmasile tekrar grri 
gelip Adeta c.line yapışıyor. Hi 
le çabuk anlasılıvor. ·e.vimli ar 
ti t, avertaym da topu değiş

tirmiş \'e ucuna lastik bağlan 
mıs ba5ka bir top almış. Kah
kahadan stad inliyor. Ve böyle 
cc her anı ayrı bir leaet ta-

Harlem • Celtics basketbol maçından bir ıörünü' 

~ıran Harlem • Celtics maçı - ---- - -------------

49.32 Harlemın galebesiyle ni -1 Gu·· N ou·· z Go· ZOYLE 
hayete eriyor. Daha doğrusu 

•Harlem 'l'rupu• nun unutul· K k 
maz ~österilcri &On bulU)Or. o muş ~ 
Sayın okuyuculardan buriları ~ 

görmeyenler Uzülme inler. Bas " 

;~~~ d~a;;at ;;de~:~=!~~~ ı -- ::-::~ Balı 
çe &tadında devam edecek. - - - - - - - ' 

Yazan : GÜNDÜZ KILIÇ 

Şu Olimpiyatlar her zaman bizden bir iırü insan1rı.,,,. 
yPr ~·er de doymazlar. İşin dolfusu biz de oraı.ara ... 

talı al'ıcı kelleler ~-ollarız ki... Olimpiyat arifelerınde 
niıslerinde, azlelml'lcr, istifaya da\'etler, cezalar. ~ 
birbirini kovalar. Gazeteler suçluları didik clidik did 
efkarı umurrıiyeyc le;ıhır için yarış erler dururlar. •.o~ 
!ar sporcuların kibc.!oidir• derler. Zaten orava ı:ııd 
•B;!ıt kere göreyim de sorıra öleyim• deyip h.ac ~otu~ 
koyu müslümanl:.r gibi her şeye peşinen razı, tevek 
j,e girişirler ya ... Bu son Olimpiyatlara 22 adet idar1 
dh·ermic:iz. Lakin oradaki gazele muharrirlerimizin tel 
lıavadislerindcn, cl\inen?erin insaflı, insafsız anlat~ı ~ 
öğreniyoruz l:i kafil1:nıizin idare ,.e inzıbat bakımrrı ed'. 
yürekler acı~ı imis. fsin garibi, hesaba ı:öre üç c:por 
ld:ıreci düşiiyormtış. Anlıı~ılan ı?iderken orada bütün~ 
y:.~ak c:eyle_· cihi • di~iplin• de mrmlckettc hırakıJıve rdl 

ln'l;allah bundan dcrıı ıılıı ız gelecek Olimpiyatla 
~porcuya oir id:ırc<'i ~ rıhp idarecilikte .:-.ıan to nıarı·~ 
tel·riibe eriilir. &<iYl"<'e sporeularım111 yakın kontrol 
kaila bal "ihi ic!are etmek de mümkün olur herhalde., 
H'ıtife yaptı~:mın fıu·kında~ınızdır. Çileden çıka çıka 
nfrlerinin gcrilccı:k tarafı kalmavıp da şıkır .::ıkır 0 

ba~layanlar !!ibi ben de :roıopıtıp işi saka\'a vurdum 

---::;ı 

E. Çarles lı·~~ 

en uzun boylu adamı 2,04 met
relik Lee Garner, cesaret ve ira 
denin timsali tek kollu hnrika 
ba~ketçi Boyd Buic, t'n iyJ dl· 
riplinkçi Leon llillard, on be' 
senedir Harlemli takım kapta 
nı Babe Louis Pre slay \'e bir 
film artisti olan Bill Rockie ve 
Ermer Robinson .. 

atraksiyon SC)Tediyoruz. Celtic~ 
H:ırlcmden en az beş gömlek 
a~ağı bir takım. Diplinkçl Le· 
on llillard'ın şal1ane dalışları, 
Leo Garncr'in alay ederce.ine 
yaptığı sayılar, artist Bili Roc. 
klc'nin ha)Tet ,·erici O>'llnları 
devam edP.rken ikinci dene df" 
Harlem'in 29-18 üstünlüğü ile 
nihayete eriyor. 

cambaz J ack Gerclen ha~·ret Hricl numa. 
raluından birini JalliUken 

Nasıl sapıtm:ı:nwım ki? Meseli şu futbol idarecilerin!ı, ~ 
mı. hi, kiitii yfrmi senC'dir fııthol piva amızda dola-~ 
ıum da bu zevatın ne )tizlerini görrnü~lüğüm ne de is 
i"iımi~lif!im \ar .... 1'.iındlr bunlar? dıye merak' cdiP 

