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Balkanlarda müdafaa 
bloku kuruluyor 

Eden Yugoslavya 

müzakerelere 

içinde se)~alıate cıktı. Tito ile 
~ 

Triyeste 
• 

intibah 
• 

istidatları 
r- TAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

l{aradeniı sahilindeki vlllyctle· 

Slovenya' da 

ıneselesi de 

devaın edil ecel\ 

görüşülecek 
Ra4ııo Sırııuı,,,ııd•" 

Vasington 20 - Anıeri l..an 
hükumetine yakın çevrelerden 
blldirlldiğine göre Mareşal Tito 
ile İngiltere Dısi.lerl Ba ,;anı 
Anthony Eden arasında cerey;m 
eden müzakerelere Vasington 
da müsait bir alaka gösterilmek 
tedlr. Amerikanın bu görüşme 
teri, yalnız tasvip değil, de.;tek· 
!ediği de ayrıca ilare edilmek· 
tedlr. 

Bilhassa Batılıların goruş 
birliği ettiği iki nokta, görii7 

CDcnmı Sa: 5 SÜ: 3 de) 

Santakar Şarlo 

Sarlo hakkında , 

Tahkikat 
Atıldı , 

("\'"rıq 5 ine! S1'l"(am11Radır.) 

1• ı par •I u 
ı a an ednm ı r. 011 P a Fab h 

tan Almı.n:ranın r. 7 ~ lhL:racaıını 

,-apan c.!ıa , r.ıCıl fıbrıh ardır • 
'l'lir kl1• ıtı.:neu 11: 

AbdUlkadir MEMJSOGLU j 
Kııtırcıoğlu Han tstanb~ 

Schacht, İran komünizmi 
kabul etmez, diyor 

Alınaıı nıaliyeeisiııe göre: 
"lngiltere petrol meselesini siyasi bir dava 
telakki etmeğe devam ettikçe herhangi 

bir hal çaresi bulunamaz,, 
Hambur~ 20 - lranın içinde 

bulunduğu mali buhrana bir ta· 
re aramakta olan Dr. lljalmar 
Schacht dün -:;ece \'erdiği be)'a· 
natta bu memleketin komilnlzmt 
kabul etmesi ihtimallerinin pek 
az oldu~nu söylemiş, fakat pet· 
rol da,·asının muhakkak halJe· 
dilmesi ~erektiğinl ilave et.niş 
tir. 

Dr. Schacht yaptıgı basın top. 
lantısında, İran petrol davaı;ı 

<DC\·amı Sa: 5 Sü: 3 ie) 

İngiltereye 
Verilecek 
Muhtıra hazır 

rinıizden birinıle &öyle bir 
\"llziyl'tle karşılastım: nır '#)ye 
llıektep yapılacak, fakat Kara· 
1Aıım ki mt'rkrıi ol un, ~·ola u 
fiaılü r edildiği gibi, bunun ya l· 
llız adı 'kö,·dür. ı:vter o kadar 
ılağınıklır ki birinden diğerine 
tarmak için baıan saatltrce ~·ol 
)Ürümek icap eder. l\lektep ye· 
tini öyle bir şekilde tayin etmek 
laz.ım ki merke7.i ol un, yola \·e 
llU)a yakın bulun un \c ch·arın 
hvrucukları a garı zahmetle 
ıtıektebe de\'am edebilsin. 

1 Ceyh"nda büyük bir 1 
Ortadoğu savunması 
için Arap devletleri
nin de fikrinin alm-
masını istiyoruz 

yangın oldu Tıırk llalltrltr '- 1111111 

Ankara, 20 - Emin bir kay. 
naktan haber ,·crildiğine göre 
İngıltere HükümeUnin Orta Do
ğ1J sa ... unması hakkında hazırla· 
dı::ı proje mcnuunda Türk gö
rü. ünü ihth-a eden Tül"k cevabi 
muhtırası hnzırlanmıs bulunmak 
tadır. 

Alakalı alfthiyet sahipleri 
hunu 3 apıyorlar, ona göre bir 
rapor hazırlıyorlar. Fakat o ha· 
\'alide bir miitegallibe \'&r ki 

Yugosla\·-ya Devlet Ba kanı l\larr. al Tilo ü~ünrü t'5İ 28 yaşındaki 
Yonnka <sağda) ile birlikte. 'filonun e~i t'vlendikten onra ilk 
defa olarak İnglıtere Dışisleri Bakanı Anthony Eden ıeıcfine 

Yirmi üç bina tamamen 
milyon lira 

yandı . Zarar bir buçuk 
civarında 

a tığı a tık, kt tiği ke tiktlr. 
Yerilen zi)afette görünmüştür. 

°'l1 
ffll91JI 

• • ICIJI 
• • 
ICIJI ılevaııı ediyoı• Cevabi muhtıra. bugünlerde 

<Deumı Sa: 5 Sü: 4 det • llükiımet avucumun içindt• ... .. 
fikrini talıakkii nı aıtınıla tutl U· 

iu ınulıile hir dr.Ca daha telkin 
f'tmck İ('İtı mektep meselesine 
bir mihrk taşı ıti}·e sal'llıyor. 
J\i.iyün e\'lerine ni brllt merk~z· 
ılen uaııı i derreede uz.a k bir ke· 
ııarda bulunan bir rerin mektep 
ıtlC\ kil diye cçilmeslndP. ısrar c· 
dl)or. nu adam. muhitle e\·il· 
l'lıi en bir kim rdir. Kö3ün c ki 
bir <;amİ :)eri oldu u h rkt'liçe 
bilinen bir arsanın kendi busu· 
~i ınalı oldugunıı iddia et mi 'e 
tapusunu alını tır. Bunun gibi 
daha nice baba eti \'ardır. Fa· 
kat etrafında kenıli atlamların· 
dan murekkep bir mekanizma 
kurarak, eçlm kabiliyetini :ır· 
!iılmaz bir hale 'koymak istiyrn 
bir mili eh ekili ne çatmış bulu· 
nuyor. \'ıı n l onun viliiyet dahi· 
lınılf'ki adamlarından biridir. O 
lllilletnkili dr, • lıu oüfuzlıı a· 
dam elimizde olmnsa, o hav:ı· 
linin re~ Jeriııi kaybederlr. flk· 
tini politika muhitini'! aşılamış· 

Hüsnü Zaim'in esi 
Bıııvıl &h.ılMrl>triııt!:du• r::: 

Ankara, 20 - Dugiin sabalı:ı Iunan depoı;unda ~nide bir van- ı • kar~ı .ı.aat bır sıralarında Cey- ' gın çıkını§ ve kısa bir ıam~nda 
' 

handa büyük bir yangın çıknns, geni5liycrek civarda bulunan bir 
Uran raddesinde bulunan 23 diik acente, Uç yazıhane, Nuh K:ıra. 
kAn, mağaza, depo tamamen ya- göze ait bir çinko ve demir rna
narak kill olmuştur. Hadise hak ğazası, on ev, bir lokanta, bır 
kında aldığım mallımatı aynen fırın tamamen yanmıştır. Yangı. 

bildiriyorum: nı söndürınek için Adana \'e Os· ifşaatta bulundu 
Öldürülen Suriye Devlet Reisi Hüsnü Zaim, 
Ürdünde kargaşalık çıkarmak için eski Kral 

Faruk'tan 100.000 lira almış 

Bugün sab:ılıın _ilk s:ı:ıtinde maniye itfaiyeleri yetişınl.Icr_e 
Uran eMdcsJnde lbrnhlm ve de snbahn kadar ateşi bastırma· 
Sabri Yiğit knrdeşl<'rin, içerisin· ya muvaffak olam:ımışlardır. S:ı-
de tahminen 300 ton kütlü bu. <I>C\'amı Sa: 5 Sii: 6 da> 

•• 
Eski Kral Faruk 

A nııdolu Afann 

J\ahire, 20 - Bırkaç aylık bir 
diktatör hayatından sonra 14 
ağustos 1949 da öldürülen Suri
YP devlet reisi Hüsnü Zaimin dul 

· Aııkara D. P. İl 
koıı~resi toplaııdı · 

Holywooddan 
Teklifler aldı 

karısının bir beyanatı bugün • El B ,· r d 1 t k' I "tt k' t b 
Musavverp gazetesi tarafından e ege, eş 1 a a 1 IS ıra in 
neşredilmiştir. d · · I " d d d · 

Bu ifsaahnda Bayan Zaim, Ha inmesi azim lr, e 1 
simı Ürdün Kralı Abdullaha kar lftutıal Alulohmr •:dtn 

tır. Bu ebcple kazada. viliiyet ~·tıl,,,. '-f4•ı,. 
hlP.rkezinde \C Ankarada biitiin Roma. 20 - Kapri'dc bulunan 

,ı bir anlaşma yapılması için . 
evvela bizzat kendisine Kral Fa Ankara •. 20 - Demok:at Partı Başkanlık divanı _seç.imi yııpıl-
ruk'un en yakın müşa,•irlerin· Ankara vıliyet _kongresı bu sa: d~ktaı~ ~o.ora Atatiirküıı 'e ~e
den Kerim Tabet tarafındnn ze. hah toplan?•· Kongre hnraretlı h~tlerı~ız.ın mAnevl huzurunda 
min yoklamak maksadiyle bir \'e canlı bır hava içinde ~kfia.m bır dakıka saygı duru u l'apıldı, 
teklifte bulunulduğunu nçıkla· ı geç va~te kadar de\'am ettı. Bıl· gelen tel~raflar okundu. 

hii fuz \C te irlcr. miilegılllbe· sabık Mısır Kralı Faruk'un film. 
ilin iddiasının lehinde 'e ihti· cilik sahasında faaliyet gösterc
tasJı hlikümet mekanizmasının ceği bildirilmektedir. Bazı Holy
• leyhinde olnıak iizcre t ::Cerher wood firmaları kendisiyle temasa 
Cdlliyor. Bu baskı altında e ki geçmi5lerdir. Zanncdildiğine gö. 
tap~r geri alınıyor, mlitegalli· re, Faruk, bazı !ilmlcrin hazır
:enın i lediği yolda bir npor !anmasını finanse etmekle iktifa 

(Devamı Sa: 5 Sü: 4 ~e> hassa U İdare Kurulu en geniş D. P. ll başkanı irfa~n Erden 
tenkldlerc hedef oldu. (Dcumı Sa: 5 :su: 7 .. e) 

az.ırlanıJor. Vilayet merkezin· edecektir. 
de hiikümet işlrrinin selıimeti Faruk'un bilfiil filmin hazır
:~mına itirazda bulunanlara, lanmasında da rol oynıyacağı zan 
; lılli Eğitim nııkanlığından •DU nedilmemcktedir. 

e kanşmanıaların:ı• dair nıtar l\lısırda nnidtıt ted;lner 
l!ı-liyo r \·e ınülegallibenin iddia· ·yapıldı 
:• df'~l ~klenhor. Hatta bir riv.ı· Kahire, 20 CT.H.A.) - Mısır-
• ete gore muknemetle de\•nm da bugün yeniden bazı tevkillcr 
;adenlrr ~·erlerinden Ol nuyQr· yapılmıştır. 

r. (Devamı Sı: 5 Sil: ide) 
Artık kiiy nıutegııllibesi hlikQ· 

~et otorite inin hiç, kendi oto· 
tıtesinin ise her ey olduğunu 
lnuhitine i pat etmi bulunuyor. 
~!Uhitlndt- tam bir derebeyi ke· 
S ı lecek, hükümetle olan bütün 
ltıiina!>rbetleri keneli mt"crasına 
•kıtacak, menfaatler cer ede· 
~ek, adamlannı kayıracak, ken· 
\'isine kafa tuLanlan ezee~ktir. 
anı kademe kademe Ankırna 

taran kötü bir nüruz atıı veri i 
&l teminin muayyen bir mahalli 
llıuhittekl uru tam olarak kurul· 
tttu, demektir. 

au tasvir ettiğim hlidise mün
ferit bir 5ey değildir. Bu· 

~~n binlerce i memleketin 'lice 
~ c inde alınıs, yürümü&, füt.· 

tınc titrPnıemlı lcıı p eden dev· 
(Denmı Sa: 5 Sü: 6 da> 

• 

lzmir fuarı 
Kapandı 

Huııui Jl l 11 ~ r{ 114.ı" 

İımir, 20 - 21 inci İzmir Mil· 
lellerarası Fuarı bu gece yıırı. 
sından ııonra saat ikide resmen 
kapanmıstır. Bu münasebetle öl!
leyin Belediye tarafından iştirak 
edenlere bir zlyafet verilmiştir. 
Dün 11ece ~·arısına kadar fuarı ---------~----------·--

gezenler bir milyon 639 bin 85 G • • ı k k J :r 
ki~idir. Bu rakamın bugiln ve o e ' Or.at-.UIDDZ 
gece gezenlerle birlikte bir mil· 
) on 720 bini bulduğu \ 'C böyle- yoktur dı·yor 
likle rlyaretçi sayısı bakımından • • 1 

• 
bu l"ll çok farklı bir rekor kırıl-

ı 
dığı tahm!n edilmektedir. Gc- C.H.P. Genel Sekreteri üzüntümüz Türkiyenin 
çen senenın rlyarettl yek\inu 1 w • • ' • • 

milyon 550 bindi. Fuar yann kazanmış oldugu ı tıbarın ıkı yılda bazı hareket-
Dördilzlere gelir temini bakı- J I d I · I d d' 
mıyle gayri resmt surette aı:ık er e ze e enmış o ması ır, ıyor 
bulundurulacakbr. nun,.ı A1uho•,;rımııdtrı 

Ankara, 20 - C.H.P. Genel 1 A k d 

Pazar ilavemizi 
müvezziinizden 
israrla isteyiniz 

•ı 1 Sekreteri Kasım Güiek askeril n ara a 
şçi ere dair . l mahkemeye sevki ıne elcsl hak. • 

ı kıpda_şu beyanatta bulunmuş- irticai bir 
Meclise takrir , .1: • • ·ru~:_: ırnİı ~sarnnnıa nakanının 

~" rayınladığı tavzrhi okudum. Bu ~eyanname asıldı Verildi ".' t~ çocukça bir tevirdir. Bir sene 
evvel yayınl\lnan, bir secim be· Ankaıa 20 - Ali adında bir 
yannamesl iÇbı dava açma mü. meczup l\leclis ,.e Sayıştay bina 
saadesl verildikten bir sene son lannın du\•arlarına el yazısı ile 
ra bana tebligat yapılarak mah. yazılmış \e hiç bir şey ifade et 
kemeye ça~rılmı5 olmam bir mlyen beyannameler yapı~tır· 
vakıAdır. Bu arada aynı beyan. mı~tır. Birkaç ay ewel akıl bas 
nameyj halk huzurunda okudu· tanesin elen çıkan bu deli be~ an· 

Kır:;ehir millel\·ekm Halıl Se· 
zai Erkut Büyük Millet ~eclisine 
bir söilü soru önerges~vcrm~
tir. İşçi m!!selesinl ele aJan bu 
önergede, Izmirdeki. tütün depo· 
su n Zonguldaktakl grizo k~a· 

<Denmı Sa: 5 Sü: 2 t:e> 

". t 
.,. 

(De\•amı Sa: 5 Sü: i de> <De,·amı Sa: 5 Sü: 2 de> 

\'asfi Rıza· Zobu 

Vasfi R1ıa 
Zobu evlendi 
(\'azısı 5 inci ~a~fa mıulad ır . ı 

Sarıycrde Se,·im Başa~ 'ı üldii.ı:nekten sanık olarak yakalanan donılurmacı Sabri Çehre ailesi 
,.c tocuklarlle birlikte 

katliııden Sabri ~evimiıı 

Cehre sanık ,., görülüyor 
Sarıyerde dondurmacılık yapan Sabri mahkemeye veri
lecek. Sanağın kardeşi Remzi, Sabrinin hôdise sırasında 

dondurma sathğım isbat edeceğiz, dedi 
.. 

15 ~ündenbcri halk arasında 
büyük bir merak mevzuu olan 
Sarıyer cinayetinin polis •.ı hkl· 
katı safhası sona ermiştir 

Bu tahkikatın neticesine gö· 
re, polis tarafından üzerinde e. 
hemmiyctle durulduğunu dDn 
bildirdiğimiz dondurmacı Sabri 
Çehre, önümüzdeki hafta Se\•l-

min katili olarak Adliyeye sev
kcdileccktir. 

Bu hususta kendisiyle görüş· 
tüğumüz Emniyet l\lüdürü Ah· 
met Tekelioğlu sunları söylemiş 
Ur: 

«- Şimdiye kadar tahkikatı 
bir çok noktalardan dcrinleştire 

Denmı Sa: • Sü 1 de> 

CiNAYET VE KAZALARDA 

S kisi öldü 4 kisi de _, .... 

yaralaııdı 
Küçük Çamlıca ve Beyoğlunda iki yol kesme 

hôdisesi oldu. İskenderunda 
kalpazanlar yakalandı 

• • 
Meh.met Yalçınkaya, Emrullah 

\'e Ahmet isimlerindeki şahıslar, 
KUçlikçamlıca asfaltından l{ı· 

Bl'r emanet memunr ıklıya gıtı:nekte olan ıı:aml l;fi 
!er lclarcsındeki hususı otomo-

Şoförü öldüren Nusret Tokınsn 

z• I' 16000 bili te\•ircrek zorla binmek iste· 
ımme me mi · rdir. 

İçlerinden biri İlhami.) i bı· ı 

ll. r:ı ner.ı'rd'ı çaı.ıa tehdit ettiği'nden, •. 1
1
eca 

~ • \'izleri arabasına alarak Kısıklı 
Bir kasap, 
Bir şoförü 
Öldürdü 

1Jıu<1"4 lluhoı.trt•r.<ıllft v götürmüştür. 

Ankara, 20 - Ankara Adliye Mehmet Ynlçınkaya rakstan 
sinin emanet memuru olan ilik- mış, arkadaşların:n aranmasına 
met Ulutan adında bir ahıs ye. başlannııştır. 
dinde bulunan 16,000 lira~ ı ılm· Bir yol kr~me hidisc 1 
metine geçirmiştir. Hikmetin bu E~ \el ki glin Re~ oi!lunda bi ı 
paralardan başka bir(ok l'şy:ı ,.e voı kecmp h:, .ı: 0 i -ı ~" ı .. . .,., c 

<De, amı Sa: 5 Sil: t de> <DC\amı - a: 4 Sü 2 de) \'azısı, 4 lint·u a) famızda 
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Olümüııün 20 • 
ııcı yıldönüm~nde : 

ME'T RASiM Yerli sanayiin 
himayesi isteniyor 

Büyük millet 
( h" d k' b' J Bü~iık mnıet olmak vasfı; 

1 
HA VACfıiJ· . ,ıe Jr e 1 ma anr l'Üı btnıeue ı.nometre 

1 1 kare toprağa bağdaş kurmak 
V Z Y T ' raVISI 156353 ,.e mıı)onıarca nüfusa sa· 

l hip olmak de11 ildir. Ö)le ol· 
l'flşilköy l\lelP.orolojl istas- e ı 

yonunun tahmlnleriııe gore Belediye Neşriyat mildilrlfiğfi. saydı, kıııl Ruslara nisbel e 
bugun şehrimiz: \'e Cİ\'annda nün yaptığı bir istatistığe göre Finleri bil) uk mlllet sayma· 

T am bir ts- r !'AZAN : "") •Fuhş 1 :ıtili:ı Önümüzdeki salı pünil Ticaret Oda·ında yapılacak toplantı- hau rok lııılııtlu \'e mc\.,.İı· İstanbul un sür'atle gelişmekte ğa lmkftn kalmazdı. Halbuki, 
tanbul e· ı 1 eski Beyoğlu ~ - p· ı ,. ki '·eıııne· da, akreditlf hesaplarındaki % S'l peşin tediye usulU Uzerinde yağmur sağanaklı olaraktır. olcluğıı teshit edilmiştir. Buna ın er .,r.rçc "" le " 

!~:.dis~~-kt!:i. ftifa t 'l\7eCdet Evrİlller ~i;ine ~i/ ~Y: görilsmeler )apılacak \e Odanın gorüsünil belirten bir rapor Ruıgarlar kurr.y yönlerılen göre on yıl evvelki bina me\·cu- nin tam mana ile lıii>iık bir 
haıırlanarak Bakanlı11a sunulacaktır. sfir'atl"ı e<e~aktı'r, du ile yapılan bir mukayesede millP.t olmak şerefine nıaı· 

meclis-lırA. ve "-------------==-=--.....,...,.,..,..,,,. ____ ,,,_=- JJasıdır. Hatı· '!> ".... f h d ı 
t ı i Diğer taraftan Sana! ı Odası da ayni mevzu fizerinde tetkik- Sıcalı.lık derecesi de diıne de 940 da stanbulda 9ı.7fiO ı ev, aKr·ızırıl aRr.usların, Fı'nt•nıll· 

edepli insan!.. ra nev ne g · 3 382 • t llt h ki " 
Kelebek goz.luğilnün arkasın- nı du)'du. Onun üslQbu mükem- ren •Falaka• sı yalnız ler yapmağa hazırlanma~tadır. Ancak Sanayi Odası apayrı bir naıaran biraı azalacaktır. · sı apar ıman vem e a - 'a•·a nrnl teca\'liz ettiklerİ' 

ı h b. k t ı B R ı ·· d ı-.u t i t t k k si de ticaret ve sanat evleriyle J J da gozleri daima hulyalı ve bel me le ı;a ane ır ra ısır. u as m ın e6 , o 1e\lr ez u ara·. Ba anlıAın kararını tasvıp etmekte; buna mukabil Karadeniz \C l\larmaraıta ni \e bu tecarnz kendilerin· 
il 10 t u liib hilkil 1 11 ki h 1 i umumi, resmi binalar olmak üze k ki de biraz mahmur'. Kaşları s P a s un mran 161. çocu · annın ayatına at en sanay de kullanılıl!l ham madde ve işletme malzemesinin "ö 50 1.uıey fırtınası ha5la)araktrr. re 137 306 bina me\'cutkcn S.5u dl'!n geldiği halde o küçüciı · 

,.atık, • .r.zü gulmez gibi... Fa· nı ıorebılırsiniz! Onda dalgalı canlı akisleri taşır. d\luharrir peşin ode:.ne mecburiyetinden muaf tutulmasını istemektedırlcr. Dun şehrlmiz.ıtc hau umu- memlel\t.ti ne kadar a 11ır bir 
, "" b d Ah kl IA b sayımındaki tesbite göre bu mik· 6 

kat konuştuğu, )azdığı zaman r yazııı ~ar ır. en e e s u yaıı, cGulilp ağladıklarım ' Bu muafıyet tanındı~ı takdırde kararın sanayicileri fazla- mlyr.tle çok bulutlu gPçmis, tar 156.353 e yiıkEelmi5tlr. harp taımlnatı ödemde 
dınle"enı·n, o'-uyanın dudakla· tıkılı<'li yan yana getirmekte •Sair • Muharrır . Edip• e er- J d · b · t 'l ~ d' ru• .. ~rı~r "Uney batı '•·onl•r mecbıır tııttuklarını bllirlı . ., "' " aıy e memnun e ('<:e~ı C'lır ı mer.te ır. ...,.. " .. J '· -

flnda derhal muhabbet .. olu bir muvaffak olmuc ıse buna ancak lerınde havat realı'telerı'nln bl- ılen orta ku\•·ctte e•mı'c <-iı Prof Kamay Avrupaya Fınler bu a«ır •u"kfi kal· 
u " J Dun ı;l.irüştUğumı.lz Sanayi Odasına mensup sal~hlyetli bir • " '' " • ' b " 

tebes•üm belırir. Bu tebessüm, Ahmet Rasım'in gösterebilece- raz da mluıht mahiyette tesri- 1 hunet artını§lır. Azami n- ı k'k h . dırmayı goıe almasalardı. 
"i bU•uk san'atka- iktıdan de hın' 1 gorebll r lnı" n zat, bize şunları sl)yledi: hunct 31.2, as"ar·ı 19 .• "'1 san- tot 1 scy a atıne gitti rok bağlı bulundukları ınll· ruhun derinliklerine iner, yayı. 6 " cu • ı s z. • omanya b .. 

lır ve insanı Adeta bir iç ay- rlı. mektuplano seyahat edebiyatı. •- En ku\"\etli sana)ie sahip Bırleşik Amerika bile, yerli tigrat olarak lı:a)deıtilmlstir. Ankara C'niversitesi Adli Tıp li lstiklallerl \e utan bıi· 
dınlığına kavuşturur. Rahmetli nın güzel bir ornel!idir. Onun sanayii himaye mevzuunu asla ihmal etmemekte ve hu siya•e- profesörü Dr. Behçet Kamay İl· tunlukleri, hak \ e adalet ta· 
Hüseyin Rahmi Gürpınar müs- yazılarının kolay yazılacağını zikre de~er eserlerinden biri tini halen '°'o 40 nıcbetıne çıkarmış bulunmaktadır. Bu nisbet KUCUK H mi ,.e mesleki tetkiklerde bulun- nımıyan kiıstah 'e mutera· 
tesna olmak üzere bizde halk sanırsınız, halbuki onlar te- de dort cıltlık «Osmanlı Tari· bizde ~ 7 - 8 i geçmemektedır. Bu fartlar tahtında sanayiimiz AB ERLER mak üzere Avrupaya gitmiştir. 'iz bir kuvvetin kar5ısınd:ı, 
felsefesini Rasim kadar iyi bi- nazur oyunlarını çok iyi bilen hiıı dır. Bızim nesılden olanlar, ulume mahkum gibidır. nuk<ımetin bu yolda aldığı tedbirleri Profesbr Kamay bu seyahatin· ellerinden ı;idebillnli. 
len )Oktur. San'atkftr mizaçlı· bir mimar vukufu, bir kuyum- bu tarıhten \e hele haşiyelerin· elbette ki memnunlukla ki.rşılıyoruz. Ancak son kararda olduğu iLK \'E ORTAOKULLARA ı de hapisanelerl \e infaz sistem· Srkiı scnt.dir geceli gUn· 
dır ,her guzel şeye meftundur. cu aabn \"e zevki, tarih küllil· den geniş ölçüde istıfadc etmiS- gibi, <"i. 50 peşin odeme mecburiyeti bilUin ithal mallarına tatbik BÜTl N l\IÜRACl\ATI.AR !erini tetkik edecektir. ıluzlii çalışarak kunetll 
ciir ve musiki ile u"racması 0 _ ril ile beslenen bir pir eda- !erdir. Rasim'ın bunlardan baş d 1. 1• h 1 1 1_ KARŞILANACAK p I hl' I d"I komşularına muazzam harP 
~ 6 " 1 h tt"' k k U k t ltf t U b' t k c ı ırse, mat up ası o amıyacaıctır. .l\lılll E"ı'tı'm mudUrllıı-.u ders- e y nir er t a ı e ı iyor tazminatı tak~'ıtlerlnl da""i· na muharrirlik hayatında yeni sıy e ve a d ışı ve ren s· a e ve ere me ır a ım •6 6 .. .. 

tadı bir ressam tltl"•lı'"i"le le e•arlerı' •·e kul kit 1 d Bugün iıyle sanayi bran~larımız \'ar ki. kalile \e fiyat bakı- !ere baclandı,.ı ""man ı"lk ''e or· Pı'yasada satılan beya• pe"'"'lr- ka fi:ıcmadan oılı' en Fı"nle· ufuklar açmıştır. " 6 ~ w· = • o· aparı a ~ ı:; .... ~ .,.. ~ 
JenmJstır. Yağmursuz toprak, \'ardır. mından dığer blıtiln rakipleriyle boy olçilşebılir. Çorapçılıkta \'e taokullarla Jisclere ıılınmamış ler hakkında son zamanlarda şl- rln, son tak~itlerlnl de öde· 

Realist olduğu kadar ideall.St arık, üslupsuz muharrir zaval· K kadın kumaşlarında ecnehi malları aratmı)acak nefasette randı- çocuk kalmamasına ehemmiyet kAyetler hayli ço almıştır. nıek suretlle bu haksız 'e 
tir. Mizah onun için sadece ml- lıdır. Ahmet Rasim'i UslOp Us- kıl endi yazıp bestelediği şar. man alınıyor. Bunı r:ığmen, ithal mallarının şohreli karşısında ''ermektedir. Bu maksadı temin Evvel~ en iyi peynır istihsal ağır ~üktP.n niha~et kurtul· 
ıah değıldir. En acı hakikatle- tadı saymak~a asi" tercddilt et- ar onun ~lırde kabilıyetinl, b 11 1 . . k ti k il 1 dııklarını derin hı'r memnu· 

il i h k . 1 bti 0 L ıı bestede muvaffakıyetin! "oste. u mamu er :ıyıl\ oldukları rağbeti goremenıekteıiirlP.r. Bciyle ıçın ayı ara o u arın açı ma yeri olan Trakyadan pek az mal 
rl b e m za ısves ne r n· me..:iz. Havat ''e gerı'm·, onu ro l d b ü k nl•etle oıtrenmlc bul u•·o· 

h ık ıl 1 " ü J J • " rir. Şarkılarının attrnıc beci "C- o unra da, yerli mallarımız.& §ohretli ecnebi fınnaların damga- sın an on eş g n sonraya a- gl'lmekte \·e gelen peynirler de J o " un J 

dürerek a ın gö er on ne ölüncr'-"e kadar dev gibi ,.aha.. " ~ ... da d ed lec kf ruz 
,_. hl vaffak J ~ " "en notasının Darücsafaka ku"· !arı \'Urulu)or ve bazı kım•elerl:ı ga•·ri mecru karlar temin et- r evam ı e. ır. eski nefaseti haiz bulunmamak- r"ı·nı~nıll••a a• ·ıı •ene için· 

serme .... e ma r ve mu • tırdı. Fıkra, makale, hık6ye, ro " "· J " " J "" 0 

tır ~'ahalll dekorları usta bir t h ğ f ğ tüphanrsinde bulıındııı.unu rah mesine v. ardım cdlli•·or. nu a•·nı ... 11anda bı"zı"m ı',.ı'n mAne,·i bı"r tadır. d• Rıı9ya a 4.,0,000 ,·agorı 
· "" man, arı , co ra "a, mono ra- 5 

" ' > " ..- ., 
f ası. le tesbı'te mu " meUI İbrahim Alftettin haber hezimettir.• Konyada ekmek Belediyeye \"e diğer a!Akadar ressam ırt Y - fi, ıu· gat "e hatta gramer saha. dolduracak 550 milron tfe-• d • B makamlara yapılan şiklıyetler J 

