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General Ridgway, Ankara'da 
temaslara bo,ladı 

• 
Başbakanlı){ yapılan görüşmelerde ve Gene]kurmay Başl anlığında 

)rüksek rütbeli askeri şahsiyetler bulundu 

Ridg"ray bugiiıı Şükrü Kanatlı ile birlikte Doiu 
bölgesine giderek hıceleınelerde buJoııacak 

~umcn bandıralı •l\langalia• npurunun çarpı:ımadan sonra aldığı yaralar 

lnsanhk Boğaz' da iki 
Ordusu vapur çarpıff ı 

'\'AZAN: 
4hıııet Emin YALMAN 

Qtn. Jtidgwa) 'i aramııila gör· 
~i4.1 düğiimllr.den dolayı çok e· 
'rd~1°ruz. llem . 'imali .\tlantik 

İtalyan bandıralı « Florina » , Romen 
bandıralı «Mangafia» vapurunu ağır su
rette hasara uğrattı. Bir kişi yaralandı 

l1ımııi lluluıbiri111i.drn 

Ankara 6 - 1ki gündenberi 
şehrimizde bulunan Atlantik or
dulan Başkomutanı General 
Ridgway bugiln öğleden evvel 
Bnsbakanlıkta 'e öğleden sonra 
da genci kurmayda temaslarına 
başlamıştır. 

General Ridgway sabahleyin 
Atatilrkfin muvakkat kabrini zi· 
yaretle ~elenk koyduktan sonra 
Başbakanlığa gelerek Başbakan 
Adnan Mendcl'e~i makamında 
ziyaret etmi~lir. Bu mülakatla 
Dışişleri Bakanı Profesör Kôp· 
rülü, 1\filli Savunma B:ıkanı KÖY· 
men, genel kurm:ıy ba~kanı Ot·· 
general Yanıut ve Dı;:i~leri Ba· 
kanlığı umumi katibi Açıkalın 
haıır bulunmuşlardır. Görüşme
ler 20 dakika sürmüstür. Ridg· 
way bundan sonra Barajı \'e Eti 
mü~sini gezmi~tir. 

Dışislerl Bakanı Köprülü, 

lfVereme karşı 
Yeni bir 
• 

11.3c bulundu . 
A 11orln•ııt l'r111 

Storkholm 6 - Slorkholm 
lini\"ersite 1 profesörlerin
den Dr. ~~·en Lofgren dün 
'erenı basillcrine karşı ga
yet müc ir ~eni bir ilacın 
keşfedildiğini açıklamıştır. 

h •tının başkumandanı oldu· Dün saat 6.30 da Boğazın çı. ı men bandıralı 273 tonluk · Man
~ 'c ınü~terek emnb et idea· kış nokta~ında, bıı· Romen \'a· galiao vapurunun karsısına, ak
tidıt lenısil ettiği için, hem de puru ile, aksi istikametten gelen si istikametten gelen İtalyan 
~ 1 

