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Yunan müşterek 
. ınanevraları başlıyor 
İki donanmanın komutanları 1 

D İzmir'de toplanddar 
.1 °rıanma komutanı Koramiral Sadık Altıncan 
1 
e nıaiyeti, ziyarette bulunmak üzere, pazartesi 

günü Yunanistana gidecekler 

YALMAN cagaloglu l\lollafenart sot.ak 30 

:-iER\'I. t\ \l\I\ O~ "1l'7. 
ÇEI.İK l .. \~lBALI ,\l.'I \S 

TONFUNK 
Radyo nümunclerı ile bütün 
Anadolu~ u dolaşmaktadır 
Memleketimize emsali gelm& 
ren bu fe\ kalfıde Hadyoları 
görüp tecrilbe yapmadan bas· 

ka markalara karar vermeyiniz. . . 1 
Abdulkadir \lemi~o,i:lu Katırcıoğlu Ha~stan~ 

:~:! - lelefon: :?4:!07 - W315 - 29316 : 1 eııraf: \latan 

frank Pace, dün 
ist an bula geldi 

' Bakan <<Türkiye'ııin savuııması için gereken 

yardııııı temine çalışıyoruz>> diyor 
C11111J111ı•hffska111 Celfil .. B11yaı•, Anıerikaıı 

Oı•dıı Baka11111ı fliiıı kabul etti 
j ingiHere Dı i~lrri Rııkan ı Anthony Eclrn ('hurl'lıill'in ) eğeni 
Claris~a C'Jıurdıill ile e\ leııerckb:ıl a~ !arını gr~·irmrk iilere Por· 
lckize ı;ilmi lerdiı-. Yukarıdaki re imde Eden r i ile birlikle 

görülü~ or. 

Amerika Ordu Bakanı Frank L:~•~r,.....,--.. 
Pare dün saat 16,80 da ~ehrimi
le ı:elmiş ,.e kendisiyle görüşen 
gazetecilere şunları söylemiştir: 

•- Bu, benim Türkiyeyi ille 
ziyaretim değildir. Ankarada iki 
::ün kaldım . Orada Tank okulu
nu, ana tamir fabrikasını gezdim 
,.e bir piyade ala~·ının tatbika
tında bulundum. Türk askerleri
ni talim sırB!iında seyrederken 
gördiiklerim bende çok iyi lntı
batar bıraktı. Buraya gelip de 1 

Bir Yugoslav heyeti 
Türkiye'ye gelecek 
Heyet, dü_şünülen anlaşmanın esasla

rını müzakere edecek 

Korcdeki Tiirk askerlerini lıatır
lamadaıı scı:ınek imkfinsızdır. 
Biz onlara birer slliıh arkadaşı 
gfü.i~ le bakıyoruz. 

htanbulda Ba) arla tanışmak 
şerefine eri~eceğim. • 

Gazetecilerin kendisine ziyure-

K ~ • • I ... .._ •• f • tinin sebebi hakkında sordukları ,~o F • • uOfiflY ull9llll ge tyoı• suali Bakan :ıöyle ce\';ıplandır- • 
mıştır: 

Türk n Yunan donanma~ı hmi r liman ında 

8 j Uu•:M• \lul.cbırı.ıı:dın 1 
f'url: Unlldıı Ala " ,_ Yardımdan alınan netlcc-

~--·--------'l Bclgral 16 -- İyi hab~: ~lnn leri tetkik, de\'lct erkinıyle ta

ar , 1 Ankara, 16 - İki gündcnbcri em §chrimızdc bulunan Yunan deniz 
ku\\'eUeri komutanı 'l'limamiral 

Kore' de 
Çarpışmalar 

ktı• Jıaklardı:n verilen b.: h:ıbc nışmak Ye elde ettiğim intıbala
:r· göre, Mareşal Tito y:ıknıJa rı rapor halinde Vaşinglona bil
';'üı·ıa) e ~e \'unanıı;t,n-. siya~i dirmek.• 
b:r heyet ) cıllıyacaktı: Gazeteciler tekrar hir sual sn· 

Heyet, kurulması dii~üııülen rarak i\Iarşa l yarclımının eksilip 

k 
Con tans \e maiyeti erkfüıı. de· 

ayal ı g\J 1 ~:11~~1~~l:~::~f ~\~~:::i~~~;:n~: 
1 fir heyet üyeleri p:ızartc i sab:ı 

1 
. hı Yunanistana a\·det eder<'kler. 

~Ilı ı\Z,\N: dir. A)nı ::ün ayrı bir uçakla 

1 
yeni Balkan antantının esasları· ck~ilmivrce~ini öğrcnmr~ iste· 
ııı h,ızırlnnı:ık iizere. Türk \ 'C mi~lcrdir. Bakan buna, ~oyle ı:C· 

1 
Yun:ın de\'let m·aliyle mlizake· ı•ap vermil)tir. 

Devam ed .lyOr ıelerdc bulunaraktır. ·- ~ahsan ben bunıı bıırııda 
Yakında he) etin Ank:ıra~:ı ha 1 tesbit edr~ck durumda dej!ilim. 

<Dc\'anıı S:ı: 5: :-;o: ı; dal Bcnım 'azıfrm halen burada ne 
A 11oeııtltd rrtıı 

Seoul 16 - Son günlerde kı· 
ııl Çmlıleı in Korunak tepeyi e· 
le scçirmek için ~ aptıklan ye· 
dinci hticunıu \merikan deniz 
piyade 1 birllklcri bu sabahın 
erken saatlerinde tardetmişler· 
dlr. 

C lil et Enıin Y Al MAN Deniz kuvvetlen komutanı Kora 
r oıd:lharın lktı at \'ekili mira! Sadık Altıncan, Albay .. Re· 
t •dı gıı ı;ıralarda CTurk O· fet .\rnom, Binbaşı Mithat Uler 
~~bit ~lttnda, \'Ok dikkate J;l. H' eenız kUV\etleri komutanlığı 
,~dı. G 111boratııar tecrube ı \a· ya\ eri B'nba,ı Ha>TI B:ırs. t'VVC 
ti~la tn,_ >a ta bir lakın1 ehil la Seliınik'c gidecekler, mütcaki ,;tttk,\ ban~acı tekniği ile e· ~:n A~inaya h~rck~t cdee<;kl~r
t tı.ıı~,k endıJerine bir taı-ııftan oır. Tiirk hcyetı Atmada lkı gıın 
11~11ı al ~aa , digt'r taraftan kalacak ve ayın 21 inde mcmJc. 
\l)tıı 'c ihıv~tıer \"erilıli. h i ketimize dlinecC'klerdir. 
)ı ltııı, ınl!trııın eti rı.a tutan bu lıınenalar ba~lıyor 
lı;ıı ilet• eııı ıeket he:.abına ha· İzmir, 16 (A.A.) - Yarın baş Yunan Deniz Kunelleri Komu· 
t~ td~ ~tl'leı· yarattı le 'l'Ü r· <Drnmı Sa: 5: ~ii : 2 dı>l tanı Tümamiral Constas 

Üç saatlik bir göğüs göl!ii e 
~ ı::ırpışınadan sonra deniz pi~:ı

delcri tepedeki me\'Zilerini hfıl[ı 
muhafaza ediyorlıırdı. Hücum 

<Orvamı Sa: 5: Sii: 2 de> 
~ t~riıııı~\tut in~:ın un uıile 
~ •I lern1

• ve nıoıtern bir ~·alı • 
r llılıuQ 1111 ~ Ül'Utnıenin ııekilliı 

~~larda 01duğunu i pat elli. O 
,•-ıı lltıı 0coıı,· Petrol Sirke· 
lfr lııltker11111 miiüiirli sıfntllc 

· Waıı/ltılzde uzife gören 
)~' t;

1111
tr bana dedi ki : 

ti..' dıııı hnın hrr tarafınıln 
·ı·-., • l'aJ,; 

)tt' >Jlldc . at 'I ürk OCi C• 

't~ "'· ta~t hır iüare)C hiç bir 
t'rfıbı oıa:elınedim . Salahiyet 
it •ıııc rnenııırla kısa bir 
\u:'rhaı \ lirl!.\iııdc her mese· 
~ lltdıı. lr hal sekline \ara· 
'-tdaıar1 d lenıu r daha iist ta · 
~ t11 haı.~nı _ınaıı-a liizum gör· 
~~~ derbaı 1 hır mürara:ıtın ica· 
~~t \p'a • lapıyor, i i ke:.ip a· 
ı.ıı;tıııhca 1 tenen işin ni(in .)a· 
~\ıj~tle<'ef!"~· llhıl olma ı J:i. 
" de :IQI ını kaıınal \ l'l'İt'İ bir 
t~~teııı a tıyonıu. llie bir e) 

~llıalar~ıle kalıııılor, modtrn 
~1 ıı \ııı n ' asını le kil cdrn 

aı%r:ru tam olarak hak· 
\) u .• 

~llıanı.:ı 
'itli 1'l:ıb;ı ıarUara göre idari 
il~ d1ı hi t hareketinin küeiik 
"'qatı r tec ~ b 
t.ı_. t<ıru • ru c halinde ba . 
>~ 'Qjı. , rı bir ~t':\ ıli. Enrni· 
t , ıı ~ı 1~ "~ ilik iiıeline dn· 
1~ullq~la hır kırtn~i i lem · 
~> btıı·1 ~hlak c·esareli· anl'ak 

tı· il i•" . ' . l~/llde " 1 netıl'e ,· eı·meı.ı 
lir 

1
1'•t \~le. grçebilirıli. 

Mısır' da gizli polis 
dün liiğvedildi 

Nümayişçilerin elebaşısı idama mahkum edildi. 
General Necip'i desteklediğini bildirdi, Prens Faruk'un 

sekiz nedimesi istanbul'a geliyor 
.l1toelattd ru11 

Kafreldavvar 16 - Bir aske. 
rı mahkeme bugtin, 9 rana mal 
olan 13 Ağusto karışıklıklarına 
ıştir:ık etmekten sanık 29 Mısır 
lı işçinin muhakemelerine de
vam etmiştir. 7 Azadan müteşek. 

kil mahkeme hereti akşama ka
dar 37 şahit dinlemiştir. Sanık
lar, karışıklıklar sırasında bir 
polis memurunu öldürmek, Mı· 
sır Dokuma fabrika~ını ate~e \'er· 

< Dtvamı Sa: S: Sü: 2 del 

Lizbon eski Krallarını 
toplantı yeri oldu 

Bunlarm arasmda en faal goruneni İtalya 
eski Kral Umberto'dur 

~lı ab,ıra:k~lelindeki Türk O· 
ıııaı~dıın nı~ar terrıihr i bıı N il h 
'-\li(ıll Ciıre tıkeınmel netite \ tı• uru a 
~~ llııı " unu brklcmeğc 
,,,~ı İdıı a~dı. nu let·rıihenin. 
t~tıı b oı~1 ı lah:ıtııi harekrt 
'-.~ lr tala ı, ,.erimli , e ~ii · 

I • l.uoctattd Prr11 

Sevket Lizbon. 16 - Tahtlarından 'l · 
lan 3 sabık hükümdarla 4 taht 

' namzedi hal~n aileleriyle birlik
te, iş hayatından çekilmiş alelii
de şahı ~lar gibi Portekizin gü
ne li ahillerinde hayat ~ürmek
tcdirler. 

Taskıran • 
~ ı... ışnıa i leminr ) ol Gcneı al :\rdp 

< Dt\·aını Sa: 5; Sü: 7 de) 

Yııııan ·Bulgar 
hudut hadisesi 

Yunanistanm Birleşmiş Milletlerdeki de/eğesi, 
Genel Sekretere bir mektup göndererek 

açıklamada bulundu 
A nado'u A fa1141 

Birle~mis l\lilletlcr. cNe\')'orkn ı 
16 - Yuıı:ınistanın Birleşmiş 
Mılletlcrdeki tem ılcbi Alexis 
Kiru, .Birleşmiş l\lllletler Genci 
sckrctr.nnc ı;önderdiği bir mek. 
tlıpta 12 Ağustosta Yunan • But. 
gar hududu üzerinde vukua ge
len h5diseyi iznh etmektedir. 

Alexis Kiru, 6 ki~ilık Yunan 
de\ riyc kolunun 12 Ağustos gU. 
nü öğleden sonra Kalambaca ci· 
\'a rında Bulııar askerlerinin ntc. 
şine maru:ı kııldığını beyan ede
rek Bulı:arların el bombası ve 

<lltrnmı Sa: !i: ~iı: ? ılel 

~~~~1'e k' 
ti') l Ar ~ 1 l;ıınamil r ak l 'ola 

•tıarı ~ '1\at \·e lıııkkau'l.)r.t 
~''~>"a ç:: •nda barem kanu· 
\~ Qlıı barenı 11

• Yeni ı lahat ha 
~t Ilı rıııı . (' kayalığında kara· 
it t b'1'idc cıaı na) ar, nüfııılıı 

t 1 , ar"k n llıal.; dii iincı'. ı · 
~ır~1trı'ııı tinden htilııdr eılen 
ı ~l 'l"fıı 1•~ ıutı altında de\ let 
~tı l3j ~e~· a~_ıkJanıl ı. )lem· 

1 tı~ '~ ~al iı; !1Jı ş, ı;cni me:.'u· 
~Ilı bl ~J.; t-k ll) et taşıyacak ta· 
~l lih1 1'ıi!i 1ı 11 lllrmıırl:ınlan mah 
~!)'"ilet 1

• nenilf'bl!ir ki iki 

VeJaf etti 
Sabık kral \'eva taht namzet

leri bir hayli en~el T.lzbon yakın
larında ycrıe~mi~ ve burada da 
ha uzun müddet kalacağa benze. 
mektedirlcr. 

Portekizin bu "ülırctll mi aflr 
lcri li\ınlardır: İtalyanın eski Kra-

1 l>namı Sa: !I: Sü: 3 dtl 

Halide Edip'in Hindistan 
hakkında konusması 

«Mahatma'nm Hindistanda'ki başarısı, bütün 
dünyanrn sulhü ve milletler arasmdaki anlaş

manrn ômillerinden birdir» 

1 Terfi edecek 
Geııeriıller 

Yüksek rütbeli generallerden 
emekliye sevkedilecek 

. . . 
yırmısı 

fluau..ı U11bt1bl•ım11 ı--

KEl\IAI. fü\GLt;lU 
ı:, dırwor 

Ankara, 16 - Ilımdan bir 1 
müddet C\'\el gcnerallige terfi 
edecek albaylarla daha U t drre· 
eeye yük elecek !!ncrallcrın isim 
lcrini bildirmiştim. Fakat b:ı1.1 
İstanbul gazeteleri ti t rütbeler
deki terfılcre ait bazı tahminler 
ileri sUrmiişlerdi. Bunlarda b:ızı 
isabetsizlikler olduğunu tcsblt 
etmiş bulunuyorum. Bugiin l:iğ
rendiğinıe göre, yüksek tasrlika 
arzedil ınck üzere olan terfı liste
sinin tamamı şudur: 

Orgeneralliğe terfi edct'ck Kor 
general: İkinri Ordu komutanı 
Korgeneral Abdiılkadir Seven. 

Korgeneralliğe terfi edecek 
Tumgcneraller: Denizden Donan 
ına komutanı Tümgeneral Rıdvan 

meumı Sa. 3. Sü 7 del 

• 

G ZE , MIZ 
B .GÜN 
12 SAYFA 

Pazar ilôvemizi 
müvezziinizden 
israrla isteyiniz 

~~dltıa 0 llı·asınıl;ı ilk t' :ı~lı 
' ,, Cle ın·'laıııan oldu, f13rli 

"il ın ' lk b. :ı thcıı 1 ameli ltmcli 
QqCtiıı c atıldı. 

Ilı gttııj 1 
~ >"ol rniılen ~ d11hir· 

1ht\;ı~ındakf Hni hir le· 
1 Sa: 5: u: 6 da> 

· urullalı ~'' ı.et ·ra~ırao 
<\'azı ı 5 ind a) famızdadır.) .. 

Kur' anla alay eder 
Bir Hind gazetesi 
Mahkemeve ver;~· 
Yeni Delhi, 16 CA.P.) - tlin 

distan hlikiımeti, Kur'andan söz
de sureler okuyan bir merkebe 
dair bir haber y;n·ınlayan ma-

<Deumı Sa: 5: Su: :! ılr~ 

Ilındıslanın islikllılinin \'ılclö siiııiimi trs'it için toplanrlık. Bu 
niıınü münıı ebctiyle y~pılan ve ilr. ile şark 'e garp dünya ı 
toplantıda. İzmir mıllet\'ekili nı alakadar eden Hindistan is 
Halide Edip Adıvar bır konus· tikltıli ile ilgili biı'kaç miihim 
ma yapmışıır. Du konuşmanın nokta li zcı inde durmak raydnlı 
mctnıni okuyucularımıza veriyo. olur. 
ruz: l - nu 1 tikltıl daha 'ıllarca 

• llo llar. C\\ el elde edilcbılirıfi. ecnrbi ı 
Bur:ı)a Hındistanın istikla1 <Urrnnıı Sa: 5: ı,ü: tek > 

Geçen ~·ı ı K:ıhircde Hflı l ~.t aUı· n, Mhıı' haıfüclcri ıtol:1>1 i'le geri bırakılan AHupa r.iiırllik 
Müsabaka ı, 11 millet g iiıeliııin i lirakile 19 ağu tosta l\'aııollde rerryan edecektir. Ru mü a· 
bakada nıenılekeliıııizi l!ISI ' ılı Giizellik Kraliçesi Gün eli na ar tem il etmektedir. 19Sl AY· 
r_upa Gü1ellik Kralieeligiııin en kuH clli namzedi. İtnl~a gih:cll Fanni ı.andJnl'dir. Yukarıki re· 
~•mde. oldan -.aga doğnı hal)a gıizr. li Fannl I.andini. Helçik:ı güıcli Lueienne Zad1'orny ,. 

lngiht.re gü!.:li Judy llrecn :;örülnıcklcdir • 
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Modern bir (Memurlar Kanunu) nda 

hangi esaslar bulunmalıdır ? 
Sebat * 

Memurluğa kimler ve Vasıtaların süratleri bir cihazla HAVA 
VAZIY•TI ~ 

. 
ithal rejiminin 
Değişeceğinden 
R;;hsediliyor 

İnsan iJi 5ekUde ~ 
den 5eylerl U ~ 

lJi ıekllde del anı e ~ 
gordukçe hoElannıa~;ı.ı 
dır hıssi du) maktaıı 

nasıl alınmalıdır 1 tespit edilecek Yeşılkoy i\leteoroloji is. 
tasyonunıın tahmfnlerıne gri. 
re hugun fil'hrlmlz \·e rh·a. 
rında ha\'a 6ahahleyin aı 
bulutlu, deniz l·uzü puslu 
geçecek: ruııarlar cenup Is· 
tıkametlnden hıftf olarak 
rsecrk; sıcaklık dune naza· 
ran biıaz artıt'ak ,.e 33 san. 
tıgrat eh arındı kaydoluna
caktır • 

alamı.yor. ,~ 
Faraza ticarette b ~ 

bir 'e.>a muteaddtt blı ti>'. 
!erin satııını l apaıı cllJI~ 
gaza bir buçuk ı1s1; ,,4er6 
babadan oğ1ılı ıntika ir ~ 
sattığı şey !ere hiç b ıll 

1 Yazan ı ""' bir ı:ok kıdem 
son defa bu l li memurlar· 

Son gtinlerde sür'at yüzünden artan otomobil facialarını 
önlemek üzere seyrüsefer mUdürlüğll tarafından kat'! tedbirler 
.. ı,nmıstır. 

Tıcaret Bakanı Enver GDreli'· 
nin muhtelif vesilelerle dış ti· 
caret rejıminde bir değişıklık 
yapılmıyacağını &öykmlş bulun. 
masına rağmen. tıcarl çevreler· 
de, ithal reıimınin değiştirılmc 
sınin artık kaçınılmaz bir 'akıa 
olduğu ~olunda rn•ayetler dolaş. 
maktadır. 

s ü t u n • H ft f • •.. J dan daha az f. ıarda ı:ıkan asan e •~ Ertuğ ken, mes'uli· 

hır }azımızda, :...---------------------"""',..,.,,.,; ~etleri '<e sata 

Bundan bir mllddet evvel bir firma tarafından belediveye 
teklıf edılen sür'at kontrol cihazının tecrUbelerine Teknik Ünl
\ersitede mütehassıslar tarafından ehemmı~etle deYam edilmeJ..ie
dlr. 

kanı;tırmadan de' 
11111 

'"' 
gElırse halk o nıd8:~~ı ili' 
ta benimser 'e her d•• .,ı
sebeple bir gün orta it ıd 
dırılırsa kendinden b 

ek~ilmi5 eıbi uzulut·1ıııtl.! 

İçfclerl Ba. hiyetlerı, ıkın· 
kanlığınca ~eni blr (Memurlar lar kanununa tlbl tutulabllece- ellere çok üstilndur. 
:Kanunu Tasarısı) hazırlanmıı ği anlaiılm~tır. Her tiç sınıf memur, kendi Kontrol aletınln tecrübeleri bu hafta itinde sona erecek \•e 

mU·tacelıyet kararile bu fırmaya sipariş verılecektır. J>ıın şehrlmluie hl\"I ıı. 

bahle) ın az bulutlu, sonra. 
1.arı aı;ık geçmış; ru1glrtar 
şımalden orta kun·ette e5· 
mlştir. Gunun suhuneti ıol
gede azami 31, asgari ıs 
ı;anli,ıırat l;;n dPdıJml tir. 

olduğundan bah etmış, fakat Fakat mesele, bö~le umumi sınıfları ~de; devlet a~ lıkla-
Se~ riı der ekiplerinin moteır \'eya cıplerlnde bulunacak o· 

lan bu kontrol Aleti ıle vasıtaların sUr'atı te·pit edılecektır. 
HukOmetin dk\•iz tah;'sl hu· 

susunda uğradığı güçlilkler \'C 

bazı çok liızumlu ithal mallarına 
doviz tah•ıs edilmemesi bu rha
yrtlerin çıkmasında 3mil olarak 
gosterilmektedir. 

tasarıdakı hlık ımlerı bılmedi· bir taksimle halledılemez. Çun. rının azami derecesıne kadar 
Diğer bir misal: 'ii' 

is Bankaslle bacll}aJI P 
Bankalarımızın bu!:üll~~ 
dar cıddi.> ette goste~dl#., 
sebat dolayısıle h.alk 111,r. kazandıkları gcnış ~tdt I' 

jımıı ır;ın bu hususta fıkir yü- ku aynı hizmet grupu ıçınde yukselebılırler. Fakat hep.,ınde 
rfitemıyeceğımııi, ancak, mo- çalışanlar arasında da bazı de terfıler, ehlıyete \'e sıkı im· Şehirde st)TÜsefer tıkanıklığını onlemek üzere de giınün 

muanen saatlerinde Karaköy H' Köprıi üzerinden geçmelerıne 
mil aade edılen demir tekerlekli arabaların da kaldırılmasına 
k::t'· olarak zaruret hasıi olmuş tur. Bunların daha ziyade şehrin 
ıkinci ~ e ucUncü derecedeki sem etıerınde .çalışmalarına mu~de 
edılecektır. 

dern bır (Memurlar Kanunu) farklar gorillmektedlr. Amme tihanlara bağlıdır. 
nda ne gıbı e asların bulunma. hızmeUerinde çalışanlar içinde, Her uç sınıf için giriş lmtı. 
ıı liıım geldığıne daır bıldik· ya tamamen bedeni faalıyet hanları, memleketın bır kaç bıi-
leri.'llızı H dilşundilklerımizl O· gösteren, yahut bedent faaliyet yuk merkezınde ve ~ılda bir KÜÇUK HABERLER Belediyede yeni tayinler 

Ü'çuncu bir misah 1;,ı.t
nun me\'Zuu olnta&ı ~avaıct' 
le 6pordan aıacağıın· jb&it" 
lı.k Eskrim \'e Tenis ... .a. 

ku tarımıza sunacağımızı kay. leri fıkrl Iaalıyetlerlnden ÜS· \!ya iki defa, en tanınmış ida-
Bu hususta tetkiklerde bu l11nan kcıml&von ileride atlı ara

baların tamamile kaldırılıvası icm ile bir rapor hazırl:ım iiCJr. 
Emekli Sandığı İdare Meclisi 

Azalığına nakledilen beledıye Mu 
hasebe mildıiriı Nıhat Erkut'un 1 
yerine belediye .l\Iasraf müdürü ı 
Şınasi Aygünün tayini takarrür 
Etmiştir. 

detmıştık. tim olan bir kısım kimseler de re ve ilim mensupları tarafın-
Idare hukuku ıstılahı olarak vardır ki, bunların durumları, dan yapılır. llerhangı hır tl ai· UNKAP Nl!l.'DA BiR 

BOGLI,lUA kullanılan (memur ilatilsil) aynı dairede, fıkrl faaliyetleri re, memura ıhtıyacı olunca, bu 

Denizcilik 
Bankasmda 
Yolsu1luk yok 

Dün, Unkapanınrla bir boğul
ma vakası olmıış, ~üzme bllmr. 
den, denızde açılan İnebolulu 18 
yaşında Hasan Çelik boğularak 
olmuştur. Hasanın cesedi henüz 
bulunamamıstır. 

' 1. )lı-
tlbırı, memurlara aıt kanuni bedeni Iaaliyetlerınden ilstUn gırıs imtıhanlarını gcçırnuş o 
oUkumlerın topluca lfade:ıin olanla.rdr ıı bir hayli farklıdır: lanlardan almağa \e hattfı ken Beyoğlu ve 

Beşikfaş'fa 
Yaculacak yol!ı-r 

Klubunün her tür u • ~ 
&a nıali . guçlfiJ.Jere ra 

1 
~ 

den başka blr &CY değildır. Me. E\Tak ve dosya işlerile uğra. dı ıhtiyacına en uygun olanını 
mur statusunun meuuattaki Şanlar; daktilo, hesap veya tek se,ebılmek için ~ enlden imtı- Dığrr taraftan İçlflerl Ba· 

kanlığı Tetkık kurulu ll~elığıne 
getırilece~i bıldinlen Hukuk İş 
teri mlldüriı Hasan Ferit Ptrker' 
ın tekailde sevkedildığıne dair 
b;ızı şayialar çıkmıştır. 

tenis denilen çok guıe~ " 
temiz ve çok neı.ib, ·~.,..
manda da 'urude pek 1": 
lı sporu SC\ dirmek ve~ 
mak irin goı;tcrdığl ı•j,,11-
lerde ııenelerdenberi :ı fi 

karşılığı, memurin kanunları- sir makinesi kullananlar; da~ı· han edıp ondan sonra tayın ey· 
dır. Bu yazılarımııda memur tfl:ılar, bekçiler, kapıcılar 'lre lemeğe mecburdur; hır kim~e 
statüsü terlmıni, memurlar ka. hademeler gıbl çeşıtlerl say· ne kadar yük~k tahsil gormü~ 

nunundan daha genış bir mef· makla tukenmez nice kımseler olursa olsun, imtıhansız olarak 
T AKSJNiN ÇARPJ\IASİLE 
\"ARA f,ANOI 

bumu ifade etmek üzere kulla. vardır kı, Amme hizmetlerinin devlet kapısından içenH adım 
nacağız. yfirilttilebilmesi için bunluın atamaz. 

İl Genci ıeclls Daimi Ko. 
mi yonu tarafından Beyoğlu ve 
Beşıktes llçclerınde yeniden ba· 
ıı:ı yolların ıhalelerine başlan 
mıştır. Bu yollar bütçe yılı için
de yapılacaktır. 

Denizcılık Bankasında 60 bin 
!ıra ·ı a$an bi,. yolsuzluğun mey. 
dana cıkarıldıj?ına daır bir ha
ber dün bazı sabah gazetelerin 
de neHedılmi& bulunuyordu. 

Hasan Ferit Perker'den bo
şalacak Hukuk İ~leri mildürlüğO 
ne munini 2'etirilecektir. MUn 
hal bulunan Mezarlıklar mU
dürltiğüne de Em!Ak ve Kamu· 
laetırma müdür mua\·ini tayin 
f'c'ılmiştir. 

Bu ı;ebathr ki ista~ 
ternasyonal tenis ~ 
malarının )cdınci 5~~ 
girmemize imkan ,.e t "" 
dir. İstanbul \'il. Eıı e,..,. 
yonal tenis turnu,ıst p 
telif ecnebi milletıerd~ 
dın erkek 21 trnls yıld~ 
da J~llralıile 21-31 111~ gunlerl arasuıda yapı 

Modern memur statllsünlln ~ardımcı mesaıs!ne şiddetle ih İdare sınıfının mutad terfi. 
esaslarından bahsederken, yfl. tiyaç du) uluyor. Fakat bunla· lerinde, başarı \"e ehli) et aran. 

Cuma s:ünfi saat 17 ıiE', Raif 
Türkelin idare•ındl'ki 5747 plA 
kalı taksi jandarma ok'ulu ônUn· 
den gpçerken RecPp Biçer adın. 
da hir sahsa çarparak muhtelif 
~erlerinden yaralanmasına sebep 
olmuştur. 

riırlilktekl Memurin Kanunu- rın gördilklerl iş; Amme hizmet mıkla beraber, muayyen Unvan 
nun hükümlerine de, tenkıdl 1erlnin tA kendisi değil, yar. ları ihraz <meselA şube mildur 
bir gözle bakacağıı ve görebil- dımcı bir unsurudur. Bu ıibl· lUğünden umum müdür mua-

T>ün bu mevzııda Denizcilik 
İhalC'lcri yapılacak yollar bankasından salfıhiyettar bır 

dltimlz aksaklıklara işaret ede. ler hakkında, kanunlarımızda vinlığine \'eya uzmanlıktan mli· 
cetız. ötedenberi müstahdem • hlzmet fnirlığe ger;.mek) i~in ayrıca 

şunlardır. 
Beyoğlu ıltesinde: Kaclirılcr 

~okusu. Batarya, Perihan, l\leri
diye, Çobanoğlu cadde ve sokak. 
larıle Teknik Üniversite kar~ısı 
trotuarı a falt olarak, Nafe, Ga· 
lata nıahk11mes i , Şişhanede mek 
tep, KaclirllPr ,·okuşıı Ok meyda. 
nı, Komurctiabcll, Lobut, Baba
hindi, 11.ıkim \e alıncıbayırı &O· 

kakları rıarke, Yalvaç, Sıvacı· 

zatla gorliştiık. 

n 
Modern bir memur statilsil 

çızıllrken, ~ını medeni ve 
ileri bır memleketın ihü)açları 
nı kar5ıla:1abılecek bir (Me· 
murlar Kanunu) hazırlanırken, 
akla ılk ıelen cıhet; kımler, 
hanıi Amme hizmetlerini gö
renler bu kanunun silmultine 
ııreceklerdır? .. 