••affak olan Ahmet Rası"m· •:al· d kt k ki d d ''erı• or. u notaların konsen a. ğerlnde mal • rrrnlstlr. Fı"n· 
• • J sın a r se z '"1 urma an ~ • 

h ık d 1. i ı b "' tuarca b st ı · ı · "O~aldıı.ından pe'-·nlrlerden muh· 

ğ~n~ş .. oın~ ~~~~~u~n;.a:ı: ~~:fı~ B~!~3n!>:ıa~:;;ım~~~~n:~ . )'onız. B:yı~~~~~::b~~:: Teilt.k Belediyenin Demokrat Partilile Sıkıntıs ı var telif n!~muneler "alınarak tahlile ~~~~n;n6~~1t~ı:~~ll~e ~1~:::~~ 
larında en ufak bir yapmacığa mumtaı me\kiınden hiçbir şey ?ıluslkisine değerli bir hizmet gonderilmlştir. •rereme• )i öıtemelerl, dun· 
tesadiıf edemezsiniz. Olduğu g[. kaybetmedi. İşte asıl mu\'affa· sayılır\'(' aziz bl' trkftrın ruhu. AJastal ı klarla G~zefelere Uıı.n:.tl """"'"'""'{14111 -o-- , yamn hu hur 'e miıstakil 
bi görünen ve görUndUğU gibi kıyetl buradadır. Halktan uzak nu da ~AdedPr. Gelip geçenleri ·n Kon)a 20 - Şehrimiz iki gün· B 1 k ı d mlllete karşı ha}ranlığını 
olan o büyük muharrir bfitnn olmayan muharrirler, onun ha- geleceklere tanıtmak, on lan u ıienberl ekmek sıkıntısı çekmek a 1 esır e hir ı, at rlaha arttıracaktır. 
hayatı boyunca tabiilikten zer- z:lnesınden en iyi istifade etme- nutturmamak; ya~yan nesillr.~ Mücadelesi Cahyorlar tPdır. Düıi \'e bugün fırınların ŞEl"TAl'\IN AYAiil 
re kadar uz.akla~mnmıştır. GU· yi bilirler. Ahmet Rasim onlar- rin vazHesıdir. l\lillt kllltUre Ve? önU milthiş bir kalabalıkla dol 130 l.'111111 güreşçllcrlmiıden 
z:eli güzel diye sever, çirkinden dan biridir. .. milll terbiyeye hizmetimizi 31'1· Belediye Sart Hastalıklarla D. P. Enıınöniı burağı tarafın- muş. halk ekmeğıni temin tıı:ie uncu orman \"aşar Doğunun lı;parta )"O• 

nefret etmez, onda da bir gU- cak bu tanda isbat edebiliriz. l\lllcadcle şubesince son 15 gUn dan tertip edilen siyasi toplantı bilmek için gecenin geç v.:ıktl· lunda yanmak üzere bulıı · 
ıellık bulmaya çalışır. Ruhen ı Değerlerin değcrlendırllmesi içinde şehrin muhtelif yerlerin- dun saat 13 te Slrkeridcki Vetır- f!e k dar fırın önlerinde bekle· Yang 1n1 ç I: ktı nan bir \'agondan, kapı ki· 
asU bir İstanbul çocuğudur o... 1 864 de stanbulda doğmuştu, de bu ı;ureUe mUmkUn olur. de 2 fırın, 6 hastane, 47 köşk, bahçesinde yapılmıştır. miştir. lltJr.rlnl kırmak surctlle, ılu· 

Yazılarını okuyunuz. bundan Bahaettın Efendi isminde bir Ahmet Rasim'i tckmıl eser- 1 rno oda, 16 bekar odası, l!'il fstanbul mllletvekillerlnclen ba Yaptıl!ım tahkikata göre, hu lrıuıuı ıtutıablrlmfı4•n mania boğulmak tt"hlikesile 
elli sene önceki tstanbulu her posta memurunun oğludur. Kil. lerl ,mükemmel monoğrafyası dükkftn, 24 ahır. 233 ev. 17 plaj, zılanyle D. P. il idare he\ eti ~ıkıntıya sebep, lşçılerin sekiz kar~ılaşmıe olan dört kadın· 
ı;eylyle safha, safha yaşarsınız. çük yaşta yetim kaldı, feyyaz ve hulAsa bıitün bir hU\'iyetiy. 34 bilfe, 24 gazino \e 7 mutfak azalarının \"e partilılerin istirak saatten fazla çalışmamalarıdır. Balıkesir, 20 - Balıkesir Or. la iıç çocuğu \"agonun pen· 
Ku~dili onun akşam sevgilisi· bir müessese olan Daril~şafaka le genç neslin H' gelecek nesil· sari h.astalıklar bakımından sıh- ettikleri bu toplantıda söz alan Kon~n ç;ılı~ma mıidıirJUğliniln man Bafmudürlilğil bölgesi, Sın ceresinden dı!jarı indirerek 
diri Bab-ı Ali yokuşu gençliğin ona kollarını açtı. Rasim, fakir Jerin takdir nazarları önünde hl bır kontrole tlıbi tutulmue· partililer muhalefete tatmıslar- ~ıkı kontrcılu lle işçiler sekiz rlırgı Aktaş kö> U civarı 'e Bay· olum den kurtarılığını gürı· 

doğdu, mUte\azı ya;adı, zengın canlandırmak, hlr g"lmı'ycnl"" tur. d t;aattcn fa7.la çalıcmamakta ve ramiç Kızılcam Koru me\ kiinde lıık haherlPr arasında -em· 
de canlı ve heyecanlı tırman· 1 " ~ .. - ır ~ · ı 130 •u 
dı "ı, ı"htlyarııı-.ında ··azif"•lni olmed · rin ''anına gitmek fızere hazır- Sokaklarda a len e n k u - • fazl:ı me ~i n~rctıerinl fırıncılar mevsım n uncu orman yan- nıınlyctle ö11rendlk. 

6 & • ""' z t blzd ı k ı ll ~ Bu ararla adının Fahrettin .. "tnı ık t 6 

a en en ya nız a em e !anan neslimizin esaıı vazifesi odrrnemektedir. .. ç mış ır. lll emnunlyetimlz, yıılnız bu 
yapan bir adamın iç huzuru ve geçinenln ıengini olur mu ki'.. dir. Kııvbolmayan. tiıkenme•·en m ar o ynata nla r çoğaldı Ko~tern olduğu ~öylenen bir par Fırınrıların şehrin ekmek ih· Söndürme :flplerl \'e bölge cesaretli kurtarı tan !lt"rl 
temkini indiği zahmetli, fakat D Ü f k b ı p t J tih de Vatan, HOrrlvet, Dünya t' k 1 ccfler· "angı mahalline h e ar sşa a ·a ır zaman ar os a en hakıkt ve en \'efah miras, Son g!lnlerde, halkın kesif ola- J ıvaCl'll ar!lı ıyamamalnrı rll " 1 " ar · gelmemeı.:tedir. Son ıaman· 
ıevkli bir )Okuştur. T 1 f İd · ı ı ve diller gazetelerin D. P. aley- ü d .. k k ket etmı"•l"rdlr \e e gra aresı memur _ar· eserdir. Bir kıymeti yaşatan, ya rak geçtıği i§lek raddeler \'e yol 6 z n e'I c~me sı ıntı•ını ~nle • ~ · larda •milli· limanını ka· 

O, iki şeyi çok sevmiştir: Dl- nın mahred gıblydi. Bu mües- far ve unutulmaz... far iizerınde bir takım kıımar- hindeki yazılarına çatarak bu gıı- mek iizere belrdiye ilçelerdnn F.drernitin Kazdağı bölgesinde zanmış bazı gıireşçileriınl· 
ri İstanbul, diğeri gazetecilık.. sese hakikaten büyUk kıymet· bazların, en iptıdai tılet \"e usul- zetelerin haşmuharrirlerl hakkın- Pkl!'elt getirm"~<' k~rar vermiş· ('Jkan orman yangını 2Q saat ıln, bı~ak cekmek, ndam öl· 
Mahrumiyetlerine rağmen gaze ıcr l etlştirdi. Ahmet Rasim de ı !erle alrnl olar.ak kumar oynat- da ithamlarda bulunarak: tir. Dtin gere ~cç \'akit Ereğli ve dcvaf ettikten sonra söndilrlil durmt>k, haraç almak -ıibl 
tecilik Ahmet Rasim'ın kısa !iÜ· buradan çıkınca Posta İdare- ( """"\ tıkları gorlilmekle \'e bu hat hal- •- Diz.im neşriyatımıı yı;ık Karamandan f zla miktarda ek· mCl•tllr. yakışıksız harr.ketlcrinl o-
r en bir iki memuriyeti, iki dev sinde ve Maarif Nezaretinde kın şiktıyctlerini mucip olmak- rakat devam elti iniz müddetçe ':Dek retirt lrrek halk:ı da~ıtıl Dı~n taraftan, bugi.in ş<'hrl- kumağa alı&mı6tık. Yasar 
r e milletvek lliğl hariç, bll ı..n memur olarak çalıstı. Bu hayat tadır. sizi mikrofon basından rezil \'e mıstır. Ile1ed 'enin i~abetll 1<a '7. mahke:nelerınde 28 orman l>oğu. hiıi hu alı ıklık dışı· 
hayatını büyülemiş, sarmıştır. onu tatmin etmedl fekıldj ve Bılhassa gençleri \'C talebeleri kepaze edeceğim. Eğer susarsa- ı;arı sonunda bugun ekmek !Juh ıiAvacına bakılm1ctır. Bunlar- na çıkardı da asıl ona meın· 
BilyUkada, Ada şaırl 'Mehmet kalemıyle geçinmek içın Bab-ı kumar oynamaya sevk eden bu nıı başımızın üstünde ) erinız ranı kıcmen önlenmiştir. dan on hrı~I b•rrır ay hapse mah nunur. 
CeUl'i ve onun gibi tarihçi ve !li yokuşunu seçti. Mesleğine gibi §ahıslar hakkında takibata var.• deml~tir. ---o--- ktirn edilmi~Ierd'r. l'aşar noğunun bu güıel 
ıair Ahmet Refık'i nasıl ha- , cfa, kendine cefa gösterdi, fa. seçilmesi, hem bu çirkin manza. Bundan sonra on br.şl milteea- S ğl k l eon Da yton lımirde hareketile "'tanın ımığı ar· 
tırlarsa Hcybelıadada romanrı kat esPrleriyle ebedıliğinl te- Ahın et.Rnslmin rayı ortadan kaldıracak; hem de, \'İz partili konuşmuş ve toplantı- a 1 Müdürünün bir tık kınlmı~tır lnıaallah. 
Hilseyln Rahmi'~i ve Ahmet Ra mln etti. Servet-! Fünun m· kanunlnnn tnthık edilmediği hu- ya son \erilmiştir. Ancak f:'ah- mektubu t atkikferdo b11lundu ÇATLAK Sf.SLER 
ılm'l öyle >fidettlrir. Halk ha· m3ncıları mev1.11larını Şi~') len, ijJUmU ımsunda halk şuurunda yerleş- rettin Köstem ismindeki bu par- fımir, 20 (Hususi) _ Karsı· Deınolı:ıat P artinin Co· 
ı.inesinden en IYi faydalanmavı Adadan, Modadan alır. kııhra· 20 yıl en·cı bugün, 21 eY· meğe başlayan sabit fikri izale tillnin gazeteler hakkındaki rğır Sağlık ,.e Sos ·al Yardım Mil- lıklı Gu\·enlik teskillitı Türkiye rum kon.ı:resinde duyulan 
bilen Hfiseyın Rahmi'nin ro- manlarını da ya Tepebaşına ve l iri ıuaz de Ahmet Ra· edecektir. ithamı orada bulunan bazı par- durü Dr. A. na raktnr'dan al. ldared~i Leon Dayton buı::ün 23 \e lnkılAplarımm ı;olgelcn· 
ınanlarında yapmak istediğini ya Ada. Moda ıskelt'lerine ka- sim ôlnı iiştü. Turk gaıP.tecl· , Yugoslavyanı n Türk iye• tililer tarafından iyi karşılanma- dığımız bir mektupta deniyor kişilik bir.heyetle uç.ıkla Anka- diren birkaç çatlak ses he· 
Ahmet Rasim; fıkralarında ya· dar indireb Jırlerdl. Başka tür- ilk \'e edebiyat aleminin d , h I d l: b d mış ve hattA :Millet Partisinin ki: . radan şehrimize ııelml~lr. Heyet pimiıi iı zmüştıı . nu~ ıi k mil· 
pıyordu. Şımdi ildslnln de atlz Iüsüne gonUllerl razı olmazdı. mllmtaı simalarından biri e n ıt a e ece~i uğ ay gazetelere çalma illeti bize de d4 ~~lı11 . 1952 tarı~lı sayın dot!ruca fuara giderek tetkıkler- let çoğıınluğu yanında bir 
ruhu Heybeliada mezarlığının Zira bu kahramanlar mutlaka olan Ahmr.t Rasim, hııtün Yugosla\yanın memlPketimfz. mi sirayet edıyor diye konu~ma- gazetenızm. ılk sahıres,ınde ke· de bulunmuş ve sehir içinde kl- kaç ı:eri kafalının ,.e mille· 
aDkQnunda blrleşmistır. aristokrat ruhlu olacak ve yine fimriinil Rabıalldr. Tıırk ir· dr.n ithal ccler.eğl 100,000 ton lar olmuştur. mık \'eremıne mlıp.tela bir ~as· sa hir gezintiyi mliteakıp sııat tin geniş inkı l pse\erliği ya· 

mutlaka de\'Tine göre monden fanına hizmet için harca· buğdaya alt bedelin ne sureti" ta hakkında nı>crı>dılen yazı uze. 16 rla gene uı;akla Ankaraya dön nında onların J,;afasınd:ın çı· 
ı K eskin bir zekA, derin bir 

duyarlık, ince bir mizah, 
kuvveUi bir tahkiye kablllyeti, 
edebiyat \e musikiye muhab
bet ve vukuftan doğan ruh in· 
celiği, realist görüşlerini ide
alist duyu~larla örmekte hlırl· 
kuUde mu\ affakıyetl 'e tarıh 
zevki; Ahmet Rasim'! çok müm 
taz bir me\kie yUkseltmiştir. 
Gözleri bir fotoğraf objektlfi
dir, ~ur - altı bir hazinedir. 
kuV\ etli hafızası maziyi hal'e 
iade etmekte kAmil meharet sn 
hibidir. Yaıılannda renk, ısık, 
dekor, her ~ey l erli yerinde 
ve değerindedir. 

Yuz.uhu onda görür ilnUz. 
Kendi ruhunun hususis etlerini, 
en ince tefı:>rrüatına kadar, üs
lubuna aksettireblllr. Diyorlar 
ki, kendi dı ına çıkıp da eser· 
l eri içinde ) a~yan muharrir, 
un'atkAr kendi sahasında kuv
veUi ve şahsıyetlldir. Biz de 
Ahmet Rasiml böyle glirilyo· 
ruz:. Onu mizacının dort koşe
s iyle incelediğimiz zaman zekA· 
tını tılet yapmakta, hislerini 
fıkirleriyle mezcctmekte Us
t iln bir kabili~et taşıdığını an· 
layabiliriz. O, ıstırapları da ml
ıahla yenmesini bılen bir in· 
sandı. Dlyonlılyen bir ruh ta
§1.rdı o .• Duyan bir kalp, dUşU· 
n en bir bas, seven bir gonUI!. 
Büyük bir ıevkle bal toplayan 
arılar gibi o da mevzudan mev 
ıua, hAdiscdcn hAdiseye. renk
ten renge, dekordan dekoıa 
geçmenin ze\ kini ve heyecanı· 

yaşayacaklardı. Ahmet Rasim mıştır. Kltnplannın sa)ısı odeneceği hususunda, her iki MEVLID rlne yapılan incelemede 12 Ey. mü§tilr kan çatlak seslerin hiç bir 
halktan ve halkçı idi. Halkın a· )'Ül elli ·e yakındır. l\trktPp memleket hır anla~maya Yarrnıış lül 9..ı2 de bu hasta, Ballallma. --- ·------·--- hukmıı nlmndığını bilmiyor 
rasına g rdı, her yerli ecyin ta. kltaplarınıtan tutun ıta hr.· bulunmaktadırlar. Henliz hayatının baharın nı kemik \'e mafsal veremi has· değildik. Fakat Cumhurba&· 
bil olduğunu \e her tabii şe· men hr.men )azı ilrminln lllalQm olduğu üzere, Yugos- da bizleri unutulmaz acıla· ı taneslnl1t polıklini ine rnlıraca· ( r- - T AK V j M - , kanımızın gon Çonım seya· 
yin bir değrr taşıdığını bilir- her ne\'İnıle nUıhl~etle ka· lavya hııkQmetl, bu buğdayların ra ı;arkederek ıırıımızdan at ettırildiği, nıua~enesl yapıl- ı 21 E \'L L lllj2 halindeki hltabc!ıl \'e bu hi· 
dı. Öyle bakir mevzular buldu lem oynatmı6tır. Kurak \ e karşılığını nıer'l kllrlng anlaş. ayrılan sevgili kızımız dığı, rontgenl çıkarıldığı, boş PAZAR tabeyi din li)en Çorumlu! . 
ki, istendiği z:aman pahası ağır çt'klrl iısl iıbıı l!ayeslnde ge. ması çerçevesi dahilinde ödeye- AFET l"OLAL'ın yatak bulunmadığı için sıraya A\' 9-Gf'N 30-IUZIR 179 rın inkıl li r larımııa göster· 
birer inci olacak. Ahml't Rasım niş bir oku) ucu .kütlesini miyeceğınl beyan etml~tir. Bu- ruhuna hedıye edilmek Ü· konulduğu 'e 17. E~ IQI. 952 de Rl' ıt 1368 - EYL'OL 8 diklP.ri ılf'rı n bağlılık. itimi· 
hakıkl inci denizine girmişti. ceıbetmlştlr. Umumi \'e çe· nun Uzerlnc tanzim olunan hu- zere ölilmilniln birinci se· alçı yapılmak üzrre davet olun. HlCRI 1371 - Muharrem 1 ze hııyıık bir Frrahlık ,er· 
Eserlerinin kuV\ etli. renkli ve ışitli m;ıhinıala sahitl ol dıı· sust anlaşmaya gorc: nei devriyesine müsadi! duğu anlasılmıstır.» VuaU Ezanı di; zira 0 çatlak sesler, ~ine 
hususı~etli olması da bundan- ğıından yazılım özhi \C isti· ı - Merkez Bankasi, bu buJ!- 21ll l!J52 pazar gUnü ikin- d 1 0"' 4 l ıı 3, ı aıiı Çoı ıımlu l ar t arafından 
dır. Gaz .. tecılıı.e cCeride-i Jla· radaJldir. ı tnnbul •c is· Bir Üze tmo SABAH ~ oldutu yerde boğulmus ol· 

L ı. ~ • dayların bedrline muadll bir di namazını mütcakıp Sis· OGLE 12 07 05 56 
udi • te mUterrimllklc basla· tanhulun dcıilerlnl, içtimai kredi Jıesabı açacak; li Camii şerifınde mevlidi Kızıltoprak KayıE-dağ caddesı İKINDt 15.34 mı 23 du. 
dı. «Tercüman-ı Hakikat , cSa- hayatını, eg l P.nrr.lrriıı i ranlı 2 _ Bu hesaptaki kredi, 1 ry. ~erlf okutulacağından bli· 46 No. oturan l\IıırüV\·et Alba) oğ AKSAM 18 O:J 12.00 Sadun G. SA \'Cl 
adeh, ıİkdamo, dlalOmah, bir ~rkilde yaşnlmıilır. Ah· 101 1052 tarihinden 31 ağustos tUn akraba ve dostların, !undan aldı~ımız blr mektupta YATSI 19 40 0131 OS KF.J.tl\mYLE 1 
aSeneh, «Senet 1 Fünun ... •Ta met Rasim a\'nl ı.anıanda 1053 tarihine kadar Yugosla\'ya. kendisini ı;e\'enlerın \e ar· Sıdıka Yıldırımın evindekı hır· ll\ISAK 0107 So\')et ordusunun eski hh r 
nin,,, dlak • Tas,ir-i EfkAr. Tıı rk musiki inin biıtun in· dan, fuer'i tıcaret anlaşması esas z:u edenlerin teşrifleri rica sızlık hAdise iyle ilgisi olmadığı. og.:-s ıne..'lsubuna gore: ·Rusya a· 
gazetelerinde ve mecmuaların· r ellklulne dkıf bir beste· lan d:ıhilindr, ithal P.dilecek Yu- olunur. nı ve bunun mahalli karab'ra Guıı .... u, oıJn4mlııt ı.• .. u n pis ne~ir•. 
da ralı,lı. Bu..:Uk Mıllct lec!I- k"rdı. i hrahlm Yolal ·' ilesi d b ld ır. b ld' k "....ı ... •ıuıı.. ... "'11....u.• 14ıh l\talumun llamı! •. ~ J " go lavya mrnşcli malların bedel- d a sa ıt o Uı:;unu ı ırme ·tc- Rl 
sın in üçUncU 'e dôrd!lncU dev ~;:=;:;::=:=:T;t :'~·R:F::,l'\;'T;;";;;t :L~~~!,!!~~:!!;._,... __ ~!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!.!!!~-------e;.__~;.-:·:~;"nu;•·=;;;;::;;;~;;;;:==::!.!::;;:;;:;;;:=====r:A:;T;:L:l:S;E=::; 
relerindP millet\'ekllllği yaptı 
\'e 1932 E)lQIUniln 21 inci çar
şamba günü fasılalı devam e
den bir hastalık netlcesintle 
H'ybclıııdada öldll \e oraya gö 
mUldU. 

A hmet Rasim, kuwetll bir 
mizah mubarriridlr. eŞehlr 

:Mektupları• onun bu sahadaki 
kıymet ve kudretini gosterir. 
Kıtap, risale seklinde yüzil a. 
fan eseri vardır. Bunlar ara
sında SC\ da-yl sermedi. l\Ieyl-i 
dıl, lcktep arkadaşım, Endi~e·i 
hayat, 1ki güzel gilnahkAr, Ha· 
mamcı CUct, Glizel Elen!. İlk 
sevgi adlı hıkfiye ,.e romanları 
onun baslıca ibda mahsullerl
dır. ~omr-il edcbiıı, elli yıl ev· 
\elki fstıınbulu renk, renk; saf 
ha, safha anlatır. İki ciltlık 

'- teri ile kapatılacaktır. - & dır. 

ntim noktasında kar~ısına ti· 
kan bu fırsatı tepme'- olur 
muydu? Ona dorl elle sarılma· 
mak imkfını var mısdı? Haya· 
tımın en giizel &enelerıni Wııl· 
ter'e vakfettim. Fakat nasıl ol· 
sa gUnun birınde o beni tP.rke
dıp gidecekti. 

YAZAN~ FANNY NUllST 
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Bu kadar uzun bır münase· 
betten sonra, Waıtcı'in haya· 

ÇEVİREii~ 'REZZAN A.E. '/ALMAN tından boyla Ani bir şekilde 
çıkmış olabılmesine nayret c· 
dl)ordu. Sadece bir kaç satır-

Ne~'clendiği zaman Golgun 
yiizU Adeta güze il esil ordu. E
ğer üniversite) ıı gırer de okur 
sa, belkı de iUnUn birinde ho. 
ca olabıhrdı. Emma o~le bir 
insandı ki, ebediyen bakır ka
lacağı yüzilnde okunul ordu. 
Bunun için ona göre bir haya. 
t.ı gırısmcsi lAzımdı. 

- Ray teyze. Ben de sizin 
gibi hiç e\·lenmi) eceğim. 

Bu sozlere ağlamak mı yok· 
sa gülmek mi IAzımdı Her iki· 
sini yapmak da bu çocuğu üze· 
bılirdı. Ray sadece: 

- Ne munasebet Emma. 

Dedi. 
- Evet teyzeciğim öyle o

lacak. Çllnkil ben oğlanlardan 
hoslanmı~orum. Onlar da benı 
sevmezler. Ben de sizin gıbl 
ha.} atımı kazanarak ya;anm. 
Ya hoca olurum )ahut da her. 
hangi bir mfıessesede çalışı· 
rım. 

Frcdanın Ray hakkında kızı· 
na hıç bir şey soylememiş ol
duğu belliydi. Ailenin yUz. ka. 
rıısı olan Ra~·ın hayat tarzını 
hiç kım e bilmi) ordu. 

- Sen uslu ve iyi bir kız 
olmağa dıwam et Emma. Üst 
tarafını dOşUnme. 

- Ben artık çocuk değilim 
teyze! Ne istedığiml biliyorum. 
Sizin gibi olmak istiyorum. 

Bu ne büyilk ne üzücü bir 
sevgi idi İnsanın hem gUlece
ğl, hem kaçacağı hem de se· 
\ineceği gelh ordu. Velhasıl 
Ray ne yapacağını bilemiyor-

du 
xxxv 

Bir Ağustos gilnU, Ray arlık 
saatlerce )atağı lızerlne uzanıp 
yatmanın vernıği sı'.ır.lıya ta. 
hammul edemedi. Saat dörde 
do~ru kalkıp gıyindl. Şehrin 
en hUc.ra sokaklarına gidip O· 
ralardı dola~mağa başladı. Kal 
dırım taeı bile olma)an tozlu 
sokaklarda güneşin altında yU. 
rüyorılu. llu mahalledeki evler 

ameleye ait sehl ku!Ubelerdi. He 
men hemen hepsinın perdeleri 
inıkli. Hrm gUnrşten muhafa· 
za. hem de sokaktan geçl'nlcırin 
gormelerine m~ni olmak iı;in 

bunu yapmışlardı. Evlerin a\'. 
lularında keçiler otlu~·ordu. Bu 
sıcak oğle sonunda bu dar ve 
sefıl sokaklarda hiç bir hayat 
eseri yoktu. Ray ŞP.ntsiyesını 

açmış yürüyordu. Etraftaki çir 
kin ve iç karıaym manzara. ~bk 

yi.iz.ünil karartan fabrika du
manları, kapılarının önll çöp. 
lü, pencerelerinde tcıneke kıı· 
tular içine dıkılmiş çıçcklerıle 
bu sufll evler velhasıl blıtün 
bu dekor nay'ın ruh haletine 
uygun düşü) ordu. 

Birden hf'r şej e karşı içınde 
bir i yan hi si riuydu. a1nsan 
elınden geldığl kadar iyi yaşa· 
mağa gayret etmelidin dilstu. 
runu hatırladı J3ir mağazaya 

• girdı ve Kruger'e bir bı&iklet 

satın aldı. SC'nelerdenbcri bir 
bisiklet sahibi olmak delıkan. 
lının emeli idi, Ray bu alışve. 
rişten sonra ke•esinin epey ha· 
fıflcmiş olduğunu, elll doların 
kendisi için mUhim bir eksik· 
lik olacağını anladı. Ama yine 
de bunu yaptığına memnun ol. 
du. ıı:İyi ettim. Zavallı Kruger 
o tirkin yüzü ve sinirli halile 
hayatta ne yapabilir? Kendi 
halime filkr,,ıııeim lriıı ona hu 

• lık bır tezkere yazıp bıraktık· 
iyiliği yaptım. Bir haftaya ka. tan sonra trene binip gıtmiflİ· 

dar Kurt buraya gelecek. Nasıl Bunu nasıl )apınıs olduğunu 
karar vereceğım? Fakat verme- duşundükçe içine bir ilrkekllk 
lıyım. Hayatımı emniyete al· gelis ordu. İki defa utana ut:ı
mak iı;ln bunu yapmam !Azım. na \'c hiç bir Gey bulamıyaea· 
Kurt Sht>.ndlcr'ın eşi.. Şu paketı ğına emin olduğu halde posta· 
Kurt Shendl r'ın esıne gönde· haneye gitmış \'e po trenstant
rinız. O zama,ıı şu altın zincirin da ken'.li namına mektup olup 
ucuna takılı olan ktiçilk )'il- omladıl!ını sormuştu. Bo~ le bir 
reği > eğenim Emmaya alabıll- ~~Y olamıvaeağına r.mindi. Bel: 
rım. !emiyordu. Ortadan knybolmus 

Emma ile şöyle konuşaca. tu. Fakat e er Walter onu 
ğım. «Bak çocuğum, )eni enfş. bulmak lstcse\di pek Alft bula· 
ten seni üniversiteye ııondere· blhrdi. Ailesinin nerede otur
cek. Sonra da belki Avrupayı duğunu biliyordu . \Valter gibi 
bir seyahat yanarsın. Eker ar- bir adam istediğini yapabilir· 
zıı ederEen gelir Detroıt'de bl. dl. Fakat )apmamıstı. Ray'ı a
zimle beraber oturursun. Fre. ramağa teşebbils etmemişti. O 
da ve oğlan da gelebilir. Ko· gittikten sonra baş bile çe\'ir· 
cam Kurt, Hugoya fabrikada 
bir iş verir.• memisti. Bunu düşünerek post 

Bütiın bunlar Ra·l'ın kafası restantıı gitmemesi llızımdı. Fa· 
içinden geçiyordu Rcıvle bir kat yine de da) anama) ıp )'aP· 
şeyi kabul etmemıılı lc;in lns;n mıstı. 
deli olmalıvdı Hayatın ~ır ~ ,. ( 0c\8mı \'Or ) 
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Adana D. P. Buca~ 
Kuruluna işf en 

Çıkıyor " t 
c. H. P. genel haEkanı İsmet 

lnönlı bugün sabah t1aat 8,30 da 
otomobille Trakya 6eyahatine 
çıkmaktadır. İnönü, Uç glin ka
dar sürecek olan bu ı:eyahatlnde 
Kırklareli , Edirne \'e Tekirdağ 
\iltıyetleri~ le yol üzerindeki ka· 
saba \'e ktıylerde vatandaşlarla 
temaslarda bulunacak ve tahmin 
edildiğine göre salı gUnU Edir
nede mühim bir siyasi konusma 

U çektirildi 1 
b Adana. 20 - İki ~ ıldanberi * Hr. mımar ~chacht. fran 
'lllokrat Parti içinde de\·am petrol lhtlltırının hatle-

'lıııekte olan hızipleşmelcr ge. dilme inin ı:('rt'kli oldu-
ttıı Yıl il idare kuruluna kadar ğunu ı;öyleml tir. 
~~!ıııi~ \'e bazı ü~ eler. Demokrat * Koredc sarn~lar fddetlnl 
1!tiden l tıfa ctmişlcrdır. .Bu muhafaza etmektedir. !' hızbın başında bırisınde Ö- * hnıil _ 'Urdun huıludun-

r_er PJişeğmer.. dı erinde Dr. lla bir tarpışma olmU$-
;'YIAn Yalçınoğlu bulunmnkla- tur. 
t ı.r. Omer Başc •mez ~nıpu, Yal * İngiltere Dı İşlrrl Baka-
l~ Ce~ liınoğlu gnıpunu ta fıyc nı Anthony Eden l'uı:os-
1.ıne~ tizere birçok defalar tc la\·yadaki gorlişmelerine 
thbuslere geçmış. I:ıkat bunda dc\8m etmektedir. 
J\'affak ola mamıştır. ---••---------

~ nugün \'alçın Ccylanoğlu gru 
~~ııu teşkil ede nmerkez bucak 
~ijnu teşkıl eden merkez bucak 
,~ Yazı giındererek parti tüıU-

Hindistan Güney Ameri

kadaki ırkçı lığı takbih 

ediyor 
Yeni Dclhi, 20 (A.A.) - JIA. 

len Hındistanda iktidarda bulu-

« Sovyetler 
bir hapishanedir» 

Sovyet ordusu eski mensuplarından Yarbay 
Vasily Ershof sendikaların birer hükumet 

organı olduğunu söyledi 
New York, 20 - SoYyet Ordusu eski mensuplıınndan ve ıı.Y

nı zamanda Rus de\'lrt ı;iltliği idarecisi Yarbay Vasily Ershof, 
cblitUn Sovyet ülkesinin muazzam bir hapishane olduğunu ve 

bu topraklarda yaşayan biltlln halkın esir olduğunu• ı;öyle· 
miştlr. 

Vasily :r.;rshof, Amerikan İşçi Fcdernsyonu kongresinde de
legelere hitap ederek Rusyadaki sr.nclikaların birer hükumet 
orı:anı olclııJ!ıınu ve milyonlarca ı:cncl Stallnin rf'jimine esir 
etmrk için rlindcn gelen gayreLi yaptığını ~öylemiştir. 

