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kabine mühim bir1 

toplantı yaptı 
~lali nıevzularla dis ticaret meselesinin 

..> 

görüşüldüğü talnniıı ediliyor 
'1.lıı ıı stokıı v a: iyeti de 111ii~akeı•e edildi 
...____---~--------~-- llunıd Mı.luıblrlmfzün 

Ankara, 13 - Bugün Başba. zerinde durulduğu, ilhaUt ve ih 
kanlıkta Başbaka nAdnan Nen· racat meselelerinin tetkik edildi 
dcrcsin başkanlığında Dışişlerl, ği, dış ticaret muvazenesinin as 
Maliye, Ekonomi \'c Ticaret Ba· gari bir açıkla kapanması için a. 
kanlarının iştirakile mühim bir lınacak tedbirlerin arandığı tah 
toplantı yapılmışhr. Bu içtima. min edilmektedir. Dört saat dc-
da mali ,.e iktisadi mc\'ıular tl- <Devamı Sa: 5 Sü: 8 de) 

~oll:ıtı. .~U _ 3:! - l elefon: t4'.!lli - W3lfı -· .!!f3lti : ı eııraı: Vatan 

CELAL BAYAR DUN 
ABANI' A GiTTi 

Cumhurbaşkanı Gerede' de toplanan 
• halka hitaben dedi ki : 

«Devletiıı dalıili ve lıarici 
eıııııiyeti 

Anadolu Afan11 

Gerede, 13 - Gerede Beledi-! 
ye meydanını dolduran vatand~ 
topluluğunun heyecanlı tezahilr
Jcri arasında Belediye balkonun
dan halka hitap eden Cumhur
başkanı CclAl Bayar, Gercdelile
re candan teşekkür etmiş \ 'C 

sözlerine devamla demiştir ki: 

taıııdır» 

Orladoğu için 
Yeni müdafaa 
Teşkilafl 

Ser 
Salgını 

1\lısır Basbakanı Grneral 'Xecip kabinesinin bir toplantısında 
•- Siz.tere devletin takip et

mekte olduğu umumi politika
dan \'e bunun da icerisine gire
rek hususiyetlerinden bahst>de
cek değilim. Politikayı mes'ul 
insanlardan takip etmekte oldu
ğunuza eminim. Size ~u kadar 
söyliyeyim ki, milletimiz.in rcfn
hı \'c herlill'lü emnb·eti kin lA
zım gelen biitiin tedbirler. ak:I 
ve mantık dahilinde, \.esaret ''!? 
isabetle alınmaktadır. Öyle ümıt 
ediyorum ki üzerinde yiirüniileıı 
yolun isabetini sizler de yakinen 

Vaslngton ,13 - Birleşik 
Amerika, Orta Doğuda yeni 
bir müdafaa tcskilMı kurul
ması için hatırladığı bazı 
muaddel projeleri ikmal et· 
mıştir. 

YAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

Ml'ııılrkctte bir C'ina.}ct salgını 1 
1 \"ar. Uütiin kötülük unsur
al"t ortalığa bo anmı~lardır, bu 

lıteınlrkete ~·rııl 3 eni nimetler 
Cetırrt·ck ümidiyle, mllyonlıırca 
\atanııa ın uğrunda miicJıdelc 
~lllği hürriyeti gn bctmcğe kal
'°1S1;11tşlardır. O mukaddes hürri
İı~lı; una, ırıa, malıı tasallüt 

Utriyeti, hakka teca\'uz ba ı
bo_şluğu şeklinde geniş ölçiide 
~uıı timal etmek ciir'ctinde bu
,uııuyorlar. Gazetelerde hergün 
b1lh51tc, gaddarca i lenmi yeni 
~r ti na~ etin tü) lcr ürpertici hl· 

Mısırda siyasi partiler 
temizliğe başladılar 

Vaft Genel Sekreteri Saracettin 
şanma ve birden fazla kadmla 

.A ado'u Aıa ııı 

1 

partiden 
evlenme 

çıkarıldı. Bo
zorlaştl rı lıyor. <Devamı Sa: 5 Sü: i Jr) 

Yeni teklifler muhtemelen 
gelecek hafta bir nota şek
linde jlglli de\'letlerr sunu
lacaktır. Bllındlği gibi Orta 
Doğu mUdafaa projesi ile il· 
gili dcvletlrr, yani Amerika, 
İngiltere. Türkiye \'C Fransa, 
uz.un z.amandanberi Ortado-

t Yeslni okuyoruz. Bunlar, zabı
a '11k'ası ekline gircn, tahkik 
~e\luu olan hı'idiselcrdlr. Bun. 
•ıın haricinde de zabıtaya ak. 
~ttirilmc' en nic·c suç te ebbüs
~rlııin, ııiıc kııtsiyr.line lıurmct- "" 
lız(iklrrin, f'ılcıı 'r ha)a perde
lfnin yırtıldığını gô leı·en lD'i· 
~ınııı.ıarın ııcı hlku) elerl kt.lıık
aıı kıılagıı du) ulu) or. nilhassa 

Kahire, 13 - Vafd partisi Ji. 
kanlıkla Başbakan Adnan Men
tafa Nııhas. partinin genci sek
reteri Fuat .Seraccddınlc geçen 
pazar günU askeri mııkanllar ta. 
rafından tevkif cdılcn diğer mü
him ı;ahsiy<:Ueıiıı partiden mu
vakkaten ihraç edildiklerini bil
dirmiştir. 

Tevkif edilen şahsiyeller mah
keme huzurnııdcı suçsuz oldukla
rını ispat ederlerse yeniden par
tiye kabul edileceklerdir. 

nrı ırda birclt'n :f:11la kadınla 
C\ lenilcmi}rcek 

Amerikada Cumhuriyt't Parti i (j•ınılıurba kanı adayı Grneral 1 Kııhlre, 13 ( \ .P.) - ~\ısır 
D\\ight D. Eisenhowcr (solda) aynı partinin niıfuz.lu liderlerin- Saadi t p:ıı1 i 1 bo anmanın \e 

ğudakl Arap memleketlerini 
\ 'C bilhassa Mısırı böyle bir 
tcskilfıta çekebilecek bir mu 
dafaa bünyesi ve bunu ileri 
sUrmenın bir yolu üzerinde 
çalışmaktadırlar. Mısırın bun 
dan bir yıl cwclkl muhale
(ctı Batılı de\·lcUerce der
piş cdilcn bünyeye uygun 
bir Ortacloltu müdafaa teskl. 
liıt ı kurulması için sarf edilen 
bütün s;a~ reli eri akim bı· 
rakmıstır. 

Vaşingtondakl resmi mah
fillerden edinilen malumata 

meumı Sa: 5 Sü: 6 j::J trı korunma bakımıııdnn lıir enı
lıilet lzlik ılu)gtı u ortıılığı arı
lor, 

}f.cı mcmlckclle bir ;>cıaltı ale-
mi, ha kalarıııııı hakkını, 

lıı.ıılını. canını, ırzını mübah . a
:an düıkünlcrin, seclycsizlerin, 
~re~likrln, cemiyet dil manla
d nın. mel'un \ 'C kirli alemi ar
h ır. imkan ' 'c fırsat hırak:Jırsa 
tı" iılemiıı kcri7lerl . atlıa fışkı· 
t r, namuslu ,.e dürü t in anla-
hı Ya ama Jıııkiınını tehdit eder, 

(·pıııiHtiıı biilün (alışmalarına 
~"&el olmak, ittimai şuuru felce 
l:ratınak istldaclıııı yaratır. 

b nnııassa hiir ) a amnk l teyen 
ıı~r <:ernl)et için hunun deva ı; 

17.anı kun etlerinin \'ıızlfe ba-

llllıda buhınınaları, .kötiilere kar
ı hiç bir müsamaha kabul ct
~enıeleri, t·an, mal, ın:, namus, 
ı/~r koruma )olunda hükumet
ı· tın tıışıdıkları ağır mes'uliyc. 
~n icaplarını lerlne getirm.,lerl
g ır: ~b.am ku' vellerinln dfiskün 

1 \tı~elilcr tarafından aygısız.
~ la liarşılannıa ı, bilba o ko
ıı Unlzmin tehdidi altınılıı bulu
tıı~n mcmleketlerde esaslı bir 
t •iti tehlike ıııanııırasını alır, 
!(linkli bütiın ~ıkı<:ı kuvwtlerl 
~ ~ndtne tabii müttefik ayan kı
l~lt Mo kof emperyalizmi, kötfi. 
b ctmrk için muhtaç olduğu 
t' ~anık zemini, si li iklimi an
b~ bu aye<le elılc eder. Hu iti· 
~tla memleketteki asayişsi1Jlk 
~''asının, yalnız ,·atandıısların 

3 
n, uıal, ırz ,.e namu masunl

b:ı~ne karşı değil, ayni zamand;J 
liUtun milletin beka 'e selime
t·n~ kaflı bir tehdit tcskil elti· 

111
1 iddia etmek yıınlıs olmaz.. 

l{orunma tedbiıi olarak pek 

11 tok utıı nda ın ilk lıatırları
t a gelen şey, iir'atli \e &lddetli 
t~ladır. Bu dü5ünee elbette ye. 
ı11

11d<'dir. t\lrdeniyetin ilk kabı, 
~san t•anını ve hakkını mukad
t~s 6a)1naktır. Cana taarruz 
tt~n adanı, umumi efkarın nef. 
l'a 1 karşısında binat n derhal 
İ'>ıJ n \'ermek suretiyle trca\'Ü2ünü 
it ~°!elidir. ,\ nglo Sıık,.on mlllet-

tinın hessaslyetle iizerinde dur 
CDe\"amı Sıı: ı;. ü: 6 da) 

.. 
6 

Pazar ilôvemizi 
müvezziinizden 
İsrar/a isteyiniz 

den Taft ile (J)r.\lmı a:4, ii: 1 de) 

U~ak kazasıııııı sebebi 
talıkik ediliyoı• 

-----------------------
A11ıiı•al 

Car11ey 
Gitti 

.A r.:ıdo.:u A 1.ı r.11 

Müessif kazanın pilotun dikkatsizliği yüzünden 
meydana geldiği üzerinde duruluyor. ö lenlerin ce

nazesi dün kaldırıldı 

.\la~birden yukarıda resmi görülen kemik veremi hastalığına müptela .lllehmet Tepeli teclni 
edilmek üzere htanbula getirilmiştir. Sedye ile ta~ınan h asta Baltaliman ı Kemik Veremi Has. 
tanesine &ötürülmüşse de sıraya konmuştur. Bunun Ü7cr ine hasla aah lbl vilayete, Sa&hk ll1üdür 
liiğüne ve \cıcmliler bürosuna baş \·urmuşlur. Du sarada ı:illbe otelinden baıı müsterllerin po. 
li~e ~ikihcti füeriııe ha~ta Ccrrahı>a a ha~tanesine )ahrılmıstır. Ccrrahpaşa ha taneı.I, hastanın 
pazartesi gününe kadar )·atmasıııa müsaade etml~ \'C o &ün çıkarılması i~in de ha ta sahibinden 

Ankara, 13 - Bir muddettcn
beri memleketimizde misafir bu
lunan !'."ATO Güney Avrupa kuv
vetleri başkomutanı Amiral Car
ncy'le Bayan Carney bugün saat. 
12 de Esenboğa hava alanından 
hususi uçağı ile Napoliye müte
,·ccdhen merasimle şehrimizden 
ayrılmıştır. bir srnct almıstır. ' 

Uuıuıl M1.1 'hl".fnıl:dı11 - ------------------------- ----------------------------------------

Eski~ehır, 13 - Bulunduklnn Ankaradan Balıkesir \'e İzmı-1 
kamyona uçak çarpmasından on re J\a\·aklıdere şaraplarını gö
gcncin ölümu \ "C dort kişinin ya- tıirmekte olan şoför ~ıyaziııin 
ralanmasıyle neticelenen feci idaresindeki kamyon yoluna de
uçak kazasının bir dikkatsiz.lik \anı ederken teğmen Doğan Gur
neticesinde \•ukun geldiği füe. sal'ın idare ettiği askeri talim 
rinde durulmaktadır. Öğrendiğı. uçağı Sivrihisar yakınlarında 
mc göre hadise söyle olmustur: <DClıımı Sa: s Sü: 3 1c» -
Tekııik Üııiversite 
hakkıııda bir rapor 

Pro fesör Buccer, bu Üniversitenin Türkiyenin 
kalkmmasmda mühim bir rol oynadığmı belirtti 

1111.uıı llııhal>lrimCzdtn 

Ankara, 13 - Yaptığı tetkik-, lıyarak 1\lilli Eğ itim Bakıınlığına 

~eri ikmal eden l\lünıh Teknik 1 ' ermiştir. Profe:.ör, tetkikleri et 
Ünh·ersıte i RektörU Ordrnal") U rafında beyanatla bulunarak, 
profesör Buccer ~porunu hazır _~mı _sa: 5 Sü: 8 de) 

l 

i~anbulda~ lllchmet. na tn T~k .~ a da) . Birlcş!k Amcrikada 
l\lıchlgan unh·ersıtl..~de talısı l gurınrktcdır. ne ııııde, l\lchmet 
Rasin ünh c.rsitenl} 

1 
nıülıendiı lik IAboratuvarında bir Anıeri. 

kalı öğrenci ile görillfbc~tedir. l'\Jclımet Raııln Tek son ı:ünlcr· 
de doktoru ı nı aım"ıştır. 

P.T.T. iılan•:.i tarafından 2.; eyJülıle ııi~ a aya çıkarılacak olan 
15. 20, 30 ' e 60 ku ru5luk Kore ııulları 

l{uzey Kore şiddetle 

:Dombardınian edildi 
Ot uz beşten lazla ağtr bombardıman uçağı 

üçyüz ton yüksek infilôkli bomba attı 
-, An~clııtıd Preı• 

Yen• y• f Seoul, 13 - 35 ten fazla Ame-l ıcare lrikan •Uçankale• tipi ağır bom-
bardıman uçağı dün gece ve bu 

A 1 
• sabah erken saatlerde Kuzey 

fase l'klerı Korede Yalıı nehri vakınların-
daki Suiho elektrik s;ntrallcrinl 

, bambalamı lardır. 

Kurulacak 
Ankara , 13 - Geçen sene ha· 

zı y:ıbancı memleketlerde ve bu 
arada Almanya ile Fransacla da 
ticaret ataşelıkleri ihdas edilmiş 
re bu teşekküllerden beklenen 

1 
iyi randımanlar alınnıı.tı. Tica· 
ret ,.e Ekonomi Bakanlığı bu 
defa da Uzakdoğu memleketlerin 
de Tıcarct ataşeliklerinin ibda. 

I sını kararlaştırmıştır. Ezcümle 
, Japonya, f ran, lsrail, Afganistan 
, gıbi hükumetler nezdinde ihdas 

edilecek olan bu ataşelikler için 

1 
<'ski kanuna bir ek tasarı hazır. 
!anmaktadır. 

nıı tipteki ağır bombardıman 
uçakları ilk 9cfa olarak Kuzey 
Korenin hu kadar dcrlnlerine 
girmişlerdir. Bu akmlıırda Suiho 
clektrik santralleı ine 300 tondan 
fazla yiik ek infildkli bomba ,.e 
ayni zamanda zırh delici bomba
lar ynğdırmışlardır. 

Suiho elektrik santralleri :'IIan 
çurya hudııclundaıı birkaç kilo
metre güneyde bulunmaktadır. 
Tahrip edilen santr.alleri komü
nistlerin tamire uğraştıkları tes
bit edildiğinden bunların yeni
den bombardımanı kararlastırıl
mıştı. 

Diğer taraftan Birleşmiş Mil
letler kuH"etlcri kararrınhından 

<Dr.\·amı Sa: 5 Sü: tdel 

Döıı de oıı iki kişi öldü, 
yedi kişi yaı•alaııdı 

Bakırköy Akıl Hastalıkları hastahanesinde 
tekmeliyerek öldürdü 

bir hasta 
diğerini 

En·elki gece Bakırköy akıl 

1 
ha:.tanesinde hastalardan birinin 
feci ~ekilde öldürülmesi ile neti 
ccleııen bir cinayet l~lenml~llr. 
Yaptığımız tahkikata göre hadi 

senin tafsilatı şöyledir: 
Bakırköy akıl hastalıkları has 

tanesinin 21-B ko\'U§u hastaların 
dan Ömer Çelik isminde bir de
li ev\"clki ı:ece saat 22 sıraların
da aynı ko,·uş hastalarından Ha 
san Kubiliıyı, karnından ve yti. 
zlinden tekmelemek ~uretiyle ül 
dürmü~tür. 

Hadise hakkında kendisile gö. 
<Denmı Sı: ;a Sü: l dc) 

El11ıalı 

Be11diııde 

. s ıı kııl11111dı 
Son zamanlarda havaların ku

rak gitmesi İstanbulun Anadolu 
yakaSJnı ciddi bir su tehlikesi 
içinde bırakmıştır. Dün gerek 
Belediye gerekse Sular idaresi 
müdürlüğii tarafından rcsmen 
açıklandığına göre Elmalı ben
dinde ancak Anadolu yakasının 
bir aylık ihtiyacını karşılayacak 
miktarda su kalmıştır. Bu müd
det zarfında yağmur yağmadığı 
takdirde bir ay sonra Anadolu 
yakası tamamı\'le susuz kalacak. 
tır. Sular İda~csi şimdilik elde 
mevcut suyun idarr.si için Kadı
köy, Bostancı ve Üsklidar semt
lerine ancak sabah b~tcrı on iki
ye kadar su \"ereceğini abonelc · 
rine bildirmiştir. 

Bu kararın tııtbikına yarında:ı 
itibaren ba~laııacak ve abonele
rin normal su miktan da vüzdc 
kırk nisbetinde indirilecektir. 

Mareşal Montgomery bundan önce ı:<'ll inde An'karada 
bir res am tarafı ndan yapı lan korikatiirunü imza edh or 

Moııtgoınery dün 
Atina'ya geldi 

Mar~şal Salı gunu İstanbulda olacak. 
Yugoslav askeri heyeti de yakında geliyor 

Londra. 13 - Kuz.ey Atlantik 
paktı baııkomutan muavini Ma
reşal Lord Montgomery ile gün
lilk bir ziyaret için bugün Ati. 
naya gitmıştir. 

Ha\"a cılanında Yunan ordusu
na mensup yüksek rütbeli su
baylar ve İngiliz elçilik erk6nı 

tarafından karşılanan l\lareşd 
Montgomery Yunan hlik<ımeti 
ileri gelenleri \'e genel kurmaJ 
heyeti ile istişarelerde buluna
caktır. Gorüşmelerin Yunnnista
na yapılacak yardım tne\'Zuunda 
olduğu bildlrilınt'ktedir. Bu· arı-

<De:\-amı Sı: 5 Sü: 1 .. ) 
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IGüNON YAZ 1S1 

• e nızamı 
t svicrcde cı· 

kan Ga· 
r l' AZAN : ') ların \'e tasdfk 

:zette d e 

1 l 
leriD zamanın· 

lllT I,. z ..... • A f da yapılmaı;ı 
La u sanne'ln 1 V aııı in; eAı, ra !Azım geliyor· 

C ak arta'dakı ------------------------ du. Hamdolsun 
hususi muha- cıı:ıa- 114u, all1'.fuıdur) memleket I· 
birinden al p çlnde bir harp 
gecen Ağu tos ayında ilk sO· yapıyor veyahut köylerden ee- Afeti :)'Oktur. Dahili bir kar· 
tunlarına dc.ccttığı mektupta hırlere lltıca ediyorlarmış. :Mu. gaşalık me\'ı.uubahls bulun· 
başlık olarak şu ibare görul- hablr burada müşahedelerini muyordu. Bir bakan 3 Haziran 
rnektcdlr.: diakimbetini elde şöyle te bıt ediyor: da, bir başka bakan (\•ekili) 1 
ettikten ık! sene sonra En do· dlukumet ya şiddetli tenkil temmuzda inhllarını yapıyor· 
ne~ada amme nı:amı \e içti- tedbirleri alıyor, bu takdirde lar. Guzel! .. Fakat 15 temmuz 
rnai huzur garpte oldu~u gibi «milncmlckecıJıkıı ile itham o· gelip geçtıği halde bir UçUncU 
blr hükme ba lanamaz.11 lunu)or \('yahut, bırakalım za· bakan kendınce gösterılmesl IA 

Eenebi muhabirin mektubu man hiıkmünU icra etsin, dı- zım reis ile iki Azanın isimle· 
veya makalesı şöyle ba lar: lOr ... Ve daha ziyade bu hal rlnl her nedense tesbit edip 

aŞark memleketlerinde yer- suretini ihtiyar etmiş görünil· bir türlU gösteremiyor. Niha· 
]eşen AHupalı \e)·a Amerıka· )Or.11 Şehirlerde de halk ko- yet 5 ağustosda o da Uç isim 
lının mütemadıyen u •radığı müniım tahriklerinin tesiriyle bulup \'ermek fırsat \•e imkAnı
hatalardan bfri de onun bura- rahat drğıldır ve tehdit altın- nı ele ~eclrlyor. Altı ağustosta 
da hayatı garp düsturlarına gö- dadır. Muhabire göre burada Bakanlar Kurulu inhaları tas· 
re ele alıp bir muhakemeye tA- da hUkOmet: dik edı~or. Meclis tamamlanma 
bi tutma ıdır.• «Bırakalım, zaman ile işler sa da karar alma imkAnı temin 

:Muhabir, ~arklınm r,arplı ha yoluna g reu dilstQrunu tut· edılerek sandık o gayrikanuni 
yatına ozcnip bezenerek kendi muştur. Makalenin sonu yine vaziyetten \'e emekhlerle dul
hayatını da ona benzetmek !çin ıızamanıı unsuru diye bağlan- lar \e )etimlcr de sıkıl\tı~n 
sar!ettıği bUtun ga)re 'ere r:ığ maktadır. kurtuluyorlar. HAdisede amme 
men ilzerındeki şarklılıktan bir * nizamının çığrından çıkması 
türlü sıyrılıp kurtula n~dı,!lın:ı şarklılık garplilik haddizatın. veya çıkarılması için bilfnrı 
dair misaller \erir. Muhabıre I da ne baslı başına bir me· Endonezyada olduğu gibi mtıll 
"Öre CO"J"akarta sultanı bir AY jmkAnsızlık kab11lndeıı önüne 
o 7.Iyet ne de baı;lı ba.ına bir ku- t d 
rupalı terbı"ycsi almış \C •ıya- el geçılmez bır mania da ora a sur tc kıl eder. ?ıles e şarkta 
si • içtimai sahada !>it takım da garpte de herhangi bir ca· mevcut değıldi. 
lnkıl•plara U"arak cimdı" o da Dır idare meclisi faaliyetinin 

il , " mınnın maddi \'e manevi biın· 
E ndone'"'a kabinesinde aleltıde 1 f Plce u~rııtılması yalnız yuka· ~, yesini za> ıflatan kusur ardan h d ? 
bir nazır sıfatiyle yer almıs nc!sıııi kıırtarabilmesinde ve 0 rıki hfıdiseye mi milıı asır ır ·· 
bulunmasına rağmen h!lll --'·i Aynı tazclıkle bir misal olmnk ..,.,.. bilmeyi her~un bıraz daha tak- , 1 d b" 
tab'asını ve yüksek memurları h illere }'ıne o a) ar a ır uye edecek meziyetlerle cm d 
kabul ettiıı1· zaman onlara dizi· 1 bUyUk mtıil mile!sescnin 1 are 

6 keııdıııc, hem bütiln nsanlığa · b 
Jll• o"'ptu··rmcktcdı'r. Ilancdandan meclisi de ekser~· ·etınl kay e-hadım olabilmesidir. Burası boy · u 
muasır terbiye görerek }etişen le olmakla beraber ~arklı ka. dcrck aynı mrfliı v:ızıycte d s 
spor meraklısı bir prcn es ev- riln zihıııııde makalenin bir mliş veya dü5ürtilmUşLU. 
lendiğl zaman c•ki G etlere te takım ted.,ılere yol açmaması Dahası var. Bizzat Anayasa: 
baan koca•ınııı ıı~akl nnı yı- imkAnı bulunamıyor. - Dutçe kanun IAyihası ile 
kadığı sırada çekilen foto rafı Bııde memleket. milli hlki· Jevahıki ve miılhak bütçeler 
muhabire )ilksek tabakadan mlyct yoluna gireli Uç beş se· mAU )il başındnn en az Uç 
bir hanım go termiş. Endoııcz- ne olmadı. Aradan galiba asır· ay mukaddem U!iyiık Millet 
yada bugiln de serseriler, er- dan da fazla zaman geçti. 41Tan l\Iecllsine sunulur, diye emre-
kekler, kadınlar, çocuklar ge- zımat• ın tarihi 1839 dur. cKa· der. 1951 bülcelcri ve tcferrU· 

Kanıyon, otobüs ve 

otonıohillerin • 
muayenesı 

Seyrlısefcr mUdUrlU~Unce 6ehrimizdeki kamyon, otobils ve 
taksi arabalarının 9~2 fenııt muayenelerine dcum edllmektedır. 
ÖnUmUzdckı gilnlerde kam} onların fenni muayeneleri bltfrile· 
rek takı;ilerın muayenelerine başlanacaktır. Taksilerin fenni 
muayeneleri hu sene geçen senelere nazaran daha ı;ıkı tutulacak, 
bilhassa· dolmus )·apan hurda arabaların kontrollerinde titizlik 
gösterilecektir. 

On Uç kflsur bin plAk:ı numarasına kadar yükselen taksiler
den i:ıç )ÜZ kadarını.ı cUrUğe çıkarılacağı bildirilmektedir. 

Diğer taraftan biıtUn hususi ve taksi arabalarına trafik ka
nunu gcreğınce ı;Ur'at kontrol saatlerinin konulması kararla~tı
rılmı5tır. Ancak ithal ediiecek saatlerin herhangi bir suiistimale 
sebep olmaması için lılikumet tarafından getirtılmesi ve Şoför
ler cemiyeti tarafından malıyet fıyatpıa tevzl edilmesi düştinill
mek-tedir. 

Avusturya 
Tütün rejisi 
Müdürü geliyor 

. 
in önü 

' 
Yurt gezisine 
Çıkıyor 

Avusturya rejısl genel mUdU· Halk Partisi genel ba5kanı fs. 
rU Dr. Wlasak'ın başkanlığında met inoniıniln Trakyada yapaca
bulunan 9 kı&ilık bir Avusturya ğı yurt gezl~inin programı kat'l 
heyeti pazar:csi r,UnU Ankara şekilde belli olmuştur. Birl:aç 
vapuru ile lstaııbııla gelecektir. ı;ı.in evvelisi İı;tanhul tı rnerke-

Avusturya rejisi mubayaa he· zinde Trakya teşkiUtının iştira
ycti, istanbuldan sonra izmirc kiyle lapılan t~P~.a~_tıda karar: 
giderek Austro Türk'un inşa ct-ı la~tığına gore. Inonu ayın ~ lrmı 
tirdlği_yenl ve buyilk tütün dC'- ikisindrn sonra ~raky.~ se~ahati
posunun :ır;ılıG tôrcııinde bulu- ne çıkacaktır. Dort gun silr~crk 
nacak, milteakıhen iımir, Bursa olan lııı ıscynhnt sırasında İıııınü
ve İstanbul piyasalarında trtkık ye C. 11. P. gcnrl kurul Uydc
\"e temaslar yapacaktır. Du seya- cinden hazılan \e basın mc!ls.ııp: 
halin memleketimiz tutUn piya. l:ırı refakat edecektir. lnonU 
saı;ı içın ha~li ,erimli olacağı Trakya seyahatinden sonra kısa 
tahmin edilmektedir. bir istirahati mliteakıp yeni bir 

Sarhoı oldu karısını 

yaraladı 
celerl bU}ük şehirlerin b:ış- rıun u E tısı. 1876 da Ufın edıl- atını Meclise tevdi hususunda 
lıca ~·ollarında açık ha\ ad:ı ya di. 1908 de .:Meşrutiyctıı kade- bizzat bu •kanunlar anasıa hUk Fatih Yeşillekke sokak 20 nıı-
tar uyurlar \C)a bu şehirlerde mesine erdık. 1923 cCumhurl- münUn dahi atalete uğratıldığı maralı e\·de oturan Sevtt Çivici 

yurt gezisine çıkacaktır. An:ıdo
Iuda yapılacak olan bu ııcynlınt
lerin Ege, orta ve doğu Anado
luda olması bUyUk bir ihtimal 
dahilindedir. 

Hem misafir gelmiı 

hem do para ~almıı 
kulübeden de berbat mesken· yeh in iIAnı tarihidir. Halen na şahit olmartık mı?.. isminde bir şahıs evvelki gere 
lerde yerleşir ~asarlarmış. Ilu· muhalefetin alelade bir seçim - İdare mecll i faaliyetlerinin· evine sarhoş olarak gelmiş vr 
na ne ıklım sartlanndaki ıt- guııil dı) e tanımakta ısrar et- felce uğradığı mliddet zarfın· karısı Şazlmentle ger:ım~izlik ylJ. 
tiratsız.lıklar, ne de muasır tit,i 14 l\layıs 1950 ~e Demok- da hlikOmct reisi denınt buru- zünden münakaşa etmeğe başla-

• bir cemi)et nizamı namına za- rat iktidar cBcyaı ihtıltıt. ndı- runu nasıl muhafaza edebildi? .. mıştır. 

tır. 

tııta mAnl olurmu~! Trenl~lc nı \ererek o tarıhi bir cıAltın Aynı müddet zarfında teklir- Bu arada kafası kızan Seyit, 
bir türlü intizama sokulamı)an dc,Tlıı ne mebde kabul eyle· !erini knleme almnya bir tar. 
gecikmelere hic kimse ald•rış mı~tir. Bntun bu tekAmUllere ııı fırsat ve imkAn bulamayan bıçağını çekerek karısını muhte-
etmez, herkes bu intlzamsızlı- ra men bizim de JıfılA llzerimlı bakan 0 meflOı: vaziyet karşı· lif yerlerinden ağır surette yara-
la sessiı sedasız katlanırmıs. den silkip atamadığımız acalp !ında lci iclnc sığmaı olmak- lamı§tır. 

Dahası ur: Endonezyanın Is iıaller, h Hini czamanıı unsuru- tan kendini nasıl kurtarabil- Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
tikHıl mücadele i sıra ında eli na tevdi \'e emanet eylediği· dı? .. Emekli Sandığı hadi esi· kaldırılarak tahkil:ata baslanmış 
tllAh tutan butlin t nçlrr as· rnlz pek acaip Jıallcrimlı ek· ne hiç drğilse muhalrfet mat· 
kere alınmış. ?ıI k t ha ıl ol- sik olma a gerektir. buatı vasılasi) le ittilA peyda 
duktan sonra terhi "Um nı f'.Cl· D rıkmlş Re mi Gazeteleri ( Deumı Sa: G Sü: 1 ele) 
mıs. Fakat erhls a l m mış. Uı n r cdıyordum. Emekli Sandı ,.....,----------------

Kadıköy Yeldeğirmeni DUı so
kak 6 numarada otdran Sıdıka 
Yıldırımın evine misafir gelen 
Kızıltoprak Kayıı,;dağı caddesi 46 
numaralı evde oturnn Milrvet 
Albayoğlıı adında bir kadının Sı 
dıkanın 1900 lirasını caldığı ld
dıa edilmiştir. 

Sanık ) akalanarak tahkikaUı 

baslanmıstır. 

Ye5ilköy l\leteoroloji htas 
yonunun tahminlerine gôre 
bugün şehrimiz \·e ch•arında 
hau sabahle~in kapalı n 
dcnlı uzerl pusla, ı;onrnlan 
bulutlu ge~ecek; rüzgılrlar 
balı )Önlrrden esecek; hava 
sıcal.:lık derecesinde düne na 
1nran muhim bir değl§ıklik 
olmııyncaı.tır. 

Dün 6Chrimlıdc ha,·a ı;a
bahle.} in hutııtlu, sonrala rı 
atık gcçmi , rfııgarlar gü. 
ney hah istikametinden ha
fif olarak esml5tlr. Gıinün 
ı;ıcaklığı gölgede Aumi 23.1, 
asgari 18.9 santigrat olarak 
kayde".litmi~tir. 

KUCUK HABERLER 
İl.KOKUi LARDA 
KA1 ITl,\R 

İlkokullarda kayıtlara yarın
dan itibaren başlanacaktır. İlk
okulların birinci ı;ınıflarına bu 
sene 946 doğumlu oerenciler 
alınacaktır. 

Ankara' da sahte 
Yüzbaşı yakal !"" 
Ankara, 13 - Adil İlerici 

adında bır yUzba§ının e\'vclki ge
ce on iki ya~ında hlr çocuğun 
namusuna tecavilz etmek i:;tedi
ğiııi, emeline muuf(ak olama
dan ) akalandığını ve ilk sorgu
sunu mUteakıp tevkif edıldiğini 
bıldirmlştım. 

Adil 1Ierici hakkında yapılan 
tahkikat sonunda, bunun sahte 
bir yüzbaşı olduğu ve bundan iki 
ay e\•vel ordudan ihraç edildiği 
tesbit olunmustur. Adil İlerici 
hakkında ayrıca bu suı:tan da 
takibat yapılmaktadır. 

Tekel Şarabı ihraç 

edilecek 

Ankara, 13 (Anka) - Tekel 
Genel l\lüdUrltiğü lıvec, Norveç 
ve Daninıarkaya 100 bin litre 6a 
rap satnustır. Bir o kadar mik. 
tar şarabın da yakında ihraç o. 
lunacağı haber verilmektedir. 
Diğer taraftan Almanyaya da 

bir mıktar şarap ihraç olunacak. 
tır. 
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Bir tahsildar 
85 bin lira çaldı • 
On beş, yirmi glln Bnce ·Phl

lips• acentesi tahsildarlarından 
Hilseyin Avni Kasldecioğlu, tah· 
git ettiği 85 bin lira ile ortadan 
kaybolmuştu. Zabıta tarafından 
eiddetle aranan Hllseyin Avni 
dun paraları harcarken yakalan
mıştır. 85 bin liradan 6 bin kil
sur lirasını bankaya yatırdığını, 
20 binini harcadığını, geri kala
nını da kaybettiğini sByleyen tah 
sildar Sen Jozef lisesi mezunu
dur. \'e bundan 3 sene önce bu 
şirkete girmiştir. Tahsildar tara
fından saklandığı tahmin olunan 
paralar aranmaktadır. 

On tane altın çalmıı 
Recep Aras isminde bir şahıs, 

Tophane, Lüleciler caddesi 53 
n11m11ral1 evde oturan metresi 
Ziilfiye Karanın 10 arlet Reşat 
alt,ınını çalmıştır. Sanık yakala· 
narak tahkikata başlanmıştır. 

Sosyoloji kongresi 

devam ediyor 

Sehrlmizde toplanmı5 olan Mil 
letlerarası Sosyoloji kongresi 
dUn sabahtan itibaren çalışmala· 
rına devam etmiştir. Sabah Prof. 
Gini''1in konfrransından sonra, 
seksyon çalışmalarına grçilmlş, 
öğleden sonra ise deleıteler şeh
ri ı:ezmieler ve Baltalimanındn 
Tevfık İleri tarafından ''erilen 
kokte)lde hazır bulunmuşlardır. 
Delegeler bugiin gruplar halinde 
şehri gezeceklerdir. 

İskan teskilah 
' 

, is etiliyor 
Ankara, 13 - Toprak ve İskan 

işleri Genel mUdürlüğü, iskan 
teşkılltını yeni ba&tan düzeltme
ye karar vermıetlr. Mil4ürluk ha 
len yalnız 20 ilde mevcut bulu. 
nan toprak \'e iskAn teşkıHıtını 
diğer 43 ile de teşmıl edecektir. 
Bunun ıçin haıırlıklara girişi!. 
mıfi olup tatbikata yeni mali yıl. 
basından itibaren ba5lanacak, lil· 
zumlu kadrolar o zamana kadar 
alınacak ve illere tevzi edılmiş 
olacaktır. 