\e feragatli bir asker, ge· bir İtalyan vapuru çarpı~mıstır. bandıralı 433 tonluk •Florina• 
~~~nıa}ı lı bir Htifo adamı, ı Adli makamların \'C Liman vnpuru çıkmıştır. Boş olan uFlo-

Ridgway §ereCine hariciye köş· 
künde bir öğle yemeği \'ermiş· 

<Devamı Sa: 5 Sü: 4 del General Ridcway Ankarada Atatürlün ıeçiti kabrini ziyareti sıra ında 

Dr., Bu ;, eni flflçtan bir 
ı::ramın bir ton sudaki bil· 
tun tüberküloz basillerini 
öldürmiye kafi geldiğini ve 
yeni maddenin tetkik için A· 
merikaya gönderildiğini söy 
!emiştir. Amerikada bu HA· 
cın kansere kar~ı ne dere
ce mües·ir olabileceği tec
rübe edilecektir. 

öl'l bir in an olduğu itin... kontrolunun el koyduğu bu çar· rina• nın burnu bütün şiddeti •t. .e umu} oruı ki General pışmanın tafsilatı şöyledir. ile cMangaliaıt nın arka taraf 
- - l\orcıteki silah ark:ıdaşlan· ı Romanyadan 753 metre mi· bordasına çarpmış ve o kısmı 
)-~/11ernJckttine ı;eldiğinden, k~bı kereste ~ u:-u ile gelerek, parça par!,'a ederek, kıımara 
•ili ek. an':ınelr.ı r malik, çok Boğazdan geçmekle olan Ro· Wenımı Sa: 5 Sii: 7 le) 
~•ıa hıı· nskr.r oı·:ığının ırmiı 
'•tı sıııı trııeffıi~ r.tliginden (IO· 

'ııtııı~ııı bir askrr sıfatilc lıo5· 
h. ıluHnor. 

Kore'ıleıı ılöııeıı 
gazileriıniz 

Türk • iş Genel Kurulu 
izmirde dün toplandı 

Bu kıymetli keşfi ;,apan 
Dr. S\"en ı.orgrcn 12 yıl ev
' el, hafif bir aneztezik olan 
,.c hlılcn hiitün dün)'ada 
nııl\·:ırfaki;,·ctle kullanılan 
•Xylocaln• maddesini de 
kccfctmi tir. L <ııt h" : k qşı ur ın anlı · onlu unun 

•iı~da bulunan (;('n, Jtldgway, 
'-c aramızda u hnklkııtl kc · 

·~ ~tckıiı·: Tıirkl)e, in anlık or· 30 Ag"' ustostan sonra terfi eden 
Çalışma Bakanı, s~ndikaların üzerinde hükumet 

baskıdan uzak asgari hadde 

Yeni madde 7 yıl •üı:en 
:ırastırmalar nctice~l •Gll· 
toc~ be Nebularls• ismi ,.e. 
rilou bj; orman mantarın
dan elde e<hlmiş 'e ismi de 
•Ncbularin• olarak tcsbit 

~~ rıkrioi anla) ışla kıır ıla· mürakabesi her türlü 
ı 'e bir mü tcr'f.1' emni~tl b 1 dl b"fd" . 

... k~lnj t•andan benimsemek su ay arımızın a arın~ 1 ırıyoruz , 
•ır llııııdan en i.) i ha:ı.ırlanmı A 

4 1 
A #1 ;, 

~tllıUhittir. Hunun sebebi de 1 
• 

1 0
" 

0 
• • •• • .tnn4o?u .tı• " 1 

1\ l!r: Rizinı kar ımızda asıri Ankara, 6 - Korcden yurda met Çoban, Te\fık Cıngoz. Hık. fzmir: 6 _ Turkbe l çi Sen· 
~labır dü nıaıı va!'. A ırlardıı dönenlere ait listen.~n devamıd.~r: ~ıct Durak, Hüseyi~ Duygul.u, ~a dikaları c'fürk·IŞ» Konfcderas-