Rıı toplantıcla söz alanlardan Rıılgar milli komitesi baskanı 
G. ~t. Dimitrov da şunları söylemiştir: 
«Peyk mrmleketlerin esir milletleri, aksiilamC'l gösterecek o

lan Sovyctl<'rin müdahal<'sine karşı hütTiye!IC'ri hlir dünya mem 
leketleri tarafından teminat altına alınriıf!ı takdirde, memleket
lerindeki komünistleri dr\•lrmere hazırdırlar. 

~nı.ın 58 inci madde i gereğin
~ i~ten el c;ektirildığı bıldıril

ş ve ~akında ~ apılacak olan 
t kon,gre~i için bu bucaktan gı. 
~'Ctk dele.:elerın bu hakları da 
.ıııtıı~tır. 

nan partınin milli kongresi Bir- Jacob Malı'k Korede <<Kelfepe>' 
leşmiş Milletler Genel Sekretc- / 
rl Trnve Lieyc parti yüksek • 
komitesinin bir takririn! gön· Moskovaya kin savaslar 
drrmeyi kararlaştırmıştır. • , 

yapacaktır. 
inönünün bu seyahatine Sıvas 

milletvekili Resat Şemsettin Si
rer, Kırşehir mlllel\·ekili Halil 
Sezai Erkut, eski 1\lilll Eğitim 
Bakanı Tahsin Banguo lu, C. H. 
P. İstanbul fi başkanı İlhami 
Sancar'la yerli ve yabancı basın 
tem~ilcilerindcn mUrekkep on 
beş kişilik bir heyet iatirak et
mektedir. 

Balı kesirde 
Dinleyicilerin 
Protestosu 

Rcııııl Mu1taıfrlıııft4"' 

Balıkesir 20 - Dlin gece saat 
:?4 de şehrimizdeki yazlık Zaf Pr 
5inemasında bazı htıdiseler ol· 
muştur. Ru sinrmada şarkı söy· 
liyen '.\luallfı Mukadder Ataka· 

• 
Atlantik Orduları Raşkomııtnn yardımrıM :\taresal l\lonlgomuy buabr.rlnde kıra ku\'Vetlerl 
komutanı Ortl'nnıl Şukrıl Kanatlı v-ı birinci ordu müfettl~ \·ekili Korgenual İsmail Hakkı 
Tunabo~ lu bulunduğu hnlde dün ııaat 17.30 da Demirhisar muhr ibi ile Gellboludan şehrimize 
dönmüştür. .1Uare5al buııin Ankarayı gidecekti r. Yukarıdaki re imde lllaresaı ihtiram kıta· 

.ını tefti& eduken gorütu~·or. <Foto Donanma) 

~ünseli Başar 
Uzgün 
f ~znıır 20 - Dün şehrimıze 
Qe en AYrupa Kraliçe' i GUnscll 
t i:ar bu sabah Amerikan pav 
dnnunu ziyaret ederek teşhir e-
1 lıııekte olan TOrk motiflerıle 
ı:sıu elbiselerle çeşitli resım. 
~r ı:ektirmls " bu resimler, A· 
~trıkanın bfiyiik mecmuaların 
~ !l •Harpers Bazıır• tarafından 
r tın alınmıştır. Diğer taraf' an 
•Un.seli Başarın bir Amerikalı 
ı: e\lPnerek gideceğine dair hır 
bt anbuı gazetesinde çıkan ha 
°' r hakkında Kralıçe Başar ~n 

Bu takrirde Güney Afrlkadaki D.. ., D d' 
ırkçılık takbih edilmekte ve Bir. onmuyor evam e ıyor 
Jc~miş Milletlerden, Malan hU- , 
kıl t . · • l' l •· ıntıdolu '"""' .A ııo~fal•tl r rut mc ının zencı yer ı ere ,;arşı BI 1 , • · • · · 
medeni~ete ııykın hareketleri r eşmış Mılletler (~C\· Seoul, 20 - l\omUnıst Çın bır-
karşısında derhal faaliyete ıı:eç- york) 2? - to~ko\'ay~ hareke·, tikleri bııgun, batı cephede. mUt-

. it kt d' tini gerı hıraktığını, dlin Birleş tefiklPrin •Kf'I Tepe• rl ele ge-
mesı s enmc e ır. • • ı 11 ti k 'd ı .. hl . · · · · · mı~ ı • ı e er nrı or arın .. a . z çırmek kln gırıştıklen bır teşeb 

ls ve çde bugün genel zat Jacob Malık haber vermıs· hiısü plisk!irtnıUşler fakat buna 

s eçimler yapılacak 
lir. mukııbıl bu ı;ahah şafakta ele ge-

Bilindij!i gibi Birleşmiş Mil· çlrdlkleri dij!r.r bir tepede tutu
letlcr nezdinrlcki Sovyel temsıl· namayıp çekilmişlerdir. 

nın sahneye yarım ~aat geç çık· 
ması 'e ayni şarkıdan fazla O· 

kumama,ı kon~erln saat 24 Je 
kadar devam ettirilmemesi yil· 
1,iinrir.n sanatkarların lehindP ve 
aleyhinde bazı dinleyiciler tara· • 
rınnan tezahii r:ıt yapılmış, bir \ 
kısım halk na ~ahncye mi\daha 
lede bulunmıı~l:ırdır. Sıınat!dir· 

Stokholm, 20 (Nafen) - Yı
rın (bugün) bulun is\·eçde ge
nel seçimler yapılacaktır. 

elsi önümuzdeki salı ı:ünü kat'i 
olarak Rusyaya doneccktl. 

4 800.000 seçmenin kayıtlı ol- lalik bu karannın sebeplerl-

rı &ôJlemiştir: 

duğu bıldirilmektedir. Bunlar nl izahtan kaçınmış ve Rirleşık 
is,cç mrclisi için 230 mebus &e Amr.rilmfakl ikıımeti ni daha ne 
çrceklerdır. kadar zaman uzatacağı hususun. 

~- Bu hııberi telefonla b' l· 
4 dikleri zaman ne kadar Uıül· 
~ğuınu tarl! edC'mcm. Bu şnkll 
le tıkarılan çirkın haberlerdt?n 
~ ııra insanın kraliçe olduğuna 
~ olacağı geliyor. 

Son seçimlerde komünistler a· da bir açıklamada bulunmamış 
ilır bir hezimete uğramışlardı. tır. Ru itibarla Jacob .Malik'ln 

plAnlarında \'Ukua gelen deği-

Lond ra Belediye Baıkanı şiklikler çeşitli yorumlara yol 
açmaktadır. 

Ankaraya geliyor 
•AkJam» gazetesi Bu hususta Blrle,m!ş l\llllet· 

Ankara, 20 (Hususi) - Lon. ler koridorlıırında cari olan tt· 

dra BelediJe Baakanı 29 ekım· muml kanaate ;öre Malik, belki 35 yaşında 

1 'A.k~am• gazetesi dünktl sayı 
1
1 

Ut 35 incı ~ıhnı idrlık etmış
~· Cıddllığı \ e a:ır ba~lılığı ıle 
t lıınan cAkşam• refıkımh:e 
~ İIJ:dan .sonraki yayınlarında da 
~lar dilerız. 

de Ankara Beledıyesinın dı· de a ekimde başlıyacak olan 
'eUısı olarak çehruniı:e gele- genel kurul toplantılarının je 
ceku. Parıs Beledıye Ba~kanı 
da ekimde ıehrimlıe gelecek vamı müddetince Nevyorkta kal 
ve Cumhuriyet bıyrammda bu. mık Jçln talimat almış b•J~un-
rada bulunacaktır. maktadır. 

Şimd iye kadar yabancı dil öğrenmeğe kim bilir kaç 
defa heves etm iş , fakat neticesiz birçok hamleden 
sonra kabiliyetli olmadığınıza • haksızcasına • hük
mederek iş i n peş i ni brakmışsınızdır. Fakat acaba 
bütün kabahat sizde miydi ? yoksa tuttuğunuz yol 
mu en doğrusu değ i ldi ? 

Son yapılan tetkikler gösterm iştir ki ana dilini ko· 
nuşan herkes aynı usulle haraket etmek şartile 
her hangi yabancı dili de serbestçe öğrenebilir. Bu 
basit aynı usul, tıpkı anadilde olduğu gibi, yabancı 
ibareleri de tekrar tekrar dinlemekten ibarettir. Bu 
suretle haraket ederek biraz da sebatla yabancı dilin 
ağzımıza olgun bir meyva gibi düştüğünü hayret ve 
memnuniyetle görmek işten bile değildir. 

\l 
ı ,.,,. / ı 

ı~ Fakat bu tekrarlama işini can· 
f 

11'ı ~ 1 lı insana yaptırmak . çok güç 
f hatta muhal olduğundan gra· 
1 mofon plaklarından istifade yolu 

1 bulunmuş ve böylece Linguafon 

' ' 't 

1 metodu vücuda getirilerek isti
fadenize arzolunmuştur. Ayda 
15 lira gibi basit bir taksit şar
tile alacağınız metod hakkında 

ederiz. 

· , ,, "" - esaslı bilg: edinmek için kuponu 
. ,,~it• ''" doldurup göndermenizi~ 

··------------------- __ , I LINGUAl'ON ENSTITOSO • ISTANDUL 1 

1 İ sim ve a d res : : 

I Yabancı d il : J 
~-----------------------

On altı komünist uçağı 
dü~iirüldii 

Seoul, 20 (AP.) - Son hafta 
t.arfında hava çarpısmalarında 
Amerıkan tepkili Sahre uçakla
rının yeniden 16 komilnist l\1İG 
uçağı riUşUrdUklerl bugUn 5. ci 
Amerikan llavagücünden bildiril 
mistlr. 

!Uütıı reke görüşmeleri gene bir 
harta geri bırakıldı 

Munsan, 20 (A.P.) - Dı.inkiı 
mtitarcke topl antısı 52 dakika 
devam etmlo ve gene hiç bir ne
tice alınmadan muttefık ve ko
munist heyetleri bir hafta daha 
toplanmamaya karar verip dağıl
mışlardır. 

tar otomobili' binerek hadise 
\'crindrn uzakla mışlardır. Mu· 
alltı Mukadder Alakanın blzzıt 
kullandıt:ı husu ı;l otomobile taş 
atıldıı:tı da m·a~ct edılmekt,,dir. 

Bu arada, sinema sahibi lle 
MuallA Mukaddrrin eşi Burha,n 
Atakan birbirinine hakaretten 
karakola dii$müşler ve bilahare 
barışmışlardır. 

Elörgüsüne Meraklı 

Bayanlara 
Beyoğlu Eliel Mağazasında sa. 

tılan KA Z MARKA Alman Elôr
gU yunlerlnl alanlara birçok yeni 
l\Iodelll ve Patronlu renkli k&· 
taloğun meccanen verıldıği ot· 
r@nılmiştir. 

TEŞEKKÜR 

ı<adfr bilir halkımızın göıterdi§i yüksek 

itimad ve teveccühün tükran borcu 
olarak 

lıtanbul teıkilatımı:r mudilerine huıuıf 

Lüks bir of omobil 
Keıidasi yapılacağını ar:rederi:r. 

Jstanbul Şubem izle Bahçekapı ve Beyo~
lu ajanslarımızda açtırılacak en az (150) 

liralık tasarruf hesabı sahibleri bu lüks 

otomobil ikramiyesi keıidesinden is tifade 
edeceklerdir. 

Halkımızın birikmiı paralarını en verimli 

şekilde kıymetlendirmek için Bankamız 

bütün imk6nlarıyle emrinizde bulun

maktadır. 

SOMERBANK 

HOŞ MEMQ - Nihayet 11 

Dün saat onda Kasımpaşadakl O@nlz Eğitim ala)ına yeni iltihak cden erlerin and içme t<ire
ni ~ap ıl mışlır. OeniT. komutan l ığı mensuplarile Beyoğlu kaymak ımı \e dnetıllerln hazır buJWl• 
dul u törene İsti kla l marşı ile haşl anmııtır. lltuteaklben ılay komııtan ı bir ıl.onu ıma yapmıı-

tır. r.u konu5madan onra erler birer blrtr and lçmi~lerdlr. 

Ankarada ıırhlı tugay bir tathi·,- -
kat ) apınıştır. Yukarıdak i resim. 
d' bu tatbikata 1 tirAk edr.n 
büyiık tanklardan biri görülü) or 

- . 
FiLiZ 

15 

H~r yerde 

TONiK 

.. 



' -----------------------------..._ _____ 'f ATA N ---.. ------------------------------ %1·9·19!5! ---

Sevimin katlinden Sabri Çehre 
sanık görülüyor 

rr·ı<•ı-•r•s•1.:s·r::.;:•R .. ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Örnek bir ınillet : 
FİNLER 

( Bası ı incide) 

rek muhtelif ihtimalleri lncele
dıkten sonra, çemberi daralta, 
daralta nihayet Sabri Çehrenin 
suçlu olduğu kanaatine vardık. 
Bu bir cürmümeşhut olmadığı. 
na 'öre, katil yüzde yUı budur. 
dbemeyiz.. Fakat elde edilen bü 
tün deliller, Sabrlnln suçlu oldu 
ğunu gösterdığinden, tahkikata 
ait hır iki ufak noktanın da ik
malinden soııra, hadise önümliz 
deki hafta Adliyeye intikal ede
cektir. Pazartesi günll basına 
daha geniş malümat vereceği%.• 

Sabri kimdir'? 

Sarı,>er Sular yolu 12 numara 
lı avukat Hilmi Beyin kö5kll ya 
nındaki kulübede bekçi olarak 
oturan Sabri Çehre 1332 doğum 
Ju, e\ li ve 3 çocuk babasıdır. 
Çocuklardan büyüğü dokuz ya
~ında erkek, küçükleri ise kızdır. 

Finllndiya tekrar bir mucize 11\lemlebt nüfusunun yilzde onu-
yarattı. Sekiz sene, bu küçük nu teşkil eden bu göçmen \•atan. 

şimal memleketinin kendisini daşlara ev ,.e iş sağlamak ve 
Sovyet boyunduruğundan kur- bunların ziraatle meşgul olanla
tarmasın:ı kafi geldi. nna toprak temin etmek Fin hü-

İki memleket arasındaki sava~ kumeti için çok ağır bir vazife 
1944 de sona ermiş; Finlandiya, olmu§tur. 
So\)·ct Rusya tarafından han> Ru:sların haıp tazminatı olınak 
tazminatı olmak Ozere (300 mil- üıcre Finlerden istedikleri eşya 
yon) altın dola r - 1038 senesi ra- lis te ınde Fin endü trisinin kar
yici üzerinden - kıymetinde ham şılayamıyacağı sayıda tezgiıh, ge
ve ınaıııul madde tcslımine nıec- mi \'e madeni mamulat bulun. 
bur crlilmişli. O tarihten bugiine duğundan Finler yeni baştan bir 
kadar ge~en scki1. senelik mlirl- kısım sanayi kurmak zorunda 
det ?:anında :fiyatlar büyük bir kalmışlardır. 
artış kaydettiti için Fi~landh a Harp borcu 
tarafından Rusyaya teslıın eril- tamamen ödendi 
len çeşitll c-·yanın en az (5711 
milyon) dolar kıymetinde oldu- Finler bu cylıil içinde tazınlna
ğu muhakkaktır. Harp borcun- tın sonuncu partisini teşkil 
dan kurtulabilmek için Finler eden (10) gemiyi de Ruslara tes
ağır \'ergi fer ödemiş. Fin hiikü- lim etmek suretiyle bii~ ük bir 
meli biitçclerin yUzde on buçu. vekar \'C melanetle yliklenmiş 
ğıınu bu i c ayırmak zorunda oldukları ağır borçtan tamamen 
kalmı tır. Harp tazminatının Fin kurtulmuşlardır. Resmi 1-'in ka
ekonoınisi üzerine yaptığı tesir yıllarına nazaran Ruslara teslim 
yukarıdaki rakamların delalet edilen mal Ye makineler (430) 
ettiği kıymetten d:ıha ağır ol- bin vagonu dolduracak hacimde
rnuştur. Çilnkü Finl3ndiya tara- dir. 
fından harp tazminatı olarak tes- Finlerin Birinci Dünya Savaşı 
!im l'dilen şl'yl<'re Sovyetlcr ta- esnasında Amcrikaya borçlanan 
r~fın_dan paha biçilmiş ,.e mcse- Anupalı milletler içinde borcu-
la Fınlcrc (180.000) dolara mal _ . 

Her cins kıt'a ve milli müfrezelerden terekküp etmiş 
olan Geyve ve Mudurnu grupları atalete ve 
bırakılamazdı. Bunların bir ôn evvel vazifelerini 

zuhuratcı 
yapıp 

geldikleri yere dönmeleri lôzımdı. 
- 199 

Miralay İsmet 
neyin ceubı 

Hatıralımın dünkıi kısmında ı. 
neşredilen kolordu emrin

de bahis mevzuu olan taarruz 
hakkında Erkanı llarhiye Ve
kaleti ile Miralay Refet Bevc 
yaptığım tekliflere aşağıdaki 

cevapları almı~tım. 

Fevkalade aceledir. 

Ankara 22/ 5/336 
Gr) \'ede Yinnincl Kolordu 
Kumandanı Ali Fuat Paşa 

Hazretlerine 

C. 22/ 5/ 336 §ifre: 

Bu telgrafta adı geçen I1i15~ 
rev Bey (eski bilyük elçilerd~ •• 
sayın Hüsrev Gerede) daha t. il
,·cl Asiler tarafından esir ed 
mişti. 

Yanlı. 

hareketler 

75 ~a~lanndaki babası da ha. 
yııtta olan Sabri Çehre, Kibrit 
fabrikasmda çalı makla beraber 
kalabalık olan aflcslnln ieçiın 
.} ükünü hafifletmek için, cumar. 
te 1 pazar günleri de Sarıyerde 
dondurma salmaktadır. 1949 l!C. 

ne inde Şifa gazinosunun bek
çiliğini yapan Sabri tepedeki 
gecekondusuna hırsız girdiği i· 
cin e\ini yıkarak a:ağı lırşınnıış 
tır. 

Sabri Cehre 

olan ahşap gemilerin bcherinc. nu ödeyen tek mıllet olduğu ma
Ruslarca (15.000) dolar kıvmct lümdıır. Bu paralar borç isteyen 
takdiı· edilmi5tir. Bu ı;ckilde. kıv. memleketlere, ödeme imkanını 
metlendirilerck Finlerden alın;n elde ettikleri zaman iade edil
gcmilerin sayısı (700) den aşağı mc 1 şartıyle verilmişti. Borcunu 
değildir. ,·ermesi hakkında Amerika tara

Düşman tarafından bir taar
ruza intizar etmekte olan Re
fet Bey, Bolu üzerinden hare
katı taarruzi) eye, Geyve kıtaa
tının Hendek ve Akyazıyı iş
galinden sonra geçebilecektir. 
O zamana kadar yalnız hasrna 
harekatı taarruzlyede buluna
cak olan Geyve kıtaatının sür
atteo ziyade emniyet ,.c ihti
yatla hareket etmesine ehem
miyet veriyoruz. 23 mayıs için 
tasmim buyunılan harekfıtla 
hemfikiriz. Fakat kU\·ayı sey
yarenin uzun bir hat üzerinde 
gerisinde sabit kıtaat terki i~in 
mevcut kuvvet gayri kafi gö
rilldD~nden Afyonkarahlsarın
daki 159 uncu alayın bir \'e 
ikinci taburları emri devletle
rine te,·di olunmuştur. 

rak ediyorum. Aband dağlan 
Dlizccye kadar pek sarp \ e or
manlıktır. Bulanık - Dercköyü 
şarkındaki düşmanı da ihmal 
edcmi,}cceğim. Bunun için ev
velemirdc Bolu ilzeriııc hare-

Yeni milli idarenin bir atı 
evvel hyan ve irticalar• 

kar~ı masuniyetinin teınfııı. 
millet ve devlet kaynaklarına 
elkoyarak mDmkün oldılğU k3

• 

dar kuvvetlenmesi \'e mllll d~· 
va sulh yoliyle kabul ettirile; 
mcz~c bunu kabul ettirebilC~ı!i 
kuvvetli bir ordunun ıeşk. 
bakımından harck!it ve ıeştı· 
liıtın idare ,.e tanzimi icap c"J· 
lcrken bu mühim noktalar bfj 
zan ihmal olunmuştu. :r.ıesc c 
isyan mıntakalarma alelaccl 
fazla kuv\·et yetiştirelim diY; 
bazı ordu kıtaları scierbCrll 
mıntakalarından hazerl kadro· 
larıyle alınarak asilere karsı 
gönderilmiş olması, yeni ord0~ 
nun çekirdeğini teşkil edece 
birliklerin mühim bir kısınııııtı 
zıyaına sebebiyet vermişti. ucr 
cins kıta ve milli rnü[rezclcr· 
den terekküp etmiş olan Ge)'• 
\'e ve l\Iudıırnu grupları düsil• 
nilldüğü gibi ne zuhurata \C 
ne de atalete bırakılabllirdl· 
Bunların bir an evvel \'azifelc· 
rini yapıp geldikleri yere don· 
meler! lazımdı. 

abri ale) hindeki deliller 

Sc\'imln boğulmasında kulla. 
nılan ipin liıboraluvar muayene 
ı;i neticesinde, ipin terkibinde, 
dondurma imalinde kullanılan 
ni astalı maddeler bulunması 
Sabri aleyhindeki delillerden 
biridir. 

CiNAYET VE KAZALARDA 
fından hiç bir talepte bulunul
madığı halde Finrnndiya aldığı 
paraları tamamen iade etmi~tlr. 

~ Harbin ağıı· ~ ükii 

ii kişi öldü 4 kişi de Fınliındiya, ağır harp tazmina-
tını felaketli bir harbin yara

larını sarmakla meşgul olduğu 
bir dc\'irde ödemiştir. Hürriyet 
\"C yurtlarına fı~ık Finlerdrn Ru~ 
hududuna yakın yerlerde oturan 
\C son harpte Ruslar tarafından 
ilhak edilen köyler halkından 
(480) bin \'alandaş ev ve kö)•le
rini tcrkederek 1-'inlandiyaya bı
rakılan yerlere göçetmişlerrli. 

İkinci Dünya Savaşından ~on
ra Sovyet Rusya kendisine kom
§U memleketlerin birçoğunu si
yasi manevralarla demirperde 
içino sokmağa ınu\'affak olduğu 
halde Finrnndlya hayatına kıy
dırmamı~tır. Fin milleti bütün 
dünyaya hür \'e ~erefli bir mllli 
ruh örneği göstermektedir. 

ket \'C sonra garba te\'eccüh icap 
edecektir. Şimdi bizim Trabzon 
mebusu Husrev Bey beyaı bay. 

Bundan baska bir doktor ,.e 
e .. i 1949 sene i mayıs ayında, 
Se\ imin cesedinin bulunduğu 
clurda eli bıçaklı bir adam ı:ör 
duklerini ihbar etmişlerdir. 

yaralaııdı 

Bu ihbar üzerine Emniyet mü 
durlüğüne getirilen Sabriye ışık 
lı odada, üç sene. önce görül. 
dı.iğU şekilde hareketler yaptırı
lıca, doktorla e~lnin gördtlkle 
r i adamın o oldugunu teşhis et 
mcleri ikinci bir delil olmus· 
tur. 

( Bajı 1 incide> 
tur. 

l!ıidi enin laf llatı O) ledir: 
Tarlabaşı caılde~i 130 n~ım1· 

ralı evde oturan Mehpare Akdo
ğan \ 'e Ayşe Çelik ismindeki 
kadınlar taksi ile Tarlabasınd~n 
~eçerlerkım, otomobilin öntıne 
İsmail Batkın adında bir sahıs 
çıkarak durdurmuştur. 

İsmail dostu olan Ay;,cıı.n, 
l\Iehparenin le-iri altında ka 
tıp kendisine ~üz ,·ermedi ~bi 

A) nı cina.> etten 2 gün sonra, tahmin ederek ~lchpareyi bıçak 
katıl olarak, Se,·imln dayısı Mu la yaralamı tır, 
radın üzerinde şiddetle duruldu Sanık yakalanarak hakkında 
gıi günlerde, Taksimden Sarıye. takibata ba lan mı, tır. 
re dolmuş yapan Mustafa i•;nin. Tnşanlıda bir çol·nk yaral~n<lı 
de bir taksi şoförU araba ınd:ıki KUtahya 20 (lhıslhİ) - ,~.lV· 
mu tcrilerden birinin şu söıleri. şanlının Topal kö.> ünde !lç ço
nı işıtmiştir. cuk çifte ile oynarlarken 

ıı- Zaulh Sevim1n day!sı tüfek birdenbine .. ateş almış, tlı.>
llrıırat katil olamaz. Ben cinayet kuz yaşında Eyu_p .ağır sur •tte 
ten bir kaC saa{ eV\'el Sevimi yaralanahk şchrınuı memleket 
Dondurmacı Sabrinin t~klp etti· hastanesine getirilmiştir. 
tıni gördüm. Kııtil Sııbridir.• Ceyhanda bir cliş tabibi 

Sabriyi tanıdığına göre sarı- öldürüldü 
~erli olması lfızım gelen dolmuş Ceyhan 20 (T.11.A.) - Ceıha· 
miıştcrisinin kim olduğu ehem. nın tanınmış diş doktorlarınd:m 
mhetle arastırılmaktadır Rilııt Akyüz. bir taksi ile Y ılal;: 

Bu hususda Sabri Cch~e :ılcy- köyünde aldığı bir pamuk t~r-
bındeki üçiincü delildir. la ında tetkikler yapmak Liıl're 

iken. ihtilaf halinde bulıın.1.u •• ı 
l\ıırde!İ ne diyor'? f. Yalmanın o •lu Orhan \'al· 

Dun Kendı i,>le konuştuğumuz man Ant olarak tabanca ile .-ş 
Sabrinin kardeşi Ramiz Çehre elmiş ve diş tabibini öldilr.n JŞ· 
funları söylemlstir: tür. 

er- Üç çocuk babası olan a. Sekiz yaşında bir çoc·uk kardt'şi· 
~abeyim kaUycn katil olamaz. nl öldürdü 
Hiç bir akıl hastalıfına fillın da Adana 20 (T.H.A.) - Koyun-
mUptela olamı)an ağabeyimin cudikoğlu köyünde 8 yaşında bir 
cinayet işli)ccck adam olmadı- çocuk tüfekle küçük kard~>L'll 
ğını Sanyerde kendisini tanıyan öldürmüstiır. 
lar bilir. F.sascn cinayetin i len Halil Dal ismindeki bu çocuk 
digi saatlerde ağabeyimin Şifa, evlerinin alt kalındaki odaya ek 
Çırçır, Hünkar \"C mahalle ara- mek almak Uzere girmls ve an
larında dondurma sattığını is. nesiyle babasının evde bulun:m
bat edebiliriz.. masından istifade ederek •lu-

Sabrlnin suçlu olup olmadığı varda asılı tiıfeği alarak, dıs:m 
ancak m-;ıhakeme sonunda anla. çıkmıştır. 
~ılacaktır. Halil Dal, elinde tiifek ')!du· 

Aydoğan ö~OL ğu halde 3 yaşındaki kız karde-
şi Meliha Dal'ın yanına gidıır· 

B·ir kasap, 
Bir şoförü 
•• 

Oldürdü 
Dün Kadıköyde bir sofcirün öl

dürülmesiyle neticelenen yeni 
bir cinayet daha işlenmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre ha
disenin tafsi!Atı şöyledir: 

Üsküdar caddesi 58 numaralı 
e\ de oturan 'c Bostancıda ka
saplık eden Rifat Apaydın adın
da bir ııahıs, birkaç gün evvel ar
kııdaşlarıyle beraber, şoför Nus
ret Tokmanın 12064 plakalı oto. 
mobiline binmişler ,.e hesap me
selesinden Nusretle münakaşa 
etml~lerdir. 

Bu meseleden ~!öre muğber 
olan kasap Rifat, dün Kadıköy 
ı~kelesinde Nusret! görünce, ya
nındaki kasap bıçağını çekerek 
ağır surette yaralamıştır. 

Nusret kaldırıldığı Nümune 
ha tanesinde ölmUs, sanık yaka· 
]anarak hakkında takibata ba~
Janmı~tır. 

Bir ayının yaptıkları 

ken ayal!ı kaymış \·e yere dil· 
şerken. tüfek ateş alarak, ?ı!cll· 
hanın ölUmüne sebep olmuştur. 

Kazalarda yaralananlar 
Ankua 20 <Hususi) - Piln 

gece sehrimizdc bi :- otomobil 
kazası olrnuş, Zülküfil lşık i
daresindeki bir taksi. Dil, T:ırilı , 
Col:rafya Fakültesi önünde ~Ieh 
met Köymen adında 50 ya !arın· 
da bir adamı ezmiştir. lladi~c. 
soförün ehir dahilinde 80 - 100 
kilometre hızla gitmesinden ile· 
ri gelmiştir. Otomobil za\·allı 
adamın kafasını Ye bir baca 'ını 
koparıp bul\'nr kenarındaki tıir 
ağacı devirdikten sonra ancak 
d:;rabilmiştir. Şoför ZülkU:·ı l · 
şık tevkif edilmiştir. 

Yine bu sabah Cafer Kuiat a· 
dında bir ha\'a .başgediklisi ı a· 
baha karsı motörlc postahane Ö· 
nünden ı:eçerkcn bir ara u rU· 
muş \'e bu dalgınlık esnasmda 
mntör yol kenarındaki 'ılğJc·a 
çarpmıştır. Sadmede Cafer ır.o
töriln altında kalarak ağır sıı 
rette yaralanmıştır. Baş"ed 1 !cli 
kaldırıldığı hastanede koma ha 
linde yatmaktadır. 

Altındağ mahalle inde şoför 
~lehmet Sağar, kendi kam~ onu 
ile karşı taraftan gelmekte o 
lan bir taksinin arasına ıitış· 
mış 'e ezilml lir. Mehmedin ha 
vatı tehlikelidir. 

Dün gece fstanbuldan $ehri· 
mize gelmekte olan Must:ıfa Stıc· 

Crawford (New • Hampshlre) kinin idaresinde Bafra 89 nld 
20 (A.A.) - Hayvanat babçesin kalı yolcu otobüsü Sarayköy ri 
deki oyun parkında bulunan ka- \'arında bir kıımyonla çarpış 
fesinden kaçmağa muvaffak o- ınıştır. OtobDste bulunan 33 lOl 
lan bir ayı bir kişiyi öldlir liık cudan büyük bir kısmı ağır, bir 
ten ve üç kişiyi de yaraladıktan kaçı da hafif surette yaral.ın 
sonra polisler tartı!ında:ı \ 'U· "Tlıstır. Soför hakkında te' klf 
rulııiuştur. müzekkeresi kesilmi~tir. 

Rir nıalıkiıın yııkalandı 
Ankara, 20 (Hususi) - Adam 

oldürmekten 24 yıl hapse mah
kumken ]!)45 te Isparta hapisa
nesinden firar eden bir katil ya
kalanmıştır. Alim Bilir adındaki 
bu mahkl'ım o tarihtenberi si
IAhla dolasmaktaydı. Evli bir ka
dıııı dağıı k:ıçırmış, Osman Koçer 
adında birisini öldürmU5tli. 