Zamanımızda, medeni bır dev 
let mekanızmasının yuriltUle
bllmesi içın, bil) tik hır memur 
ordusuna lhtl.> aç vardır. Dev
let alAka, mudahale ve mes'u· 
liyet sahasını genişlettikçe, her 
cinsten memurların sayısını da 
arttırmak lAzım gelmiştir. Am
me hizmeti mefhumu daha ıı. 
yade &ıimullenmiş n devlet, 
halkın her tarlı! lhti) acile alA· 
kadar olmak, omarın Ç0~im ar. 
ıu \e isteklerıni ~erı'le getir· 
mek lilzumunu duymuştur. Bu 
tema tilun doğm:ısında, de
mokratık ıdarenln \e iktidara 
ııeçimt. ~elmeııııı teaırlerını de 
inkAr edeme ız. 
Eunımtrberabtt, lmme hiz· 

mttının çeııtli sahalarında ça. 
1ışanların hep ını (memur) ad
d.,}lemek mumkiln \e doğru o. 
lur mu? 

Sanırım ki, boyle blr teşmile, 
fazla taraftar bulunamaz. Bır 
De'\let fabrıkasının mühendisi 
He bır Tapu memurunun \aZl· 
yeti aynı mıdır? Tapu veya nü
fus memurunun, yahut kayma
kamın gordilğU hızmetln muka. 
bilı , hu u 1 ha)atta ve özel te
ıebbfis saha ında yoktur ama. 
de\let bbtıkHındaki muhcndıs 
ile bır ı rketin Cabrıka ında ça. 
hfan dl er me lekd ı arasında 
herhangı • r farkıı me\cudıye. 
ti iddıa ol•ınamaz. Bınaenalev h, 
tapu memuruna, \Ilı e, ka)nn. 
kama, polıs memuruna tatbik 
olunacak usul ve kaideler, dev
le fab-ıb • m c11dı tnE' \C~a 
Silmı>rhank msl'arını atan hlr 
tezg.lhtara, Uphe z ki uygula. 
nımaı. Hep· ne aJnı hilkumle
rl tath•kc kalk ak, bundan, ev. 
velA alAkadarlar, ~onra hizme
tin kendi 1 ve nihayet ıhalkı. 
zırar gorur. 

Su halde memur1ar kanunu
nun; mah ~etleri itibari) le blr
bırl•rJnd,.n farklı hizmet 'rup. 
ları men·tınl~l"ından ancak ba
zılarını tatbiki mUmkundur. 
1!ına,.naleyh, ~ anıınun il mad
delerınde, kanuna tAbi tutula· 
cak kimselerin sarih surette tes 
biti icap eder. 

Umumi)etle, modern memtır 
statlllerınde, Mklmler ve as
kerler ile her tUrlU iktisadi dev 
let teşebbüsleri mensupları ve 
Beledıye hizmetlerinde çalışan· 
1ar; memurlar kanununun şü· 
mulil dışında tutulurlar ki, biz 
de de vazbet bôyledlr (1). 
Yukarıdaki misalleJlden, fark 

Jı hizmetlere men up olanlar· 
dan ancak bazılarının memur. 

YAPINIZI 
En yüksek referanslar 

verebılen 
OSMAN ŞAKAK 

Yapı kısmı )apmı~a ve si· 
zl 11zmeden vadesınde teJ-
1im etme~e lmadedir. Pro
je bedelslzdir. Müracaat: 
Osman Şakar Müessesesi 
1 Cumhuriyet Bulvarı Ker
vansaray altında HARBİYE. 
2 Sultanhamam Saldiye 

han No. 27. İstanbul 

mrn!:!~~Qm 
l. kımıştırıcı beyazlık va 
~ pırtakllk Hrir. 

Ilı> tAblri kullanılır ve kendile. kademe imtihanlarında mtı\'af. 
rine ıilcretıı \·eya ıyevmiye. a. fak olmak ve mesleğı) le ilgi. 
dı altında bır para verilir; me. li blr tez hazırlayıp kabul et· 
murlar ise haklarını, ımaaı • tJrmek lAzımdır. 
aylık. olarak alırlar. l\lemleketimizde bu usuller, 

·Fikrimizce, Tilrk Memurin maalesef kurulmamıştır. 1946 
kanunu. filmul hudutlarının tes yılında Ankarada toplanan !da· 
biti bakımından, vazıh ve klfl re kongresine yaptığım blr teb. 
hükumleri ihtiva eylemektedir: llğde, memur rejımimizin sfi. 
alısılmıı ve zararı görillmemiş raUe ıslaha muhtaç olduğunu 
hilkümler yerme yeni esular belirtmiş le fer<'k komls~onlar 
tesbitine gidilirse, yerleşmiş da, gereksıı umumi heyette, me 
mahkeme ve Devlet ŞQrası içti. murlarımız için böyle sınıflar 
hatlarını da bozacağından, fay. ihdaııının. terfi esaslarında ıs· 
da yerine mazarrat doğacağın. lahat yapılmasının, memurlara 
dan korkarız, Bugün artık, kim geniş salfıhiyetler ve ağır mes· 
lerin Memurin Kanununun ıü· ullyetler \'erilmı>5Inın llmırnu. 
mulıine girdiği, kimlerin dışın. nu fiddetle müdafaa etmiştim , 
da kaldığı tamamiyle teayyün Ne yaz.ık ki, memur mesrlcsl. 
eylemiş bır keyfıyettir. nln ehemmiyetini anlatmak 

Bununla beraber, hAlen muh- miımkUn olamamıştı. 

telif dairelerde uTı muameleye * 
ve çalışma tarzına \•e am Un
un !ara, çok farklı ilrretll'r~ U· 
bi bulunan hizmetliler hakkın· 
da müşterek e•a~ları ihth•a e· 
ron ,.;,. lı ""''na ·dcı .. ıır ilıtı\ ı; 
dtı\Ulma1'h1'ır C:r rrk ..,,.,,.n. 
nin menfaati, gerekse Ucretli
lı>rin hlma~esl ,.e mevcut ada· 
Jetslzliğın izale5I bakımından, 
bu kanunun bır an ewel çıka. 
rılması lilzumuna kanlız. 

Dl 
Modern bir memurlar kanu. 

nu hazırlanırkP.n, ilikkat 
edilecek ehemmiyetli noktalar
dan bırısi de me ı urluğa giriş 
esaslarının tesbltıdır. İyi bir 
kanunda, memurluğa girmenin 
medeni şartlarını mllmkün ol
duğu kadar hafifletmek, mAne. 
\ 1 şartlarını a~ır tutmak ve mu. 
hakkak surette imtihan esası· 
nı cıddivetle ele almak ve tat
bikini mecburi kılmak lcabe· 

Devlet hizmetine memur o
larak i•ren bir kımse, bundan 
sonra bu sıfatı dolayısıle ne ı::ı· 
bi meselelerle kaqılqır? 

Memurun Jııakları, teminatı, 
\•azıfeJeri, nıes'ulıyet hudutları 
neden ıbarettır? Modem bir 
memur statüsünde, memurun 
terfı. taltü ve terzi.> esi ne gf. 
bl esaslara bağlanmı§tır? Me
murlar kanunu, yilılerce mad· 
delik bir mecelle mi olmalı, 
Yoksa esas hiıkUmlerl !hti\'8 e· 
den ve teferruatı, her ~mnıe 
hlzmetinın teşkillıt kanununa 
bırakan bir ana kanun ıekllnde 
mi hazırlanmalıdır? 

Bütiln bu mevzuları, mütea. 
kip bir yazımızda inceleyip, ce
vaplarını \•ermeğe ve yabancı 
memleketlerin mevıuatiyle ka. 
nunlarımızı kariılaştırmafa 
ıayret edeceğiz. 

der, mutaleasındayız. (l) Diğer medeni memleket. 
Memurlu~u; namzı>tlerln tah Jude de hUlmler, gordükleri 

sil derecelerine göre, muayyen hlmtetln kabı olarak hu u i ka 
bir kademedrn ba5lanan \ e yıl nunlara tlbl iseler de, r.taaş-
lar reçtikçe basıımaklan yavaş lan ,.e terfi esaslan bakımın. 
)8\'aş cıkılan bir merdiven ııay dan, memurlarla hlıklmler ara. 

mamak IAzımdır. Amme hizmeti, ııınıta hiç bir tefrik ~iizf'tilme-
bir gemidir; gemide, kaptıınlar, mlstlr. Maliım olduitu mrrf', 
çarkçılar, ustalar, kAtiııler ve bizdi', hakimler, m;aşlarınrlan 
niha' et kamarotlar, ahı;ılar, ga Ti fazla olarak tazminat a
tayfalar bulunur. Geminin genç tırtır ,.e mrmurfar iiç ·ıhla ter. 
mü!Aılm kaptanı, geminin e- fi eıl.-rlerken, Mklmlrr iki 3 ıl· 
mektar kAtibinden veya ya5h dı bir derere terfi ederler. 

lrhmc • Celalzade, Elvandirek, 
lltahmuddayı, Salas. Harapçeşme 

Matrab:ız, tilruvvet. hocaisak 
\'e l\tatbakkap sokakları da adi 
kaldırım olarak vapılacakl:ırdır. 

Be•ıktaş llçr~inilr: Kiiçukbe 
hek drrı> i, Arna\·utköy rleresi, 
Abdulh:ıkınolla 'e Hamam &o· 
kııkl rı asfalt olarak, Vı•nn.ıoı> 
Cami, Salı§mrydanı, Kırba<:, Or
taköy drresı 'e Cskibahçe sokak 
Jnrı parke. Nıırtanr.si, Ferah, 
Olkllıtaş cami me~ danı, Adalı
fettah, Arna\'utkoy çeşmesi, A· 
layemınl, Şa .rnecati. Resatağa, 
Sarıf'fe \'e Abdulhakmolla so 
kakları da adi kaldırım olarak 
yapılacaklardır. 

r 

Mahmut 
Paşanın 

idamı 

4 78 ) ıl en·e 1 bugün, 1'7 a-
iu~tos 147!1 de \•eı.trll· 

ıam Mahmut Paşa ölmüştü. 
Mahmut Pa~a. iki defa sa· 
daret makamına gelmiş, sa· 
va~larda tema)tıZ etmls. ıa· 
ferler kazanmıs bir vezirdi. 
Fakat dıışmanlarının entrl· 
katarına kurban gltml5tl. 
Padl~ahın goziınden dtı!fi· 
rulmu , ı;e,·ap haneleri bir 
tarafa hırakılarak yalnız lıa
tal.uı rle alınml& \'e nihayet 
idam edilml tir. Mahmut 
Pa a. ilim ,.c fazilet sahiple· 
rini hımaye cimi& tedbirli 
bir H'Zirdi. htanhulda adını 
ta51) an ı;emtte ı;ar5ı. imaret, 
mekte11. merlre· f! ,., hamamı 

bulunmaktadır. TtlJ,RENT(,"İ 

Bıze verilen maJCımata gore: 
aDenizcıllk bankası Bobin ve 
emsali gibi m:ılzeme ihtıyaçları
nı krnili fahrlkAlarından temin 
etmekti'! olduğu için, bzyle bir 
iddıa asla Yarit olamaz. 

Bu havarıı~ın, vaktiyle Yoz
gat vapunı ile ilgili bir sııiıstı. 
mal iddıası'.ldan gabt olduğu sa
nımaktadır. Kaldı ki o iddianın 
da asıl ıı: olduğu tahkıkat neti 
cesinde anlaşılmı~tır . • 

Diğer taraftan, Denizcilik 
bankasından uzaklaştırıldı dıye 
ka~ dP.dılen enspektor Sfikrü, 
başka bir muessese de 800 lıra-
1 ık bir İli bulduğu için ke.ndı rı
zası ile a~Tılmış bulunmaktadır.» 

Yaralı ilkvardım hut:ıne;ine 
kaldırılmış sfiför yakalanmı~tır. 

TA\i "J..ERI YAPIJ..AN İLKO· 

K'l J, ÖGRETMENJ.F.Rİ 

Koceeli Gebze öğretmenlerinden 
Y. Sıpahloğlu Eyüp Ebussııut 
ilkokulul'a, Kocaelı oğretmenle· 
rındrn Llmi~e Rars Beyoğlu 

lo\ur'ıılu~ ılkokuluna, Burdur Ilı 
ol!retmenlrrınden C<>mıl U~urlıı 
E\ un Nış-ınrıı okııluna, GirPsun 
ilı o~rrtnı .. nler•'ldPn iuazıez 
\fetın Sılh ri Akvıran okuluna. 
Buls:-arıs•an goçmrnlerınden HU. 
"'\in C'oskun Bakırkoy Kirazlı 
ko~u okulu staj ·er oğretmenlltı 
ne ta~ in edilmişlerdir. 

Bu Yılın 

DöRDONCO iKRAMiYE EVi 

Kadıköy, Çiftehavuılar 

Baldat Caddesi, Yeni aı;ılın yolda 

\ 5 ODALI ve BAHÇELIEYI 

Noter ve l\lallye murakıpları huzurunda 
çekilen h."Ur'ada 

Beyo:lu, Kamerhatun Duraı; sokak N~. 1-l de 

Bayan Fotini Sertelli'ye 

isabet etti. 

Cüzdan No. 22235 Beyoğlu 

YAPI ve KREDi BAN KASI 

Peynir fiarları yükseliyor 
Son gllnlorde peynir Hatla 

rında hissedilen bir yükselme 
görulmektedır 

Taze tam yağlı beyaz pevnir 
CiaUarında teneke başına 1,5 ıı. 
ra kadar bir yllkse1me mil~abe
de edılmiştir. 

Tam yağlı peynirlerin teneke
s• 33,50 llradan satılmaktadır. 

Bir eroin fabrikası basıldı 

Naci Tolon ve Cevat no~u 
ldaresindekı hır emniyet ekıbl, ı 
e\'\'elkl akşam .imi olarak Kara· 
mUrsele giderek Fazıl Demirci'ye 
alt bır eroın fabrıkasını bı.smış 
!ardır. 

~1eınurlar ıçerl girdikleri za. 
man Fazıl Demircivı, imalatha 
ne~e zehırl 0nerek olmUs olarak 
bulmu•lardır. 

Fabrıkada 4 · kılo saf eroin. 
a-it, bazı morlın de ele szeçf. 
rilm tir. 
Hldıse hakkında tahkikata 

ba6lıınmışt!l'. 

Bindiği dalı kesince 

düıtü va yaralandı 
Topkapı Mllzesı işçilerinden 

Kemal Tepedelen, dün saat 8 
de, harnzbaeındakl ıhlamur a. 
tacına rıkarak kıırıı dallarını 
ke·rnc~c haşlamı tır. 

Rtı sırada binclı~ı dalı da ke
sen Kemal. 8 metre lrtlfaınrlaki 
a~ac;tan dlı5erek muhtelif vı-rle 
rinden yarala:ıdığından Cerrah
tıa&a hastahanesine kaldırılmış
tır. 

r'"-TAKViM-) 
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tır. 
1 

p 
Aıağı lııkan 25 sell ,,. 

dar önce bir &!lor ııı"': tll' 
sına yaıdı~ım bir yaııd ııl 

f vda)ı san nıeudune en ı. ,.... 
rıporun tenis 'e deni• :... 
ğunu uzun uzadı\a • 111' le" 
tım. Zira hn ikisi de, 1" 
hında f11.la yoruınısd•~11,. 
pılmasının ~ olları bU "....ad 
le hr.r ~a-::ta insana faY-
olan ı;porlaı dır. tJJ 

'ıe~ern altmış ) a 111d• ,t: 
insan kin rııtbol, ııok5• i" 
rf'ş, hattl atıetiım be,. p 
guç, hem de zararlıdır. •r 
kat grrek teni~in, gert~,al 
niı ı;norlarının bu Y'11fc' 
bir insan tarafından ~~ 
) ırılaeak \'C: bu yııı;lı 11,,ıt fndıı ,·encek hafif şelı 
rnrılır. ~ 

Chfdn•etlle tanınını• Gııt' 
&porrıılarımmhn Adıl ,cif' 
3 ın da futbolu 'e atlar'&' 
&r11rlprce şah•por'l .,
sa, dıkf an &onra bu~aıı. il" 
Ilrttiğlm fa3 dalın dola~ 
tenise onlardan dııh• ıtl_. 
hır aUka gnstermde b ~ 
ğını bir reflklmirde ç,_-. 
bir ·amındıın iiğrenh0 ır" 

TPnlsl mf'mlek"tlıll 1"" 
lie\ ıllrmek 'e mlırn~uıı 0~ 
ğu kadar va) mak lçlıı 'P 
ı::ıuet s:ı•·l"de" oaıtcı1ı1'ıiııt 
krim \'e Tenis ih•l~:o~ 111 ııttl 
ne, yeni turnu' a' ı dıı ::,ı ... 
ile hımlıımı9 olması •"' 
ııill', memlrkı>t ~rn>rı• 1 

" 
teşrkkıır etmek bir ııoıf 
mu5tur. \fCI 

s ... ..ı ..... ,.._ ~" 
O'\' KET f l\JEYLF: ~ 

llfilll'h r)dllerimlz bir ;ifl 
5ürde ~ehrimlzlıı dertlf 
ne•redPrrJ;lrrmlı .. , 

BrO$Ur kalıncı oıacalı 
llba!... f:~ 

TATf,l'° 

iKi KUlllARC:I 1' AKAJ,,\l"':'~ 
Necatı Canlıkaya ,e b~ 

Tezcan lsimlerındeki şs 
HP.beHe Cevdetpasa cadde5 
fitılcilık suretile kumar ~ 
}arken yakalanmışlardır. b•";' 
cılar hakkında tahkikata 
mıstır. ~ 

ibir kamarotundan çok daha az, ----
para alır. fakııt derecesi, mev- ,--------------------------------------------------------------~~-------
kiı, sallhiyetlerl, kltiple \•eya 

1 

. . uıı• 
başkamarotla muka •ese oluna. ..s~ın yanınızda )llksek sesle hterdl. En büyük zevki son~ 
bilir mı"' Mulizim kıı.vtan. hiz dusunmekten hoslanı_yorum, ~- · kadar koparmadan elmanın 
met müddeti ve ehliyeti nls- Ray. Ancak orada kendı k.en· · buğunu soyabilmekti. ~ 
betinde kaptanlılın muhtelıf dıml buluyorum. Size islerım. Ray·ın elindeki para) ı sıt" 
kadem,.lerlnl katedecek ve sil. den . bahsedebl~me~ benıın için ~ dikkatle ve çok düşünerek fi 
nrıliğc yükselecektir, kendile· blr ıhtlyaçtır. J~lerı~ de ~a~ım ~ ı fetme i lAzımdı. Vlkıa içkı el' 
rile beraber kltlp sınıfına ta- dan aşkın ..• Bunun ıçin sızden ~ .,. ~arapları ekseriya Waıter ~c" 
yin edilmiş olan bir kimse ise, kuvvet ve şevk almağa muh· ~ I O • disi alırdı, Zevkleri incel~~~ 
aynı yıllar ıarfında aynı mlllA- tacım. Haya~ta basamakları ~ı· 11 ~arapların nev'i de değı5 r't' 
ıim kaptanla blrlılcte çalı$sa karken, benı anlıyan blrlslnın ~ fANNV NUltST ÇEVtflEN" 'REZZAN A.E. )'ALMAN du. Ray, çok defa wa1ter•P' 
bile, ancak aylığı artacak, de· yanımda destek olmasını lstiyo- . YAZAN~ çok sevdlti e~ki Klyantl şa 11 ~ 
reccsl yükselecek, fakat aala rum. Herhanei bir meseleyi si. 

39 
!arını kendi parasile de sal~fll" 

ı;ıivari olamıyacak, hatıl kap. zinle konu~nıadan halledemem. \ lırclı. Şişeleri Uzerinde ii 1' 
tanlığın ilk kademesine dahi Sissiz hiç bir is basaramam _ Evet, Ö) le oldu. Kütilpha. yolunda iİder. Aramızdaki mü- az kalsın atlıyacaktı. mi dolarlık banknot koyarak <'ek ağları sallanan ve ışı~'y,-
geçemlyecektir. gibi geliyor. Kanmın amcası neye "İdtp bana bır "Ok kıtap· nasebet, daıma makul bır şe· bu .•. h il t 1 t' Ra , 1 k kut damlası gıbl parıl_ı~e~ 

b k · 1 · d k tlt ' d" • " 1
"

1 a e m ~ ı. Y ın ay 1 bu •arabı se,•difine i"irebı •··f_., Binaenaleyh, çeıltli lmme an a 1& erın e to ız ır. lar gctırmıştıntz. Unlar sayesın· kilde kalmalıdır. Arzu ettiği· XXllI masrafına karşılık olarak bu ~ " .. le v 
hıımetlerinde çalısanların hep. Bankayı ondan sonra ben idare de bıli; i edındlm ve işı basar- miz kadar değıl de ancak im- kadar parııyı kUi bulmuştu. Bu Ray i<:ln bir zevkti. BoY ıd ,ı 
ilni, nasıl ki. memurlar kanu· edeceğim. Corinne benim her dım. o kitapları oku"makta ba. kin olduğu kadar i:Örii$ecek Bir gün Ray kendi·ine ait bır derece) e kadar dot· la bir ma~raf ettiği ay es I" 
nuna tlbi \utamıyor isek, bu gün bir kat daha usta olduğu· na ne kadar yardım etmişti- olursak, hiç bir karışıklık ve hesaplan yaparken, çok boş ru idı. Otuz dolar ki· blsesinl tamir etmek. ha~' ı.-
kanuna tAbl olanları da me- mu farketmiyor. Bu sizJn ese· nlz, hatırlar mısınıı? akslllk olmaz. Hem o zaman his \'akti old•ığunu \"e bu bos \ akit rayı ödedıkten sonra, f. zı \eJa çama ır pıırası~dall ~ 
murluğa gıriıte, terfide ve tak. rinlzdir, Ray. Siz olmasanız ben - Sızın için çalışıp uğraş. lerımiz de hep taze \'e gilzel lerde bir takım ı~ıer yapması ylce hesap ,dıp idare etmek tiSat etmek \'elhasıl butre dt' 
dir ve)a teczlyede aynı hüküm- korkudan ölfirilm. maktan ho tanırım, Walter. kalır El'er .serbest bır adam lAzım geldiğini du~findü. &artile, kalan para ile hnaga. ğını kendini bazı ı::e~ ıer ~ 
lere bağlıyamayız. Bunun itin- - Vah, yavrucuğum Boş ye- - Dır çok meselrlcri ancak olsaydım Ray, emin olunuz ki İlk giındenberi Walterle ara. zı, telE.•Con, 3'iyecek, buz. üst bas mahrum etmrk surt>tile t•def' 
dır ki, modern memur ıtatüle- re Uzü!Uyorsunuz. Siz her feyl bu apartmanda, dinç kafa ile sizinle bundan bir misli daha \'e cep ha~lığı için kAfi dere· maj!a talısırdı . Birkaç .. ı,ı' 
· d 1 1 1 larında para me·eleslnl konus- k d b" k · d" b ın • rın e, memur ar umum yet e kendi kun·etinizle başarabıllr. halledebildim. Biraz evvel söy- fazla beraber olurdum. Bunun cede pıra kalabilirdı. Hele bu en 1 ıri · tır ı~i ır 1' 

üç grupa a)Tllmıılardır: a) i. siniz. Buna emin olunuz. lcdiğım gıbı, ben sizin yanınıı. böyle oldtı~unu dli~ünfip m~s'ut mak, bir sıkıntı \·e çekingenlik parayı sarfedecek olan kadının. parayı kııllanma"a meı-btır ır 
darecller, b) icracılar vı c:) - Hayır, Ray. Her hu-usta da ) Uk ek &e le dllşilnebıliyo olmanız !Azım... hn•a sı husule geliri) ordu. Ray gibi, elinden dıkiş ve ye- mıftl. YUı dolardan ibarett' 
yardımcılar. size muhtacım. Sizin milkem· rum. Sizın zekanızdan istifade - Ben mes'ııdum , Walter Walter hasis bir adam değil· mek gelirse.. lan bu lhti• at akçP· i r 11.h

1f;..-
Üç sınıfa glrii ve bu sınıflar mel bir kafanız var. Verdli!iniz ediyorum. Siz harikulade bir - Mes'ut kelimesi azd\r, de- dl. Hayatta bol para sarCedl. Fakat bu para kıt kanaat kl· tükendi. Filhaı;sa ye~enı ıttıt 

içınde terfi, tecziye ıartları ta. hilkümler eok doğru ve yerin· kadınsınız. Ray. Sevimli, zeki, ğil mi., yordu. Fakat Ray ile para me- fi gl!liyordu. ÇilnkU Walter ye. ma'ya gb1liık almak \'E'Y3 
; 

mamiyle ayrı oldutu ıibl, bun- dedir. HarlkulAde bir şahslve· sabırlı , yumuşak ve tatlısınız. - Evet. Walter, halimi ifa· selelerınl konuş'hıaktan hoşlan- mek hususunda çok titizdi. E- disl için diKI faturası ısde ••f 
!arın birinden diterlne ıeçmek te sahipsiniz. Gözünüzden hiç Sizi se\i)orum, Ray, çok sevi· de için hu kelime azdır. nııvor. bö~le maddi mevzulara tin en iyisini ve pahılısını ye. ılhı heklenmedik ma~ranar pr 
dahi, istisnai vaziyetler hariç, bir sey ka,.maz. Do~u "Örll•IU. ....orum. - Ne dereceye kadar mes· rek yanıı•mı .vordu . • h ı ·1e ~ ,., • " J • me"ten oc anırdı. Şayet ~u- &ısında kalınca. "•ıııter ı J. 

mümkiln detıldir. silnilz. - Ben sizi o kadar seviyo· utsunuı, Ray? fık "Ünlerrle Ray'a para •·er· t b' ı d .,ır 
İd f d l 1 ,. • ne ser ır narça ie e. Prhal ra mesrlflerlnl rorü.•mde 

are sını ın a 0 ın ar; an· • - Belki de sözleriniz doğ rum ki, \\al ter, hazan içime - Eğer bu gece uyanmamak mek itin bır usul bulmu &tu: sövl~nlrdi. fütelik de iştihalı 
cak yilksek veya mesleki tahsil rudur. Şu Missisipi o\·ası hak· korku geliyor. üzere uykuya dalarak ol sam, Konsolun Ü"'erınde rluran bir idi. Brıl mey\·a vermesini sever bur oldu, me· e!A: · ı:o-
gôrmUs olanların basırabılecek kında size akıl ö}retmiştim - Korkacak ne var, Ray' dünyanın en mes'ut kadını 0 • hevkel vardı . Bu sırtında bir se dl. Uzandı~ı sedirin yanıbasın. - Sizinle bu gibi şeylerı tO-
leri ağır imtihanlardan ıeçlrıle ya .. Ne kadar haklı oldutumu sız oldu~unuz eıbi zeki ve tat. larak blmllş olurum. PPt ta~•yan bir balıkçı hevkell da daima portakal. muz. elma nuşmaktan bit hoşlanm•> orıJ, 
rek ite alınırlar. İlk dereceler. uman ~füterdi lı bir kadın kaldı\:ca. her şey Waltt>r, bu sözleri duyunca Bi Bııııun irme hnc t:ınc yir· .. ihi m""''~' ""'" hıılnnrrı~wıı c D"'·anıı ,.., deki maaşlan, icra sınıfındaki _______________________ ..,_. 
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* l\lıı11rda, nüma~ l"çiler!n 
e1rbaşı ı, harp dh anı ta· 
rafından idama mnhküın 
edildi. * Koreffr goğü~ g(iğuse mu 
harebf'll'rln dr\ am ettiği 
blldirllml'ktedlr. * Japon makamları, hır ıı· 
lık ıımçundan hiiktim ı::i · 
) rn iki İnglllı ııskrrlnln 
tahliyesi hakkındaki in. 
giliz notasını reddetti. 

Rommel'in denize 
Attığı 286 milyon 
Dolar, ar nıyor 

Genel Sekreter Trygvie'nin haztrladığı 
gündemde 65 mevzu var 

A11,,rlnltd f'rua 

Nevyork, 16 - Blrle~miş Mılletler Grnel sekreteri Lie, 14 
ekimde burada açılacak olan Ge nrl kurulun 7 inci oturumu için 
65 mesele ihth a edı>n bir müza krre gündemi haurlamaktadır. 
Gündemin ana hatları huı:ıün be lirtilmı$tır. 

Gündemde, Ortado~u \e Asya devlrtlrrince ortaya atılan 
Fas \e Tunu~ ffif'\'ZU!arı 'ardır. Fransa, Fas mrselesinin Genel 
Kurulda müzakeresine karşı ko ~ mu~tur. TunuR nıesPlesinin de 
Grrek Güvenlik konseyi H' ~crnk~r. kurulda Ple alınmasına muha 
lefet etmiş, batılı de\'letler Fransanın durumunu şimdiye kadar 
desteklrm işlerdir. 

Günıff'mrle ll'C!\'<"tıl ve miina kaşalara yol aı;atağı tahmin edi
len rlı~r.r me\'zular arasında ~ıın lar vıırdır. 

Kudüsün Bir!Pşmiş Milletler kontrolıi altında beynelmilel
leştirflmesi. lmanyada srrbe t seçimler yapılması meselesinın 
Birle~miş l\lillctlrr('e mıhallınde incch~nm,.si ve Husyanın buna 
mUmanaatı a~·rıca Snvyetkr Bi rlil!inin 14 de\•letın Birlegmiş 

Kabahat derede 
HlkA) ryl bt'lkl blllrslnlt: 

Fransa Kralı 13 finrü 
I.uı zamanında Parl te JA. 
ğımlar sokakların üstünde 
akarmış. 

llir giin J .uı sarayın lıal· 
konundan rtıafı seyrederkPn 
bir araba lli!lım ıulannın 
irinden hızla geçml~, , .e ~·a. 
)ılan pis kokudan :ıaullı 
Kralcık dü muş bayılmış, 

Dün Kurbağalıderenln fe. 
ci halini okurken aklıma bu 
hlk~~ e geldi. 