lıı~ hesabına hep onunla boğu· Onb. Hamza Aksoz, Er AbduJ. lıt Dağdagezer, 'I akup Dıkkın, yon unun ilk genel kurul toplan· '•r 0tuı. l\:ırım nıııharebeı;I, Jlos kadir Avcllar, Murat Akyüz, Fc· Mehmet Dilsiz, Ahmet Erkan, ) tısı bugün saat 10,30 da §Chri-
ı'l'tt'nıPeryalizmine kar~ı hür· ridun ,\\·sever, Ahınet Akkaya, Hüseyin Ersoy, İsmail Eğiş. Ilii I miz Gazi ilkokul salonlarında a-
~ııı . 'e mrdeniyct ıileminıle Hüseyin Arzu, Sıtkı Akta5, Hü- sryin Erdoğan. Selahattin Giir- çıldı. 
it' bı~· destek bulduj(umu1un serin Adıgü~el, Aziz Alltın, Ars. akar, Mehmet Genç, ~e,·ket GU· 
lıİi ~ısnliılir. 185:> dtki 1 bir· lan Alkaya, th,an Aydurmuş, n~ ı naydın, Niyazi Gezer. Kadir Giiç, 73 delegeden 69'unun lşlirAk 
-.ı ::~skor enıııer)aliııniııi, yir· su! A~se\', l\ll'hmct Akar, Gün- ı Celal \.ül, l\Tust:ıfa Göçmen, Os ettiği toplantıda işçi kitlesi hazır 
t.ııı,; 1 1 .~ ıl müddet olsun, kötü tekin Belen, Hakkı Babayiğit, 1 maıı Güzel, ?ılürsel Giil, Ali Gö- bulunuyordu. 
"t trıoıtcn uııık tutmağa hlz· AUleddin Beyazıt, l\lchmet Bay- kalp. ~uri Yıldız, Hliseyin Ye- Saat tam 10.30'da Şehir ban· 
'I ctın· dosunun çaldığı istiklal marsın· d~r. ı~tir. Bu harbin cbep ram. lllustafa Dey~irll. Zühtü Ba lcr, Onb. Asım _çelebi. Er Şem· 
~!u llıedeni tema tarda: 'l'an- la, Şükrü Birdir, Özihsan Balt:ı- settin Tezcanlı, Ihsan Dikici, Fcv dan sonra Atatürk, Kore sehltle-
lt~\ 1'urkl~·e inin gelişmesine. cı, Ahmet Baydar, Hasan Ba- zullah Çalışkan, Faruk Hor?zoğ. rimiz. ve_ g:çenlerdc \'Ukubu_Ian 
~ ıı,lıi Yolunda bir miidllet hız· loğlu, Kadir Boğa. Behçet Çe- lu, Ayhan Ilgaz, l\lust_afa lpck, 

1 

Solan 1:u~un ~epo~~- fac!ası .kur-
t' rı"Utemlzc l ol açmı tır. lehi .Mustaf:ı Cin l\Iustara Cen. Cemal Koçan Hasan Karslıo11lu hanları ıçm bıı dakıkalık lhtıram 

•~ &k ' ' ' . 6 
' <D S r: s·· 6 ~ ) "ı~I at naılir \C mu\·akkat is· giz, Hasan Coşar, Osman Can, Mustafa Kaya, Mehmet Kiremit- iki J..i~i)i yaralı) an :'.\Iehmet C\'amt a: ·> u: • a 

I~ ar bir tarafa bırakılırsa, Mehmet Çapar. Ali Coşkun, Sa- t'İ, Dursun Kuş, Hasan Kozlu 
tlııi 1ı den oııra garp de\•lellc· lih Çıkın, Kadir Çelik, l\Ieh- < Vnamt' Sa: 5 Su: 1 del 1 ç Ik• • 'd d • • ı• kı• 
•tı \ep lllo kortuğun ;\Ol arka· enge oy e un 
:;tduke ı;uç ortağı mevkllnde . 

'llıl '' biitiln bir hu umet 
~i\. ;t' tek b:ı ımı.ı.a göğüs ,·er· 
''nı &ır bir beka mü<·adele ine 
~i bş l'll«'rjiltr anrnıak :zarurc· 
tcı 14~ ın.iztl rneıı;lekette yaştyan 
lııiıı ~n ,.e yiiksek nıe1iyetli 
ı.: etın . . d 
•q ~ • ıamanın enycsın en 
~~~ar ı:eri kalına ıııın lja lı· 

