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General faksiç, fugoslavya 
Tiirkiye'nin yanındadır, dedi 
Temaslarını bitiren Yugoslav 

İstanbul' dan Belgrad' a 

askeri heyeti, buqün 
hareket ediyor 

· Montgonıery Napo!i'de, Trakya' nın savonnıası, 
işbirliği ile kabil, dedi Türk· Yuııa ı · Yııgoslav 

Hakkımız 
Yok 

1'AZAS: 

Ahmet Emin YALMAN 

Kağr1man 27 ITrlgrartal - Gc 
rryi Kafmnanda grçirılik. ile 

nıiı rtektriği, su~·u olma~ an bir 
llçe rncrke1i.. Karanlıkta :uyu. 
dıım. Trdarik~iz dau:ınmısım. 
\anımda ne kibrit, ne mum ,·ar. 
l'akat nikbin tabiatını, bu )·ok· 
ı;uz.luğu \'C çnl't' iıJlği derhal ba· 
na bir nimet gibi go ~erdi. oZI· 
firi karanlık 'c u) kumun kat
ması; memleketin, nabzını ) ok· 
lamak için ne de U)gıtn bir fır· 
ı.at haurladı• di)c düşündüm. 
'Kars'ın kıymetli \'ali 1 ~;i~ad A· 
kın'dan \'e \'etrriner ıüılürün
drn işittiğim ö7ler. mrmlekct 
ufuklarınıla dolıı mam İ('in bir 
harrkrt nokta ı dh e zihnime ta. 
kılılı. 

,\nlattıklanna göre Amerikan 
flitısacli \'arıtım idaresinin An· 
karadaki lenısilcilerlyle, baytar· 
Jardan YC lıny\·aııcılık mütehas· 
sıslarından miirekkep bir grup; 
Kars, Erzurum, Ağn'yı ılolaşmıtı: 
,.e neticede u knnaatl ifade ct
mi tir: 

Pre,·cze zaforinin 414 üncü yıldonlimü ,.e Donanma Günü dün 
kutlanmıştır. ı:iaat 10 da Sultanahmct meydanında toplanan De
niz Harp Okulu öğrencileri, k:ıra \C deniz birlikleri, bando 
refakatinde Taksime hareket ctmi terdir. Önce abideye bir çe
lenk konmus \'C mütr.aktben Beşikta Barbaros abidesinde par
lak bir nnma mera imi ~npılmıstır. Göleüktcki anma töıeninde 
de deniz.allı filosu komutanı Tuğamiral Fahri Korut üı I;; bir 

hitabeıle bulunmu5tur. 

Birkaç sündenberi Ankarada 
bulunan Yugoslav askeri h<'yeti 
dün şehrimize dönmU~tür. 

Heyet bnskanı Tümgeneral 
Pavle Yaksiç kendisiyle sörü· 
şen bir arkadaşımıza seyahat jn. 

tıbalarını anlatarak ezcümle şun 
ları söylemiştir: 

•- Geldiğimiz \ 'akit de belirt
tiğim sıbi Türkiycye ve Türk 
ordusuna yaptığımız ziyaretin 
gaycsı, Türkiycnin askeri erka
nı ile ~ah~i bir münasebetin te
sisi 'c g<'lişmcsidir. Bu suretle 
milletlerimiz ,.c bilhassa ordu
larımız arasındaki dostluk derin
le5mektc \'e kuwetlenmektedir. 

Mcmleketlerimiz arasındaki İŞ· 
birliğinin, %iyaret ,.e tanısma 

safhasında. intıbak balındc oldu
r:u kanaatindeyim. 

l\lcmleketim için barışın el
zem olduğunu, ' 'e bu meyanda 
mefkureleri barış olan bütün 
milletlrrle ve bilhassa Türkiye 
\'e Yunanistanla olan ışbirliğimi-

<Devamı Sa: 5 Sü: lde> 

Basılan kumarhanede yakalananlar Emniyete görüriilü rkrn 

Bir kunıar ocagının j 
basıhşının safhaları 1 

70 bin lira ele geçirildi. Kumarhanede 
yakalananlann adlannı bildiriyoruz 

A YDOGAS ÖSOJ. 

ııTurklyrnln bu üç ,nAyetl 
hay,·ancılığın iııki arı için dün
~ anın en mü ait, c.n cazip bölge. 
sidir. Şimdikinden yirmi misli 
Caılasıyle altmış milyon b:ış hay. 
'an br leycblllr. l'\lodem usul· 
terden i tlraıle, i) i be leme, iyi 
bakımla, sahanın hayvancılık ge. 
lirini ·üı misli arttırmak müm- Adliye \'e Polis l\lulıabiri 
kündiir.. Gecenin ileri saatlerinde, sız nci şube müdürü Necdet Uğ ır, 

Yugosla\' askeri heyeti, ('ankayada \erilen çayda Cumhurbaşkanı Celal Rayar'la lılrlikte. Cumhur· 
başkanının sağındaki heyet ba~kanı, solundaki de Yugoı. lavya Bii) ük Elrisldir. 

lnönü Bursa'da, idare 
fİ det yolundadır, dedi 
C.H.P. Genel Sekreteri Güle k, Kayseri' deki konuşmasın
da, iktidarla muhalefetin işbirliği için 9 şart öne sürdü 

EC\'CT GÜRESİN 
Vfld rl111tt 

Bursa, 27 - C.11.P. Genel Baş. 
kanı İsmet inöniı bu sabah Mü
dnnyn yolile Bursaya gelmiştir. 
•Bandırma• \3purilc saat 12,15 
de .'\ludanyaya varan İnönü, ~r.· 
nıi iskrlcye yanaşmadan m·vrl 
C. 11. P. mensuplarının ıııotör. 
)erile karşılanmıştı. nu arada 
Miıdanra iskelesi de Mudanyalı 
tarla dolmuştu. 

<Drnmı Sa: 4, Sii: G da) 
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Ge:;isi11ıle11 

ECVET GÜRESi:>\ 

lsay~r, Atinaya 
<<Savarona>> 
• 

ile gidecek 
Ankara, 27 - Atina radyosu· 

nun bu akşam bildirdiğine göre, 
Türkiye Cumhurbaskanı CelAI 
Bayar, Kral Paul'iln davetlisi 
olarak 17 kasımda Yunanlstanı 
ziyaret cde<''ktir. 

Cctal Bayar, iki muhrip ·da
katinde Savarona yatı ile Pire
ye gelecektir. Yat, Yunan kara
suları sınırında donanma tara
fından karşılanacaktır. 

Saray teşrifat dairesi, Türkiye 
Cumhurbaşkanı şerefine yapıla
cak kabul resimler) programını 
h:İz.ırlamağa başlamıştır. Bayar'a 
Yıınanistanda muhteşem bir is
tikbal yapılmak üzere bütün il
ı;ililcrce şimdiden faaliyete ge
çilmiştir. 

Programa göre, Cumhurbaşka
nı Crl;il Bayar, karaya Pirc'de 
Paşa limanında çıkacak ve Kral 
raul tarafından karşılanacaktır. 

Bayar. Kralın misafiri clarak 
altı • )"cdl gUn Yunanistanda ka
lacaktır. 

Naup!lon'da Yunan donanma
sını tcltiş edecek, SelAnikte de 
Türkiye Cumhurbafikanının hu
zurunda muazzam bir askeri ge
çit resmi yapılacaktır. 

Milli Savunma 
Yüksek Kurulu 
Toplandı 

Ilıuu.ı Jluhablrinıiz4ı" 

Ankara 27 - Mılli Sa\'Unma 
yüksek kurulu bugün Basbakan 
Adnan Menderesin baskanlığın· 
da toplanmış ve son günlerde 
yapılan askeri tem:ıslar üzerin· 
de fikir teatisinde bulunulmu,. 
tur. 
XATO Türk hryeti başkanı gitti 

niJgiti ağızlarılAn çıkan bu ~·atağınızda tatlı tatlı uyurken kapının Öniinde, §ehrin rntıh\eli: 
~öılerin tesiriyle ılii~ünceye ılal· biz eroincilerin peşinde koştuk, semtlerini tar:ıy:ıcak olan .:ıkip · 
ılıın. nrınrk hütiin hütçcıni1in esrar tekkelerini yakalnınıyn ç:ı teri teskıl ctİnişti. Ben de he 
)rkiınunu :ışan bir milli gelire, lıştık \'e kum:ırhaneler bastı\:. men kaçakçılık grupundıın nllla· 
~ atnız iiç , il ayette hay\':ıneıltğı Sabaha karşı, on binlerce li· vin Ce\·adın jipine atladım, yol1 
bütiin modem icaııtarıyle yürlit· ranın döndüğü bir bakara s:ı· koyulduk. 

Blldlri110• 

ı Bursıı, 27 - Bir ins:ının umu-
mi efkar tarafından sc\ ilnırsi t - .. .. 
herhalde çok giızcl ~ey. nonıı ılun lı.tanbulılan ayrılırken halkı sel:imlı)oı· 

Ankara 27 (Hususi) - NATO 
kuv\'etlerinde Tilrk askeri teye 
ti başkanlığına tayin edilen ye· 
ni Korgencrallerimizden İhsan 
Eriç Parise gitmiştir. 

mek ve kesir bir çnlt maya dal· lonu meydana çıkardık, lçerisın· lık l , inıiz sersrrilerin lçtim:ı 
nıak suretiyle varılabilir. Islah de milyoner, tüccar. •;ali o~lu hnlınde bulunduğu Galat; "e 
tl'dbirleri &imdiden, mahdut öl- emekli ağır ceı:ı reısl gibi ka Tophane semtlerini sıkı bir tara· 
çüde de olsa, ele alınmış ,.e hay. dınlı erkekli 24 ki~iyi suç lile!le· mndnn geçirmek oldu. 

1 Tlem bu hal insana başka biri ------------- ------------

nesc, başka bir zevk \'e gurur D g B t d ek• d veriy~r. Seyal~atlerinde . y~pılan 1 o u ve a 1 a 1 1 ra yo 
rrt uyandıneı, ümit vcrlri nrtl- ri)le beraber ~aknladık. Jipi müna-:ip bir )ere bıraktık 
relere vanlmı tır Diişünlin bir Cuma gecesi, 1 t:ınbul •hrı, t:ın sonra, Tophanenin karan\ı:t 
kere .• Yerli koyu~dan alınan iki blitün cmni~·e~ pıüdli':l~ğü men: sok:ıklarına dalarak k:ıhvele:e 
buçuk liralık yapağı gelirine ~plarının ıştınık ettığı ~~umı girdik. şüpheli •ahısların rzerle· 
karşılık bir l\lerinostan, senede bır arama • tarama) a tabı ta r ini :ıradık, eroincilerle ~ ans Yargıtay na kantınıııa Selim :Sa· 
kırk liradan faz.la yün para 1 le· tuldu. ettik. esrnrcı!arı ele geçir· .. k. riz Akyollu'nun srçilıtiğinl bil-
rnin eıliliyor .• l\lerinos: ı-;t'7.urum, . Evvelde~ ~ararlaştırıldığı ~~· Blzz:ıt ben bile bazı şahısların dirmi tik. Yukarıdaki re,imde 
Kars , " Ağrıda yerini beğenmi:s· b!. ~uma günü ~~a.~ 10.30 da mu- üzeri erini arayıp kaçan bir s•ıç· \'argıla)ın ~eni Baskanı 
tir. :'llükemmel inkişaf ediyor. durıyet binası onunc geldim .. 2 <Drvamı Sa: 5 Sil: 4 del görülüyor 
Halk da i i ı.:a,ramı. l\lerlnosa _____________ ..;_ ___ _ 

dört rlle sarıl111ıştır. u~·onıl< bir T .. rkı· y B Jg • t , ıihni~·etıe lıas,·urnlan bu gibi 15· u e u a rıs an 1 
lah teılbirleri yeni yeni ufuklar 
,., iınk:inlar açıyor. Fakat katre 

katre, aıhm adım .. ııalbukl kay- du·. il protesto 
bedecek \aktiınlz ,-ok. Şimdiki 
netirelrrle :ı la iktifa edemey!~ I 
Zihinleri nıü bet çalışmalara go
rı- a\-arlama\'a, her imkandan i · 
tirad

0

c ctmcvc ıneeburuz. Yapıla· 
rak i !erimiz hudutsuzdur. llal
'kımııı kı a zamanda medeni bir 
hayat sel'iyc ine kil\ u5turmıının 
:ınesuliyetinl hep beraber taşı)·o· 
1'111~ Rirbirimillr: dar görlişlü ih· 
tira~ıar, gururlar, kinler uğruna 
clldi5ip durmaya bakkımtz yok· 
tur. Karşımızda, artık uyanan bir 
lıalk, sabırsızlıkla kalkınma bek· 
llyor. Biitiin yurtta dinnmik. a· 
kınC'ı bir lıan esiyor. !\1illrllerin 
hayatında, hii)'lr. milsalt terakki· 
ııin 2alıınrlleriııi ı:ii1e almıya hu 
bilar he\·csli ıfe\'lrlcr nadir bu
hınur. Uö) le müsait fır atlar bir 
daha rle ı:ecmcı. Birbirimiıl ikaz 
t'derek 'e el ele \ ererrk derhal 
fse ha tomaktan daha cazip btr 
heder bllhor anıı lütfen ne ol· 
duğunu sö~ lryin .. 

etti 
Bulgar form tecavüzü ile ilgili. Üç Protestonun sebeb~ 

Bulgar hududu geçerek memleketimize iltica etti 
" • ~ ~~ t:adıı• Sırtııdmlıılln 

Dün/ıki 71,İSİ öldiru"\ .1 '·Londra 21. -;- T.ürk · cu~g:ır marte i gecesi Bulgar hududun· 
,, · 1\ . hududunda ıkı Turk ask ın::ı dan iki i Bulgar, biri Tilrk ol· 

B f jk,· '" ı d yaralanması ve diğer bir 1'iirk mak llzere üç mülteci topraklı: 
~s . ışı yan1 an ' ~n,Wt de yaralandıktan sonra rımıza geçmişlerdir. 3unl:ırdan 

·'u ·Sı.ıilı.ri tana kaçırılması hadise· birisi hudut ch·arında bulunan 
• Uq• '' uho~ nnuıdtn • 1ljtı •'alakalı olarak Tilrk hliklı· Kemal ismindeki Tiirk köyüne 

B.tlık•~·27 - Bir mcr'a kaJ' me~t Bulgarblanı bugün prot~s sıgınmış bir Bulgardır. Diğer 
gası·'"~en İvrindi l\lilleOer to ~mlstir. ikisi Bulgar amele taburların · 
kö~U~ıien lhfat Yıldırım •. Kiif· J.~·rıca hudut lizcrinde i':i \"u dandır. ·Bulgarlar buna Turdu· 
yen ko .. mu rı Os iln Atiği ~slavın da Rumenler t:rafın vak• derler. 
tırpanın r var.;Jt .ürmlis dan c;ıdlirfilmcsinl de Yu,gosl:ıv Bunların da biri Bulgarista· 
diğer karde~rı Kamil °'İle Meh· ya Rumen hükumeti nezdindr nın Ha köyünden. diğeri Eski· 
ır.et Ali de lm; . kal1lmıs ve prote lo etmiştir. zaradandır. ÜZerlerinde Bulgn 
l;u arada Kfifycn köyünden Ha~ Ü~ nuh~ar, Türkbrye re mt amele elbiseleri \'ardır. 
san Erdi!. sanıkların babası Fer. iltica l'ltl :'ılilltecikrin sellş sebepleri hak-

<De,·amı Sa: 5 Sü: 3 1c> Edirne 27 (Hususi) - Cu· kında soru~turmaya baslanmı~tır. 

tczahurat \'e bınlerce kişının knr 
~lamak için birbirini itip kak-
masını takip eden inönünlin yü- •• st s k 1 k 
zünc baktığını zaman bu Se\'İn· a yonu uru aea 
cin izlerini gördüm. Bir çocuk 
gibi Sc\'lniyordu. 

12 yıllık Cumhurbn kanlıf:ı, 
kudret, mutlak hakimiyet devir
lerinde alışmadığı, görmediği 
birseydi bu. ı 

Bir, candan kaı·şılaınağa gelen 
· <Devamı Sa: 5 Sii: 2 de) 

. 

Bu yılki bütçe ile, bir çok işletme ve fabrikalara tesis
ler ·ilôve olunacak, Karabük 

mahkemeleri 
takviye edilecek, 
kurulacak 

istinaf 

=--ı llıuuıl V ul nMrimız4tn 

• \ ~Ankara _27 -::- .:'II~ll~e ~akan: -ga üzerinde çalışacak, Ege ve 
lıgının 19;>3 butçesı uzerındekı Doğu bölgelerine esini duyura
çalışmnlarının ilerlediğini, yeni l'ak takat ,.e kabili) ette Aacak· 
blilçenin iki milyar civnrındn tır. 
tesbit olunduğunu, birkaç haf me\'amı Sa: 5 Sü: 6 dal 
tnya kadar ikmal edilip Bakan· 
lar Kuruluna \'eriteceğini bildir ,, 
miştlm. 
j Geçen yıl bütçesine nazaran 
yeni bütçeye konan 300 mil) on 
lira fazladan bütün de\'ll't hiz 
metleri bir nisbet dahilinde fa}· 
dalanacak; bilhassa ziraat, bayırı 
dırlık, sağlık \'e maarif bütçc!o 
ri .en büyük hisseleri alac.ıklnr 
dır. 

1953 bütçesi fü~ memleket ye 
nl bazı tesislere de kavusacnk 
tır. Bu arada Doğu ve Batıd:ı 
yeni ikı radyo istasyonu kurul· 
nı:ısı için biilçeyc tahsisat kon 
ması kararlaşmıstır. Bu lstas 

AZETEMİZ 
BUGÜN 
12 SAYFA 

Birli' ik ,\mcrikaıla yaklaşan Cumlııırba~kanhğı sc('imterl için 
partllrr nra~ıııılaki mücadele giin geçtikre iddellrnmr.ktediı 

ronlnrdan biri fzmırde. dığe~i 
de Dol!tıd:ı kurul:ıc:ıktır. Doıl•J 
dakl istasyonun Dıyarbaltır. F.~ 
zurum. Erzincan "Ya Elazı~liıı 
kurulması d•ic:<ı":ıı .... ,,,_.ıedir. F ı 
kat ).'erı henilz te bit edilmP· 
mistir. Bu istasyonlar orta dal·. 

Pazar i/ôvemizi 
C'umhuri}rlti rartidtn Cumlturb'.lŞkanı \'ardımrı ı ada}ı olarak 
seçilrn "enatör :"lxon, EiscnhO\\er'i dl' teklry,.n uzun bir nu 
tut.tan ~onra kendisini tutamamış, bir arkadaşının omuzuna ba&ı 

nı da} ıynrak ağlamıştır. 

müvezziinizden 
İçrarla isteviniz 
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1 GÜNÜN YAZISI 1 

Kalb anjininin ·sebebine 
dair yeni fikirler 

Vali şehrin asayişini inceliyor 
Dün sabah Vilayette \"ali ve Beletliye reisi profcsHr Gök

ay'ın başkanlıCında İstanbul Ba5savcısı, Emniyet müdürü, İl Jan
darma Komutanı, Jandarma okul komutanı ve Hukuk İsleri mü
dürünün iştirakiyle ~ehrin asayi~i meYzuunda blr toplantı ya-

Boğaz anjinin ortaya çıkan bu pılmıstır. 
den ayırmak r f AZAN : ""\ düşünce bir t:ı Dört saat süren topl:ıntıdan sonra kendisiyle görilı;:en gazc-

iı;in kalb anji- ı D K l S ""'f ı kım münakaş~- tccllere Gokav a§ağıdaki beyanatı vermiştir. 
n1 denll n has- J• • ellfft Orft(!09 ff lan davet etmıs •- Bu toplantıda şehrimizin asayiş dunımu gözden geçi-
talık son çey- ------------------------ ~5~1 dekpek d!~· rilmi~ \'e asayiş bııkımınd:ın endlseyl mucip bir durum olmadığı 
rek asırda ço- a çe memı.,.ı. neticesine 'arı1mı tır. I\ufosu çok artmıs olan şehrimizde yara-
ğalmıştır. Bu çoğalmanın se- sonra geçer. Bu ağrı hazan in- mişti. sanı öldıirecekmict gibi ctiddetll Son "tllarda bu mC\'ZUa gene lama ve adam öldürme \'ak'alarının birçoi!unun kıskançlık, lnti-
bebi durmadan araştırılmakta- " v ~ olabilece11i gıbl bazan da haiil aYdct edıldi. Ve nihayet gene kam \'C sarhoşluktan ileri geldiği anla§ılmıştır. 
dır. Bazı müelliflere gorc er- 6 

keklerde kadınlara nazaran faz olabilir. Bu tarif ettiğimiz ki- biııat bir fiılyoloji Alimi olan Bunların önlenmesi \e \•atanda lann huzur i~inde )•aşama-
Ja gorülmesi \'C mua~ en bir taplann yazdığı basit şeklidir. Hirsch isminde Belçikalı bir larını temin it'ın bazı kesin kararlar ahnmı~tır. Yapılan tetkik
yaştan sonra başgöstermesl bu- Fakat her zaman kitabın yaz. profesör fiıiyolojistlerin yanlı~ ler neticesinde ruhsaliyeli siUh taşıyanl:ırın \'Uku3t yapmadığı 
nun bir hormon meselesl oldu- dığı gibi olmaz: dU~UndUğUnU hayvan tecrllbc- anlasıhnıstır. Hınaenaleyh ruhsatsız si\Ah ta!ıyanlar bir hafta 
ğunu lsbata kftfi bir delil olsa Ağrı sol kola doğru yayıla- lerlyle isbat etti. zarfında Emnıl et müdiirli\~ıinden ruhsat almadıklnrı takdirde 

cak yerde sağ kola, boyuna, Bu zat şu esasa dayanıyordu: 
gerektir. t h 

1 
b·ı kl . (Vücutta ı'kı· tu·· rıu" •-an da- kendilerine 549 uncu maddeye tevfikan en az on beş günden üç 

l d k •·1 d f ı1 sır a, ya ut e ı e erıne ya- .. Bazı arı a er er. er e a a ı1 hl d k marı "ardır. Bı'rı' kırmızı kan aya kadar hopiö cezası ,·erllecektir. 
ı 1 :Y ır. Goğilste sse ilece şe- • 

cluşumı kadınlara n sbet e er- }:ilde mide üzerinde hissedilir damarı, dığcri kara kan dama- A)Tıca faılıı içki satan ve mü§terilcrinl sarhos yapan mlles-
keklhin daha fazla sigara iç- · b 'bl ı · f 1' t ,.e gaz sancısı sanılır. rı. Kırmızı kan damarı yani ııcscler kapatılı>csktır. Lliıum göriihirse u gı yer erın aa ıye 
melerine atfetmektedirler. Kalb arterler kanı kalbden UZ:ll\lara saatleri tahdit edilecektır. Bu hususta Vali mua\inlcrl \'e idare 
anjininde tütünün rolli Uzerin- Koroner damarlardan klfi 
de hemen herkes ittifak etmiş kan geçmemesi, ya bu damar- götilrfir. Koroner de bu cins- amirleri her gece şehrin muhtelif semtlerinde ilgililerin çalış· 

d. 1 d d lann arterı'.,askleroz • .f;zUn- ten bir damardır. Kalbin eti malarını kontrol edeceklerdir. gibi ır. Kadın ar arasın ıı a • ;, " 
sigara fcenler çol!aldığına göre den içi moloz bağlarıp daral- içinde bir takım dal ~udaklara Pazartesi gününden itibaren Emniyet müdürlilğlinde nöbet-
anjinin de ço almasını bekle- masından ve yahut da asabt ayrılır. Bu~lar incel~ ı.nc~le nl- çi bir doktpr bulundurulacak \'e Avrupada tatbik edilen ekilde 

b 1 1 bu il 1 d 1 hayet kapıller dedığımız kıl . . . . 
mek daha do ru olur. &e ep er e z şmes n en o ur. d h 

1
. Et l" sarhoşlar kustl'rulmıık ı;uretıyle zararsız hale getırıleceklcrdır.• 

1 d 1 Eskidenberl bir fıkir vardı: amar a ıne geçer. • e ..ıım 
Fakat erkt>k er e çok 0 uşu- gelen gıdaları veren bunlardır. 

b bl 1 d h b k Yer Herhangi bir madde vücudun 
nun se e n a 8 3~ ·a • Ondan sonra kalbin fa1liyetin-
ı d k 1.. d baska yerlerindeki damnları 
er e arama • .. zım ır. den dolayı hasıl olan zararlı 
Bi k k lb nnjl'nine yol bUzücü bir tesir yaparsa o r ere ·a bir takım maddeler (mesdA 

l · b d t i madde koronerlerl geni&letir. açan ljey erın asın a ar er - k'o·mur yanınca hasıl olan du-
k 1 d ·ı d t Aksine olarak koronerlerl bil-\•as -ı eroz cnı cn am:ır ser - man ve kül gibi) ''ardır ki 

liği geJir. llalbuki hemen bil- zen madde de baska damarları d k d 1 tün müelliflerin ittifakla ka- açar. bunlar a -ara kan amar arı-
Bu bllhassa adrenalin deni- nın kıl damarlar kısmında top. 

Milli Türk Tıp 

Kongresi 
Dev, m ediyor 

Atinaya 
Bir seyahat 
Tertip edildi 

1'e&llköy l\lf'teorolojl l~tas· 
yonunun tahminlerine gnre; 
nuıııın ~chrimil ve dnrın· 
da hava umumi) etle bulut· 
Ju geçerek; rfizgArlar cenup 
istikametinden orta kuV\·et· 
te e ecek; ıacakhk derece· 
ıılnde. mühim bir deği5me 
olmı)acaktır. 

nun 5ehl'.imlıde han aı. 
bulutlu ve değl&lk yönler· 
den hafif rüz,glrlı geçml&tlr. 
Giıniın sıcaklığı gölgf'de a· 
zami 25.3, asgari U.5, güne&· 
te 56.4 santigrat olarak 
knıf,.rlilmistlr. 

KÜÇUK HABERLER 
SEHlR 'Tİ\"ATROI.ARI ı:lER. 
BEST GiRİŞ KARTLARININ 
KAJ.OIRII, IAST 50 BİN 
LİRAYA l\fAl.OLUYOR 

1 ekimde temsillere ba~lıya· 
cak olan Şehir Tıyatrosuna ait 
haıırlıklar tamamlanmıstır. Bl· 
lindil!i gibi genel ml!cfüln k:ı 
rarı ile parasız giriş kartları 
\'e davPtiyeler kaldır:lmı tır. 

Ancak genı>l meclis t.iyeleri, 
basın mensupları \'e protoko!a 
dahil zevat ilk gece davetli ola· 
caklardır. 

Bu meyanda 'Kome".11 Ye Dram 
Tiyatrosu artistleri ilk temsille· 
rl görmekten mahrum kalacak· 
tardır. 

XII. ncl rımıt Türk Tıb Kon· Vali \'e Belediye Ba~kanı ve Tasarruf mak~arllylt' yapılım 
bul ettiğine göre arterivaskle- lanır ve kara kan dam:ırlnrı 

k d 1 • b tl k k len (böbrek üstU) guddeslnden roz a ın ara nıs e c er e - vasıtasıyle tekrar kalbe \'e ak-
lerde daha çok görülllr. çıkıp kana karışan bir madde l l 'd k i 1 1 

ikincisi erkeklC'r harici ha- için böyledir. Buna bakarak c ğer ere gı ere tem z en r. 
adrenalinin kalbin koroner da- Adrenalln tesiriyle arterler 

yatta damar bilzllcU olan Amil· bUıtictUl"U halde \'cna dedi"!· 
l 1 d h k k 1 kt marlarını genişlettiği, binaen- v b b 
er e a a ço ·arşı a5ma • a- miı kara kan damarları genle. 
d 1 bu n i · ı aleyh kalb anjinine iyi gelmesi ~ 
ır ar. Damar z smes nın se ler. Binaenaleyh kalbin etinin 

k lb .. · h 1 · d k bü !Azım geldiği ileri sUrUlmUştU. ·a anJını usu un c ço - kanlı görünüşü bundandır) di-
)'ilk rolil vardır. Bu fikri asıl müdafaa eden- yor. 

Kalb anjini denilen şey, kal-

ler fiziyolojl Alimleri idi ve 
hAlA da o fikirdedirler. Zira Kalb anjini dediğimiz şey 

bin etine kan ,;eren koro
ner damarların içinden krıfi 
kan geçememesinden dolayı 
muukkat bir zaman için az 
kanla beslt'nen kalb etinin ıs
tırabını ifade eden bir :ığrıdır. 
Bu ağrı goğils tahtasının ar
kasından başl:ıyarak sol omu
za, sol kola doğru yayılır. Bu 
kol ve elde uyusma olur. Bu 
hal birkaç dakika silrdilkten 

hayvanlara adrenalin yapınca koroner arterlerin hUzUsmesi 
kalbin etinde kan toplandığı olduğuna \'e adrenalinin de bu 
görülilr. • damarları büzdüğü sabit oldu· 

ğuna gore kalb nnjini hu~u-

Günün birinde Amerlkada tunde adrenalinin rolilnll k:ıbul 
bir itiraz ve slmdiye kadar etmek !Azım gelmektedir. O 

mevcut fikirlere tamamen zıt halde kalb anjini tedaYlsindc 
bir düşünce yllkseldl: Adrena- adrenalinden fayda değil, zarar 
lin. sanıldığı gibi koroner da- doğabilir. 
marları genişletmez. Bilikls Kalb anjini tedavislnd" tn 
büzer. Son harpten biraz evvel mühim mesele onu genişlPtmck 

-, \'e tekrar daralmasına m~ni ol· 
maktır. 

Bu maksatla eskldenberl nit-

İng ilİ ZCe Steno • Daktilo Aranıyor t~!1e:u ~!~;;;:r0r!~ne~e;;:;i 
bir müddet için genişletir. Ve 

ENGLISH STENO. TVPIST IS WANTED ~~~~~lt~~~~~~ek:r::ıu;~a b~~ 
.r.:. kımdan mc~bur olmadıkça kul-

İngilizce dilini hakkfyle bilen Steno • DakUlonun yazı Ue lanılmamalıdır. 
posta kutusu 527, tımir adresine müracaatı, referans, tecrU- ( 
be ve tahsil derecesinin bildirilmesi ve fotograf eklenmesi 
mercudur. -İzmir Belediye Başkanhğından : 
Fuar ve Turizm İdaresinde yeniden ihdas edilen Muhaberat 

Şefliği ve tercümanlık için Fransızca ve Türkce mubaberatı ldı 
re edecek bir memur alınacaktır. 

ı - MUraca.at edeceklerin haremde muktesep hak olarak 
550 lirayı alabilmeleri için derece almış olmalan ve Fransıı
cadan Türkçeye, Türkçeden Fransızcaya tercümeleri bihakkın 
ifa etmeleri sarttır. 

2- Fransızcadan ma~da tngllltceyl bilenler tercih edlllr. 
3 - Talipler fazla olduğu takdirde imtihana Ubi tutula· 

caklardır. t 
4 _ isteklilerin 15 Ekim 1952 günü aksamına kadar zmlr 

Belediyesi Ba5kanlığına veya Fuar ve Turizm Müdürlüğüne mil· 
racaatlan 11An olunur. (15005) 

Gemlik Fabrikası Mamulü Viskon 
Elyafı Sahlacakllr 

Sümerbank Alım Ve Satım 
Müessesesi Müdürlüğünden 

Bir vezire 
kıydılar 

39'7 yıl en·el bugün, 28 Ey. 
lQl 1555 de Verlrlllıam Kara 
Ahmet Pa a idam edihnlsti. 
Kıra Ahmet Pa~a, Arnavut 
devalnnelerlndendlr. aroy
da tahcll \e ttrblyc görmüş
tür. fldnd Vezir iken 155:? 
de Tamesvan fethe mU\af
fak olmu~tur. 1553 de \'ezlrl
Aıam na bcdllmis, GUrclstan 
&eff'rlndr. bUyük hizmetleri 
görülmli tür. 1'aruı Sultan 
Selimin kt7J Fatma Sultan ile 
e\ll idi. İdamına sebep. Ka
nuni Sultıın Süleymanın sev
glll revrcsl JJıırrem Sult:ının 
damadı Rüstem Paşa ile be
raberce çe,·irdiklr.rl entrika
lar olmustur. Kara Ahmet 
Pa5a, değerli \'P.zirlcrdenıll. 