Y1t. ora akinlcrinln haline 
acıdım. 

Pariste hiç olmazsa haş
metlıi Lut ara 5tra halknna 
ı;ıkıp etrafı gözden geçirir· 
mlıı; .. 

Ak"I glhl Kurbağalı hrlf'. 
di~"' konaklanna o l\adar ılı 
uıak kl.. . 

F.:C:YET GÜRESİN 

Türkiye' nin hah 
• 
lhracah arttı 

Aaaodaftd p,.,, 

lilletlere azalık mUt'ııcaatlıırını muhtrlif tarihlerde \'eto ile 
durdurmuştur. Ru mr~rle de Kurulun .ı:ündrmindedir. 

Di~er tııraftan bu yıl sonunda Guvrnlik Konseyinde iki aza. 
Jık bo~alacak 'e bu yerler için seçim ~·apılacaktır. Türkiycden 
h-Oşalacak yrrc I.iihnıının seçilm r~ı bPklcnilmrktedir. Holanda
nın yerine de mııhlrmclrn nanı marka J?rçrcektir. fsvrdn bu yer 
kin a:ı:ıılı~ı habis mevzuu olmuua da. bildirildiğine rore İs\•eç, 
an'anrvi tarafsızlık siva~E'tine m ii~trniden konsey azalığına gir
mekte pek hevesli rla\Tanmamak lııdır. 

Auor(altd f'rua 
'4 

Geçrn 311 Kahlrrde yapılması ıercken, fakat sonradan tehir edilen 1351 ~ılı Anupı Giizetlli 
müsabaı..ısı 19 ağu~ıo ta ·apo lidc 11 milletin süz.eli arasında yapılacaktır. \'ukırı.kl resimde 
miısabakıyı ı:lrecrk giiTellerden on tanesi giırulmektedlr. A)aktnkilt.r nidan sa:a dotnı: l'U· 
na.nistan, AYustu11·a, Belrlka, İ5\eç, Hollindı ... Oturanlar &0ldan sağa doğru: 1nıiltere, İtalya. 

Almanya, İrlanda ve Turki3 e güztllerl) 

Antıbes <Fransa) 16 - Es 
ki b r İngılız bahri) e subayı, 
hinbnsı Pears. ikinri dün~ a har· 
bi sırasında General Rommel'ın 
kumanda~ındaki • i\frika Korbs · 
tarafından gömüldü~U • 'vayct 
edill'n 1 milyar frank \'cya lak 
rıbcn 286 milvon dolar tutarın
da bir dcfinl'yi aramak için hu· 
glln Koı ~ika ada~ına hareket et 
miştir. nu tc~ebbü~ mali bakım 
dan birkaç Amrrikelı tnra!ın· 
dan de~teklenmcktedir. İngiliz 
denizcisi, ·Romany l\Jald• adlı 
45 tonluk bir velkenli ll,. yola 
çıkmış olup beraberınde dııl"ıç 
lar \'e araştırmalnr icın 1;ereklı 
techiıatı götfirmektedlr. 

Avusturya sulhüne Ali Han'la Rifa' nır 

Washington 16 - Cin'in ko. 
mUnistler tarafından istıUsı \'e 
Arjantin'ın tıcarl formalıtel.,ri
nin cok mllskiıl olmasından dola. 
vı Türkiyerlen Amerıka •a yapı 
lan hıılı ihracatı e~kislne naza· 
rıın iki mislinden fada artmış. 
tır. 

Dair Sovyel cevab· Araları düz leceöc 
"' 

Tilrkiye bu alanda Yeni Ze
landa ile Hınclistan rn Pakista
nı da geı;miştir. Turklyc bilhas 
~a halı imfıllnde kullanılan yUn 
lplık ihraç etmektedir. Ameri· 
kalı halıcılar bu aııhad:ı reyon 
ipliği kullanmıık i temişlrrse de 
bunda mu,•affak olamamışlardır. 

Bildirildiğine ı::ore Afrika 
Knrbs harp sırasında ele geçlr
dım yükte hafif ''c pahada aı?ır 
~animctleri 6 muazzam sandı~a 
verle~ltrmi~ ve Alman ku\'vct
leri ricat halindl'vken bu san
dıklar Korsıka ada~ının Di"ıı n
co burnu açıklarında yılılerce 
kulaç derınlığc salı\'erilmiştir. 

lngiltero'dc seller don 

boğulanlar var 

Fransa'ya qeldi 
Paris 16 (A.A.) - Avust?Jr· 

ya ile aktedılecek barı~ andlaş· 
ması hakkındaki notııya So,·yel· 
!erin verdi!:i ret ce\·abı Fransa 
Dı~i~leri Rakanlığına ~elmişlir. 

Sovyet notacının ilk tetkikin· 
den sonra diplomatik çeneler· 
de belirtllrli!!lne ı:öre. hu cc\·:ıp 
mü1.akerelere tekrar haşlanılma 
~ın ı knlavl:ıştırmamaktadır. :Ri· 
lindiği ~ihl Batılılar ı\vıı slurya 
bans andlaşmasını Trieste mr
t>le~ine bağlamayı daima reıl· 
detmlşlerdı. 

Sn\•yet hlikiımeti bıı me~eleyi 

renlden e!P alması Yf! e\·velce 
llzerinde anlaşmaya \'anlamamış 
olan tacarı fizerinde yenlılen mü 

Londra 16 - Son 24 sa~t zar. 1.akerelcre başlanması hususun 
fında İngıltercye l ağan şıCldetli da ıcrar etmcı;i So,·yetlPrin A 
\'ağmurlar \'e fırtınada Uç ~eya \'\Jslurya meEelesinln hallini ıs· 
beş kiı;i boğulmut' \'e 15 ki$İden tPm dikleri ve silrüncemede bı 
do habrr alınamamıştır. Zarar 
ıl~an mıktarı mıl)onlarca ster- rakmak istediklerini ispat et 
lini bulmaktadır. mekledir. 

~-----~~--------

TurldıP 1 ~ Ben\..uı 

cwle~!n. 

~TuNı.A.R 
'rEtiı ı 
"-.... ·S'tANBut 
·-ttl~ 
~tıtı~l.Ea ''E 

l lh 
~ ~'tını 

\'>... llıltı,11 ' Ordu mefhumu. 
) · "'ltıa en ı 'h kuru bir 
•~ı 'llııı ı~'lkil&tı addedllml-

~sı111~de eden dunkil 

S!N[Of 

12 EV 
DOLGU~ PARA 

l ı. rami> ell Tasarruf S!ltmi 

Bu Çr.L.ilie: 25 A6uıtos 3 E\' 

• v ......... ı ..... . 
\tutjlttl le•'ı•U 04••if 

)~ k tliyJe bitiriyor: 
~~ ·~an 

• r Ilı, •öz eerefı, fcdakArlık, 
'<r ıcı le e bağlılık gibi bir-

- \ "AY CASINA İSTE ~UHUS GEMİSİ... 

~ dın c YUltsek kavram- YENi SABAH 
'ııı 0ııce a~ıarı basla mı dan 

1~•ıııfİ1~11nsan toplulukları 
·~ •ııı k fazıletıcrdir ve cAFFEDİLMEZ 
~ır baht~nııkfarı ılk mUca. İHMALLER ... • 

4 llıı b 11 kadar uzanmak- l'enl Sabahın dunkU baş 
~ le$k ~:undan, orduyu ~ aıısında rürk ehltlerlnln 

, t ,t•nı~hdııt ol~rnk de!lil. layık olduklan eklllerde teb. 
~ ~lttJ . Yaşayan toplu. dl eılilmeJprJ 7.amanı~ın rok-

C ek ~ının iradelesti!li t:ın ı:eldiği hclirtiliy ,., şö.)· 
llııı~k ll ır kurum olarak le deniliyor: 

~l"t~fe ııu:•nıdır Küçük ra. « Osmanlı fmparatorluğu 
pt ~tıı•1 ııe Uk .ı~ler başarıla zamanından itıbarPn GUlhane 
t \ e ,,/ını bütlın Cazı. hattı hümayunundan heri ta· 

' ıı:rıJ.erı er:.er cdl'miyrn rafa birçok Garplılasmak "' 
ı.~ t llıft~ F' Uytik bir şey medenıyet kervanına katılmak 
~e ~tt kt~n akat, aradan yıl hareketleri yapılmıştır. Fara 
ltı 'l' 0rııan, sonra. Çanakka· 'la bir Mithat p;ışanın başını 
4 • Qr~ b n kahramanlar a· kaybetml'ı.!nde saik olan meş· ·•! ~nı·ı.· 

~~ı Ve bUt ~f\ının değişme ruti hareket cesareti, l~yıkı 
tını Un ııençlijUyle karlnr yAdcdilmekte midir' ı~ t ı t:oste 

C 1 b ~ ıı. b rıyorlar. Ken. Talat pa~a merhumun kabrini 
ti~, r e l\~ndan daha kud • bll) Uk bir tantana ile ziyaret 

1: hııı illriz ~· ~aynağı nasıl edenler nırtta hUrrivetl boğ-
• ~l Otduı 11

• Hele mil- muş simaların hitıralarını t(ı. 
' Ilı lletı aştı ı \ c ordu la· ziz edeceklerine. hürriyet u~ 

estığı bir zamaıı runda canlarını ,·ermis olanla 
rın mııh~r .. k toııraklarını ta. 

Oc:JlHCRIYF:r 

vat etseler ve herkesi 
ııyaretlere alıstırsalar 
iyi olmaz mı?• 

DÜNYA 

•KOMŞrl'\tı~ 

TA \ 'l'C'iU!. 

de bu 
daha 

Redli f'alk. dünkü fıkrasın· 
da diyor ki: 

« Diktatdrl~rin ve Kralların 
tasfiyesi ha!A devam ediyor: 
Mısırın tomhul kralı Faruk 
gitti. Ariantinln yarı diktatö
ril Madom Peron vefat etti. 
Ürdün'iin deli hllkilmdarı Tal
IAl çekildi. .•. 

Şimdi diyeceksiniz ki, pe. 
ki ama sana ne oluvor? Bir 
alay yabancı diktatdrUn, de· 
linin, rapkının. basına ~elP.nl 
sayıp dôkmekt~ ne mAna var? 

Haklısınız. Ama ne yapa 
tım ki , bizımki de bir ne,•i 
zuğürUUk! 

Zeniin malı. ne de olsa 
renemW \Oru~or!» 

Benziyor 
Holl)wood 16 - Diın gtcenin 

yarısının karısı Rıta Hayworth ıle 
konuşarak geçiren Alı Han sa· 
baha karşı BervPr]y Hılls'deid 
villlisına dönmüştiır. 

Ali Han, \'lllfının önünde bek 
lc~en yliılrrce snıelcd ve foto 
mııhnbiri ni atlatmıya ,.e e\•ine 
arka kapılardan hırinden girml· 
~e muvaffak olmuştur. 

Ali Han Rita ile neler konuş 
tıı~ıınıı, karı sı ile barıı:ma ihfi 
mallerinin ne derece ilerlediğı 
nl açıklamaktan ,çekinmiştir. 

Ali Han ''ma~ına girdikten 
ı.onra ancak aradan 3 saat gc· 
çince kapı önünde bcklc~cn sa 
zı>tecilere dC'meçte bulunarak, 
•Gayet zcvklı bır ziyaret yap
tım. Çok hoş \1lkit 'ljeçırdim• 
demi§tir. 

All Han \'e Rita Hayworth 
dün gece, uyku ilAcı hapları 
yuttuktan sonra bir hastane:;e 
kaldırılıp tedavi altına alınan 
2,5 yaşındaki kızları Yaseminin 
baeı ucuna ko~muşlardı. , 

Turkb eden ithal edllen mal. 
lardan birı de gitı:tide daha ı:eni5 
miktarda satın alınma\a başla
nan krom mademdır. TıirkiyedPn 
"atın alınan diğer mafklc!Pr ara. 
sında ttihln liçüncu dereceyi iş 
gal etmrktcdir. 

TEŞEKKÜR 
Ya\Tunıuzun rltinyaya gelişin

de karfı lafılıın bul!ın gtlçlükl~ı I 
büylık bir hazakatle bertaraf edP. 
rek, bize yanumurn kazandıran, 
Juhtercm Bb.>lığümUz, Doğum 

\'C Kadın Jıaslalıklıırı mUtchııssısı 

OP. Ur. ZEKi TEKTAŞ 

ıle a~istan Bay Dr. Fcridun'a, 1-
tal~ an hastanesinde gôrdu~umllz 
buyuk dıkkat \C tıtız itina dolayı
sılc Başhemşırr Paolo. Hemşire 
Edmee 'e but ün sörlerc tesck· 
kurlerimiıle minnet \'C &tıkranla
rımızı arzetmeyi \idanl bır borç 
biliriz. 

JIJunlse ,.e E rcf Sumer 

Bayramlarını hot geçirmek 

isteyen vatandaılara 

TÜRKİYE 
• 

TURiZM KURUMU 
30 ağustos ZaCJ:r ve Kurban bayramları tatillerin· 

den Mifade edılmck üzere altı günliık \'e son de· 
recede ucuz bir gezi tertip etmiştir: 

FUAR VE YUNANiSTAN GEZiSi 
Gezi 2!l Ağustos Cuma g!inü saat 14 te baslayacak, 

4 Eyliıf Prr~emlıe giinii saat 17 de İstanbula dönille
rektir. Girliş ve dön il ştc fımirde iki gün ve Atinada 
iki buçuk glin kalınacaktır. Seyahat için zengin bır 
pro"ram hazırlanmı~tır. 

Gidiş ı::eliş bilet bc-rlcllcri I. !\tevki 120, il. Mevki 
PO, Ill. 'te\•ki 60 liradır. Yemek brdell olarak hıi
tlin seyahatle yalnız 10 lirıı alınmaktadır. Riletıcr 
Kurum Merkezinde, O. P. Üskildar ve Kadıköy ilçe 
merkezlerinde, Denizcilik Bankası Acenteliklerinde 
\ e Tanca, 1\ccmi Rıza, Hamamrıoğlu mağaıalariy· 
le bütlln seyahat acentelerinde satılmaktadır. 

Ucuzluf'u \'C 3 taksit gibi cazip şeraiti dolayısiyle 
gezi biıyllk bir rağbet görmektedir. Geziye lştırAk 
etmek istıyen vatandaşlarımıza acele etmelerıni 

tavsiye ederiz. 

Dıin saat 13 rle Jlknr fahrlka~ı 1 çllrri senılikası iiyr.lf'rl fabrikanın bahçe inde yaptıkları top. 
lanf.Jda )Önctim L.urulunu ı;rçnıl~lcrdlr. \'ukıırııla\.;i rt>. imde, oylarını bildiren l~tiler ıorulüyor. 

<l'oto: t. r. A.) 

1 
Be~iktaşta, ~laklne luiltıl Sendikasının yıllık kongresi ~ J ıılın ıstır. Yukarıdaki 1esimde toplan. 

tııla bulunan işriler görulUyor. (l'oto: i. F. A.) 

Tarsus'ta bir üfürükçü 

bir kııın ölümüne 
sebep oldu 

Tarsus 16 (T.H.A) - Tarsus 
ta Kürklll çifUığinde çalı~an ve 
dalak bilyllmesi hastalı~ından 
muztarip bulunan GUlbiıs Güleç 
adında genç bir kız, bir üfılni!<· 
çünün kurbanı olarak fccl bl:
~ckilde ölmü~tlir. 

Üfurükçü, dalağı g(tya erite
ceğini söyllyerek genç .;;ızı:ı kü 
rı-1.. kemii.!uınln alt:ca ) ı •ı;:ı n 

'I 

BugUn Pazar olmasına ragmen kurumun Merkezi. 
~erlerini ayırtmak is tiyenlerl kaydetmek üzere ak 
§am geç \'akte kadar açıktır. Bu fırsatı kaçırmanrak 
i~ın yerlerinizi şimdiden ayırtınız. 

iğnP.s1 batırmıs ve aynı ij!neyı 
rlerinliğine dı.lağa da saplamıs d1;;...,,,,~w 

Türkiye Turizm Kurumu 
Galatasaray, İstiklal Caddesi 186 2 ikinci kat 

Tel: 438-12 

• 

tır 

İğne daroesini müt~ııkı:;> di· 
lak aerhal patlamış vcı geııç kıt 
~anlar içinde kendini k.wbctml~ 
tır. 

Fek az sonra G'jl,ı'lş o:mlış 
ve s:ı\ cılık hAdiseye vuirc· et
miş~lr. 

i:rıırükcü tevkif od.ımi} \'e 
t.ı:ıı<kında hnuni tabl' ... ıa tıas 
':rmıştır. 

Son Osmanlı padişahı l\tehnırt \'nhidedıtinln km UMye Hay
dar Germiyanoğlu kocaı;ı Ali Ha~ dıırla beraber l tın bula gıof· 
mf'ktedlrler. Ra~·an Uh·iye 28 )ıldanberi yurt dışında _lıulun· 
makta idi. 1. ukarıdakl resim, Ba)an Uh·i ·e ıe e•l upur timıre 

uğradığı ı;ırada ('ekilmlstlr. 
~~--~-------~ 



·-.:sa ... ~ 
LI~~~!>~f~~~-~~~ 

lstanbul, plcii 
şehri oldu l 

Ağustos sıcakları - En büyük konuşma mevzuu - De-·ı ·-------- ~ 

nize girmeli, fakat nerede?- Eski deniz hamamları - l 
~fı ~!:~:: ;~;.iç:~--~~~=-ı 

A ğu to memleketin en sıcak 
il) ıılır. nu a• zarfında trr

mometrc ~·ok 
dera gulgNle 
otuz derece
den :> ukanya 
çıkar, hazan 
39 u , hatta 
4n ı bıılıır. nir 
mudılı-tlcnbcrl 
hu rn sıcak 
günleri :> a ı 
l o ruz. Geçen gün istanbulda 
ıcaklık 33, .\nkarada 39, Kon
~ ada 40, l>İ) arhakırda 42 rlen~ 
re idi. Diğer birÇilk şehirlrrde 
35 le 40 derece ara ında ) ük
clip alçalmı tır. 

I>E:\İZE GİRMEt.I, 
} 'AK.\T ~EREDE:' 

st'rinlenıt'nin t'n ke lirme )O· 

lıı tabii denize girmektir. 
Vücutça iırı 
-,a~ ı olma) on 
herke-. deniıe 
J!İrmrk i~lf'r. 
Fakat ıırrt'· 
de? ... Üç i P
rafı clenİ11f' 

onra gi) inerek çıkar. -.ür'atli 
yürü) üşle vücudunun hararl'li
ni arttırmağa çalı ıı·dı . 

IIER T.\R.\F 
PJ.,\J OJ,Dli 

Şimdi gerçi mcrkt'ı ~erlerde 
ıJPnİ7 Jıamamı '\'Oktur. (akat 

İ<fanhul ba'j- • 
tanba"a b i r ..--~----. 

ıılıij ıı:lıri man 
nrasını alrnı"-

rrnilmis ol:> rı tır. Bt~ikta~. 
htanhulda, ılr Or ta kö) ' ôrn 
niı bıın_\ o u ba la)·arak Ka 
icin uzıın bir t'\'ahati gfüp al- , aklanı kadar 
mak lazımdır. Me ela i5liôf', her tararta bi 
F:ıtiht~ oturan bir in~an a rer plaj göıe 
rlol')'a•·a, 'a l'P.nerbahçe.'·f' , çarpar. Kum olmayan ) erlerılc 
yalıııt da Ki1rük~ıı"a ıitmrite kayalar füerinde günes banyo. 
mecburdur. ı:n Y3kın ,.f'r Sal:ı - ı.u Yapılıyor. 
c·ak'tır. Oraya ,l!İhnek itin d,. no~azın '.\" Ukarı kısmıııd:ı. 
a} ni kül(f'tl' katlanmak, yani Tnah~ ada adam:ıkıllı p15j 11'
lranıvav 'e.'a olobii~r. vapura sisleri viicuda getirilmiş. Rol 
binmek l:izınııhr. rlektrik ziyaları altında pırıl 

V A 1' A N 

\ARAMIZDAN AYRILANLAR f 

Dr. B~rge'in vefafl 
Dünkü sa~ımızda tcessiirlc ha.

1 

terinin iııklşa! halinde bulundu
bcr verdiğimiz gibi, kı~ melli ğu bir s ı rada, Dr. Birı?e'in ölü

biı· Tlirk dostu ve ~ok fazilcllı mıinü yeri dol maı hır ziya sayar, 
\ e dÜl'ÜSl bir insan O]a:l ur. ailesine \'e do~tlaı·ına taziyeleri· 
Birge ' cfut etmiştir. mızi bildıririı. 

Ur. Birge, Amerikan misyoner * 
ıeskilatınııı temsilcisı sıfatilc u· Dr. Bir,cııiıı ciHınıh iızc.rine 
ıun ) ıllar ev,·cl Turkiyeyc gön· .Millctlerarası Şark Tetkikleri Ce 
dcrilmiş ve Hible Hou~e denilen miyeti adına Ami Basman gaıe
mücssesede vazife almıştır. Tcş- temize §U mektubu ı:önderdı: 
kilatın gayesi, temsıl ettil,'i llrıs. o lJzun zamanlar aramızda ya 
tiyaıı mezhebine adnnı kazanmak şamıs ,e Tilrklycyı kendisınc i· 
olduğu halde, bu diir!.ist ı::ısan. <•V kinci vatan saymış olan Amerı- ı 
arıyan bir avcı eibi mis.)oncrlik kah Dr. J. Kıngslcy Bırge vefat 
ctmcği hıç doeru bulmamı:ı. mü· etmiştir. Ur. Birge çalışmalarının 1 

c esenın faali~etini ~ırf irfan tıilyiık bir kısmını Turk mane-ı 
hareketlerine göre ayarlamıs. , i kültür sahasına hasretmi~ti. 
Tiırkirc ile Amcrıka arasında Bcktasılık ve ııunıfilik hnkkın
nıl. yoncrlik ~uzhnden ayırıcı bir da bilyiik bir emekle yazıp ııcşrcl 
lıarn ~aratacak yerde, birlcştlri. tıği mühim eser ~:ırkiyat fılcnıin 
ci bır köprli olmuştur. Dr. Birge de bu me,·zuda bir zaman istifa 
Türk ruhunu ve Tılrk cdcbı>alı· de edilen kı tapl:ırdan biridir. Gc 
ııı Amcrika~•n tanıtmakla faal ne bu ıat taralıncl:ın hazırlana
bı r rol o)·naın15, takım takını e· rak l!J49 da ıll'şredilcn bir Bib-, 
seri er .)azmı , Türkçe eserleri Iıographkal Survry de o sene.) c 
İngılizce.ye çcvirnıcgi iş edıııen kadar Tıirki.)·e hakkında ııelire
bır Amerıkan ilmi tcsısinin ınıi· dilmiş olan eserlerin en ~iimul
şa,·iri hizmetini görmuşliir. Hcd. Ju kalolor:udur ''e bu itibarla 
house lugatinin yeni bir tab'ı di· kıyıııclli bir miiracaat kitabıdır. 

1 ye baslıyan, İngilizceden Tıirkçc- Seksen sene kadar evvel İngiliz 
ye tamamile yeni bir lugat ma- Tiırkologu Rcdhouse tarafından 
hiyctini alan ıt likcmmcl eserin \'ücude ı:etirilmiş olan İngilizce 
geçen sene meydana gc.lmcsinde - Türkçe Jügatın yeniden ne:,ıri 
en. çok onun himmeti vardır. de Dr. Birge'Un himmet ve gay-

l ngillzcede basic Englih dıye rctinin neticesidir. 
bir hareket peyda olmuştur. Ga. , Dr. llirge memleketimizde kıı
~ eı.i, tahsili mahdut bir adamın rulnıuş olan \lilletlerarası Şark 
bildiği mahdut kcllmelcrle eser· ı Tetkikleri Cemiyetinin kurulu-
ler yazma~, nıeşh~r ki-

1 
ıındaııbcri idare heyeti aza lığııı-

lapların boyle basıt bır da ve Cemiyetin I.ciden'de ne~-
lisanla hülasalarını ne,rcl· ı rctmckte olduğu onrn:-;s mr~-
mektıl'. Dr. Birge, Tıirkı;c· ıııı ı:ısııı ı ıı )aı ı heyetinde bulunu· 
de en çok kııllanı lan bın kadar )·ordu. 

------------------- 17 • 1 • 19.52 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOYem 
~----------------

2J Nisana doğrll 
iki buçuk ay evvel Ankaraya gelen, fakat tekrar lst<I::: 
dönen Miralay İsmet Bey artık bir daha ayrılmamak 

bizlere katılmıştı 
- 168 -

illehuslar Ankara) a 
Geliyor 

Ni aıı.n ılk haft&s:nda me.-

Dahiliye 1\aZJ~1. ':,;. 
Devlet Reis 'ekılı: 1111;s Adli)'e Nazın:.'1'e 1 ~ kemesi istida daıres 
nilştü Efendi. rieİ1' 

:'ITaarif Nazırı: Jl ıı 
te<arı Fahrettiıı BCY· t6t (! 

Nafia Nazırı: opcr• ft 
mil Pa<a. ~.sırı: 

Ticaret ve Zlraa.t P· ·-
rik Hüseyin Rcınzı Sn: JP" 

:\taliye Nazın ve 
miisteş:ırı Reşat BeY·lk rJlll 

F.vkaf Nazırı: f er 

RiCat Paş:ı. ~ 
Şeyhülislamlığa da 

de Abdullah BeY ge 
Abdullah Bey meşhll~ 
rı \'eren \e din k3 

bi rbirlerile mOcadcleY' 
eden zattır. nu enenin ı caklnnnııı ıli

ğcr enf'lere ni betle bir farkı 
nrdır ki o da dcurnlı olması
dır. İ lanbulıla sıcaklık ba1an 
35 derN'f'\ İ ~rrer, ortalık ade
ta lrnuulur. Fakat hu hal u111n 
sürmez. bir iki ı:iin sonra trr
moınetrc tekrar 28 - 29 dereı·r
>~ iner. Ortalık srrlnler. halk 
ferahlık dt1\'ar. llallıuki bu e
ne nn hrs :- irnıl gundr.nlırri ha
raret hep otur. derecenin u tün
drdir. Geceleri ele anrak 21 -
.22 derece~e ılü üyor, yani or
talık adamakıllı crinlemi)nr. 

A nupanııı hü~·iik ~rhirlrrin- pınl olan bu ıılajıla gcceyarı
<lc, su\ u ela ima <lf'~i~tirilrn larına kadar denize giriliyor. 
yii1.mc lıa\U1ları \arıtır. ni11IP, Termomttrrnin otıırn "r.çti!i i 
ahilıfrn u1ak yerlerde lııı ~ibi hu .;ıcak günlerde her tarar 

tesisl,.r '"lpılnıamı tır. Yiiınıe ı.ıraktır: fakat istanhulun ban 
)l arn~lnrını hir an f'Hel \ ÜtU• emtleri nisbettn erindir. Ra5-
da ı:rtirmPl< l ~7m1dır. i\tüna ip ta tabii Boğazın ~-ukarı kı mı 
yerlerde. f,.'lnı hir "f'kildc ya- gelir. En erin yer tam slnıa
pılır. ıleni 1ılr•\ alınan U\ u da- le. Boga7ın met haline l>akan 
ima ıleğl"tirili~f' hu ha\ uzla- Kireçburnudur. Boğazın dı ın
nn, hem halka bu' ük kolnlık da. ehrin içinde dr. bazı erin 
olacağı, hem dt miihi1>1 Mifade Ht·lrr nrdır. ~it' ela Eminönü, 

kelime) i a) ıı·ı11 bunlarla eser Vefatı kendisini tanıyanları 

1 
~ıe rctnıek. ımkanını hazı~lamak olduğu kndnr eserlerini bilenle
uzcre, tetkıklcr _yapmış, bınlercc ri rlc elem içinde bırakan Dr. 

1 gazete ıııı hasını ve halk tara· J. King ley nirgc memleketimizi 
t ından okunan takım takım ki· ıınlıyarak, bi lerek scvmis \ e kül 
taııları bu nı:ık alla tahlılden ge tür!iıııüze e er yererek hizmet 
çirerek istati tiklrr yapmıştır. etmiş iyi bir in andı. Hatırası 

husların cksn i•i kara yo:•ı 
ile \nkar:ıy:ı gcllllı?"e haşla· 
1111 hırclı. Bunl:ırın ar:ısıncl:ı 
meclis rei i Cı•liılrılin ,\rı( 
Heyle babanı İsmail ı-·. zıl 1'.ı· 
sa cia \'ardı. Halıde Hıınım (cıı. 
) ır. JI:ılide Edip Adı\'ar), dok· 
tor Adnan (sayın Adr.an Adı
·H.r), erknnı harp mi:-ıı: .. vı K:\· 
zım (sa) ın Orgenl.!ral Kfizı:n 
Orbay) ve erkanı harp k:ıyma 
kaıtıı Seyfi Beyler Arslaıı '1Jil· 
h mlifreıesiniıı himayesinde 
Ad:ıpazarına g~lmişler, I>üzee 
t:ırafır.ın cmn•Y~tte o!ın::Jl'ası 
viizünden ccnu ba :tônerek Do· 
j?an Çay istasyonuna muv:ısa 
lal ctınışlcrdi. Ayni yere haş-
1\1 başka istikaınelluc•e 1 gel· 
nıiş ol:ın mebuslar ımısm1a 
:-.'adi <Cumhuriyet " t"lcs! "a· 
h.hi rahmetli Yunus .N':ıd') ney 
de \'ardı. '.Mebus arkad3;ılnr, 
otodreginlcrlc trenlerin An
karayn Jıarekct ettikleri isıas 
yonn kadar getirilmiş ve bımı· 
dan Ankaraya yolcu cdilnıisti. 