Karadeniz bölgesinden 
n ak ledilecek 'atanda~lar 

Ankara, 13 (Anka) - Karade 
niz bolgcsinde bulunan toprak
sız \'atandaiların Doğu illerımıze 
yerle~tırılmesi etrafında hır mud 
dettcııLeri yapılmakta olan hazır 
tıklar tamamlahtı11 tn-. Uıfücr ve 
rıldiğine iÖre Mu3 ovası bu top. 
raksıı \'atandaılara tahsis edıle. 
cektir. O\•anın 17 bin kilometre 
kare geni§liğinde olması ihtiyaca 
kifa)et edecek bır durumdadır. 

Dıı Tiaret Dairesi 

n hayırh hizmet 
fakat Gazetelerde kilçilk, 

pek önemli bir bııbe: 
gözüme çarptı. Haber şudu:~ 

•Karaağaç mezbah:ısın6 !! t • 
:rarılarak olan dondunn ta 
neli, bir rt deposu, }'llmurk 
muhafaza deposu ,.c sol05~ hu a clepolan le günde !>
ton buz yapabilecek bir fa 
rikanın tesis işleri Daimi "1~: misyon tarafından dün 1 ~ 
)·on 286.000 liraya bir idi~: 
IJinda firmasına ihale e 
mlştlr. Tesisler 22 ayda tıı· 
mamlanacaktır.• t 

Bu haber karşısında. . ~ 
tanbul şehri , c şehirlılc 
hesabına bil} ilk bir serlnç 
duymamak imkansızdır. se· 
lıcbini asağıda anlatacdıııt• 

Geçen sene bir mesr1e~i 
yerinde tetkik etmek fııerc 
bir hryet halinde Knrııd11ç 
mPzhahasına gitınl~tık. 1'1U· 
diiriln \'C teknik 1je{i11 drl&· 
Jetiyle mezbaha tesislcrf!

1 

gezdik. içinde pe} nir. )1lıo• 
)umurta gibi besi maddele· 
rinln bulunduğu soğtıkh f3 
depolarını görılük. Gördü~· 
lerimlzrten 'e mNhahıı te,.· 
nik şefinin 'erdiği ızabtar· 
dan anladık ki 27 yıldantıerl 
fasılasız ~alışan sol!ukh•"1 

trslslcrlnln tam3mıyle durj 
maM, l~Icmez lıale geıırıcs 
tehllk,.sl ''ardır. nu tehlike· 
nln geciktirilmesi ancak de· 
,·amlı \C hattA trknik imk&ıı· 
lara fiığmaması lazım gelen 
tamirlerle mümkiin otnıaı.· 
tadır. "fani bu tesislerin h3• 
rl'kcllen kalması def.il. h3• 
rekct halinde olması bir nıu· 
clzedir. 

Gene ornda antatıldığın~ 
göre, tesislerin ) enıtenıııc: 
için her sen,. biltçe~e to!ıs • 
sat konur, fakat hiç bir eY 
yamlnı:ıdan ertesi seneye gc· 
çllirmiş. 

Düşünfin bir l ere, Kert· 
ağaç nıezbah'Jı;ının soğukb•• 
u trslslrrl birdenbire ıstc· 
meı hale grlirı;e istanbıılun 
eti, peyniri. ya~ı. yumıırta<ı 
'e buna benzer gıdaları ne 
olur? 

Gerek mlidür. gerek trl>· 
nlk er bizden alakalıtarı11 

dikkatini cekmemili yana 
yakıla rira ettilerdi. 

Heyetteki arkadastar. bil 
dileği ıaum gelen yerıert. 
ııla~tırnıaktan şüphesiz geri 
dunn ılılar. 

llalmi komisyon, n.ra· 
ağaç 111C1lıaha51 roJ!uJ h:ı'11 
te !<.?:!rinln yenilcnmrsıne 
kr in hir k"rar 'crnırkle "e 
işin ihale ini tıltlrmeklc Is· 
tnnbula \'e İstanbullular• 
~apabilrce •i hizmetlerden eıı 
r.hemmiyrtllslnl \'P r.n ho,·ır
lısını }·apmış bulunnıakta· 
dır. 

arkadaşları az çok ücretle ma- thın eden kararnamelere ve 
nı:;la çalışırken askerlıkten ay. tarihlerine takılmaktan kendimi 
rılacak bu kimselere .talrplcri kurtaramamıştım. Miltekaitle. 
\eçhllC'· hilkflmet bir prim \e- re, dullara ve yetimlere maaş 
rip, haydi kö)l rinize \e tarla- tahsisi icin idare meclısinln ka 
larmızın basına, di)emlyormus. rarı mutlaka 6arttır. 15 Tem
Bunun Uzerıne askerler de ı;e- muz 1952 de hızmet mllddetleri 
teler teekıl ederek dağlara ce· sona eren idare meclisl reis 
kilmi&ler, e\'lclce cmustemle- ve azaları )'erine yenilerinin tA 
lteci• Jdareye kar ı sn \•a ırlar· yinl !çın birden !azla \'ckille· 
ken &imdi bizzat memleket h:!l- rin \e .sonra vekiller heyetinin 
kına kar~ı cephe tutmuşlar. hiç de •ılsc 15 temmuzdan bir 

O O 
Müşavirliği 

Küçük o 1 a Ankara, 13 (Anka) - Ekono-
k met • mi ve Tıcaret Bakanlığında açık 
ıya olan dıs ticaret dairesi müşavir. 

s('!"""' G (,f!... vcı 
01'' KEl,f lF.YJ E 

Tü•·klye\ c ııskeri yardılll 
arttırılarallmıs. 
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J\'e feı~Jralade 
be:razlık ! 

ıoıı ı;a· 

~dılPn 
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• 

443 3 ıl enci bugun, 14 ey- liğine aynı Bakanlık teşkllAtlan. 
ltil 1509 da Anadolu ve Kazanabilirsiniz ! dırma ve kUçtik sanat iGleri Ge. 

Rumelide biı) uk bir ıclule nel müdilrlu~il şube mudürlerin 
olmuştu. Tarihlerimizde ·KU den Emin Bulent Boysan t3yin 
cuk Kıyamet• arfıyle gecen edılmlştır. 

bu ıelıeleıle htanbıılda yuı Sovyet Büyük Elçilig"'i 
dokuı c.aml, tıiıılrrre bina 
Hkıln115 u binlerce in an da Paranızı ahçısı 3 yıl hapse 
enkaz nltında kalarak ölmlis- mahküm oldu 
tü. J)algalıır birdenbire ka-
bnrarnk İı;tnntıul \e Galnta G t• k ' Ankara, 13 (T.ll.A.) - Sovyet 
ı;urlarını a mı~. ular sokak- a r a n 1 a n as 1 n a büyiık elçiliği eski ahçılarından 
lam hıırum etmişti. nutıin .\bdullah Zorlu, bundan bir müd 
htanbul balkı c\lcrinl bark- det eV\el komilnlstllk propagan. 
larını bırakarak yüksek yer- dası yapmaktan sanık olarak, Ad 
Jere çıkmak ıonında kalmı~- Yatmnız J liyeye verılmlstl. 
tı. Amasya, Tokat, Sıvas ,.e EICilık ahçısının Ankara Birin 

mu , Çorum şrbrl ahaliııinin ruşması sona erml5 ve suçu sa. 
üttc ikisi atılan topraklar Ayrıca her ay bıt gorUlduğunden 3 yı\ ağır ha. 

içerisine gömUlmUslerdl. Bir apartıman dairesi veya para ikramiyeleri. pis ceıasıııa, 3 yıl da Tokatta 

llfr~lrnr sözdiir: •N'e ,·erir· 
sen elinle, o gider seninle•· 

T \TJ,lc;;F.ft1' 
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PAZAR 
Ay 9 - GÜN so - mzm lSZ 
RUl\Iİ 1368 - E\'J.l)L ~ 
HİCRİ 13il - ztı.IllCCE 2 

\'as:ıtı 1<;ııı rı 1 
SABAH 05 38 11.1~ 
ÖGLE 12.10 o~.47 
İKİNDİ 15.44 09.10 
AKS l\l lB 21 12 00 
YATSI 10.53 01.sz 
iMSAK 03.58 09.S6 _______________ :.----

G cu ı ı ı mı ıo ıı~ruterılın ~an 111 ,,. 

••nılt• &uıUın, ~Clllhna.rın uıl• 

ha\"Bli!.lnde birçok hasıır ot-

1 

• 

1 

ci Ağırceza mahkemesindeki du. 
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YAZAN~ FANN., NUllST' ÇEvıREfl., 'REZZAN A.E. YALMAN 

sı 
Beni dinliyor musunuz? 

- Evet. Konuşmağa devam 
edinız Ray. 

- llö~le geldım böyle gide
ceğim. Sizınle beraber gezme· 
ğe gıdcmı) eceğimi so) lcdığim 
o pazar ı;ünU Walter'e rastla
mı~lım. 

- Demek ki o zamandanberl 
Iıayatıııızdn hep o var? 

- unu gorduğüm saniyeden 
itibaren Kurt, Lılmem ki an. 
latabilı)or muyum? Hayat san· 
ki benım için o anda başladı. 
Bunu lıah etmek kolay değil. 
Bu sö)ledığını liey, Asık olan 

her kadının başına gelebilir. 
O gUndenberi ben onun her 
dediğine koru körüne boyun 
eğdim. Hep küçUldum. Hangi 
saniyede istediyse beni buldu. 
Artık i) iyi kotil) ü, hatayı se
vabı ayırd etmekten acıt kal. 
dım. Hakkımı aramaz oldum. 
Nefsimi ve gururumu unuttum. 
Ne demek lstcditiml anlıyor 

musunuz Kurt? 
- E\et. 
- Ben sizin kelimelerle gö. 

zUnüzU boyamağa kalkacak de. 
ğılim. fMi bır crkeğın metro
si)im. Anlatablli~or muyum 
bilmem. nen bir kapatmayım. 
Fakat bu vazıyet belki başka· 
ları ıçin böyledır. Fakat benim 
içın hıç bir z:ıman bu olmadı 

ve olmıyacak. Onun benim için 
ne oldu unu, yahut da benim 

onun için hayatındaki rolUmil 
size anlatma~a çalısmıyacağım. 
Ailesine \'e karısına karsı olan 
vaziyetimi de izah edemiyece. 
ğlm. Fakat eğer aksin i soyl er. 
sem yalan oluı:. Bizim Walter 
ile olan milnasebetlmlzde ve 
sevgimizde hiç bir çirkin ve 
kötU taraf )oktur. Hislerimiz 

çok derin 'ie tertemizdir. Wa!· 
ter Saksel ile olan mllnasebe· 
titnde kcndımi katiyen suçlu 

· addetmiyorum Onu mutlak ve 
çok bUyilk bir a;kla sevdim . 

V• sanki öz karısı imişim gibi 
bağlandım. Belki bunu ayıp kö
tü ve fena ı;orenler vardır. Bel 
ki yapmış olduğum 6eY alçak. 
ca bir hareket te!Akkı edılebi
llr. Fakat şunu bilmek JAzım. 
dır ki, Corınne ile Ray'ın ko
cası olan Walter mutlak bır 
sevgi \O tanı m4nasıle bir &a· 
adet tatmıstır. Benim Wallere 
olan atkım bıllflr kadar berrak 
ve temlzdır, Kurt. Billur ka. 
dar berrak demekle mUbaIAga 
etmiyorum. 

Kurt bu &özleri dinlerken 
llrperdi. Gece h iç serin değil

di. Fakat buna rağmen bütün 
\ilcudUnUn titrediğini hisset
ti. 

- Bu çok fena bir hareket 
mi? Çok ayıp bir fiey mi? Bil· 
mbonım. Fakat bana böyle 
gelmiyor. Bu his benim için 
harikıılAde bir şey! Sevgilimin 
ne kadar mükemmel olduğunu 
blldit!lm için, bana eok güzel 

geliyor. Corinne'i ve çocukları 
çok dıi.üniı~orum. Bazan o ki· 
dar ı:ok dliEilnü)orum ki, kafa· 
mın cath~acak hale geidlğınl 
hi.:.sedı)orum. Fakat onlara fe· 
nalık ettiğime bir tilrlü inıınıı· 
mıyorum. Bana öyle gelıyor 
kl, aile hır şey duymadıkça. 
bllmcdıkçe ben onlara kötUluJ.: 
etmiş Sa)ılmam. Walter j}e hıt· 
yatımız çok tabii bır ~ekllde 
cere)an etmE'ktedir. Ben Wa1• 
ter'i Corınne'ın elinden all1'01S 
sayılmam ki. Karı~ına kar-ı O· 

lan se\'gis i bamba.ka tUrlüdilt· 
Beni se\ mckle ona halel ı;clmi· 
,>or ki. Corinnc:'ln benim meV"· 
cudi) etimi bilmedikçe mıı•ces· 
sir olmasına ve,>a bedbaht ol· 
nıasına imk:m ) oktur. Bu tun 
istedığim nedir biliyor musu· 
nuz Kurt? GünUn birinde Wsl· 
ter'in çocukları benim babal:ı· 
rının hayatında yer aldığıl111 

ö~rcnccek olurlarsa, bu yerıJ1 
ne onlara, ne de annelerine 
hiç de zarar vermemiş olduğu· 
nu bilmeleridir. Hatta bö}le 
bir münasebetin babalarını kil 
Cliltecck yerde yük&eltmi& oldU• 
~unu da bilmelerini isterdil11· 
Ben Walter'e ömrü boyunca 
destek oldum, Kurt. Ona )'ar· 
dım ettim. 

Kurt basını iki eli arasına 
almı~tı. Yavn:a 

- Bunu h 11• .,.,,.,, Antıyo· 

rum. Söylemrnh• l ı wn yok· 
Dedi. 
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Başhnkan A. l\Jenılercs ev
,·elkl gün ,\dapazarında 

guıel hir konuşma yaptı. 

..&11ociatı1 l'ruı 1 
~rdeen (İskoçya) 13 - Dir 

Baronunun 40 yaşlarında
e karde~i buradaki gatete
ıı bırınde ya~·ınladığı bir 

, • •erkek. olduğunu açıkla-

* Birleşmiş Milletler nğır 
bombardıman ı.ıçaklan 
Ku7t'!Y Korcye 300 ton
dan fazla bomba atmış
tır. 

Hükumet neşrettiği resmi tebliğde beş ki_şiden 
fazla grupların toplanmasını yasak etti 

Kendisini dinleyen muha
liflere te~ekkürler, liıUr di
lemeler l'.s. 

Hulasa gayet çelebice, \'C 

iktidar partlııi ha kanına ya
lı:ışan bir Jıonu~ma ·dı bu ... !Iı rk llnrndiı A/aM\ 

Bir de dün; istnnbuldakl 
siyasi toplantıyı okuyunur.; 
bası kiirıir, orta ı küfür, so
nu kühir ... ~· 

~ 'l'cni erkek• bu say!'dc 
ıı ının baronluk t:n\'anını 
llıaya hak kazanmaktııriır. 

tııh§larındaki Baron '\em-

* Tmklf rdllcn 466 Tunu~
Ju milliyetçinin serbr t 
bınıkılacaklan blldlril
mektl'dlr. 

Beyrut 13 - MuhaleCct Patilerinin pazartesi gününden ıu. 
har!'n halkı umumi greve davet etmeleri üzerine, Lübnan hü· 
kiımcli bu akşamdan itıbarcn örfi idare iiAn etmiştir. 

Orfı idare kararı radyo ile yayınlanmış \'e gazeteler ikin
ci tabılar çıkararak, hükümrt kararını halka duyurmuşlardır. 

lı F •kız kardr.şi • Dr. Eliza
ka 0rb<'s - Sl'nıplll llAnda $Un 

* Kmey Atlantik paktı 
kun etleri başkomutan 
mua\ ini l\fareşal tont
gomcry salı giinü Tiirkl
H~ e 1:elcrf'kflr. 

Reyrut sokaklarında siliihlı devriyeler gezml'ğe başlamıştır. 
llükümct neşrettigi re. ml tehliğd<', 5 klşlılen fazla grupla· 

rın toplanmasının yasak edılclil!lni bilrlirmiştlr. 

ili~ eceksiniı ki birincisi 
teml'I atma mı-rasimi, lkln
ci•i siyasi toplantı. 
Doğru; fakat u slyast top 

Jantı dnetiyelrriınlz altlna 
• huraıla yalnıı: kiıfıir edilir• 
diye yall\"rl'.!il'ler, hiç sesi
miz çıkmayarak. 

'br 'detmektedir: 
"'le ·Jorbes - Sl'mpill bundan 

01 r. Ewan Forhes • Sem-

* nirleşik Amrrika Ortaıln-
ğuda bir miidafna tcııkl
Utı kurulma ı için huır
ladığı muaddel projeyi 

.\luhal!'fct partileri; seçim kanununun tadili sayı·! meşru 
y~llardan zengin olanların mu.hakcmelcri, Arap' Güvenlik Teş
kıliıtına Uıbnanın katılması gıbi hususların hallini üremektedir. 

to}tıık tanınacağını bildirir Tunuslu 
daki bütlın gerekli kanu-

~~aıncıcırr tamamlanmıştır.• ikmal etmiştir. 

1;:eenshirc şerifi doktorun Milliyefçif er 
Stınu yrrine ı:ctirmiş ''e A k d 

kütfiğOndrkl rı1ki kadın Is- n ara a s b t b k 1 1 
t?kek ismine tah\•il etmiş- er es ıra 1 acr' 

·~ ı· Beyanname ,,,odıı!ld PrUI 
ilıt'.Z a~ılzadelerinin isimle- Tunus 13 - I<'ransn: makam· 

'la t~a eden Debrett almana- Dag"'ı&an bı'r <ah ıs ları bugün bir hayli evvel bli· 
ııı •zabelh - Forbcs - Sem- ~ 

1 
yUk şehirlerden sürülüp kasaba 

0tındiki baronun kız kar- ve köylerde ikamete memur edi 
&ar duğu bildirilmektedir. M hk" Jd len 466 Tunusliı milliyetçinin 
1t:onun dört tane kız kard!'şi a um o u iki güne kadar serbest bırakıla-

Butün mesrle bundan caklarını açıklamıslardır. Bu-
d,:tadır. Baron hlr erkek Ankara, 13 (Anka) - Devle- nıınla heraber bu gruptan m11a· 
~tii e sahip olmadı#ına s::öre tin siyaı1i, içtimai \'(' hukuki ni- ılıı Fransızlar tarafından göstc

' l!ıau 2aınan baronluk unvnnı tanılarının, dini f'saslara ı::örc rilen mahallerde yaşamak zo· 
~ı. arı ortadan kalkmış ola- yeni baştan dilzenlenm!'si husu - nında kıılan 67 Tunuslu buluna
A~ sunu temin iddia~ıyle beyanna- raktır. Bunların arasında 'l'unus 

lıadelPr almanaıtını vayın- ı mcl!'r dağıtırken yakalanan ,.c . ltlliyetçl Parti lideri H:ıbib Bu-
! }.• • 1 • 

"'r. C. F. i. Hanklnson bu dağıttığı beY.nnname enn muhte- -giba d:ı ''ardır. 
demeçte bulunuak, Dr \'asını rastı::rldiği ~·erde lisanrn Birleşmiş l\tillr.tlere müracaat 

~ı F'orbc" • Sempill'in şimdi de propaganda y3pmnk suçu ile edllıll 
. utun vArisi olduğunu söy- Savcılıkça itham edilerrk mah- Birleşmiş Milletler CNe\-york) 

~~ . k_emeye ~erilmiş bulunan Aslen 13 C('-.A:> -. Tunu~ yeni .dUstur 
t dısh·ıe konuşan bir muha- ~orkutelınden olu~. istanbulda partı.slnın Bırleşm!ş. Mılletler 
hl:ır. Ewan, llAnda kaydcdi- i\unıosma~lye.de ;urbc

1 
sokak!~ nezdındekl temsll_cı1sı, gen:ı sek 

113usa i!Ave edilecek birşey 1 oturan Hilseyın 1 ağbaş ın gayrı reter Trygve Lıe ye gonder
~adıtı. ·hadiselerin kanu- mevkuf olarak dev~m etmek~c diği. m~ktu~ta Tunuslu. milli-

' .~shıt edildi~inl. ~Ö"lt'mi• olan duruşması dun şehrlmız yetçılerın Fransız resnıı ma-
Sııtıdiyp kadar F.llzabeth di · I ikinci ağırceza mahkemesinde kamları tarafından tevkifini .''~ 

t 1tııılırdı.m bt nd karara ba~lanmıştır. hunların maruz kaldıkları kötü 
' • ı an sonra 1 .. . • 1 • ı t kt dl tir Olarak tanılacağım• de- Mahkeme Hu~eyın Ya~baş ın nıuame eyı pro esto ~ .! !:.· 
• \ rı.ıkarıda saydı~ımız SUtlarını lHı• 

Yeni şehit ve 
Yar.alı listesi 

Q·· '\ hlt gorerek, sanıl!ı bir yıl yedi 
""enlik Konseyi Ja. gün al!ır hapse ''e bir yıl da An-

talvada polis nezaretinde men rıı 
Ponyanın Biri şmi' bulunmak cezasına mahktlm et-
u..11 miştir. 
•rıı: etlere girmesını Ankara, 13 CA.A.) - l\lilli Sa

' unma Bakanlığından tebliğ o
lunmuştur: kabul etti 

~ Ork 13 (A.P.) - Gliven
l.'i~!eyi dün gece yaptığı 
t da Rusyanın muhalefe· 
•~ınen Japonyanın Birleş 
letıei TeşkOAtı üyeliğine 

asını tek'lıfe karar Yermiş 

·~r 1 ınuhalıfe kar~ı 8 oyla 

1 eııııınistir. 
tııı·'ie Pakistan oya iştirak 
~ l§l"tdir. 
~et cl,.legesl Malik Japon· 
~ li~elıti tcklıf edildiği tak· 
,u'"etosunıı k111lanacağını i· 

ı rınu~ı·· ~ııı~ • ur. 
J tıka tarafından destekle· 
a apon üyellğind<'n başka 

• ~ Vietnam. Kamboç ve 
n da üyeliklerinin teklifi 

~edilmiştir. 
1 et delege 1 bütün bu tek
e 'ieto edeceıtlnl imalı bir 

ka~ detmhtlr. 

Amerikada büyük bir 

fırtına oldu 

Vaşington 13 (A.A.) - Bu"Un 
hava ku'"'etleri makamlanndan 
bildirildiğıne s:öre, 1 eylülde çı 
kan müthiş bir kasırga netice· 
inde Fort Worth civarında 

Carswell ha\'a meydanında bu· 
lunan 160 tane B. 36 atom bom 
bardıman uçağı hasara uğramış 
tır. 

Kore savaş birliğimizin 24 tem 
muz 952 g[ınilnden 12 eylül l)j2 
gününe kadar muhtelif sebt'plcr
le şehit \'C yaralı olarak verdi~! 
za~ iat nş:ığıya çıkarılmıştır. 

Şehitler: 
Er Kemal Sevin 
Yaralılar: 
Er İbrahim Arabııcı, Hasan 

Tamer, Kllmll Atalny, Salih Yük
Sl'I, :-;'azif Karakaya. 

( MESUT BiR EVLENME TÖRENi ') 

Eski Muğla mahalli idareler kontrolil Sayın Fe\'Z.İ Ede
nin o{:lu Köyceğiz adliye zabıt klltibi \C tanınmış sporcula
rıll}ızdan Sayın Adnan Ede ile emekli tahrirat ktıtibi Sayın 
Edip Akıncının kızı Sayın Bayan Perihan Akıncı 6 Eylfıl 
1952 Cumartr.si günü gece c~ki Halkevi bahçesi önünde bir 
balo verilerek evlenmişlerdir. nu iki gence candan tebrik-
ler ederim. Köycrğiz Gazeteler l\Juhobiri 

Gazı-trı•i l\Iı-hmet Topçuo~hı 

~ÜTUNLAR ~Ul~9UW@~ 
)~l· 

•11 SABAH Sütler bozuk ve zehirli çıkıyor - Gazeteler 

~ ~ :tlf\ ASKERİl'\DEN 
l{}~· OLAl\IAZ 
c 
~ tııeral JUdgway•ın bu 
~ •. t.rtnı tle alarak &lJnları 
'l)Or• \' . 
e:;rdunıuı:un tabii güzellik
~~ e ha)Tan \'e meftun ol. 
tel 

11 
da bu umumi takdir çev

tı. 11ın Adeta tabii icapları a. 
raıda sayılabilir. Ama Ge

~~tıı ltidgway'ııı Pariste ı
llıt ~ ın tozilc söylediği snml
t~1 e. itten 1;elcn sözleri bu 
ıııflıtı:ır cemıie eseri saymak 
lıJJe tın olamaz. Birleşmiş 
~~1 tler orduları tıaşkuman
-lle &ıfatiyle hir gün kendile
ttre'b Ölüme atılmak emrini 
~daflec~ıti bu .askerler hak-
~ı, · ltıdg,\ay'ın ı;öylcdiğl 

'>eıırı dıplomatlk tP.amüllere 
''d 

11
• te~rlfata dahil hamle

~~ en saymak kabil değıldlr. 
$~"' 

• 

• 

Doğu Türkistan 
Ruslara karşı 
Teşkilatlanıyor 

..& nhra Alann 

Chitraal (Kuzey Pakistan), 13 
- Son bir sene 7.arlında kütle 
halinde devıım edrn Doğu Tilr
kıstan Türklerinin muhacereti 
son zamanlnrda birdenbire art· 
mıştır. Geçen hafta hucludu ge
çen 200.000 kişilik bir kafile 
h!ikiımPtin yakın ııIAkası He der 
hal iskftn edilmişlerdir. 

l)akistan Feclrral Hiikiımetinln 
yakın ııliikasındıın mUtchassis o 
lan mliltecilcr Türklyeyc git
mek istediklerini ı;öylcml!iler
dir. 

Yine mültecilerin öyledikle-
rine göre Do{:u Türki tan milli
yetçilerini Timurlenk'in torun
larından Saab Batur Han teşki
Uındırnıa\'a çalışmaktadır. Bu· 
güne kadar Saab Batur Han'ın 
komUnistıerle yaptığı çarpışma
l!ir daima Rusların hezimetiyle 
netlcelcnmlşlir. 

Do~u Tilrkistanda Ruslar için 
ridcli hir t!'hlike olan Saab Dahır 
Hanın başını getirene mahalli 
Rus komutnnlı~ı bilyük para mli 
klıfatı YAdclmektedir. 

J:f'.\'ET Gİ'Rl'Sfl\" 

A. Pauker 
Mahkemeye 
Veriliyor 

.luocialtd Prtu 

- . 

Viyana, 13 - Avusturya ga. 
zetcleri lıugllıı geçen mayısta is
ten atılan nomanyanın kıııl ka
dın şefi Anna l'auker'in yakında 
ihanet suçundan nıahkeml'yc \"e
rilcccğiııl yazınışlaı dır. \'iyıına 
gazetelerinin Jllikrc mcn~eli ha
berlere atfen vcrdıklsri malii
mata göre, kırçıl saçlı sabık Dı~ 
İ~leri Bakanı hu kere, Romanya 
Bakanlar Kurulu başkan mua
\inliğl \'azifcsinden de uzaklaş
tırılmıştır • 

Bu esasen, sadece bir unvan
dan iharetti, zıra Mareşal Stali
nin e\'\'elcc sıkı dostlarından ol
duğu bilinen Anna Pauker bu 
yaı iptidalarında Romanya Pollt 
büro undan da uzaklaştırılmıştı. 

\'lyana gnzeteleri Pauker'in 
mC\·kuf olduğunu da kaydetmi~
lerdir. 

İnın' da 
Komünistlerle 

Sovyet liderleri Polis çarpışı 1 
Harbe hazırlanıyor T12r1, zıcı~adu Alan" 

· Tahran, 13 - Bu sabah .l\Iazan 
.lnaılolu .llıırın deran bolgeslndc polis kuwetlc

V:ışington, 13 - Dış İşleri 
Bakonlı~ı tarafından yayınlanan 
bir mUlAkatta, Amerikalılara sı
~ınmış olan bir So\'Yet fen ada
mının, Birleşik Amrrikn Dış İş
leri nakanlığı lstihharat dairesi 
memurlarına bildirildiğine göre, 
Sovyel Ru yacla bugün hasta ge
len <'il tl'mel ntl'\7.11 Birleşik A
merikaya karşı muhtemel bir har 
be hazırlanmaktır. 

Sevdif:I lıir Alman kızı uğru
na Almanyadakl Sovyel bölgesin 
den kaçan So~ct fen adamı, Sta 
linin etrafını çevrelry<'n kimse
lerin ahlaki diiı1künlükleri ''e çe
virdikleri entrikalara dair de 
meraklı malfım:ıt vermekt!'dir. 
Gizli polis teşkilatı şefi Jozef 
B!'ria kadınlara pek dilşkUndUr. 
Muhtelif kadınlarla zorla sami
miyet peyda etmekte, razı olma
yanları da hapisle tehdit etmek
tedir. 

Stalin, milli mOd:ıfaa ''e dev
let gfi\'enliği mc~cleleriyle §ah
scn aııikaclar olan merhametsiz 
fakat sözünU ge~lrcn bir dlkta
törcl Ur. 

İleri rütbedeki memurlar ara

rble komünist nümayi~çilert a
rasında kanlı çarpı~malar vuku 
bulmuştur. 

Bu nOmaylşlcrl, .komünist Tu
dch Partisinin tertiplediği 
men açıklanmıştır. 

Hükumet, Gilan bölg<'sind<'ki 
ııskeri birlikleri Mazendcran"a 
~cvketmlşlir. llu çarpışm.alarda 
ölen ve yaralıırıanlara ait lıitbir 
malumat alınamamıştır. 

llükOmet sözcüsü, gizli komü
nist radyoların tahriki ile bu 
çarpışmaların vukubulduğunu ve 
komünistlerin büyilk lilçildo nU· 
mayişler tertip ettiklerini söy
lemiştir. 

Sözcü, sükunun avdet etmesi 
itin gerekli blilün tecUılrlerin a· 
lındığını \CC hilkılmet kuvvetleri
nin vaziyete hfıktm bulundukları 
nt lltıve etmistir. 

Bulgarisfanda 
17 Türk 
Tevkif edildi 

Türk J!ınıcıfia .lfaıın 

sında şahsi nOfuz kar.anmak için Milnih, 13 - Bulgarlstandan 
yapılan kıyasıya mUeadeleler. gelen bir haberde. Etropol, Lol 
türlli türlü entrikalnra ve sonun- ça ve Vraça ~chirlcrinde lk:1met 
da bu s::ibilerln ölümlerine yol etmekte olan 'l'ilrklerden 17 kişi 
açmaktadır. C:Un gece tevkif olunmuşlardır. 
Almnnyadak9ı SO\'Y<'t komuta- Bu 17 Türke isnat olunan suç, 

nı Mareşal Zukov, l\loskovadaki mahsulU gltlemek ve kanunen 
dostlarına tren dolusu otomobil verllmrsl mecburi olan kısmı 
gönderdiğinden Moskovaya çatı - ~ükfımete teslim etmemektir. 
rılmıştır. 

t 

1 
\'İ\'ETTE GALİS 

<GAI.iKO) 
sEı.hı nrm,\R 
NişanJandılar. 

I_ 

4.9.19sı 

~~·llf!ll~!!!!!I'~ 

Köylüye toprak dağıtımı 

Ankara 13 CA.A.) - Hayma
na ilçesine bağlı Toyçayırı, 'l'e· 
peköy, Bnğazkaya ve Sırı;asaray 
köylerinde 40 u göçmen olmak 
üzere ccm:ın lli3 topraksız aile· 
ye 24.3G3 21 ı dönilm arazi te\'zi 
edilmiş Ye bu dört köy için ce· 
man 31.648.083 dönüm mer'a tah 
sis edilmiştir. 

HOŞ MEMO - Mantık 

Demokrat Parti Beyoğlu ilçesi tarafından dun Taksimde bir kahHde slyast bir toptan"tı ter
tip edllınl~tlr. 1.'ukarıdakl resimde bu toplantıda bulunan partililer görıili.ıyor. 

• Ankara \e htanbulda otomobil çalmaktan sanık Raur Dulgutay Ankaradı 
poli lcr tarafından emnl)elc götürfiIOrken 

-~ 
15'·1çrede ı,urrrne gölünde tecriibesl yapılan bir nıotör. Bu motör uatto 50 mil gitmektedir. 

~ ~~tı RiR 
ZE:ttş 

ı~t L- ~llıettin Sadak Mısırda iş 
1 Kıdın - Eyuh, t>de ''" "hl'I kolm•d>: git ••"d•n ymm 

litre 5Ut al da gri:. c0um1ıur1J1ttJ 

SE,~ ÇOk 
G'l!ZftL 
Nll..'41.. 
lt'ESiYOli>_ 
SUN SE.~I 

81.1 StJYL.E INCINı: 
Zİ k4RIMA SÖY
~E" L>İt'/itt ZAMAN!. 
KARIM 9ENİMl.t 
ÇOK iFT/NA~ 
EDECEK/! :;;:Y' 

S6V.-Nl.e ÇlM' /FTIN-4.i! Eôİ
YOl?l.IM , ME"MO 'CIJM l" SU 
(;GC'E 'Yt:IVi'4Y ~llf'/Y()ı(>
Ç-'-t'IP l/NAZ D<XAŞAi.IM 
Mı? 

t(A8 İ iŞiNOE MU
VA~'°AK Ot. U.11 .~1 
C/!CGl..G~i 8İt.G işi 

11.E Meşaut .!' 

~tek ltçen Gcntral llietilıin 
'l~tr~tını Mustafa Kemale ta, büyük politıka ıumreleriy-
)~s l'nJerin hAılise)i pl'k le mücadele etmektedır. 
r~~ d\~o~ö~~~ıklerlnl ka~drde- YENi ISTANBUL 

~il ~tın Mmrda General Ne-
1 :ı~ ildece kralı memleket dı- TÜRK ERi.ERİ 
'ttı atmaktan aldı~ı bir kud· GEÇİ1'0RI.AR 
• d ~ taın mAnnslylo bir aske- l. el ordunun mone\Talarını 
~I ~ taıorlük kurmuştur. Bu müteakip yapılan geçit resmin 

:ı e;e kadar süreceği ta:ı. dP.n mlilhem olarak deniyor 
t •eb· ~lemez.. Bu durum uzun ki: 
aı ılır tUnkU Mısırlı Gene- Turk askeri sulbü sever. 

----

yanmak- Tilrk a~keri sulhUn bozulma-

ması için buti.ın gayretiyle ça. 
lışı~or, oğreniyor, fakat yur
du hücuma uğradı~ı zamnn da 
bUtiln cesaretini derleyerek 
öğrendıklerinl tatbik etmek
ten \'e ateşe atılmaktan çekin 
mlyor. Tarihimiz bunun sercf
ll orn!'kleriyle doludur. En 
son kahramanlık misalini Ko 
re harbinde görilvoruz. Bütün 
dünyada hayranlık uyandıran 
hamle 1 ıö~sümilzil bir des
tan he) ecaniyle kabartıyor . 

............................. -. .......................... .. 