1111 
1nı te~kil eder. 

~ti~. tok mihnetli beka rniiea· 
~t :~ 11~~iecsinde Türk mllleti, 

--r112 Utlu harici tahakküm ve 
:~aıı hırslarına kar ı tam bir 

1 4iııı >'e~ kazanmış bulunuyor. 
1 Lır 1r:ın ordumuz. hodbin mil
~~11 ~Yaselin yürütme rn ıta ı 
• ~1• h~ılece şerre 'e kötülüğe 
lib~tl ır :korunma aletidir. Jhı 
~ıı11, a hutün Iıiir ln~anlığa ait, 
l liııt.;'k bir labıta kunetiııin 
~1)1 a haı•lıar!ığa \'e Şck:nete -t lsa,. " k • . 1 .. • h. :ıı J ı Jiurma ışın uıerı· 
"'ltir hıası bizim ranımıza min· 
~tııı~1?u kuvvetin kinde 'a7ife 
)tllıetı 1 .''r. mes'uliyet kabul 
~tıı. hır 6Crer ve nimet a· 

~ıı ıı 
~ 11 "'1 ılü iineelcr; Türk mü· 
~I t~~~~rlerinin, dıiny:ının ha· 
~ ~ 11 ık ,.e tarihi tahlil et· 
~~ıı,/llre inıfc \ardıkları ka· 
t 'tlir değildir. Bunlar, en ha· 
~ııı1, k koyliisıı tarafından kav· 
• ıı ba 'e lıl"ninısenmiştir. •:u. 
"ı"llırıa l.I gaı-p mrmlt>ketlt>t inin 

İnönü, vataııdaşuı 
enırinıleyiz, dedi 

Taksim'de parti lokalinin açdışmda konuşan 

Gü/ek de, C.H.P. yi ortadan kaldtrmağa 
imkôn yoktur, dedi. 

nı da, günün sb asi hfıdiselerinc 
tema la yaptı~ı konuşmasında 
bilhassa şunları söyledi: 
·- Memleket, Samet Ağaoğ· 

tunun :\Tanlsada birkaç giin ön· 
ce söylediği sözler hilafına, ger
çekten bir asayiş buhranı için· 
dedir. 

kişi yaralandı 
lzmir'de de bir polis kaynanasmı tabanca 

ile vurarak öldürdü 
Diiıı ııat 12,30 da Cengelköy- 1 ev sahibi, çocuğun babası Recep 

de bir yaralama hadiseı.i ol- Xedimoğlunu sol böğründen 
muştur. ağır surette yaralamıştır. Son· 

Çengelköy, Kuleli, Taşocak- ra da annesi Seher Xedimoğlu· 
ları sokak 18 numaralı evin na iki el ateş ederek kadını el 
sahibi Mehmet Araz kiracıları bileğinden ve yilzündcn yarala· 
ile, çocuğun gürilltil ~ apmasın- yan suçlu yakalanarak karakola 
dan dolayı ka\ga etmi:ilir. teslim edilmiştir . 

Bir aralık tabancasını çeken <De\·amı Sa: 5 Sü: ; .:c) 

indirilmiştir, dedi . edilmictir. 

Ankarada yapılan törende Yargıtay b:ışkan nkili İbrahim Etlıem lıonusmasını yaparken 

Yeni 
törenle 

Adalet yılı diiıı 
aeıldı 

.:> 

Yargıtay Başkan Vekili, adaletsiz bir cemiyet nizaitumn 
payidar olduğu tarih boyunca görülmemiştir, dedi 
--------- l.Udol• 1.1•-

'9! 1 Ankara, 7 - Adliye teşkilatı- ka ve hakka hizmet duy~ularHe 
mızın yeni çalı:ıma de\Tesine gir. meşbu olıın adalet cihaı.ımıı, bü. 
mc.:oi milnasebetile bugün saat yfik Tiirk mllletinln huzur \'e sa 
11 de Hukuk Fakültesi Konfo· ıırletiniıı hakiki teminatıdır. Ada 
rans salonunda bir tören yapıl· let mülkün temelidir. Adalet 
nuştıl'. • duygularının 1:e\•şediği yerlerde 

Törende Adalet, Ulaştırma. cemiyetlerin inhitata siirüklen-
'farım Bakanları, Üniversite pro dikleri inkiır edilemez bir haki
fesörJeri Yargıtay, Danıştay \'e kattır. Bc~erlyetin en büyük ı~ 
Sayıştay Başkan, daire baskanıa. tıraplıırı. haksızlıktan, adalctsiı 
rı ve üyeleri, l\lillet\'ckillerl. Va <Deumı ~a: 5 Sil: 3 de) 
li, Belediye baskanı ile şehrimiz --- --
de bulunan hukukçular ve da· 
\"elliler hazır bulunmuşlardır. 