TÜLBENTÇt 

gresi dün de saat 9 dan itiba· Tilrk · Elen Do·tııık Derneği bu teşebbüsle Şehir Tiyatrola
ren ,alısmalarına devam etmıs· fahrt başkanı prore~ör Gökay rı bundan böyle her sezon 50 
tir. ile Yunan blşkonsolonınun hl· bin lira tutarında ilAn 

Dün dört ı;ekı;iyonda öğlrtlPn mayesinde yirmi be& ekimrle 1 parası ayırmak mecburiyetin 
evvel \'e öğleden sonra muhtelif' Atinaya bir ı;eyahat tertip edıl· ı kalacaktır ki bu da genel mec 
mevzuda 65 serbest ttıhl'ği yajlıl misti. Ordu upurıle yapılacak, lisçe alınan kararın, tasarruf 
mıştır. Her ı;eksıyonda tebliği'!· bu gezi) e vali \'e beledi~ e ba5 I' dü~üncelerine aykırı olduğunu 
rin okunmasını müte:ıkip ser- kanı adına vali muavini Fuat göstermektedir. 
best münakaşa açılarak kongre· Alper, Yunan başkonsoloc:u a· A'!\l(' ~7. \DEC\l ·t Öl DÜREN 
ye kayı~lı tablpl~r .ı;öı: al!"~sı~.r. dına da D~mitropulos başkanlık İrı~T 4 YIL HAPİS 
me\'ZU Uzerlndekı fıklrlerını soy edeceklerdır. YATAC \K 
lemisler ve tebli~i yapan la· Otuz ekime kadar deYam ede· ' 
bipten izahat almışlardır. cek olan bu gC'zi esnasında Ati· Bir mUddet evvel Kadıköyde 

Kongrenin devamınca mUna· nada Tilrk • Elen Dostluk Der- amrazadcsi Kemal TaYukçuyu 
kasası ) npıl:ırı tebliği er t\Jplu o- neğinde bir toplantı yapılacak öldüren Ahmet Tavukçunun II. 
!arak bir cilt halinde bastırıla· \'e bilahare Yunan Kralı ve Kra nci ağırceza m:ıhkemesinde de· 
caktır. ilçesinin de davetli bulunacağı vam eden durusması sona er· 
Diğer taraftan Beşinci :ı1ıı.ro- bir b:ılo tertip edlleccktir. mlştlr. 

tlvoloj! kon resi de Hııkuıe ve Diğer taraftan gemi Pire 11· Ahmet Tavukçu 4 sene hapse 
tktısat F:ıkUltelerinin ders salon- manında demirli bulunduğu mahkCım olmu~tur. 
farında faaliYetine dc,•am c"!tm~ş mUddctçe Atina fehri ve Akre· 
tir. Dünkü çalıc:malarırı slkltıt pol elektriklerle donatılacaktır. 

merkctl~i m~htclır memıdaki Çarşıkapıdaki yol 
teo11eıcrın münakaşaı.ı teşkil et 
mistır. Yarın Pendik'cki bıkte- yakında genişletilecek 
r!yolojl enstltUsUne s;lclilerek ye 
nl gelen -ıe monte e<!nmekte o
lan mQdern cihazlar görülecek· 
tir. 

D.P. il teşkilatından 
ihraçları tasdik 

edilenler 

D. P. İstanbul il haysiyet d!· 

l 
.,.anı tarafından haklarında ih· 
raç kar:ırı \erılen \"e bu hm;•ıs· 
la 'genel kurula tekliCleri yapı· 
lan partililerden bir kısmının 
tard kararları tasvip edilerek 
bu hususta il merkezine tebliğat 
yapılmıştır. 

Oğrendlğimlze göre Beykoz il 
çeslnden Nuri Şenbalaban, E
minönü ilçe inden Necml u. 
çan, Kart:ıl llcesinden Sıikrll A 
lnçam ve Cezbi Çetintaş parti· 
den ihraç edılmişlerdir. 

Ayrıca haklarında haysiyet dl· 
\'anınca muvakkat ihraç kararı 
verilen Baki Hergünaç ile Ni· 
zam Doğrunun muYakkat ihraç 
kararı d:ı genel kurulca redd"· 
dilmiş bunlar da diğerleri gibi 
partiden tardedllmlşlerdir. 

Güzel Sanatlar Akademi

si estetik hocalığı 

Carşıkapıdakl se)·rllsefer izdi
hamını önlemek üzere buradaki 
yolun açılması takarrUr dmh· 
tir. Ancak burada Vez.lr Merıi· 
fonlu Kara Mustafa Paşanın tur 
besinin bulunma~ı caddeyi tek 
yol olarak genlsletmeğe imkAn 
bırakmamaktadır. Yapılan keşfe 
göre Mustafa Paşanın türbesinin 
arkasından ikinci bir cadde açı· 
larak türbenin bir yanı gelis, 
diğer yanı da gidiş istikametle· 
rinc ayrılacaktır. Bu suretle ta· 
rlhl bir kıymeti olan türbe de 
daha iyi bir ~ekllde meydana 
çıkacaktır. ------· ... 

TRENÇKOT 
Pardesülerinizi 
En uygun fiatlarla 

Selahatfin KarakaJh 
l\Iileııseseslnden alablllnılnb:. 

Mahmudpasa: Kapalıçareı 
kapısı yanında No. 18 

Galatasaray lisesi adeblyat öğ tik hocalığına tayin ecıllmistlr. 
rctmenlerinden A. Kutsi Tecer Bu husustaki tayın emri yakın· 
GUzel Sanatlar Akademisi este· da kendisine tebllC edilecektir. 

-

E!ltNh'ET l\IÜD( nı;(\~ÜNE 
GÖr.E S \RIY:ER ClNAYETİS· 
DEN KİMSE NEZARET 
ALTINA AL1Nl\1A JIŞ 

Dün baıı gaıett'lerde Sarıyer 
clna eti ıle il"ili ı . ı ~lhsın ne 
zaret altına alındığı bildiriliyor 
du. Emniyet müdürlliğü bu ha· 
beri kat'I olarak yalanlamıştır. 

Sabrinln avukatlarının, San· 
yer asliye ceza mahkemesinin 
•erdiği teYkif kararına IIT Unc!i 
ağırceıa -mahkemesinde yaptıkta. 
n itiraz: dahıı netlcelenmeml5tır. . 

SATILIK ÇiFTLiK 
, Sallhli'nın Adalı \'e Çapaklı 
kö)leri arasında, Adala barajına 
'ok yakın ve iki de\'let kanalı ile 
sulanan geniş slireke pamuk 
yerleri ve her çeşit tahıl, tUtUn 
ekimine müsait büyük sahalarla 
25 döııilm meyve bahçesi, ayrıcı 
kıwaklıklar \'C binlerce palamut 
ağacını ihth•a eden cem'an 
15000 dönUme yakın miktarda 
Hazinedar çiftliği adı ile anılan 
çıftlikle, biUhare satın alınıp 
çı ftliğe katılan bilCımum araıl, 

1 sahiplerinin rıza Ye muvafakat 
hırı ile acele satışa çıkarılm15tır. 

Taliplerin: İzmir'de Kemcrallı 
l\Taarifet hanında Avukat F.:krem 
Oran'a; Salihli'dt>, işilu satısın 
hakem Ye müslihi olarak taraf 
!arca rnüntehap sulh hAkimi Na. 
zif Ôzkan veya mezk(ır arazi ısa· 
bipleri Fahri ve Hasan Keski 
ner'e müracaat edilmesi. Sümerbank Gem1ik Sun"ipek ve Viskoz Mamulleri Sa· 

na)ii :Müessesesi Gemlik fabrıkasında me,·cut 1,5 • 2 den~e 
40 mm. lik 13081 kilo pamuk tipi ve 3,5 denye 80 mm. lık 
18i80 kilo ytin tıpi viskon elyafı satılacaktır. 

Taliplerin bu işe ait şartname ile lilıumlu iıahatı al· 
mak ve tekliflerilc mu\•akkat teminatlarını 3/10/952 cu
ma günü saat 17 ye kadar müessesemize teYdi etmek üze· 
re müracaatları rica olunur. 

mUştn. Etrafta ya atla, ya oto-
mobille dolaşıyorlardı. Onun 
için Ray'ın charda bir ev tu· 
tup yaşam&sı güçleşmi~ti. Al· 
lenin bulunduğu yerden sekiz ~ 
kilometre uzakta küçük bir o- ~ ı• 
tele \'eya pek mütevazı bir al· ~ 

. 
ithal mallan 
f iyaflan yükseliyor 
HOk~ımetin ithalAtı tahıiit Pıll· 

el kar·ırlr.rı karşısında, tüc:"carlar 
t:Gmr,\klerdekl malları çckmeğe 
b1~lamı5lardır. Bu se'ınpıe ı·ba· 
sada hır para darlığı h•ısu!e gel· 
mlş ve bu hal altın piy;ısuına 
tesir ec!erek. durumıJ naı.lk bir 
hale i<'tirmi~tlr. 

S?n haftalara kadar ~ağlamlı· 
ğırıı n1.ılıı.faza eden ::Hın p.ya· 
umı:n önümüzdeki lnft:ı içinde 
ne dun•m alacatı henüı: bil:n· 
ınemclı.tedlr. 

Diğer taraftan lthal malları 
fıatlım ~on günlerde ba~ıı: bir 
~'.!kilde yükselmekte dev:ım et 
mlştir. 

Karabiber 11.5 kuruşta'l 14 
kurıııa; kalay 980 bıruştan 11 
liraya; kahve 770 . 780 den 
soo - 820 kuruşa yü:.selmıştlr. 

Banlr.rdan başka d.?ml;, de 
mir toru, çimento fıatl:ırı:ıdıı 
da fiat farkları görillm'i;lUr. 

Belediye Hukuk lılcri 

Müdürünün durumu 
Emekli Sandığı idare meclisi 

UeUğine tayin edilen belediye 
hesap işleri müdürü Niha~ Yal· 
kut'un kararnamesi dün vilAyete 
gelmiş \·e kendisine tebliğ edıl· 
mlştlr. Muhasebe mUdürlUğüne 
masraf müdürü Şinasi Aygun ge. 
tirilecektir. 
Diğer taraftan belediye hukuk 

işleri müdfiril Hasan Ferit Per· 
ker'in dunımu da tekrar günün 
mevzuu haline gP-lmlştir. 

Belediye mehaCilinden sızan 
haberlere göre bir İstanbul mil 
letveklll tarafından kendisine te 
kalltlilğilnil \'eyahut da başka bir 
vazife talep etmesi yolundaki 
her iki teklif de reddedilmiştir. 

Ancak Hasan Ferit Perkerln 
bu vazifeden alınmasına mukak· 
kak karar \'erildiğinden kendisi· 
nin bu işden nasıl uzaklaştırıla· 
cağı bu l~I hazırlıyanları hayli 
dü,Undürmektedir. 

Fakat ne olursa olsun kendi· 
sinin belediye hukuk işlerinden 
alınacağı hakkında karara varıl· 
dığından Hasan Ferit Perkere 
ya Işden el çektirilecek \'eyahut 
da mecburi olarak bir idare 
meclisi Uy eliği kabul ettirilecek 
tir. 

Şehir hatları kıt tarifesi 

hazırlanıyor 
Sehlr hallan işletmesi, Jı:ış 13· 

rlfesi hazırlıklarını bitirmek li· 
zeredir. Önilmllzdekl günlerde 
kış tarifesi llln olunacaktır. 

Dün bu mevzuda kendisiyle 
görfiştUğUmUz Işle:me müdürü, 
yeni kış tarifesinin umumt hti· 
kUmler çerçevesi dahilinde ha· 
ı:ırlandığını, esasen kıs tarlfele· 
rinin senelerin verdiği tecrübe 
ile mlistakar bir hale gelmlı bu 
lunduğunıı, buna mukabil baıı 
kiiçük değişiklikler yapıldığını 
s<Memlstlr ··-----, Her gün 

KERVANSARAY 
PERGOLA' da 

Mütehassıs asçılar tarafın

dın hanrlanan alaturka ve 
alafranga 

% 25 tenzilatlı 

öğle Yemeği 

• Kapalı havalarda yemek 
içeridedir. 

Tel: 82270 - 82279 

. ~ .. - . 
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FARK 
3' memleket temsilcilerin-

den meydana gelmls 70 
kisilik bir heyeti Bey:ız Ev
de kabul edl'n Raşkan Tru
man 60yle demls: 

·Komünizm rejiminin Hlt
ler rejfmlnden hiç hir farkı 
)·oktur. Komünistler de ayni 
6ekilde hareket etmektedir
ler. Arada yalnız bir isim 
farkı vardır.• 

Tn.ımanın söyJediklerl, e
ııas itibari ·le, belki doğnı
dur. Gerçekten de naıtzm 
nasıl AJmanyanın emperya
füt emellerini gerçeklestir
meği hedef tutmuşsa. komil
nlım de Sovyetler Birliğinin 
emperyalist hen~slerlnl ta
hakkuk ettlrmeğe çalı5mak
tadır. Yani her ikisinin de 
hedefi dünyaya hlklm ol
makta toplanır. 

nununla beraber. Bitler 
ı\lmanya~ının ,.e Stalln Rus
yasının hedefierfne yürüyü' 
sl&ttmleri ırasında ban fark 
lar \'ardır ld Baıkan Truman 
bu farktan hf'r nedense bir 
tarara bırakmıştır. 

Hlc de ihmal edilmemesi 
Hıım gelen bu farklann 
baalıca ikisi ıunlardır: 

1 - Hitler Almanyasınnı 
emperyalist pllnlan, Hltle
rln •l\IÜcadelem• adlı kita
bında aiağı yukan tama
mıylr acıklanmıştır. Halbuki, 
So\')'et Rusyanın emprrya
llst emelleri Kremlin rlmam
darlan tarafın!lıın daima ki· 
mufle, hatll lnkAr edilmiş 
\e fazla olarak ban sever 
olduğu iddlıımıda bıılun111 
80,·yetler Birliği, sulh ve 
emniyeti sağlamak 

1 
maksa

dı)'le kurulmus olan Rlrlet
miı Jllilletler teskilAtına, bü
~ ük demokra~llr.rl hir aralık 
bu iddiasına inandırmak ııa
yeslnde girebilmiştir. 

2 - Naziler Almandılar. 
Komiinlstl,.r ise yalnı1 Ruı
lanlan ibaret değildirler. 
)(er millette aı: (ok komü
nist \ardır l'e bu komünlst
ll'r Krl'mllnln emrindedirler. 
Yani Hitler, emperyafüt 
emf'llerlnl naıl Almanlara 
dnanarak gercekleştinneğ!I! 
talışmıştır. Buna karsılık 
Kremlin 7lmamdarları ayni 
~e~ 1 yalnız komiinlst Ruslara 
değil, muhtf'lif milletlerin 
l\IoskO\ a u ağı ,.e ca~usu o· 
lan komünistlerine danna
rak \'e onları bu uğurda n'i 
lıatırırak ıerçekleştinnek be 
l e indedirler. 

Kısacası: narl Almıınya
ı;ıyle Sn\')'r.t Rusyanın eme\. 
ve hedefini arasında hlc bir 
fark ~·oktur, fakat bedeneri
ne \armaya calı ma sistem
lerinde esaslı farklar vardır. 

Sadun G. SA\'Cl 

OS KEI.il\JE'\:'1,E 

Freni patlayan bir otomo
bil ViUyete glrmiı ... 

Kazalara dikkati çekmek 
icindir! ... 

TATLISERT 

r-TAKViM-, 
28 El'LÜL 1952 

PAZAR 
AY 9 - GÜ:'\ 30 - HIZIR H6 
Rt'i\ll 1368 - E1'L(lL 15 
Hf CRl 1371 - Muharrem 8 

SABAH 
ÔGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\ 'autt Ezani 
0j,j2 11.53 
12.05 06.08 
15.25 09.26 
17.57 12.00 
19.28 01.31 
OU5 10.18 

0...•lnı(u ı6n4•ril"' - •• ff' 

" ""• tU\lnft, Nil'- fUI 
ııa ....... 

Elektrik Fen Memuru veya Mühendisi 
İle Elektrik Makinisti Alınacak 

le pansiyonuna birkaç hafta 
için gelebiliyordu. Kalan za. 
manı pek sıcak olan ı;ehirde 
geçlrmeğe mecbur kalıyordu. 

YAZAN~ FANNY NUllST 

ıel bir blOıla bu Eene tak moda 
olan küçilk üç köşell bir şapka 
da al. Ben de sana iki bluz ,.e 
iç çamaşırı gönderirim. Kılık ve 
kıyafetinin temiı ve zarif ol
ması şarttır. İyi çalış. Dilnyada 
tahsıl kadar kıymetli hiçbir şey 
yoktur. Böyle bir hazinen olur
sa, onu hl' kimse senin elinden 

ÇEvı°TiEN-; 'REZZAN A.E. )'ALMAN alamaz. Seni öperim. ya\'rum. 
Te3·zen Ray. 

Karaköse Belediyesinden 
Haraköse vilAyetlnln hldro • elektrik isletmesinde çalıımak 

tızere 500 lira ücretli bir elektrik fen memuru veya mühendis 
le yine bu iste çalı5ffiak üzere 250 lira ücretli 2 inci sınıf 
bir elektrik makhılstıne ihtiyaç \•ardır. 

Talip olanların evrakı mllsbitelerl ile birlikte eylQl 1952 
sonuna kadar Karaköse Belediye Başkanlığına mUracaatları 
illn olunur. U51i9> 

İthalat Tacirlerimize 
İthalat mc\'ıuunda son alınan kararlar hakkında isU

~arl müzakerelerde bulunmaK üzere 29 eylQl 1952 paıarteıl • 
günil ı;aat 15 de odamız meclisi salonunda yapılacak toplan· 
tıya teşrifleri sayın ithalat tacirleriml:den rica olunur. 

(lMSU 
İstanbul Ticaret Odası 

-----· TÜRK BA\'ANLARI ------.. 

Biçki - Dikiş Terakki Yurdu 
KayıUara başlanmıştır. Pazardan maada her gün 10 - 17 

arası mUracaat kabul edilir. 
Adres: Altınbakkal Radyoevı karşısında Babil sokak ?\o. 63. 

Telt>fon e!'iiOO. 
il••iıaveten erkek" çamaşın, çiçek, nakış dersleri. ••ili 

Walter'i pek seyrek ve olduk· 
ça gUçlUkle görebiliyordu. l\Ii· 
safir olmadığı zaman Pazar 
sabal'\,ları otomobille geliyor, 
ancak bir uat kadar kalablll· 
yor ve hemen dönüyordu. Fa· 
kat o zaman bile odaya ,ıka· 
mıyorlar, ancak bahçede, her· 
kesin göıü önlinde oturuyor· 
lardı. Haftada lkl defa her iki· 
al de f\'evyork'a giderek apar· 
tımanda buluşuyorlardı. Wal· 
ter, hafta sonlarını muhakkak 
ailesinin yanında geçiriyordu. 
Ray ise Ne\-york'un boğucu &ı· 
cağını cekmeğe mecbur kalı· 
yordu. Apartımanın pancurla· 
rını kapatarak ortalığı mlim· 
kUn olduğu kadar serin bir ha· 
le getlrm<>ğe çalışıyordu. 

- Walter. bu yaz kö) e gel· 
meyip şehirde kalmağı tercih 
ediyorum Bö}le yapmama m11 
aaade eder 'misiniz? $ehlrde si· 
ıi daha rahat görebiliyorum. 
Sıcağa rağmen burada kalma!.> 
benim için daha rahat olacak. 
Zaten orada da havalar çok sı 
cak. üstelik de sıkılıyorum. 

·Siıl orada görmek daha güç 
'e tehlikeli• sözlerini ilh e 
etmedi ama Walter onun ne 
demek istediğini anladı. Buna 
rağmen l ine de ısrara C:fevam 
etti: 

- Yaş:ıdığım yere yakın ol
manııı lstl)·orum, Ray. Siz U· 
zakta iken sanki bir tarafım 

eksilmiş gibi geliyor, Adeta 
bir kolum \e)a bacağım ke· 
silmiş gibi bir noksanlık his· 
sedlyorum. 

Ray, duyduğu bu tatlı söz 
leri, buz içerisınde taze kalan 
çiçekler gıbi, hArııasıncta mu· 
h\faza ediyor 'e hatırlıyarak 
kendisini mesut hissediyordu 
Onlar saye inde yaıı ) ine ora· 
da g çlrmeğe, taıınmak kUICe 
tine, uzun ve sıkıntılı gUnler 
yasamağa razı oldu. 

Köpek yavrusu ona iyi bir 
arkadaş olabilecekti. Cinsi Ka· 
niş idi. Fransız modasına uy-

78 
gun olarak sırtı ve bacakları 
kırpılmıştı. Kopeği satan adam 
~eceresini de \ermıştl. Çok iyi 
cins bir hay\'andı . Ray, köpeğe 
Bebe ismini ''erdi. Yatağının 
yanına bir sepet hazırladı. Hay. 
vanı orada yatırıyordu. Fakat 
bir gece Bebe, Ray'ın )'atağına 
sıçradı \e koynunda yatmak is
tedi. O gUndenberl her gece 
Bebe, Ray'ın ayak ucunda uyu
yordu. Hayv:ınııı sıcak vlicııdu
nu ayakları dibinde hissediyor
du. 

Köye 2itmeden e\"VCl Behe· 
nin boynuna lıağladıl!ı kordeUı· 
ları ütiıleyip bir kutuya koydu. 
Köpeğe çok alışmıştı. Her vesi
le ile hayvanı &Öl le söylüyor
du: •Eğer seni çok sevmeğe 
ba~ladığımı hl&sedecek olursam 
derhaJ eskiciye satarım. Sana 
da alışmak istemb orum, anlı
yor musun, serseri?• 

Köpek, kımıldanmadan ve gö. 
zünü bile kırpmadan Ray'a ba-

kıy ordu. 
- Hele köye gidelim Bak se

ninle ne güzel gezeceğı1~ diyor
du. 
Şehirde oldukları müddetce 

her gUn ıkl defa köpeği sok a 
(ıkartmağa mt>cbur kalıyordu. 

llu, Ray ıçln bir külfetti. Çün· 
kil sokaklar sıcak \'e toıluydu 
Fakat bu zahmete seYe seve kat 
]anıyordu. 

Ray, bütçesine yardım olsun 
diye, mııkan•a kutuların Uıerl· 
ne renkli ,.e ciçekli hımr.alar
dan kılıflar dikip bu kutuları 
satma/ta başlamıştı. Bu ~ııyedc 
ayda kırk dolar kıızıını)'ordu. 
Bu parayı Emma'ya"gönderiyor
du. Gl"nç kız mcıktebe dP-vam e· 
diyordu. Ara sıra teyzesine su 
tarzda mektuplar yazıynrdu: 
•Se\·gili Ray teyze. Bana (Ok 

fazla para gönderiyorsunuL Her 
ay gelen paramı biriktiriyorum. 
Birkaç ay bir şey gönderme~e
niz. hu blril<tirditimlE' pckAU 

Ray, Emma ile olan münase· 
betini Walter'den saklamıyor· 

yaşayabilirim. Burada çok me- du. Hattl aldığı ve yazdığı mek· 

sudum. Derı;lerime çok iyi çalı- ~:ı:~~. b~~a k~~~~ı;~~~iğ~~a r~: 
~ıyorum. Sınıfımın birincisi O· simlerini ona gösterdiği olu· 
lacağım. İspanyolca dersi de a- yordu. 
lıyorum. Sizi daima dilşilnilyo-
rum. Teyzeciğim, her ıeyimi &i· - GUzel kız defll .. Fakat o 
ze borçluyum.... kadar iyi \'e muhabbetli bir ço· 

cuk ki... Onu çok seviyonım. 
Ray, bu mektpplan okurken Walter .. dıyordu. 

kendi kt'ndine giılüyordu. Em; 
ma hiçbir şeyl olmamakla bera- Ukin Walter, çocukla allka· 
b r para hususunda kendisine dar olmamakta ısrar ediyordu. 
cekmi§ti. Tıpkı Ray'a benziyor- Dalgın bir tavırla 15öyle cevap 
du. Gelen paranın faılalığından veriyordu: 
hahsedıyordu. Halbuki baekası - İyi, 90k iyi.. Ilo~ bir çocu· 
olsa. bunu söylemez, fazlasını la benziyor. 
cebine atıp rahatına bakardı. Bu sözleri söylerken re~me 
Ray, ayrıca yine Emma'nın na· bakmak için gözlük bile takmı· 
mına Uç yüz dolar para yatır- yordu. Halbuki Walter'in ya· 
mı~tı. rocuğun hundan haberi kından bir seyi görmek i~in göz
yoktu. Emma'ya ou mealde bir lilğe ihtiyacı oldu{:unu Ray pe· 
cevap yazdı: kAUı biliyordu. 

•Sevgili Emma'cığım Birik- O yaz bir ay ewel köye gitU· 
tlrdiğin para ile kendine güzel ler. Walter'ın bir ay icin A\•ru· 
bir yazlık elbise al. Göndermiş paya bir su Gehrine gitmesi lA· 
olduğun resmi aldım. Sırtında- zımdı. Senede Uç hafta Alx deS 
ki bluzu hic bdenmedim. Gü· <Dc,·amı ' 'ar) 

.:~ . .· .. 



Ortado~u 

Ve Türk 
Notası 

..tııdolu Af/ini' 

tondra, 27 - Ortadoğu savun
sınm teşkılAtlandırılması hak 
dı ge~n ağustosun ~edl ın

' \erilen İngıliz muhtırasına 
lirkiyenln ce\ a bı Londraya gc 1 • 

tıılstir. 
'Birle~ik Amerika ile teati 
dılmis olanlua benzerlı~i goı.
nUnde tutulursa bu ce\llbın in

tiliz teldifleri kabul cdllmrclen 
ttv!!l leni notaların teatisine ve
~l leni mUıakercler yapılmnsı
ıı. lüzum gösterditı anla~ılmak
lldır 
lliİiniii~i gibi 1 nı;ifü tcklUle

tinde, bu mildafannın t~kılAt-
4 dırılması içın gcr!!kll planları 
hazırıama~a memur cdill'cek 'c 
l\ı.bmta çalışacak askeri m ıte
hassıslardan mürekkep bir ko
lııisl onun kısa bir 7.amanda ku
~lllnıuı ta,-sisc edilmekte idı. 
Ortadoğuda bir tek komut:ın

hıt kurulması hakkında dört bu
hik de\ !et l ani 1ngıltcre, Fran
lt, Birleşik Amerika ,.e Türkıyc 
~rafından 1951 senesinın knı;ıın 
•Yında kabul edtlnıis olnn vro-
1tn!n bundRn C\Velki 'Mısır hll· 
t~ınetıerl tarnfı ııdan ı rddcdilmiş 
tlınası Uterıne Ingiltrre bu tck
lifıeri ~ apmak zaı m etındc kal
lıı~tı. 

* iki erimizin yaralnnml!sı
mı sebep oldu undan do
layı "Turki} e lhılgarlı.t:ını 
protr to etmiş-tir. * Turkl3e, Ortado)?unun a 
'unması hııkkıncla ağu -
to G)ında 'erilen ingiliı 
muhtırasını Ce\ aplandır
nıı tır. * fısır hükumeti Yaft par
füinl f:ınli3 etten mcnııt
ml~tlr. * J ıbnanda yeni kabine <'.S· 

ki Hnşbııkanlanlan Saıli 
l\hıll:ı ıarafındıın kunıl
ınu~tur. * İran Şohının tahtından 
uzaklııstırılocağı hakkın· 

da lınberlcr gelmektedir. 

Hac esnasında 96 

vatandaşımız ölmüş 

Ciddc, 27 (T H.A.) - Suudi 
Ar bı tan hükümrti tar fından 
l a3 ınlanan bır resmi tebliğde, 
bu ~ene hac fariza ının ednsı r~
nasır.d:ı, ökn muhtelıf milletle
re ınrn~up hacıların yekunu ııu 
şekıldedır: 

Paki tnn 105: Türkiye ııs: Mı
sır lO::i; llınclıst:ın l!l6; Irak fi): 
Surl~e w Liihnıın 35; muhtelir 
i lam ele\ lctlcri 103. 

Vaft Partisi 
kapatılacak 

Hükıim~te rağmen Mustafa Nahas'm parti 
başkanltğtnda btrakılması bu karara sebep 

oldu. Kahire askeri birliklerin kontrolü alttnda 
Türk Ueı:ıufll A/ar..60 

K~Jılre. 27 - Bu 11k :ım Vafl partisi ı::enel kurulu Mu tafıı 
Nahas'ın riyasclindc tarihi hir toplantı yapmıştır. iki buçuk 
saat üren top!antıd;. hilkumctin parti lideri Mu~tafa Nahas'a 
karşı aldığı cephe sözden geçirilerek yeni \"e tehlikeli kararlar 
alınmıqtır. 

l\lıı~tafn 1\nha~'ın evindt> bu toplantı )'apılırken, ordu ,.e po-

1 
lis mıifrezeleri e' in buluhduğu (Garden City) mıntakasını sıkı 

bir askrri kol'lrnl altına alnııstır. 

Alınnn kararlar Mısır hllkiımetine resmen bildirilmiştir. 

Kıırarl:ır c aslı rlört noktadan ıbarettir. 

1 - Vnf• ııaı tisi başkanlığında Mustafa Nahas'ın kılması 

karnrln<mıı:tır 

2 - Vnft p:ıtti~t. hUkQmetln çıkardığı yeni partiler kanu
nuna uymııynrnk eski Vaft'ın te§ekkillUne Hı faaliyetine devam 
rd"Cf'llinf bildırir. 

3 - Yıırt p:ırtM )'cnl partiler kanunu hiikilmlerlne, Ba~ba
kan yardımcısı \'e İç t~ırri Bakanı Süleyman Hafızı vazifesinden 
te\ildi •i tah'lirde 11vacaklır. 

4 - Vnft parti i, trkliflerl kabul edilmediği takdirde Mısır 
hükümctinln. r:ırti~iııin faaliyetine alt nldı~ı ve ala('altı hertilrlU 
1 ararlıırı t:ınıııııı ·,araktır. Ffıllliyctine de\'am etmekte muhtar 
ol:ıcak \'e hllkCnwt bıı fasli ·eti önlemek isterse bundan doğa
cak hertürlll krmlı hCıcli-:f'l"rde mes'ul olmayıı<'aktır. 

lllikfııııct, \'ı•ft'ın kapııtılma~ı emrini verdi 
?.Iısır lıfi ·fımeti, v:ıct nnrlislnin hılkfımrte kar~ı açıkça cep

he ıılınıısınn kı:r$1 yrrıi çı ·· rılan partiler kanunu gereğince bu 
nartinin tamamıyle knu:ıtılmasına \'l! herliirlil faaliyetten utak-
1 ~ftırıll\l~sına karar 'ermıslir. 

Ne\7ork, 27 - Amerika Bir· 
leşik Devletleri nezdinde İranı 
temsıl eden !tlusaddık'ın sağ ko 
ıu, Allahyar Salih, burada fev. 
kalade muhim temaslar yapmak· 
tadır. Bu temaslar İran talıtı et 
rafında yapılmakta ve simdiki 
Şahın de\Tllmesini hedef tutmak 
tadır • 

Allahyar Salih, buraya gelir 
gelmez, halen Amerikada bir 
film tırketlnln hluedarı bulanan 
eski İran hanedanı Kacarların 
İran tahtına varisi Abdillhımld 
Mlrıa ile uzun bir g6rüşnıe yap. 
mı,tır. · 

İsrarla söylendiğine ııort!: İran 
sefiri Allahyar Salih, Abdülha. 
mld Mlrzayı İran tahtına dönme 
ğe iknaı çalışmaktadır. 