Mciğfüp 1 
Oldu 

Oı;:den (B. Anıcrikn) • 9 
(AP) - Dün gece Utah e. 
yaletinfn bu şehrinde YdPI· 
lan bir boks maçında ağır 
sıklet genç boksör Rex Lay
ne. eski dünya ağır sıklet 
boks şampiyonu zenci Ez
zard Charlcs'i sayı hesabına 
ınağlüp ctmistir. 10 raunt
luk maçın hakemliğin! eski 
ağır sıklet dünya 5ampiyo. 
nu, meshur Jack Dempsey 
yapmıştır. Demp eyin, tek 
hakem sıfatıle Rex Layne 
lehine verdiği karar, Ezzard' 
ın taraftarlarını memnun 
bırakmamış ve maçtan son
ra bir hayli patırtı kopmus
tur. 

l\Iaç sırasında Rex Lay
ne mutemııdiyen taarruz et· 
miş ve kaçak bir oyun tut
turan Ezzard Charles'i her 
iki elle indirdiği ço:: sıkı 
yumruklarla sarsmıştır. 
Dempsey raunthırdan ikisini 
Laync, birini Charlcs'e ver. 
mis, 7 raundu beraber~ n:.n 
etmiştir. 

Bu takdim e nasında hakiki 
bir artbt olan Bili Rockie'nin 
insanı katıltan lıarcketlcri se
yirciler için ilk sürpriz oldu. 

Şu, en kısa Harlemlinin bile 
ancak bacağı kadar olan beyaı 
da ment'cer Abe Sapcrtain. A· 
merikanın en iyi basketbol ha. 
kemleri de Harlemle beraber: 
Elliot Hassan ve Kasselmen. 

Takdim merasimi bitti. Kim 
senin programdan haberi olma 
dığı için, merakla \'e bir an ev
vel maçın ba~laması beklen!· 
yor. Hayret; pistte yalnız llar
lemliler kaldı; ve bir melodi 
ile o meshur ve sihirbaz misali 
gösterilerine basladılar. Top a
tışlar, alı~lar insanı hayrette 
bırakacak lıir incelik tasıyor. 
Hnrlemliler ne c:ımb:ız olduk
larını daha bu ı:-ö terilerile or 
taya koymus oluyorlar. Koca. 
man basketbol topları bu dev 
adamların avucunda tenis to· 
pu kadar kalıyor. Nereye ı•e na 
sıl atacağı belli defilkcn, topun 
karşıya &itmis ve yc'li bir nu
maraya hazır olduğunu aörüyor 
sunuz o kadar. Müılkle birlikte 
bir ritmik halinde devam eden 

bu hareketleri seyre doyum ol 
olmuyor. Fakat dlarlem Tf'I· 

puıı n un tu numarası ıfa niha 
~ete eriyor. 

liarJnm ile Cellics arasındaki 
nıaç lıa,..lıror. Oyun, Amerikar. 

Programı bilmiyoruz. haf· ı--:; 
ta,>mdan istifade ne birer siga 1 Bıı seııe ra yakmağa hazırla~voruz. Hav 
ret. Spiker ilan ediv.or: Atrak· 
siyon başlıyor. Harika bisiklet 
çi Şikagolu Jack Gerden'in nu 
marası ha. lıyor. Jack Gerden 
tistü bez bir masada tek bir 
bisiklet tekerleğinde akl:ı dur
gunhık \'eren numaralar göste 
riyor. lleyeran ve hayretten 
kendini k:ıybetmiş bir seyirci 
yanındakinin omuzuna \'Urarnk 
bağırıyor: 

tenis 
vap acak 
ıııaeları 

- Tiyatro be tiyatro! 
İkinci atraksiyon Celtic~'li 

Tony r.avelli'nin ;ıkordiyon nu 
ınarası. Bu da hakiki bir müzik 
ziy.ıfeti oluyor, 

Hemen arkasından Filadelfi. 
~·a \'e Şika2onun bale yıldızı 
Mis Bandendestel sh'ab etek 
ve bluzu ile pistte ~örünüyor. 