Törene Bandonun ç:aldı~ı istik 
Hil mar ile başlandı. bundan son 
ra Yargıtay Başkan vekili İbra 
him Ethem kürsüye ı;:elerek e:t 
ciimlc aşağıdaki konuşmayı yap
tı. BUGÜN 

12 SAYFA 
-· . 

\ı~a•ra~ . ~endi ana ) urtlarını 
~ ag •tın ııarmak O) n:ıtıuak 
'~t1'i~ 1 ~ göriinibor. llııllıuki 
ı\ }i0r'' en hinTl'n·t: mil u1.akta· 
~~ lııe:ı~"· •nü trrr.k bir insan· 
·~ı~ a 1 hPsab.na d(hiışE' giden 
'i li b•~kerll'ri, kendi kö}'ltrini 
ı~~I ~iır cliiıımana kar<•ı en te· 
ııı/~1 ~·· "kilde miidafaa rtıik· 
~ •,._ 1 ıı1krnınırl -.urelte ka\ ra· 
'do, . " hıı ı.:.ı, 'lslnnlar gl· 
'4111.ııa u~nıu ll'rdir. Şr.rre kar ı 
\ taıı 1 kıtdar muka,·cmet \'C •t· e e . 
1~ ı g~ ~ aıım , " re areli:e bu 

t iııd 111 bir insani nııla) ı ı 
(~ lıirlf'<;llrrıı tıir mil· 

e\anıı Sa: 5 ~ii: 6 da) 

C. it P . Taksim semt ocağı· 
nın ~eni lokalınin açılması do· 
layısile dün bir İ)a ı topl;ıntı 
)'apılmıştır. Saat 17 de ocak baş 
kanının heyec:ınlı bır konu ması 
ile acılan bu toplantıda parti gc. 
ne! ba.kaııı İsmet lııönii, senel 
sekreter Kasım Giilek, eski Ba· 
kanlardan ne,.at Şemsettin Si· 
rer hazır bulunmuslıırdır. Top· 
lantıyı takip edenler arasındıı 
lnönüniln Karııdeniz seyahati sı 
ra ında direğe bayrak çektiği j. 
cin cmeklıye se\ kcdilen •Tarı• 
vapuru sih-ari i kaplan Zeki Gö 
rekc de göze çarpıyordu. 
Toplantıda konu an hııtipler 

den C. il. P. İstanbul lı başka· 

Başbakan yardımcı•ına nııt· 
kıınun çıktığı günkü gazetelerde 
yurdun dört yanında \11kua ge· 
len hAcliseleri okumak için bes· 
leme gazetelerden başlayıp müs
takil basına kadar göz gezdirme 
ini tav i~ e ederim. Son hafta i· 

cinde fstanbul dı~ında 20 > c )'a· 
kın cina\ et olmuş \ e ne yazık 

<Deumı Sa: 5 Siı: 7 <le) 

Diin saat 19.10 da Diunyolunda yeni bir kaza olmu ve bir kl~I ölmüştür. Sirkecidtn R:ıinrlıö~e 
silmekte olan şoför Ahmet Dicle idaresindrki 3022 plaka numaralı ~whilt.o otobü ü, önünıleı.ı 
tramu) ı oldan geçmek i temistir. Bu ııırada ka arılan f'I alan hir gPnç te kaldırımın birlndtn 
digrrine ıirurken otobüs biitfin ~idıletb-Jc çarııarak :raullı genci altına almıştır. t-:snaf ha~taha 
nesine kaldırılan genciıı h\İ\i)cli ksbit edilemeden, iilmii liır. ~.>Cör 3akalaııarak, tahlı.il.ata 