Allahyar Salih kendisi ıibl, 
Kacar hanedanına men!up bulu 
nan IJr. :'\lu~ t:lıfık'tan aldığı dl· 
rektlne hareket etmektedir. 

Dr. :Musarldık !randa iktidara 
geçtiği gilrı derhal en mUhlm 
devlet işlerine Kacar hanedanı
na mensup şahısları ı:etlrmls
tlr. Halen İran kablnr.slnde Baş 
bakan dahil, Kacar Hanedanına 
mensup dört Bakan mevcuttur. 
Bundan başka Tahranda Kaear 
Kltibilnün açılmasına mUsaade 
etmiş \'e Kncar adı altında ncş. 
rlyat )'apan bir gazetenin de 
çıkarılmasına yardım etmiştir. 

Tuğgeneral Kadri 
Perk'in cenaze törenr 

Gene bilindi~( gibi bu proje 
.\tıp memlekctlerl~ le İsraılin de 
lttirıkini derpiş etmekte idi. Mı
ltr, Sudanın lısır tahtına b:ı7:
laıİnı.ası meselesinin kendi İ\ le 
lııtntere arasında halledilmedi-. 
t! ınfiuıkerelerc iştiraki kabuı 
Unıemlştl. 

~ona i<tirakinin temin edile bile Du kararın metni Ntipler m!!clisi tarafından tnsdik ediJdlk
cd;ı kabul edllmrktcdir . 

ten sonra re men ilfın cüilrcektir, Yeni partiler kanunu, Mısır
Yn ington elçimiz Aclıe on'la 

Kaza neticesinde vef1t eden 
sınır tugay knırıtıtanı Tttğgene· 

ral Kadri Perk'in centıt.esı ı1ıin 
ukerl törenle kaldırılmıştır. 

dakl bütun siyıı•t p:ırti~erln hir ay içinde kıırurularının Jqimle
Ortadoğu nırselc ini ı;örlişhi 
va~ington, 27 (T.11 A.) _ Ttlr rlnl hB\"i listeyi 1ç İşleri Bakıınlığına t!!slim edilmesini Amirdir. 

Cenaze merulminde bntUn as 
kert erkAn. vali <1ökay ve bele 
diye reis mua' ini Suat Kutat 
hazır bıılunmu !ardır. kb enin va"in ton nezri indeki el- Bu hıı~usta brynnr.Ua bulunan ımr De\ let Bakanı Fethi 

çisi Feridun Cem:ıl Frkln bugün Rıdun, Vaft partisi ınesc!cslnln bu hal çare lyle kapanmı~ ola
Arnrrika Dış İ lcrl B:ıkanı Dcan cağını bildirmistir. • 

Te ekkür llirl ~ik Amerika ile Tiirkiye. 
llrtliioğu mlıdnfaa~ı tcşkiliıtının 
bir an enet ele alınması husu
tunaa tngllt1ıre 'e Frrııısıı ile 
~_utabık görünmekle beraber, bu 
r;anııs onun Kıbrısta işe haşln
'ittasına~n e'" el A rnp mcmlckct
l~inin ,.e bllha a Mısırın lşti
takini temin yolunda İngiltere 
tarafından tıznml gayretin s:ırfe
dUnıesi Hlz.unmncla ısrnr eder 
tcrunm ktedlrlcr. 

Achr on'la yarım s:ıı:t süren hir \'aft partisinin aldıi!ı kl!rarlıır Uzerlne herhangi bir hftdlse
konuşm:ı y:ıpmı~lır. Bil' ilk clçı , i önlemek makı:adıyle Mısır ordusuna mensup hlrllkl('r Ye polis 
Anırrılta l)ış İşleri Bakanınclan ll'•kilfıtı, hu sere Nııhlı ('~ 1 sıkı bir kontrol allına almıstır. 
nHılclıktan sonr:ı bir be~ anat \'!!- Knhircnin an:ı carldrlrri \'e btiyük meydanları askeri birlikler 

Vazife başında bir Cip kuısı 
ile ,·efat ederek bltlcrı W!~~ur. 
de bırakan muhterem bü)ilğQ. 
müz rerck, Achcson'ln Ortadoitu sa-

vunm:ı«ına alt mc nlclcrl gözden tarafından işgal edll'!1istlr. 
----=-~..._~~~--~--------...... ......... 

~e~irdi••ini ve bilh.ısc:n dört dev- Tuğgenrral Kı\nRt PERK'ln 

General , 'ecip hUk(lmetinln 
iktidarı ele alması \'e 1036 tarih· 
li İngiliı • Mısır andla~masının 
dttf.~tirilmesl için yeniden mli 
ltkerelcre başlamak Umidının 
Orta~ ;ı çıkması Uzer ine şimdi 
landrada da nisbctcn oldukçn 
~kın bir Atide Mıqırın bu komis 

letin bu husııstnki ~ıirll•IC'rl hnk
kında fikir tc:ıti inde bulunuldu-

unu bildirmiştir. 
A~ rıcn biiyiık <'içi f ngiliz pro 

jc lnın ilgili de' Jeller tnrnfından 
etut edilmekte olduıtunu açıkla
mış 'c Ort doğu sa\ unması hak
kında nede kararlar nlınmam:ı-
ının )'erinde olacağını belirt

mi lir. 
Gerekli projeler hazırl:ındık

t:ın onra tatbiki kısn bir -zaman 
içinde mümklin olacaktır. -

nm 

• 3/ Aralı~/1952 
Ke$ideslnc tıtlrak ederseniz, 

30.000 
1 ADET 

5 ADET 

10 ADET 

liralık para lkra· 
miyelcrinden: 

20.000 
1.000 

500 

LiRA 

LiRA 

LiRA 

Knanabtllr lniı. 

Yat ır ıla n her 200 lira, bir kur'a numarası alır 

HESAP AÇTIR"I t~TA ACELE EDlNlZ ! 

• • • 
e ubeler : Galata n Sultanh mım • İstanbul. Saat 9 d:ın 

18 e katlar. 

... , ) . 
..... ..,~ ......... .lf•' .. 

, Taze kuvvet, 

ca ıı l Lhk, ı eş'e vel"ir. 

E ise11Jıoıceı• 

Biı· ka.:a 
ıltlıııtı 

.. l•OC"21 tO l'ruı 

Richmond 27 - General E
lsenhO\\ er burada \"erdıği seçım 
nutkundan sonra salondan ayrı. 
lırken muvııkkat olarak inşa e· 
dılmiş tahta tribünlerin çökme 
sile bir çok seyirci ile birlikte 
yere yu,•ar!anmış fakat çöken 
triblınler çok alçak olduğundan 
generale \'e yanındakilere bir 
~ey olmamı~tır. 

Generalin eşi tribüniin çökme 
sinden hır dakika evvel oradan 
setmiş bulunuyordu, Tribünleri 
dolduran 25,000 kişilik bir seyir 
ci kütlesi bu hadiseden evvel hep 
bir ağızdan eEisenhoweri sevl
yoru:u ~arkısını söylemekte idi. 
ler. 

Filczof George . 
Santayana öldü 

Roma, 27 (A P.) - Yirminci 
a rın ileri gelen filozoC ve ea
ırlcrinden George Santayona dün 
gece burada ölmU~tUr. Santaya
n:ı 87 ~aıındaydı. 

Maruf İspanyol y:ızarı son bir 
kaç yıl zarfında viıcutça çok ıa. 
~ır dü5müş olmasına rağmen 
11on demlerine kadar eser \"er· 
mekte dııvıını ctmi~tir. Son ve 
bazı mahfiller tarafından !!n ö
nemli kitabı sayılan allftkimiyet 
ler ve Kuv\•etlcr• esl'rini gecen 
)11 ikmal edip bastırtmıştır. U
zun ömrU inzi,•a içinde geçmiş 
\C tıpkı yaşadığı gıbi, yalnız· 

lık lçınde ölmüştür. 

Almanya Sosyal Demok· 
rat Partisi Başkanlığı 

Dortmund, 27 (A.A.) - Reye 
iellrek edl'n 363 ki~iden 357 ı;i. 
nin reyiyle I~rich Olmenhauer 
Dr. Kurt Schıımııcher'!n yerine 
Alman so~yal Demokrat rıartisi 
bn§kanlığına ser;ltıniotir. 

Bir Yunan komUniıtl 
öldü 

Atina 27 (A.P.) - Çitıçl Par 
Usl adı altındR çalı&an komOnist 
te kılAtının lideri Konstantin 
Gabrıclldls dün ~ece bir t!!mer. 
kfü kamnı olsrnk kullanılıın kil· 
çO tık Agios Öztratius adrnnda 
ölmU tur. Kt'ndlsl bu al'!aya sür 
ııTI n edllm işt_L ___ _ 

Mardin Halkevinin 
ofyaları satıldı 

Mardin oıu~ıısl) - Hazine\'!? 
devredilmiş olan Mardin Halk· 
evinin hitı;ok eşyası Drledlye 
a,·fusunrla arttırma ııureli\'le sa
tılmıştır. nıı mrr:ınrla ~atılan c 
\'a :ıra ınıta 20 kadar flıı Atııtilrk. 
lnöııtl, Mar!! al Cııkmak. CelAI 
Bayar H~ di~er bii~'liklrriml7!' aıt 
rl'rrl'\ eli rc~lmlrr hıılırnm:ıktav· 
dı. Sa •ın <'umlnırha~kıınımız er. 
!AI Bayarın lmtalı resminin llze 
rinde su cümle vazıh' dı: 

<Partimizin tarrlln Halkevl 
back~nlı~ına 25/3/938 C Bayar) 

, Blltill\ bu resiml,.ri C H. P. il 
bir \&tanda§ &atın almı~tır. 

Bir Japon tetkik heyeti 

Pasifikte kayboldu 

Tokio, 27 {A A ) - Japonya 
dr.niz emniyet hUrosu cuma gU· 
nUndenberı kaybolan tetkikat ge 
mi inde bulunıın 31 kişinin llldO. 

l:UnU resmen tc)lt etmi~tir. Bu 
gemi deniz.altı volkan inôlblnn 
nın nıkubulması muhtemel olan 
ba~ı rcslrl!!r civarında tetkikler. 
de bulunmaktaydı. 

Cenaze törf'lnine l&llrak erfo. 
rek kıymetli te~flllllerl ile mü· 
tchaı; is olduğumuz ba~ta \'ali 
f'ahreltln Kcrım Gökay, Korge. 
neral 1. Hakkı Tunaboylu vo iş
tirak eden di~er generallere, gı. 
nı( arkadaılarına \'e cenaıt!ye 
iilirak eden di~cr ze\'ata ayrı 
ayrı teşekküre tecs ı.irümüz mA. 
ni olduğundan ı:aıeteniz va,ıta· 
siyle drrin minnetlrrlmizln bil. 
dirilmesini rica ederiz. 

P rrk Ailesi 

Satılık Arsa 
Caöaloğlu'nun en gUıel va it lek bir semtinde 12 
metre yü:ı, 38 metre derinlik, imal&thane ve 
apartman intasına mUsalt 450 metre kare bir 

yer satılıktır 

M6raraat: Calaloğlu, otnhüs durağı )·anındı 
f mail Karnkulhıkçu. 

berber 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O. 
İSTANBUL: 
lJF.:YOÔLU 
İZMİR 
AD.ANA 

4 E V 

BilyUk Postahan~ kırşı&ındı 
İstlklAI cadd~sl No. S39 
Büyük Kardlcalı Hafi 
Ötler cadde!l 

1 OTOMOBiL 
400 Adet PARA, AL TIN ve 

Kıymetli Efya 

HER AY SONUNDA BiR KEŞiDE 
Gelecek ke~ldede 

30 EYLÜL 1952 

BAHÇELi BiR EV 
31. F.KI f 19.)2 Kefldeslne 

iıttrAk için en ıeç 
10 ~ltIM 1952 

ı\k.fatnına kadar ljO Liralık bir lfdap açınıı, 
Hesabınız var a arttırınız. 

Her 150 Liraya bir krslde N un1aras1. 

TÜRKİYE KREDi BANKASI A.o.· 

1 

Irak Kralı Fay&1l <soldan iklncl>, lngllttte Krallı;esı ikinci Ellıabcth, Edlnburgb Düktl (salt!u 
lklnclı, Prensu Anne t e Irak Krnl 1'"albl ı\bdülilah, İngillcrede llalnıoral &•toswuuı bfiYQk '8.k· 

eeslade gezinirlerken. Irak Kralı, ingiltcrcnln misafiridir, 

San Fran~islrn't1 a Sanat l ıiıedn de Tıirki~ enin ı;ın:ıi. zirai, l~tlm ai hayatı le eflttm dıırumu lıü
kında 200 fotngraftnıı ibaret bir &l'rgl açılmıştır. Re.slmıle arılış gunn aktör \'lrıcent Prke kor
delA>ı keserkrn görulrttektedlr. Sol tarafta görülen kadın cYenl Turlı:leu adlı ).itabta muharrirl 
Eltanor Blsbee'dlr. saı tarafla görülen gene de 1948 dan heri Am erikada bulwıan Türk ötreııdd 

Kosto Rika Cumhurbaı· 
kanı istifa etti 

San Jose <Kosta Rlka) 27 
A.P.) - Kosta Rfka silAhlı kuv. 
\•ttlerlrie mensup bef komuta· 
n1n Wifuı ile netıt~lentın hi\:!i 
se ~onund.t Cumhurbaıkanı ôtL 
Ilo tnı!te de l!tifa etm~ıtır. 

Askeri komutanların çekilme 
sine Uninn CMca i«lmll kütük 
bir siya~! l'at'tinln ortaya attıtı 
yolsutlıJk iddiaları sebep olmuş. 
tu. 

lUbnanda yeni hükOmet 
kuruldu 

Bej'l'Ut, 27 ('t.H.A) - Eski 
Başbakanlardan Sadi MulJa'nın 
bu ıece yeni Lübnan hükumeti 
ni kurmığa nıuvafUk olduğu res 
men ıçıklanmıttır. 

r:AKİHE ODMAN 
«O ve BEN » 

l imli a k ve •eyahat roma
nını okuyunut. fuharrlrln 
Napotıde başına gelen felA
ketı de btltiln tafsll!tıyle 
6Jrenacekslnlz. 
Adres: Batııı lı u dde&l No. 

39 Bursa '111•• FIJatı 1 ııra•-• 

Jlll9lll ELHAMRA ..._ 
Terılhanealnin 

KADIN - ERKEK 
f ntllli - Almin - ftaı ~n 

Su ıccm'ı hatır 

TRENÇKOT 
lARI 

Tr•nck6tlirın en Iyt'I ,.~ u 
cutu.dur. 1 05 boy ve eo be
dtne kadar her beden ve 

boy ıeın mevcuddur. 

PEŞİN - TAKSiTLE 
Beyoğlu İstika! Cad. 258 
t LHAMRA hın, uğdakl 
merdlnnden birinci kat 

No. 1. 

fENIA'l>ıG ~O.it: 
v;tf~bı_. OAlt.M'
l)AN ~/Al 1tJe~. 
.f)ı A L /Jl.i.AI/ MI 
NG_. ./G )' (J'lil.ı~ 
Ett.IFlllNl)G. 

'Tahsin Karacabey'dir. 

• • 

f 11/ik !fö/.:u./Ofl ... 
mesiıt fÜHÜlrÜJİ!lt 
sn.ati vald'1/li .. -- - .--

Ankara'da Ycnısehlr Mıthatpaıa ca44uıacte 

Kaloriferli Parke döıeli ve diler bUtUn 
konforu halı: 

Apartmanın bir dairesi 
sizin olabilir 

Bunun için 6/10/952 ak~omıno kadar ıube 

veya o jonslorım ı zda 150 l i ralık bir htsC!P 
açtırman ız kôf id ir. 

Her 150 liraya bir kur'a numarası verilir. 

SÜMER BANK 

, .. 
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t T. t .GENERAL ALI FUAT CEBESOY(lle ·~. ~ ~ 
ev e ıya rosu ~ ""'· 

yeni yıla girerken ••• Amerikada kurulan müessese - Kılıbıkların hücumu -
Hizmetçi buhram - Yarım porsiyon hizmetçi - Tehli
keli rüyalar-349 sene sonra bütün insanlar delirecekmiş! 

Y a.:-aıı: E.T. 
Birinci duma harbinden ~on· gazeteler haber \t'l'İ)or. 

ra Pari le ·Emriniz! • adlı y \RBI POR iYO~ 
bir mur se e HİZllll:Tcl 
kurul· 
mıı~tu. Uu 
ınucs e c her 
ınu5kulii hal· 
ledi~or, her 
derde elem 
buJuyoı" 
du... (,'ocugu. 
nuı. iiğretıııe· 

nin 'erdiği \3zlfeyi yaparken 
bir nokta) .ı takıldı kaldı. bir 
tuı lıi içinden çıkamıyor; siz de 
kördiığiinııı ı;özenıi~ orsunuz. 
Telefonu nçıp . ı:mriniz! • mlİ· 
r. e c ine baş,,ırur unuz. mıi· 
t sr c birkaç dakika içinde i i 
hallederdi. '.'llıie cscdc ilmi 
hiitun guçlukleri ) enccek lc'i· 
kil at 'arılı. 

Fakat i'i bundan ibaret de· 
ğildi. k am c\inize mi arir 
gelecek. bir 7i) afet 'erecek i· 
nb. ·Emriniz• mücs r esine 
haber \Crinr.c derhal Jüzunılıı 
teşkilat )apılır; sonra, yrmek· 
ter haıJrlanırdı. Yemcktrn son 
ra briç m nanınk i tiyor
sunu7, dorduncıı bııl:ımı3 or· 
sunul. ·F.mrlnlz• miıe c c i· 
nr. trlefon edinrr derhal bir 
dördüneii gondrrlllrdl. • F:mri· 
nlz• bütıin bu i !er için bir 
komi yon alırdı. 

•Emriniz• müc se e i ikinci 
dün) a harbi e nasında kapandı 
l"e, gazetelerin hiç bah etmedi· 
ğlne gore, onılan sonra da bir 
turlıi açıl:ınıadı. 

Şimdi \mcrikada. lıir bakı· 
ma bıına benı.i3en. bir mile · 
ı;r r. kurulduğu Jıalırr 'erili· 

Bir hanımefendi hizmt.ltl buh 
ranından şlkAyct edl~ ordıı. 

Aylığı, 

kırk, elli lira 
derken ) l'l· 
mi , sek ene 
çıktık. eli işe 
~ ;ılkın hizmet 
tiyi bir tür· 
lii bulamıyo· 

ruz. Böylesi 
c'le \'ar, var 

amma a)da 140, 150 lira \Cr· 
mrk liizım. Bu da herkesin har· 
CI dcgil! 

Oiyordıı. H:ınıındcncli ika· 
) elinde haklıdır: h 1 bir hlz.· 
metçi bulmak hakikaten çok 
J:u\·lc5ınl!)tir. Fakat bu Yalııız. 
lıize mahsus değildir, dünyanın 
Jırr tarafında bö~ ledlr. Sana· 

.Yiin genişlemec;i, kadınlar irin 
) eni iş sah:ıl:m açılması, hiı· 
metçi telakki~irln deği:me 1 
bıına ~ebcı, olmuştur. B:ıtı 
ınenıleketlerindt' r\·lrrinde ılii· 
zine ile hlımctçi bulııııdur:ın 
inc;anlarılaıı c~rr kalma .. nstır. 
Jföde de t.\' halkından fuıl:ı 
hizmetçi i ol :ın kon:ıkl:ır tarl· 
lır k:ırışmıştır. 

\nıerikad:ı himıetrlti aileler 
parmakla gös!rrllerek kadar 
azdır. Hurnıl:ı bir hizmr.tçlnln 
gündeliği ekiz on dolara ka· 
dar çıkıyor. nu parayı herkes 
'eremediği için halkın büyük 
çoğunluğu kendi i ini kendi i 
göriiyor; haftanın bir veya iki 
giinünılc bir iki ı;aat için, aat 
ba ına bir dolar \'rrcrck, bir yor. Aradaki fark udur: \'eni 

müessese herke e değil, ,·:ılnız giinılclikçi gelirli.> or. (;iincle· 
l\ılıbık kocal.ıra fa) dalı olarak· likı;i sa:ıti ılolılu~u 7.amnn ka· 
tır: Bu kocaların ın !erinden ili) ı çekiyor, ha ka yrre gidi· 

uzaklaşmaları. ılışarıda \akit yor. 
geçirmeleri için imk:in saglı· Gundr.likçiler hilde de ('O· 

yacaktır. ğalmıştır. Fakat htnüı saat he· 

Amrrikalı erkekler miithiş sabile drğil. gun he abllc ça· 
kılıbıktırlar: 3 er 3 uziındc en lışıyorlar. Maamafih bu gidişle 
kılıbık in anların Amrrikalı saat he :ıbilc çatı~maııın bize 
erkr.klrr olduğu Ö) lr.nir. nu ele gelecrği şiipbcsizdlr. 
kılıbık erkekler aı a ıncla ii) le Bazı kiir iik apartınıanlarıl:ı 
bir alem 3apmak lsti)enler rk· mii terek hizmetı;I tutulm,,o;ına 

lk değildir. rakat eHICn na• 
sıl uzaklaşmalı, bir gece,> i dı· 

5arıda na ıl geçirmeli? .. \'eni 
müe se e işte bunu temin r.di· 
yor; .kocanın hiç bir şiiııhc U· 

) :ındırmaılan evden a~ rılnıa ı 

imkan ı nı bir iicrct mukabilin· 
de sağlıyor. llıı hu uı.ta kat'i 
\c fe\kalade sağlam .)ollar lıu· 

lu.>ormu~. 

nu işin ahlaki olmadığını, fa· 
kat müe e enin çok is .)aptı· 
ğını, bü.> uk paıa kazandığını, 

b:ı•lanl"! l'jlır. ·Yıırım 110,.~iyon • 

adı \erilen bu hizmetçiler sı
ra ile iki n~y:ı iiç ar" ::hm::nııı 

1 iııl görüyor, n.> da 120 • Hi<ı 

Ji ra kaıanıyorlıır... Fakat ne 
y3pılsa bo tıır. hi1metçi devı i 
ge~mi tir. Hundan sonra kendi 
l5inıizi kenrllmiz gürmrğc alı:;· 

ınah.>ır.. 

TF.:111,hrnI.I 
RUl'AI,rn! 

Bir millct\'ekilimizin Ankara· 
da pijama ve terlikle so· 

kağa tıkarak 
Karpiç lokan· 
ta ına gitme· 
si \'e herke· 
sin arasında 

bu kıyafetle 
yemek yeme· 
~i bu haftanın 
dtdikodu mev 
ıuların· 

ılan lıiri oldu. Gazeteleı· mil· 
lehekilinin bu kıyafetle cO• 

kakta çekilmiş bir resmini neş· 
rettllrr, muhtelir mütalaalar ı. 
feri siirdülrr. 

• on gelen Fransız gazetele· 
rinden biri buna benzer garip 
bir 'ak'adan bahscdh·or. Hadi· 
sc şudur: Orta yaşlı bir :Fran· 
il kadını geceleri garip rüra· 

Jar görmeğe başlamı • Bu rü· 
l alarda hep açık saçık, garip 
kıyafetle sokağa çıkıyormus. 
Rüyaların arkası gelmeyince 
bir sinir doktoruna basvurmuş, 
ba$ından geçenleri şu suretle 
anlatgıış: 

- Dün gece çok fena bir rü 
ya gördüm. Düşünün bir kerr, 
:ıkşam saat on dokuz.ela, ortalı· 
ğın en kalabalık olduğu bir ı· 
rada gereliklr sokağa (ıkmı· 
5ıın, < Concorde) meydanında 
&rlmeğe başlamışım. Üstümde 
gerelik, başımda da biı' hasır 
sapka varmış ... 

- Tabii canınız sıkıldı, U• 

tandınız? 

- Evet öyle ... Bilhassa ba· 
ıımdaki hasır ıapkanın bir 
sene enelkl, moda ı geçmiş 
ıapka olması ('Ok canımı sıktı. 
Gelen grçen bu eski 5apkaya 
bakarak giilüyordu. 

Sinir miiteha'lsı ı garip kb·a· 
(etinden ıiyade baı;ındakl sap· 
kanın modası ge('miş olmasın:ı 
üzülrn kadına bir ilaç vtrmi~. 
a} ni 7.amanda ~rrelr.ri hafif 
~ eınesini de t:ıv,.lye rtmiş! 

m:ı,tı,ERlN' MİKTARI 
,\RTIYOR 

yrr yüzünde delilerin mikfa· 
ı ı durmada:ı artıyormu5. 

.!8:>9 ı;ene in· 
de 535 ki~ide. 
bir deli v:ır· 

"il • ll!97 ılr 
hu miktar 31: 
<le bire çık· 
mış. O zaman 
ılanbrri kat'i 
maliımat mcv 
cut olmam:ık 

la brruto r. "· !;i artı5 nisbetinc 
1ı~karak 1970 de ~·üı kl~idc bir 
deli bulunacağı, 2301 de, yani 
3!!1 ~eııe sonra bütün insanl:ı· 
ıın delirmiş olacağı iddia cıli· 
liyor: ... 

O kadar u1un müddrt bekle· 
nıeğe nl' lüzum nr?. İnsanla· 
rın bugün ~·aptıklarına bakar• 
sak krndiltrini akıllı zanneden 
!erden ~oğunu deli sınıfına 
kaydetmek lhım gelmez mi?!-

~ i 

Amerika, Groenland adasınela ha\ a üslrri kıırmağa başlamıstır. Yukarıdaki resimde, bu üsler 
is;in gerekli malzemenin adaya çıkarılması görülüyor 

~ }.,.· 

1'1\nıkurtlar, • donanın:ıla mensup gemilerle Marmarada gezdlrilmi~lerdir. Yukarıdaki 
resimde bu gczl~e lştir:ık eden lurukurUardan bir grup göruluyor. 

I 

Genel Müdür Cevat Memduh Altar, bu yılın 
faaliyet program! hakkında izahat verdi 

.t ~adolu .t Jan1t 

Ankara 27 - 1952 • 53 tiy:ıt- Rrii mevzuuna gelince: 
ro mevsimine gire rken devle' Vaktiyle profesör Carı Ebert 
tiyatroları genel müdüril Cc\•:ıt gibi dünya ölçüsünde büyük bir 
Memduh Allar kcn.iıs•vle gô· sanat şahsiyetinin kurup biuat 
rüşcn bir arkadaşımın, de,·lct 10 yıl idare etti •i devlet tiyat· 
tiyatrolarının yeni sc'lt! faaliyet ro u dram ve opera sahneleri 
ve çr.lışmaları hııkk• r. r'a Pt r . Ilı her şeyden önce mcn~eini de\"· 
!z1hat verm iş ve dem' ,'.ı .· ki: lrt konscrvatuarı gibi özlil bir 

•- ' Bu sene : iya t:n me'·- imi öğretime ve akademik formasyo 
ııe mühim yen i ıklPı lı: gıriyo· na dayadığı iclndir ki müesse-

Dahili isyanlar karsısında 
Bu muvaffakiyetli harekôt esnasında başta Çerkes Ethen'I 
Bey ve müfrezeleri olmak üzre diğer milli müfrezeleri
mizle askeri , kıt'alarımız vazifelerini yüksek ve milli bir 

duygu ile mükemmel bir surette ifa etmişlerdi 
- 206 -

ru~. ~imdiye ka•hr ı;o::uk pı;.ew senin reji anlayısı her ~eyden 
le: i de dahil olınıık iizrre drııın, önce kuvvetli bir kültüre isti· Hendek'in 
opera, ve konıedı uıısurıı olarak nat etmektedir. Bu itibarla reji İşgali 

hin me\'cutlu bir hücum tabu
rundan ibaretti. 

Düzcenin 
İşgali 

kurtarılmıştı. Asilerin eline dil· 
ııen top, makineli tüfek, eslih• 
\'esaire kiımllen geriye aıınnııfo 
asilerin elebaşılarıııın firarları· 
na mahal bırakılmamış, cürn!e' 
si yakalanmıştı. 

s~ı:on repertuurı l'.! eseri geç- sahasındaki faaliyetini di~er 
memekte idi. n·ı sene ılk defa de\'lct tiyatrolarında olduğu gi· 
ola ·a~ repeı·i. ı:ın 18 esere çı- bi müstakil bir teknik ve anl:ı· 
ka:-ma yolunda haz:ı·lıklıır:ı 03ş. yışın ışığında geliştiren devlet 
ı:ınırıs bulunnı.ıktııl ı r. B:ı :ıra- tiyatrosu sahnelerinin ierekli 
d:ı sezon progr:ımında ;:?St': :cr!n hamleyi yapabllınesl için geçen 
yuı.1 c',klan de"i: , kalıte ,.e yıl ilk kurucu organizatör pro
muhte\'aları bakımır.dan tene·:- fcsör Cari Ebert daYet edilerek 
vüe çok dikkat C'di!miştir. J<:d;?- faaliyet esa lı bir re\izyondan 
bi heyetin ~ ap~ ğı dEw:ıınlı \ e geçirilip durum mııfassaı bir 
sıın bir çalı~ma neticesinde tes- raporla tesbit ettirilmiş, .l\lüni!ı 
bit edilen repertuar<lıt opera ~a- de,·tet tiyatrosunun başrejisörü 
riblnin üç ayrı tlev:-ı.ıi tems:l e· A. Schröder, müesse. eye ba~:-e 
den örnekler verildi:ttl':ı m:ıad:ı jisör olarak da\'et ,.e tayin edil 
memleketimizde ilk o!:ı::ık ,\h· miş, müessesenin kuruluşundan 
met Adnan SayJ:un'un 953 mar- beri mühim emekleri geçen ~a· 
tında sahneye kon. t•ak olan • Ke natkarlardan Mahir Canova dram 
rem• operası ile milli orırra rejisörlüğüne, Aydın Gür ,.e 
repcrtuarınııı ilk e;;eri de kan- Vedat Gürlen iı;c opera rejisör· 
nılmıs olacaktır. nif(eı· opuaıar iliklerine tayin edilınişlerdir. 
18, l9 ve 20 inci asır opera li- l\fiiesscscnin inkişafını sağlı· 
taratüdin!iıı !ic mühim tipini ih- yac:ık olan talim, tedris ,.e tek· 
tiva etmektrdir. mil mütehassıs \'e öğretmen 

ilk opera 19 uncu asrın ba~la· kadroları da yerli ve yabancı 
rındaki ltalyan iist:ıdl :ı rındı:n mütchassıslarla tıtkviye edilmis· ı 
Donizctti'nin ıEleslre d'Amoreıı lir. Bu arada me~hur İtalyan sa· 
(Sevda İksiri) operac:1dır. natk6n ve Milinodaki Scala ti-

Sahneye ikinci konacak eser, yatrosu hocalarından .\pollo 
asrımızın tanınmış modern A- Gran Forte, ~an mütehassısı 
merlka:ı kompozitörlerinden C. olarak angaje edilmiş, Roma O· 
::'ılenottl'nln 1950 yılındanberi perasının eski teknik mütehas
büyük sükse yııpm15 olan •Kon- Is ısı Alberto :\filAno sahne tek• 
solos• adlı operasıdır. nik müdürlüğüne tayin edilmiş, 

Üçüncü eser 18 inci asır Vi· mlie seseye kuruldu~u günden· 
yana klaslk üslfıbunun f stadla- heri emrğl geçmiş olan Tarık 

1 rından :\lozar\'ın · Cosi fan tut· Lc\'(•ndo~lu b:ışr:eno"raClıjta ~e 
ı te • adlı operasıdır. tirilmiş \'e Psristc tahsilini ik· 
1 Büyiik ve küçUk tiyatrolarcla· ı mal eden dekoratör Refik Eren ! ki draın faaliyetine ~elince: de m:ie sr eye bosetlst olarak 
• Bu eserlrr arasında tla dc\•ir, 

1 

angaje edılmistır .. 
ı ne'.'i \'e kaııtc clıırumları önem· Diğer ı:alı5malar 

1 
le gözönüne r. "" rı mış. üstelik b!'y Ankara 27 (A.A.) - Devlet 
nclmilcl sahne literatürünün ı konservatuarı yüksek kmm ög. 