O günlerde erkArtı lı:ırp mi· 
ralayı İsmet (sayın ismet tnö . 
nli) ,.e binbaşı Saffet (Maarif 
''e Mılli Mıidafaa Vekfıletlerln
de bulunmuıı olan rahmetli 
Saffet Arıkan) Beyler de Anka 
rayn gelmişlerdi. 

!\liralay hmet ney 

vazıyetimizc bir şekil vcrinei· 
ye kadar umum Kuvayi Milli· 
ye Kumandanlı~ı ile yirminci 
kolordu kumandanlığını mu· 
hafaza edecektim. Jsmet Bey 
\'Ckilim, Saffet Bey de erkanı 
harp reisim olacaktı. İsmet Be
l c binbaşı Halis Bey erkanı 
harp rebliği yapacaktı. E rkli· 
nı harp reislerinin bu suretle 
değişmesinin sebebi Saffet Be
yin mılli harekata yeni katıl
mış olmasındandı. 

~ırakların dc' amında mun 
mfııldctlenberi \ a •mur yağma
mı olmasının ılıı tesiri \ardır. 
nu cnr. haziran iptida ınılan
bcri, !'eker ba) nımınôııki o;nğ

nnk mii le n ıı. 'ağmıır H l1:ma
mı tr. Hu 'iiıdf'n toprak kuıı
kııruılıır. !ulrla krrııic kesilmi•
tir . .\ğa('lartfıın hir kı~ıııı. loı>
raktaıı alacak rutuhel hulnıııa 

rlı ğınôan lmrı.ınııığ:ı ha lamı'
tır. Yer 'er s:ıı ıırnııs ) :ııır:ıkh 
ai!~clıı r gfüe <·anı" or. Rai!hı l'. 
ho tanlar bol )ağmur bekli)ıır. 

temin eıleteği mulı:-lıl a!..•ır. Yl'oiı•o~tanenin önii, Beyazıt. 
EsKf ım~iz 'faksirn'in sıcaklığı daima şeh-
11,HI.\:\U • .\R I rin diğt'r tar.ınarından birbç 

r::-.,· RÜYl' K 
KO:\'l'~M \ ME\'Zl'U 

De' anılı ıraklar herke i !u1e
ta takat İl bir hale ı::et ir-

nıi tir. Güç- ~-
1ükle ~İİrU} OI' < \ l 'ı ~ ~ 
guçluklr calı . l a " , 

lil'Or, ıı.-cele J ~·~}~,~ 
ri gucliildc 11 I ' r 'l '11}'llhili~oıu7 ~~7) > 
llcr ) crılc ha.. ili; . 
!ıra konusınıı ·W :,.,ı ll I 
mr' ıııu sıc·:ık- .;J 
!ardır. Kıı rs ı 
la•an iki dost d .ılıa srlam ver
mrdrn : 

- ,\nı an nr s ı cak, nr sıeak! 
- I:\l't Jıoğuı 11 lılr ırak 

\ ar. 
rn, r konu mağa lıa~Jı~·or. 

Kah\elrrtfe. ahbap toıılantıla
rında u lılar: 

- Filıin t:ırllıin cle .... 
J)he e ki ıı·aklard:ın bah r

di)orlar. ıcaklar düm·a politi
ka ını d:ı. iç ııolitikayı da !ıdf'
ta unutturdu. lr:ın nka~· ii , 
rı ırdaki inkı hip hareketleri. 
h a i konu ınıı la r rtı-:ı fınd aki 
munak:ısalar bile sı caklar ka
dar alaka il\ ıındır:ınıı,·nr. Se
rinlrııırk irin tf'r!İp rılilrn bir 
rc~·ete, s i) ıı~ı , ·esikalarôan 1i
yıılc ehemmhctlr karşılanıyor. 

E kiden İ tanhulıla lıenırn 
hrr """'" «', ılirt'l.lcr ii11~ 

rinıle Jrnnıl· 
mus ılrniı 

ha.u:ınıı 'ar· 
ılı. \'t'nikııpı· 

da, Salıpaza· 

rınıla. :\llıda 
ıl:ı, l 't'nrrb:ı lı 

çtde, air hir 
col:: 'f'rlrr· 
de, lıatta Köp 

rii fı~tfınıle dcn lı hamamına 
r:ı tl :ınırdı. Kiiııriide 11 Ca1la ıle 
rin olduğu için deniz lııımıınıı
nın bir ız(!a ra 1 bıılıınurdıı. nıı 
11.gara )iiziinden derinlrre at
l:ıy:ınıayanl:ır lı:ım oılan dı!:art

~-.ı. Köııriınun ii~tiine tıkarlar. 

krnôilrrini buraılan denhr atar 
!ardı ... Kırk elli c;ene r.nrl 
Köpriidcn gecenler drniı lı:ı
mamımn ii ilinde ha) rak J:ıilıi 
sallanan hamam takınılan gii 
ı iir lcrdi. 

nu b.•nrnl:ır Jıir iiplır İ7. pek 
iptidai iıli . Kı ııı iist kı mınııı 
ta htaları alınır, ılrniıin idnı1c 
yalnız birkaç dirrk knlırılı. 
namoların kıırulıluğu ~·erôe 
deniıin tenıİ7. olma ına bakıl 
mazdı. Yl'nikapı denir hamamı
nın lağamların pek yakınıııd:ı 
olılu~u ncdl'n onra anla ıhnı 
tı . Kiiııriide. Salıpazarındaki 
deniz hanınmlan da bu yüzden 
kapatılmı tı ... 

O 7lınıanlar ıtiine hanyo 11 

dhe bir şry hilinıııf'diği için 
ıılaJ aranma7!lı. I>rni1e gire<'ek 
olan hamama ı:rlir gl'lmcı ı10-
) ıınuı·. h:ınyosuntı yaptıktan 

Deniz Astsubay Sınıf Okuluna 
Almacakhr v • 

grencı 

Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu 
Komutanlığından : 

l - Dcnız Astsubay Sınıf Okuluna alınacak öğıcncıler için a· 
ranacak nıtclıklcr: 

a) Ttlrk ' atandası olmak. 
b) Orta Okulu ve~:ı c5itl okulu hitirmi olmak (Teknik 

Bah1:ı,ancılık \ e Terzılik Okulu nıl'zunları hariç) 

c) Alınacak ögrcncilerin \aşı, muracaat tarıhinden evvel 
e n az 16 yaşını bitirmiş 'e 21 yasından sün almamış 
olmak. 

d > Vucut ~apısı d üzgün ve her bakımdnn sağlam olmak. 
2 - Okulun kayılların:ı 25 A~ustos 1952 (dahil) tarihine ka· 

dar de\am olunacnktı r. 
3 - Kayıt \'e k:ıhul kin İstanbulda bulunanlar Kasımrıa adaki 

Deniz Astsubay Hazırl ama Orta Okulu Komutanlığına, taş. 
rada bulunanlnr ise bulundukları yer in Askerlik Şubeleri 
ne mürncııat edere'• gıriş tal imatlarını alacaklaı· "e buna 
nazaran d lckçeleı ıni ' rreccklerdır (Taşrada bulıınanlar 
dılckçr l crının bırer ÖrnP~ıni de n eniz stsubay Hazırla· 
ma Oı la Okulu Komutanlığına sundcrcceklc.rd i ı ). 

<121!9Gl 

. 
SAYIN TELEFON ABONELERiNE 

Bazı t elefon abon<'lerimizın ad re !erinde ) azılı meıımriye t 
On\anları sonradan değışmiş olduğu halde telefon rehberin· 
de eski unvanlarını n muha faza cdıldiği görfıl mcktedlr. 

Bu hal rehberden beklenılen hizmeti ak atmakta ' e ken· 
d ılerını )enı Un\anları~lc amanların sııı:a~ctine sebep olmak· 
tadır. 

ııaıırlıkların de\ m cdılen ~ cnı rehberın do~nı 'e tam bı l 
gilerle bastınlma ı ç n um ın" deği mış olan abonelerın kı a 
zamanda ıdarcmıze mektup .ıe \eya O!l den 10 le~ahut 04 den 
ı s numar:ıva murnc atla eskı un\anlarının rehberden çıkarıl 
ma~ı hu u un ı not cttırmelc ınl rıca ederız 

Adre ten çık r"ııacak ıb.ırelcr ucrcte tabı dcğıldır. (13304) 

derece a~ağulır. 
KÜP İ('i:\"DF, 
Ç,\J,JSANLAR~ 

S ır:ıklarô:ın !)ika~ et rderkl'n, 
b;•11 ~ ....... ,. 11 memleket:rrc 

bakank hali· 
mite şükre· 
delim. Irak'· 
ta ı.ıcaklık 

ıtülgeıte 48 • 
!iO ôcrl'CC~İ 
buluyor· 
muş: Bağıla t 
aıletıı ıuk 
bir hrın"t lıen 

zi~ ornıu . Oradan gelrnlrr: 
- Ooh ne gü1l'I, bunc;ı ne 

Sl'rİn! 
Diyorlar. Bağdadın ~mı~ı 

mr~hurcluı-. Eskidrn yaı günle
ri oyunuµ içi su dolu kiiı>lere, 
girrrlrr. su~·umı ôri\iştireı1'k 
mun miiılıll'I kÜil içnde kal ı r· 
larnıı • Hatta baıı dairelerıle 
bu urelle nıüraraat kahul 
rdrnler ,·armı,, . imdi 2engin
lrr iı;in i~ kola~ la mı~. ninalar
da nğuk ha,·a tertibatı yaııtırı
yor, ııancurlıırı çckt'rek, penu:
relerl kapayarak burada ni bl'· 
ten serin bir havada ~-a~ıyor· 
larmı . Fakat halk, sırakıığln 
göl~ede 50 drrece~·i bulduğu S1 
ı-ada <·ok defa yakıcı güneşin 
altında çalışı) ormuc;. 

Herkec;in her tarafla oğuk 
ha\'ll te<.i atı yaptıranan·aeajtına 
~iirr halkın temrnni i tabii şid
detli <;ıcakların geçmesi, ba,·a 
nın bir parç;;ı erinlemesidir. 
Buna da galiba çok zaman kal 
madı! 

Müsabaka 

Kanatlılar Rirliii 
Ba kanlı ından 

Bır ı.ımı.ı 19SZ ,-tlı llodtl utılı: r• · 

rı~lan SO A~5tos cumArtul ~118 ıtr

;;:I 11rarı rı111nda rapılacal.:lır. C1ele• 

rlmlıln ('l erlahııı cadde 1 No. 21 Z 

nero.lu) Mod•l t:'tak ı;,.ıne mlınca ~ ı 

la c•nl.:en i:ıeml uııtırmı:an rica o a• 

nur. 

Sünnet düğünü 

htanbul P .T.T. dler Cemiyetinin 
Sünnet Düiünu 

htanbuı P. T. T. lhmnr ·u mlbtab· 
rlemlt:rl ecm reU tarafından mule\;das 

(l)(:n1''arın•n ı nnelh~I .-oılu le ter•lp 
edılm • olan muu trr, ıurıırııltrtı d 
Jıı un.in bir ı>ro;ram!a u •ıbılıa h 

dar d•um •lmtk uı•r• .2 Afoıto• en· 
ı ı ~un al.: amı Çıftı Sara IAr bahçe 

ıındı ı 11 ılacaktır. 

İ~çi ı\raıu~ or 
is 'e İsçi Bulma Kurumu ~hidıir 
luğıinden: 

ı l naaaı moh!lld ıl 650 llr1 licretl, 

ı s maraıı.cz 'iOO ıı oo kıırua :remıl.rı! 

" ""' ı. 60 toprak amtluı. Z eUka'fı •5r 
mıkın ti l buharlı ııllndır maldniıt • 
1 an.ı.a do:n·rcl, 50 kadın menıucaı \ 

ı mu ',1 mıranıo:. :? uıta plh ı~ 
1 Z m~reı ıp·e ıh!l:raç ~ud r 
lı eı.ı erın Mudürl tümnu Tt ı bu 

ro:.arımı ı muracaıt • •eri. 

Amerika ile Türki)C arasın- aramızda daima hilrmetle l ad 
daki fikir \ e kfiltür mUnasebct· edilecektir• 

==l __ D_ü_n_va_d_a_n_e_le_r_o_lu...;.y_o_r _?_/= 
Altına lıüeııın 

hemen zile lınsıııız. Sıra ili! kon 
111uş ziller istedıginızın derhal 
gctırilmesiııı tenıın eder. demek-
tedir. · 

Bu fikir iptida beğenilmiş, 
frkat hır akşam neş'e iz bir hal
de otele ı;ıelcn bir müşteri si
nıı-lcncrek koltuğu parçalamış
tır. Bu Konuşan koltuklar bu 
nun i.lzerınc ort .. dan kaldırıl
mıstır. 

Ct'ıııtbi Amcrika'rla. Brezilya'
nın Amaıoıı nehri yak ı nlarında 
a.tın mııdcni hulunınuştı11'. Bıı· 
l\lırı üzerine bu havalıyc akın 
b, şlamışlır. Altın maılenının 
zengin oldugu tahmin ediliyor. 
Fakat buray:ı gitmek bir mesele 
dır. Bunun içın ""'ela sandalla 
Amazon nehrinde uzun bir se
:> .. hat ~apmak. onra madene ya. 
kın Yarı nclırine geçmek liızını
dır. Arada a) ak basmamış or-
manlar \ardır. Hangisi değişti ? ı 

Yari nehrınde 22 şelale bu. 
Junma 1 ka\ıkla se~ahııtı çok Ru )a'da şimdJ)C kadar krn 
füçlcştin~or. nundan b:ışka nch- 'at takıl mayor, kı<l\at Burjuva 
ı ııı senenin sekiz ayında şıddct· alameti sayılıyordu. Bir müd
lı ) ağmurl:ır ) iızünden ı;'Gk ka· dctten beri kravat kullaııılmııSl
barnı·ı ı çalışnı:ığa imk!in bır:ık· na ha l a nm ıştır. . \ l ağaza ıa.rda 
ır am::ıkladır llmacl::ı ancak ma- !ıı·a\-;ıtlar ıcshir ecl ıllyor. isvıçrc 

; ~ıs, İıa7iran'. temmuz, ağustos g. 2etctc
1
ri 

1 
h8ıınu. haber

1
d ,·1eri~;kcn ı ayla~~.nılrı ı:~!ışılabilnıektcdir. 1 soruyor ar . .. ::rı ı::·a o u ar. 

Bulun guçlüklerc rağmen a. Eva'nın olumunden sonrc 
kın de' ::ım ettiğinden o h:ı\'alı 
ııin vali i gazetelere bir illin \'e· Geçenlerde hayata gözlerini 
ruek mıntıkanın )'İyccek trmini knp:ıyan E\a Peron h:ıkkmd:ı 
bakımından güç \'aziyette oldu- ekser memleketlerde uzun ya. 
ı;:unu bildirmış. bunun unutul· 2ılar ne rcdilmektrdir. nu ya
mamasını tavsı)e ctn'lıstir. Faknl 

1 

zılarda Ariantln'deki diktatör· 
t.u tav ı:;c) e rağmen akın de- liik idare ini onun kurdu!?u, 
vam ediyor. dıktalörliigiin onun şiddetile gc-

liştigi anlatılmakta: ııKocası bu-
Konuşan koltuklar 1:ünkü idareyi acaba devam et

:\ew York'un Brodway sl'm
tindck i bliy!ık otellerden biri, 
odalara ·Konuşan koltuk• !ar 

koydurmuştur. nu kolluklara 
her hangi bir mü;ıter i oturunea 
koltuktaki plfık derhal söze baş
lrm:ıkta. •Hoş geldiniz, sefa g<'l· 
d1n ız! llır şey arzu cdıyorsanız 

tirebilecek mi • diye sorulmak
tadır. 

Arjantin gazeteleri de eı.kl· 
sıııe nisbetlc. daha ı;crbcst bir 
lıs:ın kullanmaga baJamı~lnrdır. 
Arjnntin'dcki Fa.şbt idare:sinde, 
taınamile rleği l e bile m ühim 
hır değişiklik olacagı tahmin e
dili) or. ----· 

:ltiralay f smr t ll l') in 
l' eni uziCesi 

oıııum Kıl\a~ı Mılliye kuınan 
danlığı ile yirminci kolor

clıınuıı işleri, gunlcr geçtikçe 
o kadar çoğalmıştı ki muhak
kak yeni arkadıışlnrın yardı· 
111111a ihtiyaç hasıl olmuştu. is 
met \C Saffet Beylerden biz
lere yardımd:ı bulunmalarını 
rica etmiştim. ller iki orkada
şım da bu ricamı memnuniyet
le kabul ctmi ti. İki buçuk ay 
e\ rel Ankaraya gelen, fak.ıt 

tekrar ist:ınbula dönen nıir:ı· 
!ay İsmet Bey bir daha ayrıl
mamak üzere bizlere katılmış. 
tı. Karargahtaki 'azifeleıimizi 
aramızda arkada~ça taksim el· 
miştik. Fevkaliide satahiyetli 
meclis toplnnıp milli mlidaC:ıa 

Da mat l 'e r it Pil~a 

Kahine i 

..,... . 

A nkaranın hummalı bir raa· 
liyete sahne olduğu gün· 

lcrde Salih Paşa istifa etmiş, 
yeni hükumeti Damat Perit 
Pn :ı kurmuştu. DtirdıincU Da· 
mat Ferit Pasa kabinesi şu ze· 
\·attan müteşekkildi: 

Sadrazam 'e ll:ıriciye Nazı· 
n: Damat Perit Paşa. 

Bahriye Nazırı ve Harbiye 
:\azır vekili: E~tıak beşinci 
kolordu kumandanı f erik :\leh 
met Sait Pnşa . 

Ilat<'a giden harı aıl ay larından bazısı uçakta pasaportları nı alırlarken 

EN MHAU FEllKİNDE ~J.llll ı------

RI AN 1 OKUfUÇU FİKİR 1 A 1-e ŞiKAYETLERİ 

BEKLENİLEN Fatih için hatıra 
GELMİŞTİR! 

• Ztngin ve Cuip 

TlENK v~ OESEN 
Çeşitleri 

• PİSTON ve bütün 
diğer 'fedek parç;ı . 
lem mevcuff uf'. 

• Butı.in dtğer 
dolmukalcmlerdtw 
fa zliJ muf'eklcep 
gcmş depo ile 
müceh'1ezd11'. 

~ ~ 
~ 
el z ... .. 

Oku) ıı cıılarııııwlmı l\'cj :ı t ı :r. 
gin' ıl l'ıı aldığıınıı hi r ıııckt1119t ,ı 
dl'U i)Or ki : 

• htaııbul fethinin 500 cü yı· 
lının ) cıklasnıası dol:ıyıslle ha· 
zırlıklar yapılmaktadır. Ben de 
bir teklif ılerl sürliyornm. FA
TİH, Osmanlı tarihinde tik al
tın para bastıran bir hükiinı· 
dardır. Halen kanuni mevzuat 
1''atih adına bır hatıra sikke i 
basılmasına belki manidir. Fa 
kat Fatihin resmini tasıyan bir 
ziynet altını, tek 'Cl n seri ha
linde basılabilir \ e bu zıynct 
atııııının halkımızca bii)'iık bir 
rağbetle kar5ılanııca •ı, kadınla. 
ıımızın boyunlarını sli lı~ ere 
~ı 'c elde bıı bUylik 'ıl donu 
mlıniin gıızcl bir hatırası olarak 

' kalal·ar;ı muhakkaktır Alfık:ılı
l l;ırın ,.c D;ırphaııc ınUdiırlüğü

niin bu teklifimle ilgılenmclcrl· 
ııi rica cdcrın-..ıı 

Denizcilik Bankasının 

yanlış ay ve yıldızı 

Jl:m gi~rn üç iht iyar ala nôa uçak hrklrı Jerı.r• ~ 

ç:zlldigi, yıldızın bir kolu ayın 1 zöniiııde tutulmadan i ~ 
ikı ucu ara ına ı::ırecrkkcn yı ldı. şekilde yapılmısur. i~.-! 
zın ikı u<·ııııun a) ın ıki ucu i l ~ si ilerinden ıkisl çaı:rı 
bırlcstiı ıldiği ''e bunun da ı: i r· rak hin çıı~rılnııştır. 1 
kin olduğu belirtilerek, hiç ol biz l~çi mi.ımessillerı~ 
mıızsa yabancılara kar~ı mahcup mühim ve nazık n1c ~ 
rliışıııcmrk için hatanın bir an seçmiştik. . ~6 
önce diizellilmcsi istenmektedir . Bu haksızlığın gı~, ~ 

T I çın 17 temmuz 1952 ııl ~ 
P. T. . işçi erinin zam işi ma Bakanının dikkati~ 

P.T.T. t~çilrri adına gaıele· tik Fakat nir netice •-,ı 
mhe ı:iinderilen bir mektupta • Yapıla n zammın 

1 
fi f 

oku)'llCUmuzdan aldığımız bir a Posta. Telgraf \'e 'felefon . nı ~ ~\f 
1 TOPTAN SATIŞ . HUNE~ 1 TAHTAkAU •39-İOTANBUL 

Cıhangirde frran Hhel adlı şöyle dP.niyor: keyfilil:ln dlizeıtilm_e~l!~1ıt 

mektupta: K arak!iydekl Denizci fabrikası işçilerinin ücretine bır hale getlrilmesı I 

1 
!ık Banknsmın çini tertibatı ya ı ı temmuz 1952 de zam yapı lmış. net mfidilrlliğil j(c ~ 
pılırkcn rnılll scmbolümüzlin dr t. Fakat hu zam. ı:alı~mak. e. ve Çıılısma Bakanlıkl 
kullanıldığı fakat bunun ~ anlış mckdarlık ve dığcr hususlar sö· c .. ed iyoruu 



' 

Tafpclı. 16 - Milliyctrl Çin 
lılikOınetiııln sı ındı ı Formoza 
adasının ba kenti Taiprh ehrı 
İnı:iliz kon olos muavini Arlrian 
Conway ile O. l'ıl Snwthc adlı 
bir A\'\I tralyalı Bırlr nııs 1\111 
letlcr nıcnıurıımın Forınorn ada
sında bir nl'lıiı rlr ytiznll'r~·rn bo 
ğıılriııkları hııı:lin resmi Merkez 

tır. 

Sovyct Dışbakanı yardım· 

c ı lığına Podtscrob tayin 
ctlildi 

Io ko' .ı 16 (AP.) - Mosko
va Rad'vo·unun blldirdiğıne ı:o
rc Sov\el Bakanlar Kons \ l Dı 
işleri bakan yardımcılığına Eo

rıs Fcdcrm eh P dt; "rob'un ta. 
'inini t dık elmı tir. 

Podıcerob bundan evvel Sov
l et dı ı leri bakanlığı genel sek 
rt'lcrl idi. 

P.T.T. Müdürlüğü pul 
müzc~i a çacak 

s 

Frank Pace dün İstanbul' a geldi 
c Rası ı inl'ide> hurbaşkanı tarafından yapılan 

yapıldığını tetkik \ene yapılm'.1- bu kabulde haı.ır bulunmu~lar
sı gcrektı~ini Vaşingtona bıldir- dır. 
mcktir. Zaten a&kerl ) ardımda Elr Aml'rlkan gaıetesinln 
kıfayet d~·e bir Ş"Y :oktur. Ya- )·onımları 
pılmak istenen şey, Turkı~cnin Paris, 16 (N fen) - New -
!Azım geldığı şekılde sa\·unma ı York Herald Trıbune gazetesinin 
için g<>reken yardımı temındir. Birlcsik Amcrıka nushası ıle bir
Atnerıkadan muhtelif mlllctlcr hkte \vrupada intişar eden nüs
bırçok fey talep etınekterlırlt"r hasmd:ı aynı zamanda barvazı o
\'e hiı büttln hu talepleri kar&ı- lan bir maka'e. Turk - Yugos
lamak arzusundayız. lav - Yunan i birlığınl memnu-

Şayet istenilen her•eyl temin nt}"ctle ka~ lamal.;ta 'e hu gayri 
edemiyorsak buna sebco Ameri- re~mı ~eni ·'Balkan paktı• nın 
kanın maddi imkaıısızlıklandır. teca\ UZ" karşı stratej ık bir böl
Riz İ!~tilısal etti!timiz nishctte da- I! de mtih;m ihir km'\et toolulu-
ğıtmak niyetindeyiz.• ~ olaca nı ka~dctmrktPdır. 
Mıster Frank Pac(;' saat 18 de ı •e :ı: - ) ork Hcrald Tribun!', 

Cumburba anı Cc:lll 16 ar ta- 'acaı ı 'J, '.Roman~:ı. Bulı;&ris
rafıııdan l-abul edılmıi \C bır 1 tan • ı.ı !anır en, Yn~osla\-y:ı, 
&aatt n fazla Cun;ıburbı kanının a Yuu nı t n 'e Ttirkiyenin 
~anında ik~lmıştır. 'Bak,nla be- tı•r'"Şm"'cnndcn daha mantıki 
rabcr Amcnlrnıı cJÇl,ı llh ter 
k. Ghee, Am nka Ordu Bakan

lığı Hııktık .l\luşa\'Jri \e Ba~ba
kan Adnan Menderes de Cum-

Terfi edecek 
Generaller 

<Raş1 1 tnrhir l 

hır ey olım a ~ğını da belirt
m tc \C .Amrrıkan Ordu Baka
nı Frank Pacc'ın bılhassa hu 
me\'Zuıın uzerınde durduğunu da 
ılfı\ c etmektedir. 

17 Agu'fos 1932 - Pazar 
IS I ANBUL 

Koral: karadan: Kara kuV\ etl,.ri a,:.7 Açılıe n pr n-ım 18 oo H&ber 
kurmay başkanı Tümgeneral Sa- ler, ıs ıs Sıı ~erleri • 0711n han'.arı 
lAhattin Sehsık, İkinci kolordu ıs so Dana rn ·~ı < rı > 1' oo .Sarl.:ı· 
komutanı Tumceneral ihsan Eriç, lar ıs so Haftan :ı t rn J'1 dııları (Pi) 
18 inci kolordu komutanı Tum- u u T rk r 15 oo Pazar koımrl 

eenral Cemal GUrsC'l ve Ycdın- (Pi ı ıe oo arkı Tt t rk er <Pi) 
Cİ kolordu komutanı Tumgencral 1 H O Y.onllim& UI 40 Saı • er eri 67 00 
FAzıl Bilge. Muz lcunrle baıha a 17 SO Earln'ar 

TumgcnE'rallığe terfi edecek 11 00 ö:-r ncı aut, l "~ :U ı.: Pi> 
T11ğgeneraller: Havadan, Tuğge. 19 oo Habtrıu 10,1 s arkılar 19 u 
nl'rat Tekin Arıburnu, TuğgenP.· E:u• le ork• 'radan mtlod lor 20 ıs 

ral Seyfi Turağay· karadan, Tuğ. R.td o ıra ıt :ıo so Falll h• eu·2ı,ıo 
general l\lithat Akçakoca, Tuğ-
general Cevdet Sunay. 22 oo r.ııor habtrıerl 22 ıo Oda muz "'I 

Tuğgenerallı!!e terfi edecek 22 so Ha':anın b ıı~urı CPI > :ız ~~ 

alba) lar: DP.nızdPn, Albay Refet 
Arnom, Albay Fevki Gürel., Al
bay Ce' at Talııv, havadan: Al· 
bay EnvE'.'r Ako,l!lu, karadan: Al
bay L{ltfi Güvenç, Albay Danval 
Yurdatapan, Albay Hamdi GUr
soy, Albay Cevat Akbulut. Al
bay Sırrı Acar, Albay Hamit Ap 
aydın. 

Bu arada yarbaylıktan alba -
lığa terfi edecek kara yarbayla
rının ııdE'.'dl. terfi mUddetkrlnde
ki değişiklik sP.bebiyle on he~ı 
geçmhecektir. Hava ,.e deniz 
yarbayları ise bundan mUstesna
dır. 

niğcr taraftan, hu SPne yUk

Hab•rlor Praı:raı:nlar -re oTdı.ınl• •es 
l•r (Pi) 23 O ('u Te danı rııuzıiı 

(1'1) ::a 00 Kapana. 

Al'\ KARA 
a 2~ l.r l ı ... prnru . ~ -ıo lt ~. 

A an Hıbulu n tına ral)Onı B 45 
llııı (Pi ) 9 15 G n n ıırorı-a'lll 

g 20 Sev le:ı rııe od !fr (l'I) g 4S Raıt o 

1 e İnr r@ ıo tıO P Alc a .,.5 10 15 

Sabah nıt •eri l!'.I '5 Ya'•ıı 11 'ar, 
11 00 Çt ıL ı:n ' dlltr (PL) 11 l ~ Sar 

l'aıar 'k•çl 12 00 

SC'k rütbeli 1:ener:ıller arasından n ,.. haberltr ıs 15 Orı.:t ıra parçaları 
Yirmiden fazlası e mekll) e ayrı- <Pi ı u $0 ö.ı. ~um ı ıs u Hı!•! 
lacaktır. Bu isimler henliı tes- 6artılar (Pi ı 14 oo Han raponı Ak· 
bit cdilml'mckle beraber. mikta
rı belli olmu5tur. Anc k emeldi 
)e l"\'ktılunar k gener ller ev
\tli Tttlnk kunıluna ta~ in edıle
ct"k, muttal:ıben dJ! emrklı)e 
a) nlacıı laıdır. 

n 
n 

Ankara, 16 - Diln öğle üteri 
Ankara so&yeteaını ıltu ... ı eden 
bır hfıdise cereyan etnıı,ttr. Ko
ca~ının muracaatı tizcrıne pohs 1 

1 

hır Amenkalının Fransız ol n 
k ı ısı'nı, Fransız sefarctınin ta
nınmı§ memurlarından bınsı~l 
)atakta yakalamı§tır. Fransız C\'· 

\ela dıplomat oldu unu iddıa 
cdıp, karakola gitmek ı:;temcmı:;
se de sonradan ortada e\ lı bır 
kadınla yapılan zina olduğu içın 
bılmccburiyc karakola gıtm15tir. 

Yunan - Bulgar 
Hududunda 

Yeni No riyat 

.t rI Gliclh 
ı 1 ( ı) ra•eıulnln 

ı c lm r. 