•- Gecen ~ ıl içinde hUtOn 
kalplere emniy\lt ve itimat ""' 
ren bir dürllstıükle \'e insan ta 
katinin son haddine ulaşan bir 
fer~gatle adalet t<wzi vazıfe~lnl 
~erine getirmis olan adalet clha 
zımıı~ önUmUıdekl • ılı:ırdıı da ay 
nı azim ve hey<'cania ri:ııt«:ıl \'il 

zlresini başararak , ... nıilletimi1in 
itimadına mazhar o!m:>kt.ıı df' 
\'am erlecektir Huzıı:ıınıızda hu 
nu ifade etmcktt'n derin tıır 7Pvk 
ve h:ıhtl\'lırlıl\ du\'ııı•l:t ,, ım 

Pazar ilôvemizi 
müvczziinizden 
i r rla isteyiniz 

ba~l:ınmıştır Vatanseverlik tarafcızlık h:ıl 

• 
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IGüNON 

f 
YAZISI 

a 
• • t rıcı 

sale 
retimiz 

Yeni sene r y AZA?\ : l veya hrr han. 
istihsal ve f gl bir ihraç mad 

ihracat mev- ı f '"'f 1 demizın fıyatla 
simine gırcr- ·;, ıt % ·a cıog ti rını tutmanın 
ten, memle- memleket eko· 
ketimizin ha. :.=:=o=,,,_, __________ _,,-=------------• nomısıne bir 

len kar~ı kar~ıya kaldığı dıs maktayıı. fayda temin eylemiycce i kana::ı 
ticaret mevzuundaki iktisadi İstıhsallerimiı artmaktadır, tındr) iz. Son defa elde cttığımı.z 
zorlukları gozden geçirmenin fakat maale cl ihracatımız gUn malQmata nazaran mUhım mık· 
faideli olacağı kanaatındayız, den güne azalmaktadır. Bu a- tarlarda pamuk mübayaa eden 
bu sebepledir kl her ~eyden ev- zahş kar ı ında netice neye Almanyanın, l\Iısır 'e Efganis. 
\'el istihsal durumumuza bir nracaktır? Re mt rakkamlara tandan kıilli)elli mıktarda pa· 
i:ÖZ atmak yerınde olur. nazaran i tı1ı alUımız ihracatı- muk mübayaasına başlamış ol-

D n·zcilik a 

emi s kıntısı ce 
.:> 

• •• y I 
Denizcilik Bankası, elindeki bfitün 'apurları kullandını hal

de bilhassa iç hatlarda gemi sıkıntısı çekmektedir. Sıkıntı da
ha :ııyade me\sim icabı Karadeniz seferlerinde hi~ edilmek. 
tedir. Artan ~ olcu ,.e yük kesafetı karşısında \'apur \'e se
fer adedi e·ki halde kaldığı için seyahat \e nakliyat imkan
ları hergun biraz daha güçleşmektedir. Banka, son bir gay
retle t~mirde bulunan bütiln g"mllerini çıkarmasına ra~men 
sıkıntı önlenememiştir. Bu şartlar altıncla ı;elecek nllarda bu 
sıkışık durumun daha artacağı hesaplanarak şimdiden tedbir
ler almak hızım gelmiştir. Dcniıcilık Bankası yeni yolcu ge. 
miler! tedarik imkanlarını ara§tırmaya ba~lamıstır. 