ı stnndard eserleri ile teli! eserlc· ı renci derneğinin çalışmaları: 
, rimiz arasında müna\'ebc es:ısı Bu y11z Avrupanın muhtelif 
:izerinde öoemle dl!rulmııştıır. ~ yerlerinde tertip c:lilon ..,r,yncl 

1 
Bu takdirde bir telifi bir teren- milel müzik festivallerine i~tlrak 
me takip etmektedir. ederek baş:ırıl:ır elde eden dev· 

A dapazarına geldiğim gün, 
asilerin son vaziyeti hak

kında şu malumatı almıştım. 

Bir gün evvelki muvaffakıyct
lcrimiz, asileri perişan etmiş \'C 

datıtmıştı. Reisleri kaçmağa ve 
gizlenmrğe çalısıyorlardı. Bu 
durum kaışısında Hendek \'e 
Düzce harekatını bir an eV\'<'l 
tamamlamak lcabediyordu. Mi
ralay Refet Be~ 25 .Mayısta Bo
lu istikametinde h:ırckcte geçe
ceğini bildirmişti. Yeni hareke
timiz bakkınrla Erkanı Jiarbiyci 
Umumiye VckAletindcn hem.iz 
bir direktif alamamıştım. Fak&t 
iki ı:ündcnbcri lehimizde silr'at
lc inkişaf eden tedip hareketini 
muhabereye devam suretiyle 25 
Ma~· ıstan sonraya bırakamaz-' 
dını. Neticeyi hir an evvel al
mak istiyordum. Hendek ,.e 
Düzce istikametinde ltazırladı
ğını taarruz kolunun hareketi 
öylr tcrti;>!enmisti ki, bu kol 
26 Mayıs sab:ıhı Hendeği ve 2.7 
l\Iayıs sabahı da Düzceyi işgal 
etmiş bulunacaktı. Taarruzumu
zun baskın tarzında yapılabil
mesi için Hendeğe 2.5/26 Mayıs 
gecesi ve Düzceye de 26/27 Ma
rıs gecesi harekr.t olunacak \'C 

aynı zamanda Akçasehit· de iş
ga 1 edilecekti. 

Taarruz kolumuz, Ethem Be
yin tedip müfrrzclcri de dahil 
olduı.lıı l\aldc bin dort ~·iiz atlı, 
bir cchcl bataryası (üç cebel ,.e 
bir sahra topundan miitcşck-
kil), on bir makineli tiHek ve 

Hendek, 26 Mayıs sabahı, fı•i
lerin kısa süren bir muka

cemetinden sonra isgal rdilmiş
ti. Hcndek'in bu ani isg:ıli üze
rine Düzce asileri telgraf ba
şında bazı şartlar ileri silrerek 
bana teslim olacaklarını bildir
ınişlrrdi. Asiler, her scyden ev
vel hareketimizin Hendekten o
teye geçmemesini ısrarla isti
yorlardı. Du muhabere netice
sinde Düzce ~silerinin müracı:ı
atlerinde samimi olmadıklarını, 
zaman kazanarak Karadeniz sa
hilinde bulunan Akça~chrine 
kaçmağı tasarladıklarını anl:ı
mıştım. Buna meydan vermi
yccek, harrketimizi d:ıha çabuk
laştıracaktım. Taarruz kolunun 
Hendekten 26/27 Mayıs gccesi 
Diizccye hareketini eV\'clcc ka
rarlaştırmış iken, bundan vaz
geçmiş, 26 Mayıs günU hareket 
edilmesi er.ırini vermi~tiın. Dilz 
cenjn işgali 26 Mayıs akşamı 
tamamlanacaktı. Emir derhal 
yerine getirilmiş ve kasaba o 
gün işgal olunmuştu. Alınan 
haberlerden 'Miralay Refet Be
yin ancak 26 Mayıs akşamı Bo
Juya girmiş olduğu anlaşılmış
tı. Bu suretle l!P.ndek ve Düıce 
harekatı Geyve 1utaatı tarafın
dan yalnız başına dört gün gi
bi kısa hir müddet içcri~indc 
parlak bir muvaHakıyı>tlc neti· 
cclcnmiş. vaktiyle !isiler tara

. fından esir edilmiş olan üç me
bus ile birçok ıabit \'e nefer 

Divanıharpler, Düzce ıs.ift• 
rinin altısını hıvaneti vatani!• 
kanununun hükümlerine glirf 
muhakrmc ederek idamların' 
karar \'ermiş ve bu karar usulil 
dairesinde icra edilmişti 

Tedip hareketi dört 
Günde tamamlanmıstı 

y eni milli idarenin kurulnı" 
sına en çok karşı gelmiş "' 

lan bu mıntakanın Asilerini aJı· 
nan tedbirler sayesinde çok '' 
kan dökmek suretiyle dört gilll 
içinde bir daha başkaldırınıY'' 
cak şekilde taınamıylc tenkil rl 
tedip etınistir. Bu harekCıt nt• 
tice iııcle isyan mıntakalarınd&il 
topladığımız külliyetli mikt•r· 
daki silah \'e cephane, ordu 1'1' 
talarına teslim olunmuştu. 

Bu muvaHakıyetli hareltJt 
esnasında başta Çerkeı EtbeJll 
Bey ve dahili isyanların ba.stli 
rılmasında büyük bir kabUı}-e 
göstermiş olan milli müfreze~~: 
ri olmak ilzcrc diğer milli ınu 
rczelerimizle askeri kıtaıarııııt 
vazifelerini yüksek ,.e milli b 
duygu ile mükemmelen yap~1!; 
laı·dı . Büyük l'ılillet Meclis• ' 11 
Reisi, miifreze \'e kıtalarılJllı;.t 
tam bir feragat ve IcdaUrlı~ııl 
yapmış oldukları lıizmctıerı 
takdir ve ~\ıkranla yAdetmişlt!' 
di. 

(Dr.vam1~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lnönü; Bursada, idare şiddet 
1 Büyük tiyatro sahoesi Yunan lct konserrntuan yüksek kısım 

1 klasiklerinden Sofokles'in • t::. ö~reııci derneği, bu sene ıçın 
lcktr:ı . trajedi , ıle ve küçük ti· daha yeni ve muntazam bir ca· <B 1 · ld ) t 'ğ' lb" · b' ld dar sevdı'kl"rı'ne ı'nandı•ımıt ~~. 
yatro da Galip Giiran'ın ıTcrs lı~ma programı haıırlamak!adır. a~ı ını: t geç 

1 ı g ı ycnı ır a atma te. " " d'Y"' 
Yüz• :ıdlı plyc~i ile açılm:ıkt:ı· Bu arada dernek, sahne duru· C. H. P. Genel Başkanı alkış· scbbüsü olduğu tcUıkkisi üzerin· haldet arkadaşlarımıza ı ~ıı 

yolundadır, dedi 
dır. füiyilk t iyatroda · Elektr:ı • mu müsait olup Ankarada bulu· Jar arasında karaya çıktı \'e bir de durmak istemiyorum. Vatanın Bunları elbet iyi karşılıyorııı. 111• 
yı Ahmet Muhip Dr:ınas'ın nan bilumum fakülte, )'Üksek o- Cipe binerek mütareke meyda- iç huzuru, \'atandaşın emniyeti, gelişmeden elbet memnun ° .,, 
oGölgelero ı ?ılonterland'ın cıÖ· kul, meslek okulları. enstitü, li· nına gitti. Meydanı bcs bin kişi oyunlara gelcmiyecek derecede yoruz. Uıun yıllar doğmasın~ıııiJ 
lü Kraliçe• si, profesör S:ıliih at se ,.e orta okullarda konser, doldurmu~ bulunuyordu. İnönü aşikflr bir ihtiyaç mahiyeti al- yerleşmesine hizmet ctti~\er• 
tin Batu'nun ·Güzel Helena• sı temsıl, milli dans gösterileri, ba konusmak üzere mikrofona gel. mıştır. Türkiyenin iç huzuru mc demokrasiye yakışır bn soııııl' 
takip etmektedir. le, izahlı müzik toplantıları ve di. Fakat bu mikrofonun işleme- selesi dünyanın emniyet ve kuv trmcnni edelim ki bir oıgun trl 

Kücük tiyatroda ise, G:ılip kQnfcranslar tertip etmek su· diği görüldil . .Ne hikmetse tel- \'elini ilgilendiren bir ehemmi. ba~langıcının hayırlı aHıınetl 
GUran'ın · Ters Yüz• adlı telif retiyle genç istidatları teşvik ve ler kesilmişti. Bu dcf:ı .~cyyar yel kazanmıstır. Sonra da vatan olsun. ıJ, 
eserini, Goldsmith'in cYanlış onlara san:tt ruhunu a~ılaınaya mikrofondan istifade edilmek daşlar artık oyunlara kanmaya. Yalnıı muhalefet için dt I' Yanliş üstüne • adlı komedisi, A· çalışacaktır. Bunun için de g·~· surctile konu;,ma yapıldı. Fa· cak derecede gürglilü olmuşlar. bütün vatandaşlar için ı.stır;it 
dalet SUmer ve Sevim San'ın reken çalışmalara bastanmı, ve kat hoparlör zayıf olduğu için dır. mevzuu olan §U mesclclerı tır· 
• Bir Piyes Yaz.alım •, Çnpek'in duru.nı bütün okulJara blldlril· !Y~. i~ltilmcdi. Bu konu~ma~ında . Şim~i, memleketin parti.zan an evvel ha~Ietm~lcri gerek '(t' 
• Vatan İsterse •, Refik Ahmet mlşlır. lnonu, l\lüdanya mütarckesıııde- ıdarenın zararından kurtulması 1 - Partızan ıdarcye soıı 
Sevengll'In •Sahne Dışındaki O· Cumhuriyet bayramına kadar ki vaziyete temas etti. Bu mU. itin ilk tedbiri söyHlyorum: A· rilmelidir. eti 
yun•, İbsen'in_ oNora • adlı dram yıllık faaliyet programı tesbit tarekenin sulhün başlangıcı ol· daict istiklalini müstakil malı. 2 - Söz \'e basın hare!e· 
ları takip etmektedir. edillp kasım ayının ilk haftasın duğunu izahla söıU bugünkü du. kemeleri, müstakil \'icdanlı hA- g<?rçck m~nada tahakkuk e cı· 

Görülüyor ki, tatbikat sahne· da? itiba:en bu program tatbik ruma gelirdi .... e memlekette nl· kimleri Partizan idarenin tehdi· lidir. Radyo Demokrat parti ,l 
sindenberl henüz 12 yıllık bir edıl~eektır. fak \'e ayrılık tohumlarının dinden ve tesirinden derhal kur ğırtkanı olmaktan kurtulat'eli
traditiona malik olan de\'let tf. Dı~er ta~aftan, bu sene bey· ı atılmaması JAzım geldiğini be. tarmalıdır. Bu bütün idareye devlet radyosu haline gelııt bJ' 
yatrosunun dram ve opera sah· nel.mılel muz.ik festivalleri dola· Iirtti. Müdanradakl konuşması-\ millet idaresi manasını en ko· ı dir. Milyonların beslenme O· 
nelerinin bir devre evvelinden yısıle davetlı bulunduğu Avru· nı miiteakip lnünü Bursaya ha· tay olarak en kısa zamanda ve· sına dağıtılmasından vazg~ 
tesblt edilen .sezon programı mil pa memleketlerinden ?lr ~al<:~e rckct etti. İnönünün arabnsını rebilir. Çünkü Adalet üzerine melidir. . ,_.,. 
le~lerarası tıyatro işl~tme tea· grupuna da mcml~ket~m!zı gor- altı yüze yakın otomobil, kam- mütemadiyen artan baskı arzu. 3 - iktidar Partisi Ba~~. g
milllıne uyularak me\'sıme giril- ~ek ve. sa.nal faalı.yetımızle ya. yon \'c otobüs takip ediyordu. sunun işaretleri artık herkesin r.ın milli varlıklardan bırı ~ 
mcde~ ç.ok e..:vcl belli başlı ~e· kında? _!lıtılrnmck ı~kA~ını sd· I Vasıtalar Bursa - '.:\liidanya yolu vicdanını incitecek bir dereceye larak kabul ettiği c.ıı.P. :tJll 
hlr~erın:ıı~de ~sıl~n. duvar afış- lam~~ uzere mukabıl bır davc:t ı:ıu hemen hemen doldurmustu. gelmiştir. infisahına müncer olacak 1'• il' lerı~le ılan edılmıstır.. . teklıfınde .. bulunulması. h.ususun Inönü Bur.saya eirdiğl sırada 24 ::'ılahkcmede adalet kararı \'e- teklüinin tahrikinden va1'~ 
Yıne b~ yolda tcknık bır ça· da teşcbbuslerr geçllmıstır. kurban kesildi. C.ll.P. Genel recek hakimleri bir nüfuzlu par melidir. o• 

lısman!n ıcapla~ı~dan olar.ak da Yeni Ne~riyat Başkanı doğruca Cumhuriyet ti ba~kanınm eözucu He kontrol 4 - Siyasi rakiplerin ,•e ie1' 
ha hazıran arı ıç~n~~ tesbıt e~I· meydanına 1:eldi. Meydan tama altında tuttuğunu düşünmek in anıların askeri mabkeıll\ıit· 
len rol te\-zıatı 1lgıhlere teblığ 

1 

men dolmuştıı. İnönü evvela A- sanın tüylerini ürpertir.• sevki usulünden vazgeçilrnell ııtl' 
edilmiş \'e her sanatkar mevsl· inkıl:ip Gençliği tatürk anıdına bir çelenk koy. Akşam Park Palasta lnönil 5 - Antidemokratik teali 
min hangi eserlerinde ve hangi Turk r• 11' 111 Talebe Federu70nu du Müteakiben iki mikrofonu ccreHne bir rivafet verlldi !ar derhal kaldırılmalıdır. ııll 
rollerle vazifelend' ·ım·• ld ltrafından tıkartl•n lnktllp omcllfl • v • ... ,ıı ın ı,, o U· bulunan kürsüye geldi. Yüksek Gillck'in Kayseridcki 6 - Anayasaya aykırı ,. • .ı·t· ğunu en az 3 ay en·e!indcn bil· derılalnin eki:n ıa7ıaında Hll:met Ba· l k k ) . .. J rııel1"

1 

1 
. k d' . .. rurun Atat!irkclll k. At t R d r .. ses e ·onuşmasına rağmen C.H. beyanatı çı arma mesc esı on en .,sJ 

~ ş \c ~n 1F1 !~~at gore ~a1ıır· ıanun AtatUrkun :nıma:a 19~~.ı.·•~::: P. Başkanının sesi duyulmuyor· Kayseri, 27 (Hususi) - C. il. Bunun için bir yüksek aııa> ~·· 
ı°m~ ı~. k u ~a 1J.~ e pa~c e 0 • ret Karuunun llekimiilt n '.D~otrui. du. Bu halin sebebi nihayet an- P. Genel Sekreteri Kasım GU· mahkemesi teşkil oluncaY• ıi' 
ara 

1 
c 0~· d ostu,m, ahscsııar la~ıldı, burada da 110 voltluk tek bu«ün burada uzun ve he. dar mahkemelere anayasaYa. :..::ı 

vesa re nevın en o an s:ı ne tec naha \ef• ı.::araı.a11n latiklAI uuıını h. GO l . d ' ' l • . K k k 1 t tb'k tmdı ııv 
hizat ve mal7emesinin hazırlık· raratan rah, >.. Salih Ulutaıın ~itin ~e. ~~ (r~~y~n~ 1\1'0 ta hıni ıbrl . yccanlı .. bır konuşma yaptı. la· iri . a~:D arı ·~ 'ı·/ 
tarı da y·n "n d t b' t d' .ll<>U:ot Du•:nanmm. ı;rıuıruı Z•kinln mıs ı. non ursa ı ara ta en sım Gulek, Adnan l\lcnderes n me ım nı verı me ı ır. 111,ıır 
len tar.ıhı .,e ~Adcel en es .. 1 et 1• •unları söyledi: son konucmasında Halk Partisi 7 - Yargıç teminatı ta ııt•ll' 

• e \ 11 e ere gore a nı.ım itin Dnrim. Halil Fikret • .\la$Ta 11 ~ & p 

til aylarında intaç Ye ikmal e: nın Kıbrıs Tazısı. "' stnt raıarlarm Bundan. ~ki buçuk sene evvel hıkkı~.da kullandığı gUzel söz- lanmalı, savcı teminatı sa 
dilmiştir. uzıırnnı lhıı~a eı.mtkıtd l r. burada s~ıınle.. konıı,c;ınuştum. lcri ş.ukranl~ kar~ıl~d.ı ~e .1ı!e~. malıdır. . .. " criltı' 

Bu itibarla atölyelerin im:ılat * Demokratı~ reJımln . kurulm~sı dcre!>ın teklıf ~tıığı. ı!b.ırlığının . 8 - Srçım us.ul~nun. te 111,ııı 
faaliyeti eserlerin sahneyr ko· uBizim Petek• harcketlerınden ve §ıddr.t polıti tahakkuk edebılmesı ıçın Halk ılc anlaşılan eksıklıklerı tıı ııd•f 
nuş tarihleri paralel olarak ha· lıtanhuı ~;rlıtk ı.beol oh'•ncı1nı ~asının zarar~.ar.ınclan .. hahsctmiş ı:artisiııin_ şartlarını .il~ri sürdü. lan.~~Iı, S~çim sist~~i vat:ıı L'~ 
zırlanmış bir programa göre se · ıarafındın iki arda bir 

11
,•redilen (Dl· tım. Bugün, sozü terrubeden geç Kasım Gulek, partlsının yıkıcı rc3 ını l\lıllet Mcclısınde. ·lJl't" 

zon sonuna kadar muntazaman ıim ı•, 1.ı.: ı dnıruln ın ıon unsı ıenır.n nıiş bir insan olarak karşınızda- değil, yapıcı muhaleCcttrn ay. belirtecek şekilde değiştırı 
devam edecektir. m ındmr•t le cıl:mıııır. yım. Demokratik rejimde mcmle- rılmadığını izahla dedi ki: lidir. 11ıl 

ketin nifaka düşmemesinin çare o- Bıı şerefli \'aıifcyi yap. 9 - Kuvvetler muvaıeııe5gıdl· 

PAT EK PHILIPPE 
sini söyliyeceğim. Buna lüzum maktan bizi alıkoyacak hiç bir lıyacak ~ekilde anayasa de ' 
var. İdaremiz senelcrdenbcri şid kuv\·et yoktur. Biz yalnız Allah rilmelidir. _/. 
det yolun~ad~r. Bu usulün mah tan korkar ve yalnız kanun sı· ·1ci/e' 

Saatleri gelmiştir. 

Sahş yeri: 
zurları, sıyası kanaat farkı ol· nırını tanrrıı. Tehditlere, baskı. Çanakka/eye Jı 

• ~.aksızın bütün .vatandaşların gö 1a. sindirmeye boyun eğecek cek anıta yarJıff' 
D 1 A M A N ( J A\ y N ı ıunde apaçık hır hale gelmiştir. değiliz. -1 . Dünya ah,•ali gerginliğini mu. Bugün eylülün yirmi yedisi. devam ediyor 11' 

tstiklAl Caddesi 39l. hafaza .. ediyor. )fcmleketimizd~ Ekim ayının sekizinde Ankara- Çanakkalede diklleceiC :,ti 
............................... her g~ın askc~I heyet \'e şahsı· da askeri mahkemenin huzuruna abide için Yİlayetler de ltllft uıı'' 

yrtlerın cevelan ettiklerini görü çıkacağım. Adaletin tecellisin· ge(,'miş hıılunmakfadır. J3U e ıO 
yorsunuz. Bu haller milletimlıl den zerre kadar ~üphem yok. ll'rlen olarak İzmit ,.iJAyetl 1t' 
ç~ti.n ~azife günlerinin bekledi. Gülek, şimdiye kadar parti- hin, bilrdk vilayeti 3000. C'

11 
tO 

ğını bııe ha"rlatmalıdır. Feyiz sine yapılan hücumları anlattık kale \'ilCıyeti bundan evV'el~ı~ 
1i ve rahat yaşamanın tabii şar tan sonra, Menderesin son nu· hin liraya ilaveten 2()()0 

1~ 
tı ~l~uğu kadar, çetin vazife gün tuklarında bir Devlet adamına vardım makbuzunu 1. or. 'l'pi.I'' 
lerının de baslıca şartı vatan. yakışacak bir eda ve üsltip, ve. Bürosundan fstemi~Jerdir. t~ 
daşlar arasında nifak olmaması· karlı b!r lisan bulunduğunu, .bu- taraftan Edirne vilAvetiııİlliJJ~· 
dır... • nıı se,·ınçle karşıladığını belırte ,-elce aldığı 15,000 )iraYa &•ıı' 
. :-;ıra~ın ba5langıcı da partızan rek dedi ki: ten 15.000 liralık makbuı f.~" 
ıdaredır. c- Adnan Menderrs §İmdi mu isteyf'ceği haber alınmıştı~ 11-

- MODA SIHHAT YURDU 
r. AHMED MUKADDER DOGUMCU 

Her hastaya ve her hekime açık hastahane 
K•d>köy Hile Sinema"""'"' No, 27, Tel' 60788~ 

İk~idar başında bulunanların halef etlen bahsedrrken cıKardeş rıca İzmit Ticaret Odası 2 )'Jbııl 
Partızan idare akyhlnde \'azlyet Partilern ıôlillt varlığın bir par ralık teberruda bulunına)'1 

ııhr ;örUnmelerinin ~ir kaç defa çash ~memleketlerini biz.im ka- etmiştir. 
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--- !7 . 9 • 1952 ------------------------------------

General Yaksiç, Yugoslavya Türkiyenin Dün iki kişi öldü 
Beş kişi yaralandı yanmdad1r, dedi 

( naşı ı incide) 
tin hiç kimsenin aleyhine mUle
\ eccih olmadığını, hcrtUrlU teca
vüzün aleyhinde oldutumuzu, 
fakat herhangi bir taarruza ma
ruı kaldığımız takdirde bUtUn 
kuyvetimızle \'e kuvvetlerimizle 
aayaşacağımızı belirtirim. 

Türkiyedeki kısa ikametimiz 
esnasında Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ve Başbakan Adnan Men
deresle oldu&u gibi, diğer yük
ıek askeri 'e siyasi şah lyctlcrle 
görüşmek fırsatını bulduk. Her 
birinden görmUı olduğumuz do t 
luk \e htlsnU kabul biıde derin 
bir tesir bırakmıstır. 

lav hükumet başkanı Mareşal Ti- (Başı 1 incide> 
to kendisine veda ziyaretinde hat Yıldırımın kolunu kırmıştır. 
bulunan Türkiye bUyük elçisi Buı:Un şehrimiz Ağırcrza mahke. 
KC'mal Köprlilu'yü dün kabul et- mesinde, muhtarı öldüren nırat 
mistir. 6 senevc, kardeşi Kamil 7 ay 10 

l\Iareşal Tito, Tiirkiye büyUk "Ün, Mehmet Ali 4 ny on üç gün, 
elçisi ve bayan Kôprülll')U öğle na an :Frdil dr bir yıl hapse 
yemeğine alıkoymuştur. mahkum edilml~lerdir. 

Mareşal l\Iontgomery'nl.ı nıçnl.lanıp nehre atılan aıl:ıın 
beyanatı Samsun, 27 ,(Hususi) - Çar-

Romn, 27 (Anka) - Türkiye- oambanın F.yner ko)ürıden 20 
de tetkiklerde bulunarak Turk yac:larındaki Ali Canik kasabaya 
ordusunun manevralarını takip geldi~inde Çarşamb:ının Namaz· 
eden Atlantlk p:ıktı orduları baş- 1ı köyiindl'n Mustafa oğlu 1933 
komutan mua,ini lareş:ıl Mont· do umlu i~m:ııl Çakır 'e Ünye 
gomery bugün Napoliye gelmiş- iiçrslnin Çamal:ın köyünden Ab· 
tir. Inrt'ıali hava alanınd:ı, Gil· dUl o hı l\lehm<!t Yaden ile ko· 

-VATAN 

Ankarada zinadan 
Sanık iki kisi 

' 

Ya 'ala dı 

Türk ordusunun birlikleriyle 
geçirdiğimiz :ıatlerl bılhııssa be 
lirtmek isterim. Baz.ı birlikleri 
ve müesseseleri ı.lyaret ctt}ğimlz 
ı;ırada Türk ordusunun subay 'e 
erleri ile temas ettik. TUrk or
dusunun modern prensiplere gö. 
re ve modem malzeme ile yet•&· 
tirilmekte bulunduğu ve disip
linli oldulu kanaatine vardık. 
Herhangi bir tecavüz vukuunda, 
tnemleketlnltln bağımsızlığını mti 
dafaa edecek kudrette olduğu

nevdoğu Atlantık 11aktı kll\'VCt· nu mus \'e bir kadın alım satımı Bı'r kumar ocag"'ın>ın basılışının safha a 1 
leri komutanı Amiral Came)' ma!-s:ıdıyle koye gitmekte iken 
k rşılamıştır. tanıstı •ı !ki şahıs anide Ali Ca· 

nuza inanıyorum. 
Türkiyeden aynlırken, TUrk 

ordusuna ve Türk milletine sa
rnlmt selAmlarımızı .yollamak, ve 
bir tecavüze maruz kaldığı tak
dirde Türk mıllctlnin Yu oslav 
tnilletlerl nezdinde kendisiyle 
omuz omuza sa\ a~acak bir dost 
bulacağını belirtmek isterim.• 

Yugoslav askeri heyeti bugün 
memleketimizden syrılııcııktır. 

'Iito, Relgrat elçimizi 
)·emeğe davet etti 

Belgrat, 27 (A.A.) - Yugos-,-
Cevaplar 

BugilnkU ilAvemizde sor
duğumuz muhtelif soruların 
cevapları au lie'kilde olacak. 
tır. 

.. Bilginizi yoklayınıu sü-
tununda sorduklarımız: 

ı - Bir Alman filozofu. 
dur. 

2 - Bir orta Amerika dev-
letidir. 

3 - Mide usaresinde bir 
cevherdir. 

4 - Recalzade Ekremln 
bir romanıdır. 

3 - Dünyanın yedi bari· 
kasından biridir. 

Iareşnl, hava alanında gaze- n i!i olüm yrrlerind<>n bıçaklayıp <Başı 1 incide) 
tecllere VC'rdlğl bir bey:ıı.atta ceb nde bulunan 70 lirasını al· !unun yolunu kesmıye ç .. !ışt:m 
ıunlan ıoylemi~tir: oık•an sonra mecruhu 6ldilrdlik· Meselfi şüpheli IJ!r §ahsı çevi 

•- Trakyanın savunması an- lrri kan~:ıtıvlr lO metre ) lik5ck· riyoruz: 
cak Türk • Yunan ve Yugoslav liktcn Ycc:ilırmajla :ıtmı~l:ır "" - Delikanlı biraz bakar :nı· 
ordularının aralarındaki mUııte- kaçmışlardı. 4 bıçak yarasıylc sın? 
rrk menfaat! idrak ederek yapa- ırma •11 :ıtılan Ali c:anik mucize - Ne o ahi, bir şey mi var? 
cakları mllşterek bir ıa,-unma ile kabllındrn, bovunıı geçmiyr.n ır. - Hayır umumi orama yapı· 
knbildir. Bir Yunan • Türk • Yu- maktan kcndıni yola kadar süriik yorıız d:ı senln de üstünü arı· 
goslav bloku kurulmadıkça, Tr'lk !emiş, ~·oldan geçenlerin tesadfi- yacat:ız. 
v:ının mildafaası çok güçleşecek- fi\ le ya'"ım saatlik yerden kasa- Kıilhan bey! gayet ~oğukkanlı. 
tir.• baya grtirilrnic:, Alinin if:ıdrsi li· - Ara Abl, ara. Biz erkek a· 

Türk • Yunan mfü•lrrek zrrine sanıkl:ır tr~bit c'1ilmiş, damız. Oylc şey tasımayız, di· 
drnlz mant'\Talan Car :ımba jandarma te~kilAtı ra- yorsa da, Arap bilmem kim de· 

A k "7 (. k ) n il nilen bu cah ın cebinden korıl n ·ara. " t.n ıı - ıııı n mrri iki gün sonra y:ık:ılayıp a- " • 1 a· 1 • TU k v bir bıçak çıkarmak tecrübeli me 
oğren l 1 ne sure r \e ı U· dalc•c tr lm rtmMir. Suçlarını 
nan müşterek deniz manrıvraları itiraf ed"n s:ınıklar tevkif rdll- murlar için hiç de güç olmu· 
yapılacaktır. nu manevralar a~- mi!!, v rıılı s m ın Memleket yor? 
tehi ihtimal 12 kasım tarihinde h:ıstar." ·n" v:ıt•rılmı tır. Saat tam gecenin biri. Artık 

a il Ak 
büyük iş zam:ını geliyor. O h1l-

Yunan on:ınmasının g ney • mr ıli J;k:inı 5oplul:ır ıt d de Vedat Sokulluyu bulmak la· 
denizde yapaca&ı man na an Sam ın. ~7 <Hu~usi) - Çar· zım. Beraber gezdiğimiz mua·ıın 
onra olacak ve mayınl3nmış sa- am'IJ:ının rn alizel Snfuol!hı cad-ı. 1 1 " Ce\'at ve Talat Beyler beni Si} 
baların, mayınl .. rc an tem zlen- dr indi' tulı,five ve ba"i dllkka· 

1 ı , kullu ile bulusturmak üzere Tak 
mesl hcdNın g! deccktlr. nının lkı' k ,.. r duv:.ırını sbkmrk · ı sım merkez ne bırakıyorlar. 

Mane\Tada her iki taraf mu~- sıırrıı·, 11.' so.vmıı~larclır. llarlisc· Yukarı çıkınca başkomi•crın 
takillen hareket edecek, fakat nin f:ıillrri t:ıklp rdilmrktcrlir. odasında kimleri bulsam be~c· 
y:ıpılan işlerden \'C manevrıı sa- c:ımiin rşyaları çalınıh nirsinlz? Emniyet mUdürü Ah· 
basındaki harekn~tıın birbirini Snmsunurı BilyiikoYtınra kövii met Tckclioğlu, Necdet Uğur ye 
haberdar edecektır. c::miinin pl'ncrre drmirlerlnl kır cli~er ekiplerle çıkan gazeteci 

Turk - Yunan milsterek dc.n!ı. mak surrliyle camıe ''e imamı- arkadaşlıır oturmuşlar günün 
m:ıne\'rasından sonra da her iki l";'J ait G3 p:ırça muhlC'lif rsya (pardo:ı gecenin) biliınçosunJ 
devlet Allantik paktına dahil mechııt s:ıhıslar tarafından çalın· yapıyorlar. 
dC"\lctlerden Amerika, İngiltere. IT't~ Samsun jamlarması yaptığı Bu arada Sokutludan bir te· 
İtalyanın iştirak edeceği bUyUk tahkikıt nntiresincle aynı köy. lefon geliyor: 
Akdeniz manevralarına lstlrak dPn ı:::ıklr Çelik, İbrahim Tnç, ·- Gazeteci arkadaşlar Beya· 
edeceklerdir. 1\lak<::ut K:ıhakçı, Qşman Kalkan, zıt merkezinde bizi bul<::unıar. 

• n·•im Kı•rt•an mütrııekkil ş('be- Bilyiık iş için az vakit kaldı.• 

lno" nu" 'nu" n ~ rvi çılclıkl rı esvalarla hirlikte Hemen jipe atlayıp Deyazıda 
yakalamış ve adatctc te-;lim et- gidrrek meşhur ekibi buluyo-
mlstlr. S:ınıkl:ır te\'kif edilmiş- ruz. 

Gezl•sı•nden tir Bu arada biraz vaktimiz ol IU· 
I\:nysert yoltınıl:ı lılr kamyonln ~undan Volvo'ya (polis ekibini 

l·ntıb~far m:ın;:ıntfü çarpıştı götüren bil)lik otobilse) atlıya· 
41 

Kayseri. 27 (T.H.A.) - Dün rak bir:ız önce Abdullah Pek1:ış 
gecr saat 17 de Himmet neıle idaresindeki İstanbul ekibinin 
'e Kalkancık istasyonları arasın- Tahtakalede bastığı CelAl Daim 

- Kim o, ne istı)orsunuz? 
Ce\·ap \eri oruz: 
- Aç canım, tanımadın mı 

oyuna geldık. 
- Sizi kım onderd ? 
- Bız Agopla, Nevzatın ada· 

mıyız. 