Alim Bilir sıkı bir takipten 
sonra bir müsademe neticesinde • 
yakal:ınmı~tır. Üstünde bır mav
zer, bir tabanca, bir dijrbün bu-

Bir tren serı vagon ara ında 
sıkı arak öldü 

Dilecik, 20 (T.11.A.) - Bugün 
saat 11.30 da Bilecik istasyonun
da !cci bir kaza olmııs ,.e tren 
şefi Şukrü Şenkal yolcu vagon
lannın arasında kalarıık ülmüs
tür. 
Eskişehirden Dilccik'c. ,gclınek

tc olan tren istasyona girerken ı 
Şükrü Şenkal atlayarak karşı ta
rafa geçmek i tcmiş. fakat Ada · 
nadan gelen ikinci bir trenin ıı! 
tınrla kalarak bir bacağı kesil
mi tir. 

Kendisine ııccle bir müdaha!e 1 
yapacak operatör bulunamadı~ın 
dan Siikril Senkal ağır yaralı bir 1 
vaziyette otomobille E ki~chir 1 
De' lct Dcmiryolları ha,tanes ine 
gotıırulmüş, fakat fazla kan kay. 
bettiğinden ölmuşlUr. 

İskendt'rıında bir kalpazan 
sebekcsi yakalandı 

Çe\·iren: B. Aksrl 

rakla Bulanık'a geldi. Birkaı;; 
saat sonra Mudurnuya gele
cek. Mülkü milletin seliimctine 
ait pek mCihim maruı:ıtla gcli· 
yormuş. Vaziyet hakkında ken
disinden alacağım malflmat üze 
rine ittihaz edeceğim kararı 
arzcdeceğim. 

ımralay Refet 

Adapazarı ve Sapancadan ev- l 
vel. yapılan harekAtın tesirini l 1 

anlamak münasip olacaktır. 
Hendek üzerine hareket için 
Ethem Beyin sol <'cnahını isti-
nat ettirecek dağlar düşmanda-
dır. Binaenaleyh Ku\'\0 ei Sey
yarenin cenuptan şimale do~
ru Akyazı üzerinden ''eya da
ha şarktan Hendeğe teveccühü 
daha mlinasip addolı:nur. 
Adapazarından onra Sakar

ya nehrini Ethem Beyin iki ko
lu arasında bırakmak tehlikeli 
ve gayri caizdir. Vaziyetin in
kişafına göre mütalcai devlet
lerine muntazırız. 

Erkinı llarhh ei Umumi)e 
\'ekili l\Tiralıy 

t~mtt 

Miralay Rdet Reyin 
l't\alıı 

A) ni tarihte Miralay Refet 
Beyden aşağıdaki cevap 

gelıni~ti. 

Gayet aceledir. 
Mudurnu 22/ 5/ 336 

< Devamı \'ar ) 

İskenderun, 20 (T.H.A.) -
Bir mliddetıenberi ~ehriınizde al 
t'n suyırna batırılmış olan bakır. 
lan, köylülere altın diye atan 
bir kalpazan şebekesi bugün ya
kalanmıştır. 

Ewclki gece saat 9 da Fener 
caddesınin karanlık sokakların· 
ö:ı ellerindeki sepetle şüpheli 
bir \'aziyctte dolaşan iki kişi 

İkinci Dünya Harbinden sonra V ugosluyanın bau taraflarında 
sari bir cilt hastalığı salgını başgösttrıniştir. Bu hastalık bilhas
sa çocuklar arasında ~örülmektedir. Birleıımi~ ~lilletler Dünya 
Sağlık Teşkilatı \e l\lilletıerarası Çocuk Fonu l'ugoslav hükume
ti ile işbirliği yapıp bu ha talığı önlemeye çalı maktadır. Re· 
simde :umetıerarası teııkilatlar tarafından temin edilen sağlık 

Yirminri Kolordu Kumandanı 
.\ 1i Fuat Paşa Hazretlerine 
22/ 5/ 336 tarihli şifreleri alın

dı. Ussat zayıf kuvvetlerle 
Aband geçitlerinde ve biraz 
kuwetli olarak Bulanık • De
reköyii hattının ~arkındadır. 
İttihaz buyunılan csasata i~ti-

Ontario'da bulunan I.i,·ingston Channel deniz fenerini, bir ı:cıııl 
çarparak )ıknıış lC fener dcni1e denllml tir. Resimde E. J. Kooll~ 
isimli gemi ile frnerin ü~t kı•mı förlilmcktedir. Fener bekrl.5

1 

malıeı!le~i 'e ilaçlarla tedavi edilen çocuklar 'örülmektedir. 3 uzeıek hayatını kurtarmıstır. 
~ 

yürüyenler i.> i düşünen, ı;;e· 
hatUr, münakaşadan bosta· 
nan insanlardır. 

polisçe takip edilmiş ve biraz İsv·içrede çıkan <Journal de 
sonra yanl:ırına gelen bir köylil Gencvr> in 4 <')liıl tal'ibli 
ile hararclli bir pazarlığa giriş- n ü s h a • 
tikleri görülmüşlUr. ~ında ·Bak· 

Derhal tertibat alan polis, se· lnaya met· 
pelteki altın suyuna batırılmıs biye• ba lık· 
bakırları, hakiki altın diye köy lı bir yazı O· 

lüye satmak üzere olan bu iki lmdum. G37e 
kişiyi yakalamak üzere harekete tenin birinci 
geçmiştir. s a Y C a . 

sında, fıkra Ancak. \·aziyeti hemen kavra- 1 yıırak kaçan şebekenin clebasısı sütununıla çı 
nı yakalamak mümkün olmamış; kan yazı) 1 okurken e ki bir 
diğer iki sanık nezaret altında do tun methedildiğini gorıır 