_....... 
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1 EDEBiYATÇININ KADERi 1 

Gündelik basın karşısında 
edebiyatçılarımız 

Yazan: OKTAY AKBAL 
5on a~larda çıkan edebiyat der ı dc~işlirnıis değil. Gazete edebi· 

gilerıni kanştıracak olursa- yatçıya tahammül elliği, onu 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(Ue 
. ~~--~ 

Dahili isyanlar karşisında 
S·· ıeY

Halife, kolordusunun te_şkilôtmı tamamlamıyan "d 
k or ~· man Şefik Paşa, Yavuz zırhllsından karaya çı amıy . le 

Bu kumandan üzerinde muessir olmak maksad•r t 
Damat Ferit ve Erkônı Harbiye Reisi Hamdi Paşa 0 

- 192 -
\'eni idarenin 
ba!iındakllrr 

izmit' e 

jtirar etmek liızııııdır ki, 2S 

gelmek istemişlerdi. duc· 

gl'çemiyeceklerini anlaY:~ıııel;· 
ınaıılarımız, top ':e ~ ilti bi' 
tiifckle tak,•ive edılınıŞ ,.~~ 
kl•:ilik bir kı;netiıı Anıa iıO' 

" G yve kumandası altında ~ ve gar· 
ğazına Sakaryaııııı şark ,·erıııU' 
hından taarruza karar 

Karayollarının Gazeteciler için tertiplediği yolculuktan notlar : 6 
_______ ............ -.y ... - .... _ ..... __ ..... _,.._.,.. ___ ........, ___ ...., __ .....,_...-...... __ ..... _ .... _.,.._..,..,_..,__ ...... ___ .......,... -~ - - ...-....-~~~--------~·-- -··---

~ yalar1n içine oyulmuş bir 

nız sUrüp gelen en canlı edebi hoş karşıladığı müddetçe. edebi
m!inakasanın genç cdcbiyatçıla· yalçının ~azelelerd~ yazı yazması 
rın gündelik gazdclere yazıp yaz elbl'lte kı yerindedır. ~!ele maka 
mamaları meselesi olduğunu g!i. le olarak san'al. cdcbıya~ konu
rcceksiniz. Bu me::ıele ilkin Sait unda yazılar yazmanın bırkaç ba 
Faik'in bır vazı 1 ıle başladı . Sa- kımdan fayd:ı ı 'ardır. Ama bu 
it Faik'in ğaııba gılndelık gaze· siizumUz e~'cbiyat ya~ıların! ~s· 
tel erden aszı yanmış . .. Bazı pat le~ en. san atsever ıdarecıle~~n 
ronlar sckrcteı·ler hik1h·clerınin çıkardığı saı.elclere .. . Yoksa gun 
konula~ını beğenmcnıi;ler, ona delik g~zet?lerimızi!1 çoğu ayda 
«bir ev hanımıııın patlıcan kı- ) ılda bır bıle e_~ebıyat konusı!n 
zrırtırken okuyup hoşlanabileceği da bir )azıyı .. sutunlarına geçır· 
t::.rı.da hikayl'ler yazo gibi ta\"Si· mekte ı;reddut ederler. ~ Gaze· 
yclerde bulunmu~lar. ~alt Faik t(;)er~ekı terrıkalar da ~·ogu.n~u~
clc gerc;ek bir l'dl'biyalçının gün l:ı pıyasa. r?nıanları . . dcdığımız 
delik gazetelerin ha\"ası iı:inde ' ,\şk ~·c ıhtı_ras n .. telrıkala~·ıdır: 
nefes alamaya rak hale gel ece· Bu. aı ada b;r s.e~ ı halırla . ınak 
ğıııı , sonunda ı;:ıhsiyelini feda i stıyorum. J·,d~bı dl'ğer taşıyan 
edip herhan gi bir ı::azele ~aza- romanıa.~ı te!rık~ etı.ncnıek alı~· 
rı durumuna ıncce!:ıııi söyhi)nr· kanlığı oylcsınedır kı, .eı~ cld?ı· 
du. • en ağı~başlı ~a~!'telcrı~~z. bıle 

1 

ilhan Tarus i e ak 1 tezi sa- bu çcşıl hafıflıkll'rc du5ıneden 
, uııdu . , Yaşasın .gazct<'l<?ro baş· edemezler . . Mcscl:i ~n tanı1mış I 
lığı altında giındelik basının <'· gazetelerımı:r.tlen b~rı hfılc~, C?_r· 
dcbiyatçıyı hl'm maddi; hem ma taokul kızlarına go.ıya~ı doktur· 
nevi bakımlardan tatmin ettiği· ~ekten ba5ka ıııarıfetı olmayan 
nı ileri sürdü. Yava )'avaş mu· ~ır bayanın _romanını ayl~rdır f. 
nakaşa büyüdü. Anknradan Nu- tına ıle tcfrık:ı etme~~rdır .• .H_t>r 
nıllah Alnı: da söze karıştı. o g~~et~nin kendine guı e bır .s~
da bir edebiyatçının tanınma ın. vı~esı olmalıd!r. O romanı .e.· 
da gaı.eteledn biiyük tesiri 01• rika edecek .bır takıı~ g~zeteler 
madığını, çünkii edebi değer ta- de ''ar?ır: Fakat o ~ıcldı ~aba~ 
51yan hika) elcriıı, vazıların ga· g:ızetesı !ıı~· cleğıl~e h!razcık san 1 
ıdtc okııyııeularınca ·nasılsa okun <:t değerı ve haysıyelı taşıyan e
nııyacağını, yazarın ela gatclc i· rl'lı•rc ~ııtıııılarını aç!l'alıydı. 

nisandan 23 mayısa kadar 
Gcy\'e boğazında oldukça ~ı
kıntılı günler gt>çirmiştik. C.ar
bi Anadoludakı vaziyetimiziıı 
buhranlı ve sıkıntılı olmasıııın 
ba~lıca sebebi kardeş ka\·gal:ı
rıııın doğurdugu ıizüntülerdl. 
Diğer taraftan yeni mılli ida
reye henüz katılmııı bıılıınan 
~ahsıyctler arasında yeni ida
renin rejimini ve hususiyetleri
ni anlayamamış ve yahut an
lamak istememiş kimseler ele 
vardı . Eğer Mustafıı Kemal Pa
şa istisna rdllrcek olursa iş 
ha~ıııa gelenlerin pek ııııilıinı 
hir ck~eriyeti yeni şahsiyetler
di. Bu yiiıcll'n husule gckıı an
laşaıııamıızlıklar buhranı ziy,ı
dcll'stiriyordu . 

lcrdi. rd115uııı:' 
Izmitl o Halile kol o c \J" 

trşkiliıtıııı bitiremeyen ~~· 
'uz zırhlısıııdan kara);-ıe)?' 
ğa cesaret edemeyen ~atıtı~~ 
Şefik Paşaya daha > ıe :;oJ"" 

muessir olmak maksadıY şs 11' 
razam Damat Ferit l':I rı.d 
Erkanıharp reisi nanı ·steJJll'' 
iznıite kadar gelmek 1 

i yol : Solanh G·eçidi · 
ve )OlcUlU~llnlUZ devam edi- .. -·-- • 

yordu. Yolun iki yanı ala
bildığine ekin kaplı; tep<'leriıı, 
hatta dağların zirvesine kadar. 
Hafık • Zara • SuSehri. Şirin, 
~ t>şil, Sl'rın Suşehri. Ağustos 
gUnu, akşam llstı.i Susehrinde 
kah\ clcrımizi içerken Uşildük. 
Ha\3 insanın ciğerlerini, han
reresini temizliyordu sanki, 
nele alırken. 

Sıvas 'alisi Halil Rifat Pa
şa'mn 1871 de bir kayaya kaz
dırdığı meşhur sözü iste bu 
) clda gördük: • Ulasnmadığın 
yer senin değildir!• Üzerinden 
gectığımiz yol merhum pnşa. 

rr 
nın l 'akth le açtırdığı yoldu. 
Yalnız biz ı lah edilmiş, yer -
~er ı::eııişletilmlş halini görü· 
yorduk. Manzara çok muhte
şemdi. Çam ormanları, kayalar 
'c her ekilebilir toprak parça
sının tizerinde .sap arı ekinler. 

Karanlık ba tı. Virajlar baş
ladı. Pro"ram gene aksam:ş. 
akşam olmu , bizim Erzincan'n l'a11da bah i getrn Ra~ hurt'lu 
dün~ a kadar ) olumuz kalmıştı. gencin s:attığı resimlerden: 
Kaç kilometre oldul!unu hatır- Saat Kule i! 
lı)anıı.)orum. fakat nisbcten 
kısa bır me afc üzerinde, ka
rnnlıkta, doksan küsur \'iraj 
donduk. Bir yanımız kayalık, 
bır .} anımız uçurum. Arkadas
ların birkaçını otomobil tuttu. 
Ni) e bu yoldan getirdiniz bi

zı? • dı.} c şikayet edenler bile 
oldu. Başka yol var mı ki? Yol 
bu işte. Zaten aslında yol fena 
değil, sadece dolambaçlı. Bu 
otomobil tutmaları, şikayetler, 
~ orgunluk alametlerinin başla
n ası demek. Sabahın erken sa
atlerinden gece yarısına kadıı:-, 
sıcakta durmadım ilerleme';, 
hep oturmak ve sarsılm:ık, bo
) una toz yutmak in~anı bır 
ha~ li yonıyor. Halbuki heniiz 
Jolculuğun üı:unrü günfınde
~ ir., bu daha do~rnz giin böyle
ce devam ('dccek. Daha nice 
yollardan ı::ccecck. nice vcrlcr 
göreceğiz. •Mahrum!~ et Böl~c
si • ne, yani Şark'a henüz var
madık bile. 

ERZİ~CA~'D \ 

Erzincan'da 10 uncu bölge 
miıdllrU ve arkadaşları bizi 
karşılayacaklardı. Müdür Şü:<· 
rU Börükan'ın Milli Eğitim Ba 
kanı ile Rize'de olduğunu. bi
zi orada bekleyeceğini söyle· 
dıler. Tevfik 11eri. vaktile Ka· 
rayollarında mühendis olarak 
çalıştığı için. tetkik seyahatine 
çıktığı zaman. geçtiği bölgele· 
r in yol davaları ile de, tabi:ı· 
tile alakalaoıyormuş. 

Erzincan'a geç vardık (;;ece 
yarısına doğru), geç yemek 
yedik le doğru otele gittik. 
Otel yeni idi, rahat ve temiz· 
di. Erzincan ~ehri ileride mey 
dana çıktığı zaman, kaldığımız 
otelin bulunduğu kısım. şeh· 
rin merkezini teşkil edecek. 
Buı::Unkil Erzincan boş bir O· 
vada tek tek duran modern 
binalardan ibaret. l\taamarih 
sokakların alacağı istikamet 
az çok belli. Boş kısımlar do!· 
dukça buranın temiz, munta· 
uım bir kücük şehir halini a· 
lac:ığı §imdiden hissedilebili· 
yor. 

Erzincan'dan .rota çıktık. 
Kelkit • Köse • Ko\•ans • Tra.1· 
sit yolu. İstikametimiz Rize. 
Geceyi sahilde geçireceğiz. Öğ. 
le yemeği Dayburt'ta yenile· 
cek. Ko\·ans'ta Transit Yolu'· 
na ulaştık. Bundan on heş yıl 
kadar ev\'el Tahr:ın'm ihraca· 
tını Trabzon limanına çekmek 
üınidile açılan bu meşhur yol, 
bugün bile Tılrkiye'nin en 
muntazam ve en iyi bakılan 
yollanndan biri. 

Derken B:ıyburl'a \"ardık. 
Şehrin içinden akan Çoruh H: 

e\'lere hükmeden t('pedeki ta· 
rihi surlar Bayburl'u Adeta 
•turictik• bir kaza haline ge· 
tiriyor. Turizm zihniyetini k.ıv 
ı·:ımış olan bir Bayburt'luya da 
rastlamadık değil. Şehrin mey 
danında, bir genç, grupumuza 
yaklaştı. 6x9 Boyunda B:ıy· 
hurt manzaralan satıyordu. He 
pimiz beşer, onar tane aldık. 

Fakat ekseri diğer kazalan· 
mızda olduğu gibi Bayburt'tn 
da hatıra olarak ı;atın alabile· 
ceğimiz mahalli zevki Yeya el 
emeğini belirten bir şeyler bıı· 
lamadık. 

<Hatıra toplamak veya ufak 
tefek hediyeler almak arzusu· 
nu yerli veya yabancı, biltii::ı 
turistler duyar. Bu seride t!.I· 
rizm da\·asına ayıracağım bir 
)azıda yolculuğumuzun bu ko· 
nuda düşündürdüklerini ayrı· 
ca belirteceğim.) Şunu da kaY 
delmeden geçmlyeyim: Bar· 
burt'un elle örülen, renkli, 
yüo çorapları meshurmu • fa. 
kat onlar da ancak güz ''e kış 
mel'Simlerlnde satılırmış. Biz 
aradık, bulamadık. 

DF.HŞF.T \'ERİCi 
BİR YOLCULUK 

Karayolları Umum l\Iildıir 
yardımcısı Orhan )fersinli, 
Bayburt'tan Rize'ye •yeni açı
lan bir yoldan• gideceğimizi 
söylemişti, Çaykara'dan gece
rek Of'a inerek, oradan sahili 
takip edecekmişiz. Arkadaşla· 
rın biri: 

- Transit yolundan Trab
zon'a insek, oradan hep sahil
den gitsek nasıl olur? diye sor
du. 

Mersinli: 

kısadır, dedi. 
Zaten program e' velclen öy

le düzenlenmişti n! biz lıl'p 
programı takip cdhordıık. na~. 
burt - Çaykara • or yolu han. 
tada hakikaten kısa gıirılnlıyor
du. l 05 kilometre. • Bır bııc~k 
saat, bilemedin iki saatlik yol. 
Of'tan da Rizc'ye \armak ya. 
nm saat. Ak am fi tü Rizc'den 
bır güzel denıze gireriz!• db e 
düşünüyorduk. 

Rize'ye gece on ikide \'ardık. 
Bayburt'tan Çaykara'ya olan 
73 kilometrelik mesafeyi a ışı
mız ~·edi saate yakın sürdü. 
Yol Soğanlı dağlarını yaran hır 
ı:ecitten sahile doğru ınıyor. 
İki yanda sanki iki düz duvar ... 
Du\"arların birleştiği noktada 
c;ok yükseklrrdcıı bir şl'liılc 
akıyor. Şcliılcniıı teşkil ettiği 
cay ta aşağılarda kalıror. su. 
yun sesini duyuyor, kendisini 
görenıi)orsunuz. Yol kaya du
varının içine oyulmuş. Duvaı,n 
birinden, kıvrıla kl\·rıla, bir 
~:anınızda kayalar, bir )anınız
da korkunç uçurum, dar ~·ol
dan ine ine ilcrli~orsunuz. Vi
rajlar iki, ı:ok zaman rıc ma
ne\'ra yapılmadıın alınamıyor. 
Neden sonra şelalenin bulun
duğu noktada, bir köpruden 
karşı du\'ara &cı:iyorsıınuz. 
)fanzar:ı tarif edilemeyecek k:ı
clar vahşi, ha~iıı, harikuliıde ... 
Karş; duvarda ayni virnjlar, 
ayni döııü~ler, yolcularda ay
ni heyee:ın dl'v:ıın ediyor. Ar
k:ıdaşlar: •:\asıl? diyoı·l:ır. RU 
yanı kotrasının tehlikelerini 
bastırmadı bu?• •Tnbit. diyo
rum, ·Liıfı mı olur?• 
Ortalık iyice karardı. Otomo
biller döne döne iniyor, ini· 
yor. Yol bitmek bılmiyor. Kar. 

ı yamaçta tek tük ışıklar be. 
lıriyor. Tepede başımm kal
dırınca yıldızlar, karşıda başka 
ısıklar (kim oturur oralarda?) 
aşağıda Çaykara'nın belirmeye 
başlıyan ışıkları." Gece çok ka
ranlık. Tepemizde, kar§ımızda, 
aşağımızda yıldıı.lar. Ve mlite. 
matlı bir su sesi, Şeliilenlnki ha 
fifledikçe, çayınkl kuvvetleni. 
yor. Xihayet Çaykara. Çayın Ü· 
zerinde geniş bir eski köprü. 
Köprünün tam karşısında bir 
salkım söğüt, bir lüks lambası 
bir kahve. 

Gökyüzı.i seyahati sona eri. 
yor. Küheyliınlarımızdan inip, 
köprüyü geçiyor, birer cyor
gunluko kah\·esi içiyoruz. 

Soğanlı dağı yolunu \•aktiy. 
le Ruslar açmış. Karayolları 
te~kiliıtı da bu yıl esaslı ısla· 
hatla burasını cgeçlt verir» ha. 

le getirmiş. Rize') ı ileride doğ 
nıdan doğruya Erzuruma bağ. 
lıyacak olan yol bu değil. O 
yol İspir'den geçecek ve seneye 
tamamlanmış olacak. Soğanlı 
dağı yolu da o zaman daha 
ziyade cturistlko bir ~eçit ola· 
rak kalacak. Turistik bakımın. 
dan bu bölgenin hakikaten çok 
tengin imkanları \'ar. 

Kah\·enılzi içtikten sonra yl. 
ne ine ine Of'a (Hocalar yat. 
mı tı, sokaklar tenha idi), ora. 
dan da sahil boyunca Rize)e u. 
lastık. Rizenin elektrikleri on 
iki olClu mu sonermlş .. Misafir. 
Jerinu şerefine o gece iki bu
çuğa kadar yanma ı temin c· 
dilmiş. 10 uncu Bölge .Müdii. 
rü Şükrii Börilkan bizi bekli-

Zelzeleden sonra Erzincan'
da sadece iki bina ayakta kal· 
mı · Hamam \'e umumhane. 
ikinci zelzelede umumhane dP. 
) ıkıl mı . H:ımam. bugün ·e~"ı 
cebir· denilen kısımda hala 
durUlOr. 

- Öylesi belki daha rahat 
olur, ama Çaykara yolu daha 

yordu. Gece )arısı sofraya O· 
turduk. 

Mısırda siyasi partiler temizliğe basladılar 
< Bası ı 1ncide) 

birden fazla kadın almanın mem 
Jckctte daha ıor bir ~ekle sokul
ması icin gereken tedbirlerin 
alınmasını teklif etmiştir. 

Saadist parti 1 1938 de \'afd· 
den a;) nlan uyeler tarafından 

kurulmuı bir siyasi tcşekküldllr. 
1M8 de Fılistln harbi cereyan 

ederken Mısırda bu parti ikti
larda bulunuyordu. 

Partinin eski. liderlerinden fh· 
rahim Abdülhadi ve Hamit Guda 
pazar günU tevkif edilenler ara
sında bulunmaktadırlar. 

tnı parti 1 başkanı d:a 
azledildi 

Kahire, 13 (Anka) - Bugün 
bildirildiğine göre tevkif edilen 
Mısır İşçi partisi ba~kanı At:dUl
hamit Abdülhak partiden azle
dilerek yerine Aıiı El - Mısrl 
getirilmiştir. 

Türkiye Muharipler 

Birli~inin toplantısı 
Ankara, 13 <A.A.) - Türki ·o 

Eski )lııharipler Birliği buglin 
saat 14.30 da Kızılayda olağan· 
Ustü bir toplantı ynpmı,tır. 

Atatürk ve Kore şehitleri it: ıı 
bir dakikalık saygı duruşund:ın 
sonra toplantıyı açan eski il idı
re kurulu başkanı emekli Gene· 
ral Burhan Özkök toplantının 
yapılma sebebini izah etmiş ve 
konı?re divanının te~kilini iste· 
miştir. 

1 çıııdc erı)ip gideceğıni !>.iiyleılı. Bu ıtk aklıma gelen nıısal. 
1 Aksı tcıı sa,•unanlara Mehmet ı . • 
ı Fuat, ıı:ıdun Tnner gibi gent Doğrusu ya gazetclerımı1 _ eıl~· 
yr.zarlarımız katıldıla r. c;azctcle •. ııı~atçıya ka!şı asın hır. ıl· 
re yazıp yazmamanın h ilıkleri, gısız!ık ıçındcdı~lcr. Edebıy~t 
kolliliikleri bir bir ortaya dö- tcnkıllerıııe, san at hareketlerı
kuldü. Bu münakaşa bilmem so ne sayfalarında yer veren, ara· 
na erdi mi, yoksa daha da de· d.ı bir san'at değeri taşıyan bir 
vam edecek mi? Edebiyatçıları- ı-oman tefrika eden, haftada bir 
mız kendi aralarında tam tiıblriy olsun kaliteli bır hikaye basan 

/le gelin • güvey oyunu oynadı· kııç gazele sayabiliriz. Hiç değil 
1 lar demek mümklin. Öyle sanı· se biiyUk sabah gazeteleri edebi. 
rım bir tC'k gazete sahibi, ida· yatcıya ı;:crckcn ilgiyi gostermi5 
ı ed i bu mlln:ıkasa ile ilgilen· olsalar edebiyat diınyamız kısa 
nıiş değildır. Edebiyatçının canı zamanda buylik bir gelişme ka· 
uylc istediği için gazeteler he· zanırdı. Haftada hır edebi değer 
nıcn ütuıılnrını ac;al·ak dl'ğll· taşı) an bıı· iki hikayeyi , bir iki 
lcr. ıııak:ılcyi siıtunlarııı:ı geçiren ga. 

1 zclelcrimiz ı:oğaldığı zaman Türk 
Bir C'dC'hİ~ alçıııın gazele) e ~·:ız eılcblyntı da. edebiyatçısı da bir 

1

1 nıası bazı hallerde şahsıyc. lkı hın satışlı dergllcrın çıknıa
l ı ı den çok şry kaybına sebep zından kendisini kurtarmak im· 
olabilir. Ama hazan da tama· kanına sahiıı olabılecektir. Bu
mı)le farklı netice \erebilir. Bır günkU rdebiyatımızın şöhretleri 
C"debh·atçı gatetl'ye ne ~azacak 1 bılc hül'Uk okuyucu kiıtlesincl' 
Ya h\khc, ya tefrıka, ya ~a m) \Tıeçbul bırer kısıdlr. Bunun se· 

t 
knk Jlutlln bu e erlC'r}nde kÇ11 bcbi oku~ ucu küOc inin kar ısı
dl şah 1) etinın, san'a ıoın dam ne> çıkmak fırsatını elde etmemiş 
ga ını bastıktan sonra ister der- olmalarıdır. 

1 
gıye ya7.mış, ister gazeteye ... İs- Her gazetcnııı muhteliC san'at 
t" Orhan Kcnıal'in gazetemizde kolları için bırer tenkitçisi bu· 
çıkan romanları .. . Gazeteye yazı lunma ı. bilmem ama. herhalde 

1 yorum dı) e san'atını, şahsıyetini (l)c\'amı Sıı, 6; Sü. 1 de) ı 

Günler geçtikçe 'aziyctiııılz 
muhakkak ki ktı\'\·etıcniyordıı. 
Fakat Ankaradakl yeni şahsı
l ellerin muğlak •;e meçhul :ıan 
nettiklerl hadi6elcr karşısında 
gösterdikleri telaş ve aceleci
lik lUzumsuz yere Asilere iırsal 
ve cür'et veriyordu. Bu h'lıl, 
yalnız Ankaranın dışındaki ida
re tarzında ı::örillmUş değildi, 
iı:inde de olmuştu. Hlr giin 
Gey\'eden telgraf h:ışııırla mli
dahale mecburiyetinde kalmış. 
tını. lliç . iiphcsiz bunlar :ıa
maııla d!izelecekti. 

Utn ne 
dü ·ünmiıştüın 

Erkanı Harbi)'ei Umumiye 
Vekaleti, kal'i harekete baş 

lamadan evvel isyanın bir hat
ta durdurulmasına tarartar ol
mamış ve §orada burada eline 
sctlrdığl ordu kıtalarını ve 
milli müfrezeleri şimendıferle 
Nallıhan istikametine gönder
miş, oradan Mııdurnuya 'eya 
başka istikamette hareket et
tirmişti. Bıı kıtalar hazan mah
dut sahalarda ııııı,·affak ıılabil

mi~ler, fakat ekseriya dağıl· 

siilc) maıı Şdik Paşa 

mışlardı. Neticede !lsılerin ma
neviyat. ve cUr'ctlerinin çoğ3l· 
ınasına ) aramışlaı dı . 

Ben, ev\'elli lısilcri Gey,·e 
boğazınııı şımal mcdhalir.d". 
Taraklı ve Göyniıkte durdur. 
nı:ığı , 23 mayısa kadar toplay:ı
cafıım tedıp müfrczeleriyle fu,ı. 
lcrın merkezlerine lıarekctı 
dtişliıımuşhim. Nıhayet Erklinı 
Harbiye Vekaleti mutaleaını 
kabul etmiş. l\tırn:c1y Helet (sa
) ın General Tkfet Bele> Heyin 
kumandası altında Mııdurııuıl:ı 
bir yıgınak yapmağa karar vr.ı·
ıni~ti. l\!illi nıiıfrrzeler va ıta
sıylc asilerin yan \e gerileri 
tehdit edılmek suretiyle isyan 
mm takası yavaş ~ avaş küçüf
tülnırgc başlanmıştı. 

name kolordu~u 
'c asilerin taarruz kararı 

Giinll'r geçiyor, fakat Asilrr 
de bir netice elde edemi

) orlardı Niha~et, Geyve bo· 
ğazı alınmadıkça yenı milli 
ıdareyc karşı kat'i bir harekele 

Jcı·di. .. 
::Hukabil 
tr.dhirlerimiz ~r 

Düşmanlarımızın taarrııı or 
rarını haber atınıştııl1~~tl1 

hırdan daha enel h&l'fa~ 
geçnıeği çok isterdi~·. ya~· 
kat'ı taarnıı hareketıııı 1 )~ 
cak olan allı yüz sU''~r ~ 
~ üı pıyade, dört toP 'e ı-;tb~ 
nelitüfekten mUrekkeP 16 " 
Bey müfrezesi, ancak .1eeııtl' yısta Bursaya gcleb;5 ~ 
Halbuki karşı tarafın . .~ 
yısla harekele geçecd11'$~ 
şılmıştı. Bu taarruz ıca bıııııı'' 
Atıl kalmal!ı da doğrUtııra~ 
mıştım. Doğançay • ıııc~ 
(GCY\'C boğazının ~in:ı!l bııt'' 
Ji) hattını tahkim cttır~~~ 
sıııı kuvvetlil'e tuttu ·e b<'' 
Saııaııca le İzmitten Ge~ ,ır· 
~azmııı garbına ve ccııu ııı 41 
hisıııe gelen dağ yoJl:ırlııı~'tP 
kapattıktan sonra crk~dı-~: 
rcisım Saffet Bey kunıa ııı· 
daki mılli nıüfrezeıerd;'11 fil' 
ı<"kkcp bir taarruz kol )ıf!'. 
girmendercnin garbı~d:ı ri f,; 
latnııştım. Yaverim ~u'.,·t "~ 
lazimıewell Saim (lzı111 w 
lcl\·ekili sayın Generılf!t; ~ 
Önlıon) Efendiyi de S~ '.f 
~in refakatine verınistıııı·,~ 
vt>tlerimin mdcmuu ıs <J(ı 
geçecek asileıin ancak • 
nisbctinde idi. ftr 1 

< Oevan11 
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B
ir müddet rnel t~ıanbııla ~~~~ müsaade ettiğini ilan 

gelen hipııotizına miiteha~· ~ ~~~~~~~~- ~ A?-_~~~- . ROSCO'.NUS 
mı Dr. Wat· -------------- ~----- i\ıi.CERALARI il"!. ~r 

~- '; -.oıı . imdi An· A h ,e ~ - k 1 ı t t Bosro'mın adı, hayatı etli'" 
-lJ.-:!:,tt ,:,~·:~~c

1

1~r. o~: na ar n re e . reraları an;i~lot"' ~-~ 
\J duğu gibi o· ~ tir. ıw.ıı ,, 
1 1 ra,Ja ıla trc· r------------ ~~ ~ ·ıd~I ...J 

rübcler :vapı· ı A k d 1 h' • t ''b • K d' k d' ı ·,..l}' ·,~ dan ı r:. 
• i·~~~st~\ı;~·~ı;~ • n .ara ~ yapı an ıpnotızma ecru esı - en • .. en ~- t~f~~~ ~~~~!~~: ~ 

tığı ha ın top· ı nı hıpnohze edenler - Anahtar bulunamıyor! - Gozbag- 1 ~ ~~~~! b~ıı1~ 
Jantı ınıla ba~ın ·a) ın rapor· • "?/I ),,~~ Jı dall r 
törlerinılcn bir genci kısa bir cılık ve Bosconun maceraları - Kôğıtlann hepsı As ! I .. ~-". ~~~~e ,ı•~ 
1.;ıman zarfında uyutmu5. Genç ken bit ~ı 
her emre itaat etmi5, :..onr:ı yi· -ır - y • E T ' eçııt P 

t h • ·ı o ... an ------------ se yaklaşır, o sırada ' ., " ne mü e assısın emn ı r. U)" "' • • • olan kerli ferli, kibar b• 
kııd:ııı uyanmış. Gözlerini :ıç· f 
tıktnıı sonra hiç bir şr.yden nıin cıliliyor. rine ,.e manyetlzmacının ıih· rarı naklcılerler: '\'ıiz sene e\'· göstt>rlr: 111' 

l 'ği 1 1 ı b" k \·nJ R ... rlolemno nosco aclınıla - Ru adam para ça haberi olmaılıg"ını sÖ'l', ·lt>mi5... llipnotiı!' cdil!'n bir ln";~n n<'n ,·ere ı tm r ere ır ·.1ç ' " ' ~ 
llle"··huı· b"ıı· goıbağrı \'arnııı;, çaldı, da\·acıyım. Ur. Watson tstanbıılda G:ı· nrileıı emre göre hareket f'· kişiyi gidip öpmii!I, bir sakal· ' , 

:ıeteciler Cemiypti merkeıiıulc clrr. Uu suretle uyutulanlar a· lının sakalını okşamış, bir <1e· lıukesi aldatır dururmuş. li93 Der. Kibar zat tabii p ••,,, 
yaptığı basın to11lanlt5ında gö· rnsında şampanya diye verilen ~·ininin kr3\'ahndaki iğneyi a· dr. cloğnn le 186'? de iilrıı hu rdrr, rakat birlikte k•~·"· 
niillii olarak orla,·a çıkan bir su~ u hakiki '5aınpanya imi5 !arak yanındaki kadına ver· adam rlli sene ıniiddı•t düny.ı· kadar giıler!er. Burada ;,~ 
kaç gazeteci iizerinıle terrülıc· gibi i('cn!eı·, •arılar geliyor!• rni)ti. nııı rn meşhur adamları sıra"t· üzerini ararlar, çantapo!IS 

na "e"mic;, hrr tararta kendi· Uunuıı üzerine Bosco 
ler ~·:ıpma~a kalkışmış, rakat ıltnildiği uman rtrafını arılar Seyircilrrden biri bir arnlık .. ' r 
bunların hiç birMni u~·utınağ:ı sarmı gibi J:Örl'rek korunınağ'.i rrhindrn bir kapı annht:ırı cı· ı.inılen bahseılilmi · muru~.u göstererek: ıııd1 

Cok sevııh:ıt r.tmis olan nos· - Oyle ise çanta ıııt 
mu,·affak olamamıştı. Ankara· çalıc:aıılar vardır. kararak yakınıııda ol· tın ar· · 1. 

co · bir aralık mcmlekctcmi1r fendidedir! J 1 da hasın )ayın memunınun ko· Hiıınotizına Batı mt>ınlekrt· lı:adaşının reketinin iç crhlne l• 
!ayca derin bir uykuya dalma· lerindl' ni lır.ll'n ,·enidir. Hal· atmış, sonra manyetiımarıya: dr grlmis, lıü~ıık schirlerinıir. l>er. nu defa daba 1 f~ 
sını temin etmesi "azelcri ile bukl no"uıla, hi!ha sa ı\syad.1 rlrn hirindc lıir miisamerc ter· prote tolarda bulunulur· .. 11~ 
- #J ,, - Gelip buhun! - i k • l" J1l0" nırmur arasıııılaki farkı ı:ii~lc· r.ski zamaıılardanb<?ri malum· tip etmiş. l\tusamcre l'zan ı::n· omı er po ıs memu •' 
ren siizrl bir misaldir. Eh, :ır· clur. Oraıta kendi kendini bip· Deıniştl .. Gözleri bajth ııvu· alle üctc b:ı lı} acakmıs. 'Th· .. t· ceplerini arar ve par• çıı ~~ 
tık o kad:ır ıla fark olnın.,ın nolize c-ı1en ln~anlar vardır. yan kı7 ,·erilen emir üzcrinr. ro salonu erkenden dr>- • ı me,·dana tıkar. DavacılllbtrJ' 

llınt fakirleri işle hunlardan· sabnrden lnıli, rrketinin rehi· haıılamış. Saat ii(: olmııs. iie olılu~u anla511ınca tabii 
nıı:' ... 

KEl\'DI Kr~snt~t 
Hlr~OTİZE EDENi.ER 

Hipııofonıa bir insanın b:ı~· 
ka birini u,·utahilnıesiıı· 

clrıı ibaret· 

' 

tir. Bunun I· 
~·in uyutul.t· 
rak olanın lıii· 

· tiiıı dikkati· 
ni bir nokta· 
~·a çrkııı!k, 
ha ka hir bir 
ceJle alıika· 

·":A -- ıanma· 
nıasını temin etmek lazııııılır. 
Bunu temin etmek için hipııo· 
thmarı eı.kiden rlir.e parl:ıl: 
hir risim alır, uyu~·arak ol:ııı 

kim e bu dsmr bakarak bas· 
k;ı hiç lıir şe)·le rne gul ol· 
mazılı. Simdi buna lüzum kal· 
mıyor, hipnoti1ma nıütelıassı ı 
sırf ktndl bnkışlarile uyku tel· 
kin ediyor. 

Hipııoliınıa ile U\ uran etra· 
fında olıııl bitenlrrden kat'i· 
yen hahrrdar ıleğildir. U) kn. 
arzu rılilıliği kadar ılenm r· 
der. Uyanmak icin uyuyan a· 
damın göz kap:ıklarına iıflrn· 
mt~i. yahut falla güriillü ':ı · 
pılma ı lllzımıtır. l\lııamıırih 
şimdi bunlara hH·ct •·~•..,ıııJıın 

sırf \·r.rilen r.mirle uv,ınmak t~ 

ılır. T>'akirlrr burunlarının ucu· nr. anahtar bırakılan adanım lınçuk olmııs. ılörılc gelmtc: güler! ı/. 
na baka baka ıırnrlar Vt" etraf· yaııına ~elcli. Elini ctlıe sok· noıoro'dan hiılıi rsr.r yok. Halk 1kinci hadise Salnt t~ ~ 

tu, anahtarı aradı. fakat bula· · · ı " ı a Jaını" ı··ı··:ıt b aos•· ...1 larında olup bitenle aJakaları· sınır enme,,.e 1 ,. ,. • ourg'da olmuştur . ., ~'.'j 
nı kr~rrler. Hint faklrlrrinin madı. Birkac drfa baktı. ~'ok rnva ~cimi olan vııli kızını~: şehirde bir gazinoda otllı 11ıır~ 
~ivri çi\'İlrr iİ'r.eriuM yattıkl:ırı yok:.. Bir taraftan manyetiı· Bosro'nun ''ak:ılan:ırak hemen içeriye üç 1abit girer. :.~ 
ha1cll' hiç bir arı ıtuvmam:ıtarı macı durmaclan: ~r.füilmesi ·idn rmir wrirkr'l O)Un kağıdı getirtip oYj) ~. 
krndi krndilr.rini hinnofüe rt· - Anahtarı çıkar getir~ tözhal<'t ~·rtismiş. Herkrs lıi•l· ı terin Fakat dördüne ~,. ~ 
mrlrrinin netİC'c\idir. T>i~·r telkinle cmirlr.r H'rİ · ılrtle ~ornıııs: tı•lerlnden biri, kılık ~ıı-·~ t 
\N \llT,\R 
.:\ERimE'! 