Pencereden uz~ınan bas gerı 
çekıllyor. Yukarıd~ bir an 5l'S 
sizlik hükUm surUyor. l~te tam 

cns p an ~a 
Ev ulunamıyor 

b ! ııracla memurlar dcmırle ı. 11 n 

pıya blndirlyorlıır. Koca demır iı:mır 27 - N to karargahı 
kapı fazla dayanamıyor. Do J men upl:ırına ev t mıni ıı,;ın ya. 
seslerin geldi i ikinci kata çıı>ı pılan çalı malar, kuru an komı • 
yoruz. Kumarbazlar telilsta: )onun utun a)retl rıne ra • 

- ı 'c oluyor? men m b t b r ııetıcc \erme-
- Ne \'ar? 1 m. tir. Natocularm \Crd klerı 
- E)\:ıh bAsıldık. kıra bedeli rı ev hipl rıni tat. 
Evet basıldınız. Kaçmak is mın ctmcmt t , bılha a kır 11 

tiyenlere mfinı olu)onız. ?ılanı:a· rın a:ılık ol.ıra olenme ine ka. 
r:ı şu: rar \crılmr · tarJfl rın anla m · 

Ne yapaca ını ~ sırmış hir lar na ımk.ın bırakın maki dır. 
~ürü .. in :ın, Salonıh :ıcs 1 çulu 1 s deci'.! Belc'1ı)c m mtırları kQ· 
orti.llu buyuk bir m:ı 3. Uzer n operatifıne aıt 20 ev uzcrinde 
de bakara kutu ıı, 7 de te ıs nıutatı::ıl. ta \arılmı •ır. 
kambıl, binlerce lıralık fi , p:ı D C'r taraftan N to kıırargli. 
ral~r, sustalı bıçakla~ ~esa7ıre. hı, l\lıllı S:ı\un~a Bak nlı ınc:ı 

i a kumarbazlar kımlcr . 1ste i , ml k dilerek Nato3a tah ıs 
meşhur Bat'ıl Fıra•lı, İlyas Ak 1 a c . 
kava Knıphe Ha'ıt Arni Do· cdıi ccktir. llcnuı. ın ı ı tamam. 
ğa~ı~ 0 •lu Stiha D~ .ın, Nah t 1 nm:ınl'S buluıı:ı~ .S hır Ot lı 
Tüzel, Kon~tantın Sola ır, K.ı oturulur hale getırılıııcc.}e k . .ı. 
rabet llalendır, O man Keçeli, ~ar ~a;:ır .ıh men. uplarının ıs· ı 
'1chmC't Alı Kararal o mAn kanı ıçın tt:kerlcklı otomobıl ro. 
Ba)Tak, Behzat Kar~Iıafı 0 lu, mi.ırklcrın n etırtılme ıne karar 
:ı.ıanıl Bel, zenı.:in hır komıs:ıon· j \enlmı ır. Bo)l cc .}akında ıeh
eu Temas Brccyot, Nıko •o 0 rimız i<'Ce . kondul rın mod rn. 
pulos, Selım H )rnktar. emeldi lı; S klı olan b r de teker. 
bir ağırceza mahkemesi reı ı Fa le i m h 1 • e s:ıhıp olacaktır. 
zıl Ahmet Kok, o C'f Bıyıklı, po • :ıtoya men o 60 Y " nlı su 
k-.rci .~lüsni.}e, Abut Ha) at, Bt bay da bu• 1 rd fehnmızde 
rem Ozgen \e baskında bahçe- bcklcnmcktrdır. 
ye atlamak sureti)lc kaçmak ıs -------------
terken düş<!rek bacakları kırılun 
meşhur Kör Yen:ınt. 

Erketeciler de şunlar: S::dık t' 
Keper, Simon Benllsoy, Hilse· 

20 ıncı nn en büyük vasfı 'T ı 
),im:. ı ır. Bunu nıız:ırı ıt.ıbaro al J 
bay \'e bayan sporcu gençlıgın karaktcn 
susi bır saat yaratım tır. 

lt' 1fCiiNös ıdakıktır \'e l/1000 mıl metre) 
dar O.) o.rlanabılır. 

it ~ nntım::.nyctık \'e sağlamdır.' 

Jt TECHHOs ucu:. ve rckab~t~ıı:dır. 

PJ.RAKF..NDE SATI l<,ATl.ARI: 

la-

Erkek kol saati, çelik, ufak sani.} ı li T.I •• 46.-
F.rkek k 1 saati, çdık, ortacı ın aniyrll T.I .. 50.-
1 rkek 1 l ~tı. kaplam.ı. ulak ... -ını.) rli T.I .. 65.-
f.rkrk 1 ol s:ı:ıti, 1.aplama, ort ıd:ın >anl)Clı T.I .. 69.
H:ıdın kol saatı, \'l'lık. mııo;tatıl T.L. 52.
Jiadın !,ol ' atİ, k:tJı.anı:ı, l°U\llrf Ji, Ol'Ül.• 

dan ~ıınl)t>lı T.I .. 69.-
J\adın kol s:uti, k.'lplama, mu tatil 1.1 .. 7R. -
C p s:ı..'lti, fantazi T.L. 45.-

TOPT.\N SATI~ l'F.RI: 

o:uı:G:1 'e TISSOT S:ınt Deposu 

lıst:ı.nbul, B:ıhçcktıpı, Kutlu Han. Kııt 2 

6 - Denizlerin en derin 
yeridir. 

7 - Amerikanın bir eyı. 
letldir. 

8 - Bir uzunluk IStçUsü. 
dilr. 

9 - Bir Roma İmparato-

<Bası 1 lnciıle) 
insanlarla dolu altı yüze yakın 
otobus, kamyon \'C otomobil şe
ridini düştinJn, bir de herke~in 
korku ile baktığı ünil motosik
letli, arkası ı;ivil polis dolu o 
devirlerdeki hali •.• 

da feci bir m:ırs:ındiz ve kamyon cının kumarhanesine giderek va 
çaıııı~muı olmuştur. . zıyetl görilj oruz. 

Yol geçidinin kapalı oldultıınu Day \'edat dıyor ki: 
bilrlirPn !ıln ale ra~men, Kaysc· •- Bu bir ~ey değil. Ası! 
rı 707 pl6kalı kam)on, dC'mlr- biraz sonra Bryoğlunda büyük 
yQ1u ü1erinden r,rçmek i~!('miş bir kumara gideccğiı; Eğer kıs 

yln. 
Kumarhanenl~ sahipleri D. < ll:ışı ı incide) 

tal, Ka~abet, Ko~ tantın fıl:ın Yeni bUtçc ile t:ıp ıl:ıma ko 
am~a, Ekrem denıle~ ad.ım s ı rıı onl ,.ı nis bir kadro ılc 
çu uzerın~ alar:ık ıKumar!lane 1 b~ ıık .a ıd:ı ar~t· •':ıc k, bu su· 
ben_ım• dıyor. r tlc s ır ka\ t l' \ n k a z:ı 

BOYACll.ARA 

INŞAATÇl!.ARA 

f talya'dakl 

rudur. 
10 - Soğanın öıuaur. 
11 - Vilcutta bir gudde-

dlr. 
12 - Bir İtalyan kompozl. 

törtldilr. 
13 - Eski bir halk sa!rf. 

dlr. 
14 - Bir meydan muha· 

rebesldlr. 
15 - Denizde yüzen buz 

adasıdır. 
16 - Blr clns balıktır. 
17 - İtalyada bir tiyatro. 

dur. 
18 - Blr yanar dalın adı

dır. 

1 
10 - Kulağın dıD kısmı. 

dır. 
20 - Pokerde bir ıerl kA· 

ğıttır. 

ıEğlencell Satırları sUtu-
nundı .sorduklarımız: 

1 - D~ ildir. 
2 - 11Dört halile• 
3 - Yedlkule 
4 - BAkl 
5 - Sekiz 
6 - Japon 
7 - İtalya 
8 - Dünya güzeli 
9- Keman 
10 - Stelnbeck 
11 - Fatih 
12 - Snmur kUrk 
13 - Ahmet Hastm'in 
14 - Dört köşe 
15 - Ltıhana 
16 - Blzet 
17 - Film yıldın 
18 - Mustafa Re~lt 
19 - Demokrasi 
20 - Sakallarına 
21 - Mersinli Ahmet 
22 - Kalecl 
23 - Kanuni 
24 - Napolyon 

Reclml! Hilmr.reclk Ce,•aplan 
Üstteki: Adalardan bir yar 

gelir bizlere 
Alttaki: Çadırımın ilstUne 

şıp dedi damladı. 

Karlkaliirün ıılh 

Şu denıokr';.si ln qa /i vi\,ıIJ~ 
hazzını 'erdilli için bıte güzel 
sistem. 

* Trakya seyahati muhalefet 
için hayli başarılı olmuştu. Bur
sada gorünüşe göre b:ışarı nls
beti biraz daha fıızla. l\leseitı 
karşılayıcı otobüs \'e otomobil
lerin sayısına bakarsak Trakya 
daha mütevazı bir rakam üze
rindeydi. 

Bu karşılayıcıların hepsi C. H. 
P. teşkilatının adamlarıdır desek 
bile gene iktidarca üzerinde 
chemmi)elle durulm sı Hzım 
gelen bir~eydir. 

* Şimdi blr sene evvelini dUsll
nUyorum, ara seçimler sırasında 
o uman yazdığım gibi Bursa 
Demokrat Partinin en kuvvclli 
merkezlerindendi. Nitekim ara 
seçimlerin neticesi de bunu g6s· 
terdi. 

Bir senedenberl \'azlyet neka
dar değlsml~. 

Bu değişikliğin ıebebi bazıla
rının iddia ettiği gibi, halkın 
dünyanın her tarafında olduğu 
ıckilde daima muhalefete karşı 
sempati duyması mıdır? Sıınmı
)"orum, eğer Bursa köyllllerinl 
dinlerseniz ve eğer bu köylUlcr 
size meseltı traktör tevzlatının 
nasıl yapıldıCını anlatı\'erirlerse 
siz de sanmayac:ıksınız. 

* Bugün öğle )emeğini Bandır-
ma 10apurunda yedik. Baktım ye. 
mcğin başında garson içi çiçek 
dolu kocaman bir vazoyu getirdi 
İnönilnün masasına koydu. Gay. 
rlihtiyari ·Tan• \'apurunun mes 
bur stlvarisini hatırladım. Ma
lum, bizim memlekette dcnlzcilık 
kaidelerini bir tıırafa bırakın, 
nezaket kaidelerinin bile muha
lefet başkanına tatbiki Dcnlzcl
lik Bankası personeli için suç 
sayılıyor. 

O adamcağız ıbayrakzedc• ol
mu§tu, inş:ıllah şefg:ırson •Çi· 
çekzede• olmaz. 

- Bence. ilkin şu kBpek. Balıkesir'do 75 orman 
!eri tavlamıık lftzım 1 ... 

4 üncU sayfamızdaki «Run· davasına bakıldı 
ları bulablleel'k misiniz?- so Balıkesir 27 (Hususi) _ İki 
rularının cevapları: gun içinde şehrimiz sulh ceza 

1 - Osman Gazinin tur. mahkemesinde 55 orm:ın davası-
besi. na bakıldığını bildirmiştim. Bu-

2 - Seyrilsefer llmbaları giln de 20 orman dlh·ası ı:örlll· 
3 - Topkapı sarayının düğünden bu sıiretle Uç günlllk 

'kulesi orman davası miktarı 75 e baliğ 
4 - Kartal olmu~tur. Bu davalardan 45 ta-
!5 - İzmir nesi hapis ve para cezasıylc ka-
6 - F.isenhow<!r rara bağlanmıştır. 
7 - U ak meydanlarının !lllhahı;çıkta 

pro1ektörü Mlhallççik 27 <Hususi) - Bu 
8 - Glllhane Parkının ka g!ln Güreşdağı ormanlarında bir 

pısında ) angın çıkmış, az zamanda ge 
9 - fğneye iplik takan niş bir sahayı kaplamıştır. ilçe 

Alet. kaymakamı ile orman teskilAtı 
10 - Roket fırlatma Is- memurlan yangın yerine gltml~-

'•ıiitaiiı!\mvanniiu ________ _..ıerdir. 

Kay eri istikamrtine gltmC'}ç· tırabıllrsck çok i~ i. inşaall:ıh 
te olan marşandiz fren yaptııı şansımız \ardır, çocuklar.• 
h:ılde kamyonun arka kısmına TahtaJcalcclC'n doğruca Taksim 
bindirmiştir. l\Iusadrme sonunda merkezine gidi) oruz. Saat tam 
ciört kişi a~ır yaralanmıs vr bun- gecenin ikisi.. Burada yapılan ı:ö 
l:;rdan b'ri liastaneye kaldırılır· rüşmelerden, paskının ancak Uç 
kcn ölmO tllr. ten sonra y:ıpılm:ısının doğru 
mımyon şofiiril Ahmet Yıldız olııea~ı neticesine varılıyor. 

1 Vedat Sokullıı, bazı hususları 
yıık:ılanarnk tahkikata baş an· d r .. d 1 cl'kt 
mı3tır. son Ge'da 1~oz end

1
geç r ı5 etn fi~o~ 

RI ı a ·et lhb:ırı ra • ı e ım• yor .• aa çu 
r r n } . geçti. 

Kurban bayramının ikıncl gU· ır B v d 11 .. t ı A 
nii Akıntıburnunda cesedi çıka· ız, ay ~ a a. JIP ey ı. r-
rıtan Mehmet. Güç'~n cinayete ~~~ızda da \ olvo ıle ekip gell· 

kurban glttlğıne daır savcılılta Tam Parkoteli geçmiştik ki 
bir ihb:ır yapılmı~. tahkıkata Voh·odan bir memur haber VP.· 

h l"nrnı tır. riyor: 
•- Taksi Ihı bizi takip edi· 

yorlar.• 
İşler güçleşiyor. Rotayı de 

ğişlirmek !Azım. Bir saniyede 
karar \'eriliyor. Basacağımız :.u 
marhanen!n bulunduf:u Asm3ll· 
mescide gitmekten vazgeçerek 
direksiyonu 'Bcşikta~a kırıyo
ruz. 

Beşiktaştıı aynkUstu ı;on plBn 
yapılıyor. Minare sokağına gide· 
rck 2:5 nu nıaralı apartımanın 
knpısında du!'acafiu;, 

Sa:ıt tam 4. Gecenin derin ses 
sizliği içinde ikinri kattan gelen 
kum:ırbazların sesleri pek iyi ı· 

~ ş.tlllyor: 
A5frct reisi llledt Sel:ıhlı _ Agop, Agop. 

Şevl~iye 1'l11y 

Hakkı11do 

- Sıra sizde. 
- Banko. 
Feyyazla beraber kapıyı çalı· 

oruz. Fakat kumarbazlar o ita· 
dar dalmış ki hemen duymuyor 
tar bile. Bunun üzerine takside· 

Çtkaıı ~ yia ki memurlar da gelerek kapının 
- önüne yayılıyoruz. Öyle sinmı 

11ıuı:ı1 lluha!ıfrlmlz4ın 

Mardin, 27 - Son slinlerde, 
sahne sanatkarl:ırınd:ın Şevkiye 
Mııy'ın Suriycdekl zengin blr 
aşiret reisiyle e\ lr.ncceğine dair 
şayialar dolaşm.ıktaclır. 

Krndisiyle e\'lencceğl ri\'a· 
yet edilrn 09iret reisi :r.ıecit Sc
lahlı, Mardlnc gelmiştir. E' lcn
me &ayi:ısını yaz:ın mC'emua ken
disine gösterildiği vakit asiret 
reisi kahkahalarla glllmUs vr 
demietir ki: 

•- Sanatkar Şevkiye ?ılay'la 
Samdaki Fındık otelinde tanış
tım. Yanında iki erkek daha vıır
dı. Onlar B<'yruta gideceklerdi. 
Otel kapısıhda Şevkiye l\tay be
nimle beraber resim çektirmek 
istedi ,\'c koluma girdi. Yoksı 
aramızda, evlrnmeye dair her
hangi bir konuşma gccmiş değil
dir. Kendisi arzu ediyorsa tabii 
ben huna birscy divemem._• __ 

Suriye Türk elsisine 

agreman verdi 

şlz ki &dela birbirimize yapı~· 
mışız gibi. Tekrar çalıyonız. Pen 
ceredcn bir baş uzanıyor: 

Kumarb:ızları teker, teker n· nı nda önlenme ine çalı ılacait 
rıyarak sakl:ıdıklnrı paraları çı j hr 
karıyoruz. Fişlerle beraber 10 · . .. 
bin lira kadar tutuyor. . l\I arıf e bllh a ilk. \e koy 

Vakit öyle gcçmis ki h:ı.}rc t. o!'ulu ın atın:ı hı~ \ rılecekt~r. 
Günün ilk ı ıkları ort:ılığı ı! r· h.oy okull:ırı tamır cd lecektır. 
tıp şafak sokerken, biz .} eşil ,;u ı B~rı,;ok ı~le~~c \C fabrıkala~ıı 
ha örtUHI bUylık bakara : Jsası .} e ıı tc ı e.ı· ılaH• lı •ı r:ık, ~ı 
nm başında ifacle alıyoruz. 

1 

rabUk tak\ ıye edılecck, el~ktrık 
Baskının enlere an bir nokta· ant :ıll rı ı rıe hız ' .ce(' 

sı da, apartımanın sahibi ol<ırı lir. Bu i !er için ~O · 5
1
0 nıl. on 

Canakk leli i\lrlAhnfln il t k t•ı lırı )CJ1 len t P CC'ktır. 
ki randevu e\ inde 4 çifti uygun- Ya~ ıtavın yU tli~ll !~afi.net· k ra4an ır. ! ı or •• ı r. l ad o ~· 
suz \'aziyettc yakal:ım:ıınız olu mck ıçın ı ııı. r nı 1 ., rı kJ 

1 

ı. 2 :ı Fa J bt • ı 21,ıo Y 
yor. rulm ı prcıı ip o! r k k:ıbul c bu ıı ır, 21 .o n· ı ı a le ı 

Tabii kadınlar derhal hasl:ı· dlld ınden \e b ı IA~.'1:ı ~Iec ı 22 Sııor balıulor 2.,ıo T a 

neye sevkedılerek haklarınd:ı onümuıdeki d ue ınde :ı rl 2. o Hafta '" ·~ıı 
takibata başlanıyor. nunl c •ınd n hfık m :ıclro 

Kumarbazlardan 35 ya ların u ~ C'ni b tr dl' çok n lelıl · A 
dakl 120 kiloluk Tomas dıyor c ' t:r. B ı urrtlc ı lin:ıf m h 
ki: k melcri !fı h ı k nunlaşır ka 

,_ Rica ederim bu Ud.sc nunl n z riık'm kadro u d•r 
yl 78 yaınndaki annem duyma- h l temın edilerektir. 
sın. Çilnkü kederinden öllir•. 
Bu arada Vedat Beye: ·- !?c 
nimle fransızca konu~ur musu· 
nuz? • demeyi de ihmal etıııi 

Rita Hayvorth davasın

dan vaz gesti 

2 •o 

yor. 
Saat 7 oldu. Kumarbazl:ır Vol

voya doldurularak müdüriyete 
sevkccliliyor. 

Emniyet l\lüdUrlUğUnc geliyo 
ruz. l\llldilr \'e ~cfler bu hususta 
diyorlar ki: 

11- Hakikaten &:msınız var. 
mıs. nu çııpta baskın anc:ık se
nede iki üç kere yapılır.ıı 

Cumartesi sabah saat 7,30 D,. 
mek dün akşam ise b:ı landı ın. 
dınberi tam 12 r;aat gcçmis. Fa 
kat o kadar hareketli ,.e heye. 
canlı hAdiselcre şahit olduk ki 
''aklin nasıl ge~tığinl anlı.}ama 
dım. 

Sanki 36 s:ıat u:.kıısıız knl:in 
bizler dcğilmislz gibi... 

Aydıf'ı"an ÜNOL 

.Kaııınıa 

P:ıri , 27 (A.A.) - Ali llanl:ı 
birlıkte muhabir 'c foto"raf~ıla· 
rı kabul eden artı t Rlta Hay. 
\\Ortlı, şimdılık Ali Han alryhine 
açını oldu u da\ :ıdan sarfın:ızar 
etti ıııi bıldırmiştir. 

llita Hay\\ orth bundan ba&ka, • 
ancak Ş ıbat ayı onlarına doğru 
llollyv,; cod'a don erek bir fılnı çe 
\'lrece(;ini \1! bu tarihe kadar da 
Avrupacla kalacağını söytcmistir. 

Kongreler 

D. P. r.a o ık l' 
pa ar r n ua~ ı O da Rami ;yaı ıl; 

babcuınde :rapı a aktır. 

Tanrım etlilmlt bir ıao oQ.. 
ıetU~lnt P•lt çabwk k•yb .. 

debl ır. ff•ftt bir t•btı'• 

8 r J•"' f' PERlfY ••Ol•re 
hnvei '"''' lec•G cf'bl vr•n 
mOddtl nt u • ıoınln •der 

Pe!ıteP 

AlliKAUA 
~ 211 .-\cıl ı ve ıı nam, 

lôveıı i:ı e 

Şam, 27 (T.H.A.) - Suriye 
hükumeti tarafından, Türklyenin 
Şam btl) ilk elçıliğine tayinine 
karar verilen Cellıl Karasanan, 
hııkkında ı::erekll agreman Tür
kiye Hariciyesine gönderilmiştir. 

Brlstol hastanesinde dün, hasta b:l;ıcıtara diplonta \erme 
) ııpılmı&tır. Yukarıdaki reslmclr-, ) eni hastııtıakıcılardıın 

ıörü lü~or. 

BRİYANTİNİ 

fnd ısl"iıı Chımic:ı 

Y.'ıb~'kasının 

Hakiki 0Cı 30 
Kırmızı mlihUr 

, 

trrrlh ediniz. 

nu 
r ıtıu 

ıA o 
o 
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~izcilik Bankası T. A. o .. , 
; 

Malzeme Müdürlüğünden 
Bankamız ıhtıyaCJ için 20.000 metre ambar mu~ambalığı 

satın alınacaktır. 

Alikalıların Tophanede :Malzeme ?ıliıdürluğune müraca
atla, müba)aı şekıl \e Gartlan hakkında teklü \ermek ü-
zere bılgi almalln flAn olunur. 05538) 

~ 

// 
ı, 

En İyi 
Jlladen -------·-.. DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
Mide ve Bağırsak hastalık 
tan, Basuruo ımeliyatsn 
tedavısı. 
lliişantaşı - Komt'll Cı'
' erin Aparı No t Tıl : 

K3433 

.Memlekctimizdo her gıln sa· 
!o ısı olduğu kadar şöhreti de ar· I 
tan ve Avrupanın en büyük 
kamyon fabrikalarından biri o
lan STEYR DAİMLER PUCH 
Fabrikaları mamu!Atı 

5 Tonluk DİZEL kamyonları en 
fena \ 'C arızalı yollarda işinizi en 
az masrafla görebilecek yegane 
kamyondur. Bu hakikati kulla
nanlardan sorunuz. 

Türkiye Umum Mümessil!: 

YAKUP SOYUGENÇ 
Taksim, Cumhuriyet Cad. Pak ap. 3 

Tel. 87352 • 87353 

lstanbul 

EMNİYET ANDI 1 
Coğaloğlu merkezinin 

Yeni 

Telefon No. 

KOŞUYOLU 

24840 

. 
EVLERi SATIŞI 

Türkiye Emlôk Kredi Bankasından 
Kadıköyunde İbrahim ağa - Altunlzade asfa9ıtı üzerin· 

de Kosuyolu mc\'kiındc insa edılen tek ve çift katlı C\'lerin 
1 10.952 çarşamba giinü sabah saat sekızden itibaren ve sa· 
tı& gUnilndeki müracaat sırasına \ e mukarrer esaslara göre 
atışına başlanacaktır. 

Arzu ederler Bankanın alakalı servisinden izahat alabl-
lırler. (15575) 

TKE GENERAL ELECTRIC COMPANY L TD. OF ENGLAND 

,________ ÖZEL 

İKLAL L. SESİ 
Kuruluş tarihi: 1922 ORTA - LİSF. - KIZ - ERKEK - l'ATJSIZ 
Ya hancı dıl 'e fen dersleri öğretimine önem verilir. Hu dersler ıçin haftalık ders saat

lerine daha bol zaman ayrılmıştır. Gen kalmış ögreneiler içın özel kurlar açılır. Kayıd ıçın 
pazardan başka her ı:ün saat Q - 16 arasında okula müraca:ıt. Sehzadeb:ı ı - Iclelo.n; ıı·34 

Yatılı 

Erkek 

i~GlLİZ. E - r RA1'iSIZC \ 

Yatısız 

Kız 
Oğretimine ilkokuldan itibaren razıa zaman ,.e önem ,·erir. Ciddiyeti di ıplın • miışfık ter
biye usulu, gıda ,.e sıhhat, çalı tırma \·e öğretme ıslcrındekr titızliği ile tanınmıştır. Tesisatı 
kusursuz ve binaları kaloriferlıdir. OTOBÜS SER\'ISİ vardır. Kııyıtlannı henüz yenılememıs 
ımahdu.t .miktardaki eski orreıı nci yerine yenileri alınacaktır. Tal;sim Sıra sclnler i1Ji 

• • Telefon: 41159 r ......... !ZZ:'milmll:mıll:mll&!l:.aım:1=---. ...... 
YOLVO harb sonrası 'fürkiyeye ilk DİZEI, kamyonu göncleren fnbrikaılır. Halen gelmek· 
le olan ~on model 1952 VOL\ ' O Dizel kamyonları en mütekamil \'e nıcmlckctımızın lirı· 
zatı yollarına en el\·erı~li bulunan tak\'iyeli yee;~ne DİZEL kamypnlarıdır. 

YOL vo fABR KALARIN '~ TURKIHDEll so~ 4 SlNH K mu re HCROBlllRI llAKS~lCOUil. 

... \,,t,."~'"'' '"' .. , ' 
ı . Oırekt enjeıswıu 100 f. B. ~1ıne· 

hrde YOl YO OIESH motord 
1 · DeQıs!bılır .sılındir aemleklerı ı ıas 

tıpı) 

J · Sırlıoh tmıııı f1en Va~uml• 
regıraıoı 

4 • Cıtı ı amaır ıe tıtt rulmanlı amı 
ta'ıl dırelsryca 

~ • Konıi bılya'ı o~ ~· sliı 
s · Senkıoı:ıes vıtes kulJSU ~ ııerı 1 

am 

7. Cıll y 'ss ı. lato aQ r mı. tal· 
Y'lth dıtımyel 

s . ııtı tei! 'E•le hrsıl ~ıı tı'I ıre~ 
s ' ~dırleıı 

9 • lamılen tel il!D n Qaıtl lera~ 
sotoı r. aha ıı 

ıo . lastı\ler ıo.oo x 20 Ye 12 uıııcı•. 

11 • hkvıyeh sası 
12 • B ı ıe ete ırıazoıra ı u o arak 

100 kılomeıre ka'edeı. 

19~21.'0D!ll VOl VO DllSH 
._ ____ fülYOlllASI ~UMllKHIL\:l TOllARlllA 

Hl UY&mı nca~! llAKil VASll ASiDiR. 

TURKIYE ,lUNHASIR ITHALAICISI 
.ılEH ı'\\cT K1\V1\L7\ 

G•••t• • T•ht• H•n 
'9eıwret ' t.. A M C' . ••tanouı Teıotoıu •26'7~ • A04 3U 

Fenni Sünnet,.i imıh·aı uhlbl : ·tN \ N l{Oıt1> 
.. • 3 • ,. r\r.ljrl}atı riilr.ıı iıtarc cd~11 

DAIT'11 EMJN FJDAN \'azı 1 lcrı l\JC'suı !\liidıi rtl '-./ ıeı.i ıı \ ,.~N ım b,. 
1 \ t\ l'AN l Gazete<'ilik H uıt 

acı lık ı A Ş. - i tanbul Hicazdan dönmüş, sünnet kabulGne baslamıstır 

--------------------- ·----·Tel: Kabine H39.> - EV 81773 ____ _ 
\'ATAN nJATBAASI 
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GAZET'E İLE BE'llA11E1l 'PARASIZ 

Suzan Ball, hayatını 
"YATAN,,a anlattı 

Yeni keşf edileıı )rıldız, bugünkü 
şöhretini bir pastaya borçlu 

Sinr.ma dünyasının en 'le,·ilrn ) ıldı1ı olmayı riiyasınıla bll& 
göreıniyen \r. ha)atını pa tarılıkta kazanan, fakat bir tesadüf 
nrtke i l 'nl\'cr al lntrrnational ~irketlnin dlkkatinr. carparak 
hemen tecriıbe 'e angaje edilen ~uzan Ball'ın zarif bir pozu 

Sı:::.ın B:ıll, Cııh ersal iı keti tıırafmdan teı tiplcnen 

YAZAN: 

Sara Ertuğrul 
A mtrlkts Hıııwl Jluluıbtrltni• 

•• 
Ncw York - Uollywood'_un 

en büyük hususiyctlerın
den bıri de, meçhul bir kimse
yi kısa zamanda dünyaya ta
nıtmak \"C şöhrete eriştirmek
tir. Son zamanlarda Üniversal 
Film Şirketi bu hususta rekor 
kırmış \'e daha filmleri piyasa
ya çıkmadan, halk kendisini be
yaz. perdede görmeden, Suzan 
Ball isminde on dokuz yaşında 
bir genç kızı meşhur edivermis
tir. Genç kıı o kadar gUzcl ve 
o kad:ır kabiliyetlidir ki, stüd· 
YO kendisine pe:ı pe~e üç tilm
de bas rolleri vermiş ve bu 
filmleri meydana çıkarmadan 
evvel müthiş reklam yapmak 
suretiyle Suzan Ball'u halka ta
nıtmıştır. 

Geçenlerde Universal Film 
Stüdyosunun :New York'daki 
reklam bürosu müdürü Mr. For 
tunal'dan bir davetiye aldım. 
1\ew York'un en lüks lokalle
rinden biri olan .21 Club• de 
bir kokteyl \'erilecek ,.e bu 
toplantıda yeni yıldız Suzan 
Bal! yabancı basın mensupları
na tanıtıl:ıcaktı. ıı2l Club* an
cak pt'k zenginlerin devam e- ' 
debildiği hakikaten lüks \'C pa· 
halı bir yerdir . .:\ew York'un 
merkezinde biiyük bir binayı 
işgal eden lokalin muhtelif ye
mek ve kokteyl salonları, dil
lere destan .bir şarap kavı \'ar
dır. Dış merdivenlerini jokey 
kılıklı heykelcikler süsler. Gar 
sonları üniformalı \'C fraklıdır. 
En Jeuetli yemeği burada ye
mek, en iyi içkileri burada tat-
mak kabildir. · 

Susan Ball ile 
tanışıyorum . 

Muayyen gUnde \'C saatte 121 

Clubo a giderek doğruca 
kokteylin ,·erildiği salona git·· 
dıın. Kapıda :'.\lr. Baron:ıt ınis:ı· 
firleri karsılıyor re yanında dLı· 
ran uzun boylu, siyah saçlı, e
la gözlü Suzan Dall'u gelenle
re teker teker tanılıyordu. 
Genç kız hakikaten çok güzel 
ve cazlbcliydl. Dar bir siyah e
tek ve lame bir bHiz giymiş, 
boynuna daha açık renk bir IA
meden eşarp takmıştı. Gözle· 
rinde zekli parıltılan vardı. Su 
ıan Dall'un en b!iyük husu
siyetlerinden biri de sinema 
dünyasının en meşhur, en gü
zel beş kadınına birden benze· 
mcsidir. Bunlar. Jane Russcl, 
Lana Turner, L!nda Darnell, 
Elizabeth Tavlor re A\'a Gard
ner'dir. Bun~a güzeli şahsınd • 
toplamış olan Suzan Ball'un ne 
kadar §aha ne bir kadın oldu · 
ğunu tahmin edebilirsiniz. Za 
ten resimleri de bunu göster
mektedir. 