~i>AZARDAN -PAZARA ~ 
~~~~~ 

E 

Baklavaya medhiye! 
Bir İsviçre gazetesinin yazısı - Baklavayı nasıl öğrenmişler ? -
Baklava yiyen iyimser olur, her şeyi güzel görürmüş - Nasıl yürü· 
düğünü göster, kim olduğunu haber vereyim ! - Japonyada orman 

ve gevezelik nasıl yazılır ? 
kıırakola getirilmişlerdir. gibi bir haz duydum, adeta kol· 

tuklarım kabanlı... -------------Karakolda. her iki sanık da 
l!a%aıı: E.T. 

sı.:çlarını itiraf etmişlerdir. Şebe-
1 

Bakla\3 bizim milli tatlınll7· R,\Kf,.\ \'.\ \'J SASIL J:ır bcmılmadan uzun mütlılct 
kcnin elebaşısı şiddetle aranmak ı ır. razla ağırlanmak istenrn \'F.l\IELl'! ·en i)im rr dayandığı için hrr tarafa gön· 

Daklava Vİ· 

tadır. bir ınhafire ziyafet sofrasında olur, her tyi deriliyor. 
\'ular "alan köy imamı muhakkak baklava ikram ecli· Dükklna girip bir <;amc;a hak· 

~· 1 . h • h güzel gorıır· 1 ('nu" vu·~sü na.vrami". 20 (Anka) - Sö· lir. Baklavam;, böreksiz düğün ava yıyen mu arrır u r\Sr\1'1,ARIX \ ' ı ·. 
" t h müş. Bir ~am· 

ğatgediği köyU imamı Iliiseyln olmaz. Hangi tatlıcının önün· attı~· ı met e· sa bakla\'3 1'ELERl A:"CLATIR? 
Doğan. hayvanını bağladığı na· den geçseniz ilk göze çarpan de ede biti· · t yrdil..trn son· Baklav·anın Mm erlik \erdi· 
nın ahırından bir yular çaldı~ı bakla\'3 trpsilericlir. naklau remıyor: • n· 

ö fk 1 ra bir ıtazi · ğini okmluğum gun, lnsan-
iddlıısMe cürmümeşhut yapıla· hazmi g;iç bir tatlıdır. Her yuf· re yu a ar. no->a ot•ırup 

J k b fk t 11 lıırın yüriiyii 
rak mahkemeye verilmi" ''e sa- ·a.,111111 arhınrla kızmış yağ ~ü il yu a a· " 1 kahve •ç<'n şüne bakar:ık 
nık lkl buçuk ay hapse mahkum riildüğii için mideyi, karaciğl'· rın arasını a 
olmuştur. Hüseyin Doğan tevkif ri hayli yorar. Fakat )('zıeli · badem tabıı· insanın gozune yaşlı kadınlar ahtakını, la· 
cdilmistır. ne, nrfasetine dh·ecek ''oktur. kası... .\ğı:ı- bile ırnç görüniirmüş. Bakla· biatini anl:ı· 

S - Evvela ökçesinl basa11• 
lar lzutl nefislerine fazla t

1
tl· 

na eden, maamafih herkes c 
hoş geçinen insanlardır. 

6 - TiilckAr insanlar dosdol 
nı viiriime1ler, aılımlarile \ 'll' 
kit 

0

\'akit bir tarafa meyledef' 
lrr, ılkzaklar yaparlar. 

'I - ~levus, miil<'essir ins:ıı~· 
tar adıınl;rını sürün~rek ~,. 
.. erler. kat'i azim sahipleri bll" 
caklarını gererek yürürler· 
Hoppa insanlar lıafifçe boP1~: 
yarak, bir f~tikanıct takip c 
mekı;iıin ilerlerler. lllabçup, c; 
~aret iz insanlar dalma du,·• 
kenarlarını takip ederler. 

Bu ipuçları doğru ise, ~a; 
riivü~lerine bakarak sokal;l 
gidenlf'rin tabiatlerini öğren~ 
bileceğiz demektir. Yalnız b:. 
na dikkat ederken kl'ndi J 
rüyü~iimii1ü ,aşırmasak···· 

ÜÇ AGAÇ. 
ÜÇ KADI~ 

1 · k h ·d • • · · nı•" bı"r ""r \'anın bu bu<;U<;ta fıdeta muciıe nıak müın· Kalp 50 kurusluk !iÜren şahıs 1 )'1 ızarmış, a eNı, cevızı, '"" "" · 1eJ1 
l\luzaffer Öztürk ismindeki sey yahut fıstığı bol, tatlısını iyitf' ça attınız nu ~ibi tesiri varmış... kim olclufiu· Gl'çende Japonyadan ge . 

"ar satıcı. kalp blr 50 kurusu çr.kmiş bir c;am,a baklama ha ~ılcta eriyor, büyük bir ze\'k Bunları okurken kendi k~n nu baska hir bir arkadaş anlatıyordU· 
E l"k . k lst kikaten çok lenetlidir. rlu\'uyor unuz. diyor. dime: e.Canım bakla,·a, me~er .ra1ctede gör Japoncada •,· 

m ". vez .. esıne \ 'erme er· :'\hıharrlr bir samca bakla\':\· ı; <tüm. Gazete 1' i' r ğaç yazmıık • 
k<'n vakıılanmır+ır nız bunu öledenberl bilir. ne mübarek şeymi$ ... • Billün c.u tasn·ırı· .... 3 • ıt~' 

J y• • nın 80 santime, .Yani acağı '.·u· .. " çin bir '1ıo' .. 
Mmaffcr parayı, Şehremlnde tııkdir ederi1. t~viçrelilN· anla· karı 80 kuru'}a atıldı•~nı süy· insanlar baklava yiyecek olsa· pıyor: rr.sml ~·aııt· 

oturan İbrahim Akyol adında bir ılan baklanyı imdi tanımaita ıı; lar yer :vüzünden buıtünkil kö· ,,. o. "' "J •· 
U "d ld ~ ö 1 ... ,,.1 ba•lamışlar. Tanıtan da bir liiyor. •bu parayı herke~ \'ere· tümst.'rlik kalkar, ne harp tth· 1 - Kü(iık adımlarla hıılı ·.,.ı ~n lırmı!J. ç ıı 

m şterı en a ıı,; ını 5 Y e .. ıö n- • mez. Fakat doiru"'u de=-<'ro di· ~\ '.' t\. a•aç or111:ı 
Q'en tahkı'kala baclanmıştır Tilrk değil. Gremo"olof adında ' 5 dldi kalırdı, D(' de dill'r rena· ~·ürüml'k lıiç bir Şl'yi hoc; eör· ,, ıı; .. e 

.. . ,., \'Or. Sonra baklavanın cata1 bı· demekmiş .. 
T 1 1 1 b. k bir ıtuc;. mr fttüddet htanbu1· Iıklar ... insanlar birbirlerini miyen evhamlı insanlarla ha!if İJ na bı"r bu.l\1$ 
3\'şan ı yo unı a ır aıa "akla "enme"01nl •u"'ppelik !l:a· ı ' da buluna G g 1 r C ~ ,, " '" - ··1d 1 k mt.!jrep kadınlara mal ustur. ı Kütahya, 20 (Hususi) - Mil · n remo 0 0 • e· yıyor, ~u mütallada bulunu- ran \'I' ~onu en sever er, ar dt>ğil ... F ı1'll 

hcndis ·ecata alt tstanbul 6523 nevrede bir tatlıcı dükkanı • · ~·or: •Baklavayı elle tutup ye ele$ gibi yaşirlardı· dPdfm. 2 - Küçük aılınılar•a ,•:ıva<ı una ne dtr· 
plAka sayılı hususi otomobille çarak baklau yapmağa ba la- mt.'11, yedlkt"n sonra .ridlp bal· lllemleketln her tarafında yürümek dü ünrt>sl olnuvan ı.ınız: Bir kadın kadın deme~: 
Tavşanlıya ı:clmckte olan mühen 1 mı,. İsviçreliler tatlıyı belrn lı parmaklarınııı mo~lağun al· baklavanın üstadları vartlır. ~ade insanlara mahsustur. miş; üç kadına grllnce giifi! 
dis Şevki Özalp, yolda bir viraj tında yıkamı!mnız. O zaman tü, geve1f'lik manasına ı_ıel!~ 
dönüşünde karşısına çıkan bir mlşler, işler yolunda gitml~. lrzutl artıyor.... Eskiden Şam n Yanya • :ıkla· 3 - Büyük adır.ılarla yava mlş ..• Bunu duyanlardan bırı 
merkebi çiğnememek için sert 1 Gremogolof geçende ölmüş. 8.\Kl.AV,\SIS BİR vaları m~~hurmuı. Şimdi An· yürıimek kat'l uim c;ahibi, u· içini rrktl: 
bir fren yapmış, taklak atan oto. Fakat simdi karısı baklava ~·a· RASS.\SI tebln fıstıklı baklavaları bun· :ağı görmek, metin olmal. a· - Japonyada galiba hiç Jıl' 
mobil dc\TilmlşUr. Bu kazadıı pıp satmakta devam ediyor· ~1.Jruharrir bal.Iannın bir bas- !arın yerini tuttu. Şekerleme· !amelidir. lıbık yok! 
Şevki Özalpın sol köprücük ke j muş. ~1 ~a . mı daha haber veriyor: ye ben1lyen bu kiirük unı~a· 4 - Bföıük adımlarla hıılı Dedi. ~ 

miği kırılmıstır ----------------------·------------------------------------~~ 
, 
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~/lif;! 
Geı•ilik yok ! 

~B~~ 

İntibah 
İstidatları 

Ankara D. P . İl 
kongresi toplandı 

cumhurbafknnı sa3 ın CeJAl Bayar evvelki (Ün Çorum'u ılyı-
rel <'ttl: burl!cla kemli ini hilyUk tezahüratlı kartılıyın 

halka hitaben lıir nutuk söyledi. Cumhurbaıkanı nutkunda 
lnkılAplınmm koruınık JUrumıı illerinde dıırdu, dedi lıl: 
•Corumlul:ınn frlıılAp dhasında hüyilk fpragat ,.e eesııret 

~ii!terertk bu tın raRı dalma ellerindfl! bııtunılurııcaklınndan 
eının hulunu) örum. Kdlmrlcrl tl'krar ediycınım: Çonımluları 

lnkıJAp, lıUrrh et 'c lstlklAI dh-a ında l"n ileri biliyorum ,. 
hatta bu dhıılann al mt'!arlanndan biri olarak tanıyorum. 
Sizi bu sıfallnrla tnkdlr ederek teşekkfirJprfml sımu ·onım.• 

Çorum Dcmol rat l'artt kongre~lnln ı50n toplantısında· in· 
kıtap esaslnnna u3 mayan, bld geri ·e götlirmek lste)·en bir 
ilrl sesin duyulduğu hatırltırdodır. Cumhurba kanının hitabe
ti, lıunu hemen talılp t"lmesi bakımından, büyük ehemmi P.t 
kazanıyor. Sa)1n Cel~I Rı ar'ın pek dotnı olarak söylediği ı 
gibi Çorumlulan lnlill&J', hürrhet n 1 tlklAl dAvasında en 
llrrt blllyonı:ı. Ru tcJ.:I \ e anla;) ı~lı lnsanlann lnkıliplanmn.a 
~'mayan fikirler lıe~lemesl miimkün drğililir. Fakat, bir iki 
klşi de olsa, (orunı'd:ı gP.ri fikirleri müdafaa eden insınlann 
bulunması teessllr U) ııııdırmıştır. Cumhurbaşkanının södert, 
C:orıım haU;ının bn FÖZlt'rl candan alkışlamaın hasıl olan te
essürü yok etmiş, Conınılulann fnJ.,IAp esaslarını baJlılıklan 
hakkındaki Lann:ıti kUV\'etlendlrmlstlr. 

Mare5al Tito, Eden'e bir toplantıda sigara ikram ediyor. Ortnaaki ba}an, l\lrrl'~alin 
)eni e5l Yovanka'dır 

Balkanlarda müdafaa bloku kuruluyor 
mek lhımdır. 'Sarıo hakkında 

l\lr. Eden'in Belgraddaki mn. 
zake~eler esnasında Triest~ me. JaLkı'kaf 
selesıne de temas edeceğı mu- p 1 
hakkaktır. F.:den'ln Bl'lgrada J:İt· ' 

( Ba$ı 1 incide) 
!et otoritesi geyşemiş, ~ahst ı.ııi· 
fııllar bun11n ale} hine olar;1k 
sivrilmiş, netice olarak da ne· 
mokrat Parti, yaptığı nlcP mıi· 
kP.mml'l \'e ha~·ırlı l&i. memlekPt 
efkarına duyurmak, bunun mu· 
kabilinde J:U\'l'n, l51'.\"gl, ltlbu 
toplamak imkinınılan mahrum 
kalmış, yaratma lmklnını balta· 
)lyarak 111uka\f'mt.t lerle karşılaş· 
mı!ı, &Psini ıtuyurmak için bı· 
sındı ilc:retli adam kullanm:ık 
glhi elim bir \'ali ·ete dii5mil~· 
tiır. 

'\'aştan altmışı aşan Türk va. 
tandaşliln, Abdıilhamldiıl hciylc 
bir dr.rebe~·lik nizamını dİyınan 

, n kale gihi muhkem görünen 
ı idaresinin bir gün içinde nasıl 
1 çiiktugünün şahidi olmu~lardır. 

< Ba~1 1 IJ2Clde > 
idare heyeti raporunu okudu. 
Raporda hük<lmetin yol, Au Aibl 
muhtelif mevzulardaki faalıyeti 
O\tilüyordu. Bu arada ilkokullar
da din öğretiminin kabul edildi
ğinden, imam • hatip kurslarının 
meslek okulları haline getirılme 
si için te~ebbtise ıeçlldiğinden 
bahsediliyordu. 

Bundan sonra Altındağ ilçesi
nin itibari olarak teşekkill etti
ği, idari bir ilçe haline gelmesi 
için hazü-lıklara başlandığı anla
blıyor, partiye kayıtlı aza ~yısı
nın 19 bin arttı:ı belirtiliyordu. 

Raporun okunmasından sonra 
ilk sözü Hasan SongUlen :Jdı. 
VilAyet idare heyetinin çah&ma· 
dığını, bir buçuk senenin heba 
olup glttl,tlnl, halhu~i bu heyetin 
teşkilattan gelen dilekleri millet 
\"ekilleri ''a!ıtasıyie tahakkuk et-

tirmdl gerektiğıni söyledi. 
P'ahtl. raporun bir buçuk se

nMik uyumanın meskeneti içinde 
lı:On~e huturuna geldiğini. ra
porda at'kre hUkOml!t f.ulive
tlnı1en bahSeılildiğıni. idare he
yetine alt en kıiçük bir his~e dıt· 
hl bulunmadı~ını belirtti. 

Di~er si:ız alanlar da tenkidler
de bulundular. Kongrl'nin gee 
toplanmasından, imece usullinün 
kalkmamasından şikAyet ettiler. 
Öğle tatilinden sonra Atatiirktin 
muvakkat kabrine bir C'Plenk kon 
du. Bunu mütukıp kongre tek
rar toplandı. 

Fikret Kuntay, hilklimetin mu
vaffakiyetinden idare heyetleri· 
nin Ö\iinemiyecP.klerinl. kPndi 
başarılarını anlatmalan gerek
tij!inl soyledi. 

İdare heyeti baskanı İrfan Er
dem bütün hatiplerin tenkidle
rlne cevatı ,.P.rdi. Rell"ıliye ba$ka· 
nı Atıf Benderlloğlu da ı;öz ata
rak bir partinin muhalefette 'l'e 
iktidarda bulunıluğu :zamanlar
daki faali:veti arasında fark ola
cağını. muhalefP.tte iken daha di
nımik hareket edeceğini belirtti. 
Umumi idare he ·etinin tam bir 
tesanüt temin ettiğini. gecekon
du \'e mesken tasarısını idare 

Bundan dola~, CUmhıırbaşkanına tl'şekkür etmek bir 
borçtur. CelAl nu·or, \:ıkit vakit söylediği nutuklarla lnkılôp 
dhasını C'n h:mırctll ~ckUde miiılafaa etmiştir. tı.; sP.ne eV\·et 
İstıınhul C'nh-Pn.itrslntle sö) !ediği güzel sözlerin akisleri hAll 
hılalılanmızdııdır. Son ıamanlarda yer yer, inkılAp esaslannın 
bırakılmakta olduJ!u '.kanaatini ya)ma'k lste)l'n ln!ianlar pe ·da 
olnıuştur. Gerilik pror:ır.andası yapanlara karşı müsamahakAr 
hareket r.dilmest hunların cür'etlnl arttınyordu. Ru hal vıtan
daılann biiyUk ~oğuıılıı unu, bilhassa mıinen·er gPnçllı!I tolt 
ınOtee5slr ediyordu. Cunıhurhaskanının Çorum hitabesini bu 
Pasif uılyetin terliedllecrflne bir isaret sayıyoruz. Sa),n Ce· 
l!l Bayar çok kllııırca, fakat o nisbl'tte kat'i f.Ô7ll'rlyle yatnn 
Çorumlulara tlP.ğll, bütiın vatandaaları hitap etmlstlr. Bunun 
tesiı inin gürillrce~i ınuhakkaktır. 

( Başı 1 incide) 
melerln ehemmiyetle takip ~dil· 
dığinl göstermektedir. Bu nok 
talardan birincisi İtalya ile Yu· 
goslavyanın bir an önce arala. 
rında bir Tric~tc ihtildfını hal· 
!etmeleri lüzumu , ikincisi de 
muhtemel bir tecavüze karşı 
müdafaa teşkilMının tahakkuku 
için Adr iyatik denizi ile E;e 
denizi sahilinde olan devhtler 
arasında bir yakınlaşmanın za. 
nıri olduğudur. 

meden ev\'el Slnynr De Gasperi A ld 
ile goriişmU5 olması dikkate ç 1 1 
şayandır.,. 

A. F.ıten nuhro,·nlk'de 

Onu ),k~a vasıta otan •MU· 
karides cemiyetin•, yani İttihat 
,.e Terakkinin katibi mes'uller 
sistemi neticesinıte biitün mem
leketi naı;ıl all'yhine çevirdiğini 
,.e Balkan Harbinin ırif Psinde 
nasıl tam bir sukuta uğradığını 
r.leınle 5l')ntml6lerdlr. tstıkm 
Miiradelesind,.n\ le inkılAp hare
ketlerinden sonra da Halk Par
tisinin, hlrto~u derf'h,.)i kr llrn 
ve balkı derece derere ezen \'f'· 
, .• e1pnlere himl olan parti 
nıüfl'tt1$1rri; Atatfirkp kaili du
}'Ulan bütan hurmet Hı &evglye 
rağmen, ~erbe!;l Fttka harPkl'ti· 
ne bir can liurtorn diye blltlin 
millPtin sıırılma.,ına sebep ol
mu tardır. l\ihayet f'Saııı )·em 
torbasına dayanan bir mlileclllk 
sbteminl kun:rt kaynağı san3n 
Balk Partisi idaresinin ne gibi 
bir akıbete uğradığını, son yl'dl 
yıl içinde hep birden adım ıdmt 
takip ettik. 

•
••• hevetinin Meclise verdiğini SÖY· 

ledl. 

Enis Tahsin Til 

.Roma, 20 CA.P.) - Belgrad 
radyosu bugün bir müddettir. 
Bclgratta Mareşal Tito Ue mil
zakereler )'aıımakta olan fnı:il· 
tere Dışişlcri Bakanı Anthony 
Eıfr.nin u.cakla Dııbrovnik'e git
tığini bildirmiştir. F.drn, ve bu 

Solculukla itham edi
len meşhur artistin 
Amerikaya almmama-

sı muhtemel 
~l'yahatte kenrlislnıı rrfakat et- A.uoel4tıd Prm 

mekte ol.a~ Bayan F.rlen iki gün \'aşinilon, 20 _ Birkaç gün 

Gülek, korkoınuz 
'roktur, diyor 

Sızan bazı haberlere söre Bal 
kanlarda Tlirkiye, Yu~oslavya 
\'C Yunanistnn ara-ında bir sa· 
vunma blokunun da kat'i hazır· 
lıklarının yapılması yolund:ı te· 
Şehbiıslere geçildiği bildirılmek 
tedir. 

Londra, 20 (A.P.) - Mr. E. 
den'in Yugoslavyayı :ziyareti 
hakkında yayınladığı bir baş. 
makalede bağımsız Times gaze· 
tesi e:ıeilmle §unları kaydet
mektedir. 

Oubro\'Jlık le kalac:ık v~ oradan 1 önce A\TUpaya hareket etmiş 
Slo\•enyaya glıleceklerdır. olan Charlie Chaplln'in CŞarlo) 

Eden Slovem·ııda Mareşal Ti- tekrar Amerikaya kabul edilip 
to ile tPkrar bulu5arak ve Bel· edilmiyeceğinin tesblti itin sav- B ütün bunları rağmPn, Tiirkl-
gratda başlayan müzakerelere de cılık tarafından tahkikat açılmış ~·eıte ayni sistemin bir defa 
vam edilecektir. tır. daha nasıl J:f'llşebildiğine hlt 

( Bası 1 incide) f u için aleyhinde dA\ a açılan 
~ vatandaşın Adil mahkemede 

teraet ettığı ve Yargıtayın bu 
traeti tasdık eyled ıği göı ö

~Unde tutulursa, Mılli Sa\'unma 
akanının hangi hisler \'e salk

trıe hareket ettiği daha iyi an
~ılır. • 
1ıluhale!et Partisi Genel ıck

teıerine, bir ıeçlm beyannamesi 
do!ayısile, \'atana ihanet ınahi· 
~'tinde bir suç lılemek kasdinl 

nat edenler bunu yaparken a· 
Caba hiç \İcdan azabı çekmedi
ler nü? Herkes bilir ki 161 inci 
~•dde ile dh a açmak irin ı.tıl. 
l Savunma Bakanının milsaade. 
•l lhımdır. Buradaki mıisaade 
~zu üzerinde dıkkntle durulmıı-
dır. ÇUnkU D. P. lktfdara gel· 

~ktenber1 siyasi muantlar aley. 
ıı: llde dAular ıu :yoldan açıl. 
aktadır: 
I>. P. Genel Başkanı parti teş 

~Atına, Cumhur Baskımına, Bu. 
~lllar kuruluna, Bilyük Mıllet 
hı tclisine hakaret \'efa vatan 

1 Yaneti suçları jçin ihbarda bu
~llnnıala rını tamim eder • .Mahalll 
~rtiıanlar uydurma zabıt vara· 

1 ları tutarlar. Bunlar öyle suç 

4irdır ki savcı Adalet Bakanın. 
tan ınUsaade almadan dAva a. 
~ •tnaz. Savcılara ihbarda bulu. 
l!ı'llur, savcı Adalet Bakanından 
a llsaade ister. Adalet Bakanı 
fı~ı umanda Başbakan olen D. 
: Genel Başkanından zaten lA· 
~ gelen talimatı ald ığı için 
~1 aadeyj \•erir. Behemehal yıl 

trııalc lstedıklerl kimseler 

hakkında 161 inci maddede· 
ki ntan ihaneti suçu Is· 
nad edilir, savcı ıadiyeti 
cihetile• askeri makamlara 
havale eder. Askeri makamlar 
da, bu gibi hallerde doğrudan 
do~ruya Milll Savunma Ba'ka. 
nındıın mil aade almadan dAv:a 
açamıyacakları ftin ona bas vu 
rurlar. Bakan da, ıynı z.amanila 
n. P. Genr.l Baskıını olan Bıı~ba. 
kanla görüşür \'e gerekli mil· 
saade \'erilir. 

Görillilyor ki mekanizma, llk 
bakışta biraz karışık olduğu his 
sini \•ermekle beraber basittir. 

cDu ziyaretten elle tutulur bir 
netice çıkmasa bile Yugoslav. 
ya'nın So\'yet blokuna karşı ta. 
kındığı isyankar tavrı bir defa 
daha isbat ettiği için Belgrad 
görüşmelerine mühim nazarile 
bakmak fcabeder. 

Yugoslavyanın Yunannistan 
ve Türkiye gibi .N'AlO iCUPU· 
na resmen iirmiycceğl aşlk~r
d ır. Buna rağmr.n Marcsal Tilo 
Balkanlarda stratejik ehemmi· 
yeti halı olan Trakya ve Make. 
donya bölı;elerinln muhtemel bir 
teca\'Uıe uğramaları halinde 
Türkiye \'e Yunanistanla mDş. 
terek savunma plAnları yapma. 
ya tasarlamaktadır. Bu sayede 
ku\"\'etll bir askerl blrllğn mey. 
dana geleceğnden fÜphe etme· 

Bu "Ö''"cmeler P>rasında Trl ha,·ret etme.vinlz. Hususi men-~ 'u. 0
• • Chaplin halen İngiltercye git- J 

"C'Ste m"welesl de ele ılınacak faatJerln t-·iki O tarrdaılır ld ' ~ · mek Uzere AUantikte seyretmek- ·~ 
tır bunlann atık~öı sahipleri. ne 

· te olan •Queen Elizabeth• gemi- 7aman meydanı hoş bul alar, 
Eden, Chıırdıill ile telrConda sinde bulunmaktadır. Büyilk san mutlaka ılf'vlpf ofnrlte!ılrıe mu-

göriipnüs atkarın tekrar Amerlkaya girme· ullnt olurlar \e bıınu kenill he-
Londra, 20 (A .A.) - Yu!:!OS· sine, tahminlere göre bazı ahla- saplarına kemlrirlu. Bizde mev

lav basın ajansı tarafından dün ki ve siyasi sebeplerin mAnl ola- cut siyasi. ictlmal ,.e lkfı adi 
yayınlanan \'e Churchill'ln Ma cağı ileri silrülmektr.dir. Chap- sartlar altında (ellşen bir parti 
reşal Titoyu T.nndraya davet et· lin'in eimdiki karısı Mrs. O'Ona melıanhmasının, bir lntikıl dtv· 
!iği yolundaki hııbrr Dışislerl Ba tanınmış piyes muharriri Eugene rlnln sar .. ıntılan H! ha<.kıları 
kanlığınca hıı sahah hrniiz teyid O'Xeil'in kızıdır. karliı•ınıta hir miiıtdr.t için yolu
edilmemiş hulıınmaktoydı. 63 yasında olan Chaplin uzun 1 nu ıaşırma!lı, bir nüfuz ve ga. 

Bununla beraber iyi haber zamandır Amerikadı yaşamasına nlmrt ya~moını müsamaha ile 
alan ('e\Tr.lerde; bu hahrrin yan. rağmen Amerikan tabiiyetine trtakkl Pfmr. 1 olağan diye kabul 
lıs olmadıl!ı sanılmaktadır. Zira, J?irmemlştfr. Kendisi ingıliz te- edilmrlidlr. 

Şunu m.,•e edeyim ki, bu titr 
lU yıldırma gayretleri boşuna· 
dır. Biz Allahlan başka hıç kim 
seBen korktnayıı.. 'Bu mUcadcle. 
ve \'atana borçlu olduğumuz biz 
meli ifa itin atıldık. Vicdanı. 
mızın emrettiği muhalefeti ya. 
parken yalnız memleket ml'n· 
faatl, kanun sının tanırız. Kar 
eımızdakilerin en büyü~ünden 
en küçüğüne karlar hiç birinden 
korkumuz yoktur. O'züntümilze 
sebep, Türldyenln demokratik 
bir hukuk devleti olarak biltün 
dilnyada kazanmış olduğu itiba-

hiılr.n Fran!I z Rİ\')'t>rasında bu· baasıdır. Aynca 1946 yılından- ;\tiihim cılın ırY, parti biin,·e · 
nun Başhakan ile Yugcısla\'yada heri Chaplin'in Amerikada baıı ı;lnln hastalı ı nlha ·r.t fatkrdr
bulunan Anth ny Eden arasın· solcu hareketlere i~tirak ettiği 1 rrk, huna karşı mulıa' P.nrnt '"'
(la yapılan tell'lon s:örilşmelerln. de söylenrnl~tir. müraileley,. ha~llmıı~ııtır. Anka. 
de böyle bir davetin kararlqtı. 1946 senesinde Ame.rikadaki nıvt Eon iki ziyaretimde mü bf•t 
rılmış olabileeei!i fhtfmal dahilin solcu faaliyetleri tesbit için Ayan' intibah n elfı lstldıllınvle kar-
de görülmektedir. tarafından kurulan Amerikan şıla hm.: nemolırat !•rtl lçlnffl' 

-------.--- ----- Aleyhtan Faaliyetleri Tahkik · ıahı;f nu~ut ve tPı:allube da ·anan 

S h hf 1 I• 'lf Komisyonu Chaplin'i bazı husus-j "fl'rebl'ylık ruhuna karsı tok hn· c ac r ran ng ı ereye )arın aydınlatılması için tanık ''!_rlı n ll7imJI bir harrkPt bl$• 
olarak dinlt.mek istemiştir. RI· cınstermlş hulıınm·n~. İdare mr.-

Komu" n'zm' kabul V 'i k \'ayetlere göre Chaplin 0 tarih- kanhmasına tPıtallüp ııuretivle 1 1 en ece !erde Amerikada bir Uçiinciı par- kcn~ I nüfuzlarını yilriitP.n millet-
ti kurmak için teşebbü~c geçen \"l'k1llfl'rine ,., mahalli parti nn-Ef mez, divor Mnht1ra hazır sinema prodüktörleriyle bazı 61· surlarına ka~~ .~mlı tf'dblrlrr 
halarda işbirliği yapmıştır. 0 ta- ılınarağını, bulu~ utanıta~lara 

rı son iki yılda bu çeşit hare. ( Başı 1 incide) 
ketlerle :zedelemiş olmalarıdır. halledildiktt>n sonra bu m~:nle· 

Bu gibi hAdlseler sivil \'e 85• ket geniş bir refaha kavu~acJk· 
kerl Türk yargıcının büyilk bir tır, demiştir. . . 
dürlMlükl v if ördUA"nfi Petrol davası üzerınde hiç bir 
v .· e aı e g . u teklif yapmıyacağını açıklıy:ın 
e \ıcdanları üıerind? hıt bir Dr. Schııcht yalnız fnı:ilterenln 
baskının tesir . etmedı~lnl tek- bu meseleyi siyasi bir da\'a te
rar tekrar te),de ,.e~lle ?lmak· lııkki etmiye devam ettikçe ?wr· 
tadır. Bununla her TUrk ıftihar hangi bir hal çaresi bulu:ı:amı 
duyabilir... rae:ı(!ını söylemiştir. 

rlhlerde kurulması tasarlanan bu c~ıt muamrlP. rılılm,.(lnln lıbrr· 
partiye • Halk Cephesı. ismi \'e· ~llPre sı~ı surette hlMirill'reğini 
rilecek \'e liderliğine ıtenry umlt ~t ırrr~k emırr.ler ('oğılı
Wallace getirilecekti. ,.nr. 1 ani nüfur ve J[anlmt.t av

<' ilan, hundan sonra J!artidPn hl

t ---- •Bu gibi meseleleri politik:ı 

~skı' Kral Faruk Ankarada ı· rıı·ca"'ı adamları memnuniyetle iktıs:ıı-

( Başı 1 incide) 
İngiltere HükOmetlne tevdi edl· 
lecektir. Aynı kaynaktan verl
lrn mntcmmlm mal(lmata göre, 
llluhtırada, Tilrklyenin Orta Do
ğu savunmaııı hakkında bilhassa 
Arap memleketlerinin de fikri· 
nin alınmasını \'e Orta Doğu dev 
Jetlerinin de iştirakiyle yapıla
cak toplantıda bir netice alın· 
masını ileri sUrdüğU anlaşılmak 
tadır. 

Bilindiği gibi Jlcnry Wallece maye ,.,. müsamaha ı:örecelc yer. 
bir müddet sonra bu projeler· et,., bfinyPnln ldndP.n atılarak. 
den vazgeçmls \'C komünistlerin kanuni ,.olda ''ÜrÜmP.k lste\"f•n 
kendisini aidatını~ olduklannı ıtiirfüt ;,. virdanlı memur • vp 
ileri sUrmilştU. 1949 da yapılan hilha~~a Adliyerllrr l7'aç ile de
tahkikat esnasında Vıışlnglon se- ğll, hllrmrtlc karşılanacaktır. 
natilr~ C~in: Char~i~ Chapli~'in 1strrseniz benim nikbin giiri\. 
Amerıki"u kı komlınıst tcşkıl.A· ~iimli ıll'rhal kı!hııl ctm,. ·tn. bük. 
tın baslıca ~ahslyetlerlnden bırı miinü7ü \•ermr.k ı~ın filli esrr· 

' < na5ı 1 incide) 
~ l'evkif edilenler arasında Kral 
~atuk'un Iıususl sekreteri llilse
.ı, ~ liU(nU, Hava elrketl mildlirU 
~Ilı Vehbi 'e Mısır mllyoncrlo
b ilden l\1uahmmed Bedra\'l de 
lılunmaktadır. 
taruk'un scn·etl teshil ec111dl 

Ilı }{ahire, 20 (A A.) - HUklimet 
lı lkaınlarının Krala alt ı;aray
~ l'da yaptı ı aramalar neticesin· 
tı.e l\raı Faruk'un elinde bulu
~·n menkul kı\'metlerin tam lis· 

1 tesbit olunabllmistlr. 
h Ahbar El Yevm gazetesi bu 
ti~berı \'erdikten sonra Faruk'a 
b bulunan en kıymrtll hlcse se
l ilerinin İn~lllz - tısır petrol 
llırı "llerinlnkiler olduğunu yaz. 
alttı dır 

ı ~aruk'~n elindeki ııı~~c Eençt
~drının kıymeti eliyle sıratanmak-

tr· 
~!Skenderlye Sular şirketi 280 
a lira Mısır Ziraat Bankası 

1~ bin Ura. Tiyatro ' 'e elnemı 
t~-'leti 360 bin lira, Pepsl Kola 
a \:Q bin lira. Ha\'8 \'0lları 5lrketi 
~! l?tllvon 600 bin lira ve diğer 

r ~irk,.tin 4 mihon lira 
tu Cene ayni gazetP.1•e göre Fac/· '-ldece Fıli~tin harbi sırasın· 
t:ı 750 liralık bir bağışta bulun 

11ıtur. 
~~bi .. er taraftan tevit olunduğu · 
l~ tore eski Kral Faruk'a ait bu· 
ı~~•n sanat rserlerivle mobilya-

& Yakında satısa tıkarılacaktır. 
''t 0tı olarak avnl 6"kilc1l' Krnll 
~e tıu1 knllek~lvoMJ• da milzaye
~tılacaktır. _ 

Bir emanet memuru 
11-.ah ( 11181 ı hıf'fc!e> 
l:ıe !Oınlara eıt paralan da ılm
ltd~1lle geçirdiği tahmin edilmek 
ter ır liikmet tnutan hu~Un ilk 
l:ıiı~tunu milteakıp tevkif e.dil· 

r. 

çılara bırakmalıdırlar• diyen 
Dr. Schacht, İran Başbakanı Dr. 

Bl'r beyanname 'ılıı~arldıkt:ın da sitayişle :h· 
setmiş \'e onu memlP.ketinin da· 

( 81&1 l lnddr.) 
namenin altına da • H\fıı Öm 
mcrlilArif• imzasını koymuştur. 

Ali yakalanarak tekrar teda 
vl edilmek mak~adile tst.ınbul 
akıl hastıınesine gönderilmiştir. 

Beyanname ·lJüyUıı: Mlllet 
Meclisi Ba~kanhğına dikkat'• 
cilmlesiyle başlamakta \'e ~un· 

ları ihtiva etmcktedi:-: 
•EY din \'atan kard"şler!' Bu 

din iman partisine kızmayın. Ar 
tık ricadan kabul etmlyecek de· 
receye geldik. Bu dl:ıslzlil: ve 
donsuıluk açık \'e saç:klık ne O· 

lacak? Hiç olmazsa lıerkesl ken 
dl reyine bırııkın! • 

Bu lAfüırdan başka beyannıı 

metle vezinli bazı satırlar da 
bulunmaktadır. B:ınlardan biri· 
sinde şöyle denilmek•edl:-: 

•Meclis tam bu işe elkoy~un 
Ve IA göz yumar ise çelik or· 

dumuı elkoysun! • 
Beyanname halk tarafından 

görülmüş ve hAdise emniyet 
mUdürliiğüne aksetmiştir. 

• 

işçi lere dair 

\'alarını mliılrik, ~e\•imll bir sf 
vaset aılamı diye vasıflıındırrlık 
tr • sonra glilerek: •:lfaamıf•h 
kendi~ile ımlaşmak kolay olmu· 
yor• demiştir. 

İran sanayilP~mP planına Al· 
manyanın iştirak l'dip rtm l ·ece· 
l!I hakkında sorulan bir suale 
rır. Schahct şu ce\•abı vermiş 

tir: 
• franın elinile petrol olarak 

~ıı\'P.t ~al:lam bir ~errnııve \ r 
Almırnyanın para yerine petrol 
kabul etmemesi için hiç bir se· 
hep ~·nktur.• 
lranın 1nglltPre ile mlinasebetle· 

rlni krsmPsl muhtPmel 

Tahran 20 (,\ .A.) - f vi ha· 
ber ala ı kaynaklardan bildir.!· 
dlğine gôrP, fren hükOmetl 1n 
ı:illerl'ye yapacafı mukabil tek· 
liflerde nihai bir tarih teklif ,.. 
dıı!'ek "e bu müddetin lnkiz3sın· 
dan sonra hareketP ·geçecek, ya· 
nl İngiltere ile diplnmatlk mil 
nasebetlerlnl kesmek yolunıh· 
ki tehdidini tatbık me\·kiine ko· 
vacaktır. 

Şahın annesinin aya~ı kınldı 

Ncvyork 20 CA.P.) - Fele· 
ı :ık • .• merlkan kumpanyuına 
ait •New Amsterdam• transat 
!antiği ile mütenekkiren sey ihat 

( Bışı ı incide> etmekte olan İran Şahının anne 
!arına temas edilmekte, ,.e issiz si bıldirilriiğine göre serah;ıt ~ı · 
kalan işçilerin bir 15 bulabilme- rasında bir kala geçirmiş \•e ge
leri için parti mtilAhuaları göze- mi bu sabah Nevynrk limanına 
tildiği iddia olunmaktadır. Zon- \•arınca seılye ile bir hasta.1~ye 
guldakta işsiz kalan ve Zeytin- kaldırılmıştır. 

burnu fabrikası tarafından açığa J' - ~ ··anın bir temsllclsl· 
çıkarılan işçilerin 1s Kurumuna ne göre Ana Kraliçenin 'ly:ığı 
başvurmaları halinde, kendile· kav·,.ak bir merılivenden dilş 
rlnden siyasi partilerin bl'a!SU· mUstür. Av;k bileğinin kırıldı 
tunun istenmesindeki sebepler ~ı zannedilmektedir. Gemi ~u 
Çalışma Bakanlığından sorulmak bayları hAdl•e hakkında tafsilAt 
tadır. \'ermek• ·:ı kaı;ınmı,lardır. 

Hüsnü Zaimin eti olduğunu ll~rı sürmii5 \'e savcı - ll'r Çoblınrııva karlar hckll'Yln. 
• 'f lıl!ın hu artıstl memleketten dı- Fakııt hPn öyle ~r1h·orum ki DP.· 

ifşaatta "ulundu farı çıkarma~ını tekli{ etmişti . mokrat Pa rİI iktidarı. hrlkl ı! P. 
U Bir miiddet sonra St"natör Ca- tabii 11Byıhırak bir lktlr1ar ha~tıı-
( Ba,ı 1 incide) in, Charlic Chaplln'I Hollywood- lığı \"l' sarhoslıı~ıı dnrinl tamnm

makin dır. 
Bayan Zaim, şunları ilhe et· 

mektedir: 
aKral Faruk, ürdiin Meliki 

Abdullahın ı;lyasl'tine bir son 
\·ermek maksadlyle kocam Hüsnü 
Zaime yilz hin lira teklif etti, 
Kocam, derhal Kahireye hareket 
elti \'e orada gizli bir ittifak ya
pıldı. Bıı ittifak icabına ~öre, 
kocam Hü~nü Zaim, yiiz bin li· 
ra alarak Ürdünde Kral Ahdul· 
1;.ha karşı umumi bir ayaklanma 
tertip eıtecekti. 

Jlil5nil Zaimin Kahiredrn av· 
drt etti~i gllndP.n itiharen Su· 
rlye rııdyoları \'e Suriye gazrte· 
!eri Kral Abchıllııha karşı şid· 
drtıi hir kampanya açtılar ve Su 
riyc kıtalag Ürdiln hududunda 
tah~ld rdildl . İşte hu anda fn . 
giliz Entelijans Sl'rvisl yeni bir 
askeri ılarbe tertibine karar ver 
dl. 13 aıtustosu 14 ofustosa bağ 
layan gece Albay Hinnavt bir 
darbel hUkiimetle iktidarı ele a· 
tarak kocamı derhal idam ettir· 
dl ... 

cıEI Mu,a\'\'er. gazetesinde neş 
redilen bu beyanatta ilfl\'e edil· 
d lğlne giirr. Kral Faruk bu \"a· 

ziyet karsısında nankörltik ı:tme. 
nıış ,.ıı sUkı'ıt hakkı olarak Hüs· 
nll Zııimin lılamından sonra; ka· 
rı~ına on bin Mısır lirası verm iş· 
tir. 

Cahit frgat Küçük 

sahneden ayrıldı 

aKüçük Sahne• de çalışmakta 
olan artist Cahlt Irgat bu mües. 
seseden a\'l'ılmı~tır. SanatkAr. 
Eimdiki halde serbest çalı~aca· 
tını sö) lemlştir. 

da film kompozitöril llans !'.:isler lam ıs ''" nlnu: dC'mnkratların 
ıt~,·ası görüşüliirken Mdise çr. hiikumetl ol maılıeını. hiilün Tilrk 
kannakla itham rtmlşti. Hans mlllf'tlnp ait mukaddes emanet
Eisler ismindeki hu kompozitör IPri taşııtığını farkf't meite hı&la
o :zaman Amerikııdan kaçmış bu· mıs ,.e hundan sonraki harekl'I 
lunurordu. Nitekim bu adan: tanın ı höyle bir isabetli ınlnı$:ı 
şimdi Doğu Almanyada bulun- göre ayarlıımata haıırlanmı5tır. 

makta ve resmen komünist faa- Ahmet Emm YAlMAN 
liyetlcrine iştirak rtmektedir. 

Chaplin birkac glin evvel Ame 
rikadan ayrılırken A\TUpııda al
tı ay kadar kalmak niyetinde ol.:
cluj!unu bildirmişti. Tanınmıs ko 
meıli artisti solculukla itham 
rdllmf'~ine ra~men , hiç hlr ''akit 
komiinMIP.re karsı "'r.m~ati ılııy
mamış olduğunu , hiç bir yahan
rı lılenlnjlyl rlf'stcklemr.yl aklın· 
dan .:rcirmediğinl tekrar tekrar 
ısiiykmi~tir. 

Charllıı C"haplin ıtönils için 
,.17,m vır diynr. 

Vaşington, 20 (A.P.) - Ame
rika genel &a\'cısının hakkında 
açtığı tahkikattan haberdar edl· 
len artist Charlie Chaplin eQue. 
en Elizabetha gemisinde \·erdi-
1!1 deml'çle, kendi inin Amerika· 
yıı tekrar ~irmcslnin bir ihtilU 
knnusu yııpılamıyara~ını dra A· 
merika hlikOmP.tinin resmi rlö 
nüs vizesini hAmllrn yola çık· 
mıs olduğunu sörlemiştlr. 

Charlle C":hııplin gemidı>n Asso 
ciated Press'e gönılerılil!i radyo 
telı:rafında söylP. demektl'dlr: 

•Xormal · usuller ç~rçevesinde 
mllraraatımı yaptım. tlönüs vizesi 
istedim: Amerikan makamları da 
hk bir itiraz il~rl sürmeden ge
rekli usuller çerçP\'eslnde vize
' '' \·erdiler. Bu sebeple Amerl· 
k~ya tekrar girip ı:lrmrmem bak 
kında blr mesPle cıkarılamıvııca· 
ğını tahmin ediyorum.ı> 

Ceyhanda büvük 
Bir yang ı n ol~. 

( :ftl' ' t 1 !nr.ldel 
bah saat 8.30 a kadar 23 puça 
bina eşyası~·le yandıktan sonra 
ateşin P.trafa sirayeti önlenmiş 
\'e saat 15 e kadar yangın dr.vım 
etmiştir, Pamuk depoları barit. 
diğerlerinin enkazının kaldırıl
masına başlanmıştır. Pamuk de
polarında halen için için yangın 
ılevam etml'ktedir. Yangının ne· 
den çıktığı henilz kat'! olarak tes 
bit edilememiştir. Sövlendlğlne 
ı:öre, pamuk depolarının hemen 
bitişit!lnde bulunan lokantanın 
mutf;fğındaki kömUr kı\'tlcıtnla
rındarı çıktığı tahmin edilmekte 
dir. Zarar \'e zivan eimdikl hal
de hir buçtık mlh on lira civa
rındadır. JU.dl•eH Sa\ cılık el· 
koymı,ıştur. 

Romen ve Bulgar elçileri 
Efes'te 

fzmlr 20 (Hususi) - Blrkac 
1ründenberl şehrimizde bulunan 
Rumen \'e Bulgar elçileri bugiln 
beraberce Efrse 1'~rl.•re1; t•tkik 
ı .. rde bulunmuclartiır Ell'il"r 
blrkac gün daha tzmirde kall 
caklardır. 

l\lario Lanıa 

Mario Lanza 
Aleyhine Yazminaf 
Davası açıldı 
Los Angele! 20 - Hollywooaıın 

en büyük film şirketlerinden 
biri ol ınMetro Goldwyn l\hyer 
en :Uvendlği ~'lldızlardan M.ırio 
Lanza aleyhinde 5 milyon do· 
!arlık bir tazminat davası açını5· 
tır. 

Da\'aya ~P~"n arfütin • F l:.Cir 
Talebe• filmini çevirmesindrn 
vazgeçmiş olmasıdır. 

Vasfi Rıza 
Zobu eYlendi 
Tanınmıs sahne sanatkArlan· 

mızdan Vasfi Rıta Zobu ile Za. 
man mağazası uhibi Ali Zama. 
nın kızı Rukiye Zaman dün ev. 
Jenmişlerdir. 

istanbulun kıdemli beklrl1r1n 
dın olan Vasfi Riza Zobunun 
bu beklenilmedik evlenmesi &eh 
rlmlzde bilyilk bir ıUka uyan· 
dırmıflır. Uzun mUddettenberi 
ailece tanısan tarafların niklh 
törenleri dün Vasfi Rıza Zobu· 
nun MecidiyP.köyündeki e\·inde 
yıldırım nikAhı ile yapılmı~tır. 

Süreyya Ağıoğlu e\'le.nlyor 
A\'Ukat Süreyya Ağaoğlu bu. 

ı;linlerde bir Alman ile evlen. 
mde karar vermi$1ir. Almanın 
kırk ya~lannda olduğu söylen. 
mektedir. Stlreyyı Ağ:ıoğlu ver
diği beyanatta demi~tir ki: 
·- Ba~bakan yardımcısı Sd 

met Ağaoğtunun hP.mşlresi ola. 
rıık drğil, sııdece Süreyya Ağa. 
o~lu olarak e\•lenecdlm. Evve. 
lA MiıslUmanlığı, bilAhare Türk· 
liı~ü kabul eden blr Alman gen· 
el ile evlenmekte bir mahzur 
ı:örmliyorum. 'Royle bir . h~reke. 
tin bir çok kızlarımız için nn. 
muneı imtisal olmasını da ırıu 
ederim ı> 

Cumhurba,kanı 

Ankaraya döndü 
Ankara 20 CA.A ) - Cumhur· 

ba~ anı Cem Bayar, refakatinde 
Corum Mılleh'ekili Saip Üzer, 
An ara mlllet"~ekili :.rnmtn 
Fallı: Fenik, b~şyaver kurmay 
> arbay !';urettin Alpkartal nlin· 

u halde bu akşam saat 21 ~e 
Çorumdan Ankarayıı avdet tt 
mlştir. 

Mehmet Altay, ıTeşkilAttaki 
ıstırabın dinmesi lb.ımdır. Mil
let,·ekillerimiz dileklerimizi bir 
kere daha duysunlar• dedi. İl 
Genel meclisi azalarının kendi
lerini milda!aa edecek kabiliyet
te olduklarını . Beledive başkanı 
tarafından müdafaa edilmelerine 
akıl erdirPmedi~ini goyledi. 

Rapor üzerindeki konuşmalar 
l:ıittllıtten sonra mali rarıor kabul 
eaııaı. Kongreye yarın devam 
'edılecektir. 

Sorularm 
Cevaplan 

Bugilnkil illvemitiıı 3 flıı. 
eti sayfasında kı • Bılıini.ıi 
Yoklayınız- ıutununda ıor. 
duklarımııın cevaplan ıun
lardır. 

1 - Yedinci 
2 - U55 
3 - Afnkada 
4 - İngrid Berrmın 
5 - Namık Kemal 
6 - Ağustos 1945 
7 - iımird• 
8 - Koso\& 
9 - Pastor 
10 - Orhan Veli 
11 - Şınui 
12 - ingııtt.re 
13 - Roosevelt 
14 - Mağara buru 
15 - Hamorabi 
18 - PlAtin 
17 - Marulu 
18 - Orkinos 
19 - Taşlaşmış hayvan 
20 - Pıilpit 

İllvemizin iıçuncü uyfa
sında «Merıklı satırlar• sil· 
tununda sorduklarımızın ce. 
vapları söyledir: 

1 - İsP yaramaz. 
2 - Ta~ 
3 - l\Uderden 
4 - De\'e kuıu 
!I - Akd•r.lzdlr 
8 - Avust:ab·a 
7 - Sul:ı 
8 - Ses 
9 - Sı'tül'arab 
10 - Maymunlarian 

1ılvemizin dordündl ııy. 
fuındı cBUl'\lttı bulıbi\e. 
cek misinıııı sütununda sor· 
duklarımııın cevapları eriyle-. 
dlr: 

1 - Kimyager 
2 - Trombon 
3 - Tilki 
4 - Janet ulgh 
!1 - Mırul 
6 - İngiltere 
7 - Van Heflin 
8 - Dante 
9 - Pııa 
10 - Şeftali 
11 - Gecelik 
12 - Knuzo 
13 - Kokte~lde 
14 - Hawıl adaları 
1:'1 - Foma Colosseum 

lliiveıııi:ileki fJulnıaeanın 
halledil11ıiş şekli 
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Hicazdan donmü~. sünnet kabulııne baS}amıştır. %1 E) lül 1952 - PAıAR 
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lt•r •r ıa 1., Saz un eri u orun ha· 

u arı l O Faruk Al>el "' ar.ada~· 
la ..ııdan da ı D::lll .ı 14 00 Sar.W.r 

o.a7&'1 llııaU G 1't•7 U,30 Hat UID 
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Yeni Neşriyat 

cçilmis HikA.) eler 

•:~ ll l e er dı • ı ın 1 ncl 

ı r. Bu unda 01-bııı K .. 

• 
A 1' 

Diz atrılarını d rhıl ke 

ı. t 

a• arı 

Toplantı lar 

Ytı 117 Ctınln n n u:ıt: 1c an'uınl 

bu :nJ G ıte ~e .Uma 
paur 

o 

._, , • VAıtA VANll( ~A1'AI 
CllAli EKj1'MA ., /l/$İKLERE msı 

'reni Ses Opereti ~S · 
Her 11kşam 21 dr ._ ... _ 
ı nuılar Ailesi ı 1 
Operet 3 Perdf 
Çarşamba halka -

Cumartesi talebe 
ye tenzilatlı ve Pazar ı:unU 

Matineler 16 da 
Tel : t9369. 
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EN ·sAOLAM; ENDAYANI 
OTOMOBiL LASTIBI 

1 

THE 

G 

KARTAL iŞARETiNi 
TAŞIYAN GOOD YEAR 

TENEZZÜH 

o 

LASTiKLERiDiR 

Tılıını tlıhı kalın YI 
• ton dtrecı tılmyıli olup 

' lbtilln lmrO lıir misli 
ırttırılmııtır. 

• 
Dıhı ııınlı " dıhı düz 
tabın, tlıhı yavıı aski· 
dill gilıi hklıva dilimi 
ı•lılindekl tertibat lhti· 
lln yolu tutuık hymı· 
11nı mani olur. 

• 
Son dıncı tabiye edil· 
mit olan yanlu llstığ ın 
mukanmıtini ton der .. 
cı ırttırmııtır • 

• 

r EYLÜL AYINA MAHSUS 1\ 
Peşi n vermeden Ayda 1 O - 15 - 20 • 25 l ira olmak 

üzere 3 - .4 - 5 • 6 taksitte beğendiğ iniz 

T R N Ç K O T Pardesüyu 
Peşin fiatma Selahaddin I\ankaslı :Müessesesinden aJabılirsl 

niz. ~Iahmutpaşa: Kapalıçar~ı kapısı yanından numara 18. 

iyi traş olmuş erkeği 
her kadın b "' nir 1 

Oyulmuıtur 

İstanbul Genel Meclisi Sayın Üyelerine 
lstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından 

İstanbul Genel "Meclisi S ne. seçim devresinin 3 üncü yılı 
ekim toplantıl:ınnın ilkini 1.10.P52 tarihine rastlayan çarşamb3 
günü saat 15 de aktedeceğin den sayın üyelerin o gün muay
yen saatte Genel Mecfü salonunu te~rifleri rica olunur. 

osı:m 
GÜXDElll: 

ı - Başkanlık Divanı seçiml, 
2 - Daimi Komisyon seçimi, 
3 - İhtıs:ıs Komisyonları seçimi. 

TEKLİFLER: 
4 - Şehrin muhteli! semtlerino ait 6 adet imar 'e ıfru planı 

hakkında imar Alüdürlüğ!i teklifi, 
5 - Muhtelif semtlerdeki mahalle ve köy hudutları ile bir so· 

kak isminin deği~tirilmcsi hakkında 6 teklif, 
IJ - 1952 bütçesinde münakale icrasına dair 2 teklif, 
7 - Sular İdaresinin 1931 yılı bilançosu ile muhtelif ilçelere 

ait idare hesaplanna dair 4 adet Daimi Kombyon raporu, 
8 - Muhtelif dava ve alacak kayıtlarının terkini hakkında Hu. 

kuk İşleri l\lüdürlügünce yapılan 24 adet teklif, 
9 - Muhtelif mevzular hakkında 4 t eklif. 

TUTA~ı\KLAR: 

;\1. ı - İmür planlarını tetkik eden revfa) on hey'ctinin ha· 
ıırladığı rapor üzerine İmAr Komisyonunca dlizenle
ncn tutanak, 

M. ~ - İntıbak Komisyonu raporu, 
J.\I. 3. - Darüllcczenin durumunu tetkik eden Komisyon ra· 

M. 4 -

::\1. 5 -

M. 6 -

M. 7 -

poru, 
Çarşı içindeki Sahafl~r Çarşısı okağ ı isminin Halıcılar 
Çarşısı ve HakkAklar Çarşısı okağı isminin d!! Sabıf
lıır Çarşısı sokağı olarak tevsimi hakkında ~lulkıyc 
Komisyonu tutanağı, 
Samatvada Marmara caddesi ile Cambaz.iye l\lek~p 
sokakİarında pazar :Cutulmasına devam edilmesine da· 
ir Mülkiye Komi~yo.1u tutanağı, 
Çocuk fi lmlerinden ıl ınacak eğlenre resmine dair 
tarifede tadilat icrası uygun ,örüldüğüne dair tarife 
komisyonu tutanağı, 
HaldP. muhtelif kimselere tahsis edilecek yerlerin sureti 
tah isi hakkında Ka,·an in, Tarife " Ekonomi Komis· 
~onları müşterek tutanağı 

~----------... ----~~--------------~ VOLVO harb sonrası Turkiyeye ilk DİZEL kamyonu gönderen fabrıkadır. Halen gelm.ek· 
te olan son model 1952 VOL\ O Dizel kamyonları en mlitekamıl \ c memleketımızın arı· 
zalı ~ ollarına en el\ cri~li bulunan takviyeli yegane DiZEL kamyonlarıdır. 

1 VDl vo FABR KAUfilll JI lURXIY!DEXI SO'I 4 S!NH l H uıx ve HCROBlllRI lılAKSUlUUOR. 

MU'ı\J l•t'L!•' 

1 • DıreU e·~ksyu~lu IGD f. 8. l.·m· 
l 'D! VOL YO D!ESH mc!Jıo 

7 • Cıll \ı'esn. hton acır hOI. lak· 
vı;elı dılımyel 

a . Her 1!\!r ti.'a ~m lıllı tıll lreB 
~ 1 j~llı!!l 

2 • De; sebı! ı ~ 1dıı comlül!ıı ı m 
1 pıl 

s . Kamıle~ ce'ıkleB vı »aıel im~ J • Sa•fıya!t ıa-z ıı ' •n \'aA mıu 
rea ıaıaı so!or rNhallı 

ı9 • laslı\ler 10.0D x 20 u 12 Utııdır. c . tın ~.a:naıı n ç ıı rn:~a ıı ~iı!l 
hl ı ~nksır~n ıı · h\vıreli mı 

~ • tank h '1 alı c~ a•slaı 12 • 6 r ıe e ı l!iazo!la J. I~ olarak 
100 ~ıloır.elıe hl eder • 6 • Se·~romes V 1eS IUIUSU ~ il!'! 1 

u:ı 
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07-&88 
103-103 

A Ll'l~ 

Satıılar 

O.'i5 
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52 00 
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Uu Fıutlar (O R.A ) AJaoa.ı tara· 

fın lan ıaat 12 dt tttbıt ed lnıl:tır. 

[ "'" :~.~!.~ ~Y~ kull•· 

1 
nılmıs 4 kapılı. beyaz ke· 

' 

mcrli ıastikli, 51 model .Mer 
cury otomobıl. Müracaat: 
Tel: 413i8. 

I 

19~2LIOOHI VDLVO oımt 
' lı11YONURI ~lfMllKEllL' l YOllARt IA 

( 1 UTGC'I T!CAI.~ liAUL VASITAS!D R. 

TURKIYE MU!lHASIR ITKAUT~SI 
''lEltMET K1\V1\L1\ 

iTHAL MALI 

6-8-10-12-14 mm. 
BETON DEMiRLERiNDE 

olduğu gibi 

. • . .. DEMİR BO U 
. 

ÇiNKO LEVHA 

• 1 1 1 SOBA SACI . 
vesair Nalburıye esyasını 

lı.tanbulda en müsait fıyaUarla satan ?ılucsscsc: 

Sirkecı'dc Emnl~et l\hidürlüğlı sırasında, Ralli Hanı altında 
lllinıar Kemalc<ldin sokak :-;o. 4 - 6 - 8. 

'l elefon: :?0-166/26364 K. KARA L 1 
Telgraf: KARALIN 

'ı -ı lstanbul Belediyesi İlônlan 

T ra ki ör ve Diğer Yol İnşaatında Ku 1 lanı Jan 
Malzeme, Soğuk Hava Deposu Ahnacak 

Yol inşaatında kullanılmak ü1ere bir adet traktör. AngldO' 
zer, Screper 74.100 bir adet .konkasör ve aksamı 30.000 bir 11~ 
det Huber makinesi 26.000. ıs tanbulda inşa edilmekte ola ı: 
Hıfzıs ıhha En titüsü için 13 adet 6,7 ve 8 ay:ık mikaplı soıl~ r 
hava deposu 17.100 ve yol inşaatı için bir adet konkresor-
15.865 lil"a muhammen bedel çevresinde 13 Ekim 1932 paııı ı 
tl'si giinü .saat 15 de htanbul Dh·anyolunıta Belediye nıerkC f 
binasında müteşekkil Daimi Komisyonda ayrı ayr-. kapalı zar 
suretile satın alınacaktır. İlk teminatları 4955, 2250, 1950, ı2S3• 
l 100 liradır. Şartnameleri İstan uul Belediyesi merkez binasında· 
ki Zabıt \'e Munmeıat l\lüdürlü ğiinde görülecek ve alınacaktır· 
hteyenler bu şartname lerden ilk üçünü sıra ile 195, 75, 65 ı:ıı: 
ruş bedellerle İstanbul Bayındırlı~ l\lüdürlüğtinden satın ıı~Z 
bilirler. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 19 11 
...-ılı Ticaret Odası \'esikasını havi olarak hazırlayacakları kaP~s
;ar!larını ihale günü saat 13.30 - 14 arasında Daimi Koını 
=-ona vermeleri lazımdı r. < H616)__...-:::'. 

1TORM EXPRESS LINE 
J2animarka Ba~ raklı 

« GERTRUD TORM » 