11!1! 015 HEKiMi ~ 

~=n~~ ~ y~~~! :v-1 
dtıtlc ha talarını kabule 
b~ lamı~tır. 

C8ası ı. r irl e t 
milra I~ oz kuUandıklannı beyan 
etmiştir. 

, SA \'il'\ noı~ TOR \ 0 e 

Bu çarpıema neticesinde ıkı 
l'unan askerinin kaybolduğu bil 
airilmi:; ve Yunan makamları bu 

kerlerın yaralı olarak Bulgar· 
ların elıne du:tuğil kanaaUne 
urmıştır. 

Du hAdise üzerine Yunan hu· 
dut makamları BulEar makamla. 
nna bır protc-to mektubu gon· 
dererek her ıkı tarafın 18 ağus
tosta hır 11oruşme yapmalarını 
teklif etmişler Ye bu teklifleri 
~rılgarlarca kabul edılmiştir. 

ECZACH, ~RA 1 
Yaz i h11lcri ve barsak 

bozukluklar karsı 
tablet 

RES U FON 
(Sulfaguanıdıntı • Nııtd 
mark) Alman dan j:el
mı tır. 2'1 Tablellık tübu· 
nün perakende fiatı 200 
kuruştur. 

İliiveıııi%deki fJ11lı11aea111ıı 
Jıalledil11ıiş şekli 
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ALMAN MALI TAM DiZEL TRAKTöRU 
KULLANANLARIN PAROlASIDIR 

Tilrkiyeye münhasır lthalatcıı.ı MEHMET KAVALA Galata Tahir han • İstanbul 
Tel: 40430 4~93'1 

SIYIN ÇIFTÇILEll . 
Galınlf vt pllClk rıki,ıttt 11wı•ı •ılıH üstünlüiini muhıfaıı ılırıl~ 1111 N O 1 M A Q 

Traklirlırl emrinin vı hlımıtlnluimiiı.ır. 
s \ 1 ISl..\RDJIZ Zil<,\.\ 1 U .\~I\ \Si Kıu:nısıumtıt 

lı111111111 YltlnlÜıl tvwl N O 1 M A Q Trıktirlerimlıi .ır ltfı pnneılı aıeafaaffıdı l11•ıdır. 

, 

• Çamaıırın yıkanma 
m üdd e tini tayin eden 
OTOMATiK ZAMAN 

•AYARI -
e Harikulôde ÇAMAŞIR 

SIKMA TERTiBATI 
e Her parçanın ayrı o-ın 

yıkanmasını temin eden 
HUSUSi MEKANİZMA 

• fazla çoma~ır koymoğo 
e lverı~li BUYUK HAZNE 

e İKi SENE GARANTi 

• 
Ge nera l ( lecır ic Ç A 8 U K 

prensıbıne d ayanan çomo1•r molu nt• • 

• •erimiıi b inot gelıp görünüz.. 

GENERAL fi ELECTRIC 
.. ÇAMAŞIR MAKİNELERi 

her parça çamaıırı teker teker yıkanmış gibi temizler 

T 
•. •. KOÇ TiCARET T. A. Ş. (Beyoğlu Şubesı) 

ur.ıy• Umum Mumenılı 
8eyoğlu, lstiklôl Caddesi 347, Teli! : 45207 . . ' 

. 
TACETTiN .. 
GURTAN 

Mobilya ve Mefruıcıt 
Mağazası 

İstanbul Rıza Paşa yoku
şundnn Be~oğkı Asmalımcs
.. u 3/5 No. ~a nakletmiştir. 

lmthaı ıabıbt : M • ..,,A:'V t'..Oltl .t 
l\eırıyatı flil~o ıdıırf' edf'D 

\an t len ı\Jüdüril 
Mt:l .IH \' E~t<:R 

(\' Ti\!" 1 Ci:ı1rtel'llı ~ ,.,. i\blhı 

.artlılı 1 S - ı~tanhııt 
\,\1 ,\1\ M\lfn\SI 

Amiral Bristol Hastahanesine Bağlı 

Amerikan Özel Hemşire Okulunda 
istidatlı Genç Kızlarımıza 

Amıral Brislol Hast:ı ne:ıi Özel Amerikan Hemşire O 
kulu şerefli bir mesleğin k :ı pı la rını açmıs bulunma:.lall.r. 

l '<ı hsı l 3 yıldır. o!ml ~atılı ve parasızdır. 
KABUi. ,\R"l'l.Ar.I : 
1 - TUrk tabaa~ınd:ırı olmak • 
2 - En :ız orta okulu i~ i derecede bitirıııi' olmak. 
3 - 18 yaşındım az ~c 2S ten )ukarı bulunmamak 
4 - h 1 ahlliklı bulrınmak. 
5 - Sıhhatli olmak. 
l l R \ C.\AT GÜNJ. ı;r.t: 

Cumarte 1 \ e pazardan ba:ka her giln saat 9 00 d:ıııı 
12 00 arasında . 

Q ·ul Mudurlu~ ı· G 11 lb:ıhC"e "Okak '-:ı nt:ı ı 

~t:x?@§§Oflli) ~~' 

G R i Pi N!~ 
~~· başar1 ile kullanıhr ! 

GRiPiN 
e loJ, d if , odole, s in ir oğrı fa· 

tın ı s ü rotle teslı i n eder. 

e Romatiımo , lumbago, sancı 
ve sı ıılar ına karıı ıayanı 

tovsiyed ir. 

• Bayanları n muoyye n zaman· 
lordaki san cılarında son de· 
rtce foydo lı dı r . 

Defterdar, Hereke ve Merinos 
Kumaşlan Satışı 

Sümerbank Alı~ ve Satım Müessesesinden : 
Cibali depomuzda mevcut ccnıan 6634.90 metre Defterdar, 

l\lcrmos ve Hereke kumaşları ~;ıtı.a arzcdilmi~tir. 
'J'aliplerin: bu işe ait şarln:ımeyı görmek, liızıımlıı izahatı 

alarak teminatı yatırmak üzere 27.8 952 çarşamba giinii s:ı:ıt 
14 e kadar .'.lllie~sesemiz Yıinlü Şube i Mlıdiirlüğiinc müral'a· 
atları ilan olunur. 

atı ı yapıp yapmamakta serbesttir. 13231 

H!VSiH llAS" J'/.IK{All vı YA iSllALiNE 
KAi~/ YAVIUNVZU KOHUYA8ill4EK 
iÇiN ONU, 801. ViTANiNii Vl Yül/JE 
Yiil SAl'ARI UNLAlliu8ESLEYiNlZ. 

Hasköy As. ~ubesinden : 
Askerlik Yoklamaları 

933 doğumlu ve bunlarla isleme llbl daha ya.lı doğumlu· 

tarın son yoklamaları Ha3kôy .\ s. Şubc~~nde kurulacak olan 
askerlik meclisinde 4 Eylul 952 de ba lıyacak 12 Eylül 9.>2 

gunüne kadar dc\'am edecektir. Şubeye O.ayıtlı yerli vatan· 
daşlarm son yoklanı:ıl:ırı 4 F.ylul persembcden 9 eylül Salı ak· 
şamına kadar, şube bölgesinde oturan yabancı vatandaslarm 
ise 10 Eylül çar~ambadan 12 Eylül Cuma günü ögleye kadar 
yapılacaktır. Buna ~öre vatandaşların nüfus cüzdanlarile bir· 
likte Askerlik mecli ine müracaatla rı ilan olunur. 13288/2773 

iyi tro~ olmuş erkeği 
her kadın beğenir t 

MAGAZASI 
BEYOGLU 
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Red Skelton'un kar1sı kocasından b 
''s'~ ~--· .. -

zı g •• ren 1 
• r a 

har 
~ 

e geti 
---~ 

llıı l'il11ıleı·i 

e e eve 
~ ...... - --
llutıı·lıyoı· 11111s111111.:'? 

,. 
~:ıı ' \\ elin l'n ğıiul e eri.ek artist i Duuglas I'airb:ı nks H 'it~ ir 

ııı,. dt\dııin ıııeşhur di llıel'lerinden Bebe Danie l -.\ )a 

ı: ıi~ellm • film inde 

1:1.qı. • 
f,able ) lı mi )· ıJ "" e l bıyıksız olar.ık Çt'\ ird iği •ErJ.; eL; ~il 

J\adın . filminde I>orothy .Madı.aill ile bi rlikte 

b~h 
~ d 

Llllıı: e ki bir rcı.im ! s~z sinemanın en çok C\"llt.n yılılıı
an <'onnııe 

. . ltıf1hur olan ı.oretta \'oung \ C nonald Colma,) 
~C\trdil.Jeı i •..,e)lan Borcu • rilminin :.ı luı<"ak sahne ind 

Red Slı:.elton'un J..endini diı hem d irhr m 
eıl en bir ı·esmi 

K omedi artistlerinin karıları 
koca ları hakkında çok za-

man: 
• •Kocam .-;alıııcde komık bir 
aılııındır. Fakat lıususı ha)alııı
da banka müdiırlcri gıbi ağır
başlıdır. Komik ~e) !erden hoş
lanır, şatranç oynar. En se\di
ği şey de senfoni müziği dinle
mektir.» gibi ;;e)lcr söylerler 

Ben ise kocam hakkında b~ 
sözlerin tam tersini söyliyecc 
ğim. Rerd Skelton gerek iş, gr.
rekse hususi hayatında komık 
bir adamdır. Gülmesini \ e gül
dunnesini .SC\"er. llosıına giden 
komik hareketleri derhal tak
lit eder. Bazan da. bir gün e\'
\el beğenerek taklit elliği ha
rekeli bir gün sonra beğenmez. 

Rcd ile bir ar:ıda yaşamak 
ömür ~eydir. Her norma l ins:ın 
gibi sakin sakin oturduiiu u 
manlar olur. Fakat ben iş gö
rürken o da karşımda oturmuş 
kita p okuyor"a, hoşuna giden 
parçaları yük.sek sesle bana d:ı 
okur, mütalea beyan eder. Son
ra, mese!A bir dergide · güzrl 
bir fıkra ,·eya enteresan bir 

karikatlir görür-c nrrcde olur
sam olayım , getirir bana gös
lerır. llo~landıgı şeylerden baş 

kal:ır ı ııı da lıoşlandırnıak onun 
l>aş 7e\•kiclıı-. Muziplikler y ap · 
maya da bayılır. 

Junıyıı lar nıüzr ini 
zi) al'et celi) oruz 

Gc~ nlet'(k in ıllcrcdc iclık. 
J.oadranın dün~aca mrş

hur mum)al r mlize ini gor
mek i h~di . :nu mlizede tngıl
tcrc 'e diğer ıııemlckctlerin ta
ı ıhlerinde isim yapmış büyük 
\'e mcşlıur insanların tabii bü
) ııklükle, balmumuncl:ın y:ıpıl
mış he) kelleri 'ardır ve cidden 
gciriilrcck şeydir. 

;\liizeyi geznıeğe başladık. 

Brnim biraz asabım boıulclıı. 
Çiinkü heykellerin o kadar ta
bii halleri vard ı ki onları sahi
ci insanlardan ayırdctmek im
k5ns ızdı. \'iizler<"e ı;ene evvel 
~imiş geçmi ş insanlar acıeta 
dik elik bize bakıyorlardı. Gali
ba Rcd ele, benim edinclif!im in
tıb:ıı eclindi. Zira Hed Skllon, 
ne ı:ım:ın sinirleri bozulsa, der-

Eıı 111esııt cift ... 
..a 

Hundan bir )· ıJ karlar eH e! ~\l enrn Ton ( 'ur ti ile J nnet I.riı:lı 'e 
,\mrı-ikarla, Hollywood'un t. n ınr.s'ut grn~· ~-if t i nazarı) le 

l•;ıkılnıa l.t acl ı r. 

z .,, 
hal hır harekette hulunarak 
ferahlamak ister. O gıin de 
höyle bir hareketle hıılunnıak 
ihtıyaeını hissetti. Derhal. :;e. 
) ircileri b:ılmumu hr.ykeller
den a) ıran kııdit r. halatın iıze
rindcn atladı. Heykelmiş gibi 
onların nrasınd:ı poz aldı. 

flcd'in bir hıı:ııu iyetı de, is
tediği takdırde g!izlerını bir 
noktııya dikerek, hiç k"ırpma
d:ın saallert-e durabilmrsidir. 

Seyin·ilrrin beklemediği 
bir sahne 

B en de bir kenara çekHiJl bek
ledim. Biraz sonra haşka 

eyirc:iler geleli. Aralarında şöy 
le bil' koııuşına hasladı: 

•- Bak ;;u he) kel falan, şu 
fil8ıı: sır Lonl falaJ1l·a. lııı 
Danny Ka! e, bu da Red ~kel
torı.-

•- Nasıl oluı" Londnıya da
ha yeni geldi !lllizc irlare ı he
men bir gimcle heykelıııı y. pa 
cak değil ya ... • 
•- O be hirader, o işle, bah

se ı:?irelim. \'ar mı ın'.' • 
Red. heykellerin nras.ından 

çıkarak: 

•- };, et efendim. hakkınız 
'aı'. ta keneli İ.• dedi. 

Eh, o anda kadı nın çı!:lık çığ
lığa knçı~ını bir gtirmeli~ diniz. 

Rr.cl'in 
t r.zgah ta rlığı 

B ir g lin ıle N'r.w York"ta~ız. 
llır gclırı ş,ıflkası :ılmak ı • 

tcclını . Bunun İçin dr _ı:r.lııı 
r yası satan dukkli nl .ırııı ,;oka
)!ına s ı rıtık. Birkaı:; diıklrnn cl o 
]aştık. Brn ar:ıdığımı hul :ınıa 
mı lım. Fakat b:ışka bir duk 
kıind a muhakkak bulacağımı 
\ :ıl\mın cdı~ otıluın lt<'d bJr :ıra 
arkada lnnvle b e.r dı an 
çıktı. Ben -onları da. aradıi!ım 
şeyi bulmak için dukk!ın llUk
kiin dolaşıyor sanmı tını. Fa
kat bir de ne göreyim? l!c<l, 
caddenin onundnki diıkk!iııl:ı
l'llı hirine girmiş, tczgahtarla
rııı yerine gr.$ınis, Lıir gene; kı-
1a elbise beğendi rnıf'l!r çalı~ı 
::or. Kız bir:ız miisklilpescntli 
galiba. Kolay kolav ;,r~enmi
,·ordu. Reci cliikkan ahibinc 
başka haska tcnklı bırkaç el
bi e indirtip kızın lilerincle tec
rübe ellikten sonra: 

•- 11:1, hanımcfenclin! girle
ct•k renııi şimdi anladım: ne. 
yaz.• eledi, 

Diikkan sahibi hemen bey3Z 
bir clbi e gelirdi. 

Red bunu kızın üzerinde lf'c
rübe ettikten sonra · fe\ kalA
df', küçiik h:ınım • d iye il3\·e et
li. Jlnkikalcn genç kız bu elbi
f'C'\ i ı:iyince taş lıeheklcre diin
mii~tıi O anda kaınnın öniiııe 
ııasıl hir kala bal ık dolnıu~tıı , 
tarıf edemem, 

Reıl, isini hit irclikten sonra: 
•E, artık yemek zam:ınıın gel 
di müsaarlenizle.• di~·erck ka
pıdan dışarı r.ıklı ,.c ahaliyi ya
r::rak <"addeye doğru ilerledi. 
Halk ha~ rf't \'!! hr\Ce:ın içinde 
• Hu :ıcaba Rcd Skelton mu? 
Yoksa hakiki bir tezl!ahtar 
ını? . dire merakla hirhirinc 
sonıyordu. 

Komik erl..d.l erlt' 
e\ lenin iz 

R cd giiniil almaktan çok ho . 
laııır. Ne zaman 'rni hir 

elbise giy rm bnnn: •Aman ne 
yakışmış, Yahu, sana verdıjfün 
azıcık rep harçlığı ile bll kadar 
eki §eyleri ıı;ıs ı l yaptırıyor
sun?• ıl l•r. 

Yakınlarının dogum gii ııleri

ııl 'cya seııcbaşıiarıııı kat'iyyen 
unutmaz. i\e zaman bensiz tur
ııc~e çıksa sık sık mektup ya
zar. Knt'ıy~ C'n sigara içmez. Fa
kat , içen arkadaşlarına ikram 
için ceplerini sigara ile doldu
rur. 32 nci dereceden Mason
dur. 

Hed tehlike fınıııda hile gül
mek \e ;;:üldürmektcn geri dur
maz. nir defasında Okyanus 
lizcrındr. hır ııçıık ~ olcıılui:u 
ı'. ıınsııula, fırızn yiiziinden ur:ı

gııı her an düşme:.i ihtimali 
hclirdi. Herkcs heyecan ,·c 
ümitsizlik içindeydi. Bu sırada 
' lcd derhal ortayıı \'lkarak yol
cuları cğlendinneğe , .e onlara 
tehlikeyi unııttuı maya ç:ılıştı. 

Ben kendi he abıma dünya
nın rıı hü\•ük komiklerinde!l 
biri olan Rr.cl Skellon'la e\'li 
olduguma çok memnunum. 
Grnç kızlara da tn\siycm şu 
dur: 

Sizi güldüren \e hayatınızı j 
ne 'r kavnağı h:ılıne getiren 
el'keklC'rlc "'lenin iz 

Çe\iı'eıı: \'eh lıi ile lgi l 

,(( 

Picr Anseli'nin ml'mlcketimız
de hcniiz sadece iki filmi gô le 
ı-ildi. Bunların biri genç İtalyan 
vılrlızının kendi ıııemlf'ketinde 
~r,·irdiği • Yarın Ba,ka bir Giin. 
düı·· · diğeri de llollywood'cl:ı 

meydana getirdiği • Temlı nulı
lar• ( · Teresa ) filmleridir. 

Pier Angeli birkac ) ı l rlır film 
çeYirdir:i halde henüz yirmisine 
h:ısma mı,.tır. Zaten ekseri film
lerinde masum gene kız rolleri 
oynadıl? ı gibi, husu,.i hayatında 

da normal bir genç kız hayatı "Ü
rer. Ameriknda genç kızların' ı:e · 
celeı·i erkek arkııclaşları ile cık
maları, d ans edip eğlenmeleri 
tabii karşılandığı halde l'ieı\ dıı
,·ctıere bile annesinin refakatin
de gider . 

Amerikalı arkaclaşları111 ı.aşır
tan l.ıu :ıile baskı ırıı l'ier Angeli 
ı::a,·r.t labiı k:ıı ılamaktııılır. Asıl 
i~~ıi Ann:ı jJ:ııia l'icranı:eli irli, 
AmC'rikalılar ~ny adını ikiye bil 
lerck onıı A ınerik:ın sevircileı İ· 
ne ,·eni hır i ~ımle tıını1tıl:ır. ile 
si bu na miisaade eti i. fakat slücl 
,·onun reklam s:ıikile knlarının 
husu~i havatın:ı karışm:ı ına sid 
detle mtıni olrlu. fıavemiıın 
ii~·üneü sayfa ında Pier Angeli
nin bu husustaki fıkirlerini belir 
ten • Fazla Serbe tlik Gene Kız
lar İçin 7.ararlıdıı-. başlıklı bı r 
vazı mı bulacaksınız. 

l'İ('I AngC'li Slr.wart Gran~rr ile lı irlil.te 
dıı indr • llafir Trnıas. fi lmi nin hariu 

ıışk sıılınesi çevı•iliyoı• ••• 

an 
~ 

t\J ilyonlr.rta eJ ırrıyı he~ecana grti en -:ımımı a tr 1öahncl l'ı'i i tc böyle l.:a labalıı. bir t ekni ~·ea 
grupııııun öniinde çcuilir. Yuka rıki ı r imde Robert 'fnl lor \ I'! Elcanor Parlı:.er 1. G. lll. o;t üdy .. 

larıııcı:.ı • \"İi l.. rlı.t e \ C l 'zakta• rilminiıı bir aşk ahnc ini çe\irl~otl• 
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Patiska 
Modası 
Bir zamanlar ldl bir kumaş 

addedılen patiskadan ancak 
yatak ve )'Organ çar&afı yapılır
dı. Vaktile iç çamaşırı için kul
lanılan patiska artık on sene
lude bu ise de yaramaz olmuş
tu. 

Patiska bu sene yeniden or
taya çıktı. Bu kumaştan bluz
lar, etekler, hattl biltün elbi
seler bıle yapılıyor. Ba.a bağ
lanan ipekli mendıllcr yerine 
patıskadan ve etrafı fi.:,tolu ör
tüler kullanılı) or. Patiskadan 
yapılmıı; elbl clcre \C bulılara 
fisto süsler dıkiliyor. 

Bu re imlerdeki elbise de pa
fül.adan yapılmıştır. 

:Patıskadan gece tuvaletlerine 
bile tesaduf edıliyor. Bu elbl
s\ler ipekli elbiselerin yerini 
tutmaktadır. 

Verilen ehemmiyet kumafın 
kıymetıne ~e cinsıne dcğıl de 

efbisenin modeline ve dikili; 
tanınadır. Parisin en yeni ve 
genç terzisi olan Givenchy"nln 
modelleri arasında patiska bluz 
lar vardır. Bunlar başka terzi
ler ve dükkAnlar tarafından da 
kopye edilmiştir. 

Fakat kopyelerde Givenchy' -
nin verdiği hava yoktur. Onun 
modelleri ötekilerden bambaş
kadır. 

Patiska elbiselerle hasır çan
talar da çok modadır. Her renk 
hasırdan yapılan bu çantalar 
köyde olduğu gibi ;ehir içinde 
de kullanılır. Bunlar sepet ve
ya kutu şeklindedir. Renkleri 
de ze\ke gore değişir. Bu sepet 
çantalara kamıe veya çiçekten 
süsler takılır. 
Modanın bulduğu son yeni

likler &adelığe ve ucuzluğa 
doğrudur. - R. E. Y. 
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Fazla serbestlik kızlar 
için zararlı mıdır? 

pier Angell, Amerikan tınema 
semalarında yeni ııarlamı

ya başlıyan bır İtalyan yıldıu
dır. Amerıkada Metro - Goıa
\\yn - .Maycr hesabına çc\lrdı
ği ·Tcrcsa• isimli fılmi geçen 
me\'Slmdc ·Temiz Ruhlar• ismi 
ile se) retmiştik. 

Aşağıdaki )azıda. İtalyadan 
Holl)\ood'a hcnUz g ten Pier 
Angcli ınin. ~cnç kı:r.ların ser
be&tliği hakkındaki fıkirlerinl 
okuyacak 'c çocuk dPDCCC'k yas
taki bir gene kızın bu kadar ol
gun fıkitlere r;alıip olma ına 
lıayrctlcr cdccekı;init. 

Pier Angeli Aml'rıkan kızla
rının serbest hallerıne hır tiırliJ 
alışamarlı. Tabıatile, Amcrikan 
kızları rla onun hallerine akıl 
erdiremiyorlar. 
Angeli'nın durgun halini fllm 

payı tahtında •numara• dıye \'a
sıflandıranları ur. HattA Te
miz Ruhlar (Teresa) filminin 
sevimli yıldızının Arthur Lo
ew, Jr. \C John Barrymore Jr. 
ile gizli gizli se\ işliği, bir ara. 
ulu orta yaııtdı. Bu yazılardan 
birini oku)an Angell gözlerine 
inanamadı ve hayretler içinde: 
•Nasıl olup ta bu yalanları uy. 
duruyorlar. Br.n klm-e ile &e
vişmıyorum• dıye bağırdı. 

lllasıımane 
Rande\ular 

Fakat bunlar Holl~ood h;ln 
gayet normal yalanlardır. 

O buna henüz alışmadığı için 
yadırgıyor. Pier Angell soyle 
anlatıyor: 

1 Bazı yıkama usulleri 

·Ben de hakıkatcn serbrst ol 
ma) ı hazan i temiyor dr~ılım. 
Şımdıyc kadar ancak iki erkek 
arkadaSımla buluştum. Fakat 
h('r iki buluşmamda da annem 
yanımızda idı.• 

Angrli, hu sôılC'rİ hana, Ge
ne Kelly ıle beraber çe\irdı~i 
•De' il l\lakes Threc• i~lmli ye
ni fılminin hazırlıklarına bas- itatyadıı genç kıılar için 

l'ier Angcll 

ırJ' 
dlr. Kız \'ardır, kendinden. c ~~ 

yıkama deyıp ger;meyin, her da r;alkadıklan sonra golgede mızlcmek ir;in e"'·e!A lek('li yer- tarken En) ledi: Hutri)et ;>ok. 
seyi yıkamanın bir ltr!Ahı ve a madan kuı utmalıdır. Yun lerı sirkelı su ile sılmelidir. Ça- •Annem ranrlevulııra gitme-

erkanı \'ardır. Buna rıa~ct e- c;yaları bir lıa\lu iıı.erıne yay- murlıı \e toz.lu kısımlarını da mi pek iı:temr.diği iı;in ben de H attA, buytikl('rinlz yanımız-
dilmi) ecek olursa e~yalar bo- mak 'e vekıllerınl muınkün ol- iyice fırçalamalıdır. ir;erislne a- fazla ısrar etml) orum. Bana &o- da olmadan sokağa çıkmak 
• 1 nt 1 k h 1 ı· d ıı 1 d b rl k t k k 1 ·ı soyle dursun, 21 yasına basma-.. u ur, ı aca a e ı:c ır. uau r.a ar ozma an uru - monya ·ıırıştırı mış su ı e mu- rarsanu:. tarlında hırakmak §ar-

Beyaz inct? keten 'Cl n pamuk mak lazımdır. Yun 'c pamuk liamhanın her tarafını sıkıca tıle, masumane eğlenmek fena yan kızları hır; bır yerde i~e de 
lu kuma§lan hluıları, r;ocuk eş- sUn::tcrler de ayni liCkılde ) ı- sildıkten sonra hir askıya takıp bır !iCY dct;ıl.• almazlar. ltalyadll gcnı; kızl~r 
yataı ını. renkli clbi clcri ) tin, kanıp kurutulur. ha~a ecre) anında kurutmalıdır. için hiırriyct dı~ e hır ey olma-
pamuk örgü bluzlan, ipekli be- LAstık korsclerinı bazı kim- •Annemın burada alışamadı- dı ını bu sözlerimden &iz de an-
)ııt tnma'<ırlatı, eldhcn \C kor- Renkli ba ma clbi ekrl yı- seter yıkamaz \'Cya ııeyrek yı- ı;ı bır ey \ar: Erkek arkadaş- !ar ınıı. .. 

dır, ellı erkek ıle gezse bıt ~ 
olmaz. Eğer hır kız kendi e~ıa· 
de mesut dcğılsc saadeti. t~sa'I 
tilrı, dışarda arar. Ben i 8 j1p.1· 

kllçuktcnberl sıkı aile dı Pb,,ıı' 
ne alı6tığım için bu bal aıı• 
ga)et tahıl gelıyor. Anca}; ıı• 
baba \'e aılc muhabbctıcııı ı::ı 
oldullunu bilme~ en kızlardır 
baskıdan ıka)et ederler. 

1 1 k d 
kamak iı;ln de bir usul vardır. larım bana &ok ta cıtm,e) i tek- ıecelf!, Pier'in annesi, ln _ 

s er çamaşıra \Crmc. oj!ru Elbi ) i .cnclfl tuzlu suya ı,,Jat- kar. Halbuki bu korseler yı- Jıf ettikleri zaman annemi de 
dcğildır. llunları elde \ c ayrı kanmakla dcğıl, yıkanmamakla !arının, gıindr e\ e bir kaç defa Her kız, C\ lenmcclcn 

1 k k 1 d S
. dl malıdır. Ondan sonra çoven ile beraber çagırmı)orlar. Halbuki t~Jefon ederek nerede olduıtu. P hl •. k ki 

ayrı 0 ara yı ama 1 ır. ım yıkamalıdır. Çalkama &U)Una daha tabuk eskir. bızim İtal.\ada erkekler kız.la- " ~nce r .. ar; er e e 
hepsinin kendine mah us olan nu blldirmsini ister. Mııamafıh 'l ıını~ınalı imls 
usullerinden bahsedeceğiz. ıki çorba kaşığı sirke karıştır- Korseyi sıcak sabunlu suda rın ana, babalarını dn dalma ça- Angeli annesini bir cıhetten J;ı· 

Beyaz keten bluzları on dakl- nıak \e golı:cde kurutmak lfı. bir miiddet ıslattıktan &onra tırırlar. Orada bir genç kız 21 mazur da gormekledlr. Çilnkiı pıer'e göre ba~ına burrul: c!S 
kn kadar iı;ine renrlelcnmi5 ı;a- zımdır. O ıaman basmanın ren- sert bir fırça ile fırçalamalıdır. :,aşına gelmcdılq;e tek ba~ına zavallı kadın lisanını bilmedıği lar aşkta da mmaffa1' ,ıı· 

gi solmaz. s il k d lk 1 d kt sokağa rıkamaz.. b b' 1 k rıde bun ve pek az miktarda soda 0611 su a ı;a a a ı an sonra ~ ya ancı ır mem e ette ~·aş1- maılar. Kendi ı, hcnUz ra ıı• 
konnıııs suda kaynatmak liızıın- lleyaz ipekli çamaşırları ve &ıkmadan bir ha\IU içinde su- •İtalyan kızları Amerikan maktadır ve, kocası ha,·atta ol- lara gıtnmlıği için aşk.tıııı bit 
dır. Soğuk surla hir kaç drfa i- goınlckleri ılık sabunlu sn ile yunıı aldıktan &oııra bir askıya kızları ıle mııkııyese cdılcmiye. madığı için dP, kıılarının her beklediği hakkıııda sarıh dili~ 
yke çalkaclıktan sonra hafı{ ko- 'yıkamalırlır. Uç lıtre suya yarım takarak gôlgede ve bol havalı ı cek dcrcreclı• aile hııskısı altın- hallnrlPn kenrlısl mesulrlUr. fıkre de ı;ahlp der, il, şını ,e 
1aya hatırarak Utlılenıcllııır, kaşık oksijeııll su karıştırmalı- bir yerde kıırııtmalıılır. dadırlar. Ben hurada (yani •Onunc gelen bana (Rıı ka- kimi görse onu beğeniyorııdi· 

Örgü çocuk eşyalarını luks <fır. Ilık su ile r;alkaınalıdır. B- Eldi\'en ve renkli mendilleri Holly\od'rla) İtalyan kızlarının dar baskıdan &ıkılmıyor musun biraz ene! gorıip de beL:!!t o!l 
Yeya dığer marka bir sabunu ı- ğer ipekli suni ise okı;ijcn yeri- de bol sabunlu, ılık ı;uda yıka- 1 sokağa çok az çıkabi!Pcekledni kız.) di)~ soruvor. E\'et, sor- ğıni unııtııyor. Esa·en he~U ııde 
lık suda erittikten sonra t'!,)a- ne yarım bardak sut katmalı- malıdır. iyice çalkadıktan son- kime sövlcsem bana inanını) or. makta haklıdırlar. Fakat sıkılıp l edisinin, on sekizinin :~~) 
lan bunun içinde çıUlemedcn dır. ra gôltede kurutmalıdır. Fakat hakikat bu merkezde.• &ıkılmamak §ahsa bağlı bir ~ey- <Deumı 5 fnc 
dikkatle yıkamalıdır. Soğuk su- Gabardin muşambaları te- R. E. }'. ~ 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--::-::::.::.:.:::....:...:..::..:::.:.:.:.:.:..:..::..:.:..:...:.:~:.:.:..::.::.... __ ::.:.:::.:::::..._:::~::.:.:::::.:.._::::::_~-------..:::....:::_:_:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,..,.. ,. 