Hiç şliphe yok ki bil'umum mııdan 300 mıi)'on lira bir faz. duğıı haber alınmıştır. 
maddelerimiıln istlh alinde dil· lalık anetmektedir. Su halde Her ne kadar Tilrkıye ile T' f Od 
ne nazaran bugun miktar bakı- her gecen gUn dış ticaret po- Almanya arasındaki Tıearet ıcare ası 
mından mühim bir artış goze litikamıı alcybimıze yün.ıyor anlaşmasının l sa) ılı protol.o-

Halk tipi 
Yağ imali 
Dii ü ülüyor 

h 1 Bu pasif durum karııısında ne lunda Almanyanın Turkiycden M ı· • f ( f 
~arpmb a~dtadır. Daha ?t~n l a~ C· gıbi tedbirlerin alınması der- 60 milyon dolarlık pamuk mU· ec iSi op an 1 
ten uf> ay, mısır 1 a e en d · ba~aa cdece11 ı· kaydcdı·ınıı'ş i-

l k · ı b · üh' piş olunu)or. Bugün ış tıca- ,, " 
mem e etım z ugun m ım se de·, Alman p•muk ı' tih a- y k 

d b ltd ret j lcriyle meşgul bulunan .. apac:ıı 
miktarlar a Uı; ay, mı .. ır, nrpa l .. tcıları 'mcnıleketimı'zde pa· 0 
k 1 d 'h d b' bircok vatandaşlarımız bu sua- 11 

·ap ıca ve çav ar ı raç c c ı. lin cevabını bekli~orlar. muk fıyaUarının Tariş \'C Çu- Ticaret Odası meclisi önlimUz Yağ fiyatlarının gittikçe art-
lecek bir duruma girmis bulu· kurova Tarım Satıs Koopcra- deki hafta toplanarak bAzı mil- masını göz.önilne alan Memurlar 
nuyor. Bu me)anda, pamuk, oanya pi)'asalarından gelen ti!k.ri tarafından liızum.,uz bir him maddeleri mUıakcre edecek Kooperatifi. buna bir çare olmak 
tiftik, yapa,ltı, ~ağlı tohumla:-, l cckilde yükseltilme ı· karşı ında tir. üzere halk tipi ~·:ığ imalini dü· 
tiltUn, fındık, üzüm \"e incir haberler, birim istihsa " ,, 

dd macldelerinıitln fı~atları bakı· l\Iısırdan 70 milyon, Efganıs· Oda mecli:inin gi:ırUşeceği me fiınmcktedir. 
gibi belli başlı ihracat ma e- mından istikbalın biç de iyi tandan 6 mil) on dolarlık mal selcler arasında şu me\'Zular da Memurlar Kooperatifinin te-
lerlmitln de istihsali artmıştır. olmadığını bıze anlatıyor. l\le. satın almı tardır. Meks ka Ja. \'ardır: 6CbbUsil mm•affak olursa. kıs 
Bu istihsal artı 1 karşısında sel!: Pamuk meuuunda dUnya ponyaya 340.000 bal~a. Belçık.ı. Kanunt müddeti iı;inde tesçi- gilnlerinde bil blıtün p:ıhalana-
köylU~e temin edilen maat a. piyasalarında bazı mühim sa· ya 130.000 bal)a pamuk sat· llne alt muameleleri yaptırma- cağı tahmin edilen yağın. b•ı 
letlerl ve istih·al kredisinin tı lar yapümış olma ına rağ- mı tır. Pakistan, \'e İran, Ja· yan fırmalar, dcrreclerine itiraz suretle mutedıl bir fiyatla halk 
nispeti düne nazaran <ö 300 men memlekrtımizde geçen se. ponya, Alman)a, ital,>a ile bu eden fırmalar, sıhhi levazım sa- tarafıııöan satın nlınması müm-
bir fazlalık arzediyor \C bütün nrki rekolteden bir haı;ll stok mevzuda muıakerelcre gırı.mıs tışı il i'rtigal edenlerin \ergi klln olacaktır. 
bu saydıklarımız: milletçe hl· . 1 bulunu• or. nı· betl"rı·. Ti"'arct Hakanlııtı 'e \'İIA•·ct 