Ne zaman hiıınolizma ve man 
yetiznıadan hahsrdil~e a· 

lıidi olduğııııı 
garip bir \'a· 
kayı hatırla· 
nnı. Birinri 
ılüııv:ı har· 
hinden sonra 
lstanbula bir 
Fransız hip· 
uotiznıa ve 
ınanye· 

tilnıarıı;ı gt>lmi~ti, şimdi adı 
r." Tiyatrosu olan eski Fran· 
ıl tiyatro~uııda marirr.tll'r ~ôc; 
trriyorılu. Yanında br/ ın:ın 
hir grne l<adını uyutur, kaılı· 
nın l!İİzlerlni bağlar \'e ağzile 
hiç hlr 5e\' ısöylemeden bir ta· 
kım rnıirlr.r verirdi. Genç k:ı 
ılın. göılrrinln bağlı olmaqna 
rağmrn sahneden iner. parter 
rle ,·üriir ,.e emri yerine (eti· 
rirıll. Seyircilerin isteği Ü7P· 

yor. kaılıncağıı cırınnıp dunı· - Sa:ıt cliırde geldi. hıı \"ak· düıgiin olan Bosco'ya ,_',, 
yordu. Ttr içindt kalmı<;tı. ~i· le kadar "err.de katılın'! raat ederek birlikte oY: 1 ~, ~ 
hayrt manyclilmarı geldi. rebi nosco silkimr.tle C<'vıııı Hr· rını trkliC eder. Göıbıı"~ıı'~ Q 

yokladı ,.e yine bir c;ey söll<'· mi~: l'afakat cevabı ,·erir, 0~ tıl 1 
mrdrn kadına f'mir ,·erdi. Kn· - Aman efenılim tam \'8· hırurlar. Fakat as, ya11 eJll' 
dın hu defa cebi trrı; çe\·irıli kittir, saat tanı:ıııı iiçtür. ıltn eser yok; hiç killlS 
,.e bir delikten parmağını """ - :-\a ıl olur?.. line birli gelmiyor. . .:1 
karak asağıya, ac;tarla kuron~ Hiycrrk <·ebiııdrn saatini <:ı· - Bunda bir iş var! il" 
:ıra•aııa düc:e.n anahtarı lakalıı· karıp hakan hakik:ıtcn s::atln Hive hiddetlenmde 
ılı, çrkip rıkarılı. Urrk"s ııül· üc; olduğunu görnıiiş! .. Yaliıılıı dıkl;rı sırada Boseo: (fi~ 
dü. rtlıi delik zat ela kıpkırm111 Jılılıleti bir kat dalın :nlnıı-: \e - Hele bir el daha ~t f1J 
keı.ildi! emir ''ermiş: llr.r. kağıtlar da~ıtııır·111 ~ 
UIPSOTİZ:\tA YE - Ru adamı yarııı sıılıah rl"· ret!! .. nu drfa da beps1

11 ~tr. 
GÖZBAGCILIK kPnden ~ehirdC'n uzaklastır:ı· ğıtları birli! .. Hiddeti 1,r.: 
Hlpnotlzmacı bar.an bir değil, 

bir~k insanı uyulur. ha· 
1an da n~·ut· 
maz. fakat 
kt>ndl tr.lkl· 
ııi altında hı· 
ıarmı".. Gör.· 
ha~eılık dl'· 
nilen şe\' 

biraz da bu 
imiş ... nu hıı· 
usta şu fık· 

raksınıl vr. buradan v,ittijllnl ıalıitlr.r ~ülmrğe baslar 11•· 
bana hemen haber vercceksi· )·un arkadaşlarının kiıtt •'t 
niz. ıcunu anlayınca tebessilıll 

Ertesi v,üıı, rlr;ıfı lıic;arla kaha halini alır!.. 1ıı f~ 
çl'ni!i şehrin muhtelif kaıııla· )lan~·etiznıa hipnotiznt&~ı •, 
rıııılan rnlh-e Hosro'nun tavin ni tariflrri ~·apılmıştır. F• .,.ııı f 
eılilen saatte çtklll ~ittiğine f!İızlıdcılığının nasıl t t 11ı•J 
dair raporlar ~cimi!;. Gö>.lıa .. rı dilıliğinl kimse hakkile 'aflT~ 
avni !;aat 'e claklkııda diirt hrıı mamıştır. Göıbağrılarııı tı•~ 1 

kapıdan cıkıp gitmiş! .. Keneli i ntı ro yür. srne sonra ,. c.I~ 
le bas rdrmiyerrğinl arlu·:ın gelmiş, lamanımızda ıı;ıı~•'',. 
nli. no ro'yu affrtmis: tellal dı kim bilir ne tuharııı. 
rıkartarak ı;elıirıfo kıılırP.sınıı :nldikJPr ,·anardı! •.• 



=~--------------------------·--VATAN -----------------...ı---------------

Çıkıırılacok olan pullardan diğer ikisi. 

Kuzey Kore şiddetle bombardıman 
edildi 

t%ıı ( Ba ı 1 incide) 
~r anan son tcblığlcre göre, 
~li~a, nıerkeı cephesinde mUt
la:ı b:.r Parmak Sırtlan diye anı 
'1ı;ı olgeyl duımandan geri al

,.1ar \'e Kapitol tepesine komu. 
~· ~rln yaptığı lıUtUn hUcum-
1t1 PUskürtmU&lerdir. Bu bölı;e
ltrı ~üney Kore piyade blrlik-

t: Utnıaktadır. 
~ ~nkaleler dünkil akınların
~· ın 180 dakika hedeflerin 
u;nde kalmı~lardır. Pilotlar 
~ enin •gayet mUkemmelo ol
lı~nu söylemektedirler. 

13 l?lcşmıs Mıllctler (Nevyor'k) 
tııı <A.A.) - Buradaki Sovyet 
~ 0ınatik çevrelerine tok ya. 
la~ kaynaklardan öğrc-nildi~ine 
~i'~ Rusya ve Uzakdoğudnki 
tcır eri bu ay sonuna doğru, 
?ıııde ve Asyanın diğer kısımla. 
lılııı a bir sulh anla~masına va
~k/rsı Yolunda Batılı devletlere 

ı te bulunacaklardır. 

tn~r1ı kaynaklar, bu teklifin, 
l~~l Un son haftasında Pekinde 
~ak Uzakdoğu sulh kon-

'feransında ortaya atılacağını be. 
lirtmekte \'e Stalin ile komünist 
Çin Baebakanı Chouen Lal ara. 
sında geçenlerde yapılan görft~ 
mede milzakere edilen baıılıca 

meselenin muhtemelen bahis 
me\-zuu teklif olduğunu söyle
mektedirler. 
Aynı kaynaklara göre, Rusya 

\'e Uıakdoğudakl peyklerinin llc 
ri sürecekleri teklif EU noktaları 
lhth•a edecektir. 

1 - Ekim ayı içinde hususi 
bir Doğu • Batı 'konferansının ya. 
pılması. 

2 - Korede atcfin kesilmesi, 
esirlerin mübadelesi iibl Pan
munjom müuıkcrelerinde halle. 
dllcmlyen meselelerin hu konfe 
ransta görüşiilmesi. 

3 - Uzakdoğudakl slyast me
selelerin umumi müzakeresi. 
Aynı kaynaklar, bahis konusu 

tC'klifin Hindistan gibi Asyalı 
bazı devletler tarafından memnu 
niyetle karEılanacağını kaydet. 
mektcdirler. 
----------~-------------

boııtgonıery ı dün 
At• a'ya de • 1 

~ \' ( Başı 1 incide) 
~ 10 unanistanda askerlik hlıme
~ resinin indirilmesi ve mas
~e :rın kısılması rrojelerlnln 
ı, etkik edileceği hilı!irilmiştir. 

-Q ar~ial !lfontgomery salı gil
lı!. Atınadan Ankaraya hareket 
-ccekur. 

l'ugoslav asktrf heyeti 
.\ Ankaraya geliyor 

!tı llna, 13 (A.P.) - KorgC'ne
~ .r l>;uı Yakçiç'in rlyasC'tindckl 
~bıı ugoslav askmi heyetinin, 
., •n ı1skcri lid('rlcriyle görllş

~IJııer Yapmak llzcrc s:ılı gUnU 
(~ aya gelmesi beklcnllmckte
t!ı~ Yug\)slav askeri heyeti 7 
~be Atinada kal:ıc:ık ve mUtea-

1\ Ankaraya gidecektir. 

t~~ernl Yalluy izmlrde 
~ti ır, 13 (A.A.) - Avrupa 
~ 1 '!.'k ku\'vetıerl karargfthın
~ıı ~Jıs~I~ ve idare ıubul b:ış
~ ckılı Korgener:ıl Jeıım Vat
~~ General Wyman'ın Kızıltul

t ıı ki l\IUttefık kara kuV\•etlerl 
~ tle: - doğu A\TUpa karargAhı-
11 1~•ret etmek ÜZC're bugün ı;a
~I'! ~O da Ankaradan İımlr as-
~ ava alanına gelmistir. 

~.ı:general Vallu'ya kurmay 
it ~ nı Albay Henry de Cih
t~; Müttefik deniz kuvvetleri 
AJ.~Y - A\Tura kararı:Ahından kt Victor Vaillant refakat et

li: eYdiler. 
~.\;rgeneral Valluy, en yeni 
~r-ı° askeri teEkilAtı olan Ge
l.: 1 WYman'ın karargtıhında 
~ıııı htiram kıtası tarafından se

arıınıştır 

neral Wyman, öğle yeme~ini 
Fransız konsolosluğunda yemls
lerdir. 

General Valluy bugUn akşam 
Uzcri uçakla Ankarayı dönmU&
tür. 
Ridgwayin :r.lyaretl hakkında 

bir yazı 
Ne\·york, 13 (A.A.)-Scripps flo 
ward gazetelerinin bugünkil baş 
yazısında, general Rldı::wayln 
Turkiye seyahatinden b:ıhsedil· 
mekte ,.o ezcümle EÖYle denil· 
mektedir: 

•General Malthew Rldgway, 
Tllrkiyeye yaptığı ilk teltlş zi
yaretinie askerlerde oldu~u ka· 
dar halk arasında da görillen 
ateşli \'atanscverlik ve derin 
memleket se\•gl inden dolayı, bu 
seyahatim, şimdiye kadar yap· 
mış olduklarımın zihne ve kal
be en çok tesir edenlerden biri· 
dir• diye tasvir etmektedir. 

Saniyen, mUttefik orduları bas 
komutanı, hudutta görllştuğil 
TUrk kara kuvvetleri komuta· 
nından ba~lıyarak, çavuşuna ka· 
dar Türk ordusunda rastladığı 
kuvvetli liderlik nsfından dır 
ziyadesiyle mUtchassis olmuştur. 

Ordu Bakanı Frank Pace'ın 
Avrupaya yaptığı seyahatten dö· 
nilsllnde, diğer memleketlerdekl 
durumundan pek aı b:ıhsederek, 
bllha.ssa \'O başlıca TUrkiyo ve 
Yunanistandnki askeri gelişme· 
lerl anlatması pek mAnalıdır. 

TUrkiyeyi ziyaret eden he· 
men herkes, oradan, Sovyet Rus. 
yanın bir tecavüıU halinde TUrk· 
!erin son sipere kadar dayanıp, 
dövüşecekleri hususunda tam ve 
kesin bir inançla dönmektedir. 
Fakat yine, ayni kimşeler, mlit
tefıklerimizden bazılıırının her 
hangi bir hal vukuunda harp 
edeceklerinden hemen hemen 
mlittefikan ciddi surette Ellphe 
etmektedirler. 

't~neraı Wyman, misafir ge
'% e karardhı gezdirdikten 
l•te' 1\ızılçullu dolaıılmıs ''e 
lt~~al!er bir müddet görUsmlle
~ı ııı..: Karargtıhtan nyrıl1J1aları
~ ~ Uteakıp şehrimizde kısa bir 
~n General Valluy ve Ge-

Un de on iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı 
ttl·ıu ( Bası ı incide) ce dokuz sene on bir ny hapse 
~t(ı~ilınUz Akıl hastanesi baş. mahkum edilmiş bulunuyordu. 
~ta Dr. Fahri CelAI bu bu

t..._ 6Unları sllylemistlr: 
t~eı lö033 doğumlu olan katil 
~a, 1 ıner Çelık ıErkcn buna 
~~tUıhastalığına mUptel5dır. öı. 
~""uen Hasan Kubildy ise cTe· 
~aıı ha &eklinde Maniıı hastalığın 
>.dııastancmlzde yatmaktadır.11 
~ ed· Tabip tarafından muaye. 
~ ~ ~1en Hasan Kubi!Ayın cesedi 
i l'il!~~ta kaldJrılmasıno IUzum 
ıı~ listür. 

ı !,Q{a;iseye el koyan savcı Nihat 
-.r. tahkıkata de\·am etmekte 

l>u 
lıaı rıunbe.>de bir intihar 

ltııı1ıt'~esir, 13 (Hususi) - Dur
?aiıııtn Akbaölar ko)ünden 15 
<tııdı a Gülcün adında bir kız 
%ar ııı a~aca asmak suretlle in 

S etmiştir. 
lıaı tısıı·tıkta bir ~aralama 

~t! ~ ıkosir, 13 (Hususi) - Su· 
·~lıt'n Karapürçek köyünden 
\'l'r1~ Avcı, kavga neticesinde Ali 
tıınu1i bıcakla yaralıyarak öldür

" I', 
~ ~ıaı.ı. 
f, d lı>lık es~rde iki mahkumlyPt 
• , ıaı esır, 13 (Hususi) - Ken 
ı; ııı~~akalamak istlyen sivil po 
, ~·~ıe l'lluruna rnıen karsı gel-
1~ ~ti. lt~h cezaevi firarisi Çanakka 
ı ı t ~2 ınet Kıran 6ehrlmlı Asli 
I~ ~ton ~ rnahkemeslnce dokuz se 

~e~ le~ı ay altı gUn hapse mah 
\ııakkdılrni tir. Mehmet Kıran 

a.ıe Ağırceza mahkemesin 

Cihanbeyllde bir koza 

Konya, 13 (Hususi) - Cuma 
gUnU mllsteri almak üzere Cıhan 
beyliye giden 355 Konya pltıkalı 
şofôr Abdullah Baka idaresinde 
ki taksi Konyayı gelirken Boz. 
dağ yakınlarında ~oför Sıtkı ida 
resinde bulunan jiple çar.pışmıı 
tır. Ani olarak \'Ukua gelen bu 
müsademede şoför Abdullah ile 
Uç yolcu lilmilş, iki kişi de ağır 
surette yaralannustır., 

Alınyadı kaza 

Antalya, 13 (Hususi) - Alan 
yaya gitmekte olan Arif Hız ida 
resındeki otobüsün freni patlama 
sından hendeğe yuvarlanmış, yol 
culardan dördü hemen, biri de 
hastaneye kaldırılırktn ölmüstilr 
Ayrıca bes kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

Leyla Murat'ın bir 

yalanlaması 

Parls, 13 - l\Iısırlı film }·ı1. 
dızı LeylA Murad İsraile 50 hin 
ıısır liralık bir teberrüde bu
lunduğu hakkında çıkarılan ha
berleri ·Milthis şeyler• di)'e \'3· 

sıflandırmış ve bu .t;ibi dedikodu
ların olsa olsa mesleki kıskıınç
lık yüzünden çıkarıldığını söy
lemi~tir. 

· aAşMAKALEDEN DEVAM Celal Bayar dün Abani' a gilti 
ft ~~,g~~ C B•6• ı incide) ive iradesi tecelli edecektir. 
~ t/ görmekte Ye memnun olmakta- Cumhurbaşkanı Turk milleti-

( Bası ı indde) ıınızdır. nin arzu \'e iradesinin kendi ai-
dulılan bu esastan blr istisna Bir memleketin, milletin ihti- le camiası içinde ve refaha ka· 
kabul edilmesi ·ıçln çok fevkaU- yaçlarının hiç bir zaman sonu vuşmak \e \atan denen bü~iik 
de sebtpler men·ut bulunmalı- gelmez. Hcrgün yeni bir ihtiyaç camia içınde. ecda?ına ve t.ari
dır. duymamak terakki denen fımılc hine Uyık hır şekılde şerefıyte 

Halbuki bil.ile cemiyetin ur- veda etmek olur. İlerleyen hlr ve istiklnıi)le y~samak clduğu
Jık hakkından ziyade şekli fize- cemiyetin ihtiyaçları çoktur. Ve nu söyle~is. buı;un Tilrk \•ata. 
rinde titreyen ,.c daima suçlu le- dalma da olacaktır. Bizim vazife- nın!n. dahılde ve hııriçte emnl
hinl' harinctiri sebep ararnn bir miı, mlllctimizin duyduğu bu ih- ye.tının tamamen. tahakkuk et
AdliJe ,·ar. Adalet makinemiz 1 tiyaclara karşı asla JAkayt kal- mış llır vaziyette . b~lun~uğunu 
ı;ok l anş i~liyor. Suçüstu yaka- mamak, onları imktın nisbetin- belırtmlş Ye de'?ışt~r ~ı: . 
!anan bir katilin ınulıakemrsl se- de, halt! lmkfınlann da Uslüne •.Bu ~uvaf~akıyetı Turk mıl· 
neltrre de\am e<ll)or. llAklm- çıkmak sureti)le kaf'61lamak için lot~nın .ıradesı .başar~ıştır. Ko
lerde \icdani kanaate göre hü- çalıı;mak ve böylece millet tara- r~.Ye ~o~~erdığımıı c~!Atlarımız 
~üm vermek alfthbeti hulun- fından mazhar olduğumuz itimat ).uksek ıtıbanmızı ~Utun dunya· 
maması, jurl usuluniln hayatı- \C muhabbete mukabele etmek- ~a duy~rmuş. T~rkun kab:amıın 
mıza girmemesi, kiiğıt dos.>aları tir. Geceli gündütlll çalışmalann lığ!nı ıcap ett~ı zaman .sılahını 
arasında boğulan ''e Udlsclcrle neticeleri kendisini göstermeğe ~ahıl ~ utllanı.ıal~ağ~ h~r k~ert 
hiç bir teması bulunma) an Tem- ba~lamı tır. Yakında daha birçok ~ ~ go .. e~mıt ~r'. u .

1 1 
·a ı 

yir ciha1Jnın yalnız: şekil \C for- yeni neticeler elde edileceğin- h~t~~. du~~a k ta~tıır:; dmuşah:~e 
mul üstiinde durması , c ''a\ıış den şilphe olunmamalıdır. C' m~ ı_r. ur mı e ı unya u.r 
15 çıkarması, anıkallarım.ııdau Milletçe ilerlemekteyiz. Arlı fil~ ının korunması gayr?t~erı· 
bir kısmının lmıdilcrlnl adalet \'e sevgili milletimiz muhtaç ol- ,~~Siır~k ro}unda S:Ö~!ekr~ığtı' bili 
mal.inesinin hlr part:ısı diye te- duğu bu ilerlemeyi elde etmek b) ette ·uk' re. tve mduvad a ·ı)ö:etı e 

l~kkl · · · ı ı-. ı 'a anın a a g s ere· 
" rılecek yeme suçunu hll- ıı;ın azım e Uı;ra~ıyor. cektir • 
ılikltri bir cani~ i reml}e!in haklı R;n~per tarlasında çalışmak: ı~ıırnııu rtıashıııı $'Özlerini ıılkı 
ıııa1.abından kurtarmak ıı;ln her ta, ıstıhsall artmakta. mahsulli !ar arasında ~ö l b'll . r . ş 
vasıtaya başnırmaları; hugiinkU k.olaylıkla satılmakta ve ~eğer ·Her bakı.;,la~ ~il~~·~ ır~e
salıtını haıırlayan sebepler ara- !~yatını bu.~mak~a~ı~. B~. şınıd!· sut bir hayata kavuşac!lğ;z. Her 
sındadır. ) e ~adar ozledığımız hır kevfı. \'atandas mesleğinde \'e bulun-

yettı .. Bunda muvaffa~ oldu~u- duğu kademede bir adım daha 
Bununla berabrr salgının fımil- nuz ıçin .sl~l~ri tebrık ederım ileri atarken hem kendi varhğı-

ll'rl bundan ıfa ibaret değil- Memleketımızın da~ndığı esas nı, hem memlekctın varlığını 
dir. Tam bir hüküm \'ermek 'e unsuru . renç~cr ,.~ 21raat unsu: arttıracaktır. Mılll iradenin sev 
ona l(Örf' dPva bulmak için esaslı ı:u t~şkıl ettıği .~çın bu mlsalı ı kiyle elbette bu vatan yüksele
bir ankete \C teshlse ihtiyaç ~erdım. Bunu so}:lemekle 6ehlr- cektir. Bu iradeye dayanan kim 
vardır. Fakat ii}le J:örfinü}or Jii !e kö~ arasında hır fark yapmak olursa olsun \•azifesi sizlere biz· 
politika menfaatleri namına ya- ıstemıyorum. Hukuk ba'kımından mettir .• 
pılan korkunç thi11C'rin; mrmlr- tam. mAnaı:ıy~e mUsavi oldııkla- Cumhurbaşkanı bu geceyi A· 
keti kanuni otorl!C'~ 1 s:ırsmakt:ı rı ~ıbi, ~hırlı ve kö~lilniln hayat bant'ta geçirecektir. 
ve harcketsi1. bırakmakta, suçlu- sevıyelcrı de bir hızaya gelmek _____ ;...._ _____________ _. 

ya baun parti slncsinde iltk:ı lizeredlr. O halde, köylll \'C şe. K b" •• h' b' 
yrri h:ımlamakfıı ı;ok tesiri olu- birli \'atanda§lar arasında fark a me mu ım Jr 
yor. Yeraltı alemine nıcnsuı> gözetmeksizin diyebiliriz ki bli-
ıtiiskiin unsurların, ikllılıır par- tun istihsal unstırlar•mız çalış. T opl!'inl ı yaptı 
ti'inin han unsurları tar:ıfınıt::ın makt:ı \'e mll\·affak olmaktadır- !il 
bir neYi ürretli SS karnesi di\'r lar. 
kıılhınılması, lıul).!arn eref ~·e Bundan bilyllk çaadet duymak 
namusa teca\iiz \'azifclrri ,·eril- tayız. Ziraatın inkişafı, milstah
mr i, kendilerinin konunların silin kazanması, tüccarın \'e es. 
hükmüne ka~ı himayeye m:ızhnr nafın dıı alışverl~ hacmini art
fflilmeleri; hugünkii elim \'atl- tınr. BUtUn bu unsurların ka
~·cli ha7Jrlayan Amiller arasında- zançlarının artmasıyle milli ser
ctır. vet gelişir, de\'let hazinesi zen-

( Başı l incide) 
\'am eden bu toplantıda gorü~ü· 
len mevzular arasında allın sto
ku \'aııyelının de bulunduğu sa. 
nılmaktadır. 

<icçenll'rde İngiltere n:ışh~kanı C"lıtırclılll lılr fopl:ın!ıda nutuk \'f'rrr,..i!l m:ıda kndın ve erkek· 
ten mürekkep altı grPç. C'hnrclıill'i .sıısh:rıı1:ı~a çalı~mışl:ır ,,e' krnıli~ini harıı proı1ag:ındası yap. 

m:ıl.;h Jt'1ını clnıi~lcnlir. Gençler poli!ıı tarafınıl:ın pk:ıt~nmıstır. 

Ru hnl böylece de\'am ede- ginleşlr. O zaman ne olur? Ce· 
nıcı. Ilükumetiyle. adliye lyle, \'ap hasltllr: o zaman da vollar 
1abıtası~ le, partileriyle, namuslu yapılır, sular getirilir, nehirler 
basınıyle brrabC'r mcmlel;etln tanzim edilir. Köpri.iler kurulur. 
biitün ni~a?' kuwctlcri, yer:ıltı sıhhat ve irfan sahalarında çalı· 
kmvctlerının ta kınlığınıı karşı şılır \'O nihavet aziz vatanımızı 
elbirliltiyle ı;errrber olmalıdır. kor~mak için· Tilrk milletine 15-
Şrr kunrtlrrinin ha~ını boş hı- yık muhteşem bir ordu yaratı

Bilindığl gibi birkaç ay ev
' el lıberas) on prensıplerinden 
\'azgeçmeden ithalltı tahdit et
mek maksadilc hır karar alınmıs 
Ye bankalar ithaltıttı tilccardan 
eskiden yilıde 5-10 marj alırken 
bunu yüzde 35-50 ye çıkarmıştır. 
ihracat kampanyamızın başladı. 
ğı bir sırada bugilnkl.i toplantıda 
alınan kararlara ehemmiyet \'e

rllmektcdlr. .. 
rakmakta de\'am rdersC'k '\'e Jk- Jır. 
tidarın bazı un urlarını, düşkün 
seclyelltr.rlc ittifaktan '\'a1ı;etme

Milletimiz çalışıyor. Dahili ve 
harici c-mnlyetimiı 6imdiye ka
dar misline rastlanmamış dere
cede mDkemmeldir. Ordumuz 

Teknik Universite 
Hakkında bir ra"nr l:e ısrarla davet etmez ek, h:fl

mai inhilaJe do nı glılcn f'lİm 
hlr giıli~in mes'ulin~tine hep 
hirılrn ortak olmu oluruz. Şer 
salımına karşı milli 'kdnnı h:ıs
asiyrtlr harekete gcrlnnek za-
manı gelmiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Orf adoğu için 
Yeni müdafaa 
Teskilah • 

<Rosı 1. rlrleı 
göre, esas itibariyle tnglliı
ler su yolda bir harekete ta
raflardır: Arapların lsblrliği 
ni sağlamak için son ve tıcll 
bir teşebbü il mUtcakıp, bu 
i~blrlıği temin edilcm~e 
dahi komutanlık teşkilAlının 
kurulmasına girişilmelidir. 

Buna mukabil, yine resmi 

do ''azifcsi başında kahramanca C Ra51 1 incide) 
kendisini gıi teriyor. Mıllellmizln Teknik Üni\'ersıte Hıboratuvarı
biitiın ümitleri yakın bir istik- nın genişletilmesi icap ettiğinı, 
halde tahakkuk' edecektir. Ben bu ünucrsilenin Türkiyenin dun 
buna sureti kat'~·cdıı inanmış kU \e buıunkü kalkınmasında 
bir fert olarak konuşuyorum: mühim bır rol oynadıltını belirt
Tilrk mllleti büyüktilr. Daha da miş, isUkbalde de Türkiyenin ile
bil) ilyecektir. Ve bizler milleti- ri ve medeni bir seviyeye ulaş· 
mizin bu muhteşem istikballni ması dh·a•ında bu üniversiteye 
sermeden ölmiyeceğiı.• olan ihtiyacın ehemmiyetine 

B:ıyarın Boludaki beyanatı işaret etmi&tir. • 

ı 
Bolu 13 (r\.A.) - Cumhurba5. Profc·ör. ilnivC'r&itede ictimat 

kanı Celal Bayar belediye tarihi ve coğrafi mevzuların da 
balkonundan meydanı dolduran okutulmasını miidafaa etmekte 
halka yaptığı hitabede, kendisi· hugliıı bir çok Batı üniversite· 
ne gö terilen samimi tezahlirle· sinde hu yolda bir cereyan baş. 
re teşekkür etmiş, bu kadar mil ladığını llAve etmektedir. Milte. 
barck insanlar ir;in çalışmaktan hassıs. Ankarayı bir Avrupa şeh 
bil) Uk bir zevk ''e babtıyarlık I ri kadar temız \'C mamur bulmus 
duymakta olduğunu belirtmiş ve hınTanlıl!ını ifade etmiştir. ' 
se\'gili milletinin hizmetinde - -M-- ---- -
mevkilnin ne olursa olsun haya. c. Ghoo Karadenız 
tımın sonuna kadar çalışacağım • seyahatine çıktı 
\C canımı Allahıma teslim edın· 
ccye kadar elimden geleni ver- Ankara, l3 <A.A.) - Birlecik 
mekten hiç bir an geri durmıya· Amerıka hü\'ük cicisi 'l\lr. le 
cağım demiştir. Ghee ,.e eşi bu sabah 10 ı:Un de-
Cumhurbaşkanımıı sllzlerine \•am edecek bir Karadeniz seya-

U~ak mühcndlslcrini!en Joe Smith Vl' ırbi!aslarının yaptı~ı tngilil havı 
yeni trpkili ııv uçaklarından biri uçu'} p~nısında 

kuvvetlerine alt 

mahfıllerc gore, Birleşik A
merıka, Batılı devletlerin, A· 
rapların iştiraki olmaksızın 
bir kEkilat kurmaya talıs
malarının yanlış bir hareket 
olııcağı kanaatindedir . 

şöyle devam etmiştir: haline cıkmı~ıardır. 
• Slıe davamızın ilerlemekte Amerikan bUyük elçisi bu se-

olduğunu söyliyebilirim. Demok· \'ahatinde Samsun, Giresun. Trab 
rast ve hilrrlyet davamızın mem ton, Rlıe ''e Çoruh \'illvetlerini 
Jeketimlz:de kökleştiğini gör· dola~arak burahrda tctkiklerd~ 
mekteylz. BUyilk milletimızin bulıınaı-aktır. Mc Ghee ''e esi, 
demokrasi yolunda az bir ıa· Kars \'e Erzuruma ıia uğrııdıktan 
manda elde ettiği muvaffaklyet· ~onra Ankaraya avdet edecekler 
ler karşısında gurur duywamak dlr. 

Uçak kazasmm 
Sebebi tahkik 
Ediliyor 

( Başı 1 incide) 

lıdeta bu kamyonu yalayarak gec 
miş, korkudan arabayı durduran 
şofôr yol kenarındaki tarlaya 
kaçmıştır. Bundan sonra ayni 
uçak kaza yerine tahminen 300 
metre mesafede bulunan sığır 
sürüleri üzerine pike yaparak 
tekrar ha\'alıınmıe ve bu sırada, 
noğray gölünü kurutma kanalın
da çalışan ve iş yerine gitmek
le olan i~çi dolu iki kamyona 
bUtUn hızıyle çarparak parçalan
mıstır. 

Bu çarpışmada kamyonda bu

lunan on ki&i derhal ölmüş, te~
men Doğan Gilrsal da yaralan
mıştır. 

Ankaradan hfıdiseyl tahkik 
için gelen askeri bir heyet uçak 
kazasının sebep ve mahiyetini 
incelemiştir. Yarın Sivrihls:ır 
Cumhuriyet Savcısının do iştira
ki~ le vak'a yerinde bir keşif )'D

pılacaktır. Yaralı olduğu için 
hastaneye k:ıldınlan teğmen Do
ğan Gürsalın sıhhi durumu iyf. 
dir. Kazada ölenlerin cenazelerı 
bugün hazin bir merasimle kal· 
dırılmıştır. 

Allna ch·ırında bir uçak kızası 
oldu 

Atlna 13 (A.A.) - Atina el· 
varında düşerek parçalanan bir 
uçak 15 yaşındaki bir çocuğun 
ölumU ile 17 yaşındaki kıı kar 
deşlnin ~aralanmasına sebep ol 
muştur. Utağın pilotu da kaza 
neticesinde ölmüştür. 

• 

lstihsalimiz 
Hakkında 
«Economisf» in 
Yazısı 

'lı'ıfın .tfııfllt 

Londra, 13 - İngilterenln ta
nınmış iktısadi dergilerinı!en E
conomlst, Tiirklyenin rekor zirai 
istihsaline hn~rettHU bir maka
lede, istıhs~lin çok iyi karıılandı
ğını ilAvr. etmektedir. 

J~conomist, Türkler hu gpıu• 

lstibsaUn ihracat fulalı~ını bir 
huçıık ilA 2 milyon ton arasınd:ı 
tahmin etmektedirler demiş ve 
şunları da kaydetmiştir: 

Bu netire!e varılmasında, Türk 
ler_in ı;a~lam görU~lerl, Amerika· 

nın lktı~adl \'e mftll yardımı ve 
aynı zamanda havaların mUsait 
ı:llmr.sl rol oynamıştır. 

Geçen sene r.lde edilen netiı'.:f'· 
ler, harbı!en e\'\'l'lkl rakamlara 
nazaran rllzd,. 45 bir fazlalık kay 

drlmlstl. Bu sene ise hu ni~hf't 
daha ela artmıştır. Ziraat Banka
~ının zirai krerlilerl 1937 ı;ene~ln 
rle yalnız 31 milyon Türk llra~ı 
iken simrli bu kredi!P.r 900 mil
yon Türk lirasından fazladır.• 

Economist dergisi TUrkiyedP 
eldr. edilen zlrat inki$ah da anı 
hatları ilP. anlatmakta ve !iÖyle 
demekteı!lr: 

•Tilrkiyede Marshall Planı tat 
blk mevkiine konduğu yıl. isley~. 
bilecek halde memtP.kette iki bin 
traktör me\·cuttu. Şimdi i!e bu 
rakam 2!5 000 e yüks!lmletir A•· 
nı zamsnda hil'lPrre knmbina \e 
makine de mevcuttur.• 

Ordu atletlerinin 
Kopenhag' daki 
Muvaff akiyeti 

Kopenhang, 13 - Beynelmi
lel Ordulararası Atletizm Şampj 
yonası bugün burada, Prens 
Knud ve e,I Prenses Carollna'
nın da ~eyrettiği bily{lk bir ka· 
!abalık önünde ba~lamııtır. 

Bu mu~ıhakalara iştirak eden 
Türk ordusu atletizm ekibi hiç 
de küçüm&enmiyecek gilzel neli 
celer almıslardır. 

Filhakika bu arada, O~ adım 
atlamada yrni bir ordulararsı re l 
kor tesi5 eden Ti.irk atleti Ruhi 
Sarıalp b•ı suretle yine kendine • ı 

ait olan eski rekorunu yenilemiş 
olmaktadır. 

Trknik neticeler a$ağıdadır: 
Sırıkla Atlama: 

1) Ertladis (Yunan) 
2· Brinson (Amerika) 

Giille Atma: 

3.00 

1) Brunchell <Amerika) 14.19 
2) Sabourin (Fransa) H.05 
3) .Nuri Turan (Tilrk) 14.05 

5000 Metre: 
1) Labidl (F.ransı) lS.10.6/10 
2 ) C. Önel CTUrk) 15.13.4/10 

Üç Adım: 
1) Ruhi Sarıalp (Tilrk) 14.84 

2) Thomas <Amerika) 

3) Michıll (Yunan5 

14.67 

H.19 

Bu kar~ılışmadı birinci Jtelen 
Ruhi Sarıalp yine kendine alt o
hın 14 metre 79 santimlik eski 
rekorunu yenilemis olmaktadır. 
Çekiç atma: 

1) Agnetti (İtalyan) 49,06 

Bunun dışında Birleşik A· 
merika, İngiltere, Tiirkiyr, 
1-'r:ınsa ve diğer ilgili devlet. 
!erin esas noktalar üzerinde 
tam mutabakat halinde ol
dukları bildirilmektedir, Bu 
noktalar şunlardır: 

1 - İlk defa ortaya atılan 
bir Ortadoğu sKomutanlığııı 
fikrinden \'aıgeçllmesl \'e bu 
na bir Ortadoğu mUdafaa 
teskilfıtının tercihi, 

2 - Milttdik planlar ol· 
gunlaşır olgunlaşmaz müm
kün olan sür'atle Araplara 
) eni bir tekarrUpte bulunul
ması, 

4 kurucu devletle Avustral 
ya,' Yeni Zclfında ve Güney 
Afrika bu yıl ıptidasındaıı 
beri meselC'yl gayriresmi şe
kilrle aralarında görilşmek
tedirler. 

l\Iüttefiklerin nihai gayesi, 
stratejik bakımdan dün)·anın 
en önemli bölgC'lerindcı> bi· 
rinde yani Ortadof,uda, as
kert kudreti koordine etmek 
surctivle, Rusyaya karşı hür 
de\·letlerln müdafaalarını 
kuvvetlendirmektir. nilcliril
dlğine göre: franda gittikte 
artan siyasi lstlkrarsı7.lık kar 
sısınrla bövle bir teskilAtn O· 
lan IUzum daha acil bir ~e
kil almıştır. 

................................. 

2) Burton (Amerika) 
3) İskender (Türk) 

ROO llletre: 

44.42 
43.68 

1) Rodibauch (Amerika) l.56 

! milmkün değildir. De\'let ve hU· Bllvfik f"lçl hueketlnı'len evvel 
kOmet, halk için halkla beraber kendisiyle törüsen hasın men
\'e halk yolu ile idare edildB;i suplarına. •Bu &evahati uzun ı.ıı
z .. ma:ı bUtl.in mlıskülatın yenilip mandanbcri ''aom1k nivetinıiıo 
muvaffakivete varıldığını her oldu~unu. Karadtıniz hölıtesinb 
ıam n iddia etmişizdir. Hfıle'1 ı:erek tahll ı:Dzelllkleri gercks• 
bu dil tunın tatbikatını bizzat tarihi hakkırııia blrcok s"'vler 
ormektcyiz. Bugün artık milli !•ittiğini• söylemiş ~P bu hi:>lge

ır de haricinde memleketimizde lerde calışan insanlarla Yakın
de\lel \'e hükumet idaresine kal dan temıı~ etmek arzusunda bu
kışılmasına imkAn kalmamıştır. hınduğunu sözlerine ilAve etmi~-

Daima Tlırk mllletlnln arzu tir. 