Şehnamenin tasvirleri 

1655 yılında Bitlisde bir isyan 
çıkmış 11e eski \ezirilzamlardan .Me
lek Ahmet Paşa tarafından bastırıl
mıştı. Asi Bitlis Hanının eşyaları 

mezada çıkarılmıstı. Bu eşyalar a
rasında fevkalAde kıymetli, içinde el
lıye yakın resim bulunan bir de Şeh
name vardı. HakkArl Beyinin kethü
dası Murat Bey, Şehnameyi bin dört 
)Üz l"Uruş mukabilinde &atın almış, 
fakat neden ise dellala 'erip tekrar 

uttırmak istemişti. Bunun üzerine Tneli Hacı Mustafa namın
da bir zat bin altı ytız kuruşa talip olmuş, ancak parayı he
men -.ermeml5. Kitabı dP. lir iki gün yanında alıko)muştu. Mu 
tala Efendi Şehname\i tetkik etml~. içinde resimleri iörUnce; 

- Tas11ir haramdır. 

Diyerek eline bıçağı almış, evvelii resimlerin göz.lerlnl oy
muş, sonra ~ aralamı&tı. Ertesi güqil tellal parayı almağa gel
mişti . .Mustafa Efendı: 

- Ben ne ideyi'll, suretli papaz kitabını! Suret haramdır, 

tas\irlerınln hepsıni bozdum. 

Diye bağırmıştı Tcll31 neye uğradığını şa~ırmış, Şehnameyi 
kaptığı gibi 6ohırn 'ezir Melek Ahmet Paşanın kona ında al
mıştı. Kona~"!a te :ufofen dıvan da \'ardı. Tellal 'Yana yakıla 

derdini anlatmıştı Hclek Ahmet Pa5a Şehnamenin halini gö
rünce mtitee &ir clm•ış, dnanda hazır bulunanlar da Mustafa 
Efendi)e lAnet f'tmi•lerdi Biraz sonra Hacı Mustafa Efendi ça
la paça huzura g0tırılmıştl. Ahmet Pa§a hiddetle sormuştu: 

- Bre adam r.o itin beyle ettin? 

Hacı ga)'N sakin ce\ ap vermişti: 
- Ya, o l.itap mıdır? Papaz yazısıdır. PckllA ettim, Nehyi 

milnklr ederek bozdum. 

Pa&a büsbütün gıızab:ı gelmişti: 

- Sen Neh~l münkir etmeğe memur detllsln. Ama ben icra
yı hUkQmet ec!erek mezatta bu kadar paraya çıltmıı kitabı boz
m:ığı sana IH!retlrim. 

Sonra muhafızl3ra sc~lcnmlştl: 
- Alın eunul 
Hacı lu;tafa Efendbi dışarıya çıkarmışlar, yatırmı~ar ye

re, Hrmi ler sopayı, snnn da halkın ve askerin lAneUerl ara
Eındı liehlrden koğmııslardı. Biz bu güzel hlkl}'eyl Evliya Çe
lebiden hul! a ettik. - * 
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Dünyanın en zengin 
adamı 

nın en zengin adamı olmuştur. 
Ku\el tte petrol arastırmaları, 
Ttirk aleyhtarı Şe) h Mubareıc 
İbnl Subah'ın Kmeyti İngiliz 
hımayesi altına terketmesinden 
sonra, yani 1899 dan itibaren 
b:ışlamıştır. 