Genç kız. herkesle ayrı ayrı 
meşgul oluyor. sorulan sualle
re büyük bir sabırla cevap ve· 
riyorda. Bir aralık kendisiyle 
uzun boylu konusmak fırsatı
m buldum, Türk olduğumu öğ
renince seyahati çok sevdiğini 
\'e methini bir hayli işittiği 
Türkiyeyi ziyaret etmek istedi· 
ğini söyledi ve hayatının hlkA-

, ~ 

niiıt):. <aiz•·llik :\Iiisabal\asını trrtiplcycn U1ti\'cnıl Intrrnatioııal adlı film şirkrt i, kullandığı Jıldız ncıları \'3sıtası) Jc :\'clyork"ta ~eni 
bir sinema yıldızı kc~fotmcğe ınll\'affak C\ihıuştıır. Suıan Bali isimli bu yeni yıldız pasta pişimıc müsabak:ısıııda biriııcilij:ti kazandıktan 
sonra yıldız aHılarının dikkatini ~ckıni~ ,.e artistlik ı.ahasında gös1erdiği fclkaladc kudret sayesinde iiç film için daha şimdiden angaje 

cclilıniştir. Yukarıda ) eni yıldız Suzan Ball'in zarif bir pozu göriilmcktcdir. 
~·esini ~öyle anlattı: 

ı Pa ta ı;aycslnde 
yıldız oldumo 

• -Bugünkü &öhretimi bir pas 
taya borçluyum.t Pastay

la artistliğin ne alAkası olabi· 
lir diye düşüneceksiniz ama ha 
kikat bu. Evimiz Hollywood'da 
dır. Zaman zaman pasta mtisa
lı:ıkaları yapılır. Günün birin
de bu miisabakalardan birine 
lıen de iştirak ettim. Pişirdi· 
ğim pasta o kadar lezzetli ol
ıııustu ki, birinciliği kazandım 
\ 'C resmim sazetedc çıktı, Res
mimi gazetede gören Üniversal 
Film Stüdyosunun yıldız avcı· 
lanndan biri. benimle temasa 
geçti ve stüdyosuna tanıştırdı. 
Bund:ın sonra, kısa zaman, bir
denbire kendimi yıldızlık ll)Ctı
tebesinde buldum. Pastayı pi· 
şirnıernlş olsaydım ve gazete
de resmim çıkmasaydı; bugün 
karşınızda olmıyacakbm. Söy. 
Jediklerine göre artistlikle ka· 
lıiliyetim \'armış. Para ve şöh
ret peşinde değilim. En büyük 
:ırzıı ın hakiki bir san•atk!lr ol
maktır. llollywood' S'lrf güzel
Iıkl"ri sayesinde şöhret yapmış 
artistlerle doludur. Onlar gibi 
olm:ık i temem. Evvela iyi bir 
artist olmak istiyorum, zaten 
para ,.e ~öhret de bunu takip 
eder.• 

Suzan Bali, meşhur sine· 
ma artisti ı.ucille Ball'un 
yeğenidir. Zaten soy ad· 
Jarı da birdir. Bir zamanlar bir
çok filmlerini seyrettiğimiz Lu
dlle Bali, bugün Amerikada 
tcle\'izyon kraliçesidir. Kocası 
fle beraber televizyonda yap· 
makta olduğu programlar, halk 
tarafından çok beğenilmekte
dir. 

Dünya Güzellik l\lüsabakası 
hazırlı klan 

Geçen haziran ayında Cah-
Iornioda Long Beach seh· 

rinde yı:ıpılmış olan Dünya Gli· 
zcllik Kraliçesi Müsabakasını 
tertipleyen m!iesseselerden bi
rinin Üni,·ersal Film Şirketi ol 
cluğu malOmdur. Bu kokteylde 
ev sahipliğini vapan l\lr. For
tunat Baronat'la geçen seneki 
milsabaka hakkında uzun boy· 
hı görüştük ve kendisine bu 
sene de aynı müsabakanın ya
pılıp ~·apılmıyacağını sorduğum 
zaman l.'ılr. Baronat ıiU sözleri 
söyledi: 
•- Tabii yapılacak. Gecen 

~ene ilk defa hazırladığımız mü 
~abaka bütün acemiliğimize 
rağmen munffak olmuş ~ayı· 
lır. O zaman galiba çıraktık; 
fakat bu sene artık usta olara· 
~ız. Ümit ederim ki, önUmÜZ· 
Clekl sene dl', geçen ~encki gi. 
bi beraber calışacağız.• 

Mr. naronat'a gazetemizin da 
ha simdidcn müsabaka hazırlık 
l:ırına başladığını söyledim 'e 
Suzan Bali için mu\'af!akı
yetıcr dileyerek veda e•tim. 

Sinema rliinyasıntla yeni parlıyan Suzan Bali. J\'e\•york'ta tertiplenen bir koktr)l pal'tide. biiliin rlaw~tlilC'rin 
rlikkatiıti krncli üstüne ~ekmiştir. Su1.an Bali, bugün sinema diin ·asının l'll (:Ok se\'ilen brs kaclın u1ldızm:ı. 
blrtok bakımlardan hcn1rınektedir. Bu '.'·iizdcn J!iizrllik bakımından hirçok yılchz.lara ii tünlük temin ettiği 

anla ılıyor. Yukarıda Stııan Ball'in, güzel bir pozu görülmektedir. 

------ --- --·-
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Kış şapkaları 
Bu seneki şapk{ modası çok 

acaiptir. Arkadan öne doğ
ru ılyilen ıapkalar Jnsana biraz 
aptalca, daha doğrusu biraz da 
Keloğlan hali 'eriyor. 

Bu ıapknlar muhtelif kumaş
lardan yapılıyor. 1 numaralı re
ılmde gdrillen şapka tüylil bir 
kumastandır. Çobanların keçe 
killlbını andıran bu şapkanın 
pek aı ki$1ye yakı§acağı &anılı-

yor. Fakat blr çoklan modadır. 
diye bu tarzda ıapkalara rıığ
bet eöstermektedlr. 

2 numaralı resimdeki şapka 
ıUslil bir öğle sonu şapkıısıdır. 
Üzeri boncuk ve payet işlemeli-

dlr. Böyle bir şapka eece tiyat
roya ve konserlere de giyilebi
lir. Arka sırada oturanların şl
kAyetlnl mucip olmadan başta 
ta5ınabllir. 

3 numaralı resimdeki şapka 
Yunan cobanlarının b151ığından 
ilham alınarak yapılmıştır. 

Renkli kadHcden veya renkli 
kuma~an yapılabilen bu ıapka 
da yine öğleden sonra ve gece 
&apkası olur. 

Akııam \'C gece saaUerlnde 
glyllen &apkalar renkli, taşlı, iş
lemeli \"e çok ıUslüdür. 

Buna mukabil ıabah ve gün
düz şapkaları kumalitan ve çok 
sadedir. Şapkalarda umumi hat: 
Arkadan öne doğru giyilecek, 
alın meydanda kalacak, ense
deki saçların hemen hepsi şap
ka içine alınacaktır. 

Silsil olarak kordele ve l5le
mc vardır. Tily, ku~ vesaire gi
bi son senelorde göze çarpan 
gösterişli tarıda afisler ortadan 
kalkmıs sayılabilir. Pek u mo
dellerde gayet sade ve lnce tilY· 
ler gorülGyor. Fakat ~apkalann 
ekserisinde bunlara tesadüf e
dılmemektedir. 

Renkli \'e siyah kadife eap
kalar da çok modadır. Bunlar 
küçücük \"c başa tamamlle intı
bak etmektedir. Turban ıeklln
de kuma~tan yapılmış, yumu
şak eapkalar da pek coktur. 

R. E. Y. 
.... 

Kış temizliğine dair ... 
A ı umanda çok iş çıkarabil-

mek itin tenfizlik yapar
ken bazı şeyleri bilmek ıazım
dır. Bunlar bazan çok basit, çok 
sade şeylerdir. Fakat ya hatıra 
ıelmez, yahut billnmcz. Ev ha
rıımlarına )ardım edebilmek 
maksadile kış temizliğine dair 
bazı noktaları açıklıyacağız. 

Çini. mermer \ eya taş olan 
yerleri temizlemek için Arap 
sabunu, fırça \C sıcnk su kulla
nılır. Soğuk ve sodalı su ile 
yerleri durulamak lhımdır. Son 
ra da kunılamalıdır. Yerlerin 
parlak olması ve sabunlandık· 
tan sonra ka~ maması için ga. 
ıa batırılmış bir bezle 6ilinmesi 
teap eder. 

Çiniler çabuk kırılır. Bunlıırı 
temizlemek için kaynar sir

keye batırılmış bir bezle sılme-

ildir. Soğuk su ile duruladıktan 
sonra çinileri kurulamahdır. 

Çimento olan yerleri eczalı 
maddelerle silmemelidir. Sade
ce sabunlu su ile silip hemen 
kurulamak lhımdır. Beton yer
ler Arap sabunuyla silinir. 

Boyasız tahtaları sodalı ıu 
karartır. Sıcak su \'e arap sabu
nu ile silmek, lekeleri pons ta~ı 
ile uvmak lizımdır. Tahtaluın 
parlak ,., beyaz kalması itin a
ra sıra ince telle temizlemek 
IAzımdır. Jıiusambalar, nemli 
bezle s!llnir. Her ay parke cl
lAsile muşambaları cllilamalı
dır. Her altı ayda bir yani yaı 
'e kış teml:r.liklerlnde muaam
baları yağlamak ve hemen sil
mek lhımdır. 

Hah ve seccadeleri ya vur
mak veya elektrik sUpUrıe!ile 
temizlemek icap eder. 

VATANIN ILA\"ESt ----------------------------------- 28 • 9 • 1952 ---

Genç kızlar yaşlarına 
uygun giyinmeli 

ız ile 1'7 >·a~ arasında lıer genç kıza uygun )Ünlü elbise modeli 

Her gene kızda ya~ından bll-
ytik görünmek, ya~ını bü

yültmek hevesi nrdır. Du kısa 
bir zaman sürer. Seneler geç
tikçe ve yaş ilerledikçe ) avaş 
yavaı. olduğu yaşta kalmak \'C 

sonraları da gerilemek arzusu 
bafgôsterlrı. 

Fakat on beşle on sekiz yas 
arasındaki genç kıılar umumi
yetle büyükler gibi giyinıneğe 
özenirler. Bu, güzel bir §ey ol
madığı gibi, genç görünmek he
\'CSlndeki annelerin büyükçe 
kızlarını bebek kılığına sokma
ları da pek çirkindir. 

Genç kızların da kendilerine 
mahsus bir modaları, bir giyim 
tanlan vardır. Buna rloyct et
mek IAzımdır. Gene kızlar uıun 
ve i5lcmeli eldiven glymeırıeli
dirler. Eldivenleri kısa, sade ve 
kolayca yıkanabilen ıcylcr ol
mııhdır. Şemsiye kullanmak on
lara yakışmaz. Yağmurluk, mu
oamba \"eya yağmura dayanan 
kumas şapkalar o ya~ın kıyaie-

tldir. SUslil ..-e kıymctll deriden 
)':ıpılmııı çantalar yerine, spor 
ı;antaları, tercih etmelidirler. 

.MUce,·hcr takmak genç kız
lara siddetle yasak edilmelidir. 
Hele küpe ~c yilzUk hiç y:ıkı~
maz. Bılcklerine halka ve~a 
zincir biçimi lıılcz.ik ,.e saat ta
kabılirler. 

Genç kıılar bil) tiklerin g:ydi
ği sapkaları da gi~emezler. On
lara bereler, kumaştan yapıl
mış hoç ve zarif b:ışhklıır yııkı
~ır. 

Uzun ökçeli pabucla gülilnç 
olurlar. Kısa ökçeliler, sandal
lar, hattl terlik biçimi yeni mo
da pabuclar genç kızların giye
ceği ayakkabılardır. 

-Resimde görUlen yUnlil el
bise modeli, tanı bir genç kız 
elbisesidir. On iki yaşından, on 
yedi yasına kadar her kııa yııkı 
&an bu model )'Ünlüden olduğu 
gibi kalın bir ipekli kuma~tan 
da yapılabilir. 

R. E. Y. 

r 
Avustralya'nın, ta, devrini 

ra••ran vah,i insanları 
oarvin'de iken yeril halkın 

i~lerine bakan memurlar, 
bana ihtiyatlı hareket etmemi 
söyledikten sonra sözlerine uun 
ları iltıve ctmlılcrdi: 

•- \'fıkıa yerliler sakin ve 
firkektirlcr. Fakat görünüşleri
ne aldanmamanız faydalı olur.• 

Benzin 'e yiyeceklerle jipi
ml doldurduktan sonra A\US· 
tralyanın merkczınc dol!ru ıssız 
kırlarda yavnı; ya\•a5 ilerlerken 
memurların sözleri bir tUrlU 
kafamdan çıkmıyordu. Zihnim 
hep onlarla me~guldü. Yolum, 
çıplak ve kısır topraklarda, 
Cnrpantarln • Bay istikametin
de kuzeye doğru uzanıyorrlu. 
Etrafımda bitkisiz geniı; bir a
raziden haşka bir eey yoktu. 
Yalnız ara sıra kıyı ve kııı;ele
rinden derin mağaraların ağız
larını actığı veya ötesinden be
risinden ince r;u sızıntılarının 
ka) nadılı kayalıklarla karşıla
şı~ ordum. Bir defasında önUme 
çıkan bir kanguru sürilsüntin ar 
ka bacaktan üzerinde uıun sıc
ramalarla atlayıp ko&u~tuğunu 
gördüm. 

En neft ~emek 
Kanguru ku}TUğu 

uc gUn mechul istikametler- Erkek olduklarını lsbat eden dört vahıl genç, kendllert itin yapılan merasimden ıonra ... 
de yol alarak dolastıktan 

sonra nihayet aradığımı buldu
ğumn inandım. Fotoğraf ma
kineıııi hazırlayarak kar$ılaı;tı
ğım vah5i insanlar grupunun 
resmini tektim. Buradaki yerli 
halk ıaınıınımızın en iptidai in
sanlarından nılitesekkildi. A
\'U&tralya ıendlcri tas denini 
)'aşıyorlardı. Bir tepe üzerin
de istirahat ettikleri anln~ılan 
grupta erkek ve kadın olarak 
kırk kişi kadar vardı. Ufak bir 
ateşin başında halka şeklinde 
oturmus et ku.artıyorlardı. A· 
teşten çıkan ma\•lmtırak du
manların getirdiği koku, kızart
bklnrı §eyin kanguru eli oldu
ı?unu gôstcriyordu. Grupa y:ık
la~tıktan sonra anlndım ki yer-

liler en nefis yemeklerinden 
biri olan kanguru kuyru~u ltııar 
tıyorlarmıs .. 

\·ahşllerin haıinesl 
Boncuk 

f lk defa altı erkek tarafından 
karşılandım. Kariılayıcıları

mın ) tizlerinde di15manca ifa
deden z.iyade tecessüs ve merak 
uyanmıstı. Bana bakarken 32 
di;lerini gösterecek ıekıldc ıı

rıtıyorlar, ikidlı bir kollaf!nı 
otomobile uzatıyorlardı. Bun
lardan birinin elinde renkli bon 
cuklardan yapılmıe bir kolye 
\'ardı. İhtimal bunu bir yabancı 
vermi§ti. Uzun mızraklarından 

baıka alllhı olmıyan vah~iler 
aruında boncukların kıymeti 
büyilktU. Böyle ıeylcre uhıp 
olan zenciler Adeta bir hazineye 
sahip olmuı sayılıyordu. Karşı. 
layıcım da elindeki boncuk di
zisinden milthlı ıurur duyu
yordu. Bana mütemadiyen renk-
11 ziynetini ıoısteriyordu. Ben 
önce onun bu hareketini hazi
nesinden duyduğu eurura ynr
muıtum. Fakat işin aslını 'on
radan anlayınca ölrendlm ki 
zenci benden boncuk istiyor
muı. 

Ne )·aı.ık ki yanıma boncuk 
almamıştım. Bende olmadıtını 
vah~i) e anlatmaıa cılııırken 

abılekrde ôlil bÖ)le ta~ınır. Reı;lm kabile adamlanndın birinin cesedinin nuıl mezara 
götürüldüğünü gôstermektedir. 

cantamdakl blskQvlt akl:mı ıel
dl. Çıkardığım bisküvltten bir 
parça 16lrdıktan sonra her biri
ne birer lki5er tane uzattım. 
Hediyelerimi ürJ.;ek hareketler
le alan vahşiler blsküvltlerl der 
hal ağıtlarına atarak )'emeğe 
başladılar. Yilılerindeki mlna
dan yedikleri ıeyin ho5larına 
glttili anla~ılıyordu. 

Erkeklik ,.e kadınlığın 
hbatı 
Artık aramızda dostluk kurul-

muıtu. Vahşilerle bir çok 
huıuslarda anla~maya nrmı§
tım. Aralarında dört hafta kal
dığım bu tas devri insanlarını 
bu müddet ıarrında tanımıya ,a 
Iııtım. İlk günlerde vahsiler 
arasında bir mucize gibi tesir 
bırakan ben, umanla kendisine ' 
alıGılan bir arkadaş, bir dost 
oldum. Onlarla beraber yaşar
ken türlil • enlerinde bulun
dum. Bunlarda dehşet ..-erici 
ı;ahnelere ıahit oldum. Avus
tralya vahşllerinin türlü Adetle
ri araııında bUIOğ ,ağına gelen 
erkeklerin mızraklarile avlarını 
na&ıl öldürdüklerini, kuvvet \'e 
meharetlerinl herkesin önünde 
isbat etmeğe nasıl mecbur tu
tulduklarını gördüm. Genç kız
lara gcllnce ne 5ekilde ev kur
maları icap etliğini, kamıs \'e 
sazlarla ördükleri kulübelerini 
nasıl tefriı ettıklerlnl seyret
tim. Ottan yataklar. sazla kaph 
oturacak yerler, erkeklerin is
tirahatini temin edecek iptidai 
6ekilrle döşenmlı. aaı minderler 
hazırlamak, hulAsa diıl kuıun 
kurdutu yuvayı meydana getir
mek, kadınlık ,ağına gelmlı n
lan \'lhsi kızların vazifesi idi. 

Nakleden: T. Alptekin 
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Eilenceli ._, 

Satırlar 
1 - Afrika yılanının her cin. 

si zehirli ........... . 
2 - Hauetl Ömer, • ......... . 

den biridir. 

Q kul uculnrımıza, umumi bıl- 6 
gilerlni kontrol etmeleri i- - •Enıdcn• çukuru: 

On Yedinci Osmanlı padı;ahı· 
dır. 

3 - Genç Osman ........... . 
surlarında iple boğulmuştur. 

(in 20 sual oru~oruz. Bu sual-
lerin ceuplıırını kendi cndınl- Dır mafsal iltihabıdır. 
ze bulmıya çalı~ınız. Doğı u ola- Dcnızlerin en derin yeridir. 
rak bulduğunuz her cevap ıçın Frankfurt'ta bir kuyudur. 
beş puan knzanacak,ınız. E er 

14 - l\Ialazglrt: 

4 - •Durup el bağlıyalar 
kareına yArAn saf saf• mısraı 
............ ye aittir. 

Bır kürt aşiretidir. 
.5 - Tilrkfyede saat 9 iken 

Roma da ......... tır. 

Yirmi sualin knrşılığı olara~ 'J _ Kcntucky: 
bulduğunuz ayıların tut .. rı 75 

Bir meydan muharebesidir. 
Bağdatta bir caınJdir. 

6 - İkinci Dünya Harbinde 
İngilizlerin Repuls zırhlısını ... 
............ lar batırmıştı. Ue 100 arasında i~e umumt kUI Dır sıcak su akıntısıdır. 

türünüz kunetlldır. Yekfı:ı 4j Amerikanın bır eyaletidir. 
ile 70 arasında ise bılgıniz or- Zchirlı bir Afrıka yılanıdır 
ta derecededir. 45 ten asağı is" 
bol bol kitap okumanııı tarnye 8 

15 _ Danklz: 

Protestanların ruhani relbidir. 
Bir teşlt ipekli kumaştır. 
Denizde yüzen buz adasıdır. 

7 - Tıber, ............ de bir 
nehirdir. 

8 - Arml Kuusela, 1952 yt-
lının ............ dir. 

ederiı: - İNÇ: 9 - Vlola ......... nın büy{l-
ıfidl1r. 

1 - Kant: 

Bir Hint ~ehridir 
Bir Alman fılozofudur 
Bir otomobil fabrikasıdır. 

2 - Guıtamala: 
Bir Orta Amerika de\letldir. 
:tskl bir İtalyan ressamıdır. 
Yeni bulunan bir romatizma 1-
llcıdır. 

3 - Pepsin 

Bir çe;it Asya arpasıdır. 
Bir uzunluk ölçUsüdilr. 
Radl oda kısa dalga işaretidir. 

9 - l\lark Orcl: 

Bir jilet markasıdır. 
Bır Roma imparatorudur. 
Bır Tunus meY' asıdır. 

10 _ Cücfik: 

Bır bebek emziğıdlr. 
Soğanın öziıdur. 
Arapça bir iarkıdır. 

16 - l\leıtt:· 
Bir cins balıktır. 
Kanunınln \•eziridir. 
Bir Acem ıalrldır. 

17 - Sula: 

İtalyada bir tiyatrodur. 
Bir öı. hastalığıdır. 
Bir Amerikan milyoneridir. 

18 - FuJlyama: 

Bir Japon hllkUmdındır. 

10 - ·Sardalye Sokağı• ...... 
. ........ ın eserlrlir. 

11 - Fatihin türbesi ........ . 
dedir. 

12 - Kabahat, ............ olsa, 
kimse Ustilne almaz. 

13 - ·Göllerde bu dem bir 
kamış olsam• mısraı ......... dlr 

14 - mı: bir araba .......... .. 
tekerlekll olmaz. 

1.5 - Kapuska, ......... dan 
yapılır. 

18 - Karmen operası ...... 
.. .... nlndir. 

17 - Silvana l\tangano bir 1-
talyan ............ dir. 

18 - Tantlmat, .............. . Yabanı bir ottur 
Tırnak cll!sıdır 11 _ Tiroid: 
lfide uıaresinde cevherdir. 

Blr )anardağın adıdır. 
Tanınmış bir futbol hakemidir. 

Pasanın eseridir. 
19 - ............ , halkın halk 

4 - •Arıba Sevdası•: 
Şarlonun eski bir filmidir. 
!ecıaiıade Ekrem'in bir roma
nıdır. 
İngilizlerin yaı tatılidir. 

5 - .1·edl Kollu Samdan•: 

liarunurreıldln Şarlmana hedl
Yesidir. 
Yedi harikadan biridir. 
Sultan Selim camisinin aviıe
lidlr • 

Bir İspanyol içkisidir. 
Vücutta bir guddedir. 
Bir Portekiz parasıdır. 

12 - l\Iascagol: 

Bir İtalyan kompozitöı11dilr. 
Bir bobrck hastalığıdır. 
Ağa Hanın ılk karısıdır. 

13 - Yunus Emre: 
Türklyenin Marsllya konsolosu
dur. 
Eski bir halk 5alrldlr. 

19_ Sayvan: 

Orta Asya çakalıdır. 

Kulağın dll kısmıdır. 
Betbo,·en'ln üçüncü senfonisidir 

20_ Fuldam: 

Papanın hususi kAtlbidir. 
Bir Fransız ~arabıdır. 
Pokerde bir seri kUıttır. 

<Ce,·ırlannı gautemtrlıı be
ıtnci sayfasında bulacaksınu.> 

tarafından ldıırcsl demektir. 
20 - Osmanlı padişahı Delı 

İbrahim, ............ boncuk dlz-
dlrlrdl. 

21 - ............ Adlı gUreşı:I· 
mlz 1048 olimpiyatlarında a~ır 
sıklet greko romeıt ıampil'onıı 
olmu$tU. 

22 - Zamora, dünyacı ta-
nınmış bir ............ dlr. 

23 - O manlı imparatorlu· 
tunun en ı;atvetll devresi, ...... 
...... zamanına rastlar. 

2-l - Jozefin, .. .......... nun 
karısıydı. 

CCnaplannı gazetemizin be· ..,..______________________ ___ _ ______ tinci sayfasında bulacaksınıı.) 
---~--------------~===-------=-~,;.__:,_:_ ____________________________ ..;,_ ________________ __ 

1 (Aşağıda okuyacoğmız haberler, baştanbaşa yalan ve uydurmad ı r.) 
SARIYER CiNA \"ETİ 

'bıırtdan bir mUddct önce Sarı· 
yerde, Scvım Baş.:ıy adın

da, ıe yaşlannda gene bir kmn 
illdllrUidUğU hatırlardadır. Cı· 
ll!.Yet akabinde, hfidlscye elko· 
tan Sarıyer zabıtası, durumdan 
lıtanbul Emni~ et Müdbrllı u • 
l!ü aberdar etmiştir. Emniyet 
ııtüifürlfitü cinayet muası tcş
hıttı, emrinde bulunan 1282 
lılenıuru, 134 cip arah:ısile se
ferber eı1erek, 2 s:ıat 17 dakika 
33 ııanlye glbl rekor sayıla<!al: 
ltıdar kısıı ıamanda cinayet fal· 
lirıl yakıılıımıya muuffak olmuş 
tur. İstanbul ıabıta ının bu bU· 
~it başarısı U!Uine, Emniyet 
~ildürüne Fransadan bir tcb
tık mesajı gönderilmlştır. 

A usto avının başlarında 
P'ransanın nnc\ lndelu ı.urs kb
~ilnde kamp kuran Drummond 
a11ıı bir tn.ı:ıllz aliminin aile i 
ttr.ııdile Mrnber mrchul kim· 
*el r tarafından öldUrtlldllllü 
llıal(lnıdul". Frnn~ıı poll i ı.urs 
~ina etinin failini bugılnc ka
dar bulamamıştır. Ancak fston
bııı ıahıtasının parlak baş:ırı
&ı11t1•n sonra r,urs cinayetinin 
~'çhul fanı fstanhul gmnisct 
lbüdUrlUğilnt, hah edilen tcb
tir m~ajını yollamış1ır. M<'C
but katil. bu mesajında iÖ) le 
demtktedlr: 

•Slzh!r ııtıc delili ipin tuzlu 
dldufunu bir (ırpıda kf'sfettık· 
tl'n onra, Fransaya gelip de 
turada ,·itife gdrmediğıniı için 
A.Uaba eOkt'edborum.• 

AŞK :MEKTUBU 

lktncı Dtirtya Harbi sırasında, 
Aıtı'-rikııdan İngiltcre)O a1· 

111\ nAkfoderken bir Alman de
liiıatım tarafınıfan batırılan 
•!Carta!• f(Jmli lngillz fıleblnl 
ltamak Ozcre f nf;illiıler bir dal 
~ıt h~yeti teşkil ederek a"çE'n 
"«harda arama fa:ılı ~ine &i
tiııni~ltı!rdir. Bu arama csna
tıl\da dahtıçlardan Jak!on dc
ltlt dibine inmiş ve k11y:ıl rın 
traıında dotıışırkcn bir köpek 
balığı ite karşılıışmıgtır. 1Uy
"an bir &olukta Jık onu nıld • 
tin lndirmie \'C ok~ijen boru· 
larını dıı dlslcrilc keserek mcc
hut bir 1 tlkamctc dnl!rtı vôl 
*lnııya haşlamıştır. iluırlndc 
111adent •lbbe ııuıunılu.ıttı için 
~orek balığının mide lfrr.Mtın
dan nılltP.esslr olınıvan Jakson 
btr mllddt.t cl!i$lindUkten ~onra 
~•ll.!Ule i$ knlnındııtını anlıım19 
"e ceblnden k~lcm kAğıt çıka· 
rarak ıu m!ktubu \azmı6 ır: 

!Jr tan!Clk El!n'cll!im' 
37 derece arı '"e 12 derece 

tuı üzcrindıon h~tı a ıfol!'nı gn • 
~diyoruı Simdi hHıf bir rilt· 
Ur esiyor va ben senin aşkınla 

)anıp k vrulu)oruoı. Eğer Al- FAİZ HESABI tramvaydan 5 kuruş \ergi alın· 
Jah kısmet eder c. cuma akıa- dığını farıeden İstanbullu, 38 
mı seninle Taymi kıyılarındaki İstanbulda cleklılkli tramvay senedir kazandığı para faizinin 
Doston Ciub'de akş:ım yemeği· tesisleri kurulalı 38 sene o- yüzde flç hesabılc bugün !ıenr-
nl yemek i terim.• Juyar. Bu zaman :zarfında ) U:r:- '1 113761 lira tuttuğunu bul · 

İşin tuhafı, dalgıcı yutan kö- !erce araba 1stanbul halkını ı;a- muştur. Ancak istatistiğini ta
pek balığı. anlaşılmaz bir insi- ğa sola taşıdL mamlamıya fırsat bulamıyan 
~akla 'r gerçek bir merhamet Bir harta kadar önce fstan- vatandaş, arama, tarama ekip
hısslle istikamet değiştirmiş ve bul vatandaşlarından birisi, leri tarııfından yakalanarak bel 
Taymıs nehrinin a zınıı gele- tramvay seyrü r.Ierile ilgili bir kemiğinden su alınmak ÜZP.rc, 
rck Jakson'u sahile doğru fır- istatistik hazırlamıştır. Galata 1stanbul vallsıne teslim edıl 
Iatmıştır. kbprtisü üstünden geçen her miştir. 

TARİİITlN TIKRAlAR 
Tekrar hayata kavuıan Jak-~ 

son, se,•gilistlc C\lendıktcn son
ra, kopek balığı şcklınde yap
tırdığı apartmanın mide kısmını 
d3 mesut bir ha)at sUrmekte-

dir. Hani rükuu, hani secdesi? 

BALİNAı iN JF.KTUBU 

Antil adaları d\'arında barı
nan · Kocabebck· ndlı bir 

balina balı •ı, kendi allrslne sar 
kmtılık eden • Paşpaş• 1 imli 
başka bir balin:ıy:ı uzun zamnn
danbcri diş bilcmektedır. Gc. 
ccn nkş:ım aralarında ıuhur c· 
den !liddctli bır ağız milnnka-
a!lından sonra ıkl hallna bıçak. 

hırını çekerek birbirine girmi 
'e neticede • Kocabr.bek • ağır 
surette nıralanmıştır. Uzun !! 

:ıahmctli bir dcnlı. yolculu~ıın. 
dan sonra Saraybumu civıırına 
k:ıdır sokulan hap an, sahilde 
dolaşanlar tarafından dısarı :ı 
çıkarılmış ve İş(l Sigortalan Ko 
Tll!llll hastanesine yatırılmı tir. 
Yapıl n biltün ted:ı\ iye rağ. 
tncn kurtarılnmıyan Rocabcbek, 
dUn akşam Orta A\TUPl saati
le 21 35 de irtihall darıbcka <'Y· 
l<'miştir .• Kocnhebck•, ölilmü:ı
dcn sonra yazrlı •ı bir tcşckkilr 
mektubunda İşçi Sigortaları 
Kuruma ha tahanesinin intiın
mından, r:ılı:ıtlığından, temizli 
tındl'JJ sıta~ 1 le bahsetmekte 
\C rir daha srfcrc duny:ıva ı:?C· 
lınce, bu hastahanP)e 1000 ki
lometredm daha az yaklaşm1 a 
c ın:ı yemin ve kasem etmek· 
tedır. 