İlôve111i%deki b1ılı11aco11ııı 

lıalledil11ıiş şekli 

2) E. Koçak (Tilrk) 1 56.5/10 
Bu yarış fevkalAde çekişmeli 

olmuş. çok heyersnlı safhalar ar ı 
zetıikten sonra Amerikalı atletin 
çok az bir farkla blrinclllği !le 1 
sona ermi~tir. 
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YAZISI: Sanyer cinayeM 
Tahkikatı e 

(Başı 2 incide) 
eden d er icra \ekilleri amme 
tıı m.n n bozulma ıııdan nasıl 
oldu ct.ı tela a düşmcdılcr·: .. 
Du su.ıllere karşı mevzuu b:ıh
slmı:ı: ecnebt rnuhcıbir gibi bi
:z. m dc mcm1ekette allavatı 
garp dusturlarına göre ele ;lıp 
b,r muhakeme}<' tabi tutmak; 
doğru dc ıldıro db e bir çıkar 
:-ı ol ar mamıza, sanırım. e\'\ c. 
Jcm rde bızzat hadı:;e ile alil· 
kadar ol n zımamdarlarımı:ı: 
mfisaade ctmezlrr. l\luh:ıkeme 
~~ilme lerındekı kudret 'e 
k \'etten şuphe etme,> e h ç 
kını emn hakkı )Oktur. Sadece 
'c sadcce ammC' nızamına hur 
DlC't• { krı \ e tekavy !d 1 bJ 
mcfluçl)CtC' mani olmak fç.n 
J.;afıjdı, gibı gôrunur, Amme 
mzamı' .. Bu nızam mu\:ıcrhe-
1. ndc bıllarz butçclcr h kkın
caki Ana;a~a hukmunc ~ançi
zılmc ı hfıdı c inde -93 Kanunu 
E :ı ı ının t tıl edıl me ı hfid.~c 
eı ara ında ke.> fı.> et bakımın
dan ne faı k tasan ur cdebilı
rız? .. 

Sevim Ba.ay isrnınde bir kızın 
bir itiraz göstermeden pekali\ Sarı)erde öldıirülme:ıi ile ncti
i tırak cdcbılmektedir. celenen cin:ı; el n faili henüı 
Fakat Anaj ... sa: ·Tlirkıje D v bulunam:ımıstır. Bazı gazetelerin 
leli bır Cumhuri;ettırıı \e «Ha- kııın da~ısının mahkeme.>e \e· 

kimi}et kayıtsız ~artsız mıllc· rıldtğine dair }aldıkları habeı·· 
tındirn der. Yirmi bir mıl,>on lerın doğru olmadığı anlaşılmak· 
hep bir araya gelip mcmlekc· ı tadır. Bununla beraber, ıiç kişi 
tı idare edemiyeceği \C o ara· ale)hinde cwclce bildirdiğimı:ı: 
da amme nizamını koru)amıya ı;ıbi bazı deliller me\eut oldul:u 
cağı içın ) ine Anaya a Tiırk so,> lenmcktedır. 
Mılletıne irade inin izharı için Son \aziyete göre ıihiulerde 
millch;ekillerini go tcmuşlir. hakim olan kıınaat, bu cinayetin, 
Bıitun rncml ket mü,acche in- se\iycli biri tarafından C\'\'eldeıı 
de amme nızamı rrncide edi- hıızırlanarak işlenmiş olduğudur. 
lirken ek erı:;ctı tc kil eden Bılhassa 1\laden mevkiinde otu. 
mılfat,ekıllerının durum \e tu. ran \C ano:mal olduğu söylenen 
tumu ncdır? .. Bu dunım \e tu, adamın bo}lc bir cinayette par
tum mcvzuunda parti dı ıpli· mağı olduğu ihtimalleri ku\'\'et. 
lll• fıkrinın 1945--1950 dev- Jenmektcdif. 5-6 ay once Hatice 
resinden mukadclcmki malum K.ırapolge ısmindc hır kızın ay-1 
-=eklini tamamen ıktı ap ctTftt· nı şekılde öldürüldüğü, Feriha 
dıyse <'lmek lııcre bir dedrde isminde hır k:ıdının da taarruıa 
bulunduğuna hukmedcrken ~a· uğr:ıdığı hatırlardadır. Zabıta bu 
nılmadığınnza emıniz. ?ılU\afa. hU$USlan ela tahkik etmektedir. 
kati tutar görünen matbuatın 

* Kanun hUktamlerinı bir tara· 
fa ko)mak &uret yle amme 

11 Lamına mc.} dan okur m al
lerden hala de\am d p oldl'n 
re mi Hanlar me el • .. c;ı:. 
nun bırinde bir malmüd:.ırli: 
tersi donerek tahsis cdıldıği ma 
halden ga~rhe beş }ıiz lıra 
s:ırfcdt\ erse za\ al!ıyı derhal 
ç;ı}}aka ederek en :ı51ğ.1 tM· 
nıınc mahkum ederler. Beri 
tarafta ise •memleket matbua
tını tutma 'eya kalkındırmu 
dı) e blitçelcrimlzde bir fasıl 'e 
) a madde olmadığı halde mıl
~ onlardan muteşckkıl ilan pa
ralaTının muhlm kısmı asıl ga
Jesındcn kın dırılarak bu nam 
altında ıhukumch 1 tutma)a 
memur gazeteler yeti tirme~c 
'c be le meye tahsis cdılmiş bu 
lunmaktadır. Amme niıamı ~
şık r şckılde muhteldir. Butçe 
tatbıkatı için bütçe kanunları 
son maddelerinde muayyen b:r 
'ekllc i terlikleri kadar husu
~. bır mes'uli~ et tevcih etsin
ler, me,zuubahsımiz hadisede 
hukumet azasının ) ersiz tc

sanud • une o 'ekil dahi h.c 

EDEBIY ATÇININ KADERi ı 

~ alnız muhalifleri susturmakla o s J\. 
mukayı.ed olmadı •ına d:ıır mı· 

saller hiç de eksik dcgıldir 
lcr. t t norsıı-ının 13.9.195:! fia tları 

Bu halleri bizde de ı.aman-. 
mı halledecek? 

- İntihal dcvrlndc~lz. z • 
mım ile bu gıbi ha!lcr duz lc
ccktır, dcnılmektcdır. İktıdar 
mebu lannın tesellısı de budur, 
gıbi görunmektedır. 

:Fakat .. zaman• Amilinin o ka 
dar mlirlı\\etkar hır fımıl ol
duğuna bılhass:ı bızlcr gu\en· 
memeliyız. Kanunı Sultan Sıl· 
le) man neslinin bugunku to· 
runları goı.lcrımızi tarıhe çe· 
vırırken pek o kadar genlere 
de gitmiyerck kendi kendimize 
sormalıyıı : 

1 Seri 1l 

.lrılıf ıre,,..nıı 

790 GO '191 

:!50 'O :!SO 30 
o so o. !) 

o so 4i so 
ııı oı 11~.oa 

'1l'i 6S 40 T:l 68.<&0 

ı 00 Bele ka fran:ı 
100 Drahmi 

1 O Ceko onk kur. 

5110 G 110 

1.l';ill l Cll 

5 50 550 
1 0 lsT~Ç Kıır. 54 12 0 51,12 50 

ESllA'.\1 n TAHVİLAT 
~;, 7 FAİZLİ l AH\!İJ,UR 

Sı.-11 • Erzurum I 
!' Vft• • Erzurum :! 7 
l gu DeınJryo 11 I 

lllU Dtmlnoıu II 
19 il D ,.,-oh:ı llI 

M M dafaa I 

:1.00 

~- 50 
:!3 ss 
~:?.ı&O 

:?~ 110 

:?3.15 
:!2 (5 

~:.ss 

- Camianın hudull:ırı daha 
Tanzimatta nerclerdc~dl 'e bu. 
gün nerelerdedır? .. Tanzimat· 
t:ın bu >ana hudut arkasında 
bıraktığımı:ı: camia kardc !eri· 
miz ne oldular ve şurada bu
rada kılıç arlıl'.:ı kurtulup kal-
mış olanlar 'arsa onlar da =~ '5 
bugıln ne haldcdırler?.. :ıı 110 

Bu acı suallere ıılacağımız a- ---------~ 
cı cevaplar arasında amme nl· ı ~~ ' FAİZL1 TAU"İLUa 
zammı muhafaza hu u undaki ----- -------
hatalara da bu~ uk bır >er \ e- ı 
rılcceğıni unutma)alım. 

:i'iamık Zeki \Rı\1, 
l\a kınn a JII 
l!ll'I İsi krazı 1 

10 ııı 2 krıw I1 
11119 Ja barı 

103.00 

103.00 
J08.10 
lOs.10 
ıo~.oo 

ıos oo 
lOi 00 

~~ 5 F.dzıJ T.4. RVİU . .!K h.asm karsısmda • Gündelik 
edebiyatç ı larımız 

ÇI}~ ı 4 üocüdc) 
o gazeteler lçııı fıuyu~ bır :> iık 
olnıadıgı gıbı Turk kuıtıu-nnün 
canlılık, haıeket kazanması )O· 

lunda atılacak adımların en ö
nenılısını te k l edebilır. Bilin
d ğl üzere gaLetelcr büyük top· 
luluklara )Ol gostcren bırer reh 
bcrdır. Edebi)ata, san'at:ı gerek 
lı ) erı 'c değeri \eren gazete
lcrın sa.> ı ı arttıkça; Türk edc
bı) atı, :;an'ah da o derece geli-
r.cck, zengınleşecek. Ama ne 
'azık ki, basın ha) atımıza bir 
goz atar :ıtma:ı: derin bır fnkı
sar du:.mam:ık imkansız .. Edebi 
)at adamına karsı aşırı bir ilgi ı 
s.zlık içınde bulunan, onları fi. 
dcta kuçüm ben gazl'telerimiz 
bu.> uk çoğunlugu teşkil eğiyor. 
Ancak on zamanlarda bazı ga
zetelerde ufak telek kıpırdama· 
Iar ur. Değerli hıka)ecilcrimizin 
c erlerıni gormek. arada bır san' 
at konusunda yazılara rastgel· 
n ek mümkün olu.> or. Şu v:ır ki, 
bu kadarcık kıpırdamanın ede
bı~atımızın gelı mesi içın büyük 
hır fa)dası olamaz. Haftada iki 
lıç defo büyUk spor sa~faları ya
pan, zabıta tC'frıkolarına yer ve
ren gazetclerımiz onbes günde 
bır san'at \C cdebıyat sayfası 
yapmo)ı akıllarından bılc geçir· 
nu~orlar. Tek mazeret de •okıı· 
) ucu i tembor• dur. 

l'debi}atçıyı evçi>le kar ıladı/!ı, 
bağrına ba tı ı zaman kiıltur 
diınyamızdakı ıcn-1 nhk bu,gun· 
kunden haylı farklı olaeaklır. E· 
debiyatçının kaderinin duzl'lcbil 
mesınin bir çaresi de gıindclik 
basına bağlıdır. 

OKTAY J\KBı\L 

Yılan sokmasından 

kurtulmak mümkün 
Kalkütn 13 (H.ll.S.) - Kal· I 

l:Ut:ı unherntc i kim:ıa fakUlte· 
sinde Dr. B. N. Ghosh bugün 
sun i teneffüs Ue insanların kob 
ra :> ılanı sokmasından kurtula· 
bıleeeğini söylemiştir. 

Dr. Ghosh'a gorc Hindistanda 
her :ı ıl 30 bın kişi kobra :> ılanı 
sokmasından ölmektedir. 

Ghosh ve me lekda ları yılan 
zehiri lızerindc çalışmaktadırl, r: 
Yine Dr. Ghosh'un belirttiğine 
Nôre kobra zehırindeki tok inler 
kalb atımı ve tenclfiıs edebilme 
sayesinde aynlabilmekte \e kob 
ra zehirinin öldUrücO oluşunun 
sebebi teneffüs cdemcyişten ile
ri gelmektedir. Sun'i tC'nefflis 
ile kalbi attırıp birçok hayat kur 
tulabilecektir. 

3000 kobradan alınan 200 grm. 
zehirl Dr. Ghosh, 12 senelik 
tecrübeleri zarfında kullanmış· 

tır. 

Emekli Sandığı emekli 

memurlara ev yaptıracak 

Erııanl 

lkra re 1 1938 
lkrambtll :ı.ı. l1 da!u 

:?7.00 
:.'3.75 

1 
10" s 

100 os 
100.50 

'O 4.5 F'Aİzt,1 TAH\'İU,ER 
10:? llO 

BA~ 1. lllSSt:l,1':10 

l\lerkeı Dank. 

h Banka!J N. 
l"apı Kre<ll n. 
T. Ti net B. 
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O 1 uyon And. 

~ 60 b ue A.ııd, 

:?13 00 
ııs.so 

l:!.o&5 

11.oa 
30 00 
~5 00 

11500 

U:l.'IS 

1120() 

PAIUS l'lOlt~ .\S I Al.T1N ,f.\TI 

511) O O l'r. 
40S Fr. 

SEıtu:sı Pi\' ASADA 
oöYtzu: ııı 

Dolar eek'er 
lJolar :S Y. 
İnıtre Fr. 

1115-11.25 

20 ıo-ıo so 
4'l3-o&3S 

4 !l-433 

.Ul-411 

2o:ı-ıo:ı 2s 

SAftRAFl.AftJ)..\ Al, l'lııı. 

l&&ıı'ar 

4'.i as 
z~.r;o 

ı;ı.ıo 

87 (5 
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Bu Fı1aUar ( DJl.A.) Ajanu l&ra• 

f dan uı~ l:! t• tub t tdl l1 lr. 

ZAYİ 

.. ,,.--->-
\'OLVO harb ıonrası Ttirk.lyeye ilk DİZEL kamyonu gônderen fabrlkadır. Hfllen gelmek· 
te olan ıon model 1952 VOLVO Dizel kam~onları en müteklıınll \e memleketimizin Arı· 

• zalı )'ollanna en eh eri~ll bulunan tak\'iycll yegflne DİZEL kamyonlarıdır. 

YOLVO fABfttUURINlN m@OEKI so~ı • S[NH x H ıu ıt HCRUBHlRI tmSULODOA. 

-uı.u~h·C • .. t •1 t 

1 • OıreH eaıetsyon!a !nO f. S. \um· 
:r~e VOLYO OIESEl motoıı 

1 • Cılt ~··e~li. hloı aoır ııoı. lak· 
Y1 1elı dıhnyel s . liu ıeieı üte karsı'•\h tıa lreR 

2 • CeNebıl r .sılındır ~amltUerı f m 
1 pıı 

3 • Sarıı111ı .ımı t'e• VM··ıu 
recuıaıor 

s,I R,11 !il 

9 . l1mılen c- len ıe umı im~ 
sct~ı matıJ,lı 

• . cıt ı tımalı u tııı ruıına ıı ,mı 
t,a'ıl tıre SİJQl • 

ıo -tas' ııer ıo.cox ?O re 12 ~;ıı oır. 

11 • 1 a v yç'ı mı 
5 • Kanık bılyarı o~ Mıı 12 · Bır ıeme rrıaıoııa ı .ı.ı~ olmk 
6 • Sen~ıo es vıtes ~~ıusu 5 ı'ııl 1 

geri 
100 k: o metre i.ateder. 

t9~2MOO!ll VOL VO Dil SH 
rn.noııLARI r.n ~il (K(TIMIZ YOl LARillA 
lU UYCUN llCArH N!Kll VASITASIOIR. 

TUF.KIYE MU~HASIR ITHAlATCISI 

', ·-~ ~-()6'./J, --..-------ı\.\E_l~-~-~~_._:T_•~ __ !'.._~_!'_L_1\ __ _ ...,.., - .,.. ~ '11'~ ,..,,u••• • ._.,.&T • ••t•nbul T••••on1 •2•73. •O• llo 

Taksim Sıraselviler 86 Telefon : 41 159 
Yatılı 

Erkek YENİ KOL Yatısız 

Kız 

ıu: - urıa - Lıse 

INGILIZCE - FRANSIZCA 

1 
Öğretimine ilkokuldan itibaren fazla zaman \'C önem verir. Ciddiyctı disiplinli, miışfik ter· 
lıi} e usulü. gı~a ve sıhhat,_ çaltşt.ı rma 'c öğ:etnıe işle.rinde ki titizlıği ile tanınmıştır. Tesisatı 
kusursuz 'e bınaları kalorıferlıdır. OTOBl s SEHVISI vardır. Kayıtlarını henüz :ı enilcmemis 
.. mahdut miktardaki eski üğrencıler ~erme yemleri alınacaktır 

U E:ıliı l 19:>2 - P.\ ZAR 

İSTAXBUL 

tz,"7 Atıl e n PT<lrruı:ı 13,00 Ha 
bu tr 13,lS Su erltrl 13,30 Dıııa 

m ı il (Pi ) 14 00 Sukılar Ol.'111an 
};tdet Cı 1 H,30 Haflaoın f m nldm 

1 ( ı·ı.) u,,., Turkiıler 1s,oo Pazar J,;on· 

atrl ( l'I ) 16,00 Sırkı u Turkul•r 
(l'I) 10,:0 ııan. ıcuılfi (Pi) 17,00 

ı:uıarııı tarılıl 17,llO 5arkılar Oku)·aa 

l:tnıaı Kamı! Guııtnç ı~.oo U~roncı 

ıaa 1 4S C.:ocnk opera!arrnd.tn nı,:odi 

!er (l'I) 19 00 Haberler lP,ı:; 5arkılar 

Q:.a)aD l'erıhan Al ındaf 11> .C:i J.:ucuk 
Orka•lrada ıılle'od •r 20,lS Radro r;a· 

u ul :?O,aO J:adJ"D •rb.k'er fulı zı 10 

Teni bulııılar 21 '::O D.nlencl •~ rlı 
I• tllrr ::::::,oo Sı>0r habtrl~rl z:::,ıo 

l'ırıno melodılerl 2:,:ıo Haf anın bn· 

tekin (rl ) ::::,4S 11abtrler :::3,00 I"T<I• 
ramlar 2:: OS Sndıflnil at\ltr (l'l.) 

23,30 I>anı o UJ maı tı (Pl.) :!i,00 

Kapan: ı . 

* nuıı;: C~1' ııtslTE ıunroso 

20, t.'I A~ı!.ı n Tur'lc m6~lll (l'I) 

120,(5 Bir hıı!ıalıl: prorramııı. taUlml 

:!O,SO Elh k Balı mu:~I (l'l) ::!,Ou 

E:apanıı. 

Yabancı memleketlere 
Gönderilecek 

Milli Eğitim Bakanlığında n : 

.. 
Oğrenci 

1 - Maden Tetkik \e Arama Enstitüsü Genel l\rtidürlıiğli 
he abına 1952 - 1953 ders yılında 1416 sa)ılı kanun 
U)arınra. A\rupa ve Amrrıka~a gôndcrılc1:ck 10 öğ 
renci hakkındaki llanınmdaki hazı hu uslar, aşağırla 
tcsbit edildiği şckıldc dl.!ğiştirilnııs ve fükaıılığıınıza 
mür:ıraat sliresi uzatılmıştır. 

2 - Jeoloji doktorası yaptırılacak Uç <'rkr.k iigrcııci ile ma 
elen ıniihcndisi yetiştirilecek dort erkek öğrenci Av· 
rupa'ya, petrol mühenrbi yeti~tirılccek iiç erkek ö~· 
reııei ele Amerika'ya gcinderilccektir. 

3 - Bnkanlıl:ımızra Ankara 'da yapılacak müsabaka imtihan. 
larına gireceklerde aranacak 'ası!lar şunlardır: 
a) J coloji doktorası yaptırılaeakların Fen Faklıltesi jc. 

oloji kısmı mezunu olmaları, 
b) Maden \'C Petrol l\!ühendis1iği tahsili )'aptırılaeak

ların lise olgunluk sınavını vermiş olmaları şartiyle, 
Zonguldak l\ladcn Teknik Okulu mezunu, 1 tanbul 
Teknik Okulu mezunu, İstanbul Hobcrt Kollcj Mü 
hcııdislik kısmı mezunu olmaları \'eya Teknik Ün!
' crsite öğrencisi olup en aı birinci sınıfı hasarı ile 
geçmiş bulunmaları, 

e) :\lü abaka imtihanına girerek olanlardan Fen Fakiil· 
tcsi Jeoloji kısmı mezunlarının Azamı 2.i, diğerle· 
rinln 23 yaşını bitiı' memiş olmaları (Askerliğini ya. 
panlar için yukarıdaki }'aşl:ıra birer yıl daha na, e 
edilil'.), 

d) :ıtüsabakn imtihanlarına girecek ada~ laroan. ' laden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünden başka bir kuruma 
karşı mecbur] hizmeti olanların, bu mecburi hiz· 
metlerini derhal l\laden Tetkik ve Arama Enstitü
sunc de\ rettirebileceJr: durumda olmaları, 

e) Heyeti sıhhiyece yapılacak sağlık muayene inde, Av 
rupa veya Ame'('ika'da tahsil ve Türkiye'nin her· 
hangi bir yerinde rnzife ~npmalarına miıni bir hal
lerinin bulunmamaları lazımdır. 

Arıı sıra bır gazete böyle bir 
s .>Ia açar, fakat çok geçmeden 
\ azgcçcr. Halbuki dıkk:ıt edılir
sc gazetelerde hazırlanan edebi· 
~at. san•at sa) falarını ıdare e
denler d;ııma edebi,> atla, s:ın'at 
la ılgisl olma) an kimselerdir. Bu 
) uzden de o sayfalar bır takım 
~crsız, mana ıı yazılarla dolar. 
Ne ıaman değerli imzaların bir 
ara) a toplandığı bir edebi) at say 
fası açılmışsa bunu san'attan an. 
la)an bır kimse yapmıştır. Ö}le 
olunca cin o s:ı)fa tutunmus, ge· 
rekli ilgiyi toplamıştır. Bura
cıkta yıllarca önce t:lus Gazc
tcslnın açtığı cGuzcl San'aUarıı ı 
&a)fasını hatırlatmak i terim. 

Ankara, 13 ( ~nka) - Emekli 
Sandığı kanununu tadı! eden ye. 
ni bir kanun tasarısı hazırlan. 

mnktadır. Bu tasarıya ~ore, E
mekll sandığına bağlı memur ve 
mUstahdemlcrc ev yaptırmak 
lizerc ntC\'cut sermaycsınin beş. 
te biri ayrılmnktadır. Şimdılik 
10 milyon lira tutan bu para ile 
isteyen <'meklılere uzun vadeler 
ve az faizle mesken yaptırıln· 
enktır. Bu meskenlerin ~ apıl· 
ma ına başlanıldığı takdırde m<'S 
kcn buhranının hır ha~li azala. 
cağı umit olunmaktadır. 

İstanbul gırış güııırüğlinUn 
63675 No. lı beyannamesine ait 
18445 sayı 'e 12.2.1952 gUnlü 
gılmrük makbuzu zayidir. 

S :? Atılıı ,., pT<1ı;ram. ~.30 ll. " 
A:rar,, habtr tr .. , hara rapora, e .ıs 
Iııed • n~ İarkı!ar CPl.) P,15 Golnun 
ıırcı.n-aıaı, P,:!O Se,. le nıatlodıler (Pi.) 
9,ı:; I:ad:ro ile 2nı:iliıce 10 00 Pl.lk a l· 

lıuıali 10,15 Sabah nıtmele:I, ıo.c; 

·raın~ atılar 11.00 IIafJ zı:e!od.ı.r 

( l'J.) 11,lS Sarkılar, 11.30 Temsil 

12,00 !:!adalar 1:::,ıs · 13,30 Aı1:or aa• 
ali: lZ,15 llrmlekellen ullm 12,W 

litmlebto ıtllın. ı :?,::o Yurtlan 1tılor 

koro~n, 13,00 ır. ~. Ararı ,., habtrler, 

13,15 Orkulra ııarcalan (Pi.) ııı.zo 

Vale ırazetul, 13.ılS Film melodileri 

(Fi.) 1',00 Uua raııon, ilıuı:ı proı 
raını ,., hpanıı. 

4 - Bu va ıfları taşıyanların mlisab:ıka imtihanlarına katıl. 
nıak dileği ile. mezun olduğu 1''akUlte veya okulun veya 
halen öğrencisi bulundugu faklıltenln adını, me7.un olan 
ların mezunivct tarihini halen öğrenci olanların kaçın. 
cı sınıfı bitirdiğini, herhangi bir makama kar~ı mecburi 
hizmeti olup olmadığını. okuduğu yabancı dili, mezun 
olanlardan herhangi bir yerde ~·alışan \'arsa calı$tıgı 
~·eri, doğum tarihini, askerliğini y:ıoıp \'aıımaılı~ını bil 
clirir birer dilckcc ile e:.ı geç 31 Ekim JD12 Cuma ak
şamına kadar. dilekçeleri Bakanlığınıızda bulunacak 
şekilde doğnıca Bakanlığımıza müracaat etmeleri la· 
zımdır. 

Prof. Suul Kemal Yctkinın i
d&re ınde hazırlanan o sa~ fa bü
~ uk ılgi toplamış Gazctenın sa
tı,ına zarar vermeyip !a)dalı bi· 
le olmuştur. Bugün kollek~iyon 
rner klıları o sayfaları on dıJ rli 
sıın at dcrg lerının cıltl rı ~anın
da klı:worlar Ilu\\ık gazeteleri· 
rrızden uç dordunun haftada, 
<lr.bcs günde bır aHracakları bir 
s :.fa bu ünku edcbıvatımızın ve 
rclebı.> atçılarımızın hem tanın· 
ma ı, lıem de az çok tatmin e
dflmelcri ~olunda bu.> ilk fayda
lar sağla) abılcccktir. 

Yeni Ses Opereti 
Her aksam 21 d 
\'a\Uılar ile 1 

Op<'ret 3 Perde 
Çarşamba halka 
Cumartc ı talebe 

) c tenzıl tlı 'c P zar gunü 
.Matınelcr 16 da 

1'('): 40369. . 

Yenisi alın:ıeağıntlaıı eskisinin 
lıükmii yoktur. 

Sulhi ve Ekrl'm Ellialtıoğlu 

Yeni Neşriyat 

* l o,sa Acılıı. pT<l;ram ,.. l!. I!. A:rarı 
lT,00 !:!arlnlar (l'l) l ~.30 Pazar (&11 

(l'I.) 18,00 fnc •u, 19 00 ll. S. Ararı 
,.. tı..bu er 19 15 Tuihwı b r raprak, 

lD !!O Ak,ıının karma mıui 1 (Pi) 

ı!!,U Sırkı'ar Oh1an Sıdıl.a Candar· 
lı, 20,1:> Rad:ro ı;aıetesl 20,80 lllhllı: 

(rl.) :?0,45 Oııenda (Pi.) 21,:ıo Ha· 

* Hanımelinin Ağu tos a) ısı c;ıktı ı•rce..ap adım Zl,45 Su uuıerı <Pi.) 
Yen Han n !I Atn toı 9ş2 6!1. :::,ıs Dansa dnet (Pi.) ::2,(5 ll. l!I. 

A111n n hıbtrler, ~a.oo Pro;ram ,.. 
lı:apanıı. 

~ - Müsabaka imtihanlarının ,>apılacağı yer ve tarih bilA
hara ilan edilecek \'l'Ya adayların adreslerine bildiri
lecektir. 

6 - Müsabaka imtihanlarına gireceklere yol \e sair mas
rafı verilmiyccektir. 

7 - :'llü abaka imtihnnlarındıı kaıananların tah illeri~IE' il· 
gili her türlü masrafı l\ladcn Tetkik \ e Arama Ensti." 
tü ünre ödenecektır. (14698) 

Müteahhitlerin Nazan Dikkatine 

Anadolu Yakasmda Oturan 
Saym Halkım1ıa 

İstanbul Sular İdaresinden : 
Bu sene yaz mevsiminin pek kurak geçmesi dolayısb•le ~~ 

malı bendinde m~\·cut su, azalmış 'e Anadolu yakasının anc 
bir aylık normal ~tiyacını karşılıyabilecck miktara inmi~tır·us-

KAfi ya~murlar yağmadığı takdirde Anadolu ~ akasının b ıı
bütiin susuz kajmaması için bu ) akanın ÜskLidardan B051~11• eıya kadar olan kısmına verfl<'n su miktan 15.9.1952 tarıb 
den itibaren "'o 40 ni betinde aıaltılacaktır. IC" 

Bu ~ek ilde verilebilecek suyun bu yakadaki sa:ı ın abOne r 
ritnizc adilane te\Zii için aşağıdıı gosterilcn nöbet usuluııe b~ 
vurulmak zal'ureti hasıl olınu:ıtur. 

15.9.19:i2 tarihiı.~den baalamak Uzcrc: bl· 
1 - Bir gün, Usküdarın Çavuşclere, l\"uhkuyusu. Bağlnf' ~t 

~·. Duvardibi mıntak::ıları ile Acıbadcm sahasııııı ~e 
Bağdat caddcsile Merdh·enköy arasındaki bölge.> e oa· 
Sclaıniçcşmeden itibaren Bostancıya kadar sahil ,-e 
hil mıntakall!rına ~ııbah sııat 5 den 12 ye kadar. d 

2 - Ertesi gün, Üsküıların Çalmacılar s<'mti, Haydarp:ı ye 
Kadıköy, :ıtoıla ve Bağdat C"addesindc Scliımiçcşıt1C e 
kadar uzanan sahil bölcesine sabah saat 5 den 12 ) 
kadar su verilecektir. dl 

Nobet saatlerinde vcrllebılcn ud:ın nobet mıntakı.ıl:ırı. 0 
bulunan bütün abonclerimizın siyancn i -tıC ele cdcbılmcsl 11~· 
suyun gerçek ihtiyaçtan !azla sarfedılmemesıni , e bahçe sıı ,ı 
mal:ırında kullanılmamasını sa) ın halkımızdan bılhas~:ı Grı> 
ederiz. (Ui1 

Alman malı , en ~üksek kallt~. Üç Yıldız markalı Uğıd to!· 

balarda çimentolarımıı sclmiştir. Pazartesi günUndcn ııi· 
baren pi;asamızın en ehven fiatlarıle tcslımata başlı.>·orııt-

Çehreli - İşmen Limited Ortakhğı 
Demir ve İnsaat Malzemesi • 

Galata, Fcrmeueciler Caddesi l'\o. 50. 
.,63. 

Telı;rar: ÇEHRiŞ:\IE:\ - GALATA lclcfoıı: ,t!· 

. .. 
lstanbül Teknik Universitesi 

Rektörlüğünden : 
1 - Üniversitemizin, fnsaat. !\!imarlık, Makirfe. Elclttr~ p~ 

Maden 1''akültelcrinc oğrenci ada~ı kaydı. 15 9.~95 uııB 
zartcsf günü başlıyacak, 4.101952 Cum,prtesı $ 
saat 13.00 de nihayete erecektir. ,-e-

2 - Öğrenci adayları tarafından kayıt için ncktörliil?c.,l . 
rılecek dilekçede girmek istenilen Fakültenin _bell f'' 
mesi :ıarttır. l\luhtelif Fakültelerden tercih cdıict1 ııcr· 
külte bırden fazla olduğu takdirde, tercih sırıı~1 1'ilııe 
birinde aynen tasrih edilmek suretiyle, her F 8 

için ayrı bir dilekçe veı llmcsl Hizımdır. "rl) 
3 - '.\laden FakUltcsine m üracant eden üğrenriler C'1cc' 

(:\laden Fakiiltesl öğreııei adayı) olar:ık alınırlar. l'~ 
kilfıt T\anunu 3. sömeı;tr başına kadar yetişmed1~.1 rt< 
dirde tercih hnkkı keneli isteklerine bırakılmak uı b6' 
Makine ve~ a Elektrik Fakilltclerlııdcn birine asil 
r.enci olurlar cıt1 

4 - Oğrenci adaylarının Onivcrsltc)e verecekleri bclt: 
şunlardır: edil" 
a. Olgunluk diploması \'eya buna eşitliği tasdık 

miş belge. ~e<· 
b. Kimlik cüzdanı ''ey a tasdikli sureti. (Y:ıbancı ,d' 

• lct, tabiiyetinde olanlar için oturma bcl~esi 
tasdıkll sureti), scC' 

c:. Lise olJıunluk imtihanı verdikten sonra iki )'11 

miş olan öğrenriler için iyi hal belgesi, ıç ~ 
d. Tahsillerine en az bir sene ara \'ermiş olanııır 

askerlık terhis veya tecil belgesi. ığıl1' 
e. Etrafı için tehlike veya bula~ıcı lıastalısı oınıod 

dair sağlık raporu, 
f. Aşı kağıdı, ıtı'~ 
ı:. 12 adet 3X4 eb'adında ccpheclcn alınmış ve ııı 

la bozulmayacak şekilde fotograf, Nc:ıseki ~a,aş ya\aş, gazete· 
lcrımızın anla) ı~ları da değişme 
~l' ~u:ı: tı.1lu)or. A)dın 'e genç 
mudurll'r, sekreterler clınde 
Turk basını edebi:> atın, san'atın 
) <'r n i, de erıni daha b i hisset
me\ c. kavramaya baslıyor. 

iki Mühendis Aramyor ZA Y I 

fngili:t ve Alman malı CİF satılacak, 80 ve 100 m/m. 
dökme borumuz geliyor. İhtiyaç sahiplerinin Mihrıı n Gesar 
Oğulları Halefi Vahram Gesar ,.e Ortaklnrına miiracaatları. 
Tiinel Caılılr.ı;i :\"o. 48 TelrCon: 40308 . ... , .......................... . h. Aday yazılma \'e sosyal durum fişleri. . er 

:5 - Her FakUltcye alınacak öğrenci sayısı a} rıca tl'ıı 1 ' 

Edebı,at adamına bir dil~man 
muamele ı pmaktan 'azgeç Ji. 
)Or. Gundclık b ın cdcbı) atı ,.c 

Nazilli Belediye Başkanlığından : 
Belcd.ycm tin ınc: at mlihendıslı,;inden gundelık llcrctle \C 

lektrık mühendı lı nde de barem dışı 750 lıra a)lık ücretle 
) tık ek ıın ıhendıs ' va m.ıhl'nd ı,, ıstıhdam olunacaktır. 

İsttklılı'!rın 30 9.19.:ı2 t rihl ne kadar mıiracaatları rica olu-
nur. (14749) 

T. C. Merkez Bankasından nl· 
dığım 29.3.1951 tarihli ve 33311 
hı.vale No. lu imrariyeyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisınln hükmU yoktur. 

Kamik '&r;endi ' e Ortajı 
Kom. Şti. 