P aganininin-sihirli kemanı 
hala çalınıyor 

l'I tt KU\ eyl Em iri Abılullah 
(\ 111 lı:orf · 
h.. _lııııa :zı sahilleriDde bu- Cıılet içinde kl\·ranıyorlardı. Ba-
~rı :ı bır olüm çölUnün 7.1 nsirct halkı keçi besliyor, di-
~~~ kı ~lnda, bugün dünyn- ğer bazı aşiretlere mensup olan 
t, "'4dır ):cm haz.inesi yat- lar da denizden çıkıırclıkları ın-

}tır. B U memleket Kıı- cıleri Bağdatlı tııcirlere ı;atıyor-
h! l oıanır iCYhin idaresi al · !ardı. Bnzı aşiretler de tesadü· 
ı ıı he bu memlekette, su fen bulduklnrı bir kuyunun ci.-
ltr~ ı; fi llırn )oktur; a.(!aç )e- rafında ekip biçmeğe ~·alışıyor· 
t,ı ~r ıııu~ldcn e:;en sert ruz- lardı. Fakat kısır kumların nl-
b,~ Eetır 1S kum fırtnlnrı hu- tında yatan mua1.znm haz.ınenın 
~Ülu~r. Hararet, in~an ta· kimse farkında değilrli. Hu ha-
j~~e >ıı~n lızerınde bir de- zıne de: •Kara Altın• ismi \'e· 

~-. ~1 elır. rilen petroldur. iste bu petrol 
tıaıhtdaııberı bu kısır çöl- s~esınde Ku\e~t liC)hi Abdul-

ıı a~ıretıer açlık ve Ec- lah El Salim El Subah dünya-

Fakat ilk rctrol imtiyazı 1034 
senesinde \'crilmiştir. Bu imtı. 
yaz, onuncu Şeyh Ahmet F;l 
Cabir El Subah tarafındnn • 1n. 
s;:ılız - Amerikan KuHyl Petrol 
Kumpanyası• na \"erilml~~e de 
sonradan •İn.ciliz - iroın Petrol 
:Kumpany;ısı• ile •Amerikan 
Körfez I'ctrol Şirketi• mezkfır 
kumpanyaya hissedar olarak ka
tılmışlardır. 

Zengin rıetroJ 
Kuyuları açılı)·or 

İlk araştırmalar çok iyi netice-
ler \'ermiştir. Sahılrlen tahmi 

nen 25 kilometre içerrleki Bur. 
ııan'da da peb·ol bulunmu~tur. 
Fakat, İkind Dı.inya Harbinde 
Almanların Kuveyti istilA et
meleri tehlikesi başgösterincc 
kuyular işletmeye açılmamıştır. 

Nihayet 1946 senesinde Şeyh 
Ahmet El Cabir El Subnh ilk 
tesisleri hiiyiik merasimle aç. 
mıştır. İ tihsal kısa zamanda o 
kadar yüksek rakamlara crls· 
miştir ki dünya petrol aleminin 
na7.arları Ku\'eyt üzerinde top· 
lanmıştır. 

Tallı sesli. miitcvazi, göstcris l 
ı;cvme:r hir adam olan Kuveyt e· 
miri Şeyh Abdullah CKu\'cyl 
J'ctrol Kumpanrıısı) nın yarı 

hissesine sahiptir. Hissesi ver
ı::iler kesilmeden e\'Ycl ayrılır. 
Me clA, ı::rlecek sene emirin his 
sesi tahminen yarım milyar lira 
olacaktır. 

Şeyh hu parayı kendi $ahsın· 
dnn ziyade memleketi için ııar· 
!etmektedir. Mal1eme ve işçi 
miktarile mfitl'nasip olarak ye. 
ni yeni okullar açılmaktadır. 
Bunlara zenı:in, fakir her çocuk 
gidebilir. Hastaneler, sanator
yomlar, darüUıcezelt'r, klinik 
merkezleri gün geçtikçe art
maktadır. Yeni bir liman. ~·rni 
elektrik fAbrikalıırı, yeni yollıır 
için pllinlar hazırlanmıştır. Kt'· 
:za Kuvevt'in kr.rpiç evlC'r yeri· 
ne tas hinalarla ı-iislenmr.si 1· 
çin de hic:hir masraftan çekinil· 
menıektedir, 

'Kıı\•eyt bütçesinin en entere
san tarafı ~udur: 
na~ka memleketlerde bütçe 

sene basında yapıldığı halde bu ı 
rada sene sonunda yapılır. 

Çr\·lrrn: Ychbl Belgll 

:Kem.111, Pagan ininin hir portresi 'e kt'nıan calıtığını gösteren 
resmi ile <·nm dolabın içinde ses~iı sc:.siz dıınıJor 

ıl7ıl2 de imal edilen keman konr;erdcn önce kontrol ediliyor 

İSPANYANIN CENUP BEKÇİSİ 
~ ------~--------------..,, 

Hasan -El Mehdi kimdir? 
~tlltraı 
ti de P' Pranco 1936 senesin
/a Ud •stan kalkarak iç u'•r: iet:ı~~le ınaksadile, İspan 

C i:!~ \a ı zaman mılliyetcl· 
-tııa ııyette bulunu) orlar-

• 0 ~ak't · "trı tııı , ı bpaııyol or-
0lııı : ienç gcnerallerin

l·~ hıı raııko, İspanyol Fa
(ıı.-;'lıı bu~an Berbert kabile
lı~ 'azı5a\a~ kar~ısında al· 
h ~ hesıe/eli \·e n11syonallst
ı., itı ltiıı ıklcrl tema)·ülleri 
~ttu. 0 bakımdan ftiphe

~~lıı kabı 
:,l'h l;ır \·e itleri kendisini tu-
>•r~rı~ iir· ~Uınhuriyetçıler a
b th.lll ed J&ılcn savaşta ona 
~4 "Ul e;cı:Cekıerdi. Dahili harp 
ıı, )'~lııd etııe de\•am ederken 
ta ~lrat1~ bir Arap delıkanlı· 

41tııı ıu~ ııtlıyarak Tetuan 
~ bıı b~3 uştu. 1 panyol Fa· 
·ttç lenç'~rı Tetuan'a \'arın· 

1 İ!erın rap mücahidi, mil· 
tirıltlğ· kornunıstıcre kar

t tle 
1 savası ı l\tu'~addes 

~~bıı ~t~iye illn etti. Bındi· 
,~tel( ~n dizgınlerlni zor 

Cı 

iecen b etuan caddelerin· 
u cesur gurUnUşlti .. 

lltra1 

genç adam, sonradan •Tetuan 
Arslanı• dıye halk arasında 
nam salan Muley Hasan ı-;ı i\leh 
dl idi. El Mehdi, o \&kit Fas 
Sultanlığında \ alıUk > apıyordu. 

General Franko, Hasan el 
Mehdı'nin mücadele ) ıllarında 
kendisine yaptığı hizmetleri 
unutmadı. Yardımlarına karşı
lık olarak Fas Sultanlığını O· 

nun idaresine ''erdi. 
i~anyol Fasının bugünkU sul 

tanı son zamanlarda General 
Franko tarafından Madrıt'e dn· 
\'et edilerek Pardo sarayında 
mi~afir edildi. Av partileri, 1''as 
istiklilinin İspan.) a tarafından 
tanınmasına yol nçtı. Araplara 
iade c<iılen mu takıl topraklar
dan yalnız küçük bir kısım, Cc
belitarık karEısındaki Ccuta Iİ· 
manı istisna edildi. Liman ve 
cı\"Brı İspanyol hükumranlığın
da bırakılarak f'nsta yeni bır • 
ı;tatU kuruldu. 

Fraako'nun do tu \C 

t panyanın güney bekçt l 

Franko)'a göre Tctuan Sut. 
tanı ispanya menfaatleri-

l'rank ' l onun dostu \'e npan.)anın Güney 
tan l\lehdl talı5ma odasında 

hrıanyol :Fuı Sultanı Hasan El ~lt'hdi blr mera~1mfte 

ne çıılısan sadık bir dost ve 
memleketin güney kapısını tu
tan cesur bir bekçidir. Halife 
Muley Hasan el .Mehdi'ye gclın· 
ce, takip etti~i politikanın yan
lış yol olıluğuna kani değildir. 
Böyle hareket etmekle o, Arap· 
lara, otuz sene C\'\'el çıkardı41 
kanlı ı~yan yüzünden memleke· 
tini terke mecbur edilen Rlf 
mücahidi Abdülkerimden daha 
büyük hlımetlerde bulunmu~· 
tur. 

Çoktanhcri İspanyanın Por
tekiz elçiliğini yapan Grnerııl 
Franko'nun kardeşi Nicola 
Franko'nun, hali hazırda Gene· 
ral Garda Vıılinos ~·erine İs· 
panyol Fası yük~ek komiserli· 
ğine getinlecı>fi hahl'ri dikka
ti çekecek mııhiyetterlir. Asker 
yerine ı;h·il bir ~murun Fas 
komiserli~ine göndl'ril me~i 
bilhassa hu l5in General Fran· 
ko'nun çok yakınlarından biri · 
ne verilmesi i panyanın Arap. 
Iann dosUu{:una \•erdi~i ehem. 
miyeti \'e o dostluiu garanti et· 
mek hususunda gösterdiği ar
zuyu belirtmekte, a~'Tll zaman
da bu, ispanya ile Fas Arapları 
arasındaki münasebetlerde mü-

him bir deği~ikliği ifade etmek· 
tedir. 

Faı; ı;ara)ınıla 

Resmi ve hususi hayat 

M adrit'te Ge~eral Franko'-
nıın oturduğu Pardo ga. 

rayı ile Hasan el Mehdi'nın 
Fastaki sarayını birlr~tiren Ô· 

:ıel bir telefon kablosu vardır. 
Fas Sultanı i~anyol diktatörü 
ile konufmak istttdiği zaman bu 
telefondan istifade eder. 28000 
kilometre kareyi bulan mcmıe. 
ketin idaresi buradan temin e · 
dılir. Su\tan, nazır ,.c memur
larına '~receği emir ve tali
matı buradan verir. Hasan el 
Mehdi'nin t'n hliylik gailesi, A· 
raplar arıısınfla pek !azla gö
riılen \ereın fıfP.linden meml<'· 
krti kurtarmaktır. 

Her cuma giinii saat ikide 
hiikOmr.l erkônı ile birlikte ca
miye giden Sultan, cidi~ ve do· 
nii~ünde merasimle kar~ılanır. 
Böyle törenlerde, lll12 de Fran 
ko'dan aldığı üçüncü Şarl nişa
nını göğsünden eksik etmez 
l\Ierasımler esnasında memleke
tin her tarafından gelen seyir-

eller tarafından alkışlanarak 
başta maheyındsl olmak üzere 
süngülü muhafızlarının arasın
dan azametli tn\'ırlarla geçer. 

Onunla konu~mak için çok sa 
hırlı olmak lAzımdır. Sultan ta
rafından kabul nıazhariyetinıı 
erenler pek nadirdir. Ziyaretçi
lerden hiç birisi idn Fas hti
kümdarının 24 yıışındakı genç 
\"e güzel zevcesini görmek na
sip olmamı~ır. 

Kraliçe Lalla Fatma Zarah, 
sultanın kuzenlerinden biridir 
Hasan el Mehdi, modern fıkirlı 
bir adamdır. Otomobil kullanır, 
ata biner. Sarayının ahırların· 
da 40 tane cins atı \'ardır. 

Amerikadan geçenlerde ge. 
Urttlğı Cadıllac markalı otomo
bilini ara ı;ıra kullandığı görtiJ. 
mü~tilr. 

İlk karısından olan büyük 
oğlu Madrit'in en mümtaz ta
lebelerinden biridir. Simrli hu
kuk tahsılini bitirmiş bulun
maktadır. İki otomobil, ve bir 
\illa sahıbl olan \'ellahdin hu· 
sus! ı~ıeri özel katibi tarafından 
gonılur. 

Tolun Alptekin 

ÇEViREN: 

VEHBİ BELGİL 
Me~hur müzisyen Paganlnl 

1840 tarıhlnde hayata goz 
lerini yummustur. Kendisi gi. 
bi meshur olan kemanı Guarnc
riuı;, onun \·elatı üzerine, bir 
cam kutu içine yerleştirilerek 
mühUrll'nml~ ve muhafaza edil
mek tlzere Ceno\'a ~ehır mecli· 
sine teslim edilmiştır. 

Her sene, hır defaya mahsus 
olmak illere mühür bozulur ve 
kı>man kons"r Eııılonuna gönde
rılır. Burada, büyük hir itina 
ile seçilmii bir Yirtüoz, kemanı 
bir konserde çalar? 

Bütün meshur kemanlar gi. 
bl bu keman da İtalyanın Cre
mona fehrinde imal edilmistir. 

Bu şehirde Amatf isimli bir 
aile yaşamaktadır. 1550 tari
hinde imal edılen ilk kemanı 
da bu aileye mensup lkf ı.;f~lnln 
~aptığı ri\·ayet olunmaktadır. 
Bu keman mucitlerinin torun. 
larından hiri mesle:in sırrını 
Stradh'ary us'e öğretmis, o da 
Paı:anini'nln kemıuıını yapın 
Andreu Guarneri'yi yetislir
miştlr. 

Guarneri'lerin en hüyiiğii Gl
useppe del Gesu ismlle meşhur
dur ve Andreas'ın ~·etenirlir. 
• lsanın Guarneriti&lio buglln ge 
rek kıymet, gerekse zarafet ha· 
kımınrlan emsalinden llstündiir. 
Paganini böyle bir kemanı, ta. 
lih eEeri olarak, eline gedrdi. 
Kendisinin hayatta en biiy{ik 
iki zevki muzık ile kumardı. 
Bir s:ılin Leshorn'da konser ve
recekti. Fakat kon~erden biraz. 
enci oynadığı kumarda, kumar 
borcuna mukabil, sevgili kema
nını kaybetti. Bunun üzerine. 
sadere bir konserde çalması 
c;artile kendisine, ariyeten. bir 
Guarneriuı; keman verdıler. Pa· 
,ganini bu keman ile övle mii· 
kemmel bir konsı>r \'erdi ki kP· 

Yılda bir kere dile gelen meş bur krman bu srne Mıeatro lle
nate de Barbierl tarafından cahnmı&tır. 

man. mükAfat olarak, kendisi- ·"11•11iiil 
ne hediye edildi. Öldüğü ıa- • 
man kemanını, doğduğu ~ehlr 
olıın Ceno\'a'ya tPrketti. fşte ke· 
man o tımhtl'nhl'ri bu fehirde 
muhafnra edilml'ktedlr. Kl'ma
nın iUıhl nağmelerini dinle
mek istiyenler, Cenova EP.hri 
konser salonunda, bu arıularına 
yılda bir kere nail olabilirler. 

Cam dolabı nıühürliyece k kırmızı mum mtılı,}"or 

Yarasam 

Keman cam dolaptan çıkarıl· 
dıktan sonra dıkkatle muayene 
edilir. Bu seneki konser mre
hur Maestro Renate de Barbierı 
tarafından \·erılmi:;tir. 

Konseri muteakıp maestro, 

an mu 

kemanı senelik konserde kul· 
landığına dair bir beyanat im
zalar. Bundan sonra da keman 
tekrar kontrol edilerek, ertesi 

sene çalınmak Uzere, cam meıa
rına girer. 

b ·ı · re esı ... 
-~ ...... __ ............ _ ........... 

Meksikalılar, son günlerde korkunç bir şekil alan 
kuduz vakalanna sebep olduğunu öğrendikleri yara

salarla mücadeleye bajladllar 

Şon günlerde Meksikadı es· 
rarlı olduğu karlar korkunç 

ölüm vakaları cereyan etmek= 
tedir. Halk arasında nıiıthis kor 
ku \·e hayret uyanrlıran bu Ö· 
lüm hAdiselerlnln sebebi anla· 
~ılınca memleketti' panik ha
\ ası bir kat d;ıha artm13tır. İn· 
ısan ve hay\'anlar birdenbire 
kudurmakla \'e kuduı \•akıları
na sık ı;ık rastlanmaktadır. Ne· 
reden geldıği bilinmiyen Afetin 
.!'!!hepleri arastırıhrken bazı 
hayvanla'r ve bilhas.~a köpekler 
Lizcrinde durulmuş, Cııkat muam 
rnayı çözmek kabil olamamı~tır. 

Di~er taraftan esrarlı hasta. 
lığa tutulanlnr ÜZl'rıncie doktor
ların yaptıkları muayeneler dı· 
hi muammanın çözülmesi husu
sunda bir netice vermeyınce 
kuduranların köpekh~r tarafın
dan ısırıldığı zannedılerek istis· 
nasız büthn köpekler rehirlen
miye baŞlanmıştır. Fakat öldü· 
riılen H~ a müşahede altına a· 
lıuan köpeklerden hiç birinde 
kuduz mikrobuna tesadüf edıl
memiştlr. Nihayet Birleşik dev 
]etlerden. yardım lstemeğe ka
rar. ,·eren mtitPhııssıslar, Rock
feller Enstıttısil';'! başvurmu;
lardır. 
Rockfellrr Enıtiltisü 
he karışıyor 
Bu arada öldürücU mikrobu in 

san \'e hayvanlara nakle· 
den Amili keşfetmek hususun
da araştırmalarına ara \'erml
yen eksperler Amerikalı meslek 
daşlarını beklemeye b15lımış
lardır. 

Rockfeller Enstitüsü bu işle 
yakından alakadar olarak Dr. 
H. Johnson'un başkanlığı altın
da bir mlltehassıslar heyetini 
:ıteksikaya uçurmustur. Yardı
ma koşan ekip hA~iseyi dıkkat
le takip \'e tetkik f'tlıkten son· 
ra beklenmiyen bir netice ile 
knr~ılaşmtEhr. 
Dr. H. Johnson'un 
Garip ke~fi 
H araretli ara~tırm;ıları mUte. 

ekıp Pide edilen netice fev 
ka!Arle hayret \'ericidir : Rodı
f!!ller P.:nstitüsünün M .. hikaya 
gonderdığı yardım ekıM bır gUn 
bir mağaranın deliklerinden bi· 
rlnl karı tırı)·or. Orada bir gil. 
nl yar.na buluyor. Ma!Qm ol
duğu uıere yarasalar ko\ uklu-

l\lllcadel ekibinin resmini çrkm 1 ·e mnnffak oldutu kwlua 
)·arasalar dın biri 

da ya~ar KuçUk cana,·arlar bu
rada da bir koloni kurmuşlar
dır. Eli' ı:eçlrılen hay-;anlardan 
bir kaç tanesi muayeneye Ubi 
tutuluyor. iete o zaman mese· 
lenin içyilziı açıkça ortayı çı · 
karılıyor. \'uvalarındın alınan 
yarasaların kanlarında kuduz 
mikrobu vardır. ı~. derhal l\lek 
r;lka hükQmetine aksettiriliyor. 
Bunun üzerine halkın korun· 
ması \'e kuduzun onlenmesi i
çin yarasalara karşı amansız 
bir mllcadeleye ieciliyor. • Vam 
pir merdan muharebesi• deni· 
h•n bu mücadelenin hedefi 
tnf!mleketi bir Uet halinde H· 
ran kuduz yarasaların imhası· 
dır. 

Özel imha ekipleri teşkil e· 
dilerek her biri gazlama dha7. 
ları ile techiz ediliyor. Meksi
kanın her tarafına scd:@dilen 
ekipler, mağaralar, oyuklar. ko· 
~e bucaklar, hu\Asa yarasaların 
ya5amasına elveri$li her deli~e 
gaz sıkrnağa başlıyor. Alınan 
tedbırler sayesinde kan içen 
kuduz yaras~ar deliklerinde bo 
:ulacak \'e kokleri kurutulacak· 
tır. 

Korkunç bir lfet: 
Kuduz ~·arau! 
Munhasıran insan \e lıayvın 

kanıyla beslenen bir ya. 
raııa cinsı vardır ki cenup \'& 

orta Amerikada mağara ve ko
\'Uklarda yaşamaktadır. Bu hay. 
\'anın di&leri keskin hançerler• 
benzer. Isırdığı yeri bıçak fibi 
keser. Al'larını ıeceleri hücum 
eder. Hiç farkını nramıyıeatı· 
nıt bir anda ı;essiz sedasız W:e
riniıe atılır. Konmulle ısırma
sı bir olur. K@skin dielerini ete 
o kadar çabuk batırır ki bır ııı
da ne olduğunu anlıyımauınıı. 
Şayet uykuda 'eyı itUrıhıt ha
linde ı~enl.z ancak aklınız ht
~ınıza geldiği zaman vücudunu
:ıun ısırılan yerindtn hıfifçı 
kan sızdığını görürı;Unllı:. 

Bu küçük l'aranm bısınıza tıe 
isler açacağından habersiz yine 
istlrahatinize devam edersen!! 
\'ay halinize!. Ehemmiyetsiz gö 
rilnen bu yara size öyle kor. 
kunt bir Akıbet hamlamıku
dır ki hayatınız artık tehlikeye 
glrmietir. Kudurma ıamaru ı•
lince müt.hiı kıvranma "' is· 
kenceler altındı can verecett
nid bilmeniz IAzımdır. 

İşte böyle bir Afetin önünı 
geçmek için ?ılf'ksikalılar bir 
taraftan gece tündüı faaliyet 
costererek kuduz yıraularus 
imha&ı isine de\'am etmeklt, 
dıter taraftan bu korkune hay
vanların hücumundan korunma 
ya çalı[maktadırlar. 

Çe\iren: T. 4. 



~t---------------~----------~--------------------~---------;~~~~~~::~::::.-;;-.. ~V~A~T~A~S~lN~lL.A~~VE~SI;._ .......................................................... _. .... _._. .... _...... 

~~ 

İbrahim Efendının kah\esine 
gelıp giden kimselere dert 

anlatamazsınız. Dinlemezler böy 
le şeylerJ... l'tlesela, anan, bacın 
hastalanmış; bu zamanda ilaç, 
doktor parasına gUç yetmiyor, 
bir vasıta bulup, hastanelerden 
birjne de yatıramıyorsun. Me
sela, bir hiç yüzUnden arslan 
gibi kardeşini rnrmuşlar .. Me
sela; evlenecek ve)a şu Allahın 
belası karıdan boşanacaksın .• 
Borçlusun, harçlısın .. Taş çat
lasa, dinlemezler. Kımisi sen
den roksul; bir lokma, bir hır
ka peşinde bütün giın didini
~·or. Kımısı, aldıgı üç beş kuruş 
emekli maaşı ile altı nüfuslu 
hane~ i geçindirecek. Kimisinin 
de yüre{:ıol ha) at katılaştırmış; 
merhamet hl si falan komamııı 
artık" 

İzzet. İbrahıın Efcndhl kah\e 
ocağının bitişığindekl tahta 

masada yalnız başına otururken 
görünce dayanamadı. iki defa 
terslendiğini umursamıyarak 
yanına sokuluterdi. 

- Merhaba İbrahim Efendi 

Çivi 
Yazan: METiN ELOGLU 

kağıdı kıvırıp, ne\Sleyi düzüp, 
ıslık çala çala beklr odacığına 
yollanıversio. 

Dedik ya, o böyle işlerin ada· 
mı değil, diye .. Kantar \Urup 
tartsan, haydi haydi elli kilo 
gelecek vücudu iki günde ölilm 
döşeklerine uzanıverir sonra .•• 
Bakacak kimsesi de yok, zaval
lının... Şöyle bir kaşık çorba 
pişirecek, ocağını yakacak •Na
sılsın?• diyecek kimsesi ... Onun 
yapacağı şey: gel götUr işleri, 
kundura boyacılığı, çıraklık ve
saire... Yani, insanı kan ter i
çinde bırakmayacak, kasığını 
çatlatmıyacak bilümum işler. 

K ahvenin kapısını usulca çe-
kip, dışarı çıktığında, or

talık kötü bir şubat akşamı) dı. 
Hani bazı uyku kaçıran roman
larda kııı gecesi tanirleri var
dır: Bir kasabanın batısında de
niz uğuldar. Poyraz. Donuk bir 
ay ışığı. Kurşun gibi aıtır bir 
karanlık içinde yıldız misali ıe
micl fenerleri. Daracık aokak
lar' boyunca omuz omuza tahta 
evler ... Balıkçıların, işçilerin, 

kuç{lk memurların, sarh~ların, 
• yoksulların evleri. iste, tu.etin 

çevresini, yalnızlığını kuşatan 
dekor da bunun gibi bir şeydi.. 
Ama, yüreğinde ufaktan ufağa 
bir &e\'inç, bir umut, rüyaya 
benzer bir şeyler dolasıyordu. 
Kararı karardı artık.. Bu pa
rayı şimdi hiç bozmayacak; ya
rın sabah, bir düzüne tıraı bı
çağı alıp, yüzde yetml:ı falan 
karla. kahve kahve dolaşıp sa
tacaktı. Biraz dişini sıkmakla 
işi yavaş yavaş büyütür; tarak, 
tesbih, firkete, çakmak taşı, cep 
aynası derken.. Ondan sonl'a, 
Sıvasta, kurdun ku~un içinde 
bırakıp kaçtığı karısı Elmasla 
anaca~ızını yanına çağırır - en 
azdan - kazanacaıtı on papelle 
gül gibi geçinip giderlerdi. 

Meseli, tisküdarda, çarşıya 
yakın kutu gibi bir ev tutmuş
lar.. Denize bakan iki dönüm
lük bahçesini ekip biçmişler: 
Turp, maydanoz. soğan, sakız 
kabağı, sırık domatesi, bir kaç 
kök kemer patlıcan. acı biber .. 
Her akşam saat sekiz ıuların-

<Devamı 5 incide) 

Karanlık suratlı kahveci; a- ~----------------------, 
amca.. • ı 

caba cevap \'ersem mi, verme- uı-- ' 
::~y~I d:;3~1~~~e~o~~~.1e. :~!y~~ Ki. rrı 'P ou· .N 'l ~MI z 
bas gıt· yerine de geçebilecek 1 t\ JJ-\. 
kuru bir ı mcrhaba • deyip. sır-
tını dondü 'e kan ter içinde o
radan oraya koşuşan çırağa ses
lendi: ·Bana bir Yeni Harman 
alıver. Koş, daha buradasın. 

İzzet, durumun bütün umut
suzluğuna rağmen, niçar insan
ların cesaretle karışık yılıklığı 
ne yeni bir hamle daha yap
maktan kendini alıkoyamadı: 

- İbrahim ı-:fendi amca be ... 
Ne olacak bizim bu h:ılimiz? 

Öteki hıç oralı değildi. Bir e
li~ le ocakçının uzattıgı tavşan 
kanı rengindeki c;ayın şekerini 
karıştırıyor, öteki~ le saatinin 
altın suyuna b:ıtmış zincirini 
çcvirı)ordu. llcr z:ımankinin 
ak ine olarak, bugün kr)fi ~c
rındc gibı~dı llakışlarında, du 
nıı::und:ı. sın ıce ses izliğinde :ıl
dıgı bır mlıjdcden sonra başı 
bo hayaller kuran bır in an e
da ı 'ardı hzet bumı sezmi~ 
ü teliyordu: 

- Gıttılt(e ;JrMttlc iyoruz, İb
rahim Efendi amca ... Allah i
nandırsın, bugun ağzıma lokma 
koymadım Açlıktan ıçim bula
nı)or. Biraz once dedim ki ken
di kcndıme: İbrahım Efendi 
amca halden anlar, şımdiye ka
dar çok iyHıklerini görıhim, bel 
ki 3 ıne ondan bır kaç kuruş 
borç alabiliriz. dedim. Ha, ne 
dersin İbrahim efendi amca? .. 
Elime avucuma bir şeyler ge
çerse, ilk işim sana bu parayı 
ödemek olsun .. istersen faizini 
de veririm. Allah aşkına halden 
anlayı'l'er .. • 

Kah\ecı, ba ını çevirip de 
bakma)a bıle liızum görmedi. 
Bütün bu sozlerl duvmamış gi
biydi sanki.. Çırağın getirdiği 
cıgaradan bır tane seçip yaka
rak keyıfle jçmeye koyuldu. O 
kurnaz, o saman altından ıu 
l uru ten l\afasında neler kuru
yordu kimbılir... Gözlerintlc.n, 
ipınce dudaklarından dısarı doğ 
ru belli belıı ız bir neşe ucu-
ııy ordu. Hani, insanın yarine 
kanıştuğu, işlerini ttkırına koy
duğu günler. diı manının retake 
tini gordliğıi günler olmaz mı 
canım? işte onun s;ıbi bir ~ey .. 
İzzet işin faı kında, ümitli bir 
cesaretle onun bamtelini bulma 
ya çalışıyordu: 

- Belki sen de sıkıntı çek
tin, senin de beş parasız günle 
rın oldu, İbrahim Efendi amca. 
Düşmez kalkmaz bir Allah. İle
lebed bö) le metelik iz ı::ürterrk 
değilim ya ..• Hele sen şu ufak 
)ardımı e ırgcme benden; b:ıi: 
goreceksın, ı lerımı nasıl yolu
na koyacağım .. . Ne olursun; se
uotır. 

İbrahim Efendi na ıl olduy
sa, bu kadar yalvarıp )akarma
~ a dayanamadı artık. Nasihat 
etmcğe, bin dereden bir su ge
tirme~ e falan kalkı"madan: 

- Al şunu da, defol bakalım: 
akşam akşam insanın keyfini 
kaçırma .. 

Dedi. Yelegınin jç eeblndekı 
desteden en ) ıpranmısını seçip. 
İzzetin önüne attı~ı para; ikı 
buçuk lira) dı. 

Sabahtanberi hakıkaten bir 
şey yememışti, izzet... Q . 

ruç monıç değıl tabii, bulama
mıştı ki yesın... ilkten, civar 
:inşaatlarda çalı an hcmscrile
rinden bır kaçının yan·na so
kulmuş, üz hulnmavınca denız 
kenarına giderek sırtını kış 
güneşine verıp, açlığını öı1bas 

edecek bir uykuya kapa~ı at
mıştı. lkındı vakti uyandığında 
olanca kanı ı:ekılmiş, boğazı dii
lilmlenmlş gıblydi .. Kalkıp kah
veye geldi; daha sonrasını da 
bıl iyorsunuz. 

Bu Allahın garibi, bazı Ana
dolu çocukları gıbi tuttuıtunu 
koparacak cinsten değildi ki, 
çarıı. pazar, ı kele gıbl yerde 
hamallık yapsın ve.> a orta halli 
bir e\ in dort çeki odununu tek 
başına yarıp, kosun şu )ana ... 
Emeğinın karşılığı olan 3 - 4 

. .. 
YENi Si R KiTAPL RI : «Merhaba>. 
~ Yura· m 
eler , 

r.: n Yoll r», 
(• 

Yazan: OKTAY AKBAL 

g on günlerde elime bırlrnç şiir kitabı geçti. Bunlar değer ba-
kımından bir se\'İyede değil. Fakat hepsinden kısaca bah

setmekte fayda görliyorum. İ l kin ele almak istediğim Suat Ta
şer'in ı l\lerlıab:ı• sı. Bilindiği üzere Suat Taşer çe~itli sanat 
kollarında çalışan, e er veren genç sanatçılarımızdan biridir. 
Şiir, makale, deneme y:ızar, tercümeler yapar. Bir kaç ay ön
ce çı~an • -Cç Duvarlı Diinya. adlı kitabından ve Whitmann'dan 
yaptığı şiir tercilmelcdnden bu sütunlarda bahsetmiıtik. Şimdi 
de •Merhaba• c!:ıkl siirler llzerinde duralım. 

Suat Taşer'ın 1940 yılındanberl belllbaşlı sanat dergllerfn
de imzası görültir. O z:ım:ınd:ın bu yana şiirlerinde çeşitli an
layış değişikliklerine rastlndık. En aştrı romantik duygudan, 
en aşırı gcıçekci müşahedelere kadar ... 1942 de çıkan ·Bir•, 
1943 de çık, n •1943•, 1945 de çıkan •Hürriyet• kitaplarında 
daha çok ikinci Dünya savacının sayısız facıaları karşısında su
samı) an, d:ıysularını mısralarına döken bir insan oğlunun sa
nı imi) eti vardı. Fskcıt o şiirleri Suat Taşer·in kişiliğini taşı mı

yordu. Çünl:ü onıın gibi yazan ba§ka şairler de mevcuttu. Za
ten • 1943· ve • lHirriyelo kitapları biri Fethi Giray, biri Ö. F. 
Toprak'la müııterel:ti. Hemen hemen ayni konuları ayni ruh 
h:ıli, sanat görüşü ile ele alan bu şairlerle Suat Taşer'l ayıran 
!>ariz bir fm o ıır,larda yoktu. Bu yüzden •Merhaba• yı Ta
şer'in ilk ba:arılı, gerçek sanatçı kişiliğini aksettiren eseri ola
rak gösterebiliriz. Bu gilzel basılmış kitapta Taşer'in son yıllar 
içinde yazc!ığı butün ~iirler toplanmış. Taşer'in bugünkü pir
lik kudretini gösteren şiirler arasında ben en çok .tçimde• ile 
·Geceden Notlar• ı sevdım. Bazı şiirlerde kuvvetli parçalann 
yar.ısıra zayıf mınalar yer almış. Fakat •Merhaba• daki şiirle
rin çoğunda şairin şekil bütünlüğüne gösterdili itina gözden 
kaçmıyor, şairin geçen yıllar içinde ustalaştığını anlıyoruz. Ta
şer konunun o k~dar önemli olmadılını da sezmiş gibi. En kuv
,·etıi sosyal olaylar kadar en küçük bir müphcdenin, en belir
siz bir hayalin, bir duygunun da şiirde yer alabileceğini ı,ıöste
ıi) or. Ama flirinin temeli yine beşeri duygular, acılar, sevinç
ll'r ..• •Bir ak:ır su gibiyiın - Kelimelerde kitaplarda delil -
Kabuğunu yaran tohumda - Düşmana atılan mermide - Ge
çip giden bulutlard:ı - Tren düdüklerinde - Bir de - Fa
kir!erin gözyaşl:ırında gizliyim•. Şairin bir çeşit yol gösterici, 
toplumun en ı:er~k sözcüsü oldutunu gösteren bu mısralar 
•Merhaba• nın hausını çiziyor. •Ayakların olsun da - Yürü
me. - Gözierin olsun da - Görme. - Dilin olsun da - Söy
leme. - Elin olsun da - Vurma. - Düşün ne farkı var sen
den - Dağın taııo. • 

Ö teltl şiir kit:ıpları dah:ı sanatın ilk acemilik çatında bulunan 
bu yoldı ıs .. ar Pdip etmiyecekleri bilınmiyen Ur. ıenç 3alrin 

eserleri. • Yı.:rılurra Giden Yollar• Kıbrıstan geliyor. Adını da
ha önceki iiıkrinden duyduğumuz Urkiye :Mine Balman'ın 
fiirleri ••• B · ı sütun!nı da daha önce iki Kıbrıslı ı:enç şairin ki
taplarından bahsctmisti:n Urkiye l\line"nin şiirlerinde de ayni 
ha\a, ayni ar.lııyıs. ııyni duygular var. Sanki hepsi de ayni k~
lemden çıkmıs gıbl geliyor insana .. ·Ana vatandan uzakta yurt 
hasretiyle dolu geçen ömrümün on iki yıllık mahsulü olan şiir
lcı imden bir kınr.ıl'ı bu n11çi1 eserimle yayınlarken milli gurur 
\e heyecanın en büyüğlinü duymaktayım• diyen genç şair. bu 
!>Özlerile şiirlerine hikim olan esas temayı da anlatmış oluyor: 
V::ıtan hasreti... AMa ne yazık ki Urkiye Mine'nin tıiirlerl c:ok 
zayıf. Yer ye:- u:n•ıt verici mısralara, kıtalara rastlıyoruz. Ama 
genel olar:ık genç 5l1ırin ıiirleri eski bir anlayışın kurbanı ol
mcııtur. Has5!ls, icli bir yar:ıblışa sahip oldutu belli olan genç 
ı;airin bugünkü ı;iir an:a!·ı~ını kl\Taması, bunun için de belli 
ba~lı şairlerimi:rin eseı lr.rini incelemesi, sanatı bakımından 
hayli faydslı olac:ıkt•r. 

•Eller• ''P- ıÖpüelik· adını taşıyan ufacık kitaplara ge
lince ..• Ban:ı örl<' JC'ldi ki bu kitapların yazarları ilk eserlerini 
ortaya atm~klı faz•ı ı:celc etmistir. Siir alanında acele etmek 
blıyük bir h;Wlrl•r Aradan yıllar geçtikten sonra bu ıiirleri ki
tap halinde Mkardıkl:ırıncla:ı dolayı piıımanlık duymıyacaklarını 
bılebılir mı:riz •Eller• de Öıdemir Nutku hem türkçe, hem de 
in~ilizce olarelc y87rlıl!ı şiırleri bize sunuyor. İngilizcelerini bil
mem ama tilrkc;elı>ri lıenüı olgunlaşmamıı bir hassasiyetin ilk 
örneklerini "erıvar. Şimdilik denecek söz o kadar .• öpücük• 
de İlyas Halil, Orhan \'<ıll'nin ilk acemilik yıllarında yazdııtı 
şiirleri Adeta yenide!'! kaleme almış ... Genç şairlerimizin kitap 
çıkarmakta gbsterdiklPri acele çotu defa kendilerinin aleyhine 
oluyor. Günlimllzlin en tıınınmış şairleri arasında ilk gençlik yıl
larının heyecanıyle çıkardıkları kitapların acısını unutamıyanları 
nı çok ıördilm. Bu ııairler o eserlerinin adını bile anmak iste
mezler. Ontı'l için sanPt yolunda hiç aceleci olmamak daima 
genç sanatçının lehinedir. 

M ayin aıama işleI"inde kö-
pek kullanan ordu uz

nıanl:ırı, bu köpeklerin, mayın
ları nasıl olup da kesfettikleri
ni bir türlü izah edemiyorlar. 
Filhakika, bir iki lira değerin
deki bu küçük hayvanlara: ·Bu
rada, ayaklarının ucunda gö
mülü bir mayın var• dedirten 
nedir? 
Mayın aramakta kullanılan 

köpekler melez köpeklerdir. 
Diğerleri bu işi yapamıyor. Av
rupadan tA Uzak Doğuya ka
dar uzanan mayın tarlaları hep 
bu hay\'anlara temizlettfrilmiş
tir. İhtimal karışık olan kan
lan onlarda keskin bir anlayıs 
,.e seziş kabiliyeti uyandırmış
tır. Ben bu köpeklerin nasıl 
yetiştirildiklerini Ye nasıl kul
lanıldıklarını gördiım. Şimdi 
ordu uzmanları gibi ben de hay
retler içindeyim. 

Vazife görecek köpeklerin ii
zcrinde, resimdeki gibi boy
nuncl.an ve sırtından geçmiş ka
yııılar var. 1\layın arayan er, kö
peğin bu kayışa bağlı zincirini 
sallayınca hayvan çalıııma za
manının geldiğini anlıyor. Ma
yın bulunması muhtemel arazi 
üzerinde sağa. sola yavaş yavaş 
gitmcğe başlıyor. Sonra bir an
da duruyor ve arka ayaklarının 
üzP-rinde yere oturuyor. 
Köpeğin oturdu~u ) erdeki 

toprak kazılıyor. Koskoca bir 
mayın dışarı çıkarılıyor. 

Altıncı bir duygunun 
l\levcudiyeti 

t nsan ve hay\'anlardaki duH:u-
lar, bilindiği gibi, tatma, ılo

kunma. koklama, görme. işitme 
olmak üzere bcıı tanedir. Fakat, 
ben şahsan, bu köpeklerin, ma
yınları, bu beş duygudan hiç bi
risinin yardımı ile bulmadığına 

lerdeki durgu 
tartıt 

l
"'Mayın orama i~ _erm e kullaııılan nıe ez pe 

zifeyi şaşılacak ~eki ide ba5arıyor 
- ~ - - - - + - ~""'"""""'"""....._.,,._..,.........,.,,,...,....,..........,. ........ ~ , 

açmaktadır. hte size bU~ 
malarda ileri sürülen n 
lerle olaylardan bazıları: 

Nazariye ve 
Olaylar 

N azariye: Köpekler ~ 
tarı koku ile bul ._., 

Olay: Halbuki ilk defa .... 
aramaya çıkan köpek~.,, 
rek mayının, gerekse ~ 
ren adamın kokusu ıned1111 ıııı 
Demek ki kokunun bu l)lt 
rolü )·oktur. __..1 .,. 

Nazariye: Köpekler Y'dJar" 
zılmıı toprağı koJaylıkl• 
lar. ~ 

Olay: Halbuki aylarca ı-. 
gömülmüş ve izleri kaYbOsıcd 
mayınları da buluyorlar· il ~ 
daha garibi, mayın göınill ııır 
lalara hazan ekin ekildiği. 'fi' 
kaç defa hasat yapıldığı ~ .. ı.t 
kidir. Buna rağmen baYj;;l. 
mayınları yine kolaytıld~ 
maktadırlar. Sonra, ber ~ 
muazzam dalgalann d6 b-" 
sahillerde de ayni to1J1 ..,.
mayın keşfetmelerine ne 
lim? ; 

Nazariye: Ancak J11111 ~ 
tüylü terrier köpekler ~ 
rador köpeklerinin çifti ~ 
den hlsıl olan köpeklet 
bulabiliyorlar. .,_ 

o;.. Olay: Halbuki her JIJel~ 
• ~ pek bu işi yapabiliY0~·.-111r rt" 
~.., hayvanın cüssesinin bwa.ı; 

-.. ... - .... ~~;ı.. lU vardır. İri ve atılgan k fit' 
~"!11111ıı:t:....~::.fi Jer mayınların patıanıasıD' 

... bep oluyorlar. ._tt1· 
Nazariye: Ancak genç 

ler mayın bulabilir. fJı~ ~la) ın bulan koılek, bu iı,i naMl y:ıııtığıııa kendi de tia~ıyor mu dersiniz? 

cınınım. Uay\'anlara mayınla