Dansını bitirip ayrılırken şid 
delll alkı~larla devamı isteni
yor. Mis. Bandendestel'in ikin
ci bir numara yap:ıcafı vadedi 

liyor ve ancak bövlece ha,·ıka 
adam Roy Wilbcrt'in halkalar
la yaptığı numaraya grçilebi:i. 
ror. Roy'un el inde o kocaman 
halkalar terbiveU bir mavmun 
kadar taatkk Başnıda dur.:u 
ruyor, omuzundan atıyo", bava 
~·a attığı halkaların :erili bir 
tel llzerine dDsüp, bir müddet 
kendi kendine yürüdiikten ~on 
ra tekrar &:eriye dönüp ~ahibl. 
nln elinde c·ırduğunu görüyo
ruz. Halkalar be~~en on oluyor 

Altı senedir aynı mevsimde 
infüamla yapılan İstan-

bul Enternasyonal Tenis turnu 
vası bu sene yedinci defa tek
rarlanacaktır. Bu ı1eneki turnu
''a takımlar arasında yapılacak 
bir organizasyon ile başlayacak· 

tır. İkişer kisilik rni!ll takımlar 
arasındaki karsılaı-ma 22 Ağus. 
tosta ba~layarak 24 de sona e· 
recektir. 23 Ağustosta büyük 

turnu\'anın tasfiye rnüsabakala 
rının ilk turları oynanacak ' 'e 
nihayet yarım son ve son mü

sabakalar da 29 Ağustostan bir 
Eylüle kadar ~üreceklir .. 

Her sene ol"unu gibi bu se
ne de bu tenis miisabakalanna 
))ağcılık ve Tenis ihtisas kulü· 
bümüz tarafından dünyanın ta
nııımıs şampiyonları davet edil· 
mistir. 

(2'?) Ağu~tostan bir Eylüle 
kadar on glin de\ am edecek 
turnuvaya daret edilen yaban· 
cı tenisciıerden bazıl ırını tanı
tıyoruz: 

- Budge Patty - 1950 Wim. 
bledon eampiyonu. 

l stanbula ııinıdi)e kadar bu 
derece ı.uv\'etli tenisci gclme
ml~tir. 

rransa'n!n Hr numaralı o-

..> 

yuncusu - Rcmy - Dünyanın 
,.e Fransanın yeti ' tirdiği nam
lı tenisçi - U. ochet. 
Skonecni - Polonya samplyonu 
Pollado - Yugoslavya şampi· 
yonu • 
Petroviç - Yugo!!la\'ya ikincisi 
Xorgarb - Cenubl Afrika (4) 
üncü~ü 
Williams - Cenubi Afrika (5} 
incisi 
Fancutt - Cenubi Afrika J u· 
mior ~ampiyonu 
Ager - Amerikalı Jumlor yıl
dızlardan 

Stockenberg - Birinci sınıf fs. 
veç tenisdlerinden 
Rol~on - İs\·eı; tenis (AS) la· 
rından 
Staio's - Yunanistan şamı:ıi· 
\'ODU 

Blondel - İsviçre milli oyun· 
(' u 
Kaıhn T(' nİ~(41e r: 

Dol'Oty H• ad - Amerika (6) 
ıncısı 

Kermina - Birinci sınıf Fran· 
sız oyuncusu 
Crnadak - Yugoslavya şampi
yonu 
Mac Guire - A'llerikah (AS) 
lardan. 
Pat Ward - fn;:iliz \,irinci sı
nı! tcoiscilt!ıinde11 

ol cam muı1akkak ki • Bsld idareci. c ki sporcu. eski t 
filan diye ii<:h lık r'I' (lnları tanımadı~ını için beni aY1eıl 
<'C\ap \·erecekler. Kuzum bu •e ki .. sıfatı Cutb-01 fş~ 
denberi bozuk Cele~elnıis \e halen de hir düzene gı~ 
memleketimizde ne ifade eder kl... Sadece örümcek .• 
~eyler getirir insan•n al:lına .. HiılA <' ki adamlar. eski Jtl1 
eııki ıihniyet. Eskiye bu raf betten etr:ıfın nurdan J' C 
olması lbımkt>n, ı;:ittik<'e üzerimize çöken zulmette uıni 
ufacık bir ısık bile yok... ~ 

Balık k~tan kokatmı~. Ba~tan, kuyruktan ne f 
ki.. Bile hile blr ~iirü l:okmu~unu ister istemez ~ iyiP 
t:ın sonra. 

Fakat, hele bu scfeı kini de yutup lıaımedcbilirst' 
doerusu .... 

Harlemli meshur tl riplinkci Le on Hillarıt hücuında 