İmti)az ahihi: SİNAN KORU:; 
Bu Si) ıda ) azı islerini fiilen idare eden mes'ul mlirl ıir : 

MF.l.İll \'ENI::ll 
O'ATAX) Guetr.ri lik \e :llat baarılık f'. A. Ş. - lstanbuJ 

\ ' A T A N M A T B ı\ A S l 

tcde ilan edilecektir. ııı~' 
6 - Fakilltelcre yazılan namzet sayı51 tesblt ve ilfın ° ıl~ 

cak miktarı a~arsa talipler arasında şartları a' rıcll 
!;dilecek şekilde bir tercih }Oklaması yapılacaktır· fi 

'1 - Ol.!renei adayları tarafından doldurulması gercl-11;> 
millerler kayıt bilrosund::ın temin edilir. <146 



1 

lN hrr Williams adete dunya nın alkı~ladı iı bir Cllm l'Ildm d egilıl ir. O a) nı zamanda l iiınıe 
kazanmı bir sporcudur 

"". 1 

June Haver ·Sarı lUenek§cleh Cilminde. 
June Haver henüz 15 yaşında kullandığı parfümlerde değişik Bu sıralarda yani 3 sene ev· 

bir kız olarak Holywoo~'a lıkler yaptı ve bugün herke· \el kısa saç modası l'ayılmış· 
~eldıği zaman tnm «Züppe11 de sin hayran olduğu •her husus- tı. Hemen herkes bu modal'a 
t ccek tipte bir ı.,zdı. Piper ta ş:ıhsıyet sahibi• June Ha· uyduğu için, June JJaver de saç 
t aurie gibi mini mini bir öğ· •er haline geldi. larını kestirmekte gecikmedi 

1~?cl değil, bir sahne çocuğu June, ilk olarak şuna dikknt ve bu haliyle bir tecrübe {il. 
n 1 \'c ailesi dolayısiyle bir sah etti: l'\e zaman hazır bir elbise mi çektirdi. Vakıa bu kısa saç 
tJ. e atmosferi içinde yetişmiş· giyerek randevularına gitse hır başını daha zarif ve daha 

Ca Mensup oldut;u T\\enticth 
tıı ııtury • Fox Şirketinin öğret 
cnıcrinden biri June'u bir 

fUn kenara çekti ve ona giyiniş 
~ daima tabiiliği ve sadeliği 

tcih etmesini tnvsiye etti. 
l ~avaııı June öğretmeninin 
~nkidfnl o kadar ciddiye al· 
,: ki, bu sefer de tam ı;ıltna· 
11l'le basilleştl. Şimdi, k6yün· 
ben hcnüı gelmiş saf kıılara 
enıernıştı. 

h l\taamafıh, June Haver'! bu 
d~l~cn kurtaran d:ı beraber gez 
rıı~ı erkek arkadıışları oldu. Ya 
ı t tandevula tığı criçeklerin 

eklerine gore gi~lni:lnde, 

pek çok kompliman işitiyordu . kuçük gösteriyordu. I<'akat saç. 
Böyle giyindığl zamanlarda çok !arı, ~ üzü ile birlikte umumi o. 
beğenilmesinin sebebi acaba lnrak müal3a edildiği zaman, 
neydi? hiç de güzel olmuyordu. Bunun 

Erkekler hemen daima hazır lizerine fılmlerinde saçlarını 
şeyler satın aldıkları , e iyi çok kısa keslirınekt<'n vazgeç· 
dikilmls şeyleri daha kolaylık· ti. 
la tefrik ettikleri için MI? Yok June Ha,·er, bugün, gere kı· 
sa böye elbiseler kendisine da· yafetiyle olsun. gündüz kıyafe 
ha çok yakıstığı için mi? Ju· tiyle olsun Hollywood'un en 
ne henüz bunu tahlil edecek 
durumda d•ğildl. guzel giyinen genç artisterin· 

nande~·uları arttıkça elblsele den biridir. Bu duruma, yukar 
rinin sayısı da arttı. Bunların da da ışaret ettiğimiz s:lbl, 
hepsinde müşterek vasıf hep- erkek arkadaşlarının zevkleri· 
sınin de zarif \e sade oluşu ne göre giyinmek sa~esindc c-j 
idi. Elbiseleri zarifle~Uk~ kom ri~ti. 
plımanlar artı)·ordu. \ '. B. 

Sinema Haberleri 
Paul Kelly, Alm:ınyaya bir 

Merccdes • Benz otomobili al· 
maya gitmiştir. Kendisine bu· 
nu niçin yaptığını ~oranlara 
aktör şu şekilde cevap ver
miştir: 
- Herkes Dctroile Amerikan 
arabası almaya sıdiyor, Alman 
arabal:ırını Kutuptan mı ala· 
yım? 

* 1-:rrol Flynn ile Patrice Wy. 
morc c\'liliklerinin ikinci yıldö 
nlinlliıııi kutlamak üzereler. 
l~rroJ I"lyıın şimdi Londrada 
\\' arncr llros Şirketi hesabına 
bir ftlın •ÇC\'irınektedir. Patri· 
cc ise aynı stüdyo hesabına 
cr Bı·ooı.l\\ay':ı Dönüş. {ilmini bi
tirmek lizercdlr. Karı koc.'a 950 

de Monte :ırlo'd:ı evlenmişler· 
dl. 

* Shakespeare'in •Jullus Cea· 
sar. ı l\Ielro • Goldwyn :'ılal·er 
stüdyoları t:ırafından filme a 
lındı. Filmde Calpurnla rolünü 
Grccr Garson, Portia rolilnü de 
Deborah Kerr oynamaktadır. 
Piyesin en mühım rollerinden 
biri olan Brutus'ıi Jamcs Ma· 
son canlandırmaktadır. 

* Jolın \\"anı Amerikanın en 1 
sık adamı Üll\'anını kazanmış· 
tır. 1 

• • t 
lı Jacques f Qfh 

"f • ' .9 enıyo~··· 
Bir Çok-meşlıur sinema yıldızlarının iştirak 

harcandı!. 

ettiği. 

eğlenceye yarım mil )70D lira 
B rezilya pamuklarının, Paris 

Haute Couture'nın şimdi· 
ye kadar kullandığı kuma~lar 
:ıra::.ına girmeşi için yüksek di. 
kiş piyasasına arzedilişi dola. 

) ısile tertip edılen eğlencede 
tanınmış sinema arüstlcrinden 
bir çokları hazır bulunmuştur. 
i\loda kralı J:ıcques Fııth. Cor. 
be\'illc'dcki şato unun bahçe. 
sinde 1800 kişilik bır da\•etli 
kütlesini ağırlamıstır. Seçkin 
davetliler arasında Ginger Ro· 
gers. Claudetıe Colbert, Lana 

Turner Ye Pıııılette Goddard 
gibi sinemanın en güzel yıldız. 
!arı vardı. Dunl:ırclan ba k:ı si· 
nrnıa dehası denilrn Orson 
Wrlles ile fılm dün~ asının 
meşhur Don Juan'ı Errol Fl)·ıın 
Jacqurs Fath'ın belli başlı mi. 
safirlcri :ırasında bulunuyordu. 

Diğer taraftan Brezilya Cum· 
hurbaşkanının karısı l\ladam 
Vargas da bir çok tanınmış şah 
sbetlcrle beraber toplantı~a 
gelmişti. 

Ilinbir .rece 
Egleneeleri 

« R io'da karna\3lıı a~ı ıle a· 
çık havada ~ apılan eğ. 

Icncedc diınyanın her tarafın. 
dan gelen milyonerler. mı?şhur 
mankenler, aristokra i ve kibar 
filcminc mensup keyif sahiple· 
ri karna\·aı kıyafellerilc nıuh. 
tl'şem dekorlar içinde dans C· 

dıp eğlenirlerken bahçenin bır 
köşesinde kurulun sahnede gıil. 
dürücLi pı~ cslrr o~ nanm:ıkta 
idi. Isıkların çerr:cveledığı ~ iiı. 
nıe ha\'uzuııun etrafı \'e tıirlıi 

ı'Cnkte ~·Uz.lcrce lambanın ay· 
dınlattı#ı dans pistinin k<'nar. 
ları güzide seyircılerle dolmuş
tu. Ağaçların karanlıkları ara. 
sına kurulan hamaklar ''eya 
salıncaklarda güzide misafırler 
s.,llanıyorl:ırdı. On be~ az atın 
yeşil çimenler Uzerindcn çek. 
tıği güzel bir saltanat arabası 
dn\etlilcri ı:ezdirirken herkes 
lıir masal aleminde yaşıyorıiıus 
gibiydi. . 

Eğlenceye, Brezilya ınllyo. 
nerlerl para yatırmışlardı. O 
gece için sarfcdilen para ~ a. 
rım milyon lirayı geçiyordu. 
Ginger Roi:ers ve Pnulette God. 
dard'ın dıııısları, Paris manken. 

!erinin geçidi, Errol Fi~ nn'in 
korsan kıyafeti, Lana Turner 

ile Claudetıe Colbert'in neş'esi 
eğlencenin Ahengine can katı
yordu. Hele ev sahibi Jııcques 
J<'ath'ın Rumb:ı, Samba, Conga, 
Frego \'e Mambo deme~ıp her 
çc~it dan a kalkarak zıplayıp 
uurması cidden görüluıete dl!· 
ğer bir hadiseydi. 
Eğltııceye 
Do) annyıınlar 

Q grce Jacqucs J:'ath, Brezil. 
yalı güzel dans Partneri 

, • 

ile ~·:ıptığı danslarda fc\'kal:ıde 
ııeş'eli ııüriiniiyor, yarı çıplak 
korsan elbisesi ile, moda salon. 
larıııın ctıketlcrindcn kuı tul. 
muşa benıhordu. Nükte \'e es. 
prıleri ile kadınları gülmekten 
kırıp geçiren Orson Welles, eğ· 
lcnceye doyamadığını, bilhassa 
para krallarının bu gibi toplan. 
tılarından pek hoşlandığını İ· 
kide bir ağzından katırıp du. 
ruyordu. 

fransa ile 

ı.-ath, ~arı çıplak karna\31 kıy afetile, guzcl partoneriııin 
lıu ı~ında zıplıyor 

aktcdilcn Textil anlaşması \ 
muht eşcm ,.e cğlcndirırı bir 
kaı nal'al ıle teıı'it l'dilirken 
Pari.iıı yüksek dikiş l'rbabı Bre 
zilya mensucatına kapıl:ırını 
açmakta idi. Bilha sa Brcz.ilya 
Cumhurbaşk:ınının, kansı .l\l:ı. 

dam \'argns'in özel bir uça:tla 

Türk Film 
Dostları 
Derneği 

P:ırise gelerek eğlenceye işli· 
riık etmiş olması bu i.e ~erilen 
önem hakkında bir kanaat ya· 
ratmaktadır. 

Çeviren: Tolun ALPTEKİ!'\ 
• '.l'urk E'ılm Do !lan Derne

ği ıı adlı bır te~ekküliln kuruldu
ğunu geçenlerde okuyucularımı· 
za bıldirınişlik. Aşağıda bu dcr
ncğın \na nızamnıımeslne dahil 
edilen alaka çekici maddelerden 
bir k:ıçııı ı bulacak ınız: 

Madde 2 - Derneğin l\lu\·ak· 
kat merkezi· İstanbul, Taksim, 
Talimhane. Topçu Caddesi; No. 
22, Birci Apt. İkinci ,kal No. 7. 
Başka yerde şubesi yoktur .. 

M:ıdde 3 -Türk Film Dostları 
Derneği. Türk !ilmciliğinin sa. 
nat bakımından inki~afını \'e 

millellerarası filmcilik aleminde 
mümtaz bir mc\·kie ulaşmasını 
temin için her türlü faaliyeti 
gost<'rir. Du gayeye \'armak için 
u ulüne tcdikan neşriyat yapar, 
basın ile sıkı bir işbirliği temin 
euer, mevcut emsali s:ınal teşek· 
kiilleriyJe \'e Türk filmciliği ile 
alakalı her tür!U diğer teşekkül
lerle d:ıimi bir teması muhafaza 
eder \'e her yıl bir <Türk Film 
festh·all) terlipliyerek en ba~a· 
rıh beş Türk Filmini tespit eder. 

:Madde 5 - Her mevsim zar. 
{ında gösterilen Türk fi1mleri; 
Dernek idare heyetinin de işti· 
rakiyle teşekkül edecek (Sanat 
Jürisi) tarafından muntazaman 
görülerek \'arılacak kararlar g•z· 
1i reyle tespit olunur: neticeler 
mevsim sonundan enet ilan e
dilmez. Bu neticeler. ber ytl 
mevsim sonunda \'erilecek (F:lm 
Dostları Balosu)nda açıkl~nır. 
Derece alanlara Dernek ioo::e 
Ileyclinin tespit edeceği mUkA
fatlar, balo gecesi verilir ve de. 
rece alanların isımleri, basın, 
ajanslar ,.c radyo vasıtasiyle 
memlekete ve dünyaya il~n olu
nur. Du eğlentiler için Cemiia· 
nat nlzamnamesıne uyulur .. 

ı:ğlcncenln tekmil neıı·c~i ıla\f'tıilerin ~ii7ünrlen okıınınoı. ~tılda n itibaırn C'lauıleıtr ('ollırrı BrC' ih:olı ı;a1rtr !\,alı, moda Knılı 
Jaqnc~ rath, Madam l.eon. Errol 1 1~ nıı, 1 r.ııı u 'ıldızı r.orclli .. 



_, 

Bir elekle 
Giyilebilecek 
Alh bluz .. 
Orneği 

.~•'.;. -·-·~·~· 

Çift mi, tek mi? 
On beşinci asır başlarınııi tanın

mış şe~hlerinden \'"e tasavruf Ustad
l:ırından Ankaralı Hacı Ba)ram Veli 
Hazretleri, Ankaradan Bağdadı gi
den bir den iş llc Abdulkadir GcylA· 
nl Hazretlerine takdim edilmek tize. 
re iki kı) metli halı 1:ondl'rmistl. Fu
kara D<'ni , yolda parasız kalmış, 

m<'safcnin uzunluğunu nazarı ltiba· 
ra alarak •Adam sen de, halılardan 

birini satarım. nirhlrlerinl nerede 
~orilp soracaklar, bil' h:ılı gonderditini so~lcrim.• diyerek ha
lıyı satmııtı. Aylar sonras1 Dağdada J:elen Dervia, Abdülkadir 
Geyllınl nin elini opmlls. Hacı Ba)ram Veli'nin hürmetlerini 
söyleyerek: 

- Bu halıyı size hcdbc ettiler. 
Demisti. Abdlilkadlr Ge~Uni halıyı tetkik ettikten sonra sor· 

mustu: 
- Deniş, halılar iki değil mi idi? 
Den Jş teıtJr di) e ı rara başlıımıstı. Abdülkadir GeylAnt, ke

ramet göstermis ve arkasırdaki perdeyi açmı&tı. Derviş hay. 
retler içinde kalmıştı. Hacı Bayramı Veli Hazretleri orada otu
r uyortlu. Abdulkadıri Ge)l nl ona da sormustu: 

- Littfettiğiniz hıılılnr tek mi idi, çift ml idi~ 
Perdenin arka ındıın: 
- Çıfttlr, şeyh haueUerl. 
Cevabı gelince, büsblı \.in eaşıran den iş: 
- A, mUb:ırek insanlar dcmlsti, mademki blrblrlnlıe bu ka

dar yakındınız. beni neden bu kadar zahmete soktunuz? 

Bu evvelkini telôli eder Ekselôns 
Sultan AbdUtAz.iı: 1867 yılında ka

labalık bir maiyetle Auupa seyaha· 
tine tıkmıştı. Beraberinde Hariciye 
Nazırı me hur Ke~eclıade Fuad Pa· 
&a dıı urdı. 20 Haziranda Fran!anın 
Tulon limanına mU\·asalet eden pa
di ah, Fran ız donanmasının top a
te i ile se14mlanmıştı. Sultan Aziz \'e 
maiyeti erkAnını istikbal eclenlcr •· 

,, rasında Tulon deniz kumandanı A· 
mıral ile zeH ı de buhıııu\ordu. Fevkallıcle bir güzelliğe ma· 
lık olan Amiralin zevcesi biraz dekolte gl~ lnmi ti. Rıhtıma l· 
"nen ıraiyct :;!laları bu müstesna kadını bövlc görilnce tabiatlle 
bRkmağa ta Iadılıır ve h-.zılorı da bıyıklarını burmuslardı. Ma
dam, bu n:ızarlar karşısınfüı sıkılmıstı. Vaıiyeti gemiden gören 
Fuad Pa~a. hemen rıhtır.ıa çıkmıs. a~aları kovmuş ve kadına: 

- Affeder irız 'Madıım. geçen ~ıl koicra baskınına uğramı$· 
tınız, bu sene de Osman1: baskınına uğradınız. 
Demişti. Amiralin zevcesf bu zarif sözler kar§ısvıda ayni ze

rafotle cevap ~ermiş'i: 
- Bu onu te~ifi eder cl:selıins. - * 

VATAPHN h .A\'ESI 

Yaz mevsimi yüz ve vücut 
güz m v iıı ·n lıeın dostu, 

' e 
y az me\•siml. imana 6ıhhat, 

ne6C \e kuvvet verir. Fakat 
ayni zamanda yazın kızgın gü
neşi, sert deniz rıizgarı, yüzün 
l'e \ Ucudıın cildini kunıtur, le
keler \'e çirkiıılcştirehilir. 

Eylıil gelip de fchre dönUl
dliğıi zaman cltdln lekeleri, sat· 
ların kuruluğu, vücudun bazı 
yerlerine ycrlesmlfi olan yaı! ta
bakaları göze ı:arpar. tnsan o 
zaman bunlara çare aramaktan
sa daha yaı içinde iken bu gibi 
kusurları önlemek için tedbirler 
almak IAzım gelir. 

Yaz mevsiminde temlı hava, 
deniz banyoları güneşte uzan
mak ve y.anmak insan için bir 
sıhhat kaynağıdır. Dütün bun
lardan Azami derecede istifade 
etmrl!e bakmalıdır. 

Yar.ın insanın cıldi kurur. Bu 
kuruluğu önlrmcık için bol bol 
yağlanmak Uı:ımdır. 

Vücudun her tarafına süril
len yağ, lırm cildi yumuşatır, 
hem de cıldin J?Unesten yanıp 
soyulmasını önler. Gunc te du
rurken vilcudun her tarafını 
yafüamcılıdır. Bu )a ların en i
yileri nebati olanlardır. Zc)1in
yağ, araşit yağı, pamuk veya 
badem yağlan en makbul olan
lardır. Bu )'n larla yapılmış, gü 
neşte yanmağa mahsuıı llaı;lar 
\'ardır. Bunlardan birisini kul
lanma~ı Adet etmelidir. Bu yağ
lıır hem cildi besler, hem de 
gllne§ln mahzurlarını fı:ale e
der. 

Daha evden çıkmadan hütlin 
\•Ucudu yağlamalıdır. Plaja ge
lince en fazla gUncsc maruz O· 
lan yerlere tekrar bu pfld:ın 

e 
sürmelidir. GUncş yağı dıye 
satılan bu gibi maddeler elbise
leri lekelemez. 

Sııya girmeden e\'\el y{lze de 
bol bol yağ sürmek lbımdır. 
Fakat geceleri yatarken bu ya. 
ğı silmeli \e cildin nefes alma
sını temin etmelidir. 

Her hafta elleri ılık badem 
yağına batırmalıdır. I>eniı suyu 
dldi kurutur, bunun için elleri 
de yaJ:lamakta !ayda \'ardır. 

Saçlar da yaıın kunır. rcınk
lerl bozulur, keçele~lr. Onları 
beslemek icap eder. Deniz han
)'osu esnasında Uistik başlık 
giymek ı;;:ırttır. Fakat çok \'e 
uı:un yüı:l:'nler için ba~ı deniz 
suyundan J.-orıımak glıçtlir. Bu
nun için denize girmeden cv
\'cl saçları yaJ!lamalırlır. Saçları 
tatlı su ile sık sık yıkamalıdır. 
Denlı suyu ile ıslanan saçlara 
sabun sürlilUrsc saç yapışkan 
bir hal alır. Dunun için yai!lı 
bir ııampuanla \C'l'a yumurta i
le yıkanmalıdır. Bepanthcne ve 
ya A. F. \'eya n vitaminli saç 
ilftçları saçlara kuwet ve par
laklık \'erir. 

Yaz me\•simlnde :rD1e fazla 
boya sürmek güzel değildir. Cil· 
din nefes alması için mümkün 
oldu~u kadar boyasıı kalması 
!jarttır. Pudranın mümkün ol
dıığu kadar yanık cilde uygun 
olm::ısı icap eder. 

Ne fazla koyu, ne de falla a
çık r<>nk pudra kullanmamalı· 
dır. Dudak hovnsının rengi de 
parlak olm:ılıdır. Ayak 'c el 
tırnaklarına sürülen dlft, dıırlak 
boyasına uygun düşmelidir. 
Yaı: me\·slminde gözll ve göz ka 

paklarını fazla boyamak gUzel 
olmaz. Yaz mevsiminde gündiJz. 
leri yüzij yağlayıp geceler! yağı 
&ılerek cildi serbest bırakmak
ta !ayda \'ardır. 
Yazın kızgın güne~ gözleri yo. 

rar. Hele açık renk goz:ler gü
neşten çabuk mlitee slr olur
lar. Siyah camlı göz:llik takmak 
baı:ı goılere yarar, bazılarına 
ise muzırdır. Hl'rkes kenrli eah
sl tecrübesine gore hareket et
melidir. Bu siyah camlı gözllik· 
terin ışportadan alınmış kötU 
şeyler olmamasına bilhassa dik· 
kat etmelidir. ÇUnkü o zaman 
faydadan ziyade insana zarar 
\erir. · 
Güneşte yatarken göz.ilik tak

mıyanlar, gozlerlnl kapalı tut
malıdır. Ancak kartatlar gllnr.sc 
gbz kırpmadan b:ıkabılirler. İn· 
sanların gözU gunrstcn yorulur. 
Goz kapaklnrmın da kendine 
mahsus bir bakımı \'ardır. U
zun zaman güneşte durduktan 
sonra göz k;ıpaklan Uzcrine gül 
suyuna \'e çaya batırılmış pa
muklar konursa hem goz, hem 
de kapaklar dinlenir. 

Güneşten en çabuk mUtees
slr olan yer lmrundur. Bıının 
çok defa soyulur ve çirkin bir 
kırmızı renk peyda eder. Burnu 
mümkün olduğu kadar glineştcn 
korumalıdır. ".t'az mevsiminin 
mahzurlarından birisi de terle
mektir. Ter \ ücııttaki zehirle
rin atılmasına yardım eden fay. 
dalı bir hııssadır. Fakat iyi yı. 
kanmıyan \'e \'Ucutlarını temlz
lcnıiycnler ter yiizlindı>n pek 
berbat bir Jıale geleblllrler. Te· 
rl kesmemekle beraber kokusu
nu izale eden bir takım iltıçlar 
vardır. Bunlar yıız mevsiminde 
kullanmakta fayda ,·ardır. llcr 
gUn biltün vucudu yıkamak, s:I
yllen elbiseleri sık r;ık yıkayıp 
temizletmek, ter kokusuna mıı
ni olur. 

Denize girmek yıkanmıık sa
yılmaz. Denizden sonra tatlı su 
ile muhakkak yıkanmalıdır. Yı
kanma !!snasında bezle ve :fırça 
flc büt!ln \'Ücudu r;ıkı bir şekıl
de silmek ve uğuljturmak ın.. 

tımdır. 
Ayaklar da C'llcr ve vUcudun 

diğer kısımları gibi bakıma 
muhtaçtır. Topııklıırı her gün 
pons taşıyla uğmak icap eder. 
Yorgun ayakları dinlendirmek 1 
için uzanıldığı zaman ayak alt
larına bir yastık koyarak yuk
scğe kaldırmak, kACurulu l pir
to ile ıslatılmış bir havluyu aya
ğınıza sarmak h idir. Tatil mild· 
deli bitip de ı:ehre dönUldUğfi 
zaman insan kendini ı;ılıhııtli 
ve zinde hissettiği gibi guzclleş
mle ve dinlenmiş de hissederse 

Kuraunf heyaı tb.gili l11ekli grog ı·rnrlrn yapılın ıs olan bu zarif o 'Zaman geçirdiği yaz mc\'sbnl-

Robot adam: Sab r 
Konuşan, ~arkı söyleyen, orkestra idare eden, sigara 

içen, hattô şa ka yapan makine 
5on günlerde Alman halkı ga. 

rip bir adamla karGıla~ıyor. 
Onu gorenler bir taraftan kor
ku, diğer taraftan garip hisler 
duymaktadır. Bu acalp iri yarı 
çam )arması gibi mahluk, san
ki !ılcrihtcn veya baska bir ft. 
lemden gelml~tir. Çi.lnkü dünya 
sakınlerindcn hiç birisine ben
zl:'miyor. Pabuçlarının n•ımarası 
148 dir. 1ıluaıı:am tabanlarının 
altında tekerlekler \'ardır. Ha
fif vızıltılı sesler çıkararak yU
riıyor. Dilhassa Hamb11rg uçak 
meydanına lndi~i zaman halk 
üzerinde müthiş tcslr bırakmış
tır. Onun karşısında ne yapaca
ğını bilemiyen kalabalık. bu a
damın uçan dairelcrdrn çıktı
ğını zannederek hııyll korkulu 
dakikalar geçirmiştir. Dehşet 
cluymaktn, halkın hakkı yok de
ğildir. Zira uçan daireler veya 
Mcrıhlilcr hakkında çok şeyler 
duymuştur. Batılan •simrll~>e 
kadar isittiklerimlı demf'!k ha
yal drfitmiş• diye dU~UnDyor. 
•Yıldızlarda yaşıyan !ar bitden 
ne kadar başka imiş meğer! .. 
VUcııdu zırhlarla kaplanmıs. 
dimdik yürllyen bu ucube ~u 
kalnbalı~a ne yapacak b:ıkalım• 
derken işin lrvilzü halk arasın
da ağızdan ağıza yayıl !\'eriyor. 
İnsan Uz.erinde korkunç bir ha
yalet tesiri bırakan umacı me
ğer telsizle uzaktan fıiare edi· 
len bir ·Makine Adam• mış!. 
Robot, tıpkı insan gibi 

Hareketler )·arııyor 

Makine adamı imal eden Pe-
trr Stcuer, ortada ı:örllnUp 

de meydana getirdiği ı;unt adam 
hakkında izahat verdi~! zaman 
halkın heyecanı yatışıyor. Ro
bol'un mucidine ı;iire Sabor, in
sanın muktedir olduğu fonk11l· 
yonlardan 24 tanesini aynen ya. 
pabllcn bir makinedir. 150 ki· 
lomctre dahlllndıı telsizle ida
re edilerek kendi kendine ha· 
rcket erliyormuş clhl görllnür. 
Konu5ur, şarkı sÖ) ler, orkestra 
idare eder, ı;igara lc;er, çakma· 
ğını tıkararak batikasının siga
rasını yakar. Dahası var: Kar
eısına çıkanla şakalaşır, alay e
der, eğlendirir. Bunlar yanında 
daha bir çok hareket ,.e mczı. 
yetleri vardır. Göğsli madenden 
olmasına rağmen canlı bir in
san gibi le hayalı zengindir. Ma
kine ad:ımın içinde ta~ıdığı kalb 

5 kantar ağırlığında 2,35 m bo)unda makine adamın görlinil&Ü 

ve ciğer gibi ı;unl uzu\'lar onu mın içine 2500 metre uzunlu· 
tabii insandan ayırdettirmlye- ğunda kablo yerle&tirıimi&tir· 
cek evsafı ha!ıdir. Goğils ve karın nahıyeleri bir 

24 türlü .hareketin temin c- ı;UrU düğme bobin boru \e tel 
dilebllmesl için makine ada- ile kaplanmı~tır. Ro,botun ağırlı' 

ğı be& kantar, boyu 2,35 metre· 

dir. 1\Iaklne adamın geçenlerde 
basından geçen bir Mdıse onu11 
hU\•iyetlni meydana çıkaracalı: 
mahiyettedir: 

Bir gece İs\ içrede Bern feh· 
rinde dolasırken o cİ\ arda bU· 
lunan yuksek Ircl.ans te i lerilt 
kontakt pe~da eden Robot, u· 
ıaktaki idarecisinin elinden ktıf 
tularak muazzam adımlarla yil· 
riımeyc başlamı&lır. bnune ge· 
leni devirdikten sonra nihayet 
bir duvara &aplanıp kalmış ':ı 
ayaklarındaki akhnUIUorler bi 
tlnceye kadar duvarı ıorlamaga 
de\•am etmi5tır. 

De\· gökten indiği ıaman uçak meydanında Çe\ircn: Tolun Alpteld11 

döplyes'in yakasında sarı lıir :keten mendil b .. a~ğ~l.'..'.u~lı:_:r·~__!~n~c~ş~ü~k:_ı:r~cd~e~r::.· ..=..;R:_·:_E~· .:_· ~Y~·--~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~..,~"""'!~~~~~~~~ 



""--- H - 9 - 1952 ---------·-----------------·------ VAT A~'IN ILA VESi ----~---------~~-----------------------------------------·__;,.J 

$1hhat memuru, ıtadyomdan 
4 t çıktığı :zaman fügtindıl. Yer 
fa ~kını, ecnebi takıma beş gol 
tJ:ı r la yenilmiıti. Sıhhat me
h "1-u, bu bes golil bir tilrlU 
fa~llledemlyordu. Akşamın as
~ t.Y.ol üzerine çokcn karanlığı
)'ıı~rı çınar ağaçları daha dn ko 
t 6tınyordu. Çantııı:ı elinde, 
~a aklarının altında e:ıilen kuru 
~a~arın çıtırtısı kulaklarında, 
)t~ı~ Yüruyordu. Yerli takımın 
ıq ğı iki golde kalcci:ıin ha
'tıııı Pek belirlıydi. Bir gol bc
bı l!ka geçmesinden olmuştu. 
va ~er bir ı:olde of ayt kokusu 
a;ı ~dı. E\·et bütün bunlar olma
lı!~dı maç pekala berabere hi· 
a;ı .~lrdi. Oınuz silkti. Şu olma
lijl ı. Bu olmasaydı. J.aCtı bil
ttn· b.ıınfar. Anıca • Hnla hikft-

~ını hatırladı, gülıhi. 
ttt tadyomdan uzaklnştılq;a, sey 
d. lığJ maçın ilzerinılrki trsıri 
>a' javaş yavaş kayboldu. fğne 
~a~ıtıak ilzere u~rn) acağı ı a 
~ tayı dUşOndü. Bu iki ha~la 
~ ~ iki a) rı odada yatıyordu. 
ı:· felçli Be) baba, di~rri kalb 
~ llluıtıırip Abidin Efendi. nı 
ltıı' asım kolin, dığerinc orbain 
~: i Sıhat memuru Bcybabayı 
~ •• ıe mi$ti. onunla pek b:ıC· 
ıırııştı. Sat tarafına gelen 
~tıcı bu sevimli ihtiyarcık at· 
ta '~rnıiştı. Atlalı\'crmişti ama 
ter 1Yon yirmiden ) ilksc!c olu
btı dq daima. Sıhhat memuru· 
t~:ııı göre\•i, yapncağı ıısltll kolin 
\u "leriyle, bu tan tyonu müm
ha~ ınertcbe dCişürmekti. Bcy
n~ a Allah adamıydı. fğneye, 
dıı c~ doktora aldırış etmiyor
~~ trdl \eren Allahın, vcrdllH 
~~! kaldıracağına da emindi. 
>'ıııı ırmazsa, onun <'mrine bo· 
~ bUknp, rııa go termcktcn 
ı!i~lta kulun elinden ne ı:clir· 
~( 11~ düşunce)' le i~ne yaplır· 
hat ı temıycn DcybabJyı, sıh· 
!.:e lllemurıı bın dereden su ge. 
tııı tek kandırır, enjcklorUn i· 
~~ki mayiyi adalc!ine verır· 
~h 1 bittiği zaman Bcyhaba bir 
tın kaha atar, kelimı!lcrin birbi· 
le- e irtibatını kaybcttllti cUm
~~~r~en birini, sıhhat mcmuru-

oniJne yuvarlayı\'erlrdi: 
'ılı' lllç ... Acımııclı ... be ... Hiı; 

~rrıa ... ili~ acımadı. 
ta~Ybaba, dindar olmasına 
~ en, diınynya bir bakıma 
4:1ıYdı. 'eşeli insanlardan hos 
1ıı4dı. Hele daı!arcığında bol 
~ J'e bulunanlara ba~ ılırdı. 

b)'enın biri bitince, ikincisi· 
~da lamasını beklerıtl. Karşı. 
bar ~ki susarsa felçli kolunu 
~ ~t ettirmeye uğrnşır: 
l)' onra ... Sonra ... 

~ı1~Ye söylenir, sabırsızlığını 
S ı ederdi. 

ltlıı ihhat memuru, bunları ı1U
~Ue dü üne {13 numaralı evin 
dı. te geldi. Kapının :zilini çal
t"'ı teri girinre, Deybabadan 
~I ~ Abidın Efendinin sıhhati· 

rdu. Kıırm revap \erdi: 
~J: .ı\rtık şikayet edecek derdi 

"•3dı• 

~ ~ra .. kapının cşi~lne yığılı· 
~taiı'd bosandı, aıtlrıdı. Evin lci 
~,t 1. Her tarafa lllilmlin bu
-~;aıcı &Uk<ınu (ökmU tU. Sinek 
~ it kanadının sesi duyulacak· 
\ 111 •dın bir müddet ııonr'a 8a· 
ı~rı'ltl. Yığıldığı )erden, to
-.ltıaııdı. Gözkapokları kıpkır· 
'ctı: ve fişli. Odanın kapısını 

b lluyurun. 
tirdidl. Sıhhnt memuru h;cı i 
~tkı · Bel·baba pcnrere dibin· 
d~Yı &!!dire uzanmıştı. Yım O· 
>oı, l!eçtl. Abidin E(endi kar
~~ :a Upuzun yıtıyoı'du. Üstü· 
\'er 1Vi bir ~organ çekilmişti. 
ı tıa_lanın dısında, knrnı hiza· 
~~ bir bıçnk \•ardı Sıhhııt 
~nıı ~u, kadınların bıcdı ölli 
~~~l •rnı dşmesln diye koy. 
~lr tt7nı biliyordu. YUıü be ·nı 
~~ti bentle ıırtillmUstU Till 
tttıı.d t.ıcundan kaldırdı. Abidin 
tııu11d inin aanurı ytııtı eımdi 

ey(lf. Gfü.lerl kapanmı~tt. 

Çenesi bir bezle başına bağlan
mı&tl. Tülbenti tekrar yuzüııe 
kapadı. Yatağın kenarındaki 
koltuta lliı;tl. Şimdiye kadar çok 
ölli görmilstil. Önceleri Acır ı 
onlara.. Sonra, sonra kanıks:ı
yn·crmişti. Fakat Abidin }~fon. 
dininki bambaşka bir ölilmdil. 
Hayatı \'C yaşayışı gibi kan§ık, 
bambaşka bir ölfim ... 

Sıhhat memuru, Abidin F,. 
fcndıyi on scnedenbcri tıınırdı. 
Ona iyi adam denemcıdi. İyi 
adam olabilmesi için, bir tara
fını söküp atması, çiğneyip grç
mc i laıımdı O tarafı hırsıydı. 
Bitip, tükenmek bilmeyr.n hır
sı para getirecek her ~eye kar~ı 
hırs duyardı. 

1radesi :zayıf, tnhsill yok de
necek kadar az, :zekA denilen 
nesne kafatasına uğramamış 
bir adamdı. Vikııt yaııı~ı bakı
mından ıta acaipti. Dar hir $!Öl!· 
sun aşa~ısı anormal bir geniş
le) i~lr kalçalarına \':ırırdı. Göv
desinin üzerine. incecik bir bo
runla tutturulmuş iri !b (' :ka· 
fa!ıı vardı. Bu kafanın ıırkası 
ense köktine kadar, bıçakla ke· 
&ilmiş gibi düındilz inerdi. Ve 
butün bu acaip tccekkülatı, in
ce, urun iki a:»ak taşırdı. Ko
nuşmasını bccer<!m"u!i. Ha ta
ltğını anlatmaktan bile Acizdi. 
Elini midesine bastırır: 

- Burada gaz oluyor. derdi. 
Dorular patlamış. Gaz her ya
nımı kaplamış. Oradan oraya 
koşuyor, kalbimi pompalıyor. 

Bu kadar fıt'iz ve uıyır adam 
1$ ha)·atında haşan gösteriyor· 
du. Koca bir evi • buna apartı
man da denebilirdi • arttırma
ya istirlik ederek altı bin liraya 
satın almaya mm nffak olmuş. 
tu. İşte Abidın Efl:'ndidc fazla 
kazanma hrrsı bu e\·e sahip <ıl
masiyle başlamıştı. Karakolsuz, 
mahkemesiz ıcçen ı:ünlcri par. 
malda sayılacak kaıtnr azdı. Ki
mi uıman kiraeılarile anlaşamaz 
kimi zaman evin önüne kum yı. 
ğan mllt<'ahhiUe dalaşır, kimi 
zaman bahçesine bir dalı e~il· 
miş dut ağarı yfizündcn komşu
su ile tutuşur, kimi ıaman viı
dt'si gelmiş bir bononun müd
detini uzatmıyn çalışırdı. Velhii 
sıl o: mutlaka birisini parma
ğına dolamalı, mutlaka bidsiy. 
le u~raşmalı)dl. Başka tilrlU 
)aşıyamaJdı. 