Vapuru, eyh\l 19-20 tarihin de limanımızı1a beklenmekte 

olup, tahliyesinden sonra 

CENOVA, KAZABLANKA ve NEW-YORI< 
limanları için eşya kabul ederek hareket edecektir. --· GEN EL ACENTE : K. S İS K i D İ 

Galata, Karamustafa Cad. 141/1 Telefon: 42612. 

Yüksek Denizcilik Okulu 
Müdürlüğünden 

Okulumuzun güverte ,.e makine şubelerine paralı vo par•; 
sız yatılı öğrenci yazımına 4 Eylul 1952 günU ba5lanaca" ' 
bu iş lem 10 Ekim 1952 gününde sona erecektir. .

5
, 

İsteklilerin glrecekleri şube ile paralı veya parasız giı"mck 1c, 
tcdlğinl belirten bir dilekçeye aşağıda yazılı belgeleri eklt'~) 
rek okul müdürlüğüne başvurmalan ilan olunur. {1366" 

1 - Lise olı:unluk diplonıaısı . 

2 - Nüfus hüvi~·ct cüzdanı. 
3 - Askcrlili: belgesi. 
4 - 12 adet 4,5-6 ebadında foto,raf. 
5 - Ası k~ğıdı. 
6 - İyi hal ka~ıdı. 

lmtl_yaı sa bib1: St!'llAN KORU~ 
Bu sa) ıda ,>·az.ı islerini Fiilen idare eden mes'ul müd ür: 

MEi.İli \'E~ER 
<YAfA~) Gazcleeilik ' e Matbaacılık T. A ::> - istaubıııl 

VATAN ~lı\TB A ı\ S J 



QAZ'ET'E İLE BE1lAllE'R 'PARASIZ 

Sevilen y1ld11lardan \'ERA • EL LES \İicudüniin 'e danslarınııı ıti1clliği sayc5indr, dcni1. koli ~esi ıliJe lanınmakladır. 

s E ç lf l E K A R i " A T 

ılın yıldızı, Vittorio 
bayı yaktığı 

Gassman'a 
ı anlatıyor 

na ıl 

M e hur Amcrıkan film ) ıl· 
dızı Shell<'Y \\ ınters ıle 

ı ı\c:ı Piriııı;a filminin baş ro· 
lündc oynayan Vittorio Ga S· 
rnan; geçenlerde resmen karı 

"' koca oldular. Shelley bu aş· 
kını şöyle anlatıyor: 
·- Farley ile nişanlandığı

mız haberleri yayıldığı ıam:ın 

bunun yalan olduE:unu söyle· 
ınişlinı. rarl gayet zeki bır ço
cuktur. E asen ben onu bu 'as. 
fından dolayı seYrniştim. 

Ded ikodular çıktıgı sıralarda 
o Pariste idi. llen ele şöyle Ro. 
maya kadar uzanma~a karar 
,·erdim. Bir ahbabım beni ora· 
da bir akşam kon ere götiirdil. 
Bizim locanın karsıs111d:ıki lo
cada fc\kalfıde yakışıklı bir 
gcnç oturuyordu. Ynnımdakin 
cleıı, onun kim oldusıınu sor
du ın. • Wlttorio G:ıssnıaıı.• 
derli •Cok iyi bir aktördür. \. 
cı Pirine fılmindcn hatırlamı· 
yor musunuz?• 

Ben Acı Pirinç'i gürmcmls· 
tim. Beş dakikalık dınlcnme es
nasında gidip kendisıyle tanıs· 
tım, Beni gayet nazikane kar
~ıtadı. İngilizceyi çat pat ko
'lıuşuyordu. Bana: ·Siz çok ili 
arti t. Ben gördüm ( ~ Placc in 
the Sun) filmi• dedi. 

Ben de onun komplimanına, 
Acı Pirinç'teki basarısından do 
layı kendisini tebrık etmekle 
mukabelede bulundum. 

Karşılıklı ıla\Ctlt'r 
ba~hyor 

ısın hoş tarafı ne biliyor mu-
sunuz? Gassman CA l'laee in 

Uıe Sun) ı görmemi ti. Gccrn· 
!erde bir akşam lloly\\ ood'da 
atla gezintı yapıyorduk. Fi1· 
min: sinemalardan birinde oy. 
nadıgını gördük. •Gel gırip sey 
rcdclım• dedi. Hemen sordum: 
• fo'akat siz bu fılmi ela ha ev· 
\el ~örmemiş mi)diniz?• 

·Yoooo'• diye ce\ap v•r. 
dı. Hakikaten de gtirmemiş
ti. 

Unutma) alım, tanıştığımız 
günden bir gün sonra bana te. 
lefon <'tti. ('ok az İngilizce bil· 
diğinden doln) ı kendisini m~ 
zur görmemi daha sollcl'ini ba
~ında belirttikten sonra beni 

R L E 

~ emrğe da\ et etti. 1 
Reni uğurlanl3k için hiı· haf 

ta ~onra lıa\3 meydanına gcl
uı. Biı· demet de sarı gül ge
tirmişti. Birbirimize \eda eder 
kcn üzüntümüz ikimizin de YÜ· 
züııden okunuyordu. Uçağın 
memurlarından olan kız, ara· 
mızdaki münasebetleri farkel· 
miş olacak ki, • Miss Winte:-s, 
gitmeyin burada kalın• dedi. 

Fakat ben kalamazdım. Çün
kü yeni çevireceğim bir tilm 
için IIollywood'a gitmeye m<'C· 
bıırdunı. l\laamafih, Romadan 
:l.}Tllmakln hata ettiğimi uçak 
havalanınca anlarlım. New 
York'ta otelime inince 
biraz evvel Romadan te· 
lefon edildif:ini ve a· 
raııdıt:ımı söylediler. Telefon 
crlcııin Vittoı·io olduğuna hiç ı 
~üphe yoktu. CShellcy,) diyor
clıı, (birbirimizrlen ayrılmakta 
bü.} ük hata etlik.) 
Son mektuplarımdan birinde o
na: 

• r:ana bir öpilcük yolla!• ıU 
ye ~azmıştım. Cevap olarak )'Ol 
ladıgı telgrafla: 
Öpücüğü bizzat vermeye g" 

lborum.• diyordu. Hakikatl!n 
Uç giln sonra da Hollywood'.ı 
geldi. 

l\laddi olan ~cyltr 
insana ı.aadet ı:etinıırı 

«Bir zamanlar, (mesleğimde 
muvaffak olursam mes'ut 

olurum) zannediyordum. Pakat 
şimdi artık anladım ki, sade
l'e maddi şeyler ins:ına saadet 
getirmiyor. Beni anlayan bir 
.rrkcğe şıddetle ihtiyacım oldu-
1-:unu yeni 'eni farkcdiyorum. 
i le ben Gassman'ın şahsında 
böyle bir erkek buldum. Bu 
~tizden de onunla evlendim. 

Bazı dostlarım bana, yarı şa. 
ka; yarı ciddi, btı izdivaçta ha· 
ta ettiğimi söylüyorlar. Onlara 
göre, kocamın, ailesi İtalyada 
olduğu için, senenin hiç olmaz. 
sa yarısında beni terketmeye 

mecbur kalarakmı~. 
İnsan sevdikten sonra, de· 

'anılı olmayan ayrılıklar: bu 
sevgiyi daha ('ok kuvvetlendir
meye yarar, Gerisi !fıftır.ıı 

\', B. 

R 

v~-•.S :: .. 

Joan Caulfild \'Ücut hatlarının tcnasup \e intlıamllc 
şöhret ~ apmış1ır. 

Yeni mevsimin y rli filmleri 

And l'llnıin, bu me\· im için hazırladığı • Dt'Iİ• filminde Mıi· 
DC\ \ Cr Co.lmn ile Jahir Özcrdem .. 
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- 1953 yılında modadaki 
yenilikler 

sonbaharda yeni kış modelleri 
birer birer meydana çıkar. 

Modanın alacağı şekil, daha bu 
mevsimde aşağı )'ukarı belli ol
mağa ba5lar. Yeni modanın ön
derleri olan bü~ıik terziler ken
dilerine göre bir takım yenilik· 
ler ve hurusiyetler meydana çı
karırlar. Fakat yine de hepsi 
ıanki söz birliği etmiş gibi mo
danın umumi çerçevesine sadık 
kalacak Gekilde model çizerler. 

Bu seneki modanın başlıca 
hususiyetleri sadelik, muvaze
ne ve yumuşaklıktır. Elbiseler-
de. tayyör ve mantolarda belki 
ilk bakısta, bUyUk bir değişik· 
lik göze çarpmıyor, fakat te· 
ferruat incelenince bir çok 
noktaların değismls olduğu der
hal görülüyor. Sadelik içinde 
zerafet, bu kıs modasının ba~
lıca hususiyetlerinden biridir. 

Elbiselerin etekleri arasında 
dan da var bolu da .•• Fakat bu 
etekler yumu~ak bir ~ekilde 
cfokül!lyor. İçleri kalın ve sert 
J..-uma~arla kaplı değll. Bol ve 
batt! çok bol bile olsa yine kıv
nmlarında tatlı bir yumusaklık 
var. 

Elbiselerin ilst kısımlan sa
de. Kollann ekserisi takma, fa· 
kat vatkasız. Omuzlar sert de· 
ğll, yuvarlak .•• 

Bele gelince: Yukarıda mı, 
yoksa aşağıda mı olacağına bir 
tUrlü karar verilemiyen bel 
hattı nihayet asıl yerini buldu. 
Bu hat tam belde, fakat sıkı ve 
boğulmus değil, Elbiselerin 
bir çoğunda eski sveterler gihi 
kalça ilzerlerine doğru bir iniş 
göze tarpıyor. Bôyle elbiseler
de kemer yoktur. Bel hafif bir 
potla belirtilmiştir. Etekler ha
fif 6ekilde uzatılmı6tır. Yerden 
28 - 30 santim kadar yukarıda
dır. 

Dar elbiselerin etekleri de 
rahat yUrUmeğe mini olacak 68· 
kilde değildir. 

yakalar ekseriyetle kapalı ve 
)·Un sveterlerde olduğu gi

bi hazan boyunda kıvrılmıştır. 
HattA bazı mantolarda blle bu 
kı\rrık yakalara rastlanıyor. 
Yumuşak kumııslardan yapıl· 

mı& olan elbiselerin yakaları 
açk olunca büzgulU, potlu ve 
bağlıdır. Eşarp kullanmak tok 
modadır. Hele çıplak omuzlu 
elbiseler üzerine eşarp almak 
hem çok şık, hem de çok mak
bul sayılıyor. 

Tayyörlerde göze çarpan :ve· 
nilik yakalara veya baska yer
lere konan kürk süslerdir. Bir 
çok senedenberi mantolarda ve 
tan·örlerde görülmeyen kürk 

Kış temizliğine dair notlar 
neri koltukların temizlenmesi 

oldukça gUcttir. Süet gibi 
ince deriden olanlar ekseriya 
tabucak parlar. Kalın marokeTJ 
deri!lnden koltukların e\'\ em 
iyice tozunu almak. sonra )"U

murtanın \'Urulmus akıyla sıl
mek 1§.•ımdır. Eğer kolluk çok 
kırli ıse evH•lA amonvaklı ım 
il" silıp kurutmalı. sonra vu
rulmu$ )!.!murta a~ıyla sılmeli 
rli,. Yafıı al•nm•ıı ~ut veva tere· 
ben ın ıle de sılıııı-bılır Ondan 
fO"lra P•vaya mahsus cıll ıl" 
rHlatı1ır 

İr>•1tlı !t••nıqclq ka"lı P•\>ala 
rın l •1 ... ıorı errsı'1ıı.,,.l .. rı1rkı le 
~ ı1'~l•r' ıl,. cıkar tat-ılır . Le 
t-•l•Pi sllm",,"" en·~ı kuması 
ı• ı~" fır,.ılsıvın ttırnr>tı alrn~lı 
d r ~·••I" ... nhrtıı t 0 .... ı·I"., 
l'!'••I ,,,.,A \,.ı-.wlır Rır lıtrp 

g ., :m '"'r t ' "' • • ıf1.C ,,.p •""'"''' 
t~:ıra tı. r.u ıı ... c .. ır e •• alcı.r 

silip kurulamalıdır. 

Aynaları su ile delil ispirto 
ıle sılmelidır. Ondan sonra 

yumu~ak bir bezle iyice kuru· 
lamak llzımdır. 

BillQr 8\izelı>ri de su ile sil· 
mek doğru değıldir. Su çabuk 
kurumaz. Bıllüru buğulandırır. 
Sonra billOrları birbirine bağ. 
lıyan madeni teller paslanır. 
Bu avızeleri de ya amonvaklı 
~u veya ispirto ıle silmelidir. 
Bil!Cırların parlak olması iı;in 
l'i\itli ı;uva ba•ırılmıs bir bez
le sılmelıdir Ondan sonra he· 
men kurulayıp parlatmak li· 
ıımdır. 

Sedefli esval .. rı 2evttnykRına 
batırılmış bir bezle sılmek ve 
~rınra iyıce kur··•!"'\ \ B~•mıiır 
1ıga e•valar h~n"'l}P temizle 
ıır. Ond~n F""ra h3!ıf \azelın • 

.. u ... lujl sılınir. 

süsl~r yeniden meydana çık
mıştır. Spor mantolarda ve tay
)'Orlerde uzun tıiylü kürkler 
tercih ediliyor. 

Yine bir muddcttenberl gö. 
rünmiyen krep. jerse, mu lin 
gibi ;,-umueak ve dU~k kumaş
lar yeniden moda olmuştur. İki 
parçadan ibaret olan elbiseler 
pek çoktur. Bunlar ne tamami
le tayyör, ne de elbisedir. Etek
le bir üstten ibarettir. Bu üst 
kalçalara kadar iner. 
siyah yine bu kı~ın en moda 

rengidir. Elbiseler, tayyör
ler, mantolar hep siyahtır. Yal
nız çok silslU gece clblseleıi 
renklidir. Bunlar arasında en 
makbul renk beyazdır. 

Şapkalar çok liiçüktür. Üzer· 
lerınde tüy, lm~ ve çiçek yok
tur. Süsleri )'a kordeledir, ya
)"Ut da iuleme ... Gece ve günün 
geç saatlerinde giyilecek şap
kalar sırma, boncuk ve ta,larla 
i~lcnmi~tir. 

Spor için örgü ve yünden ya-

pılmıs şapkalar pek çoktur. Şap 
kalar arkadan öne doğru giyıl- 1 

mektedir. 
Bu hafta tayyi5r örnekleri ve

riyoruz: 
Bunlar bu kı5ın en son ve 

yeni modelleridir. Kenarları 
kaplan derisi ile sUslıi olan 1 
numaralı siyah tayyorde bel 
hattı ne kadar aşağıdadır. Bu 
tan·oriln içi de kaplan derisi i· 
le kaplıdır. 

2 numaralı tayyörün yakası 
kürklildıir. 

3 numaralı tayyör, tam bir s 
hah \C sehayat ta~örUdUr. Ka
lın 'ie kırçıllı Tweed denilen 
elde dokunmus bir kuma~tan 
yapılmıştır. 

:Modellerin şapkalarına dik
kat edılecek olursa bunların de
ğişikliği derhal göze çarpar. 

Gh•ince en zeki yüzlil kadını 
bile aptallaştıran bu garip ıaP· 
kalar bilmem herkesin hosuna 
gidecek mi? 

il. E. Y. 

1500 Lira ka%a11111ak ieiıı ... 

Kazık le esin _ .. e yaşıyan adam 
para pazanmanın her Gekli 

akla gelir ama bu tUrlüsü 
şeytanın bile aklına gelmez. 

Bıı yazının resimlerinde gör
dilğünUz yirmi dört yaşındaki 
genç bu 15 metre yüksekli
ğindeki kazığın illerine otur
tulmuş fıçıda ne arıyor? •Fi· 
çıda• sözü insana eski Yunanis
tanın fıçı içinde yaşıyan mes
hur fılozofu Diyojen'i hatırlattı
ğına gore buna da modern bir 
Diyojcn mi diyeceğiz? 

Ne münasebet! Diyojcn, BU
)'Uk İskenderden, en bUyUk ih· 
ı;an olarak. gölge etmemesini 
istiyordu. Modem Diyojen i~B 
bi!Akls 1500 lira gibi azıcık bir 
paraya naıl olmak icln bu fıçı 
içinde ya51)·or. 

Dundan epeyce önce, Ame
rikalının biri böyle katık 1.ize· 
rinde duran bir fıçıda, 31 gUn, 
31 gece ya~ayarak rekor kırarak 
olana 1500 lira v~receğlnt "1· 
detmisti. GUnde Uç ovUn ye
mek, içki, sabah gazeteleri de 
verilecek 6eyler arasında idi. 
Telefon nsıtasile yerle konuş
ma imkAnı da ı;ağlanmıstı. 

Sini akıllı 
Bir İngiliz 

Rekoru kınp 1500 lirayı alma-
ya Vic Reeves isimli İngi

liz karar \'ermieU. Fıçının vaıi· 
yeti her ne kadar tehlikeli gibi 
görünüyorsa da, pek öyle de
j!ıldır. fıçının kazık tepesine 
dikilme masraflarını Claude 
isimli bir lokantacı \ermiştir. 
Bu masrafına karşılık da, rek
IAm olsun diye, lokantasının Is· 
minin (lokantanın adı New 
Yorker'dır) fıçı üzerine yazıl
masını sa~lamıştır. 
Esasen 1500 lira mUkAfatı ve
recek olan da kendisidir. Böyle 
fıçıda yaşıyan adam vasıtasile 
reklAm yapma isi Amerikada 
almış yUrlımüştUr. Aslen Ame
rikalı olan lokantacı da bu U· 

ıuJU oradan öğrenmiştir. 
İngilterenin Walsall &ehrlnde 

yapılan bu ccistcriyi mahalli ga
ıeteler hiç de iyi kareılamamı5-
lardır. HattA içlerinden bir ta
nesi &öyle yaşmaktadır: 

•Bu ağırbaşlı \'e efendi şe· 

llce\·es fıçıda jimnastik yapıyor 

kirde bir shTl akıllının çıkıp ta 
15 metrelik hır kazık tepesine 
kondurulmuş fıçıda ) asamaya 
tesebbüs etmesi inanılır şey
lerden değıldır. Meselenin asıl 
üzUntU "eren tarafı daha bir 
çok kimselerin ayni isi yapmaya 
hevesli olmalarıdır. Bunun &O· 

mı nrreye Yaracak?• 
Şehir halkından bir kısmı da 

keza bu hareketi iyi karsılama
mı~tır. Fakat, gUndUıleri, bir-

Rec\'Cs tıras oluyor 

Kansı ile telefonla konuşuyor 

çok issiz güçsUzlerin grup grup 
toplanarak Reeves'i seyretmele
ri, bu ifin neticesini merak e
denlerin sayısının kabarık ol· 
duğunu göstermektedir. 

Fıçı, aeyrlseferi 
Akntıyor 

Reevers'in hareketine kızan· 
lann bir kısmı da polisler

dir. Bir defa fıçı, bUyük me· 

Rcenı gaıetelerlnl okuyor 

raklı kütlelerinin toplanınas!Jl8 
ve binnetice seyriseferln atsa· 
masına sebep olmaktadır. Bun· 
dan başka kazık, şehrin en Jca· 
labalık caddelerinden birinde 
~·ere dikilml~tir. De\Tildiğl tal'· 
dirde bir çok kimselerin ba)·atı 
tehlikeye girebilir. 

Reeves, fıçısında her sabah 
muntazaman t1ra5 olmakta ,,c 
gazetelerde kendisi hakkında 
yazılan yazıları dikkatle olcll· 
maktadır. Ree\·es, fıçı bayatı 
hakkında GUnlar ısöylüyor: 

•Fıçı ilk günler insanı yorU· 
Fakat zamanla alı~ılıyor.• 
)'Or. Va it blr türlü geçmtyor· 

Ree\ es bes senelik evlldlt· 
Karısı her '8kfam, iş dönUşil• 
kocasını görmeye gelir ve o· 
nunla telefonla konusur. 

Kadın, kocasının fıçıda yas•· 
ma kararına ewelA itiraz etın!S' 
tl. Ukin kendisile her ak~ın 
konıışabHeceğıni öğrenince faı• 
la ısrar etmedi. Bundan bask•1• korasının kazanacağı 1500 1 • 
ra, yani doğacak çocuğu içlıı 
milyon değerinde olacaktı. 

Reeves, fıçıya kolayca çıktn1ş 
sa do, inerken itfaiyenin )·ardı• 
mına muhtaç olmu~tur. 

Çe\ lren: \'ehbl BeJıll 

.._ 
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l\IE\'llANEDE 

b - Kardeşim, masanızdaki 
u iskemle boş mu? 

t - GormUyor musun? C'stUn
{e arkadaşım oturuyor. Ama 10 
t~kika sonra gelirsen boşalmış 
~tak. ÇllnkU hesap puslası ge
t ce nasılsa masanın altına gi
!Cekur. 

" AMİR - l\!El\11.,"R 

~ - Daktilonuz evlenece~I için 
tı~tlik iznini kullanmak istiyor 

Jdür bey ... 

1,,:- O cadalozu da hangi enayi 
""Yonnu~? 
._ Bendeniz müdür bey. 

llAKKAL DÜKKA?m,"DA 

h~ Hayati Bey için iki elle 
·~ istiyorum. 
\ı - Hayati Bey için mi? Ben 
il. ~nıam ama, ı;en gel bir 61~e 
llı CtlnkU o daima sarhos oldu 

itin biri iki görür. 
~1- Biliyorum ama d!lrt fffe 
it eınısu. Onun için ben iki fi
aıacağım. 

AKiLLi ÇOCUK 

~ ";:_ Anneciğim, 3'ilzUnU neden 
~ ıı;adar boyu orsun? 
...... Cuı 1 olmak için. 
~eki neden oloıuyol'sun' 

COCl!KTA:S AL HAHERl 

ŞftdAn, o gün, nişanlısının e
' ine ılk defa gitmışti. Yemek
te: 

- Ne gilzel, ne lezzetli ye
mekler bunlar. Şimdiye kadar 
bo~ lesıni yememislım, dedi. 
Nışanhsının kuçilk kardeuı a

tıldı: 
- Btz de ~·ememistık, eniste

clğim. 

KADIN KISMI 

- Şu bWm komsu, doğrusu 
pek derbeder, pek mUnasebet&iz 
bir kan .•. Bütün gün dedikodu 
yapıyor. 

- Kimle yapıyor'.! 
- Benimle. 

.o . ... 
ANLAYIŞLI AŞIK 

nmmo - JtiL \'ET 

- •!'onsuz Aşk• filmini gör
mek istemez misin? 

•- Kabil değil... Ancak lkt 
saatlik vaktim var. 

- iyi ya ... Nasıl olsa daha 
fnzla sürecek değil. .. 

tlcreuertmllın niçin yfilısclmedlğl buradan anlaııtırmıs! 
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'~ ~tı ı;onra o çerçeve6en çıt,an çiz,ginin grafı ini takip edi
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,~h iıare l,.rin mAnaları. t lıh ırafiğinin altıtıda ııssterll 
' · Bu grafik 1952 Ekım a)ına ııittır. 

RESİMLİ FANTEZİ 

!azdan arrılmanın hüznü. 

1 - ·İstanbulun mermer ta:
~an; 

Gözlerimden bo5ınır hicran 
yaşları:• 

Ama ı;ebebini ben de bilml
~ orum. Güzel yazdan ayrılı~ o
ruz dlyP. olacak her halde ... 
Dlin biraz Dolmabahçeyc ine
yim, dedim. Deniz kenarında bir 
yol dinleneyim, dedim. O gUze
lim yo. un kokusunu duyayım 
dedim. Ufuklara doğru dalayım 
dedim. Avunmak ne mümkün ... 

4 - Sonra bir tram\'aya bin-
dim, Bebeğe kadar yolcu

luk ettim. Bebekle Hisar arasın· 
daki asfaltın :kendine göre bir 
5Uzclli~i nr. Bir tara!ln 6İrin 
rahlar. Öte tararta denizin cana 
yakın JAubaliliği. .. }{emen uza
nı\'erlr11eniz, çakıl ta~larının a
rasında bir çok sırları yakalayı
l·crecekmlşslniı gibi bir hal 
\'ar. Burada deniz. daha uysal, 
daha yumu~ak •• İnsanın iç dün· 

okuyucularımıza, umumi bil-
gilerini kontrol etmeleri i

çin 20 sual soruyoruı. Bu sual
leri teker teker okuduktan son
ra, altındald Uç cevaptan hangi
sinin daha uygun olduğunu bir 
kenara işaretleyiniz. Sonra, işa
retkdiklerinl7.i 5 inci uyfnmız
dıı._~l ce\'aplıırla kar~ılnştıraralt 
doj!ru bulduklıırınııa 5, yanıl
dıklarınıza O puan vcrinit. Ka
zand ııtınız. ı;ayıları toplayınız. 

Dulduğunuz. yckfın 60 dan yu
karı lsr. umumi kliltürünüze gll
\'cncbi\irslnlz:. Yrkİtn 40 ile fiO 
arasında 1 e kültürünüz de orta 
d~rctcde demt'ktir. Eğer 35 lM 
11$!1~1 ise. bol bol kitap okuma
nız lhımdır. 

1 _ Fatih Sultan Mehmet, 
o manltlann ksçıntı 

padi5ahıdır? 

3 Uncu 
7 inci 
11 inci 

2 GUlenMrg. matbaayı 
- hangi tarihte ieat etti' 

1S55 
1455 
1555 

3 _ Vikton·a şelfüsi haniil 
kıtadadır? 

Afrika da 
Güney Amerikada 
A vuslralyada 

4 _ Dir yabancı erkekle ev
lenmesi Amerikada bU

~ Uk gllrilltil kof)aran kadın si
nemi arfüU kimdir? 

Rita ıtayworlb 
Jngrld Bergman 
Picr Angell 

5 _ •Vatan Yahut Silistre• 
kimin eseridir? 

Deniz bile arlık o uys:ıllığını, 

o nazenınlığini bırakmış. Eni 
kQnu hırçınlaşmış. Dalgalar kı
yıya çarpıp çatladıkça, içime 
bu bUlün mahzunluk doluyor. 
Anlıyorum artık yazdan ayrılı-

yoruz. insanlara ı;onsuzluğu, 
bununla beraber ümidi hatırla
tan geniş uruklu sahiller, artık 

eskisi kad:ır çekici olmıyacak. 
Bu ı;ahll1crdcn; maklakl yel
kenli kayıklara el ı;allamanın, 

yazdaki kadar tadı kalmıyacak. 

.... 
ya ile md11şlık edebiliyor. U
uklara bakıyorurn. bir gemi gi
diyor. Halbuki ben: 

·Dıkaınam, giden ,;eminin ar
dından 

Atamam kenıtlml denlıc, dlinltı 
gUı.d.• 

diye ıillşllnürdUm. Ne oldu a
caba bana? Değl§tlm, bir luhn! 
oldum. 

TI<'cai:uıde Ekrr.m 
Cenap Sehabeltin 
Namık Kemal 

6 _ İkinci Dilnya Harbi BO· 
nunda Japonya, mütte

fiklere hangi tarihte teslim ol
du? 

Temmnı 1944 
Ağııe!os 1945 
llaz.iran 1946 

7 _ AtatUrk'Un an?ttln!ıı 
mezarı nered~dırt 

1Unlrde 
SelAnikte 
Bursada 

2 :-- Denize inen merdi\ enin 
kenarına ~öyle biraz iliş

tim. Uzaklara doğru daldım. 
Denizin orta yerinde, dalga

lara karşı ilerlemeğe çalışan kil 
çüclik bir kayık \'ar. İhtimal o 
kayığın bir de kayıkçısı var. İh
timal o kayıkçının kendine göre 
bir de derdi \'ar. Zaten dün)'&· 
da dertsiı insan olmuyor. Bu
nunla beraber kendimi bir tUr
Hl nutamıyorum. Önümüzdeki 
günlerde havalar daha çok so-

~. 

5 - Hısnra ,·ıırmndan önce, 
den11. kıyısından tepe 

doğru bir )'Ol çıkı) or. • Fik
ret• in ·A§lyan• ının yanın · 
dıın ... Bahçeler \'e serviler ara
s:nda ilerleyince, bUyllk hl a· 
rın dibine grllyo~'tınut. il· 
mem, buradan ho~aıı hiç sey 
rettiniz mi? RHzııAr bU~bUtlin 
drlilr.şiyol'. Hürçlrrdr.n akMden 
bir u~ııltu. nir ıslık sesi var .. 
Gökyilzilne başınızı çe\'irin. 

Fran~a 

Blrleılk Amerika 

13 3 dE'vre UstUste Oum. 
- hurba5kanlığı yapan 

kimdir? 
Hoo\'Cr 
Roosewelt 
Truman 

14 _ Stalagmit nedir? 
Kutup ayısı 
.Mağara buzu 
Yabanl ot 

15 Tarihte kanun yapan 
- ilk hükümdar ltırndlt? 

İkinci :Ramseı 
Hamorabi 
DarYUı 

8 _ 06manlt Padişahı Sl
rincl Sultan Murat1ı 

nerede öldUtdUler? 16 - ~n ağır maden hıngLl-
dir? 

KOSO\'l 
Borno\'t 
Yalova 

9 _ Mikrobun mevcudiyeti· 
ni kesft!den kimdirt 

Edis n 
ıarkonl 

Past6r 

10 _Neler yapmadık su Va-
tan için~ 

Kimimb: öldUk, 
Kimimiz nutuk göyledik. 
6ilri kimlnfürt 

Cahil Sıtkı 
Orhan Veli 
Yıhya Kemal 

11 _ TUrkiyede ilk ıazeteyl 
kim çıkardıt 

Ahmet Mitbat 
Şlnıill 

İbrahim MUte!errika 

12 _ Reuter hangi 
ajansıdır? 

İngiltere 

devle Un 

Krom 
Nikel 
Plltin 

17 _ Yedlkulenln neııı n1e&
hurdur? 

Faıutyuı 
Ispanağı 

Marulu 

18 Su Uç balık IWıde hAn 
-giSi dııha bliyuktür? 

Orkinos 
Lipari 
Torik 

19 _ Fosll neye derler? 
Orta Afrika otu 
'ta$1aımış hayvan 
Petrolden çıkan bır 
maad& 

20 _ Bunlardan lıınglsl bir 
di& hastalı~ıdır?-

SinUsit 
Larenjit 
Pültıit 

<Ceuptınııı, ıaw~t!lıl M· 
ıtııcı sa) fat.ında bulacakıınu.> 

ğuyııcak. Denil, kendisini ge

\enlerden daha çok uzaklaşacak. 
Yaz günlerinde onun kucağına 
atılanlara karşı artık dahıı hır

çın bir hal alacak. Sonra da 
~ ağmurlar başlıyacak. Ağaçla

rın yaprakları yu·aş yavaş ura· 
racak. İnsana, hayatın ı;onunu 

dü&ündilren hüzünlü gilnler ge
lecek. Bunların hepsi olacak ve 
içimdeki o ilıuntU sürüp gıde 
cek. 

;I • 

Tatlı bir Boğaz kokusunu ciğer- ı 
lennlte doldurun. O \•ııktt, ya. 
~amanın güzel bir şey olduğunu 
daha kolay kabul edersiniz ! 
Hos: . 

-~e ettik, ne giırdük ıu fAnl 
dlin)ada 

Kötülükten ıayrl'!• 

Ama yine de hayat ~:ı:el şey ... 

3 - Rüzglr insanı oldukça 
hırpaladığı için, parka gi

rip, gUneşin artık yııkmıyan sı
caklıRı içınde biraz dinlenmek 
istedim. Ama, yiıre~imde i sır
larla dolu o acı bir türlü yaka· 
mı bırakmıyor. 

•Bilmem ki nasıl anlatsam: 
Nasıl, nuıl ıiıe derdlml!. 
Bir d~rt ki yiir kler acısı, 
Btr dert kt dil man basını 
Gönül l arası desem, 
De an. 

6 - Bir sen·inln dibine otur-
dum. Kayalığın altında. be

yaz mermer 'tailı kabirlerile 
Hisar mezarlığı uzanıyor. 
Burada yatanların geride ka· 
lanları, ö!Ulerını böyle fairane 
bir boğaz kı~,sına gömmüş ol· 
mıkla. kimbilir ne kadar avu· 
nurlar. 

Yazdan uzaklaşmanın hüznll 
nU insan burada daha tok his· 
sedi)·or \'e ben nereye gitsem. 

Egleııeell satırlar 

Aşağıdaki cümlelerin bo~ kalan 
yerlerini doldurabilir misiniz? 

1 - Eğer elektrik cereyam 
olmazsa, ampul ............. .. 

2 - Yu\'arlanan .............. . 
)'Osun tutmaz. 

3 - İznalıp Cum'a namazına 
de:Yıl ............. .. 

4 - Koşup koşup ta, kafasını 
kumun içine saklıyan hayvan 
............... dur. 

& - Ordular! İlk hedefiniz 
.................. ileri!. 

8 - Markoni Avrupada yap-
,,~, bir tecrübP.slnde ........... . 

kıtasmdaki elel..-trikleri g!Sn
dürmUstil. 

7 - Ankaranın armudu ga 
yet ............ olur. 

8 - ............. ~anlyed6 336 
metre stıratle gider. 

9 - Fırat ve Dicle nehirleri-
nin birle~tiği noktaya ........... . 
denir. 

10 - Dan·in, insanların ..... . 
•• .. .... . ıeldiklerini iddia et
ml§ti. 

( Ce\·aplar, gazetemizin be
Eincl sayfasında) 

t~ 

P6-rfr.~~ 
Blru :>ardım edelim tocuklar. Ç ıinkü herif adamakıllı mahcup .. 

10 der~tt kendi kendine yilıme oğreteıı kitap 

Ekmek parası desem, 
Değil. .. .. ' Blr dert ki, 
Dayanılır ey değil"• 

Ama, kendi kendime v!dedl
yonım. Önümilzdekl bahardı. 
ağaçlar çiçek açtığı vakit, yıl
dızlı bir gecede buraya yine ge
lip oturacağım '" kendl kendl
me mırıldanacağım: 
·Deli eder insanı bu dünyı; 
Bu ger~. bu ıldıdar. blt )o -ku; 
Bu tepeden tırnala çitek acınıı 

ağa~ . 

a\·unamı)'acağımı anlı~'Orum. 
Yazın sonu, tıpk.ı &u mezar

lıktaki gıbi, ömrün sonu halin
de giırOnUyor bana ..• O ,·akit 
kendimi tutamırorum: 
• Urumeli hlsanna oturmufum, 
Oturmuı ta, bir türkü tattur-

musum: 
htanbulun mermer ta$lan, 
.. .......................... 
Go:ı.lerlmden bosanır, hicran 

l·a&lan .. • 

..... ......... .... _ ... ... ............ 

Gö%leı·iıı 

Dili 

Seven kadının 
kalbinden : 

Bana her kötlilUğU yaptın. 
Sevgime inanmadın. Sana !A
yık olmıyanlarla beni aldat
tın. Bu sevgi yolunda besle
diğim ümitleri bir tekmede 
yıktın. Artık yilreğlmde. u
na kar6ı kin ve ndretten 
~a)Ti bir şey kalmadı. 

~I 
Benden ne cesaretle af di

liyorsun bilmem ki... Seni 
fiİmdlye kadar kaç defa af
fettim. Ama her seferinde 
aldandım. Atkımı anlaman 
için. ne yapmamı bekliyor-

! """' :ra 
Biliyorum ki ıenl buıün 

hoş gorsem yarın ~·ine ayni 
netice lle karşılaeacağım. Bü 
tün ömrüm hep böyle hus
ran, husran, husran itln~e 
geteeekmiş. Sevmek, hem d• 
benim gibi sevmek kötü ıey
mls doğrusu ... 

.oı 
"' 

Fakat ah, olmuror ... Elim
den gelmıyor. Benim aşkım 
yilıUnden ilzUlmene daya
namıyorum. Ne yapalım? Be
nim de kaderim b!Syle imle .• 
Haydi gel. yanıma gel ı;evgl
lim. Her §eyi unutmıya çalı
çalım. Seni oyle seviyorum 
kl... ~ ... 

_..., .... ___ ............. --.........--~ 
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/ - Bu 1 ıği karan ılı: buın
caya kadar tamir edemlyeceğiı, 
galiba, bu gece buralıyız. Ara· 
balı, şöyle kenara alalıın da yol 
açılsın. 

Ankara • Samsun yolu fize

TURAN BAKIR 

~· 

laşıyordu. akat ne de olsa yi
ne eski ·Kız Tahir• idi. Sesi si
garadan biraz kalınlaşmış, elle· 
ri eski beyazlığını kaybetmiş 
olmasına rağmen .•• 

Bazan kalabalıktan, dikiz ay
nası iş görmez olurdu. O zaman 
Tahir: 

- Ağır ol, Al,ımet abi, arka
da binecek var, diye bağırır, 
Eonra tamam, diye, seslenirdi. 

<Devamı 5 incide) 

rindc, güneşin ııon ışıkları OY· Bir müddet sonra, Kcresteci
nasıyordu. Birbiri ardınca kay- ler • Eyüp hatbnda çalışan 
bolan da~lar ve dereler yoldan otobüslere biletti oldu. Eline 
kalkan tozların içinde donuk- biraz para da geçiyordu. ?ılÜ:i· 
Iaşmıştı. Samsuna gidiyorlardı terilerle ağız kavgası ederek \'a 
\'e kam~on otomobil lastiği yük- kit geçiriyor, bazan şoförle da
ıu idi. Iki gün e\'\'el akşam n-ı-------.:_.---------------
2erl istanbuldan yola çıkmıslar- ı r.;:. 
dı.fyı~ ~~~~!ı~f:~~ı~~ paket K·ı· T;j\P DU .. N Yıl\MI Z] 
açtılar, ıçınden yanm kilo ek- 1 
mek ile bir kaç zeytin çıktı. Şo- • 
för ?ılu tara, yavan yavan bir- -
kaç dilim ekmek yedi. 

- Hiç iştahım yok, Tahir, sen 
ıunlan bitiriver ••• 

.Mustafa ağabeyin maksadını ı 
anlamı tl; aç kalmasın diye, 
mahsus yemiyor, üstüste sigara 
içiyordu. O kadar acıkmıştı ki, 
bir şey söylemedi n hepsini 
bitirdi. Sonra motörün 11cağı 
ile ısınan testiyi ağzına dikti. 

- Tahir, benim paltoyu u
zatsana... Ben arkada yataca
ğım. Bu akşam sen de biraz 
rahat uyu ..• 

Ne b i adamdı ııu Mustafa !l· 
f:abey ..• Ne fedakar çocuktu. 
Hem de hic itiraz dinlemez, Ö~· 
le kibarlık !ilAn beklemezdL 

Dir defasındıı: 
- Rica ederim 1ı buyurun, 

demişti de ••• 
- Ulan, kan gibi ne :ralva

rı~·on? cevabını almı§tı. 
Bir gün soğuk su ba~ında 

doldurduğu bardağı ona uzata
rak: 

- Bak, ne kadar soğ'Jk, iç
sene ağabey, demişti. 

Şoför Mustafn, basım elleri
nin arasına almış düsiiniiyordu, 
Birdenbire: 

- Ne zırlıyon be... Gancıı.: 
eşşek gibi, diye hayk1rrnıştı. 

Sonra da pişman <llur, gider 
gbnliınü alma~a çalısırdı. 

Bir ~ ıldır onun yanında idi. 
Arbk hu>larını öğrenmişU. 

}fü derdi \•arih tastata A~
be~ in... J.;Jinde; olınıyarak hır· 
çınla ı~ or, bağırıyordu. 

RıizgAr camlarda uğulduyor, 
kurbağa sesleri karanlığa yayı
lıyordu. 

Uzaklarda bir yıldız kaydı. 
Tahir, paltosunu üzerine a

larak uzandı. Bir kolunu direk
siyona dayadı, yorgundu. Fa
kat uyuyamadı. Bir sigara ya
karak düşünmeye başladı. 

Hayatta, ablasından başb 
kimsesi ~·oktu. Babası, o doğ
madan blmilştü. Annesini ise 
hiç tanımıyordu. Ablası İttan
bulda öğretmcnaı. Tabiri o bil
yülmüştU. İlk mektebin dör
düncü sınıfına kadar terbiyeli, 
çalışkan bir tocuktu. E\'de be
beklerle oyalanır, arkadaşlarile 
e\'cilik, seksek, saklambaç OY· 
nardı. On bir yaşında iken, o
tomobillere merak sardı. Bu ko
ca şeyler nasıl yürüyordu böy
le? Hele kamyonlar, o koca bön 
gürtülcr!. Bunlardan birisini 
yürütmek istiyordu. O zaman 
erkek olduğunu gösterecekti. 
Arkadaşlarının (Kız Tahir) di
ye alay etmelerinden bıkmıştı. 
Sesi biraz ince, elleri biraz be
)"aı olunca muhakkak kız mı ol
ması llzımdı? 

Mektebi ihmal ediyor, akşama 
kadar otomobillerin durduğu 
yerlerde geziyordu. Elini bu:ı· 
lardan birine değdirince zevk 
duyuyor, seviniyordu. Şoförlere 
yardım ediyor, taksileri siliyor, 
)1kıyordu. Hele bir gün yolun 
ortasında bozulmuş bir araba
)1 adamların itmeğe çalıstJkla
rını görünce nasıl koşup yar. 
dım etmişti. O sırada otomobil 
hareket etmiş ve Tahir de c za
man arabanın kendi yardımı i
le yUrtıdUğünü sanmıştı. 

On d6rt yaşına bastığı u
man ablası evden ko\·du. Ona 
•İti• diyordu, artık. 

- Bu eyde yerin kalmadı. Ba 
~ının çaresine bak. 
Boğaz tokluğuna bir şorörlln 

yanına sığındı. Arabayı silip 
süpürüyor, müşterilere: 

- Buyurun be)im, diye ba
ğırarak kapıyı açıyor, sonra ko
şarak, kahveden şoförü çağırt· 
)Or, kendisi de onun )·anına ge-ı 
çip kuruluyordu. Küçük Tabi· 
rin bütün yorgunluğu orada çı
kıyordu. Bir tram\'ayın peşini 
takip ediyorlar, sonra öne geçi
) orlardı. Baz.an geniş )'Ollarda 
)'anş edip, diğer otomobilleri 
geçince ne kadar sevinirdi. Dar 
sokakları dönerken, camdan dı
prı nrkar, arabanın kaldırıma 
değmeden nasıl döndüğ'inil an
lamağa çalışırdı. Bazı günler i
se şansı hiç yardım etmez. me
selA kalabalık bir aile çıkaıe
lir, o zaman ustası: 

- Tahir bagaja geç, diye ba
ğırırdı. 

Orada bunalır. müsterilerin 
bir an evvel gitmesi için dua 
eder, yavaş gidiyor diye, şoföre 
kü!.rederdi. 

Türk Klôsikleri 
Karacaoğlaıı • Nediııı 

Yazan: OKTAY AKSAL 
Bir yıldan Ia7.la bir zamandanbcri l\lilli Eğitim Dakanlıl;ının 

Türk klAsikleri adı altında bir yayın serisine başlı)•acağı 
söylentilerini dtıymaktaydık. Halta bu me\'zuda bir de anket 
açılmı~. bir çok fikir \'C sanat adamlarının, düşünceleri sorul
mustu. Bakanlıkta bu yayınları yönetmek gayesilc bir de Türk 
k.Usikleri bürosu kuruldu. Fakat üzerinde bu kadar konuşulan 
)'ayınlara bir türlil b:ışl:mamadı. Bakanlık Türk klasikleri ko· 
nusunda hazırlıklarına dc\•am ededursun, Varlık Yayınevi ken-
di imkiınlan ölçüsilnde bu seriyi açmış Ye ilk örneklerini ver· 
miş bulunuyor. Varlık'm Türk kHlsikleri serisi, başlangıcından 1 
bugüne kadar Tiirk edebiyatının yetiştirdiği bellibaşh sanatçıla
rın seçilm~ eserlerini, yazarların hayat ve sanatlarını incele· 
yen blr arastırmn yazısının ışığında, açıklamalar ve notlarla, .

1 herkesin kolayca okuyup anlayabilece~i küçük bir cilt içinde o 
kurucuların önüne ko)·mak maksadıyla lıazırlanmı~tır. Daha 1 
çok okullarda yeni ~·eti~en genç neslin ihtiyacı gözönünde tu- ı 
tutarak, edebiyat derslerine yardımcı kitap olacak şekilde ter· ı• 
tiplenen bu seri içinde Divan, Halk ve Yenilik cde~iyahtım1.ızdın , 
ve sonraki büyilk ynzarlnrımızın eserleri ayrı birer cılt a ın e 
yer alacaktır. \'arlık, bu serinin elli cildi bulacağını bildiriyor. 

' ilk çıkan ıKaracaoğlan• ve •Nedim•, arkasından •Yunus Emre• 
ile ıZiya Gökalp• kitapl:ır. da hazırlanmaktadır. r 

Türk KlAsikleri serisinin bil'inclslnl edebiyat öğretmenleri-
mizden Cahlt öztclli'r.in hazırladığı ·Karacaoğlnn• teskil 

ediyor. Yazar, birkaç sa)•fa içinde Karacaoğlan'ın hayatı ve sa
natı etrafında aydınlatıcı bilgiler \•erdikten sonra büyük halk 
şairimizin en !cçmc ~iirlcrinl bize sunuyor. Kitapta yer alan 135 
pa a şiir bize niçin Karacaoğlan'ın en büyük ~airlcrimizc.'len 
birl olduğunu nlnlmayn yetiyor. Çoğunu ezbere bildiğimiz, ta 
çocukluk yılİarımızdanberl defalarla o'kuduğumuz bu şiirleri 
bir kere daha zevkle okı:yoruz. Bu arada hiç bilmediğimiz par
çalara da rastgeliyoruz. Karacaoğlan'ın şiirlerini yüzyıllardır ya
şatan üstün tarafın onun her bakımdan halk zevkini deyam et
tinnesinde olduğunu anlı~·oruz. Cnhit Öztclli'nin dediği gibi ·O 
ne bir tekke fiairi, ne de klüsik edebiyata özenen bir şehir şai
ridir. Estetik değeri gün !!ettikçe aydınlarımız tararında,rı daha 
iyi anlaşılan Karacaoğlan, Yunus Emre'den sonra halk dehasını 
en iyl temsil eden büyük bir şairdir.• 

i~te onun yüzlerce ~iirinden herhangi biri: 

~a yalan dünyara geldim gelelt 
Tas tas l~Um ağulan sağ iken 
Kahbe felek vermer benim muradım 
Viran oldum mor sünbüllü bag ikeıi 

Aradılar bir tenhads buldular 
Yaslandılar şıvgalanm kırdılar 
l"aı bahar apnda bir od \'erdile1' 
Yandım gittim ala karlı dai iken 

Fanmaz da deli gönlüm fanmaı 
Akar &öı.lerimln yası kanımaı 
Simden geri benim hfikmüm yiirümeı 
Azil oldum güıellere bey iken 

J\arac•ojlan der U bakın teline 
Ömrümün yansa glltl talana 
sual esten bizden enet ıetene 
Xim var imis biı burada yoğ iken 

Nedim'in Dh'an edebiyatımızdaki yerl, üstünluğü mal<ımdur. 
Bu kücük kitabı karıştırırken, kasidelerini, kıtalannı, ga

zellerini, şarkılannı okurken, bunu bir kere daha anlıyorum. 
Kitabı hazırlıyan Nevut Yesirgil on beş sayfa içinde biıe Nedi
min hayatını ve sanatını başarılı bir şekilde açıklıyor. Bunda 
Nedimin divan şiirindeki yerini, getirdiği öı:cllikleri, )'enilik· 
Jeri anlıyoruz. Hazırlayıcının şu sözleri de Nedim'in sanatını 
daha iyi duyuruyor: •Nedim, Divan edebiyatının hayattan uzak, 
mücerret bir sanat anlayı~ı etrarında bir takım klisclcşmis maz
munlarla örtülen dar çcrçe\'csini a§Drak, ba:r.ı şiirlerinde, husu
~iyle şarkılarında, gördüğii ve ~·aşadığı hayalı akscttirmc~c ça
lışmıştır ki, bu hareket Di\'an ııiirinin bünyesi içinde esaslı bir 
yeniliktir. J.Sle de\Tinin eğlenti yerlerini, eğlence ~ckillerini, 
köşklerini, bir kısım halkın Met, gelenek Ye giyini§lcrini bu 
şiirlerden çıkarmak pekaHI mfimkündür. • Gene yazarın söyl~dl· 
ği gibi .Nedimin başlıca özelliklerinden biri do İstanbul şıve
sini kullanmış olmasıdır. Daha önceki yilzyıllarda, Di\'an şiiri
nin ortak söyleyişi dışında Baki, Şeyhülislam Yahya, • 'aili gibi 
bazı şairler tarafından zaman zaman kullanıldığını gördüğümilz 
tstanbol şh·esi 18 inci yfü.yılda tabii bir cereyan halini atmış \'e 
Nedim bu cereyanın şuurlu ve en büyük temsilcisi olmuştur.• 

•Nedim• de büyük şairin en seçme parçalarını okuyabiliyoruz. 
Nnıat Yesirgll, sayfa altında kıtaların tcrcilmeleriqi de ver
miş olduğundan Nedimin bütün şiirlerinin manalarını da an
lamak kolaylasıyor. BUtün bir Lftle dc ... rini, olanca debdebesi, 
güzelliğiyle yatılan şu şarkı Nedim'in bütün şiirleri gibi tazcli
J:ini, yeniliğini muhaCauı etmiyor mu? 

Andırır Ka r-ı CinAn'ı bu dil.J nl-~ada, 
~ice akmaya gönül ısıı gibi .Sa'd-abad'a'! 
Düşürür Kev er'! ol hau-ı dil-ara yada, 
l'\ice akmaya gönül su gibi Sa'd-abad'a'! 

Sürmeli gözlil, güzel ~üılü gazlılin anda, 
Zer kemerli, beli hançerli ciidnan anda, 
.Bi-hus<ıs aradığım sU\'-1 hırfımh anda, 
l'\ice akmaya gönül 611 s:ibi Sa'd-abid'a! 

G6rOp ot tarh-ı clil-lrf.}1 Nedim'i şeydi 
Vasfını ey'aer iken ıe,•h-i sipihre imla 
Dedi bu mısraı bir ilr-f pikize.ecla: 
Mce akmaya göniil s_u gibi Sa'd-fıbad'a? 

1 · - Üçgr.n bi!;imindeki bu 
ileti kim kullanır? 

* Denizci 
Rasıt 
Kimyager 
Müzisyen 

6 - Bu me~hur 
nerededir? 

İtalya 
İngiltere 
Yunanistan 
Mısır 

' ı 
11 - Bu kadının giydiği el-

bisenin adı nedir? 
Gecelik 
Pjjama 
Sabahlık 
Tuvalet 

2 - Bunlardan hangisi i~in 
ı.unetli nefes lilzmıdır? 

Kornet 
Trombon 
Trompet 
Korno 

12 - Bu film, hangi m~hur 
tenorun hayatını anlatıyordu? 

Taglia\"ini 
'rito Schipa 
Benjıırnino GiiU 
Caruso 

3 - Köpeğe benzi) en bu hay 
\anı tanıyabilir misiniz? 

Kurt 
Tilki 
Çakal 
Vaşak 

8 - •Cehennem• 1 ile meş-
hur §air kimdir? 

l\lilton 
Virgil 
Dante 
Sokrat 

13 - Şık bir kadın bu eldi-
venleri nerede kullanır? 

Seyahatte 
Kokteylde 
Alış verl$te 
Baloda 

4 - Tony Curtls'ln sinema 5 - İyisi istanbulda )·cılstJI 
)ıldızı olan karısı kimdir? bu sebıe nedir? 

Betsy \"On Furstenberg Yeşil salata 
June Allyson Tere 
June Ha\'er Marul 
Janet Lcigh Karnıbahar _____ ._... ... ~,, 

• 9 - Arka 
kulesidir? 

Londra 
Piza 
Roma 
Paris 

::ı.:.. ooM 

1!l - En i) i ananas yctiııtiren 
memleket neresidir? 

Alaska 
New-York 
Hawal adalan 
Bermuda 

10 - Ortasından kolayca tıO· 
lunen bıı mey\'a hauisidit1 

Elma 
Şc.ftali 
Armut 
Erik 

l"ukandakl 15 sorunuoı te\'abını, bugünkü gazetemizin be~lnci sayfasında bulacaksınız. 

'StÇ!Mi.C'Rt>G 
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CA.PRA.Z KELİMELER ...... 

Ha:ırlagaK: ESAT HA!tlDIJN 
( (Çöıümil kolayla5tırmak için not: Soldan uta 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 ve 25 numaralar· 
a1tı bütün lı;ellmeler •K• ile ba~lımıktadır). 

Soldan sağa : Yukarıdan aşağıya: 
ı - Tel bükmekte kullanılan bir çesit kıs

tı~; •Striknin• denilen ılkalold'in çıkarıldığı 
t.lkı. 2 - Aza; Kör; Zarf edatı; A\TUpa nehir· 

~iııden biri; Gelenek. 3 - Mutfak eşyasından 
.:ı; Söz; Şimdi :Mısırda dahi kaldınlmış olan 
<r uııvan;; Ülkeler (arapça, cemi). 4 - Kabuğu
•ll tok .)'llmuşak olmasi dolaymyle kolay kırı

'Clı bir b:ıdem çeşidi; Üç beş kişinin birini ya
~1~Yıp e!Jeri ilstUndc havaya kaldırması. 5 -
lalı: işareti; Nefiy ifade eden bir önck; Bir 
~ıı kAğıdı. 6 - Unuttunıp aldatma oyunu; 

1•r hiikliır.dar; Ordu \i!Ayeti ilçelerinden biri. 
• ..... Evlilik; 'fropikal; Anıcrikada yaşıya~ \'e 

~t Ce~it böcekleri yutmakla geçinen m melı bir 
, l'\Par.. 6 - Bir paramızın kısaca ynzılışı; Ye· 
't•· 
'•ıJc nidı;sı; Kuıatma (arapça); Geri verme. 
'-Yemek; Ekftl; Hararet. 10 - Turpgillerden 
~ S~bz(: Yapılarda süs yııpmak için Jrnllanı-
1 serUef inlmiş mukavva. 11 - Başkasının 
•P o'duğtı bir seyi .kullanalı.ilmek içln verilen 
et; Gl.l biçimli mücevher: Bir feyln iki ke· 

ır ar:ısı. 12 - Yağlı kara; El içi; Kayıp: Gös· 
·~e kclime·i; Lhkal. 13 - İri, katmerli ve 
·U renkteki çiçekler! gonbabardan kı~ orta· 
a kadı:r açan bir sils bitkisi; En eski coğraf· 

1 ki+.lbım11 olan • CıhannUma • nın müellifi 
1 kelime). 14 - Boru ıeslerinden biri; Hiç

r 2anı.ın, Akıtma (arapça). 15 - •Amerikan 
·~ ~ esı. de denilen memeli hayvan; Tabaka. 

'ı: - Anodolu cobanlarının bir Çl'şit tUrkUsU; 
.~ııvaz. 17 - BUyUk ve mükellef otel; Uzunun 
·~ı; Tuttuğu işde sonuna kadar gitme. 18 -
~Uk ç:ıdır: Nifak. 10 - Yılan balığına ben· 

en fakt, ~ enilmeyen bir balık (iki kelime); 
r Eöz1 tüsbUtUn ters anlamak (uç kelime). 
t ..... Bi:- un11muz; Alafranga musikide bir bes
ı lrıo e erlerini sıralamakta kullanılan kısa 
r lıle; Azarlama (arapça) . 21 - Vaktiyle mil· 
l ~erı kurutmak için kullanılan ~ey; VA de Anı; 
,1 te•ıt b&§lık; Bir nota; Terıi malzemesinden 

• ~ 22 -- Aldatıp pahalı Yt-rmek; İnce ,.e sık 
~ 'tınıış bir çeşıt yünlü kumaş; Doğrudan 
~u· a &teşe gösterilerek veya bir kab içinde 
~:ırak pişirilen et. 23 - f lol (farsça); 

~ 

ı - Sivri ve uzun olmayan; Bir sebze; Ken
di iradesiyle değil de başkalarının tesiriyle ha· 
reket ede:ı kimse; Bir kAğıt o~'Unu; modaya uy
gun gMneıı. 2 - Bir uzvumuz; Beyan edatı; Ne
ıakct~iz.Hit. 3 - Ltıyık; Avrupa basşehirlerlnden 
blrf; Bir m:ıden: Dış. 4 - Aylardan biri; Gözet
leyici (arapça); Bir nida; Şahsi. 5 - Yaşıt; Muit· 
IA ''ilayeti ilçelerinden biri; Çi\'I. 6 - Bazılarınca 

spor sanılan bir oyun; Bir içki; Su; L~~enin 
ark:ıd:ı!•· 7 - isim; Kadın hükümdar; Üstiine 
ren\a blr madde bulaşmak; Çok iyi. 8 - Eski
den k:ıllaı::lan beş kilometrelik mesafe ölçllsU; 
Talil; B:m ha~talıkların clevası: Cebelitarık bo
ğazında bir liman §chri. 9 - Snrlyumun kimya 
işareti; Bfr tezyit nidıısı; Dudııkların çıkardığı 

düd!J • ses!; Eşkenar dörtgen. 10 - Prensip <a· 
rapça); Ağzı dar, altı geniş meşinden su kabı; 
Bir renk; Hir nota. 11 - Resmi makamlarca ko
nulmuş, üstüne cıkılmaz f iyat: İlletli §İş; Doğru 
dilrü~t i~~emiycn; Baş gıda. 12 - İran'ın yarı
•ıı ıuteh sbu: 'B r nota. 13 - Ncz.ir; l\'e:rme (a. 
rapça). 14 - Bir erkek ndı; Firari; Avrupa ya· 
rımadal:ırındır. biri. 15 - Mekke'ye altı saat 
mesafede bir dağ; Bir bağ; Üye. 16 - Bir hay· 
van; F:ısıl2; Cesaretlendirme (arapça). 17 -
Midenin kepazeliği; Asllz.ade bir frenk kadını; 
Uyııtuc~ ilk 18 - Şöhret; Uydurma (arapça); 
Bir göz rengi; Sahne oyunlarından biri. 10 -
Halk (yen. 1'elimelerrlı>n); Garip göriinü~lü (a· 
rapça, cemi): Bir meyva; Nişane. 20 - Açık 
kestane rengi; Şöhret; Onğıırtan; Kılıbıklığın 

aksi. 21 - Irz:; Gıcır gıcır: Arap harflerinden 
biri. 22 - t im: AşikAr; Rlr ha~lık. 23 - İç U· 

ıuvlarımızdeı: biri; Damızlık erkek at; Bir edat; 
Teb:-lyci eyleme: Dinsel tören. 24 - Nimetler 
(Ccl!li): Eğreti; Aşırılık ifade eden kelime. 
23 - Tavla sayılarından biri; Benzemek; Kaba 
bir kum~~. 

Aile erkAnından biri; Eski Mısırlıların gilnes!; 
Aklı y3tmı (arapça); Bir çağırma nidası. 24 -
Bir hakare+ söz.ti; İç UZU\'larımııdan biri; Akcl-
er C~rapç~ ). 2~ - Serç"gillerden gagası farl.a· 

ca geniş bir kuı; Erik, kaygı gibi ağaçlardan sızan 
zamk; Sanki. --

Sonsuz Yol 
CBa;ı 4 üncüde) ı 

~alcat o, ıo!or olmak, koca
~ ıı bir arabayı tek basına go
~a~ek istiyordu. Bu anusun-

ıı bahsettiği z.aman: 
h - V'ıy, parlak oğlan .. o senin 
~ Ctrtceğtn I~ mi? diye alay c
i>'orıardı. 

~1110~ zamanlarında, Sirkecide
~aı:ahvelerde tavla atarken a-

ın. biri, onunla ahbap oldu: 
b~' lstanbulda oğrcııemezsın 
~e &oforliığti ... Anadoluya gel. 
tı.! Yarın Kayseriye gidlyo
)'..., istenen seni de göturc
~tııı. Benim yanımda çalışırsın. 
~~~-de :rollıırda istcdi~ln gibi, 