E~ GÜZEi, i b1 

HaydıırAb5t nizamının b:ıca
ra ı. geçen :ıy hir crkP.k 

~ocuk dun aya getlrm1$ ve o~
luna en g'lzC'I ismi btılan lı;ın 
2500 f nr.ıliı Iirıısı mUk!lf:ıt , a
detmiştlr. Bunun üzerine nP.v
zada bir çok isimler tektir «!dll
mi,, sonunda ıu isim birlncılıği 
kazanmıştır: 

Iirkcnzu3tlpetkamlrnııjtiker
luha\ estınkuperpltzamufastra· 

jatjat ... 

Yirmi Sekizinci Osmanlı Padişahı 
Üçüncli Selim, uırlf bir hükllmdar
dı Musikide şarkın en kudretli bcs
tcktırları arasında sayılırdı. Bir gün 
yanında musahlplcri olduğu halde 
sekfı çlrtc saltanat k:ıyığı ile KAğıt
hane deresine gczmrğe gltmlstl. De
rede dolasırkcn iiç br.ş ehli dilin blr 
ı;ofra rtr:ıfında toplanıp rakı içtikle
rini 11örmliştü. Aılamcajh7.lar da pa· 

c!i~:ıhın krndilrrirıe do,l!rıı geldi#ini farketmlşlcr, içki aofruının 
üzrı1ne bir hrz örtüp hem<'n namımı ılıırmuşlıırdı. Bu garip hali 
seyreden ~ırll:ın Stlim, kıhkahıılarla giilmliş, aklına hlr mu· 
ıiıılık ı;clmişti. Tıım )'ıtnlarına geldiği uman kıyı ı ti ırdvr
mu hı. Adamlar fena halde korkmuslardı. Bir tilrlii rüklıa va
ıamıyorlıırdı. Eğilerek oı~atıır, rakı &lscleri ve kndehlerin ean
kırtısı duvulacaktı. fecdeye vardıklan zaman hl1sbiltl1n feU
kctti, iiz1eri meze tabaklarına girecekti. Sultan Selim gfllere~ 
ranındaki musahiplerinden birine somıuıtu: 

- nu namazın hiç riilcilu V! ser.desi yok mu, bu nasıl istir? 
Hazır cevaplılıkta yekta olnn musahip cevap ,·ermlstl: 
- V:ır, ,.nr ııma •aadctın pııdişahım, f!ğer baılarını se<!deye 

ko)arlarsa bir dah.ıı kalkamamaktan korkarlar. 

Suttan Selim: 
- Jlırııknlım. ,:ır:ıd3 daim olstınlar. 
Diyerek oradan n)'fılınıs ve musahipleri vasıtaslle de bir mik

tar ihsanı eahanedt' bulunmuıtu. 

Berberin başı kesilsin 
JHll"t Efendi hakkında anlatılan 

fıkratıınn haddi h~~abı yoktur. İkln
C'f Sullan l\tahmudun dc,·rlnde nişan
cılık y:ıpan HAiet Y.~(r.ndf, on yıl bu 
makamda kıılmış ve lıd!'ta dcv!P.ti ı
\'tıcu içine almıştı. Halk arasınd3 
• nc,•let KAhyası• diye m~~hur ol
muştu. Nllfuıunu ela daima zararlı 

lılerde kullanmıştı. Yenlç<?ri ocağını 
koruyacağım diyr, ıı kert ıslahata m~ 

ni olmuctu. fstanbulda kargaşalıklar çıktığı ve devlet aleyhine 
J8zler ı:arfecllldiği sriiıılerrle idi, df!vlr.t alr.>hinrlekl dcrllkodular 
bilhas~a b<'rbe,r dfıkkAnlıırında oluyordu. Mcrli!l vükt>IA bu me
~clt) 1 el~ ıılmı~ mUıakerp ediyordu. Vezirler tıırlU türlil ted
hlrlcri ileri ,.liriiyorlar, c!rrde de\'a arıyorlardı. Söz arası HAiet 
Efcm1lytı! ~l'lmis ve şu trkllrte bıılunmııştu: 

- Dedikodulnr mııdrmkl herbcr dükkftnlarındı otuyor, bun· 
tar cnalanı1ırılmalıdır. ~feseıt Okçulıırbaşınrlaki berbl!rln başı 
kesilıln, diıtcrlrri korkarlar ve hir daha dedikodu yapmazlar. 

Vt!ılrlerden biri te!Aşla yerinden fırlamıJh: 
- Aman ne dediniz e!cındl hasretleri, o ıdam benlm berbe

rlm-iir. 
HAiet Efendi, unkl gayet basit bir ıımıs gibi: 
- PekAl~. onun idamı f.ıırt değil ya, karıaındakl dilkkAndaki 

berber idam oturtsun, makut yine hlsıl olur. 
Cevabını ttermlşti. - * 

RESiMLi FANTEZi: 

Eğer, kıskanç bir kadınsa ... 

Kadın ın her ded ifjine inanma mak 

lôzım ••• 

1 - Akaam olup dıı, pencerenin i5nilnde 
teı:ln gelişini göılerken neler duydu 

ı:umu bir anlatabll em Cevat ... 
GUndUzleri üstüme bir hilzOndür ~ıııcn. 

yor. Acalıa geç kalırsa, acaba basına bir 
kaza gefüerirse diye kendi lı:endim! ku
runtud:;n ölüyorum. Meğer seni hakikaten 
rok se\·ermlşlm. Gün ge~tikçe bunu daha 
iyi anlıyorum, 

llar.i baz.an bana sorardın: 
• !>enden başka bir erkeğın göğsQnde ay

ni ı;c!kati bulabilir muin?• derdin. Ne 1:e-
2cr!M 

Küçük bir tuzak onu çileden 

çıkarı r 

4 - Ama dur bakayım dur ... Neye öyle 
sallan13orı;un bu akşam? · Galiba yine 

hlr yerlere gittin? \'ıne o Lemanla buluı· 
tun her halde ... Söylesene ... 

Ya omuzundaki ili kadın saçına ne bu· 
)'urulur? 

1'~\ct!. Anlıyorum Bana ı;Byledlğin o tatlı 
süı.ler demek birer ntasııldan ibaretmiş. 

Demek beni boş )"ere avutuyormu$SUn. Ah 
Yarabbi... Fena oluyorum. Başıma bir ağ
rı glrdı. Çıldıracağım. Demek una inan
makla hltA f!tmiılm-

Baıan yürekten konuşur gibi 

yapar 

2 - Sonra ıenln geldiğini birdenbire pen-
tf!red!n görünce yüzüm giilüyor. İçi

me tuhaf bltl!r doluyor. Adeta kendimden 
ıeciyorum. ·Bir saniye önce yıınımıı gelse 
de, 5öyle bir doya doya boynuna sarılsam. 
K~ndı dünyamı unutup sevgilimle şöyle 

baıbaıa kalsam.• diyorum. Ama sen de ba· 
na hak \•ermelisln. Kadın se\·ince, sonuna 
kadar seviyor ve başka hlı; bir erkeği gözü 
ıısrmüyor. Ama bit. hiç! . 

Benim bu sötlerlmde küçücük bir saml· 
nılyet!izlik g!Sril~or musun~ 

Si5:Mııene? •• 

Vt ~an ıonra kinle, nefretle 

karııık ... 

5 - Deme.k ki sen benim sevgime ve sa-
dt'kıtime Uyık bir erkek c!eğilmiisin .. 

Stnd!n nuıl intikam alayım bilmem ki?. 
Be.nim böyle hıckırıklar içinde boğulduğu· 
mu glirm!k botuna gidiyor tabii ... Geber 
fnıallah, kahrol... Sen erkeklerin en zali· 

mi, en m rbameulzi ve bir kadın sadaka· 

tint en az llyık olanı imişsin ... Artık seni 

öıi.lm görmek istemiyor. Defol karşımdan 

lf!m:ıncılınlı başbaşa yap ... 

Ha~dl delol. .. 

Ona, kaprisin her çeşidi 

yakışır amma ... 

3 - Sen, her vakitki o ıtıler yUıilnle, o 
een tavırlarınla kapıdan tcett flrin~~. 

cUnyalıır da benim oluyor Utııyonntt Ihk 
hugUn yine hlı:bir :)•ere tıkmadım. Heıt se
ni cıüşlindüm C@\•at! .• 
Ha~ eli, öyle uıak durma bana .. Yaıuli\a 

gel ... Sana neler anlatacağım bık. S~tii ır· 
tık hiç kıskanmıyacağım ıöreukıin. N'Yt 
~yle uzak duruyorsun? Ney8 bu ıktıı!l bit 
durgonluk var sende? Seni se\·ditime lJSaıl. 
mıyorsun galiba ... 

Yoku başka bir derdin mi var? !ende~ 
2izli hır derdin ... 

Gerçek itira flar ortcıya 

dökülür. 

6 - Zaten siz erkekler, kadının kalbini 
h!ç bir zaman anlıyamıyor•urıuı. ônuıı 

sevgiMnln, ll"rcek l\t\•fisinln kime ıarıı el
duğunu hlc bir \akit k!ffedemiyorıunut. 

·Seni se\iyorum• diyen her kadını baıta
ı.ıyorf.unuz. Ama bu kusur, bu tıaf, •ltdt 
Ader.ı Babıdanberi &Uı1lp ıldiyor. Artık 
işin cioğruııunu itiraf edr.)im. Beıı 4!e Ha 
lükla duşllp kalkıyorum. Onu ıevty6rum. 
ırunu farkedeceksln diye ıimdiyf ~adar ö
düm kopuyordu. Ama artık )1lretirtı rwt .. 
Oh cl~n! .• 

GÖMLEKÇISlN KUV\''i'f 
ÖLÇ()gt} 

- Babam uıam s(lylft11. •llt 
daha bana böyl~ ttrU ıttt1Uk 
ıonderirlerıe, o dUkkjıu baaıa
rına yıkarım· diyor. 

- Ya? Peki b.ı\U11111 yık" •tı• 
marası kac? 

- Otuı altı. 
- O kadartılı: mı? Öyteyu C~Y· 

le geliin de yıksın. 

ÇOCUKTAN AL 11.tl!tt 

- Anne dadım bahcıvını ~'l. 
- Bu seni ıt.lkadat ftmfı. »•· 

dın onunla nlf'nJırıaeık 
- Peki, babamla ıU 1\if'ıılUI· 

cak mı? 

Sil 

Yubrıda okuyucularımıza ikı t ane retimli bilmece veriyoruz. Çerçeve i~ndekl şekillerle 
harfleri yınyana &etirmek &uretile bllme~eyl okumıya ~alısınız. Her çetçeve itinde, tanınmış ıar
kılara ait birer mısra vardır. Bu.ıamazsanıı, ıautemltin beşınci sayf aaındakl cevaplara bakınız. 

- Oğlum bu ticelc demetiıil 
al. karsıdaki evde oturın -ıy4ıs& 
götilr. 

- Peki efendim. 

• 
. ~ 1 \ 

!\ 
Bu kırikatliı1iD altı, stıce nasıl yatılmalı? 

Cevabını gazetcmWn beıinci sayfasında bulacakı;ınıı) 

Çocuk kosa koşa gitti '~ bit 
kac dıklka sonra geldi: 

- Verdim effndiııs. 
- Balan çieeklerl kimin f Ö&• 

derdiğini sordu mu? 
- E\et. •Bunlarf baıu o a\. 

lak suratlı budala mı ıöısderti? • 
diye sordu. 

- Sen ne d~in 1 
- Tabii hayır d!dlm. Siz.i el• 

v~mek istemiyordum. 

ZE\'K M'!SEL!St 

- ~mil bana: · O katlar "1• 
zelsin ki aenl yi)ecetım ı•lb·n • 
dedi. 

- Midesine Jlek dUfkilıs u1Jl4· 
dığını biliyordum. amma •.ı da· 
rece detil. 

ME\1Ô 
- Bu 'kadar l~mutyı1in, fim• 

diye kadar müdür oluriwsı 
- O da bir feY mi? Ben ~ 

fazla ittim mi. kendimi umtıa 
müdür olarak ıanqorwn. 
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B ira artıklarile pırıl pırıl uza-
nan tezgAhın kn·rıldığı ~er

de, ı;üneş yanıgı, :ıblak suratlı 
ıarışın bir delikanlı, bir do es
mer, sağ kolu denıı kızı resmi 
dovmelı, bıUrım b:ıkı~lı biri, 
bira içıyorlardı. 

Bıtırim bakışlı delıkanlı, bi
rayı yudumladı ve yüksek scs
le, heyecanlı heyeca:ı1ı devam 
etti: 

- Denizin ne olduğunu sen 
de bilirsin. Deniz, hele Boğaz-

\'AZAN: . . 
AFiF YESARi 
•• da, hiç guven olm:ıı. Rüzgarı 

başka, akıntısı ba&lrn... :Kara
daki işlerin hiçbirine ben:c
mez denizin işi!. 

Durdu. göılerinde fırtınalı 
bir ifade: 

I" ,, 

ffiiTAP DÜNYAMIZ] 
1 

D lı'lM' ·---~---·· 
Yazan: OKTAY AKSAL 

B u ~ıl açılacak olan lise on ikinci sınıflar için hazırlanan Ba-
tı Edcl>ı~atı ders kit:ıplnrından ev\·clki yazımda bahsetmiş

tim. Bu defa da, gene :ıyni s:nıfl:ırda okutulacak Türk edebiyatı 
der kitaplarını ele nim:ık istiyorum. Kitapçı \•ltrinlerinde 
Mu~tafa Nihat Özön, N;h:ıt Sami Banarlı 'e Abdurrahman Ni
sarı'nin kılapl:ırı ~er a1m15 bulunuyor. Nihat S:ıml Banarlı'nın 
eserini incelemek fırs:ılını elde edemediğim için ondan ne ya
zık ki bahsedemiyceeğim. Yalnız değerli edebiyat tarihçimizin, 
Bakanlığın müfredat programına uygun b:ış:ırıh bir ders kita
bı h:ızırl:ımış olduğu söyicnebilir. Asıl üzerinde durmak iste
diğım, İnkıliip mtabevini:ı bastığı Mustafa Nihat'ın • Açıkla
malı Türk Dili ve Edebiyatı• ile ı;enis bilgili bir edebiyatçı ol· 
du{tu anlaşılan Abdurr:ıhman Nisari'nin ·MeUnll Türk Edebi· 
yatı• adlı eserleridir. Daha geçen yıl, son sınıflarda okutulacak 
edebiyat der~lerinin programını Tebliğler Dergisinde okudu
ğum ~amandanberi bu programa uygun olarak hazırlanacak ki
taoları merakla bekliyordum. Programa göre son sınır kitapla
rı~dn yer alacak cdcbıy:ılçılarımıı sır:ısıyla şunlardı: Tevfik 
Fikret, H ıt Ziya, Cenap Şahabcttin, Hüse)i in Siret, Mehmet 
Rauf, Hüse)iin C'ahit, Ahmet Hikmet, Ahmet Rasim, Hüseyin 
Rahmi, :Mehmet Emin, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Fu:ıt Köp
rülü, Enis Behiç, Orhan Seyfi. Faruk Nariz. 'Mehmd Akif, Ah
met Haşim Yahy:ı Kemal, Halide Edip, Yakup Kadri, Falih 
Rıfkı, Reşat Nuri. Hepsi bu kadar,, Şıirde Hececilerden, nesir
de Reşat Nuri'dcn olesi yok. .. Yalnız kitap hazırlıyanlar ister
lerse son de\ i:- r.dcbiy:ıtından da bazı pa~alar seçe bileceklerdi. 
Fakat ne yazık t.i Nıb:ıt S:ımi de, Mustafa Nihat da yukardaki 
listeye kimseyi U:l\e <•tmeı~ !Uzumunu duymamışlar. Buna mu
kabıl Abdurr:ıhm:m l'\io;arl kitabının son bölümüne Memduh 
Şevket, Peyami S:ıla, l'\urullah Ataç, Kemalettin Kamu, Ahm~t 
Kutsi Ahmrt Hıımdi, Calıit Sıtkı, Fazıl Hüsnü, Orhan Velı, 
Sait I~aik ı;ıbl s n çcyrc·k ı:sırlık edebiyatımwn en kalbur Ustü 
gelen yazar \e fairlcrini almayı ihmal etmemiştir. Yalnız bu i
leri gorüş '\e nnlayı~. A. Nisari'nin kitabına .ayrı bir üstünlük 
sağlamaktad•r. 

Çok defa üzerinde durduğumuz gibi, son devir edebiyatımızın 
) ctiştırdıgi değerli yazar \'e 5airlcrin gerçek değerleri Ba

kanlıkça lıenuz rnlacılam:ımıstır. Bılmem ama, bir Salt Fnik~i, 
bir M.Ş.E. lı, bir Ataç'ı, bir Orhan Velı'Ji, bir ?a~it Sıtkı'yı, ~ır 
FAzıl llüsnu·) ü okul ht:ıbına almakta göstcrılen bu tereddut, 
bu kayıtsızlık insana bir parça tuhaf geliyor. \'~ ilgili klş~l~r 
çeyrek aı;ırdır Turk cdel•iy:ıtının verimlerini gorm~mek ıçın 
gözlerini kapatın: lar, }a da ne olursa olsun, yeni bır anlayış, 
yeni hir zevk ı;etıreıı san:ıtçıları öğrenci karşısına çı~armam.ak 
kararını ,·crmlslEr. Nedense bu daima böyledir, cdcbıy:ıt tarıhi 
yazılır ı;on i~ım nrcıat Nuri \eya Orhan Se)fi .. Ondnn ötesi yok. 
Halbuki ol.ul kitapların:ı, dcıtil yalnız yukarıda adlarını andığım 
sanatçıları, buı;iın :ıtlık bır değer olarak kcndini _b~Jirt1?~s daha 
pek çok ~:ıırı \'e )"azaıı da almak zorundayız. l\lıl~~ Eğıtım. Ba
kanlığının il"ili kişllcri ic;tcsinler istemesinler, Turk e~;bıyatı 
asıl lıüyüklugune, asıl dcflcrli sanatçılarına Orhan Seyfı lerden 
sonra kavuştu. Bunu bir gun o ilgili kisiler de kabul etmek zo
runda kalncakl:ır elbette. 

A bdurr:ıhman Nısarı'nh kitabı ccrek hazırlanı~. gerek pcda-
g~jik miıkenımeliyet bakımından füerinde durulmaya de

ğer. Du kıtap yalnız bğıencller içi ndeğıl, edebiyat sever ay. 
dınlar için de fa)dalı lıir t1 kitabı )erine geçecektir. Ser\"eti
fünun edı:?bi)atındaıı lıugtınc kadar yetişen yazarlar ve şair
ler Uzerinde nıkufla durulmuş, en faydalı aydınlatıcı bilgiler 
verllmistir. Parça~nrın c:pcJlmcsindc de bilgili, :ınlayıslı bir ede· 
biyatçının zevki lıissediliyo:-. Sanatçıları gerçek kiıılliklerile en 
çok tanıtan uarçal:ır seç:tmiştir. Mustafa Nihat"ın eseri daha mil 
kemmcl ol:ıbılırıll. Galiba biraz aceleye gelmis. Ama gene de 
tecrUbeli, olgun hir cdebi~atçının zevki, anlayışı, görülmckteM 
Fakat Mustafa ı,.hat'a lı!ç y:ıkışuramadı~ımız bir şey, müfredat 
progrı:mı dışında kalan y::.znrlardan bir tekini bile eserine al
mak cesaretıni gôstercme~iı;ldir. Bu bakımdan aydın ,.e sanat
sever edebıJat öğretmenlerinin A. Nisari'nin kitabını okutma
ları, Turk edebiyatına n:;rı bir hizmet olacaktır. Bu kitabın 8ğ
renc11erde cdebıy:ıt 7.C\kinl mümkiin olduğu kadar geli~tirece
ğinl tahmin cdi)orum. 

- Ömrüm denizde geçti be
nim ..• dedi. Bo.ıtazı karış brı~ 
bilirim ben... Boğazın blitün 
sularını, akıntısını, anaforunu 
benden sor ... Boğazın gularını 
,.e gemilerin, huyunu .•. En ölü 

1 - Yukarıdaki bina, bunlar
dan hangl~idir? 
Fatih medresesi 
Sultanahmet çe5mesi 
Ayasofya şadın•anı 
Osman Gazi türbesi 

2 - Şu üç ağızlı ilet acaba 
ne i~te kullanılır? 
Radar dinleme cihazı 
Uçaksavar projektöl'ii 
Seyrüsefer lambaları 
Tiyatronun kulis projektörleri 

3 - Tarihi değeri olan ı.ini 
çatılı bu bina nerı!sidir? 
Sen Piyer kilisesi 
Bağdat camisinin minaresi 
Topkapı sarayının kulesi 
Frankfurt katedrali 

4 - Ara sıra insanlara da 
saldıran bu yırtıcı kui, nedir? 
Akbaba 
Kartal 
Şahin 
Çaylak 

ıskartalık kotralar, ş:ırpiler he- '"--~---
nim elimden geçtikten sonra 6 - Reı.rnine gazetelerde ı;ık 7 - Rt mini ıördülünüı bu 8 - Önünden ık sık geçti- 9 - Parmaklar araı.ında tu-
yeni tezı;Ahtan çıkını~ gibi yep- sık rastlanan bu ~abıs kimdir? alet nedir? ğiniı bu çınar nerededir? tulan bu ilet nedir? 
yeni olur... Rober Tart Uçak meydanlarının projektörü Sultanahmet meydanında Dişçi enjektörü 

Gôz.lcrinde, balıkların safça Mustafa Nahas Gemilerin muhabere pırıldalı Bursada Sedba~ında İğneye iplik takan Alet 
bakışı, dalıp gitti. Ablak ıurat- Eisenhower Ses alma makinesi Gülhane parkının kapısında Kan alma cihan 
lı delikanlı: Mareşal Tito Sinema reflektörü Beyazıt meydanında İlik zımbası 

S - Bu tarihi duvar harabe· 
Jerl hangi şehirdedir? 
Atina 
Roma 
İstanbul 
İzmir 

10 - Göklere doğru uzan 
bu sınai tesis nedir? 
Karabükteki eritme fır~nı 
Eyf el kulesinin yedek ayağı 
Roket fırlatma istasyonu 
Gemi teıgMıının arka desteği 

- Biliyorum ... dedJ; İste za- (Cevaplannı bugünkü ıaıctemizin beşinci sayfasında bulacaksınız.) 
ten bunun için_ ~~~~~~~~========~=~.;:=~~~=~~=~====~~==~=====~==~~~=====~===~~ Bitirim, kat'J devam etti: : 

- Gemiler bakım ister. Sık 
sık tekneyi gözden geçirecek
sin, ciın olur yarı beline kadar, 
midyeli kayalara girip, salma
nın midyelerini temizlerim. 
Midyeli kayalar adamın ayağını 
öyle keser ki... Jilet gibi ... 
Amma, şimdi çalı~tığım kotra
nın sahibi Halim Bey, erkek 
adam; Allah \'ar, izini, harçlığı 
gani. •• 

Gözlcrf uzaklarda, kotranın 
salmasında: - ·Bir sevgilisi 
var ••• • dedi. - •Nah, bir içim 
su ... Allah versin .•• Karı bir 
glln capone kollu bir entariyle 
geldi kotraya, sonra bikini ma
yoyla güverteye bir çıkış çıktı .• 
garı~ın, ablak suratlı delikan. 

lının p:ıntolununa bira 
damladı. Bitirim: 

- Ha ..• dedi; bak, bira le
kesi öyle kolay kolay ~ıkmaz ... 
Gazoz, su lekesi zarar vermez 
nma, bira ..• Bu pantalonu mu. 
hakkak lckeeiye götnrmen ll
zım. • 

Bitirimin, hel'§eyi bildiğine 
inandırmak isteyen öyle sevim
li bir hfö \"ardı ki, bu hll blr 
iş adamını mu\"affakıyete götü
rür •.. 

Birahanede herkes, kendi f. 
çinde bir şeyler arıyor gibiydi. 
Pırıl pırıl çinko kaplı tezgAh, 
üzerine düşünceli kafaları bağ
layan dirsekler dayana dayına, 
filozoflaşmış bir insan kadu 
anlayı~lı. öyle sessiz sadısıı: u
zanıyordu. Bilirim: 

- Patronun dostu güzel kı· 
dın amma, dedi; benimki de on 
dan aşağı kalmaz hani .•• 

Durdu, gözleri durgun bir 
deniz halinde: 

- Geçen çarşamba tanıştık, 
dedi; bir harta oldu, iki ı:Unde 
bir buluştuk ... Kız da bizim o
ralı ... 

Kıvırcık, siyah saçları alnına 
düşmüştü, ince bıyıklarını sağ 
elinin sigara zifiri sarısı parma
ğıyla kaşıdı: 

- İlik gibf... Beni seviyor 
ha .•• 

Durdu. Bir deniz adamına ya
kışır karayel sertliğiyle: •Am
ma ben ona boş veriyorum. Ben 
Boğazın en usta kotra tamircisi, 
en usta yclkencisiyim, öyle sev
daya filan pek kulak asmam ... 
Erkek dediğin, kendini kadına 
kaptırmamalı, çünkü, denize 
nasıl iman olmazsa, kadına da 
iman olmaz.• 

Bunu beğenmişti; tekrarladı 
,.e iri iri güldü. İstiridye. 

den yeni çıkmışcasına bembe· 
yaz, inci gibi dişleri \'ardı: 

- Bir gün de, Marmaraya 
açılmıştık, önce ha\•a durgun
du, sonra bir fırtına esti .•• Yel
ken melken fayrap... Ön flok 
parçalandı, küpeşte yarı yarıya 
suya gömüldü. Hşlim Beyin 
dostu da kotr:ıdaydı. Demir at
tık, demir tarar. Durmasak Ha
yırsızı boylayacağız ... Ne yap
tım biliyor musun? {;ömleği fo· 
ra ettiğim gibi, yallah denize ••• 
Dalga, nah, minare boyu, Dal
dım, çapayı yakaladığım gilıi 
bir kayaya iliştiriverdim. Su
dan çıktığım zaman, bakışlarını 
görmeliydin Halim Beyi• ııev
gilisinin ... 

İçıni çekti. Gözleri kafasın
daki deniıin ıliJltılı, serpintili 
ma\'lliğinde, bir zaman öylece 
kaldı. Tczgtıh, tavandaki ma\'i 
ışığın altında, ona doğru, dal
galı dalgalı uzanıyordu; cBak!• 
dedi Bitirim: 

- Sana harbice bir Uf .•• 
(Devamı 5 lncJde> 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

(Çöıüm kola~lılı için not: Soldan sala 1, 4, 'i, 10, 13, 16, 19, 22 ,.e 25 numaralardaki bütün 
ıöıler •mll• ile baılamaktadır.) 

Soldan sağa : Yukarıdan aşağıya: 
ı - Narı;ile lulesine konmak Uzere kömür to· 

zunrlan yapılan yuvarlak yakacak; Argoda: p:ır:ı; 
llrr tür!U kumaş \e bez gibi dokumalar. 2 - BU· 
~ Uk; Başbakan Yardımcısı; Cephe; Bir kadın adı. 
3 - ÇlinkU; Dahili; Oyun k!i;ıdı renklerinden bl
r;i Alaturka bir şekerleme. 4 - Mukcrrer ateşli, 
muhtelif tipleri olan bir tüfek; Biri tarafından 
hazırlanan oyuna düşmek Clkl kelime). 5 - Tes
bih bac;ı; Bir musiki iş:ıreti: Bir nehir; Eskiden 
sporcuların ısağol'• )erıne bağırdıkları söz.; Fi)al. 
6 - Birli; Şarap; Eski unvanlardan biri; Dedl
ftim dcdikçilık. 7 - LUIC'taşının başka bir adı; 
Vişnap likörü: Hastalık Carapça). 8 - Boru ses· 
lcrinden biri: Bir böceğin marifeti; Bu marifetin 
arapcası; Müsabaka. 9 - İ!lim; Kaygı: Fazla. 10 -
Dert dinlemek darbı mesel gibi kalmış bir doktor 
(iki kelime); l\lu~la ylltıyotine bağlı bir ilçe; Kont 
ile dük araııında bir soyluluk unvanı. 11 - Uzak 
lıarcti; Bir 11ida; Akar su kıyısı; Zaman Cfarsca); 
Bir renk. 12 - Bir hayvan ya,•rusu; İnce kamış; 
Avrupa bnştehirlerlnden biri. 18 - Asıl Fas'la lı· 
lencn ve bir tarafı renklendirilen yumu~ak bir cins 
deri: rr:ınsıtların milll marljı; Bası ı:eriye kıvrık 
bir çe~ıt l clkenli. 14 - Bir 'Ufiyetimlz.; Bir tez.
~ if rudası. 15 - Bir renk; Bir av rasıtası: Kanun; 
Benn edatı; Sayılı adamlv,r yra~a,""Cemi). 16 -
lij[jnci Sult:ın Jlfchmcdin kullandıtı husu~l tarzda 
tir sarık; Kulakları uz.un \"e düşiık, bacakları kı· 
ıa, bodur bir köpek cinsi: Eskiden kullanılan blr 
nkar su ölçüsü. 17 - Dlr spor tılcti; Kısa ıaman; 
Ticari bedel; Afrika memleketlerlnden biri. ıs -
Bir mevsim: Akar suların getirip bıraktığı kumlu 
çamur; Bir hayvan; Bir oyun. 19 - Boğa güreşle· 
ri6de, hayvanı öldOrmekle mUkellc! boğa gürrşçl· 
si; Kf!rv.tnlnrda su taııyıp herkese dağıtan adam; 
Argoda: Sarhos. 20 - Memleketimizde kullanıl
masına cevaı olan iki unvandan biri; Pek genç ka· 
dın: Karnav:ıl kıyafetine girmiş kimse; Güç sa
natlardan herhangi birinin yıldızı. 21 - A~lkfire; 
Bır teı~ ıf ridası: Nezaketsiz; Bir edatın kısası. 
22 - Kısa \ c kalın değnek; Argoda: Mısır lirası 
(iki kelime): Alman icadı bir tufek. 23 - Yemeni 

1 - Bir mcyva; Afrika \ah5ilı:>rinin davulu; 
Bir balık; Bir sebze. 2 - Ililgin; Belirli zaman· 
!arda alınan veya \'erilen paralar; Bır hay,·an yav
rusu: Duvarcı tıletlerinden biri. 3 - Bir kadın a
dı; Hiç bir lizUntu~ü ve sıkıntısı olmıyan; Söylenti. 
4 - Znmanırı kısımlarından; Mcmunın dayanağı; 
Tilrk musiki~i maknmlarırd:ın biri; Allah. 5 - Sa
hip; nir c~ıtim müessesesi; kuçiı"k körfez; Engel. 
6 - Bir erkek adı; Hareketleri ve kıyafeti garip 
\e özentili ol:ın; Eski um·anlardan biri; Küçük n
ğııı;lık. 7 - Konıyucu; Bir kadın adı; Kumarhane
nin kumardan aldığı pay: Bir Japon paraı;ı. 8 -
Hafif \'e iğreti onarım; Çalı~ma mı:>vzuu; Taharri 
ettirme. 9 - Katırın d:ıyısı; Oy; Nis:ıne: Bir içe
cek. 10 - Donuk; Jlemcinslle geçinmekkn hoşla· 
nan insan; Srmere. 11 - Hicret; Bir çcsit balıkçı 
kayı~ı: Kalıl:~ız; Bir çeşit hıyar. 12 - Ayı yuvası; 

l\luellif ınahculicıri (ıır:ıpca, cemi); Çok kaza yapan, 
Serkeş; Telılıkcli bir hastalık. 13 - Bir ı;ayı; Ge
mi odası: nh- nota: llosnmn v,cya boşanma: Eski 
ağırlık ölçtllcrinden lılri. 14 - Geri; Kakım da 
denilen b'r hayvan; Tavla sayılarından biri; Ya· 
lan; YaClı kam. 15 - Sa~ veya sol taraf; Cesaret 
\'e ı,ahrı:m:ınlık t:ıslıynn; Keder; Oyun kağıdı renk 
!erinden bıri. 16 - Glizelhatun çiceği de denilen 
bir bitki; :K11pıyı iceridcn \'eyn dışarıdan &çıp kn· 
pamıyn ~anyan yaysıı: zcmb<'rek;")Jir erlick adı. 
17 - nır soru edatı; Kırmml:ırdnn biri; Hafif ve 
tatlı 1 U7. Ar: Kur~un içine yerleştirilmiş balık iğ· 
nesi; Tam bir se~sizllk ifade eden kelime; Gölge 
(farsça). 18 - Vil~yct; Şube; Duygu; Uyarma. 
10 - I•ilmcilik Tilrk Anonim Şirketinin kısa adı; 
Ölllm dirim arası uyku; Doy atmak. 20 :_ Hasret 
nld:ı~ı; Dır erkek adı; Kucak cocuğu yemcfi; 
Havyar snl:ıtası. 21 - Yemek Car:ıpça); Nefiy 
ifade eden ıı:r ünck; Karın ortağı; Dolap katı; Bir 
sllfih. 22 - Tren; Fasıla; Dayağı; :r'utbolde topun 
kale çızgisl dışına çıkması. 23 - Bir erkek adı; 
Derinleştirme (arapça); Tilrk ınusikiıi fasıl he
:;eti (ıki kelime). 24 - Şahsi; Hazır vaılyette. 
25 - Rahnc; Eilri; Kütü bir illet. 
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''Teksas'taki çiftlik ... ,, 
sü~u: Olur olmaz &cylere atılan, Yemin. 24 - Bir lct; Yumurta sarısı, zeytin yağı ve limonla yapılan 
nota; Se\•glll. 25 - Her k_ıı_id_ı_a __ ç:....m_a_:.y_a..:y_a_ra..:)_'a_n_A_-..:_k_o):....'U_sa_l_ca_;_D_o_n_a_n_m_a_k_Ib_r_m_. ____ · ___________________________________________________ -r-----------

rna&ı 4 ünclide) - Hayır... Senin kotrayı 
Kotranı adam ederim, altını ka· görmedim amma de'iııı kızı gör
zırım, boyasını, ıi!Uerim amma dilm, dedi' Sarı5ın delikanlı bir 
200 papelinl alırım. balon gibi söndü. llittrim, dnl-