rın yerini bildiren şe)ın insan
larda mevcut olmıyan altıncı 
bir duygu olduğuna kaniim. 

derhal biskıii veya çikolal:ı çı
kararak miıkflfııtcn hayvana ye
dirir. Çünkü bu mayın ara)•an 
köpekler mükafat esasına göre 
terbiye edilirler ,.e her mayın 

buldukları zaman 
nı alırlar. 

Olay: On yaşındaki -, 
mükafatları- köpekler de mükemıııeJen 

Mayın arayan er cebinden 

- .... , .. 
ICl..At tN 

~ 

.. 
iÇ y{/zil 

Köpeklerin mayınları nasıl 
buldugu hususu uzmanlar ara
sında şiddetli tarb1111alara yol 

( l1lJ S"GRhV)N O'ÜAltÜk rç~Rl.
0 

KA ; ç İL/ / ~/ Yol«'TU~ 

fe görebiliyorlar. , 
Nazapye: Köpekler _. 

derine ıömülmemiş ~~) 
(Devamı 5 .--
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tAPRAZ KELİMELER 
Ha:ıı·layan: ESAT HAJJIDVN 

So/d 
o,., sağa: ı Yukar1dan aşağıya: 

l . 
~a~;; Kocakarı soğuğu (arapça); Bir a- ı_ - Bir u.zvu!11u,z; B}~ vilaye~iıniz; .Gele· 
lan ısa zaman· Latife 2 _ Eski Mısırlı· nek. 2 -· Bır .çıçeh: Kutahva ılçelerınden 
ı rı güne i· . ' . · • . • biri· Öteki; Geri alınmak üzere emniyetli 
;ı bir ' Bır harfın okunuşu, Hamur· bir kimseye bırakıl:ın şey. 3 - Hamidiye 

tadan et •emeği (iki kelime). 3 - Karın- kahramanının adı; Salatası yapılan bir ot; 
~ı ~c~·ar~ım verine, iktısat dersi alan (iki ~?1 ~e~mcleri yanındaki ibadet yeri. 4 -
lardan • ~~r uzvumuz; Çahuk ) etişen a '<aç- N ıkbın:. İlave: ~Ia.s~as. 5 - Dc_rmc çatma; 
katp ~ırı. 4 _ Bir tez if nidası; Bir ha· Mahcubıvct: Bır ılım. 6 - Elıne ayağına 
t t Sozü; K. .. k . . .· • çabuk; Hır meyva: Zamanın ktsımlarından; 

tıdan . uçucu çocukların gı)ım eş Bir mcvrn 7 - Mihver: Etli hir sebze ye-
~ll' &rı hırı. 5 - J\ırda bayırda vapılan mcği; Sepicilikte kullanılan bir madde . 

......... ı~~; ı~vak (farsça); Adamak; Bir dil. 8 - Korkak (arapça): Muhacim: Birdcnbi· 
t e~~a· ~~ıstan schirlcrlndcn biri; Bir re; n0kı: macl:ırında kullanılan işaret al~ti. t •: ~a 11 renk. 7 - ~efiy ifade eden hir !) - Su bıı: Kokulu hir ot: Su (farsça). 10-
b ıı rıl\;ınak ri.ırbcsi: tııhisar; Hastahane- Balık"-;ir il~clcrindcn hiri: Memleket. 11-
t I; l3ır tısı uvııun görülen hasta. 8 - Ne· Dört kitaptan hiri; Bir çeşit tabanca: 'Mti· 
ba Q .._ 110ta; IJafıf ~uceniklik ifadesi; Ef!· tcallik. 12 - n,rvir; Bir musiki işareti: Jfii. 
~ anın GoJge; Tef: 1\lod('rn siirme: Rir ktiınclar nilcsindcn olanlar hakkında kulla· 

r"11 1 Yavrusu. 10 - Kendini helak e· nılaıı frenkçc bir unvan: Namazın şartla
( 11 ne Ugraşmak. Kadın hiıktimdar: Sa· rınclan biri. 13 - Dört halifeden biri; Bir 
taryça.._ nir din adamı: Bizden öncC'kiler balık: Pek asağılık (arapça); Satranç terim· 
a·?turi cernil: Yüz (farsça). 12 - Bir ni- lerindcn biri. 1 - Su (araE~ 1Jırfüi hlr 

~ll'\>oıu • rnusık1bl makamlarından hiri:-ne aevfö ~'odc-r:--Zarf edah: Bir me ·""1a. 15-
~ıSi. 1J3 - Doni.ıc;: Hir içe]{; Tio t nt· Hafif· kcslfrilen uyku; Dört taraftan lJi. 
d ~ıı ko' - Kaş bo. as~: ~ir O) un k~trıdı; ri; l\lnsihet. 16 - Sadak; Cumhurivettcn 
ki, Ne: ,~u~anını~ hı~.dı.kı tekne 15 • Saf- önc"ki. rnlllctvckillcri topluluğu (iki kcli-

ba h· lukenmış bu uk havvan. 16 - mc>); Bır çeşit toprak. 17 - Alçak (arnnça) 

17~ cı, 1;r kumac;; Rir vilayetimiz; İsviçre- Azınlıklarımızdan hirinin mensubu; Mas· 
~ ......... ;un sul:ırınrlan hiıi <iki keliml'). S"fmc; 'Tasanın yarısı. 1 R - Mamur; Kıın
t ~llıl<ıı 1 ı:?ın: Muccddet: Fiyat. 18 Rir dımı CC'kccC'~i; Uyku (farsça). 19 - İkide 
~ fatet: 'İ'litüııde bulunan madde; tsa- birde tckri1.rlanan söz: TI"ş vakitte oJrnnan 
1,af1 ~ '.' J\avnak. Hl-1\Tercek. 20 - Her nir renk; Sodyumun kimya jşareli. 20 -
d · ll.efj~Pık <ıki kelime): Tarihi bir dev- K~~ıtıa oynanan hir kumar ovunu. i\ta ·i 
t .n bıri · .21 - Kör: Hasta yemeklerin- kaplarından lıiri. Yoglı kara. 21 - Sahip; 
~ Celi~ Vadetmek. 22 - Eski bucak: Pa- Bir kadın adı: El süriilmemislik (arapça) 
ti " 1• • 2~ - Zamanın lnsırnlarının en 22 - Dc-rinlik <arapca); Vasıfları a •ni olan 

'!\ ro' 1Ptıd3i bir ayakkabı; Kadınların bitkiler tClpluluğu; Ctizi. 23 - İlgi: Bir er· 
~.l'ı1 e-ı ~a 1ndan biri: Hissetme 24 - Bir kek adı: Temhih sözii: Tazmin ettirmek. 
ı l :'- l3i ı; Gıtmus <farsça); Dini inanç. 24 - Eld€.'n bir şey gclınezlık; Habeş ko-

1 n, ~besi maddesi: Ovun kağıdı; Her mu.tanı. 25 - Yurc!un büyük ,!tıspundan o· 
rıııı lar vanan: Bir havv:m. lan: Pek 1eklıfı;iz <iki kelime): Nisanc. 

~ilk 
d:: Cltıda~j çapraz bulmacamızın halledilmiş felclini, bugünkü gazetemizin 
.. rd·· 
~Ü sayfasında bulacaksınız. 

Civi 
dl. Rengi uçmus, gözleri los bır 
çukura du§Ü\ ermi&, )'ayvan du
dakları şahrem eahrcm çatla
) ip kabuk bağlamıştı. İki elıy
lc birden, sol barağının dizden 
a ağısını a\'Uçlamış, yavas ya. • 

• vaş oğalı) ordu. Yapmarık tara
fı, oyun tarafı yoktu bu ısın .. 
Belli ki acı çekiyor, çelimsiz be 
denınin bir yeri canını yakı ·or
du. İbrahim efendi oturduıtu 
~erden. <'kşımiş suratıyle bir 
izzet'in yüzüne, bir de gazlı 
bezle sarılı &) nğına bakı~ orılu . 

Göz,r,öze geldiler. •Aydım .• • 
dı>dl fzıet, ·Ayağım çok fena.• 
Ötckinın bakışlarında şUph d. 
lAkayt bir hal vardı. •Anladık 
ama, ayağına ne oldu durup du
rurken'! Daha dfin öğle Ustli bir 
çe)ciklerın ~oktu.• Kahvenin 
pis, dumanlı, güriıllUIU hava
sında, izzet'in gözleri çakmak 
çakmab."tı. Bovnundan çözdüğil 
yazma mendil 1) le şakaklarına 
biriken boncuk boncuk terleri 
hem siliyor, hP.m anlatıyordu: 

·Hani şu ciğerci lfamza efen
di 'ar ya_ Geçen glln bu pos
tallan \"ermişll: kışta kıyamet
te yalın ayak başı kabak dola-
sılamaz. diye. Meğer ı;oldaklnln 
topuğunda bir çivi varmış. Vıır
duruvermedik işte, ihmAl ettik .• 
Blltün gün bata çıka or3VI yara 
etmls. Geceleyin bir ağrı, bir 
ağrı .. Sabaha kadar gözllmll 
kırrımadım. Öğleye doğru ı,;Uı: 
belft soka~a çıktım, çaresiz .. Sen 
olsan ne yaparsın. İbrahim e
fendi amca: ekmek parası .. Ben 
ıkına sıkına gezindikçe mert.t 
şeyin ağrısı büsbütün nrttı; a 
)'ağımın üzerine basamaz ol-

dıım. Bereket versin, bizim hem 
~erilerdcn Kadri'ye rastladım o 
sırada. Yanına çöküp halimi ol
duğu gibi anlattım. Geberecek
sin ıan, dedi; kalk seni hastane
ye götüreyim. gir koluma •• Dil-
e kalka gittık. Sağlık yurdun

da iri yarı bir doktor \ar hani.. 
İşte o bir k!ıat yazdı. Ardından 
da; hemen bunu ezzaneye götil · 
rllp yaptıracakcın. Benden se
liim soyle, llilmi Bey iğneyi Jıe
clavn \uru\erir. Anlıyor mıısıııı, 
hemen .. I:ğer yarına kalırsa, 
bacağını keseriz; başka çaresi 
kalmaz .. dedi. Geldik eı1aneyr, 
o adam ne dese bcğeııirsııı? Bıı 
llAc dokuz hııçuk lira•lır .. demez 
mi ... Apışakaldım. Benim re
biınde topu topu seksen kuruş 
para var. Kadri dıı issiz olduğu 
için yarasızmış. Borcum olsun, 
Sağlık Yurdundaki doktonın se
lamı var .. dedimse de, aldırma
dı bile o Hilmi Bey. Kftaıh eli
me J!eri in geriye tutuşturuver
di. ÖIU)·oruın acıdan.. Acı bir 
§ey değılı goz göre göre baeıık 
gidecek be Ibrahlm efendi am 
ca • 

Öteki hAl!ı şl.iphell eüpheli 
bakıyordu. Kanmaz, umursamaz 
hali lizerinden dilşmemişt i. 

•Vallahi arslanım, dedi: ben
den paso artık .• Bak, efendller 
belki aralarında para toplayıp, 
bir şeyler yaparlar .. • 

Knhvcdnin •efendiler• dedi 
ği adamlar, İzzetin bac3ğının 
hfkAyesine kulak misafiri hile 
olmamıslardı. Onların aklı flk· 
rl; şu iddialı aznif veya altmış
altı partisinden ne yapıp yapıp 
galip cıkarak, S"'kerli bir yor
gunluk kahvesi içebilmekteydi. 

Ç'GVI~ MATO OTL.AL!IN 
"1~4 S/IV/U KAYBOLIJV.V.. 
T.41!( 4Z SON-'!A,. 4Cı 8/R 
Ç,_l&~~k bUYVU)V .. KÔ°ri/ 
Si'Ni°Aı~8Az N~ff4YEr 
C "'iN VEtf/Mi:Ş r/. 

Köpeklerdeki duygu 
CBa§ı 4 üncüde) 

yınları bulabilirler. 
Olay: Bi!Akis. MeseU, bir de

fasında, Filistinde, · mayın ara
ma lıleti bomlmu&tu. Kopekle
rln işareti üzerine toprak ka
:ııl<lı ,.e bir huı;ıık metre derin
lıkte bir beton dehliz bulundu. 
Bu dehlizin hir uru yeraltı ma
yın clepolanna gidiyordu. 

Zr.kl \'e sıhlıatll 

Kôpekler bu i,ı ba~arıyor 

Kôpeklere mayın bulduran bıı 
ce meçhul altıncı hissin 

men~ei belki de onlara evvelce 
toprağa gömdürdilk\erl kemi~i 
kannları acıkınca kolaylıkla 
huldur:ın histir. 

Bu iş için zeki ve sıhhatli 
hayvanlara ıhtiyaç vardır. Kö
tü muamele göre görıı• AsAbı bo
zulmuş köpeklerden istifade im 
kllnı yoktur. 

Mayın arayan köpeklere, or
duya intisap ettikleri gün der
hal bir numara verilir. Sol ku
lakları damgalanır. Ondan son
ra kopek, bı>raber çalışacağı ere 
alıştırılır. Zira hu iste karfl· 
lıklı itimat şarttır. ·Silah altı
na• alınan bir kôpr.i\ln hazan- is
mi de del!lştirllır. Mayın köpek
lerinin hrmen bir çoklarının 
Jsıni ncks'tlr. 

İsim bulma lı;inrle ba1an da 
köprğın hareketinden istifade 
edilir. İsimlerin iki heceden 
fazla olmamaları \Alımdır. Me
sellı cessur bir köpeğe •Bora•, 
sakin hir khpeğe •Derviş• .. is
mi verilrbilir. 

Her Mpeğe şu çok önemli 5 
kelime öğretilir: 

•Dur•, •Eğil•, •Gelo, •Otur•. 
•Aı;ağı•. 

Mayın köpekleri dişi köpek
lerle temas ettirilmez. Di~iler 

A.rııına lıa~lıyor 

ancak harpte kullanılır. 
Hava durumu ve köpeğin sal! 

lık vaziyeti, bulma işinde (Ol: 

önemli rol oynar. Sonra mayın 
ne kadar bl.ivükse bulıın:naıı ı 
da o kadar kolaydır. Maamaflh, 

hazan. ayakkabı boyası kutusu 
bilyUklUğunde mavınlar: bul
dukları da \Akidir. 

Bu köpckl!.'rden, Korede. hft 
len geniş ölçüde istifade edil
mektedir. 

Faıla 
. ızlar içii1 

CBası 2 lntide) 
olan bir kız bu hususldrıh ken
di kendine karar ,·erecek yaşta 
değildır. Bu yaşlarda fada ser
best btiyüyen kttlar hayattan 
ne beklediklerini de anlıvamaz
lar. Onlar için her şey cümbüş
tür, <'ğlencedir. 
·Maamafıh bir kız e\'lenme

den e\'\el bir koç erkekle ta· 
nışmalı ki ılerde es olarak se
çeceği erkek hakkında hir fi· 
kir sahihi olsun. Fakat, hu hu
susta muayyen bir hudut aşıl
mamalıdır. Her önllne gelenle 
her lstf'rliği zaman gezen bir 
kız, tAhlr ralue, aşkla da y[lz 
göz o\ıır ve havatın en tatlı his
si olan bıı histen rle kısa ta· 
manda bir şey anlamaz !.ale 
gelir.• 

•İtalyada genç kızlar, anne 
ve babalannın razı olmaları 
hAli müstesna, 21 yaşına gelme 
dC'n evlı>nemezler. Ebevern de 
gayet nadiren razı fllurlar On
lar, 21 v2cına ba•rrıwan bir kı
zın evlilikten bir sey anlam&
> ocağına inanırlar. • 

Şüphesiz bu düşüncelerim A 
merikan kızlarına ı:ot.: ga. 

rlp gelecektir. Fakat. eğer on
lar da bizim gibi mahru •• ılyet 
içinde yasa''iP ıstırap çekse i
diler, hayat hakkında şlmrllkl 
dlisilnceleri bambaska olı:rdu. 
Bız. İkinci Düava Harbi h!'vun· 
ca, sadece canlı lralabilmek f. 
ı:in mllcıadele edivorduk Gene 
kızlar olsun. erk,.kler olcun en 
güç, en süfli isleri. hlr ıHlim 
kuru -ekmek narasına. yaptılar. 
VAkıa ı·ocali1rı. kardeslı>rı \'e 
ya babaları askere giden Ame-

• 

r 

rikan kızları da harpten ıstı
rap cekmedl değil. Fakat dU
~ünUn ki harp sıtin toprakları
nızdan binlerce kilometre uzak
larda oluyordu.• 

•iste ben, şahsan, ttal,.t.da 
bu kadar açlı,fa . sı>fah ıe v~ ıs
tıraba kati ndııtım ıı:in \'t.rile
rek en kliçük bir hı-dive hana 
dünyanın en blh ük hazinesi 
gibi geliver Halbuki hen l:ivle 
Amı>rikan kı7.l tı rı biliyorum ki, 
kendılerln" deıtil Ö\le ufak te
fek hrdlydı>r. hlnlı>rre lira 'ttY· 
m!'tlndP hl .. altın h\ll'zik • rva 
klipe herll ·e eıiil lvor ela rine 
memnun olmuyorlar.• 

Pier, Amerikan lmlarınıı na
.sıl olup da tek haslarına ,gıoc e 
geç vakitler<! kodıır -iışarlan'la 
kaldılc-larını bir tlırllı anlamı: 
yor. Fakat onların. kendilerine 
hıH ım olduklarını da kabul et!i
)or. 

Pier Angelı"nin y:ı~·ın Ame
rikalı kız arkada !arından biri
si de Debhie. Pıer·ın ak~ine. ga
yet serb-st hflvilınll~tur. HattA, 
Ameııken ıı•kerlrrine tem~ııtı>r 
'Yermek füere trk başına Ko
re~ e bile gitmi•tir. 

Angeli e\dc kedileri ve kö
peklerill' o:rner. kıtao o;cur, te
le\ lzyon ııruedı>r. Vahut. an
nl'si ,.e kardeşi ile sinemayı: gi
der. veyahut da. rrtesi gllnkU 
roliinii e1ht'rlrr E\dC hep ital
yanra konuşulur 

•Bununla beraber burada t
talyadekı gibi de vaAa~amam. 
Biraz havatımı dr~ıstirmem llı
ıım F.vet. hen tie srrbesthlı is
tiyorum Fakat dı•inlınlı ve 
kendi kı>ndini sınırlayan bir 
serbestlık. • 



1952 oli iyadında 
biz ve diğer milletler 
Londra ile Helsinki olimpiyatları derecelerini mukayese 

edersek, milletlerin dev adım larla ilerlemiş olduklarını görürüz - , 
1 

,- YAZ.\X: 

1 SEDAT TAYLAN 
M erakla, sabırsızlıkla bekle· 

nen 1052 Olimpiyat mü· 
ı;abakaları da yapıldı, netice. 
lendi 'c dün_ya çapındaki bu 
organiza )On \e mUsab:ık:ılar 
ad tarihe kan tı. 

1952 Olimpı} at mlls:ıbaka· 
Jıırını ) erinde takip eden on 
kadar Türk gazetecisi arasında 
ben de bulunu}ordum. Binaen. 
alc_yh olimpiyat müsabakaları 
etrafında en sıhhatli \'c objck 
tıf mutalea yürütcbilecekler
den blrı de ben olabilirim .. 

Bız şahit olduk, sizler oku
dunuz.. 1952 olimpiyat müsa
bakalarında olimpbat ve Dün
~a rekorları su gibi aktı .. A· 
~a~ı yukarı her müsabakada 
rekoru yenilendi, ya DUnya 
rekoru kırıldı, 'e~ a hiç olmaz
sa ollmpı)at rekoru cgale edil
di. 

948 I.ondra olimpiyadında· 
kı derecelerle, Helsinki olim
Pb adındaki dereceleri yanya· 
na koyup bir mukayc e yarıar
ı;anız, dürt sene içinde Dünp 
l\Iılletlerinin hemen hemen 
ıporun her branşında dev a
dımlarla ılerlemi~ olduklarını 
Jrnlayıka miışahecİe edebilirsi· 
ııiı. 

Bu muka)c eden elde edile
cek netıce. millcllcl'İn yalnız 
sporun her branşında büyük 
ilerlemeler ka~dctmış olmala 
rı değildır. Gozönilndc tutula· 
cak ba lıca nokta. olimpbatlar 
ıçin birçok milletlerin c~aslı, 

programlar ve sıkı bir hazırlık 
)apmıs bulıınmalandır. 

İkinci Dünya Harbini müte
akip yapılan 948 olimp'yatları· 
na l\lilletler csa lı surette ha-

urlanamnmışlardı. l"ak:ı• 9<!3 de:ı 
bu yana geçen dört sene için 
de çalısma imkanlan çok ko· 
lnJlaşmış bulunu~oı·du. Nete 
:kim bu müddet içinde yapılan 
dereceler 952 olimpiyatlarının 

urpnzli neticeler vercbilecc
ğınc birer i :ıretti. 
Nıtckim Hel ink'de yapılan 

her müsabaka yeni bir rekorla 
ona erdı. Hatta bazı musaba· 

:katarın \ alnız bırineilcri değıl, 
fönci. ücuncillcri de Eski Dün
~ a rekorlarını ha~li geride bı 
raktılar. dordünciı. beşinci, al· 
tıncılar da ya Eski Dünya re· 
korlarını \C~a olimpiyat rekor· 
larını cgale eltiler .. 

İşte bütün bunlar gayetle 
sarıh olarak gösteriyor ki, son 
dort sene içinde olimpiyada 
iştırak cden milletlerin hemen 
hemen dörtte üçü çok iyi ça 
lı~mışlar ve hazırlanmısJar .. 

O kadar hazırlanmışlar ki. 
bızim güreşimiz olarak kabul 
etliğlmiı erbest gUreste dahi 

Helsinkide çok çetin rakipler 
gorduk.. Ö)le tahmin ediyo
rum ki, gelecek olimpiyatta 
\ eJ a Dun ya sam pi) o nasında bu 
ı-aklplcr daha çctinleşecck \'C 
çoğalacaktır. 

Bize gelince, itiraf \'C ka
bul edelim ki, her zaman oldu· 
ğu gıbi bu defa da olimpiyatla

ra hazırlıklı ve tam mAnasile 

' 

programlı bir çalısına ile işti 
rak edemedik .• Serbe t gilreşte 
iki bırineilik \'e bir üçüncülii:C 
bizını için goz doldurucu değil. 
dk. Tam kadro ile iştirak et-

~eydik dört birincHık, bir ve
ya iki ikincilik, iki UçiinculUt< 
alabilirdik .. Fakat şuna işaret 
edeyim ki.. Çok çetııı mü aba
kal:ırdan ~onra 'e san sızlığa 
uğramam:ık sııretlle bu netice 
lere ulasabilirdik .. 

Greko • Romcndc bir şey 
yapamadık.. F.sa en bir şeyler 
~ apmak imkinlarımız da çok 
zayıftı .• ilci iııklde çok itli\· 
vetli Greko • Romencıler gör. 

dük .. Fakat biz ele clort se!lc i· 
çinde greko - romende yeri
mizde saymışız. 

Atletizme gelince; Helsinld. 
ye iki veya üç atlet götürnılis 
obaydık kfıfidi.. ~eden bu kJ· 
dar faıla atlet götürmek lüzu 
nıunu hissettik, orası mcchul . 
DerccelP.r m:ılfım olduğuna ı:ıö· 

re. gidenlerin cl:ıha ilk :ınl. rrl:ı 
el,.neceklcri ml'h"'Lkkaktı.. :O.:e
tckim de bjle nida. 400, 800, 
1500 melre t'l•'."l~l"ri ~c)'re
derken füulm~d.k dcr~cm. )a· 

lan sih lcmioı olurnm.. .\tm.ı· 

ti e 

1'1aııs ıl 

DoH~r CİngıltereL 16 CA. 
P.} - • ıans denizıni yüzerek 
geçme moda ı bu~ünlerdr trk
rardan alevlenmiş bulunmak
tadır. 

Diin bu ga) r ile ılcnize atı
lan yUzüciilcrd!.'n anC'ak üç ta
ne i mu\·affak olmuş fakat 
192:i yılındaııbrri bu işe niyet
lenen ve bir tUl'lü mıı,·aHak 
olamayan 61 ya ındnki İngiliz 
doktoru Gcorge Ercw ter bir 
kcre daha proje inden ,·azge. 
çcrck suya girmcğe pek cesa
ret edememistir. 

Dün a:.ni ga)e ile suya atı
lan 14 yUziicüden biri olan Vic
tor Birkett adlı, iri yan, dev 
gıbi bir ingilız ~lanşı 15 sa:ıt 
36 dakikada gcçmcğe nımaffak 
olmuştur. 

26 yaşında olıın Birkctt rüz
garın aksi i tikaıııctten esme
sine, ha,·anııı çok soğuk olına
sına raMnıen. iri dalgalarla çar
pısnrak yüzerken bir taraftan 
da )'Ol boyunca Jıırmadnn yu-

lar, atlaınalarcla da yılıdırım 
slir'atilc clendık .. Cahidin 3000 
stcplisi ile Osman Coşgülün 
5000 ve onbini bizi biraL tc el
li t>tli.. Ezilıııedilcr ve iyi ya
rıştılar .. Yaptıkları Türki)c re
korları Uzerinde durmayaca· 
ğım~ Çünkü Helsinkiye Tur· 
khe rekoru yapm:ık için {:Ü· 
türülmediler.. Milletler sakır 
~akır dünya rekoru, olimpiyat 
rekoru kırarıarken. iıkl alleli· 
mizin Türkiye rekonı yapma3l 
hiç bir mana ifad:? etmez .. 
O rekoru yapmak için Ilclsin
kiye ~itmelerine lüzum )·ok· 
tu .. Bu iki kabiliyetli atlet bu 
rekorları Dolnıııb:ıhce stadınıl.ı 
yapabilirlerdi.. Asıl mesele 
kuv\'elli ve diinya çapındaki 
atletler vanında ezilmeden iyi 
birer ya~ış c;ıknrmalarıdır .. Bır 

!dareC'i arkada~ım, bir atletimi
zin ilk maniayı olimpiyat bi· 
rinci i ilr omuz omuza geçtiği

ni ~öylcmiş .. Bu hiç bir mlna 
iCacle etmez.. Eğer son mlniayı 

• • 1 z • il 
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murta. $eker ,.e domur. sucuklu 
sandviçleı· atıştınnıstır. 
Sudan çıktıktan onra yeni 

bir denemeye girişip giri~mi
yeccği sol'ıılduğu zaman Blr
krtt: •Hayır, hayır, demistir. 
Bittim. Canım çıktı am:ı ha
yatım boyunca arzu ettiğim 
şeyde de nihayet muvarfak ol
dum. Çindcki biitün çay tarla
larını bana verseniz bir daha 
bu işe girişmem .. 

Birkett sudan çıktıktan bir
kaç dakika sonra 20 yaşlarında 
Kathleen Mayoh isimli bir ~çi 
de Manşı 16 saat 55 dakikada 
geçerek karaya ayak basmış 
bulunuyordu. Bunu 26 yaşınd:ı
ki l\lısırlı sporcu takip etmiş
tir. 

Dün bu tehlikeli i,c girişen
ler arasında yiizmcyi yarıda 
bırakanların sayısı bir hayli 
kabaı1ktır. Bunların içinde A· 
merikalılar. Frar.<:ızlar, Dani
markalı, İngiliz, ve ~lısırlılar 
\'ardır. 

Ankara da ~) nanaıı Turı.: • 1 rail mıırında O) uncular 

omuz omuza geç~eydi, muhak
kak ki çok grnis bir mana i· 
Iade edebilirdi. 

Basketbole gelince: Dünya 
şampiyonasına i tirak ettiğimiz 
!ornıu zam:ınlardanberi bir 
llirlü tuttııramı)'onız" İtiraf e· 
delim ki, gerek Mısır, ı:erekse 

İtalya karşısınıla tatmin edıci 
oyunlar çıkaramadık .. Yine bir 
idareci ark:ıcfaşıın Helsinkide 
bunun aksini ileri sürdii. Fa
kat ben arkadasımın mütalr.a
sın:ı istirak cdemiyecrğim .. Bir 
k!.'limc ilc ~ü~ li~ eyim .. Helsin
kiclc basketbolculanmı1. mıı· 

'af(ak olaın:ıdıl:ır 
Fıılbolde ise: me\'r.ııl eleın:ın 

!arla bundan faıl3sı yapılamaz. 
dı. Bir talıh neticesi kar~ımıza 
çıkan lıfıe denk Antil takım ı 
ııı yendık .. Macarlara tabii ola. 
rıık yenildik. Ama itiraf ede
lim ki. futbol takımımız da Jft. 
yıkile hazırlanmış bir vaziyette 
değildi. \·e Helsinkiye çok da· 
ha kun-rtli bir takım ı:öliirülc
bilirdl. 

llııliisa. 952 olimpiyatlarına 
da hazırlıksız \'e ;:elişigüzel hir 
tarzda iştirak ettik.. Tabiatile 
netice ba~arılı olmadı.. Her za. 
man olduğu gibi yine temenni 
ed<-lim: İnşallah 956 da da bu· 
glinkii hata ''e aksaklıklar te· 
kerrür etmez .. 

Galatı saray 
Kild!köysoor 
Ba~kefhol macı 

f mi Kadıkövspor olarak dc
lli.lirilcn Sen Jozef Spor klii
bü saha<:ında bugün saat 21.30 
da Gal:>t:ıft•:-:ıv ( A) ha~ketbol 
takımı ile \'ftdı1 ·öyspor !..).) ta
kımı :wasında bir maç yapıla
cal:tır. 

l\le\'Sim h:\~11' l :mheri htan
bul b:ı~krtbol takımlarıyle yap
tığı rn nı:ıı:ı d~ k:ız:ınmış bulu
nan Srn .Joıef Spor (yeni i•mi 
K:ıdı'·(;yspor) un bu maçı ka
zanmak aıınivle O).,ıyacaklnrı: 
buna mukabil liı:lrrde oyn:ıva
cağı takımla müsabakaya çıka
cak olan r.:ılata-:arn~-ın da km·· 
,·etli bir kadroya ~:ılıip bulunıı
~u. m:ıçın çok heyecanlı Ye 
:zevkli olacağına işaret sayıl
makt:ıdır. 

Uzun senelerdir basketbol 
\'5:disindc ~ampiyonluğu ellerin 
den hıraknııyan Gaı.- asa raylı
lar bu maça ehemmiyetle hazır 
Janııııs bulunmaktadırlar. 

Ali. Yalcın, Cemil, Sadi, Y. 
Okaya, Ayhan, Fuat, Gökhan 
seklinde sahaya ç ıkacak Gala
tasaray kar~ısında K:ıdıköy:;por 
luların güzr.l bir maç çıkara
caldarı ,.e •nama~h1p · sıfatla
rın ı ı rarla koruyacakları ümit 
edilmektedir. 

Bu maçtan e\'Yel, s:ıat 20.30 
da Kad ıkö) porun ~enç oyun
cuları) le Aramyan (A) takımı 
arasında bir basket müsabaka
ı1ı oynanacakt ır. 

Galatasaray'ın 

bugünkü maçlcm 
Ilugiın Serer stadında 13 ele 

Galatasaray • Hasköy Genç, 
1.'5 de Galatasaray • Ycdiku le 
A takımları arasında karşılaş 
malar yapıl:ıcaktır. 

Sekiz klübün teklifi 

Federasyona bildirildi 
Profesyonel l igin on kulübe 

çıkanlması hıısusıında ~ekiz 
kuliip tarafından yapılan tek· 
Jif, dün 1''utbol Federazyonun3 
ı:ündcrilmıs ,.e salı gününe ka. 
dar bu tcklife cevap \'erilmesi 
istenmiştir .. 

Ajanlığın yapacağı 

teklif 
llokenı Komitesinin cuma ak 

~amı yapacağ ı toplantıda Fut· 
bol ajanlığı cylul ba~ında bir 

hakem kursu Ye bir de t ekil· 
mül kursu açılması teklifi nde 
bulunacaktır. 

Vefa stadındaki maçlar 
On iki kulübün iştirak t'lti 

ği Vefa kupası maçlarına bu 
gün de Vefa ~tadında devanı 
edilecektir. Saat 13 de Dıwul
pasa • Alemdar, 15 de \'efa 
Kllı;ükpazar, 17 de Karak&y 
';alala karşıla:iacaklardır. 

Hel!>inki Ol inıpi) atl:uında ~1 acal'lara ; • 1 mağlıip olduğumuz maçta milli mar61ar dinlenirl.cıı 
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Anl..ıraıl ~ )3Jlll:m ten i~ maçlarıııılan bir giirii n iıs . 
Istaııbul Eııternasyonal 

• 
• 

teıııs turnuva ı 

On bir gun sürecek müsabakalara 1 O milletin 
sporcuları iştirôk edecek 

l tanhul \'II ci Enternasyo
nal Teni.; turnuvasına 2:ı ağus
to~ tarihinde Tcniş • gskriııı . 
Dağcılık kortlarıııcl:ı ba~lana
cak ve müsabakalar 1 eylüle 
kııdnr devam edC'ccktir. 

Bu yıl müsabaknhıı·a 10 mıl
let h:tiı'ak etnıcktcclır. Bunlar 
alfabe sırası) le ,\!manya, ,\nıe 

Dün yapılan 1 
Ten is maclan 

:ıtoda Deniz kliibO kortlarında 1 
bir nıüddcttcnbcri de\anı eden 
yaz tenis tuı nu\·asının dömifi-, 
nal matları elin yapılmıştır. 
,\tınan teknik neticeler aşa~ı
dadır, 

Tek erkek: 

Semih Ulııtürk • Adı·iyen 
!'llarino\·içi 6 - 3, fi • .:?. 

Sııat ~eın l i • Xıı~ret Ereni 
6 • o. 6 • 2. 

Çift Erkek: 
Suat :Xcmli, ll:ı :ın Akev çif

ti • Çetin !~meç, Oario Torsc
ınay çirtlni 6 • 1, 6 • O. 

Erdoj!nn 1-.:rol, Yıldırak Daş 
çifti • Ferit Sporrl, Rü)tü AY· 
töre çiftini 7 - 5, 6 • 3 . 

Tek kadııı: 
11ita Patriki~ ö • Fıkrct ,\ta. 

nwı"i: 8 • 6, 3 • fi, 6 - :i. 

Ülker Gırıtlioğlu - Vera Bc
har'ı hiikıııen. 

:\luhtelit: 
Ülker Giritlioğlıı, Suat Nem

li drti - ~'era Behar, Ercüment 
Sehaı· Çiftini hükmen. 

11ita Patrikiyö, Nusret Eren 
çifti - Fikret Atnmcr. Ateş A· 
tamer çirtini 8 • 6, 6 • 4. 

Bugün saat 10 da tek erkek 
\e müteakıbcn tek kadın; 

Saat 15,30 da da: 

n~ım. ,\ nıstralp, Fran a, Gii
ncy Afrık:ı, İngiltere. İsH'ç, 
Tiirki~ ı>, Yııgo lavya ve Yuna
nistandıı". 

?llüs:ıbakal:ıra 2a beynelmilel 
~ab:ıncı tenisçi i tirıık edecek· , 
tir. Bunlnı· H11clızc Pattv <AmE' 
rika). P RPnıy <Frans;), Henri 
Cochet Cl-'ransı::r), Skonecnı 
(Polonya). P:ıllada fYu)!oslav), 
Petro.,•İ(' <Yuı:oslav), Williams 
(C. Afrika), Norgarb <C. Afri
ka). Faııeutt <C Afrika). Al!er 
(Amerika). Stoekenhcrg Cfs. 
Ye<:), Wclss <İsrııcl), Viern 
(Brc1Jlya). Rol on <İs\'e<:). 
Blondcl Cİsviı•rl'), Stalios <Yu
nan) ,.e Kadın tcni~çilerdf"n: 
Dorotlıy Head (Amerika). :\ime 
Cochct (Fran~ız), Kennin:ı 
<Fransız), Crnad:ık CVugosla\'), 
:!\le r.uir <Amerika). Patt Ward 
Cİngiliı). Tola 7.chclcn <Alman) 
dir. 

i lanbul Enternasyonal teni~ 
turnuvasııın ilk mü~nhakaları 
1!l46 yılında yapılmıştır Ye o 
yıldan itibaren muntazaman 
de\':ım etmektedir. 

Tenis • Eskrim - Dağcılık 
klübii. bu vıl mii abakalar için 
fevkaliidc bir organizn yon ha
zırlamış bulunmaktadır. 

Tenis sporunun kalkındırıJ. 
ma~ı yolıında kliibiin tek bası
na J!irist!~i ve mııvaffnkivetır 
dernm ettirdiği bu mii abaka
larııı C'ereyanı c nasında, tenis 
severler, bu yıl da. Avrupa ve 
dünya kortlarının , ölıret yap
mış raketleri zevkle seyredebi
lecekler ve unutulmaz günler 
geçireceklerdir. 

P roresyonellik talimatı 

.i i_·~-·-

Yazan : GÜNDÜZ KILIÇ 
F.skl lrnrtlar ·u:ı ~ 

1lk mei.'.tepte okurken ho\·amız bizler için bir bı .... 
h . . . b·ı· G l"etehlP :.l dir. o her ~eyden anlar, er 5eyı en ıyı ı ır. -~ ... kU~ 

mektebe :eçince ilk mektep hocası o olağanusl~ ~ 
l&\a' yavas kaybeder jndimizde. Lisede ise o biZe ıı:ıil 'fi 
hat1rlad1kça gülümsediğimiz. pek basit 5eyleri öğret ı-•' • 
artık ancak hürmetle andığımız bir ihtiyarcıktır. Fa. ~ 
!erinde bu hürmeti azım ayıp yine bizlere •ben s~ı~ttt 
nım• diye hala ders verme~e kalkışanlar da vardır kt d• ;I 
mez insanı güldürürler kendilerine ... İşte futbolda "'' 
buna benzer eski idarecilerin hakimiyetleri :cıtındaYıı. dt I". 
leketiınize futbol kültürümüzün sıfır olduğu zaT?a.nıar ~ 
mis Billi Hantredden kapma birkaç demode rı1tır'. ~ 
Sla\•va maçı hatırası ,.e kendi icatları bir sUrü acayıP ;.ti' 

• der~ tarla "UVa futbolumuza Ceviz, futbolcularımıza da 
" . • . o " dururlar. Fakat kendilerine \'e hatta maalesef bırı: p.ı 

sorarsanız onlar •eski birer futbol kurdu• durıar. ~ 
yalan değil bani, amma birazıcık yanlı,. Bu kurtıari~ 
rın o heybetli asil kurtları değil de çürük elmaların 
kemirici, mhvedici kurtlardır. 

P rofesyonel esirler d ~ 
Profesyonellik kabul edildiği zaman ne kadar ~~ 

mistik. Artık keyfi hareketler, gizli ve sağlam olmıyan k ~ 
tar, vüzüstü bırakmalar, hepsi hepsi tarihe kavuşac~ ~ 
dıık: Fakat geçen mevsim klliplerimizin mukaveleli. 

11~ 
!arına kar51 taahhütlerini istedikleri zaman yapıp, ıs~e 0;,tl,. 
teri zaman yapmadıklarına e efle ~ahit olduk. Kiını .~ 
~ikayet edip hakkını aramak lazım geldiğini bile bıocta' 
futbolcular -:aşırıp kalmışlardı. Klüplerdc transfer a): 1~ tarı elden kaçırmak korkusu da yoktur. Zira birincı rJa '
klüpler aralarında yapmış oldukları hususi anlıı~ınala~ 
birlerinden oyuncu alamıracaklardıı·. Futbolcul~r ~ıtl",. 
bir yere satılmak i~te eleıl <le klüplcri tabiri Amıyane IJd 11 
ğil analannın. sülalelerinin nikahlarını istediklerinde~ıııda i 
imkanmdı. Sizin anlıyacağınıı futbolcular transfer ~}. 11~ j 
lel'i kolları bağlı pinekleyip durdular. Tran. fer bıl~.~ 
çok ~ükilr kliipler lütfedip oyuncularla mukaYele ) ~ 
kllyuldular. Biçare futbolcular klüp ne tensip bu)'UI~ 
ister istemcz kuzu kuzu imzalamağa mahkumdu~lal'f ,';fi' 
mazlarsa bu kendi bllccekleri şeydi. lssiı, güçsUı. ı.ı .Jll 
bir kenarda unutulup giderlerdi. ~. 

Benim za,•allı futbolda~ıarım sizlere artık bcP . ~ 
:\amık Kemalin me bur bir mı raını biraı değiştirıP .» 
mekten ba ka çare kalmadı sanınm. rt1P.'" 

•Ey didarı prore~~ onellik, esirin olduk ~erçi J;U 
esaretten.• 

I>clir ecekler... _ ,;. ;J 
GeÇen harbin • Lıli ~1arlen• şarkısı kadar meşhur 11111ııor 1 

fıkrası nrdır. Buna rağmen belki de bilmiyenler bııl ~ 
yerek kısaca anlatı\'creyim: Hitler timarhaneyi tefti;~ır .~ 
Evvelce zarzQr kulakları blikülmils deliler muntazan1 

,-_ 
di''" ~.A halinde sağ kollarını havaya kaldırıp •Heli Hitlel'>• ··bl ~ 

dururlar. Yalnız sıranın nihayetinde birisinin put gı ı1' ı:t"'."ı 
ketsiz ,.e ~essiz durduğunu ~ören Hitler kaşlarını çatll' • 
niye selamlamıyorsun bakalım7• diye sorunca adarnc:ı ~ 
rerim, ben deli değilim, gardiyanım• cevabını ver~r"dı ~ 

Bu transfer ayından sonra meşhur bir klübiirrıd; ili' '
ol a ne \',erirsek verelim kabullenecekler diye c1n:.ı.ın~ 
futtıolcularına geı;-en seneki iicrellerinden çok dii~ul\ ull' 1 
mukaveleler imzalalm:ığa karar vermiş. 7.a,·allı O\·unc ı ,,,,. 
·kimden. kime edersin sikayct. deyip borun bfiktre 
yoı·larmış imzayı. ~ 

Yalnız eskilerden de ~ üksek bir maaş vaadb'~ ~ 
tılını~ yeni bir futbolcuya gelince, ayak diretmiş •• d~aJlll~~ 
isterim de isterim• diye tutturmuş. Bunun üzerine •),.. 
kes kabul etti, sen niye etmezsin?• diye soruldukta • 
ben l"~ki değil. yeniyim• deyi\'ermiş. t tfi":.. 

Belki şimdi siz bu iki Cıkra aı·asında bir nıünase~ ~ 
ma.} ıp dudak bükü\'ereceksiniı~ HattA • Dam üstüııd~ 
i:an."• filan bile diveceksiniz. Onun için biraz ızah3\riıttf !! 
mecburum ~aliba. Bence fark undan ileri geliyor. B .,,. ,,-. 
rada bir müstebit. deliler ve bir akıllı var. ikincide 

1
r. 

• febitlt:r. nerede-yse delirecekler ve yine bir akıllı ,:ı 
Allah ciimleye akıl fıkir ihsan eylesin ... 

Çift erkek 'c mUteakıbcn 
nıuhtrJit finalleri yapılacak \e 
bo) lece yaz tenis turnm·ısı ni
ha.> etlendirilmi~ olacaktır. 

Ankara, 16 CAnka) - Futbol 
profesyonellik talimatının bazı 
maddelerinde tAclil!er yapılaca
i!ı söylenmektedir. TAdil edile
cek maddelerin önümüzdeki 
harta içinde merkez istisare 
kuruluna verilmesi beklenmek-. 
tcdir. 1 lll!!!ll!!:li..,~==ıe:ıı==::llİll-=----=-=-=='"""'--