C-.siyon kullanırsın. 
l~ ak~am, otobüslerden hcs~
lltiJ kesti. Ertesi gün harek"t 
~n:r· Yeni ustıısı. ufak tefek, 
~ • kara kuru bir adımdı. 0-
~lt beş, kırk yaşlarında \'ardı. 
~at .saçları tamamile a~armıs 

lı ruıin altı çômtiştu. 
~a ıtnıez, tükenmez. yollarda, 
b ~~erce gittiler. Gilneşın sıca
li J~ taraftan, motörün harııre
~~ 1ter yandan... Aksam ol-

itu \' . 
>ı f 01Iarın UstUne ~öken gcce
lı~a~rlar yırtıyor, parçalıyordu. 
tı.. .ta. çok uzakta, bir tepenin 
~11lını;. yanıp sönen ışıklardan 
~n!1 ilıbi, duran, bir köy görün 

Sa ti ki, durdular. 
~e l"sıntı, motörlln tığultusu 
tu~~Ciğı, yorgunluk uykularını 
~~ını~u. Biraz: bir şeyler ye
~ \re sonra uyıımak üzere. 
~:ıı~onu yolun kenarına aldı-

. l::kmek Ye pastırmadan i-

baret olan uıklarını açtılar. So-ı 
fôr kanepenin altından bir Ku. 
lup çıkardı, Slşenln dlbınl to
kathyarak mantarı açtı \'C kok
ladı: 

- Oh, abıhayııt be .•• 

Tahir, o zamana kadar, bira· 
dan baska bir şey içmemiş

ti. Israr kar~ısında, o dıı uieeyi 
ağzına dikti. yüztinU buruştur
du. Sonra ceketinin kolu ile d1J 
daklarını sildi. Bir parça pastır
ma aldı. 