Kazancı Y<'rindc • olmasına 
rağmen ı::iydiği pantolon yama
lı, c<!ketin yakası ya~lı) dı. iıc
men hl:'men her zaman, sade su 
ya pişmiş çorbanın icinc ek
mek doğrar ''e lizr.rine makar
na yerdi. Gccdcri e\•de yanım 
elektrik ampuHi gaz Umbası :ı.:a 
dar bile ışık 'liermezdl. Abidin 
f:fcndl buna da mazeret bul
muştu: Fazla ziya s:özlr.rl bozar
dı ... Oğluyla cları.!lnrlı. Sebebi: 
genç çocu~un dıikkandan bir 
tıınc mi, iki tanr. mi ne soba ıtir 
11e~ini ona haber vermeden snt
mış oİmasıJıdı. Darı:ınlık on se
nr.denberi de am ediyordu. A· 
hidin Efr.ndi yanındn o~lanın 
Jsmlnin hile anılmasına rııa gös 
termiyordu, 

Hırs, Ab1din Efendiyi ikinci 
bir ev yapmaya zorladı. Elinde 
parası yoktu. E\·I \'e dllkkAnı 
ipotek etti. Bahçede temel kaz· 
dırdı. Ve koca bir inşanta haş
ladı. Bu inşaat ona hayatını 
ka) hettlrdi 1şı:i gihi, gece de· 
mr.di. ı:ündilı demedi, ı;u deme
di, ekmek demedi, insaatın ba
tında çalıştı. Binnyı tnmımlıy:ı. 
bilmek için bir yerden borç ııl· 
dı. Borcun vAdr.sl gelince baş
ka bir vcrden borı: alıp llnu kıı· 
padı. ~onra dH!er bir yr.rdcn a
Jınıın borçla da bir ewclklnl ... 
Fakat bUtlin bunlar kolay ol
mu~ ordu. Üıllntü, 'fnzlıı çalışma. 
ı;oğuk d rken adamcağız blr 
gUn yatağa uzanıverdi. EvvclA 
tWte parası vermesin dlve dok
tor ı~temedi Nöbeti. aıtrıyı. ıe. 
rl, bir bardak sıcak ıhlamurla 

alınan aspirinle geçiştirmlyc ça
lıştı. Fakat hastalık da Abirlin 
Efenrli kadar inatçıydı. Onu 
doktor getirmeye mecbur elti. 
Doktor dıı sıhhat memurunu A· 
hidin Efendinin başına dikti. 
nu işin kahramanları arasına 
karışan ccıacıyı da unutmamak 
ı:crek. ilk elden Abidin Efen. 
didğin !:'ili papcli uçuverdi. nu, 
onun, hayatında kendisi için 
hareadı(!ı ilk toplu meblfıMı Ye 
Abidin Efendinin yaşı elli altı 
idi .. 

Yağlı Penisilin iôayesinde :ta· 
türricyi atlattı. Fakat zaten za
yıf olnn ynpısı bu son hastalık
la büsbiitün sarsılmıstı. Boyun 
damarları daha şidrlr.tle attı. 
Hrnz.I daha ziyade ı;olclu. Ve 
tekrar gclrn ıloktor kalbini din
lrılikten sonra, koli tebligatını 
yaptı: 

- Yatakta hir taraftan. diğer 
tarafa diinerken ağır harl:'kct r. 
drccksln. Yl:'ml:'j?ini yala~ında 
,yh eceksin Helıiya bile s:itmek 
yok. İhtiyacını yatağın kenarın
da ı:ıörOrsün. 

Ahldın Efendi, doktonın bu 
sözlerinden sonra işin ciddiye
tini kıt\ rııdı. Bir kefeçine hıı
yat. dığer kefesine ölüm kon
muş hir terazinin ibresine ben
zediğini anladı. Ve birdl:'nbirc 
değişiverdi. Etrafına artık köli\ 
muamele etmiyordu. İyi yemde 
istiyordu. Gülmek istiyordu. Yat 
tığı yerin ranımlaki pencere· 
den dışarıya, m:ıvi denize, yem
yeşil sırtlara hasretle bakıyor
du. Halbuki şimdiye kadar, ne 
ml\i deniz, ııe ycmyesll tabiat 
ona bir şey ııö)lemf'miş, bir şey 
anlatmamıştı. Abidin Efendi ar
tık yaşamanın iyi ve güzel bir 
şey olduğunu :ınlamıştı. Amma 
ne çare.. Bu anlay15mda geç 
kalmıştı. Bir ikindi vakti, top
ral'ıın baharla haşır neşir 
olduğu, canlıların kı\'11 kı\•ıl 
kaynaştı~ı bir ikindi vakti. o, 
ı:özlrrlni, ancak bir kaç gilndür 
gUzclliğinln farkına varabildiği 
dünyaya kap:ıyı\'ermişti. 
.............................. 
Sıhhat ml:'muru, öHinlln ha

şınclan ayrıldı. ncybabanın ya
nına sokuldu. Beybabaya hirşcy 
söylememesini tl:'nbih ettiler. 
İhtiyarcı~ın olup bitenlerden 
haberi olmadığını :ınlattılar. 

Sıhhat memuru, Bcybabanm 
elini tuttu: 

- Nasılsın. Ileybaba? d~dl. 
Bl:'yb:ıba, gözlerini Sıhhat me 

muruna dikti. Baktı, sessiz hn· 
reketsiz baktı Sonra: 

- \'alan dün):ı, dedi. Ynlan. 
Yalan ıliinya ... Bir varmıe ... 
Bir yokmuş .. . 

O zamnn C\'in içindekiler an
ladılar ki, kendi kösc~inc c::?kil
mlş, bütün hayat sahnsı, dara· 
cık bir somyaclan ibaret olan 
ncyhahn, sf'ssiz sadasıı. hislerini 
içini:' ı:önıerek, somyaclan dışarı 
tnşahiliyor, kendi hayat s:ıha
ııının dışınrla olan hitenlerlc iiı:i 
lcniyor, ıuıcak yap:ıhilecek bir 
şcyi olmadığını anl:ıdı~ındrın 
kara~ının Jçi hadiselerle yU'l;lli 
bir halde. yorganın a!Unda lıll· 
ziılüp kalıyor ... 

* Abidin Efendinin ölüsil kar-
~olda kaldığı mürldetçe evin 
her zamanki havasında hilyiik 
bir değişiklik olm3dı. Bu an 
tar, bir intikal devriydi. 

Elr bayan doktorun verdli':i 
derin ruhsatından sonra. Ahi· 
din Efendinin ailesi f:ıııliyete 
geçti. Ccnnzeyl ikindi nlmaıına 
yetiştirmek lstiyorl:ırrlı. Öi:le· 
elen sonra evin önilndc: Bele 
diyenin cenaze arabaı;ı durdu. 
Ce,naze arahMının içinden hlr 
imam. bir idare memuru, iki 
gassal indiler. Pompalı ı::az oca· 
~ının Uzerlne kazan kondu Ortıı 
yere teneşir kuruldu. Büyük 
bir çanta açıldı. Çantanın icin 
de. kefen, sabun. lif, gül!;uyu şi 
şesi, makas. pamuk ve cena1e 
örtUsü \ardı. Abidin Efendiyi 

bir hatlaniyeye sarıp dört kişi 
tl:'nı•şil'in yanına getirtlıler. Bat 
taniye açıldı. Abidin Efendi, 
teneşirin füeri.nc upuzun, .sı,l· 
lıstu yatırıldı, Gassallardan bıri 
ölünün üzerindeki pijamayı \'e 
iç çamaşırlarını ke.5mck sureti
le çıkardı. Şimdi Abidin Efen
dinin, tenasül uzvunun bulun
duğu yerdeki peştemal hariç, 
diğl:'r tarafları çırılçıplaktı. VU
cudil ~e yüzU sap arı ve taş gi
hiydi. Karnı şişmişti. Gassal ev 
'eli el pnrmaklarının arasından 
başlıyarak ölüye abdest :ıldırdı. 
Sonra 'ücuda ılık su dökerek 
grrilmış adalcierı gevşetmb c 
uğraştı. Ç:ıntadan lif alındı. Sa-• 
hunla kiipilrtiılclli. Ölü artık Yl
kcınıyordu. <:öz çukıırlarına do
l:ın sahun kiipiij!ilne ıÜiclin E
Il:'nılinin alclırdıf:ı yoktıı. Bir 
kaç kere sahunl:ınıp yıkandık
tan sonra, gassal rline patiska 
.ı;:ırdı. Sonra patiskanın nra~ına 
bir parça pamuk aldı. I'rştcma
Jın altına elini soktu. Öbür eJiy. 
le öluniin karnına basıp pisli~i 
dışarı çıkarıyordu. Dll:cr gas
ımı do, tas ile .ım dokcrck te
mizli)ordu. Bu muamele peşte. 
malın altında cereyan ediyor
du. Bu iş de bilince, lüzumlu 
:rerlcrc pamuk tıkandı. Ve ölU 
kurulandı, kefene sarıldı. Üze
rine kfıfuru döküldü, gü!suyu 
serpildi. 

Bu arnlık imnm, iilüııUn nllc
sinclcn birinin yanına sokuldu. 
Sakalını sl\'azlıyarak, titrek bir 
sesle: 

- Rııhınr.tliyi beş giln önce 
sokakta görd!im, dedi. (Diipe
dliz yalan söylliyordu. Abidin 
Efendi bir ııydır yataktnn çık·I 
mamıştı) •Hoca Erendi, demiş
ti. Sıraya beni de kaydet.• Ben: 
•Allah ı:ecindcn \'ersin. O nasıl 
s1iz, Abidin Efendi?• demiştim. 
Hey gidi dünya, hey. Büyük a
d:ımdı rahmetli. Evveldon ma
Jllmmuş öiilmli. Sonra, mübarek 
cuma gecesi topra~a veriliyor. 
Bu hl'r kula nasip olmaz. O yat
tıkça hak taalA size uzun Bmür
ler ihsan eylesin. 
Hocanın dudakları titredi \'e 

hir iki cl:ıml:ı giiz yaşı hryaı ıı:ı
kalınılan aşağı )·ııvarlanclı. Ho
ranın ağlama faslı da bu şekilde 
nihayete erince, gassııla döndü: 

- Namaz.ı az vakit kaldı, de
di. Tabuta koymak için acele 
edelim. 

Teneşirin baş tarafına iki is
kemle kondu. İskemlenin üze· 
rinc tabut yerleştirildi. Gassal
l:ır öliinlin baş \'e ayak ucun
dan tutarak tabuta kaydırrlılar. 
Yüzllne pamuktan bir kapak 
kondu. Tnbutla kollarının ara
sındaki bo luğa pamuk doldıı
ruldıı. Tııbulun kapatıı kapıındı. 
Üzerine örtllsil örtlilclil. Kayı~
la haj\lnnrlı. Sonra dört kişi ta
butu kııpı yanına çıkardılar. El· 
rafını ııile r.frndı sarılı. Eller ıı
çıiclı, s:özler yumıılclıı, baslar Ö· ' 
ne rlilştll \'O imam l:'WclA h:ıffr 
srslc duaya haşladı. Sonra ya
"aş yavaş • esini yükseltl'rek 
devam etti. İş, ölilyl:' Allah hu-
2'.unında şcfnate gelince, ağlar 
,ı::lbl oldu, sesi titrer ,ı::ibl oldu 
ve tabutun etrafındakilere sor· 
du: 

- Merhumu nasıl tanırdınız'! 
Herkesin ylizll buruş buruş

tu. Sa!!lığında her karşılr.stıkla
rı ~erde bıribirlr.rine sö\·diiklc· 
rinl unutanlar Yeya unutmuş 
görünrr.ler Ye gr.rc:Pkten ııami
ml olanlar bir nğızdan cev:ıp 
\'l:'rrliler: 

- İyi t:ınırıı. 
Hıılhuki, daha dört giln !Sn

ce, şimdi cenazenin eol yanın· 
da duran 'Mehmet Ağa,' gıyab111 
da, • Deyyıısıın biridir• divordu 
Ayak ucundaki Şükrfi F.fendi: 
·Düzenbaz. cenabet herif· diyl' 
iltifat yağdırıyordu. Diğerleri· 
nln çoğu düşüncelerini dile ge. 
tlrmiyorlardı ama, muhakkak 
ki bu iki ifadenin d151nda oriji. 
nal glSrU~lere sahiptiler. 

Ölünün Allah huzurunda şaha 
dete ıhtiyacı olursa • ki lınam 
lıoyle sclyluyordu • Ahıılın J~
fendi hapı yutmuş demekti. 
Kurtulması, Allahın yalancı şa· 

Jıitl,,ri muteber saymasına bal:· 
lı~ dı. 

imam tabulun etrafındakilere 
son suali sordu: 

- Merhuma hakkınızı heltıl 
ediyor musunuz? 

Herkes bir ağızdan cevap 
\erdi: 

- HelAl olsun. 
nu ara. merdh·en başından 

gelen merhumun karısının fer
yadı, tas durnrlarda çın ı;ın öt
tü: 

- Abldlnci!Hm heni lıırakıp 
nerelere gidiyorsun? 

Ccınaat yan ı:özle kadına hak
tı. İı;tıraptnn hlitiln hatları kar
makarışık olmuş bir yliz.lc kar
şılııftılnr. Tnbut ('\ drn çıkarılıp 
cenaze ııraba~ınn konurken, kar 
makarışık ) uzil ta$ı an ı:övrle 
de. kaidesine ~ ıiılırım isabet f't· 
miş hir agaç J:ıbi la~ların uze· 
rine yıı;ılı\crdi. 

ij;i~'ıii"~·~;;,·~~~~j~~ .. ~~nra A· 
bidin Erendlyi mrınrlığa onblr 
kişi ı:ötlirdu. Tabutun :ıltıııa sı
ra ile giriyorlardı. Cenaze:. I, 
kazılan mezarın baş tarafına bı
rakan dorl kişıden biri de sıh
hat memunıydu. Onu mezar ha
şına kadar siirUkieyeıı ku\'ve
tin ne oldııliunu kendisi de bil
miyordu. Briki de, herkes tara
fından öliimli bir kurtulus ha
v:ısı i~indr knrnlanan, müca
dele ku\ \'eti sıfıra inmiş bir 
zarnllıya karşı son bir vazife i
fası dllşünccsirdi. 

Jlafızlor mrznrın ayak ucuna 
oturup okumaya başladılar. Kol 
lan çıkarılan tabut meuıra in
dirildi. Kapağı :ıral:ındı. içine 
bir iki avuç toprnk atıldı. Baş 
ve avak ucundaki toımııta. ta
huttnn ~ıkarılan kollar dlkıldl. 
Ve çukura toprak yı~ılmııya b:ış 
landı. Topr:ık yı~ıldıkt:ı mcıa
rın yeri kayboluyordu. Meı.arı:ı 
şekil, demin öliin!in haş ve a
yak ucuna dikilen tahııtıın k('\1· 
Jarı sayesincle temin <'dilıli. A· 
bidin Ekrnlinln bulund•ıı!ıı ye
ri arlık kabarık bir toprak yı. 
ğını helli rdiyordıı. Fakirlr.r hu 
toprak yığınını Uzerlnr. ellişer 
kuruşa su diiktüler ve mezarcı 
Uzerindc rakkamiar bulunan 
teneke bir ıe,·hayı mezarın bas 
tarafına sapladı: 9614. nu Abl· 
din Efendinin son ikametı:ı~hı
nın tescilli numarasıydı. Cema
at mezarlıktan çıkarken imam 
mezarın h:ışına geçti. fiın ile 
bir şeyler konuştu. Oradnn ay. 
rılırken imamın yOzU ı:ii!Uyor
du. nıı iyi bir !ildmetti: Ôlil cen 
netlikti! Ve gUlmck suretile bu 
miijdeyl Yeren imam, ölü ile 
kurduıtu irtibatın karşılıı!ı olan 
on lirayı ciibb('Rfnin altına go. 
karken, bu sefer gerçekten gül· 
dil. 

Ölüm nlayının birinci bölil· 
mü, Abidin Efendinin kabris
tanda üzerine topra~ın yığılma· 
sı \'e imamın onunla son irtiba
tı temin etme!;! ile kapanırken 
merhumun e\'inde olayın ikinci 
bolümil ba§lıyordu. 

"' O gece 11a3t sekizde, sıhhat 
memuru, Beyhabaya iğne )'apar 
ken oın evınln kapıcı çalındı. 
l'ılis:ıfiri arka taraftaki odaya 
aldılar, Gell:'n, nblak çehreli, 
kırmızı y!h.IU bir adamdı. Mer
humun karısına haş sağlığı di· 
!edikten sonra, bıırnıınu ('P.ke 
çeke ağlamaya haşladı. Onun 
ağladığını gören kadıncağız da 
bo~andı. Ağlama faslı beş daki· 
ka de\•am etti. Sonra adam zi. 
yaret sebebini açıkladı: 

- Efendim. merhumla kar
deş gibiydik. Yediğimiz, içtiği· 
miz ayrı ı;ltmezdl. Nur içlndc 
yatsın Eli nçık1ı. cömertti Ba· 
na sağlığında iki şey vasıyel et-

mişli. Birincisi: Dilkktında asılı 
duran Hazreti Alinin resmini 
benim almamdır. Bılmem -siz 
merhumun bu vasıyctini yerine 
getirir misiniz? 

Kadın ce\'ap verdi: 
- Mademki resmi size \Hl· 

yet etmiş, alın efendim. Bir res 
min ne ehemmh·etl \•ar? 

Adam içini çek-ti: 
- Teşekkür ederim ablacı

ğım. Zaten Abidin Efendi siı
drn daima ~ükranla hahst'der
dl. Pırlanta gibi bir 'kalbiniz ol
dujtunu sö~ !erdi. Bunu ~imdi 
gözlerimle gönıyorum. Bu dün
ya, yalancı dünya. Bugün varız. 
yarın yoj!uz. Marifet şu Uç gün 
lük ömrilmüıü. kalh kırmadan, 
insan incitmeden, gönill yapa
rak geçirmek değil midir abla
cığım? 

- Şüphesiz efendim, ıilphc
siz. Cok doğru laf ediyorsunuz. 

Adam başını kasıdı. Derin, 
derin dOşOndü. 

- Abidin Efendinin ikinci 
Yasıyeti de ben elmadan diıkkA· 
nı sçmamanızdı 

Adam bu ~ozü sö~ler'ken ka
dının yüzünün biltOn hareketi"· 
rlnl, göre\ ıne tam anlam! ·le 
bağlı bir sinir doktoru titizliği 
ile takip ediyordu. 

Kadın cevap \erdi: 
- Merhumun oğlu geldi, dük 

kfını açtı bile .. 
Adam bir: 
- Yaaa? 
Çektikten sonra: 
- Ne de çabuk geldi. 
Diye söylendi. Ve ne~eıılnl 

kaybetmiş bir halde müsaade 
isteyip ayrılırken: 

- Ben sizin dostunuıum Ne 
zaman !Azım olurMm çağırın 
b ni, derhal koear gelirim, de
di. 

Kadın: 

- Dükkandaki resim lcin oğ
luma söylerim. Yarın ak5am e\•e 
getirir. htl:'diğlniz zaman uğra
l1P alın, dedi. 

Misafir. bu sözleri duymamı§ 
gibiydi. Yürüdü, gitti. 

Bu adam cenazeyi takip eden 
on bir kişiden biriydi. 

Ertesi giin öltı evi ıiaha ka· 
lahalıktı. .Mahallenin hlitlin ka· 
dınlnrı burada toplanmıştı Bir
birkrile af\lama yarışına gir
mi§lcrdi, İclcrinde en acınnrak 
durumda olan merhumun karı
sıydı. Hepsiyle a~Tı ayrı ağlı
yordu. Akşam üzeri oğul eve 
döndü. Anasiyle ibaşbaşa verdi
ler. Merhumun ne e\Takı varsa 
ma~anın Ozeriııe yığıMı. l\fahke 
mc i!Amları. icra tebllsıatları. 
ödenmls bonolar \'e bir yı~ın 
eski türkı;e yazı. AnR okuma, 

'yazma bilmiyordu. Oğula eski 
harfler hir şey ifade etmiyor
du. 'imdatlarına Bcybabaya i~· 
ne )·ıipmaya gelen ınhhat me
muru yetişti. H"P birlikte e\'
rakları öbek öbek ayırma)':ı baş 
lnclılar. Daha doğrusu sıhhat 
mcrr:urn tomarın iclnden sldıC!ı 
bir yazıyı anaya. yahut oğula 
'crb or, onlar da önlerine yığı
yorlardı. Avırma isi bir ara ta
til edildi. Buna sebep Oc ziya
retçinin gelmesiydi. Bu Uç ıJ. 
yaretçi de kabristana kadar gel 
mlşlerdi. Bu suretle cl:'naze· 
yl takip edenler tamamlanmış 
oluyordu Geri kalan yedi kisi 
aile efradıydı :zaten. 

Üç kişi. nyni 9ckilde konU$tU· 
lar: EwelA has sa~lığı, sonra 
merhumun dindar oluşu, faıile
tl sahibi bulunusu \'e nlha~et 
kendilerine borçlu kııldıtı mlk· 
tarlar. Borcları. oğul. bir ktıj!ı
da isimlendirerek yazdı ve sor· 
du: 

- Elinizde. borca dair ba· 
bam tarafından vcrilmls bir se 
net var.ı mı? 

ÜçiinUn de cevabı nynıydı· 
- Biz senetle, sepetle is gı:;. 

ren insanlar deı:tillz. Hepimiz 
din kardeşiyiz. Yardıma mı.Mac 
olanın imdadına yetişmek va. 
:ıifcmizdir. Söz bizce senet de· 

mektlr. O istedi, biz verdik. 
Oğul cevap verdi: 
- Dahn yeni işe ha~ladım. A· 

laca!darımııı. borçlarımızı tes
blt edeyim. Ondan sonra hakkı
nızı öderiı. 

Alacaklılar te~ekkür ederek 
ayrıldılar. 

E\Takların tasnifine yeniden 
ba~landı. İçlerinde gerçekten 
faydalı olanlar bulunduğu gibi 
i e yaramıyacaklar da nrdı. 
Sıhhat memuru, bir kadın tara
fından eski tilrkçe yazılmış bir 
mektubu kendi kendine okudu: 

•Hayatım; 

·Kar; gllndür mübarek cema
lini benden esirgedin. Bu vefa. 
kir sevgilini artık ihmal edi· 
yorsun. Halbuki ben seni unu
tamıyorum. Birbirimizin kolla
rında sabahladığımız geceler ar 
tık bir rUya mı oldu? Yemin· 
ler ederdin bana. Tek sevgilim 
sensin derdin. Neredesin? Tek 
sevgilln seni bekliyor. 

·GISılerim yollarda kaldı Her 
akpm pencere dibinde seni g'lz 
lil~ orum. Gel artık Bekletme 
beni. Yoksa kann olacak o d· 
daloz mu seni bırakmıyor? 

Fıkret• 
Sıhhat memuru Fikreti tanır· 

dı. Merhumdan para sızdınp A· 
$1klarıle yiyen hovarda bir ka
dındı. 

Bir başka mektun mtisvedde
sl daha. Bunu Abidin Efendi 
yazmı$tı: 

.sevJ:lll •uran. 
•Dün a'kFamın tadı dıımal!ım· 

da kaldı. Sen ne karıymı$sın? 
Hani. kırk beş vasındayım. Se
nin gibisin! ı:örmedim. Ne :ı
teşllymi~~in? NE>cmi. seni anla
ta anlata hitiremez.di Hııkkı 
\'armıs teresin. Canımı dudak
larımdan çektin sanki Sabah. 
benim karı. onlan mor mor ş;ö. 
rlinC'ç •Dün gece gPne ne h .. 
~edin:'. dedi. Ben karı milh•· 
tıne yliz \'ermem. Sen benim ıfa
hill ı~lrrlme karısma• dPdim. 
Fi~ akalı bir revan dr~il mi? 

Anam. haham, iki gözllm. nu 
rum. Seninle hir defa daha bu
luşmak istiyorum. Amma rok 
para lstl\·orsıın he: ııerrli~IM 
otnz tel<lik: ~rnin gibi bir kıı
rıya de,i!er. rle~cr ama. ncyle
yim ki ben fakir bir adamım. 
Tarifeden hiraı indır dl'. hulu
ı::araj!ımız zamanı bana bildir. 
İki gözüm, yavrum, imRnım. 

Abidin• 

Avukattan gelmiş bir mektup: 
·Bay Abidin, 
Sizi llc kere aradım. bUroma 

gelmedınız Son bir defa dahıı 
mektupla müracaat ediyorum 
Alacak dAvasında karşı taraf 
imzanın 6ahle olduitu hucusu fi. 
:zerinde duruyor. Bıı ehe.mm!· 
~etten Ari olmıyan bir durum
dur. Yarın akeama kadıır hana 
müracaat edin konuşalım. ,\ksi 
halde Yekilli!!inlzden ayrılmak 
merburiyetindf' kalRcağımı say
gılarımla bildiririm • 

Ve Oğuldan, Babaya bir ses· 
len iş: 

•Babacığım, 

•Beni )'anınızdan kovalı tam 
on senr. oldu. Bu mOddet :zarfın
da çok sıkıntı çektim Yokl•ık 
!cinde kıvrandım. Amma yine 
de iki satırla size halimi anlat
madım. Şimdi iyiyim F.lektrik· 
dyirrı. A\ ltk kazancım yerin· 
de. İki çocuk bab:ısı~·ım. Ken
dim kaznnl\'or. kendim viyonım. 
Ha~ atta aile hasrctlııden baska 
hiç bir sıkıntım yok. Annemi ve 
sizi cok özledim. Ne olur. ııec
mişleki kfü:Uk hAdiseyi unutun. 
Yanınıza geleyim. Anamın \'C 

sizin elinizi öneylm Hayır dua
nm alayım. Bir iki ~lin kaldık· 
tan sonra yine dönerim. • 

Siz.! tolt !:C'\'"n ol!lunuz 
Nureddin• 

Sıhhat memurunun göıleri 5· 
nünde bir hayat resmi geciti u. 
zanıyordu. Bu arada, merhumun 
senetsiz, alıp da ödediği bortla-

ra ait kayıtlar meydanı çıktı. 
Bu kayıtlara ıöre, biraz evvel 
alacakları oldulrJarındao bahis
le müracaat eden Uç kişinin 
borçları tamamen ödenmişti. 

Bonoların, banka borçlarının, 
senetlerin elden alınan paralı

rın hesapları yapıldı. Merhumun 
malı, mUlkil bu borçlan kal'•· 
tıyor ve elde bir ha)·li milllı: b· 
lıyordu. İş bu safhaya gelince, 
ana, oğul karşılıklı paıarlıta 
giri~tiler. Oğul: 

- Ana, diyordu. Sen tek ba
şınasın. Benim baiımda bir ka
rı ve iki çocuk var. Ahir öm
Tılnde rahat etmek istersin. 
Mal ve mlllkten hissene dü5enl 
bana de\Tet. Ömrllnün sonuna 
kadar birim yanımızda kal S.t· 
na bakalım. Elini ne sıcak suya, 
ne de soğuk suya sokturmayız. 
Yiyip içip keyfine bakarsın. 

Ananın glSzilnde fim&ek ça. 
kıyordu: 

- Ben senin karınla bir ara
da oturamam. Onunla yaramam. 
Karını hiç tanımamıısın. Ben 
bilirim ne mal olduğunu 

Oğlan yerinden sıcradı: 
- Ana, ana, dedi, karıma k5· 

tü Itır etme! 
Ana dudak bilktn. 
- Ben etmesem bile Alım e

diyor. Torba değil ki ağızlarını 
büzesin. Orada, burada, tunun. 
la, bununla nasıl kırıstırdıfı d · 
\'arda çalkalanıp duru)·or. 

Oğul kıpkırmızı olmustu: 
- Anı çok kötü ediyorsun. 

Bu işin sonu iyı olmaı. 
- İyı olmaısı nı olur? 
- Kötü olur! ~' 
Ana iki elini beline dayadı. 

A~ıı kôpürmüştU. 
- Dokuz ay karnında taıı. 

Sonra doğur. SUtUnll emzir. 
B . unu yıka... Bağrını bu ... 
Adam etmeye ı;alış ... Sonunda, 
ne lduğıl belirEh: bir karı i~ia 
sana ·Sonu klStU olur• de!in. 
EvlAt değil, koynumda yılan bu 
lemişlm ben ... 
Oğlan yerinıien sıçradı. 
- Ana, ana, dedi. Sana bu

güne kadar hürmet ettim. A· 
namsın, dedim. Ama artık tU 
buraya: gırtla~ıma geldi. Hür
metin de bir haddi ,·ar Citme· 
den yukarı ı;ıkmı. 

Ananın her tarafı titriyordu. 
- Adam olsan babanı bıra

kıp gitmez.din zaten, diye hıyk:r 
dı. Onu on sene aramadın, ara
madın da olilr ölmez $ip diye e
\ e damlayl\•erdin. lirasına ko
nacakııın da ondan değil mi? 
Ama yağma yok. Ben daha sa
ğım Kocamın hakkını sonuna 
kadar savunaca ım. Ona ısmrll
mil 'erdim. Hastalığında. canı· 
mı disime takarak bıktım. 
O~ul sinirli sinirli güldü: 
- Sen mi dl&lni tırnatına ta· 

karak baktın? Alt kattaki kira· 
cılar duymuş .. Sabıht•n akta· 
ma kaıiır .geber herifi• db·• 
bağırıyormuşsun. 

- Alt kattaki kiracıların ne 
mal olduklarını ben bilirim. Ka
rı)'l, kocası yokken eve bir M· 
rif alırken gormüıtUm de enun 
itin bana bu iftirayı uvuru~·or. 

Ana, oğul birbirlerine küfret 
mlye başladılar. Oğlan sonun
da: 

- İsi mahkeme halleder. 
Dedi Ve kapıyı şiddetle \'Uf· 

du, (ıktı, gitti. 
Ana oflunun arkasından 3•e. 

re tilkUrdU. 
- U.net olsun, diye haykır

dı. 

Sıhhat memuru, ispirto oca
:ının Uzerlnde kaynamakta O· 
lan kutunun !Cindeki enj elctörll 
pensle tutarak, kadııt.l: 

- Beybaba)'l hazırlı!yıverin, 
dedi. İğnesini yapacatım. 

l.Pdın odadan çıkarken: kapı· 
dan gelen rUzglr, masanın üze
rinde duran merhuma alt kl· 
ğıtların bir katım havaya ~ 
çurdu. 

• 
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Bu )'azıda bahsedeceğimiz tıç 
glinllik kral bir keçidir. 

Hem de taçlı, tahUı bir kral. 
lrlandanın Kerry isimli 1000 

nüfuslu kilçOk bir köyünde her 
sene bir panayır k"Urulur. Bu 
panayır, o kadar dikkate ]Ayık
tır ki dilnyanın hemen her ta
rafından pek çok turist bu köye 
gelerek panayır münasebetile 
yapılan eğlencelere iştirak e
der. Köylin 1000 kişllik nlifusu p 
derhal )tiz; bine yükEeUr. Kö
) ün 30 tane oteli bu kadar ln5an 
almıyacağı için evlerde de pa
ra ile misafir yerleştirlllr. Eğ
lenceler bittikten sonra evli e
vine, köylü de köyüne döner. 

Bu eğlenceler neden yapılır, 
diyeceksiniz; tabii- Neden ya
pıldığı hakkında kat! bir şey 
bilinmediği için iki nazariye i
leri sürUlmcktedir. Irlandatılara 
söre, keçiyi kral Han ederek 
merasim yapma adeti Kromvel 
ordularının Irlandayı işgali !a
manındnn kalmıştır. Clinkil 
Krom\'el ordularının Irlandayı 
istila ettiğini keçiler haber ver
miş ve uyuyan hallıı uyanuır
mıştır. ingiliılere göre i•e bu 
lıdet tarihten C\'velki 7.amanlar
dan, daha doğrusu putperestlik 
denrlerinden kalmadır. Çünkü 
keçi o de\irlerde bolluğu tem
sil cdıyor, halk da bolluk ilahı 
diye ona tapıyordu. 
Menşei ne olursa olsun me

rasim her sene şu şekilde ya. 
pıtır: 

Kral olarak seçikn keçi köye 
en ar yaylalardan birinde hu
susi surette beslenir \'e terbiye 
cdılir. Merasim ııünil köy mey
danına getirilir. Boynuzları çın
gıraklarla silslenir. Ba~ına bir 
taç oturtulur. üzerine ıırmalı 
elbiseler giydirilir. Ondan sonra 
bir eşek arabasına bindirilerek 
köyiln caddelerinde dolastırıtır. 
Arkasından da Irlanda milli kı
)'afctlerlnl giymiş (Ocuklar sa
ray crkfını olarak yürürler. 

Gaydacılar mütcmadb·en gay
dalarını çalarlar. Pazar )'erin
de 18 metre yüksekliğinde bir 
kule hazırlanmıştır. Bir hayli 
masrafa mal olan bu kule elek
trikler, bayraklar ve resimlerle 
donatılır. Tepesinde düz bir yer 
vardır. Keçi buraya, kuyudan 
su reker gibi, iplerle çıkarılır 
\'e ayaklarından tahtına bağla
nır. Tahtın hemen altına da, e
lektrik Uımbalarile işlenml~ bir 
çiçeğin üç parçası Uzerine •YÜZ 

allı 
ır 

• 
Kral hauetleri tahtında. Altta ela ·Yüz; binlerce defa ho5 geldiniz• 

binlerce defa sefa 1teldiniz• ya
zılıdır. 

Hayvan burada üç gUn. iki 
1tece bağlı kalır. Köyde eğlen
celer gırla giderken o tahtından 
kımıldayamaz. Bu yüzden eğ
lencelerden yegAne zevk alamı
yan da kendisi olur. Bu müd
det içinde hayvan o kadar ke-

derlenir Jı:l hatırlandığı zaman 
bol bol ,·erilen yemleri bile ye
mez. Asağıda tonlarla içki sar
folunur. Sokaklarda çalgılar ça
lınır. Herkes blrhirile dans e
der. Eğlence yerleri, kumarha
neler dolup dolup tasar. Yani 
delicesine eğlenilir. Eğlenceler 
devam ederken de panayıra ge
tirilen atların, koyun \'e sığır
iarın satışları hararetli hararet
Ji devam eder, kısa bir zamanda 
aşağı yukarı bir milyon liralık 
nlış veriş olur. 

Merasim ve eğlencelerin son 
günü keçi yerinden indirilir \'e 
toılu yollardan yine da{!daki a
ğılına götürülür. Bu götürülüş 
çok tuhaf olur. Zira, daha bir 
gün evvel onun önilnde el pençe 
divan duran insanlar şlmdi yU
züne bile bakmazlar. 

Irlandalılar ta~kın ve kavgacı 
insan oldukları halde panayır 
müddetince hemen hiç hadise 
çıkmaz. Panayır sonunda her
kes memnundur. Dağdaki hür
riyetine kavuşan eski kral keçi 
hazretleri bile-

hazretleri arabasında lı.öyiiD iokaklannda dola~ıyor ' '· n. .. . - . 

Tahtından indirilen kral, atıhna dönliyor 

l - Yiizü benıJyor ama, boyu 
galiba lıu kadar uzun değildi 
rahmetlinin .. 