Ablak ytizhi, sarısın delikanlı gın, anlattı: 
canlanıverdi, göz.teri parlak par - Bir gece moda koyunda 
lak: demirlemi:ıtik ... Deniz durgun-

- 150, dedi; 150 ••• o da met- du, gökte iri iri yıldıtlnr \'ardı. 
hlnl:r.i işittiğim için ... Bana, Bo Deniz öyle durgundu ki, eğilip 
ğazın en usta kotra tamircisi ol- baksan, dibinde ytldıtlnrı gorllr 
duğunuzu söylediler... dün ... Işıl ı&ıl... Halim Bey, 

Bitirim delikanlı, gözleri lom sevgilisi) le kamaradaydı. GU
bar dehli aıbi ~'ll\"arlak ve iri vertede duruyordum. Birden ku 
iri: lağıma uzaklardan bir ses grl· 

- Öyle delil miyim? dedi. di... Bir kıı: ş:ırkı söy!Uyordu. 
150 150 d ıt Hem de ingillz.ce bir şarkı ... _ ... en ne aşa.,ı, ne 

Kendi kendime; .nu, sağlamn 
yukarı... d dl 

Bitirim denizci, ceyrcklik fı- bir deniz. kı:r.ı olmalı ... • e m. 
rancala parçasını öptü. Götle- Atladım denize, ileride kayalar 
rlne cötürlirken snrııın dctikan. \ardı. Ay ı5ığı lizcrlerlne vur
lı: mu&tu. Dembeyazdılnr. Sesin 

- Blllyonım, dedi: anlıyo- geldiği yona ylizdliın, yüzdüm: 
rum, yemin etme. a&afı kurtar- bir de ne göreyim; bir kayanın 

Uzerine uzun sarı saçlı bir kız 
maz., diyeceksin; fakat bunu ah- olurmuş, saçlarını tarıyor ... h· 
baplık hatırı için yapacaksın. te, deniz. kız.ı buydu, kayalara 

Bitirim halli denizci: tutunarak yarı belime kadar ıu· 
- Arkndaılık için çiy balık dan tıktım; ·Deniz Kızı• de· 

yerim, dedi. Dur bakalım, bir dlm; ·Deniz Kızı ... Ne olur lıc
düsnnelim hele ... Çok harap mı nim için de bir earkı söyle ... 
senin kotra? •Derdimi ummana doktUm .•.• u 

dil, sonra da, cooop, suya hlr 
daldı. Gidiş o gidi§... Simdi, 
ne zaman deniz kızı lfıfı açılsa .. , 

da, knyalnrın Uıcrlnde birden
bire maskeli bir kovboy beliri· 
verdi. Elinde &ilih tutuyordu, 
• llands up ... • diye gürledi; de-

5arışın delikanlı, s:ıatinc bak- niz kıı.ı ürktü ,.e suya atladı. 
tı, ı:mbırsıı.: Bitirim, gdzlcri içine dönük, 

- 150, dedi. Oldu mu? hu manzarayı ı;eyrediyordu. 
- DU~ünürüz... Kendi kendine gUldü, sonra 
Ve, durgun durgun: - 1 1Ia- dalgın: 

liın Be)'.• beni Tc~asa gönder- - Kotranı 150 ye yaparım, 
ınek lstıyo~ .. d~dı: •- Tek~a~- .. dedi; ama sakın kimseye söylc
ta bir çiftlıklerı \'ar ..• Çıftlığın me ..• Snna bir hatıra olur ben· 
blitiln idaresini bana verecek... den ..• Denize açıldıkça beni •· 
Tekıms ... Oradn kovboylar var, 
bemirlcr... Macera ... Ben de 
ko\ boy ~apkası giyerim, clı:me 
giyerim ... • 

Bitirim denizci, Teksası ve 
çlrtllf:I anlatırken kovboylaeı
yorclu; deniz ycsillnln rensl: 

- Belimde iki tnb:ıncam o. 
lur. Bir sağda, bir solda ... Snp
ları gUmUs i~lemcli. .• D"n çok 
kovboy filmi gördüm .•. Öyle e
saslı herifler ki... • Siltıh J{uv
vcU. !ilmini gördün mü sen, 
Cin Otri'nin? Ne filmdi o be ... 
lil'lc bir tane vardı. herif tek 
tabancayla tam 20 defa ateş e
diyor... Kovboy dediğin böyle 
olmalı •.•• 

Kafasının itinde saçlarını ta
rayan deniz kız.ının yanıbaıın-

narsın. 

Geniş bir nefes salıverdi; 
·Denizi arayacağım, deniz öz
lenmez olur mu hic? Teksas'd:ı 
hele eöyle para biriktireyim, 
bak o zaman, geri dönünce bir 
kayıkhnnc alırım... Kotralar, 
sandallar... Öyle geniş bir ağ 
yaplıracağım ki naylondan, de· 
nlz kızlarının en güzellerini can 
lı canlı tµtacağım, pullu pullu .. 
Bunları büyük cam kavanoz.da 
besler! , yemlerini kendi elim· 
le veririm, onlara bUtUn alatur
ka ~arkıları öğretirim, (derdimi 
ummana döktüm) il söyletirim, 
masayı kurarım, bir de KlUp 
nttın mı? 

- Eh ..• Yani pek harap sa- ıöylc ... Deniz kızı, önce korktu, 
yılmaz... Amma yeni de den· 1i3&trdı, sonra kahkahalarla gi\l· 
mez ... Ben burada değildim e----------~----------

1 peydlr ... Salmayı midyeler bU-ı 
rilmilf, şerenletde cilA bak ge
tire... Sonra boyanmak da is· 

Götleri kadehle, geniş bir ne
fes ıaln•erdl: 

- Bütün bunlar iı;in Teksa· 
sa gidip, o atla para kazanmak 
Uzıru ... Belki de altın arayıc.ıh· 
ğı yaparım ••• 

ter ... 
BIUrim: 
- Bir hayli 15 ••• dedi; güç f& 

Sey ..• Senin kotranın adı ney· 
dl? 

- Deniz kııı ... 
- Deniz km mı? 
- Benim kotrnyı ıördlinil7" 

rnU yoksa? 
Sarısın delikanlı, bir balon 

a:lbi &iferek: 
- Haraplıtına ratmen, De

niz Kızı, Boğazın en esaıılı kot
rasıdır, dedi. 

Bitirim dalgındı: TEREDDÜT 

TezııAh, onların bulunduftu 
köacden, mavi ıaığın altında 
bira köpüklli bir deniz gibi öy
le durgun, uuınıyordu; yosun 
yeşilinden maviye, mnvlden H· 

nya, denizden çöle ... 
Dışanda, yaz gecesi, a\dın· 

lık, pırıl pırıldı ve birahanenin 
kar~ısında, kenarı iri ampuller
le çevrili, kocaman, renkli bir 
sinema afiGI. Bitirim denizcinin 
bOtün hayallerini bir filmle hıı· 
lAsa ediyordu: 

·Deniz Kw ve Kovboy ... • 

v.ızısız 

** « lif 

~· 



lig Prof esy9nel ve amatör maclarına 
.;, 

başlanQı 

' ahç , 
Bugün, Beşiktaş - İstanbulspor, 

,.. . 

-
Vefa ... Adal t, 

Kasımpaşa -Beyoğ luspor karşılaşıyor 
·Profe~oncl Ligin ilk gün 

1 karşılaımalannın en ebcmmı. 
~ eUisi her halde Mithat Pa· 

· ~a stadında yapılan Fencrbah. 
~c - Beykoz maçıydı. 

Beş bine yaklaşan bir se~·irci 
kutlcsi önUnde takımlar şu 
kadrolarla sahaya çıktılar: 

Fencrbahçe: Selli.hallin • ~lüz 
dat, :Muammer - lılehmct Ali, 
KAmil, Akı;Un - Niko, Fahir, 
:Feridun, Burhan, Abdullah. 

Beykoz: Hikmet • Mehmet, 
1smet • Hasan, J.eon, Saim -
Hasan, Tekin, Nusret, Fıkri, 

Zekeriya. 
Hakem: Sulhi Garan. 
0) un çok hıllı başladı ''e 

ittt on dakikada Beykozlular 
Fcncrbahçe miıdafaa mı hayli 
zora sokan sıkı bir O)Un tut
turdular. Fakat bu tempoyu de. 
um ettircme~ince Sarı - liıci
,·ertlilcr yavaş yavaş tesebbCl.U 
t-le aldılar ve on besinci daki
kada Feridı.tnun mükemmel bir 
aşırtma pasından faydalanan 
:Burhanın sıkı bir sütu sayesin. 
de ilk gollerini kazandılar. 

~~~~~ 

,--
Türkiye 
Yüzme 

.. n~~.J - ! Birinciliği 
11111 ıl lluhablrı l=d•ıı 

1-'t'nerliler penaltıdan üçüncii tolu atı.>or 

n 

• • 1 1 

f • 1 Adana, 27 - Türkiye yüzme 
birinciliklcrıne bugUn Adana 
yuzme havuzunda başlandı. oı. 

~~~~:ıin~~l~~~:~ :ii: aı:~;ı~~~ ilk dakikalar her iki boksö rün birbirlerini denemesi ile 
takip ettıği müsabakalarda bir ı f H b t k b• . 
Türkbe rekoru bir bölge reko. geç 1. ay re e yan na av UtU 1 rtncİ ravuntta yap ti 
ru kırıldı. Bundan ba•ka '-'eni ı B k 'hl" ki 'b" t f 

" J o ·s ı ısas u u ara ın· .cı ha'- li insafsız har"ket el t ı', 
bır Tiırkı~ e rekoru &aha tc Is 1 d • ı ' J " an tertıp enen f ransız yaı ı Beybars'ın Turgay'ın hUcum. 
e~ıldı. Teknik neticeleri bildi· ı ~ğır birincisi IIayrebedyan ile !arını kar~ılamakla nıiisabakayı 
rı)oruın. ıtaly3n ikincisi Fcrrarl arasın- bitirmeğe çalıstığı göze çarpı· 
lOO nıetl'c serbest Şiikı ii Ağc.ı daki biiyük boks mnçı diiıı ge vordıı. 
or.ıu (Scyhıın) 1.04,6 ile birinci, ı cc Spor \'e Sergi Snr:ı~ında çok · 
Haldun Işnıan (İstanbul) ikin. I kalabalık bir seyirci kiltlesi ö \ 

Neticede gosteri mü.nbaka· 
sının hakenu olan babaları Fev 
zi Tork bl'raberllk 'ierdi anı· 
ma, Turgay galibiyeti hak et· 
mişti. 

Bundan sonra Fencrbahçe 
daha gôz doldunıcıı bir oyun 
~ö termekle beraber iki ) an 
hafın \e iki iç oyuncunun ıs
rarlı bir şekilde topu ayakların r 
da ezmeleri ve kolay kcsilebl· 

Bir J'ener al.anında Beykoz kalcdsi topu kuı tarı.>or 
C'İ, Xcjat Xnkkaş (İstanbul) 1 ~~~~:aılı'kapoılnılır.a\"'Uliın'sdadbua.ka, üçer İ11gilteı•ede yı aıııluıı fııtbol 
iiçüncü, 1500 metre serbest Yıl 
nıaz Özüok (İstanbul) 21,39 ile Ringe evvcıa Ilayrebedy:ın, 

len kısa paslarda inat etmeleri 
galibi) et sayısının artmasına 
lıalli zaman mini oldu. Hattli 
:> ırml ikinci dakikada sol açık
tan i)I bir hücumda bulunan 
:Beykozlu Zekeriya topu bi i
dare edebil eydi, \'aziyet bcra. 
berliğe bile \'arabilirdi. 

Otuz dördüncü dakikada Bey 
koz ale)'hine soldan çekilen bir 
korner kale önünU karıstırdı, 
bu sırada serbest bir durumda 
bulunan Abdullahın çektiği 

u 
Bugün dort sahada da pro

fcs.> on el 'e amatör lig m3ç
larına dc,·am edilecektir. 

Dolmabahçe stadında saat 
15.15 de Bcşiktaşln jstanbul· 
spor kar~ılaşacaklardır. 

.Maçın sür'atli olacağını \'e 
Beşiktaşın fazla zorluk çek
meden rakibini yeneblleceğinı 

tahmin ediyoruz. 
Şeref stadında 9.30 da Kn-

utü Beykoz kalecisi k:ırşıla· 
maya mu\'aCfak olamadı \'C ka· ısunpaşa • Beyoğluspor ama-
lcye gıren topu o sırada kale 
içinde bulunan Beykozlu bir 

oyuncu e 1 f y 1 e knrsıladı. 
Hakem, neden e, pek bariz o. 
lan bu penaltı) ı göremedi 'e 
) ah ut da geç :farkettiği için 
çalmamı bulundu. 
Kırk birinci dakikada Bey

koz ale~hine çekilen çok sıkı 
bir fıkirikte kaleci Hikmet to
pu elinden kaçırdı, bu kaçırış. 
ta top tesadüfen direğe çarp
mamış ol a}dı Fenerbahçe ikin 
<"i golu de kazanmış olacak. 
tı. 

Oyunun bitmesine tam bir 
dakika kala Beykoz nıiidafile
rınden bırf Fahiri durdurmak 
isterken ayağını biraz fazla 
.kaldırdı. Bu harekette hiç bır 
bsıt yoktu. Fakat hakem san. 
ki on dakika evvel gözünden 
kaçırdığı penaltıyı telifi etmek 
f tercesine bu harekeli penal
tı ile cezalandırdı. Halbuki ba· 
his mevzuu hareket olsa olsa 
bır çi!t wrusu icap ettirir
di. 

Penaltıyı, Müzdat sıkı bir şilt 
le gole çe\irdi \'e dc\Te 2.0 Fe. 
nerbahçe lehine bitti. 

İkinci de\Tenln ilk dakika· 
sında Beykoz hUcum hattı gol· 
le neticelenebilecek bir fırsat 
~ akaladı. Fakat hu tehlikeli du 
rumu gerilere gelen Niko şah. 
.111 bır ı:a)Tetle ortadan kaldır
dı. Üçuncü dakikada da Bey. 
kozlu Fikrinin bir kafa rnsun
da top Fener kalesinin üst di· 
reğine çarptL 

Bundan sonra de\Tenin yir
mi beşinci dakika ına kadar Fe 
nerlller hafif bir hakimhet 
deum ettirdiler. Yirmi dör
dılncü dakikada Feridunun sol 
iç mevkiinden e~ape hücumun. 
da kaleci Hikmet bir çıkı& yap
tı, fakat topa hAkim olamadı. 
Feridun, kaleci Ut çupı~asın 
<la ayağı incinml~ ol.muma rağ 
men a\t çiıiİ.li yanından ,.e 
srüç bir pozisy011unda Fenerin 
UçüncU golUnU cıkarmığt m~· 
•affak oldu. 

Dc\Tenin ıerl kalan yirmi 
dakikalık devamında Fenerbah 
çenin hayli gev~edıği \'e Bey. 
kozluların ·tama yakın bir u. 
:kımil et kurdukları ı:örilldU. 
Otuı birinci dakıkada Beyko. 
ıun soldan salla gelişen bir hU
eumunda Tekın Bey~ozuıı 1!.k 

ve son golunil yapmağa muvnr
:fak oldu. Bu ~olde, sola dep. 
liıse olan ve topu soldan sağa 
aktaran sağ ııçık Hasanın da 
pa,> ı vardır. Beykozlular haki
mi.> etlerine rağmen gol sayısı. 
nı arttıramadan oyun 3-1 Fe· 
nerbahçcnin galibi) ellle sona 
erdi. 

Oyun hızlı ve sıkı geçmekle 
beraber pek ZC\'kli olmadı. Bey 
kozlulnrın hcı·Jıangi bir sistem. 
den zi.> adc devamlı gayrete da. 
yanan oyun tanı karşısında, 
Fenerbahçelilcr de ı:öz okşa
yan bir oyun çıkaramadılar. 

Sahanın en iyi oyııncusu Fe. 
ridundu. Bu genç futbolcu li
mit \'erici bir istidada sahip ol· 
duğunu göstermekle beraber 
biraz tecrübesiz oldu~unu, ha. 
zı hareketlerinde acemice dav. 
randığını da belli etmektedir. 

A. BAHTl\'.\R 

Şeref tadındaki maçlar 
Gunüıı ilk maçı amator Ga· 

latasaray \e Emniyet takımları 
arasında oynandı. Oyunu baş. 
tan sona kadar bakim bir vazi. 
yette oynayan Galatasaraylılar 
llk de,-ı·cyi 2·1 ı:alip bitirdiler. 

İkinci devrede yine hlkimf. 
yeli ellerinde tutan sarı - kır
mızılılar Uç gol daha atarak 
maçı 5-1 kazandılar. Hakem 
maçı çok kötü idare etti. Hele 
ikinci devrede ofs a) d kaide
lerini hiçe sayarak zaten tatsız 
olan maçı büsbütıln kötıl 'azi
)ete soktu. 

Goller 
Dakika 6 Veysel (Em.) 

• 22 Cezmi CG.S.) 
• 33 Salim (G.S.) 
• 45 Ali (G.S.) 
• 'iO Cemıi (G.S.) 
Takımlar: 
Galatasaray: 
Metin, Ahmet, Fazıl, Blllent, 

Kamil, Günay • Cezmi, Giln· 
gör, Salim, Ali Co:kun. 

Emniyet: 
Suat • Ahmet, Kemal • Bas

ri. Bülent, Nihat - Sedat, Sil
:-eyya, Necip, İlhan, Veysel. 

Galata aray • Emniyet 
CProfesl on el) 

Gllniln ikinci karşıla~ması 
Hakem Yarbay Sıtkı Et"l·ann 

birinci, Mustafa Yerdek:ılmaz biraz sonra dn Ferrari çıktıl.ır. 
(Seyhan) ikinci, Ahmet Kitap. Seremoni hayli uzunca sürd!i. 
lıoğlu <istanbul) üçUncü. Jle. Birinci r:ıvunt: 
nüz 15 ~aşlarında bulunan Yıl. Birbirlerini deneme ile bas· 

a lar 
tor, 11.30 da Kasımpaşa • 
Be) oğluspor pl'Ofcs~ onel ta
kımları kaı-şılaşacaklardır. Pro 
fcsyonel takımlar :ırasındaki 
maç muhakkak ki çok çekiş
meli olacaktır. Reyoğhısporun 
son zamanlardaki başarılı 

nı:ıdarı gözönünde tutulurs:ı, 
galibiyetin Kasımpaşa için 
kolay olmadığını, h3ltll gal ı
biyetin Bcyogluspora daha 
)•nkın gürıindüğtinü düşilnme
nin pek y3nlış bir tahmin ol-

idaresinde Galatasaray • Emni
) et profosyonel takımları ara. 
ında oynandı. 
Maçın hemen ilk dakikaların 

da hlikimiyeti ellerine alan Ga 
latasaraylılar muntazam akın· 
lal'la Emni)et kalesini sıkıştır. 
mağa başladılar \'C hunun neti 
ce:.inl 8 inci dakikada llıkmet 
\3Sıtasiyle atlıkl3rı bir golle 
aldıl:ır. Bu ı:olden sonra Emni 
ret canlanır gıbi oldu. Fakat 
nedense sert oynuyorlar bu yiiz 
den oyun sık sık inkitaa uğra. 
yordu. 

Bıı arada Hikmetin şahane 
bir kafa \'Uruşu ve sahanın 18 
pas çizgisi dısındaki \'olesi ka
le direklerini yalıyarak avta 
gitti ve biraz sonra devre Ga
l:ıtasarııym 1..0 :allbiycU llc so 
na crdl 

tkincl deVT• 
Oyuna, Emniyetin h~kiınlye

U altında b:ıs!:ındı, !akat bu U· 

\ 

ma' ac:ığı m talca ında~ ız. 
\ efa stadında da 13 te Ve· 

fa • Sunıerspor amator takım
lan, 15 le Vefa - Adalet pro
fc ) on el takımları O) nacak· 
!ardır. 

Bizce günün en enteresan 
karşılaşması, Vefa ile Adalet 
profe~ oncl takımlarının ya
p:ıcağı maçtır. 
'Fcııerbahçe stadında da sa

at 15 te He) koz - Penerbahçe 
amatöl'leı i karşılaş:ıcaktır. 

Iı~an rarnndun h' m~n ık .. ıc ı 
mazın 21,56 lık c ki dereceyi dakikası tamaml:ınmadan Hay-
ı i salise farkla kırdığı 'm ye· 
nl rekor seyirciler tarafından rebedyan simşek gibi bir sııf: 
dakikal:ırca :ılkışlanmıştır. krose ile Femıriyi ) ere yıktı. 

Bu c:;ddetli yumruk halyan 
200 metre kurb~ğalama E~fak boksöriinü ) eı·dcn k:ıldı:ınndı. 

Bal kın (İstanbul) 3,04,9 .ile bl.

1 

Maç bitmiş, Fcrrari nakavt 
rlnci, lliiscyin Karaca ( ızmir) olmuştu. İtalyan boksörü yum 

ruğun şiddetinden dakikalarca 
ıkiııci. Ruhi Polisci (Seyhan) ı kendine gell'metli. İki dişi kı· 
iiçlincü. 1 rılmıştı. 

4 200 Bayr:ık Seyhan 1,15,5 On r:mınt de\·:ıın edecek O· 

ile birinci, Jstaııbul ikinci, Ko. lan bu m:ıç ancak iki el · ':lk.ı 
caclı üçüncü, Ankara dür<liin. siirmii~tü. itiraf ed..?li n : , İs· 

ı cü. Seyhan takımı bu yarışma- tan bul böyle mtit'* ~ ı trrıı. 
ıun sürmedi. Hliklmiycti elle· da yeni bir höl::e rekoru te:.ls daha şimdiye k3dar görmemiş· 
ı ıne tekrar alan sarı • kırmız.ı etmiştir. tir. 
lılar Emniyet kalesini abluka Diğer nıııçlıır 
altına aldılar. fakat beklenen Tramplen atlamalarda Er- Büyük maçtan C\'Vel amatör 
S3'YJ)ı for ha ttının beceriksi'- gun Timoçın (.Sc)han) birinci, ler arasında yapılan müsaba 
liği ) üzllnden l ap:ımadıl:ır .Mu,unmer Çolkan ikinci. Ar- kaların neticeleri asağıdadır: 
30 uncu dakikada soldan ol:ın gun bu :ıtl:ımnd:ı lJu,38 Pll\an Jakla Dursun arasındaki mli 
bir kornerde top kaleeiy geçip la yeni bir Tilrkiye rekoru tc. sabnka beraberlikle bitti. 
kaleye girerken Emniyet sol sis etmistir. İrfan, Perikliyc Uç ran\'t so·\ 
beki elle tuttu. Verilen pen:ıl· Ortalar, 100 metre serbest nunda ittifakla ı::alip. 
tıyı Naci arnta attı. 0.} unun Salıh CSejihan) birinci, Rama. Yorgo Galibe üç ravuntta ek 
,,eri kal.ın kı mı tatsız bir kör z:ın (Scyh:ın) ikinci, İlhan (İs- seriyetıe ı::alip. 
<hiğüm şC'kllnde cereyan etli ve tanbııl) üçüncü. Bürhıııı ile I"chmi ar:ısıııdaki 
neticede m:ıı;ı ı . o ,kazandı. m!isabakayı ikinci ravundrl~ 

Hakem oyunıı sızıntıya m:ı· 200 metre kurbıığalama E- Bürhan tcknık nakanıtla ka· 
hal vermeden idare etti. miu (Seyhan) birinci, Şaban zandı. 
Takımlnr: (Sc)han) ikinci. Hayrettin (İs. Dünyanın belki en kliçük bok 
Galatıısar:ıy: Turgay - ~n- tanbul) Uçüncil. sörleri Turgay Türk • Bcybars 

ci, Necmi _ özcan, Doğ:ın , Tiirk arasındaki güsteri çok 
Hober _ n. Ali, Hikmet, Re· Su topu nıüsab:ıkal3rında zevkli oldu. 
ba, Muz:ıf!cr, BUlcnL Ankara takımı lzmiri 10-3 yen. Birer dakikalık üç ravunt 

Emniyet: Orhıın - Nejat, mistir. Yarısm:ılara yarın sa· olan bu gösteride bütlln kal· 
1\1 r s ınl delere riayet edildi. 
• ustıı a - a m, B. Cclfü - ı bah \e ö!lcdcn sonra devam Kliçük Turgay devamlı h;} 

;~~~~~h:r;ıl. N ecdct, YUk· ~ı_c_ce_k_t_ir_. ---ır-------e __ u_m_ı_ar_ı_a _k_a_rd_e:.:ş:_i _B_e.:y_b_ar:.:s..:a_lt..::ı:..r 

Galatasaray • Emniyet maruıda EmniJet kalecisinin blr ploojorııı 

Londra1 27 (A.P.) - 1nı::llte 
rede futbol lıgi maçları bugün 
hararetli bir safhaya girmiştir. 

1. inci küme takımları arasınia 
cereyan eden çekişmeli oyun. 
lar surprizli neticeler \'ermiş· 
tir. 

blaçların teknik neticeleri: 
Blackpool 8 - Charton Ath. 

lctıc 4. 

Cardüf City 2 - Stokc City O 
\\'oh'erhampton Wandcrcr 

2 - Chersea O 

Derbi Couııty 2 - Arsenal O 

oldıı 
Sunderland 1 - Mnncbester 

Unıtcd O 
Bolton Wandcrcrs 2 - Mid

dlc brouı;:h 1. 
Nc\\Caslle Unitcd 2 - Mane 

hester Cıty O 
l'ortsmouth l - Aston Vil· 

la l. 
Sheffield " ·edncsday 1 -

Preston :N. E 1 
Tottcnham Uotspur 2 -

Uurnley l. 
w. nroırn ich Albion 3 - Lf. 

\erpool O. 

GONDOZ GöZOYLE f--nııı.. 

............... - ~ 

~-----""'"""' 
,... ___ .... __ .....,~ al ar 

Yazan · GÜNDÜZ KILIÇ 
G eçen hafta Bcşiktaslıların Yugosla\·ları slirklase ettikleri 

maçı.1.evklc seyrctıinı. Kcndilerınc leni mevsimde mu
\'affakiyeller rlilerinı. Yıılnı:o gülün clikcni kabilınclcn bazı seY
lrr gbzi.imc b:ıı ,,·erlli. Tr.lfıfısl mümkün kusurcuklar. Herhalde 
sizlcrııı de nawrlarııııza clcl)miştir. Aşağıda i) i 'e frnaya dair 
dü liııcc·lerimi yazarken i'nıi hasların yrrlerini kerrclcr içı:ı
risinde bo"j bıraktım. ()rı:ları , takip eden s.ıtıı lardan çıkara
caj!ınız nı5r.:.laıa göre iHcdim ki siz krndi clcq;inizlc doldu
run. Böyleliıde bu harta füı tahminimce sizleri pek az yoracak 
bır ıbulmacı- • oyunu ııırydı::na çıkn·enyor. Dcgışık birfcy dı~·e 
hoş görıip bir kere deneyin bakllım ... 

* ( ...... l ın ınüb:ılagalı 'c pozlu stıli, lılzumundan fazla şa
tafatlı hazır bir eloıse gib: üzerinden kaçı~ordu. Halbuki stıl 
dP.dıCin insanda otel :ıc:kılarındaki elbiseler gıbi durmamalı
dır ( ...... ) in her \'Uru şunda •bu sefer acaba daha yilkseğc 
çılcnrac·ağım mı? • der ı;ibi bir hal vnrdı. Böyle bir arzu gök· 
,>ümnclcki melekleri rah:ıtsıı etmekten başka birşeye yaramaz 
snnmm. <. .. •. ) kuclar Jı:ıreketlerinl h i ölçen, !uzumu kadar 
kcışan, liizumu kadar 'un•r., lıizumu kadar oynıynn, lüzumu 
kaoar sertlı>~en ilitbolcıı görmedim doğrusu. Allah kendisini 
Türk fııtbolı:ııa bağışlasın. ( ...... ) in mert ve erkek bir fut
bolu \'ar. 'fam takım oyuncusu. Yalnız bazen lüzumsuz sar
maşdolnş ol:ın çok h:ı~s:ı<ı insanlar gibi :ırkadac:larına sokul
dukça sokuluyor da onlar da nereye kaç:ıcaklaı 1111 şasırıp ka
lıyorlar. ( ...... ) ~ağlam, çalışkan, şülür \e bilhassa fant3zilc 
kaçmadan oynadıgı ıniidr!ctço hcpimız kendisini haklı olarak 
candan alkıt:l.ı~ık. Fakat sonra nasılsa bir iki sı~arıkça ha
rcı.et yapı,•erdı. •Aman! Ne olur bu genç bö~le 5cylere ken
dini kaptırmaS!l• demekten kendimizi alamadık. Sırası gelmiş· 
ken Atatürkün bir :ınektodunu hatırlatalım. Büyük ı:dam ı;cç
tigi yerlerde halk tarafmdan çılgınca alkıslanırken etrafında
kilere: •Bu clkışlay:ın . ayni eller kendilerine hiımette kusur 
ctlığim zaman beni rahalı,:ı da taşlarlar• dermiş. ( ...... ) saha
yı mekik gibi dokudu durdu. l\Iancınıktıın çıkarmıscasına şUl· 
ler savurdu. lıöyle oyn:ıdı~ı miiddctç~ kabadayılığa da hiç ih· 
tiyaç olmadıeını anlamı~tır herhalde. ( ...... ) in oyunundan ne
ticeden ziyadf Cutbolıı scnnter o kadar haz ederler kl ... O za· 
rif top atışlarını, slirilşlerinl, rahat vuru~lal'ını görmek için 
top hep ona ı:itsin ist..,rler. Fakat ne y:ızık ki bir müddet son· 
ra &abada onu C\•lmak i~i:ı epeyce z:ıhmet çekerler. Gönül hiç 
dcğılsc DO.dakikanın 40 - 50 ıinde oı:u sahııda bulmak istiyor 
( ...... ) bir makina bozulmuş da onun ~ini elle yapıyormus 
gibıydi. l\Iuh3kkak k; makln3 vr, el randıman bakımından çok 
!ark eder. Fakat hazan da elisi daha kıymetlidir. GelgeleliıP 
biz her cihetten mııkinayı aradık durduk ... 