Radyoyu açtılar, bir kadın ıe 
si işitildi: 

•Felekten bir gece çalsak ne 
olur.• 

- Ağıına ttikilrdUğümUn av
radı ... Simdi burada olsaydın 
ya! 

Tabirin omuzuna eli Ue vur
du: 

- Değil mi, aslanım? 
Nıızlanmadan içiyordu, ama, 

başının dönduğUnU hissettiği 
halde itiraf etmeğl erkekliğine 
yediremedi. Midesinin bulandı
ğını, göz: kapaklarının indiğini 
hissetti. Şi~e boşalmıştı. 

- Yatalım artık ... 
Ceketlerini alıp arabanın ar

kasına geçtiler. Bır de battani
ye vardı. Çuvalları biraz dtiıelt
tilcr. Kamyon soğan yüklü idi. 

Tahir, henüz. dalıyordu. 
Ama, yanındakinin bir el ha

reketini farkedince irkildi. 
E\'\·elA ne olduğunu an-

lıyamadı. Sonra birdenbire 
her şeyi kavradı. bittiklerini 
düşündll, fakat kıpırdamaya ta-

kati yoktu. Gözleri kıpaıııyordu. 
Öylesine bitkindi ki... _ 

Konu§maya mecali yoktu, ken 
dinden geçmişti. 

Ani bir sarsıntı ile uyandı~ı 
ıaman glineş l'Ükselmi&li. Üstü
nü başını düzeltirken başına 
l:Plttni anladı. Acaba nerelere 
g!"lml~lcrdl? Kurak bir araz.inin 
ortasınrlan ilerliyorlardı. Sağda 
ı;nlda kayalar, tepeler görilnU
yordu. 

Biraz sonra uzakta, evler be
lirdi. Knmyon yavaşlamıştı. Bir 
çarşıdan geçiyorlardı, etrafta 
dlikktınlar \•ardı. 

Tahir, kamyonun arkasından 
yavaşçı atladı. Acaba, nerede 
idi? Bir sigara )'aktı, biraz: Yil· 
rildU. Yolun kenarında bir lev
ha gördü: 

•Ball - Ankara 168 km.• 

························ 
Boynu ağrımıştı. Sol tarafına 

döndü \'C Ankaraya dönü
§ilnil. eofor Mustafanın yanına 
girişini hatırladı. Sonra, uyu-
muş .•• 

Sabahleyin, Mustafanın aesi 
ile uyandı. Ortalık henilz aydın
lanıyordu. Uyku sersem!, Mus
tafa ağabeyi çamurluğa dayan
mtş sigara içerken gördil. 

- Haydi bakalım, Tahir. Yo· 
lumuz: daha çok uıun ... 

Testinin dibinde kılan ıu tte 
yüzlerini yıkadı1ar "e sonra yo. 
la koyuldular. 

Tt:RA~ BAKm 

ımt2UVf.tt~ 
Timur/enk'in fiyatı 

Meşhur Türk halk filozofu Nas
rcddin Hoca on üçUncU asırda 

~ aşamı tır. Bir ihtimale göre 1208 
de ShTihlsarın Horto karlyesinde 
doğmuş, 1283 de Akşehird'! ölmüş
tür. Böyle olmakla herahr.r lıazı fık
ralarda, kendisinden hır asır sonra 
gelPn Timıırlf'nk ile ayni devirde ya
şamı~ gihi gö~tr.rltir. Tabii bu fıkra-
lar ~onradan hocaya mal edilmi~ler

dir. Biz de bir tanesini anlatalım: 
Timurlenk 1402 de cereyan eden Ankara meydan muharebe

sinde Osmanlı Padişahı Yıldırım Eayrz:idf ma ltlp 'e esir et
tikten sonra kıta bir mtiddet Anadoluya lılklm olmustu. Bu sı
ralarda ntikte!eri ile tanınmış olan Nureddin Hocayı da Ak
ı;ehirdf'n yanına getirtmişti. Boş zamanlarında Nasreddin Ho
ca ile konu,ur, lfıti(elerine gUierdi. Bir gun yine kareı karşıya 
otururlarken Timur sormu~tu: 

- Hoca, ben eğer satılık kale olsa idim, kaç para ederdim. 
?\asrcddin Hoca diıştinmeden cevap vcrmi&ti: 
- On altın. 
Timur suratını aımı~tı. 
- Ne sö)·l~rsin, benim ~·alnız üzerimdeki kürk on altın-

dan fazla eder. 
Hoca gülmUstü: 
- Ben, esıısen üzerinizdeki kürke on altın vermi~tim. Yoksa, 

sizin değeriniz bu kadar değildir. 

Biraz da mahdum beye kolsm 
Muhitilmaarif adlı eseri ve felse-

feye ait yazılarile tanınmış olan 
'e 1909 - 1911 senelerinde iki defa 
Maarif Nazırlığı )·apan Emrullah E
fendi, ilim \'e fazlı ile olduğu kadar 
dalgınlığı ile de m~şhurdu. Bir gün 
Adaya lıleyen \•apurlard-.n birine 
binmişti, Yolda f'linl cebine sokmuş, 
hir avuç fıstık çıkararak yemeğe baş 

• larnıştı. Derken bir avuç, bir nuç 
daha almıfi \'e kendi kendine: 

- l'\e iyi olmu& da fıstık almışım, beni oyaladı, diye 6Öyle· 
nirken yanında bulunar.' ba~ka bir l·oku: 

- Beyfendi, mUsaaie buyurursanız, biraz. da bizim mahdum 
beye kalsın, dcml&ti. 

Emrullah Efendi, torıarlanmı~ '\'e Clz:Ur dilemişti. Çünkü ken
di cebi yerine elini yanındııki ~;okunun cebine sokmuş ,.e fıstık
ları da orııdan ıılmıstt . - * 

YAZISIZ 

[Q) 
I 

- t~erde bir tlrbü$OD bıtlımıduı mı'! 

- Fakat ayıp ediyorsunuı memur bey ... Ben kuuuıın cok ıa
ın.lml arkaıhfıyım.. 

-----------------------------------------------------------------------------______; 
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Galatas ray 
ı • ı ber 

- Beograd 
ere kaldı 

• 1 

Müsabaka, 
bilhassa devrenin 

• 
serı ve sert cereyan etti • Sarı kırmızılılar 

hakim oynadı 
1 • 

sonlarına doğru 

Bıı• .. iiıı Beşiktıış 
:&lısafır Beograd.ski takımı, 

llçüncu maçını, dun Dolma. 
bahçe stadında Galatasaray ile 
~aptı. Dort bınl asma)an bır 
.se)ırci kütle ı onUnde yapılan 
maça takımlar şbyle birer 
l.:adro ıle çıkmıslardı: 

Galatasara): 'furgay - Naci, 
Alı - Özcan, Muzaffer, Ro
ber • Güna)dın, llıkmet, Su
at, Hılmi, Bülent: 

Beogradski: S\ etko\ iç • 0-
dano\Jç, Roz.lç - l\:aloparovic;, 
l\lıla\ano\",· Da\ido\'lç • Spaiç, 
Antıç, Zoklç, Stankovıç. 

Hakem Feridun Kılıç. 
Hemen ılk dakikada Yugos

lavlar soldan bir hucum )&ptı. 
lar Solaçığın Muzafferi atlata· 
rak ) aptığı orta~ ı sağ iç enfes 
bır kafa ''Uruşile tamamlıyarak 
takımına bır gol kazandırdı. 

Cıla ıasara) lıların 1'ııgoslıv kale ine 

Birinci dakika tamamlanma
dan )apılan bu ı:ol Galatasara. 
) ı harekete getirir gibi oldu. 
Sarı - kırmızılılar, rüzgarın da 
yardımı ile beşinci dakikadan 
ıtıbarcn hUcum teşebbüsünü 
hıssedılır şekilde ele aldılar. 
}'akat üı;tuste )aptıkları hü
cumlardan netice almağa mu
' affak olamadılar. Galatasaray-ı 
lılar bilhassa 17, 20 ve 25 inci " 1 
dakıkalarda ~akaladıklan üç GÜNDÜZ GÖZÜYL~ ı----mühim fırsattan bırini kulla- ı ___ "'!""' _____ , ______ _ 

nabılselerdi, de\·renin ortalann 
da beraberlık golünü çıkarmış 
olacaklardı. 

Deucnin sonlarına doğru 
Yugo av solaçığının sert \C 

fa\ ullu bir şarjı neticesinde 
Alı sakatlandı, yerine sol beke 
:Fazıl girdi. 

Dene Galatasarayın netice
siz baskısı de\·ıım ederken 1-0 
Yugosla\ !arın lehine bitti. 

İKİM'İ Dl:\'RE 

İkınci de\'l'Cde Galatasaray 
takımında Güna)dının yerine 
ağ açığa Suat geçmiş, Kamil 

unurfora alınmış, kalede de 
'l'urga) ın ) crınde l\.Ictın oynu
)Ordu. 

Deue ha)li sert \e mücadc
lelı bır tempo ılc başladı. Hü
cum teşebbüsü )ıne G:ı::ıtasa. 
ı ayda idi. Fakat on sekiz içi. 
ne kadar goturdlikleri hUcu· 
mu bir turlil nelicelendıremi· 
)Orlardı. 

Nihayet )'irmiocl dakikada 
oı tadan yapılan bır hilı.:umda 
orta3a ka)arak topu )akalıyan 
Bülent, köşe)i bulan sağ bir 
~ulle Galatasarayın beraberlik 
goliınil yaptı. 

Hemen akabinde Galatasa- ı 
ra) lılar yine ortadan yaptıkları 
bır hücumda Kamil, kendisini ı 
kaleci ılc karşı kar§ıya bıra
kan mükemmel bir fırsattan is 
llfade edemedi. 1 

Otuzuncu dakıkada Galatasa. 
ray bır ıol tehlikesi atlattı: 
Sa açığın y:ıptığı ortayı, san
trfor kaleye Uç metre mesafe
den sıkı bir şutle tamamladı. 
:Fakat top üst direğe çarparak 
uzaklaştı. 

Son on beş dakikada iki ta
kım da galibiyet golU için çok 
talıştılarsa da neticeyi değişti. 
rcmediler. Son dakikada Ga. 
latasaraylılar mükemmel bir 
fır at kaçırdılar. 

Maç, l·l beraberlikle sona 
erdi. • 

Sedat TAYLA!\' 

Tt;RKİ1'E KÜREK 
BİRİXClLiGt 

Buı;:un saat 15,30 da Beykoz 
ko) unda, stanbul, Ankara \'e 
:Kocaeli bolgelerinin iştirakilc 
1052 Türkıye Kürek Birincilıği 
)apılacaktır. 

-o--
''e(a Stadında )apılacak maçlar 

21.0.1952 pazar giinü Vefa 
Stadında ~apılacak olan maç
lar: 

Saat 9.30 da Adalet (Ama
tor) - Adalet (Profesyonel). 

S.ıat 11.30 da Vefa - Defter
dar. 

Saat 13 30 da Allınay - Ha· 
)iç. 

u 
-=---- -----~ y raları 

Yazan : GÜNDÜZ KILIÇ 

Bir r.nc enci buı;iinl<·ııle C:ahıt:ısarayın kıymetli. genç ~e 
dinaınık saı;açı ı :\lulıtar Tunc:ılt:ın ehcmmi)etsiz htr 

antrenman nı.ıçrnda s:ıkatlanıvermişti. O giine kadar her 
ınaçta blrııı clııha tcralıl.i e<lcn l\luhtar nihayet İs\'eç • Tüı:· 
kiyı: milli temasında fuıbcl tarihimize yeni bir zafer eklenıı· 
ye b:ıljlı~ıı amil ol:ıcaı. derecede mu,·affakiyetltr de göster

mişti. Kendi indrn klübü" milli takını daha pek~ok ~stif_a~e 
ctnıh c haıırlanırkl'n o menhus ka1.a başına gell\ erdı. Klu· 
bünUn yaııtıı1ı bir h:ı11rlık maçıııda takımına gol kaıandır
nıak iimiıli)le her L:ıb:ıyiğitin gircmi~eceği bir karambola 
girireıdi \e onu oraıl:ın iir elenmiş. mah\olnıus bir dizle 
baygın ı;ıkarılıla'". Ak·ılıiııde l\luhların teda\·isi için proj~lt?r, 
teklifler biı·biriui iko~·aladı durdu. Onu A vrnpaya, amclıvat 
yapılnıa .. ı için l ollnmıığa bile karar ,·erdiler. G:ııeleleı· Ü· 
tun sütun bu vefakar \C tÖınert )"arılımları alk15laılılar. l'a· 
kat ) :ı\'DS 3 a\ aş lt:.-r i im izde olduğu gibi bu coskunluk gev· 
5Nlikçe gc,~cıli. :lllııhtarn brsı duyulan ilk alaka ihmale 
k.ıdar vaı t\l'rıli. r.:ımi-ı.:-ır kenıli kredini tedaviye karar ver· 
ıli. Tedavi inin en ha it \'e ekonomik şekli de istiralıatti. 
Spordan mecburen ıızak k:ılacağı ?amanı 'atani n7ifeı.inl 
bitinneğe hasretme) i dıi~ünılü 'c \"edek ~ııbay okuluna gi· 
dcbllmek için kltibünd!'n mii aade j tedi. llluhtar Aıık:ıraya 
gidince artık onu biç nn~an soran kalmadı gitti. rakat niha· 
yet tran fer ayıııda trl.ıaı hatırlandı ve önümüzdeki sene 
ondan i tifade lmk!iurndır diişiinccsiyle kontratının yenilen· 
miyecejtini kendi ine ıc men blldirdiler. Halbuki onun fcıla· 
karlığını, rr.faklirlığını, renk a kını yakinen bilen bizler dizi· 
nln çok 5ükiir artık n :ığı yukarı tanıaınb le iyileljtiğini iliiıl

yor, lıaber alı~or ıla r.\inip duruyorduk. Bö}·lelikle dizinden 
sonra kalbinde de hir yara açıldı :'.\luhtarcığın.- Diı geçer 
~mma, gönül ) arn ı l.ol:ıy kolay iylleşir mi hiç! •• 

Zira ı;tiııül yarası ncster yarasından bin kere beterdir 
derler. 

KESKiN SlRKELER. 

G eçen hafta bir nelızccik. son hazırlık maçlarında oyıınt·u· 
ların hırçınhklaı ındıın iizülerck bahsctmistim. Daha son· 

ra aha kenarındaki icl:ırecilerin de taşkın, sinirli hareket 
tarzlanııı, •thcatral• jc•Uerinl hatıı·Jıyarak kendi kendime 
•asıl onlnr! :ısıl cnlaı· ! · dcılim durdum. nu 'Zatların takımları 

için paralandıklannı, taraftarlarına bö) lece anlatmı)a acaba ne 
ihtiyaçları var ıli) e rlc düşündiim. ~e olursa ol un lıu tııh;ıf 

bir propaganda idi doğrusu" Birinci liği teşkil eılen klüple
rinıizln aralarındaki ı.m vet farkı gün geçtikçe kolıı)ltkla 

f:ıı kedilecek <c-kilde m:alı) or. Bu memleket fulbolü için nm· 
hakkak ki fılyd:ılı bir ıleği medir. Gelgelclim gönüı maçlarda 
neticeler ne olursa olsun eski 'e ııoııüler büyük klüplerimizin 
''ekarlannı, lhti nnılarını, riılıliyetlerini, titizlikle muhafua 
etmelerini f tiyor. .Seneltrdenberi fngilterrılc ~·eni! in, ye. 

ııilme in ha5mrtlnl r.r.rre t.aılar kaybetmlyen ,\rsenal gibi." 

Öyle ki nasıl diğer kiidikler bugün onların kuvvetlerine ya. 

nasmı)a çalışı)orl:ırs:ı, nyneo yarın ıfa ı·ekarlarına, ihtişam· 

lanna ula&mağa çalıalımnlar. Rllhas a senelerdir başta sıra· 

Janan 3 · 4 klübümüziin idarec:leri görmü5, geçirmişlerin o 
asil, ölçiilıi harrJ.rtlerinl elden bırakma~1p delikanlılık ~a· 

ğında dlyebllecdimlz diğerlerininkilerin heyecanlarına, tas
kınlıklnrına, keskintıklerinc biç bir zaman uymamalıdırlar". 

bir hücumu 

ror 

Bugünkü 
Mühim 
Maç 
Şehrimizde bulunan Yu

go~la\') anın Deogradski takı
mı bugün dördüncü ve son 
maçını Besikta~la yapacak
ur. Fenerbahr;e~·e 3-1 mağ
lOp olap. Beyoğlu poru 5-1 
yenen ,-e Galata arnyla 1-1 
berabere kalan Yugoslavla· 
rın karşısında Beşiktaşlıla· 
rın alacağı ne.tice merakla 
beklenmektedir. Sezon başın 
da biraz formlanndan kay
betmiş olarak gördüğümüz 
Siyah - Beyazlılara hl'günkU 
macta muvaffakıyetler di· 
leriz . .Maç, Dolmabalıc;e Sla· 
dında saat 16 da o~nanacak· 
tır. 

• T rbiyesi Merkez Danış 
Kurulu dün toplandı 

Ankara, 20 (Anka) - B. T. 
.Merkez. Danışma Kurulu Hel
sınki Olımpiyatlarından sonra 
dün ilk defa toplanmıştır. 

Gündeme ıec;ilmeden ev\·el 
B. T. Genel Müdür \'ekili Ce
mal Alpman kendisinden evvel 
spor tcskiliılımızı tedvir eden 
Danyal Akbel'in faaliyeti hak. 
kında konuşmuş \'e te~ekklir 
etmiştir. 

Bu kısa konu~llladan sonra 
gündeme geçilmiş ve ..\lerket 

evvel yaptığı toplantıda tutu
lan zabıt okunarak imza cdıl· 

1 

Danışma Kurulunun bundan 

mişUr. 
I'ederas)on bütçelerınln mu 

zakere sırası Spor oyunları fe. 
derasyonunda idi. Sunmuş ol
duğu bütçe taslağı ittifakla ve 
Federasyon Başkanına gö~ter
mis oldui':u faali) etten dolayı 
da tesekkür edilerek kabul e
dildi 

Futbol federasyonunun bütçe 
müzakeresi uzun 'ürü~meler 
neticesinde kabul edilmiş ve 

' Federasyonun ileride tutacağı 
yol hakkında da kendisine e\'· 
velce verilen kararlar daire
sinde hareket edilmesi sö~·len. 
nıişür. 

1. 

un Basketle Yu 
l -36 ma" 

Maç çok heyecanlı oldu ve iki defa temdit edildi. Halk 
oyuncularımıza tezahürat yaptı. 

Jılılletlerarası Üçuncu İstan· 
bul Basketbol Turnuvası maç
larına dün gece de, tribünleri 
tamamen dolduran kalabalık 
bir seyırcl kütlesi önlinde Spor 
ve Sergi S:ırayında devam edil
di. 

Gecenin ilk nıacı Avusturya
lı ve Tiirk h:ıkenılerin idare
sinde lran ile Fransa arasında 
oynandı. 

Rakibine nazaran <;ok kuv
\'elli bir takım manzarası ar
zedcn \e turnuva şıımpiyonlu
ğuna namzet takımlardan biri 
olan f'ran a: ilk devreyi kolay. 
ca 26-13 kazandı. İkinci dev
rede, aradaki farkı daha da 
artıran Fransız takımı oyunu 
52-33 lehine sona erdirdi. 

Türki)e - \"ugo lav)a 
Gecenin ikinci maçı Türk tn 

kımı ile Yugoslav takımı ara· 
sında cel'cyan etli. Saat 21.30 
da oyuna Tiirk takımı genç kad 
rosuyla: Altan, YUkscl, Giincy, 
Ya lc;ın, Turan sekli nele sahaya 
dizildiler. Yugoslavlar ilk beş
leriyle ~ahada. Salonda umum1 
bir heyecan hava ı var. Oyunu 
Fransız ve İranlı hakemler lda 
re ediyor. Giiney bir ceza atı
şını sayıya tebdil etti. Yugos
la\lar pota altında Altıının e
linden kaptıkları topu sepete 
diişürdülcr. Her iki takım da 
topla fazla oynuyor \·e dolayısly 
le sayı almıyorlardı. Altanın 
b:ısketiyle 3- .!2 olduk. Bir ce
za atışıyla vaziyet 3-3 oldu. 
Oyunun ilk beşinci dekika ı 
bitti. Ttirk takımı Yüksel va
sıtasMe sık sık s{it deniyor
lar, fakat şutlar şanssız. pota· 
dan geri diinüyor Turanın ye
rine Cemil gireli. Birıız sonra 
Yalçın, Okayanın yerine. gir· 
di, Yalım da takıma dahil ol -

du. Allana pota altında fa\ul 
yaptılar. Favuller kaçtı, fakat 
~ine Altan topu kaparak bir 
basket yaptı. Yugoslavlar he 
men mukabele ettiler. Sayılar 
5-5. Güneyin yerine Yalçın 
girdi. YugosJa\•lar bir baskP.l 
kaydettiler. Altan çok giiıel bir 
ha:.ketle beraberliği temin et
ti, ''aziyct 7-7. Devrenin orta
sında Yugo~lavya 9-7 önde. 
Yilksel çıktı ve Sadi oyuna gir. 
di. Altan bir ı;ift favulu kay
bettikten sonra Yugoslavlar iki 
ha ket clalıa yaptılar. 13-7 
Tiirk takımı mağlup \•azlyete 
dii~til. Yalımın ~ok güzel bir 
basketi, ~ayı. Skor 13-9 aley· 
hımize. Sacit bir şut denedi, 
fakat şanssız. De\•rcnin bitme
sine 5 dakika \"ar 16-!> mağ
lCıbuz. Bizimkiler boy faiklye· 
tine rağmen topu rakiplerine 
kaııtırıvor ve fırsatlardan isti
fade ecİr.miyorlar. Karşılıklı hl· 
rer ceza sayısı yapıldı. Saclclın 
b:ı~ketiyle 12 olduk. Yugosla\'· 
lar derhal mukabele ettiler. 
Turanın basketiyle ~ayılar 19-
14 aleyhimize de\'aın ecliyor. Sa 
cıt ~ok giizel bir basket daha 
yaptı. Skor 19-16. Seyirciler 
co tular. Takımı tcşçl ediyor
lar. llir fı~ atı anssızlık ~ li· 
ziindl'n kaçırdık \e dcHe bu 
ŞC'kllcle sona erdi. 

Iliıiın takım. fazla hevccan 
ıoaikiyle bazı toplara hfıkim o
lamadı 'e müsa\'l şartlarla C'C
re\'an eden macın bu devresi
ni · 19-16 mağlüp bitirdi. 

Bu de\ re zarfında. takımın 
en çok savı yapan elemanı o· 
)arak tanınan, Yalçın Granitin 
6 şutu da s:m yapamadan hc
lıa etmesi; kaçırılan f:ıvullcr, 
lıiı.imkilerin daha fazla s:ıyı ya. 
pabilınelerinl imkfınsız kıldı. 

mukabele ettiler. Oyunun bilJ!l~ 
sine 14 dakika \"ar. Bir bas\:e 
kazanan Yugoslavlar 24 oldll" 
lar. Yarım basket farkla arı; 
de~ iz. Altan ve Turan takııt1 
girdiler. Iliıimkiler c:ut derıc· 

" ~· mcğe başladılar. Netice atırı r· 
mı\ or. Yalım ve Yalçının ~-e. 
le~ine Yüksel ve Oka\'a gird!' 
lcr. Oyu11un bitmesine. 9 dıı;~: 
ka var. Oyun çok hızlandı. ·et 
ten, kendisine yapılan bir ç'.,. 
fııvulu da kaçırdı. Yugosla\') 1 
nın kazandığı baskete YülıS~ 
mukabele etli. Lehimize ol• 
\'annı basketlik fark de,·ant c
• d3' 
diyor. 27-26 galip durunt ir· 
~ ız. Yalım ve Cemil oyuna ~~· 
diler. Oyunun bitmesine 5 11 
kika var. Sinirli ve heyecan ıt1 
bir hava hem oyunculara hC ıı 
de seyircilere hfıkim. o~·ıı 
cok zevkli bir şekilde de\'am ~ 
diyor. Allana yine bır ç 

1
• 

rıı,·ul yaptılar. Bir sayı kaYd~ıe 
tik. Yugo lavlar bir baskC ıı 
lıeralıerli~i temin etliler .. S\ 
iiç dakika. Allanın baskctı. ~I 
zi tekrar galip duruma gcçır t 
30-28 öndcyh. Yugoslın')·a te y 
nik favıılden bir savı daha ıııı 

. 1 ıı· 
hcttl. Arkasından bir favu 1 tışını daha sa~ 1 yaptılar. sari· 
lar 30-30. 1\laçın en kritik fı!l ~ 
Yugo la\ lar topu kaptırmam~. 
istiyorhır Gonk çaldı. Maç b s 
rabcre nihayetlendiği için 5 6 
klka uzatıldı. ·ıı· 

Uzun bir frizden sonra. '\ti· 
goslavlar bir basket kaydc~ıı· 
!er. Yiiksel, uzun bir şutla ıı 
na mukabele etti. Yugoslavla~p 
ikinci basketine Cemil ce\' s· 
,·erdi. Sayılar 34-34. yugo ,. 
lavya topu kaptırmamağa çııı 
!ışıyor. Topu kaptık. Aıtaııcıfl 
basketine mukabele eltilers.:s~ 
bizde. Temclilll de\Te 3 t+ 
sona erince, nizamname mu •C' 
bince uzatıldı. Salonda hC~ıı· 
can son raddesine çıkmıs 
lunuyor. tı~ 

De,•re başladı. Topu kaP 11 
ve hasım sahaya indik. All11 s
cok güzel bir sıyrılışla bir b~!· 
ket yaptı. 38-36 öndeyiz:; O" 

zimkller mu\'affakıyetli bır r· 
yalama sistemi tatbik edi~~t 
!ar. Topu kaptırdık. Bir fa' ııt 
at ışını kaçırdılar. Top tek'rt· 
bizde. Ovunun son sani)•cle c
Bitiriş sıongu ile yüzlerce s \· 
ylrcl sahava fırladı. Yalım. ~ı· 
tan ve diğer oyuncular olll 11• 
lara alınarak sahadan çıkarı 
yorlar. 

Tiirk takı! diln gece ~.~; 
dolduran oyunu ve fyi rorınu~ ol 
haklı bir galibiyet kazanmış 
c!u. 

* " Bu gece saat :?O de Yu~0_s1;,. 

aat 15 30 da \ela - Tak-
11im. 

Gönül bu, daha nell'r neler arzu etmlyo'" ki." Ankara korkurhipiklerine dllıl ete deum edilmiıtır ve binicileri miı, birçok mu,·affakıyct l.ıma. 
naralı: halkın takdirini toplamıılardır. 'Resim, bir subay,. maniayı asarken ı::üstcrh·or. 

tkinC'i devreye Saeit. Cemil, 
Yalım, Sadi ve Yalçın şeklin
de çıktık. Sadiye yapılan favu
lü maale ef kaybettik ve onu 
takiben Yugoslav 10 numarası 
bir basket yaptı. Buna Sacit \'e 
Yalçın vasıtasiyle cevap ver
dik, 21-2p yaklaşmış bulunu
yoruz. Cemile bir favul yaptı
lar. Atarsak beraberiz. Cemil: 
beraberliği tesis etti. Skor 21-
21. Şimdi daha mütevazin bir 
o~·lın seyrediyoruz. ~luazzam 
bir uğultu, bi1jm takımın ma
neviyatını yükseltmeye calısı· 
yor. Yalçın ,bir cl'za atısını ela 
ha sayıya ~evirdi. 22-21 öne 
ı:ectlk. Yalçının pota altında 
demarke kalarak attı~ı basket, 
seyircileri ı;(aleyana getirdi. Va 
ziyet 24-21 lehimize. Çok renk 
li \'e tamamen gençlerden mil
tesekkil bir seyirci kütlesi; 
muttasıl bağırıyor. alkışlıyor, 
hareket ediyor ••. Spor ve Sergi 
Sarayı teşvik a\•azcleriyle çın
lıyor. Yalçın bir ceza sayısı 
daha y;.ptı. Bir ceza sayısı llo 

~ a - Fransa; 21.ao da Tur,, 
~e - İtalya karsıla~acakl 
dır. 