. '\ , A; 
•lı . ., 

(~) ~n) 
1 ') I 

~ ~~ .. ,;14-;y - ./ 
Üç mühim olay: Şikago zt'lze

lesi. Titatik racıuı. Bizim e\·len-

Yazan : l OKTAY AKBAL 

Bu yıl açılacak olan lise on ikinci ~ınıflarda okutulacak Batı de Ahrurrahımıı Ni aı i nir hazırladığı ıMetinlı Batı E<J.eb~~ 
Edebiyatı ders kitaplarından ikisi basılmı$ bulunuyor. Mil- yatı• rlır. l\lustafn .Nıhat'ırı kitabı lıse son sınıfları için fald~ e 

il Eğitim Bakanlığınca hazırlanan müfredat programına uygun hır rı-Jı::ıerdir. Fakat Al•durıahmnıı Nisad'nin eseri hcıtl Ji.5 
şekilde yazılan bu ders kif2plarmın öğrenciye Batı edebiyatını ôğrencilcr:i için, hem de buttln aydınlarımız için daima ba~: 
mümkün mertebe tanıtmak yolunda büyük faydası dokunacak- rul3caıc bir d kitabı de c:-indedir A. Nisari her milletin edeb 
tır. Dlinya edebiyatının bcJ!ibaslı büyük yazar 'e şairlerinden yat tarıhini kıs:ı<.'J özctlcmis. ~azılanndan parçalar aldığı bli~ 
S"çilrr.iş p:ırçalar bu kitaplarda yer almıştır. Yıılnıı_ Bakımlık laza~lr.rın ııahsıyetleri ~rnrindc durmuş, gerekli bilgi~eri ~-
kitapta bahis konusu edile<.'ek yazarları daha önce bir liste ha· mıştır. Sonra !:itaba seçılcn parçalar da gerek öğrenciyı. gertik· 
lindc tcsbft etmiş ol,luJ;undan ders kitabı hazırlıyanlar bu çer- sc ~):rl.r.ı _ta~°!i?. ed~ci. Batı edebiyatının karakteristik öıcll,~ 
çeven!n dışına çıkamıımı§lardır. Bakanlığın listesinde bulunan lerını hC'lırtıcı ozellıkler tsşıyor. :Mustafa Nihat'ın kitabınd . 
ya7.ar ve şairler şunlardır: Yunan Edebiyatı: llomcros, Aiskhy- parçal.,r da 7e\'klc, ım~ııyıı.la seçilmi5tir. Du iki ders kitabi, e 
los, Sophoklcs, guripides. Plutarkhos. Utin edebiyatı: Vergi- d_ebıyat .(ığrctmcnlcri ta:-.-fından iyi niyetle okutulacak ol~ 
liııs. Sc.neca. İtıılyan ed<'biyatı: nante. Pctrarca, İspanyol c<le- lıscdcn çıkacak gençlerimizin kafasında .edebiyat fikri, anla)'!$ 
bivatı · Ccn:nııteı:. Fransız edebiyatı: ~toliere, T.a Fontaine, La karanlıktan kurtul:ıcaktır. Bu bakımdan liselerin son sınıfları~ 
Bruvcre, Voltairc, Rousscau, Hugo, Balzae, Stendlıal, İngiliz e- da Batı cclcblv:ıtının d:ı ckutıılması büyük ölçüde yararııld 

1 
d('bıvntı : Shakespcarr, Dick~ns, Hardy. Alman edebiyatı: Goet- gıirül~cc.k miısbel lıir diisUncenin eseridır. 1~1 
he. lirine, nus cdcbb·atı: Dostoye\·ski, Tol~toy. İskandinav ede- !;ıııı 1J!:ırak ~ovlenıek i<tediğim bir c:cv var o da .. u: ucr 
bıyatı· ibscn, An dersen. Amerikan edebiyatı: Poe, ı-;merson, yaz~r i\it:ı~larmıı lınzı p:ırı;. !arı scçcrkc~ .bira; d~lıa dikkatli;: 
!\!ark 'l'wain. Göt iilü"or ki liste ha"li zcnııin ve tatmin edici- lııbılırlı::rclı. ?ılcsı-llı haıı nıUhim eserlerin \·eni tercümeleri r , ~ • ce· 
dır. Bıına rağmen adların te~bitindc bazı hatalı noktalar da 'Ok mıştır Bu arada l\lustaf:ı Nihat'ın Dostoyc,skl'nin .suc ,·e 
de~ilrlir. lılcsc1:1 Fransız edebiyatından Stendhal'den sonraki ya za• sırr'an seçhği parça ıı . S. Gc1.gin'in yaptığı tercümeden;: 
zarlarrı .. n hiç biri alınmadı~ı halde, İngiliı: edebiyatından a~a- lınmışt.r. Halbuki H. A. Ediz de bu eseri dilimize çevirınl~1 ... 

"' • f Ü h ' hC"' ğı yuk:>rı bir yirminc.'i y\iı yıl yazarı sayılan Th. Hardy'nin alın- ı enı ne ıne cm doi'trud!ııı doğruya rusçadan çevrUnılştır. '11 
ması biraz ~a~ırtıcıdır. Fakat bu haliyle de esere alınan yazar- de c;ıtck: tercümen!n N$itli dil 'e mana hatalaı;ıyla dolu otdU 
!ar öCrcnciye B:ılı edebiyat, hakkında )'eter derecede bir fıkir bilİnı-n bir j<;cydir Her halefe ikinci baskılıırda bu reı;it ufa1' te; 
\'erebilr.ceklcrdir. fek yanlışlıklar cluırltilcccktir. İki kitap da başarılı \'C xnnstıe 

Batı edebiyatı ders kitcıplarından ilk ikisini İnkılap Kila- tc~lrlrri ~örıılccek t' crlerdlr. 
bevi bıısmıstır. Bunlardan birincisi Mustafa Nihat Öz.ön tara. Gcnçlcl'imıze edebi) :ıt sc~gisi aşılamak yolunda bu kit•!" 
fından hazırbnmıs olan •Açıklamalı Batı F.debiyatı •, ikincisi ların btiyiık fıı~da'lı dokuı1a<.'a~ını ku\'vctle umuyorum. 

______________________________ .;......--

meıniı. - nurada dur, ete bak da yanmasın. 

~~--~~&!.il~--------~ 
2 - Galiba yanmna basladı 
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Tek bacakla Bogie-V ogie 
yapan dans canbazı 

Zenci dansözün kn·rak c!anslanndan birini gösteren resim 

Crip Heard, yirmi ya5ında i-
1 ken bir otomobil kazasında 
~ğ koluyla aağ bacağını kay. 
C tınıştı. Tam bir sporcu oltın 
~ip itin bu fclAket büyük bir 
d htsızJık oldu. Onun nazarın-
a •rtık hayatın mAnası kalma
~tı. Blr gün dostlarından biri 
~ll&a talı~masını ta\·sı~·e etti
\!,' taı:nan bugünkü Boogle -
t Ogle üstadı böyle bir ta\'&ı
b~Yl Yersiz buldu. Kolısuzluk 
d ı.r tarafa, tek bacakla nasıl 
d ansedecektl? Önce arkadaıının 
~ns tavı;ıyesine gulUp geçiver
)' iti. Fakat sonralan ya' a~ 
b~a~ bu i~c aklı ) atmağa ba~-

ı. 

'--

Crip, sekiz yıl dansa çalı ştık. 
tan sonra nıhayet gUnUn birin
de Nevyork aahnelerinde gö
ründü. Tek kollu zenci 11ağ ba
caktan mahrum oldutu halde 
Boogle • Woogie gibi modern 
dansları ustalıkla yapabiliyor
du. Artık mahir bir sanatkAr 
olmuştu. İlk ı;ahneyo çıktığı 
glln btiyllk bir alkış turanı ile 
kar§ılandı. Etrafı hayranlar kllt 
lesi ile ı;arıldı. Zenci, yalnız tek 
bacağı Uzerlndo dans etmekle 
kalmıyor, ı;ağlam dansözleri YO· 
racak kadar gUt \'e tevik atla• 
maları dahi mehııretle yapıyor
du. O kadar çabuk \'e emniyetle 
hareket ediyordu kl ıeylrciler, 

4t,i~MAH.l..Y M4~SA~IJA 
; .. ,.d"N TA..f>ZAN/ O~A~A~,,ııt 
t,:~MG~v: 8/~ f~K o::.el(' A:'IZI~ ~B"iV~/ 
~ -.,IJ-4 PVSl.IY4 

' "flf7".+uş-~A~L)/. 

zenci Crlp'in yaptığı hareketle
ri zor takip edebiliyorlar, göz
lerine inanamıyorlardı. Hattl 
aldandıklarını zannedenler gar
drobuna giderek dansöziln kot 
\'e bacaklarını yoklamaktan ken 
dllerlni alamıyorlardı. 

Solak olmadığı halde .8 
Sol elin gördüğü i5Jer 

H er glln elle yapılan binlerce 
iş ve harekt?t \'ardır. Bun

lardan her biri koldan mahrum 
olanlar için mühim meseleler
dir. Bu müşkliller. ancak bU
yUk bir enerji, meharet ve ıı;r,. 
hat ile yenilebilir. İki elin hlr 
arada yaptı~ı i~I tek ele gördiir
mek, diğer t-lln yardımı olma
dan bazı karışık hareketh•rc 
s;are bulmak cidden sabır ve f. 
rade lstiyen ?:or bir lştlr. Riiylc 
\'azlyctlcrdc lkind elin yapacıı
#t yardımlar dişlere yaptırılır. 
Ml'~dA resimlr.rimizdc görülcce 
jtl Uıere Crlp Hrard papvonunu 
bıı~larkan dielerlnden istifade 
etmektedir. Tek el, dişlerin yar 
dımı,>la dllğllm atarken zenci
nin vUzllnde rn ktltllk bir sıkın
tı alAmcti göremiyoruz. 

Tek knlla 
Şorôrlük 

erip Heard, tek bacakla hayat 
ta nasıl futunulahiJeCPğlna 

cıınlı bir misaldir. Her akşam 
onun sahneye tıkışı büylik hlr 
heyecan yaratır. Yaptığı dans
lar n derece kı\Tak ,·e mahlra
nedir ki değme baba yiğitlerin 
ağızlarının suyunu akıtır. Bu 
bahtsız Zt'ncl mak<ıs talihini 
hayret edilecek bir irade kuv-

Çoğu dansözlerin müşkülatla )·aptıklan sıçramalardan biri 

7eW; ycnmrsinl bilmiştir. Bu- bile usta bir şoför gibi başka
gün mı.ircifch bir hayat 11ür- sının yardımına ihtiyaç duyma
mektedir. Dansları sayesinde dan arabasını kendisi ıUrer. 
oldukça hUyülc bir servet elde Şoförü oldu~u halde otomobili
etmiştir. I.os Anjelos'd ı gllzel ni tek kol \'e bacağıyla öyle bir 
bir e\'İ, lltiaml'de btiyük bir idare edişi vardır ki bu ite yarıs 
köşkü vardır. Otomobilini ken- otomobillerini idare edenler bl
dlsi kullanır. Hatta büyük ıe- le ııpt. eder. 
birin kalabalık caddelerinde ('niren :Tolun Alptekin 

rARZ~N, k/Z/I. ()G.<'it./Y~ 8cNZEY~N 
~A~İP eıR '41JAMIN, $ G4GJ:JJ"ı'z ıE" 
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CAPRAZ KELİMELER 

Soldan sağa : Yukarıdan aşağıya: 

1 - Devletimiz (iki kelime); Yırtıcı bir 1 - .. Rebabı Şikeste• mneıııff <ıki t· 
hayvan. 2 - Bir nota; Gerekli; Nefer; Kı- sim); • tamun; Ödlek. 2 - El işinde kulla· 
sa zaman. 3 - !darı bölümlerden biri; l\lü· nılan se~Tek dokunmuş bir kuma~: Uğur
te •akkız; Umumiyetle amelivatı gerektiren suz; Peygamber hakkında kaside. 3 - En 
bir rahatsızlık. 4 - Budala; Bir hayvan ye- az: Bir nota: Senli benli. 4 - Piyano tuş· 
mi; Bir erkek adı: İvi (farsça). 5 - Arzın lannın tümü: Midesi hoş. 5 _ Bir nida: Şi· 
peyki; Ağz;ı kekr~msi gelen şarrı"!llıra \•eri- nasinin kurduğu gazcnenin adı (iki kelime). 
len genel ad· Su (arapça). 6 - Şıl·lı a önP.m 
verem J-aclın; Jlubuhat tozıı; İlletli c:ic::: Bir Hamız. 6 - Bir şeyin iki kenar arası; Dini 
memleket; Bir sayı. 7 - Z:ımanın tm mfa· tören; C!ok konuşan. ·7 - Giyim eşyasından 
rınrlan: Beyaz bayTak çekmek (iki kcslimr)· biri; Karpit· Bilgin; Cinasla anlatma. 8 -
Nefiv ifade eden bir önek. 8 - Sevtan; A· Ayın kısımlarından; Deniz havdutluğu. 9-
nadolıı Ajansı; Yiiz (farsça); Bir kadın adı. 
9 _ İstanbul Sehir Tiyatrosu knm,.,di ar· Büyük; f r.aret sıfatı; Resmi en yüksek fiyat; 
tistlerinden biri (iki :ıdla bir soyadı): Zarf Yakınlarımızdan biri. 10 - Bir orman hay
eriatı; Senenin kısımfanndan. 10 - Tekfü· vanı; Aylardan biri; Bir renk: 'l\tilll savun
slzliğin zıddı; Soylu; Okul: Bir nota. 11 - ma mensubu. 11 - Sahip; Hamamın bir ve· 
Tarihi bir devlet: A~a Hanın oğluyla evlen- ri: Bir hakaret sözü. 12 - Bir vilayetimiz; 
miş olan sinema yıldızının kürük :-ıdı; !\Iek· Kuzey Afrikada bir bnl1tc. 13 - Soru; Bir 
tep; l\1odava uy~un givinen. 12 - Uzak iı;a. vila etimiz: Yokluk ifade eden bir önek; 
reti: Büyük ve yuvarla1' tepsi: Zeyh('}{ ağa· Mek\un (farsça); 14 - Bir e,ğitim müesse
sı; Kadın hi.ıkilmdar. 13 - Topal ffarsça); sesi; Me".g1ıl etmek surf'tfle vakit ~edrtmek; 
Amiller (cemil; Klirinı;:. 14 - Bir nota: Hareket rnf'rkPZi: Bir İngiliz ölçüsü. 15 -
Hiddet; Hayvan kundurası: Akıl: Kız ev- Bir nida; Bir İtalvan şehri: Fas kahramanı 
!At. 15 - Yemin; Bir mcy\·a: İsim; !'ıfüta- Abdulkerimin bölı::esi; Balkanlarda bir şe· 
rekcde İngilizlere verilen ad. 16 - AdıılPt bir. 16 - Cefa: Masanın varısı: Yabanı bir 
mevzuu; Bula ıcı: Avak (farsça). 17 - Ka- meyva. 17 - Bir bilim: Mesuliyet. 18 -
ragözün kavuğu; Tasarruf fıleti; Av (farsc<ı): Mamur bir hale ı::etirmeç Bir nota; Denrem
Frenk ki.ilhanhcyi. 18 - Şube: Bir nida: leri kaydeden alet: Bir spor. 19 - Vatan 
Bir sayı: Geminin ı::ittiği veya ı:;idere~i vol. haini bir şair (iki isim): Ölduren adam. 20-
Nısıf. 1!l - Konuk barındırılan bina: Ilir Bir ev hayvanı; Baseğme (ar:ıpca) . Gfıya 
nota; Afrikada bir ülke; Ec:ki Mısırlıların nezaket ve tevazu söziı olarak: · Bizim evıı ; 
,ı::üncşi. 20 - Bir çesit baklava; Gilıel sa· Titreme rarapça). 21 - Bir erkek adı: Türk 
natlar cıplaJ!ı; Holandanın ltıle sehri. 21 - şekerciliiHne mahsus hir ~ekerleme (iki ke· 
Bir 1n~iliz ölçüsii; Niı:.ane: Çok ivi: Ç'lcuk· lime): Emrc.'nin bası: Hadise. 22 - İstika· 
ların sevdiği şevlerclen hlri: C~yl~n. 22 - met işaıeti; Bina; Dili Hint· Avrupa dil ai
Çoban <arapça); Talim baslanJ?Jcı; Halk (a- lesinden olan kimse: Kamer. 28 - Unete 
rapça); Bir ,ı::üzcllik kraliçemizin soyadı. müstahak: Barbutçuların atılan zarı hükum-
23 - llçe; Bir nehir; Yapı malzemec::inden süz saymak üzere ewcldcn söyledikleri söz; 
biri; Bir renk. 24 - Bir hayvan: Bir soru Eski püskü. 24 - Bir maden: Ba~ışlama; 
eki; Hitit; Avı yuvası; Yata[!ı mevdana ge- Alış veriş \asılası: Sıcak memleketler mey
tiren ~eylerden hiri: Bir soru eki. 25 - valarından biri. 25 - Bir kafes km;u: Kö
Askerler (cemi); Boyuna, omuza. bele sarı- tü işlere önayak olan; Bir içecek; Tavusun 
lan ipekli; Bir nida; mr memleket. ku} ruğu. 

--- ----
ı - Utanmaz, arlanmaz. herır: 2 - ller alqam po.ke roynu- 3 - 8u paralan kazanıyorum. 

)onun , .e ... 

Y Z1S17. Bu al.:5am gene rande\un var galiba? 



J. cü Enternasyonal 
turnuvası bugün ba,ıı o 

Yedi • 
m.ı karşılaşmaların ç k iştirak edeceğı tin 

z vkı· ve çekişmeli olacaqı tahmin ediliyo~ 
Üçuncü Entemas)onal bas· 

ketbol turnu\•ası bu ııkşam 
dan ıtıbarep Spor liC Sergı sa· 
ra.> ında başlı.> acaktır. 

Turnu\a)a l~Urak edecek ya 
bancı takımlardan lran birk:ıt 
~lin eV'tel, A\UShırya ile Yu· 
go J vya cuma gunü, Fransa 
'c İtalya da dün şehrimize 
gelmış bulunmaktadır. Lübn:ın 
takımının bugiın gelmesi bek· 
lcnmcktcclir. 

Her )ıl b;rıız claha genişliycn 
'e b raı: daha şiımullli bir veç· 
lıe :ıl n turnuvanın önlimüzde
kı .> ıllar ehemmi) eli muhak· 
kak kı dah:ı artacak lie birkaç 
) ıl sonra bütun ~ vrupayı. hat 
ta daha uz kları içine alan bit' 
turnu\a ın:ıhıyetıni alacaktır. 

Turn\I\ anın her ) ıl biraz. da· 
ha gcnışlcme ınin ve daha e· 
hemmı) etli bır manzara arz.et· 
me inin ba lıca sebebi organi· 
ıas) onun intizamı 'e mtikem· Geçen ene 
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l ııııılan llc:> nclmllel na, ket bol turnm asından biı· an 
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Yazan · GÜNDÜZ KILlÇ 
:\IE\'Sl::\1 8,\Şl 11.\ ST.\LJKLJ\Rl 

1
. ı: or~anlarınmdaki b<ııuL.l~klaı· ck~criya <_lı~;ırın~ı1a 'ı'.r~P 

biılrri ikaı rdivcrhler. )lıdc bo1ulur a dıt ııa tanır, k;ııa
ciğer h i i~lruıiyorsa k:. ıntılar, kızarıklıklar bac;lar, hatla en 
mühimmi olarak J..alb (maddeten \C manen) külli) e giillcı· 
bunu pek rahatça anl:ıtırlu ... 

melı)elidır. lemlekctımizde ~ - ~"' ~ 1 her ) ıl tertiplenmesi bir ilıyat 
h lınl almış bulunan beynelmi 
Jel ç:ıpta iki turnuva vardı~. 
'Bıri ba ketbol, dığer~ tenis 
turnu' alarıdır. Gönül isler ki, 
bu cıcldı \e muntazam turnu,a· 
1 r:ı eşit olarak yine bcynel· 
nulcl çapla bir futbol, bir at· 
lctıı:m, bir güreş ve bir bok'i 
organızas;> onl:r:rı da ) apılabıl· 
sın.. Bo.> le cıddi 'e geniş or· 
g:ınıza ) onlann memleket spo· 
runun geli mesi bakımından 
b r ıht ;>:ıç olduğu muhakkak· 

ft,atogoı•ı ç ve döı•düncü 
atleti%11ı ıııiisabakaları 

nir Cutbol takımında da be) in, kalb, sinir, <:iğcr, miı\e 
(bilha sa prore yoncl olduktan onra) vardır. Uunların bo· 
rnkhıklarını da dı~ oı·ganlar diyebileceğimiı o)'uncula· 
ı·ın :ılıaılaki hareket t:.rzlarmdan ııckala anlıyabiliriz. ~ite· 
kim bÜ) iik klüpleı iınôzir yaptıkları son hazırlık maçlaıwda· 
ki hadi etere hak,p ıla 5u te hisleti koyuHr rk yanılmış mı 
oluruı acaba?. R":> inde Arı1a, had sinir lıomklugu, a~ırı ha· 
zıın~111ık ... 'fe5bis hi1rleu. Sebeplerini bulup teda\ i~ e giriş· 
ruek de .\Jlah bitir auı: kiınden?. 

Bu ene l'ran a tuıunu liaıan:ın İtalyan bisiL.lel~·i i rausta Coı> pi ) arıljta Alplar nıını:ıı.asıol 
gcçeıl.:en 

tır 
Bır hafla de\ :ım edectk olan 

Uçuncu enternas.> o nal turnuva· 
da çok ıe,kli ,;e çekı meli bas
ketbol mac;larına şahit olaca· 
ğımıı muhakkaktır. Bu guzel 
organizas,>onu hazırlıyan heye· 
le teşckkı.ir ederken, turnuva· 
nın her bakımdan ba~arıh ol· 
masını temenni ederiz. 

Dün Fererbahçe Stadında fi. 
çilncü \ e dorduncu kume atle· 
tizm musabakaları ) apılmıştır. 
Alınan tcknık nctıccler &un· 
!ardır: 

3 iincü Kategori: 
100 U,TIU:: 
Yordanıdıs CB. Spor) 11.G/10 
Kızlar - \ ıık f'k atlama: 
D. Haçopulos (Kurlulu.) 1.16 
soo ıı: urn: 
Çakılar CB.G K) 17.20.G/10 
tZCN \TLAl\tA: 
A. Giln).ı (B.GK.) 
4 iincü kategori: 
UZCN ATl.Ai\1 \: 

5.75 

E. Lımerapulo (Kurlu) 5.76 
3 uncıi katt'gorl: 
Y('K:-;ı;K \Tl. :'.\IA: 
E. Trın s (h.urtuluş) 
400 l:!'\GEl.l.İ: 

1.65 

!\. T Jnalı rn G K.) l.OO 8/10 
soo nrrın:: 

Gl J.J.E NDIA : 
ruat Ören <B C:.K.) 

1 

10.80 ı 
K11lar - 100 :\U:TRE: 
l\l.ırıka (Kurtuluş) li.3/10 
4 iiıırü kategoı i: 
1000 .:uı; mı:: 

A .. Örslü (B G.K.) 3.02.4/10 
G I.LI~ Ani.\: 1 
ı; ineckara (FC"rdi) 13.12 
Kızlar - G ı .u: A'l~l .\: 
Necla E\Ten (G.S.- 8.60 
100 llIETRE: 
Ergun Örmen (K S.) 12.8/10 
3 iincü kategori: 
4X400 U.\l'RAK: 
B.G.K. 3.50 
Kızlar - l'Zl'~ .\Tl.;\'.\I.\ : 
Necl11 Evren (G.S.) 4.-
3 rınrü kategori: 
Çl:KİÇ ,\'i"IA: 
N. Alpdol:an (F.D.) 30.74 
4 üne ii katrgori: 
YÜKsJ;K ATl.A;\f,\: 

DAhl.\ İLERl... 

Şu ilk maçlarla lırı :ılıcı· scvimll ve tonton lıakrıııleriıniz ılc 
<.ahal anl:ı ~·ııvul.umıağa ba'}layıHrdilcr ... Hepimiz •hu 

~rne acaba m;ıı;ları nasıl iılare tclecekkr?• cliyc ctü~iinmcğc 
ba lanıışken çok ~ükür J..i bi1lcrl Caıla merakta bır:ıknıa~·ı11 
daha bu ilk o~·nnl:ırda idaı·e cihttinden bir ha) li ilrrlcdik· 
lcriııi gö trriHrdiler. ifa) rli ha\lrlıı;ı ..• 

KEÇi RO\':'lı'UZU flİBI l'UTBOL 

Haıfi deniz mcvı;!mint ya51yan t tanbul halkı çoktıındır de· 
• niz ~porlarından ı:ıyrısın:ı hasret çekip clunıyordu. Her· 

kes bundan ötürii olac:ık nihayet ba layı\'ercn futbol haz.ırlık 
ma( l :ırına biıyük hir ıı~lıkla ko up gelmi~ti. Eritici ıcaklara 
rağmrn tribünlerdt>n maçları yorucu bir co kunhıkla c;ryre· 
dip durdular. Kadirbilir Cutbolcularıınız da onlara bir cemi· 
\P. yaparak 4'adece futbol <;C)retmi) e gelmİ!j c;eyirc:ilrre pro~· 
ranıa ilavrtcn. <.üqıriz olarak güreş, boks gibi giMerilenle 
de bıılunılıı l:ıl'. Grlgdt>Hm buncl ıı hil'at f;ul:ıc·ıı ıla ileri gitli· 
!er. Zirn bu hen~-inırc1e 1arallı futbol tıııkı ke~·i boynu111111fa· 
ki t;ıd kac\ar pek a;ı<:ılr hi<.c;rdilcli... Öniiıniiıdcki maı;l:mn 
prograr.ıınılı fııthollin ön plana :ılı nın a~ını al'iıane halııl:ıt· 

ınak btcrim. 
Beogradski 
Bugün F. Bahçe P I..ambrı.ds (B S.) 2 07.3/10 Limbcrapulos (Kurtul.) 1:_:.5~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 
ile karşılaşıyor 

\ ugo la\yanın kuvvetli ta
k mi rındnn Beogradski bu sa 
bah saat 9 da bir Yugoslav u· 
ça ı ıle şehnmıze gelecektir. 

Gündüz' den me 1 k 1 1 
1 

mikyasla isf e Beo.,radskı ılk maçını bu· 
gun F cnerbahçc takımı ile ya 
pacaktır. Fcnerbahçclıler bu· 
gunku maça en ku\ .. ·etli kad· 
rolarıyle çıkacaklardır. 

Saat 16 da Dolmııbahçc Sta
dında ~apılacak karcı!:ışmıının 
hakcmlığinı Mustafa GU\entürk 
;} apaeaklır. 

Bilgili, antrenörlere ihtiyaç vardır. Bu evsafta yerli 
birincisi Gündüz olabilir. 

otoriter yerli 
trenörlerin 

an-

1 
ADAU:T TAKl;'l11_ IZ1'1İRDE 

9-1 GUIP 
izın.r, 13 (A.A.) - İstanbul 

profcS)oncl lıgıne mensup Adcı 
lct futbol takımı bugun Altınor 
du ılc )aptı~ı ilk maçı 9-1 ka-
2anmı Lır. 

Geçen hafta bu sıı)f.da c· 
nıektar 'ie kı) melli futbol· 

cu Günduz Kılıcın bir ) azısını 
okudum .. \'e u ııctıre)e \ar· 
dım: Sarı • kıı mızılılar Gün· 
duzü c a lı b r ııntrcnor kur· 
suna gcindcrmemekle hatalı 

Jflcşlıırr otoınobil yarışç st. 

bir hareket )apmışlardır. 
Bir müddet evvel ) azdı· 

j!ım bir ynzıda, memlekette 
futboldan yetişmiş, müne\ ver 
'e otoriter antrenörlere ihli· 
'aç olduğuna işaret etmiştim .. 
İşte btilün bu \asıfları eksik· 

)le hur İngiliz hafif otomobil ;>arı çı ı oGoldio lakabı ile anılan Garılncr, )akında 20 ka. 
dar mcuut rekoru kırma;>a çalı nıak iızerc, Amcrlka)a gidecektir. Goldie ı:eı;en ) ıl ingill.ı 
~ apı ı l\I.G.• otomobili:> le millctlcranı ı )t'ni 16 rekor tesis ctmi tir. d'» smıfı arabalara mah· 
111o1 \ınerık n rekorları da İngiliı ) ıırı çısm alltir. r.r imde 1 arlJay Goldlc G:ırdner•ln küçuk 

kızı rto aJind'e bir l\J.G. modeli hakkında izahat 'erdiği ı;örulmcktcdir. 

Yazan : SEDAT TAYLAN 
siz olarak ahsında toplamıs 
bulunan Gündüz, bu iş için i· 
deal bir kimsedir. 

Senelerce Galatasarayda y:ıl· 
nıı hücum hattının dellil, bil· 
tlin takımın bclkemiği olan 
Gündıiz, ıırtık futbolü bırak· 
mak üzeredir. Fakat ondan da· 
ha senelerce faydalanmak. hat 
tıl düne nazaran daha geniş 
mikyasla faydalanmnk kabil· 
dlr. 

Kısaca, Gündüz mükemmel 
bir antrenör olabilir. Ancak 
bu iş için ona gereken imkAnı 
'e fırsatı temin etmek latım· 
dır. 

Bir zamanlar Galatasaray 
böyle bir ~ey düşünmüş .. Fa 
kat bu diişünce bir türlü kuv
\•eden fiile çıkarılamamıştır. 
Simdi blz bir teklif ileri sürli· 
yoruz: Beden· terbiye:;i ı•ınum 
müdürliiğü bu i~i ele :ılsın \'c 
Gündüzü Avnıpanın muhtelif 
şehirlerinde açılan kurslardan 
birine, tercihan İn~iltereye 
göndersin ve kursu bitirdikten 
sonra da esaslı bir klüpte bir 
müddet staj görmesini 5ağ!a 

sın .. 
Beden terbiyesi umum mü· 

dı.irlüğünün ·böyle bir te~ob 

büsü, memleket futbolü için 
çok faydalı bir hareket olur .. 
Bugün fulb.ı>l bilgisi, tecrübesi 
\'e görgüsü ol;unlasmış bulu 
nan Gündüz, böyle bir kursu 
ve stajı da tamıımladıktan son 
ra, muhakkak ki binlerce li 
ralık döviz barcıyarak hariçten 
ı::ctirdiğimiı antrenörlerin ço~ 
fc\ kinde bir antrenör olur. 

Gün geçtikçe Iutbolümüz ı::~ 
nişliyor .• Y~kın bir gelcrekte 
bir profesyonel, bir amatör ve 
bir genç milli takım teşkil et· 
mek zorunda kalacağız.. Bun· 
lan antrene etmek için de her 
zaman olduğu gibi İngiltere\ e. 
İtalyaya mUraeaat ederek an· 
trenör istiyeceğiz .. Çe.;itll giiç· 
lüklerle getirilen antrenörden 
yine her zaman olduğu gibi is· 
tediğimiz şekilde istifade ede· 
miyeceğiz. Çünkü evvela bir 
iki ayını çocukları tnnımakla 
ge~irecck... I-'akat şurası mu
hakkak ki. bıı tanımak pek sat 
hi olacak .. Tercüman vasıtasile 
yapılan nazari ve ameli ders· 
lerden genis mikyasta fayda· 
lıınnıak imklinı olamıyacak ve 
nihayet iş lam kı\•amınıı gi. 
rerken mukavelesi biten antre· 
ııör memleketine dönecek ve 
yine her zaman olduğu gibi 
yarım kalıın antrenmanlar ve 
der ler çocuklar için faydalı 

değil, bilakis zararlı olacaktır. 
Hıılbuki, beden terbiyesi U· 

mum ınlidürlilğil. yerli antre
nör yetiştirmek için ilk adımı 
Gilndüze bir fırsat ve imk§n 
aflam:ık surctile atmış olsa. 

ı ukanda da işaret eıtiğim!z 

gibi çok yerinde bir hareket 
vapmış olacaktır. 

Bizim yabancı antrenörlere 
!eğil, bilgili, otoriter, karak· 
ter sahibi yerli antrenörlere 
ıhtiyacımız vardır. Biraı him 
metle bu evsafta ~erli antre
nörlerin birincisi Gıindliz ola· 
bilir. 

ansa bisi 
turu nedir. 

San Triko için yapılan büyük mücadele - Erkek olan e~ 
meydanına - Yarışma heyecanı - Bisiklet malzemele~ 

ka rş ı laşıyor - Fransa turuuna karş ı Almanya turu 
Yazan : TOLUN ALPTEKİN 

Hıç bir spor hadisesi yoktur 
ki 1''rans:ıda ·Tour de 

1''rance• kııdar halkın malı ol· 
muş olsun:.. 47,j6 kilometre 
mesafede 23 giin devam eden 
rransa turu bisi.c c:çilN'e fı 
ınanm. bir nıUcııuele imkanı 
'el'ir. Bıı müsabakaya bütiin 
Fransa millet olarıık 1 lirak 
eder. Dünyanın en büyük ve 
en aıemşümul müsabakası o· 
lan Fransa turuna birçok mil· 
!etlere mensup bisikletçiler do 
katılır. Bedeni ve nıbl mana· 

-

da yarışın mü abıklardan is· 
tediği enerji, sebat ve az.im bil· 
tün tasavvurların revkinıledir. 
Yaz mev:.iıninin kavururıı sı· 
cakl:ırında ·on·ı :;:ı'lıııiy~n uzuıı 
yollar üzcrinıle. bazan çetin 
yokuslara tırnıanıırak, bazan d:ı 
Alplerin veya Pirene dağlıırı· 
nın sarp kayalıkları arasından 
müthiş süratle inişlerde kaya· 
rak yapılan çekişme, katedi· 
len mesafenin uzunluğu dolayı. 
sile nefesi kesici ve takat lil· 
keticidir. Fakat bu mi.iskül 

.,"-
1 ... 

... 

ıoıı> \ e 1!!52 rransız turlarının galibi 
lıitlrd iklcıı sonra 

İtalyan Coppi yarı~ı 

,. 
sarU:ır altında bile müsabıfıı' 
rın gcizlerınde canlanan )3 

11e 
bil' şey vardır: Hedef!. Her,~· 
pahasına olursa olsun da>~!'" 
ınak ve \ arılacak yere \ 
nıak:.. t\;'" 

Yuılcr<'c clcfa diısilP _ı-a ,, 
rak. bisikletin boıulmasılC b 
kiplerin geçtiğini görnıek· 8r 
zan önde giderek, baz.an ~· 5 a 
kııda kalıp yeti~mek endıŞ'\ • 
yol almak ve galibiyet pc ~ 
de koşmak bedeni olduğ\I, c~ 
dar miıne'ii dayanıklılık istı) · 
çetin bir mucadcledir. 23 ı11~ ıı 
zile ayrılan 23 günlük ) arıs~ 
müsabık için hazırladığı ş 
p:ıyı oldukça aıdır. 1 

Son Etap. hangi bisil\IC·r 
tarafından ilk olarak cıdec ı: 
dilirse sarı Triko onda kıı19• 1lo 
ve bu yal'ı~çı turun galibi 1 

edilecektir. ~ 

İtalyan bisikletçisinin LıiH ıı 
başarısı 1 .. 

Bu yıl yapılan • Frans:ı. " 
runda• şimdiye kadar ~or, · 
meıniş bir hadise cere~aı\ ı 
ıniştir. Onuncu menLildC ,ı· 
Tl'ikoyu alan bir bisikletçi h 
rı ın sonuna kadar onu nııı!I" 
faz:ı etmiştir. Bu ) arışçı 1 ı ı 
da da bü)ük turu bırincı111 , 1• 
bıtirıneğc mu\llffak otan 
yan bi ikletçisi Fnusta co~ , 
dir. Dağ bısiklctçilcri arııs~ 
sürat \ e tahammül bak1 

• 

dan en iyi yarı~çı olduğunıl 1 
pat eden Cop;>i. Alp1ard3 

1 ı 
\'e Pirenelcrde bir EtaP c 1 
el tikten sonra başarısına 
Etap daha ilfıve etmiştir. ı; ı 
larclıın en ünemlisi Metı 
;--.;ancy arasında tek başınıı ~ 
de 60 kilometre y'.ll al· ~6 
kal ettiği mesafedir. Bu. a{ ı 
bozulan tekerleğin ıanıır ı; 
hayli ı:.aman :ılmış~ır. 11 
diye kadar Frıınsa turları • 
görülmemiş bir süratıe ~~ 
lrnzıınan 1talyan bisikletı;l51

1b 
fcrile blitlin Fransanın ı;a 
kazanmıştır. 

Alm:ıııya turunun ga)·c51 

Fran adan başka dığcr tı't 
leketlcrin de turları ,11r 
Bunlar ara ında 1''rans:ıda11 ıı: ı 
ra 1038 de başlıyan Al~~ıı 
tıırıı gelınckterlir. Harp ıÇ~ ı 
.akamete uğral·an yarış bU ·cı 
ağustos ayında tekrarlann1~j.e 
.mısabakanın gayesi za~, ~ı 
Fransada olduğu gibi \ 
miicadeleslclir. Fakat ycşıl ·\ 
man Trikosıı lem ) apııan 1" 
manl a turundan asıl ıt19 • 
\iman bisikletçilermi btı) ,4 
ı~ransa turuna hazırıanııılC 

11 
r 

Fransada her sene cere~ıı 1 r 
den müsabakadıı onların I 
lık ı::öcterebilmesini tenııt 
mektir. 