hl ğ k b' me\cuttur. Yıne pıyasa arımız:. J , , , 

ıe gonül fera ı 1 'erece ı· b Bu sene dUnya hubub t \'e l\Iccli~ glındcmindcki madde. ile gerekli tema~ları yapan Ko. 
rer vakıa olarak gözlcrımiıln daki so,> lentılere göre u sene· lf b 1 . h kk k .. 
iinüne serilmis bulunuyor. Yal ki rrkoltedcn bir ha ·U stok bakliyat fi,> atlarında da terden biri de, ecnrbl memleket 1 operat u oın ta a u ·u ıçın 

me•·cuttur. ''ine p yasalarımız. bir ha•li surprizler beklene- lcre bozuk ve düşiık kaliteli \'alinin gelmesini bC'klemekte-
nız bizi diı$Unceye sevk cclen • ı J dl 
bazı cihetler var ki bu husus· daki so)lrntilcre öre bu sene· bilir. Geçen sene olduğu ibl mal gondermck auretiyle. menı r. 
ların umumi efkAr önünde mü. nın pamuk rekolte i geçen se· bu sene de yUksek fiyatlar bck· ı icketın itibarını ihlal eden ve lsmGt lnönü C.H.P. Kum-

1 ned"'n daha fıızln olacağı mer. lemek doğru de,.ildır. t tih n- \'e ah!Aka mugayir harek.et.Ierde 
nakaea ve miltallasnıı mem e- ... k 6 b ı r ı ı d kapı Ocağı toplantısında 
ket hesabına çok faydalı bul- keıindedir. Sun'l olarak pamu Iımlzi arttırırken maliyet he· ı u unan ırmn ar me.:e esı ır. 
------------------------- sapl:ırımızı da ona gorc a~ar· Son gilnlerdc, manıfatura tuc- bulunacak 

lamamız icab cdi} or. Dün) a pi. carları tarafından, Silmer Ban-

Balan motö den 
Bir ceset çıka ı 

Edirne Belediye 
Baskanı istifa etti 

• 
I11111uı Uı.ılıa trl b4cn 

Edime 6 - Demokrat Bele
di\ e Başkanı Ha an illaksu'oğlu, 
şahsi ı~ıerinln aksadığından ba
hısle beledıye bawkanlı~ından ıs. 
tıfa etmiştir. 

Beledi) e Meclis üyelerinin 
azami onbeş glln içeri inde Vali
ııin ba kanlı ında toplanarak se
çecekleri beledı~ e ba kanı aday. 
lan ara ında O man Ergilden'ln 
şnn lı oldu u tahmin edılmnkte
dir. Vahlık makamı, belediye 
ba5kan vekıllı ini Parti h Baş· 
kanı olan Sabahattin Arsoy'a 
\erml Ur. 

ya a fıyatlarına uymadığımız f kın lm:ıl~tçı durumunda olma
takdirde mcmleketımlzde bü· sı dolayı l)'le, bankanın mağaza. 
yük mali sarsıntılara ~ol açıl· l larındn yapılan perakende satış. 
mış olur. Kısaca su ciheti Jıa. 1 .rın durdurulması istenmekte-
tırlatmak l kriz ki gerek i tih· ı dır.. . 
sal ve gerekse ihracat bakımın· Tıcaret. Odası. ?olerlısi. bu ~u
dan dıın~a pha a fiy:ıtlarını su t~ki hır teblıği de ıncelı)e
günU gunilne takip tmck r.nru- ccktır. 
retıııdeyiz, nk i takdırde sun'l Ehliyetsiz otomobil kulla
fı~·at ) ilk rllmelcrl veya fiyat 
dıkt l<'ri m"mlekct ekonomısi- nan bir kadın kaza yaptı 

C. H. P. Kumknpı ocağının 
tcrtıp eıu:i ı;iya .i toplantısı bu 
ak;am Kumkapıdaki ocak merke 
•ının bahçe·inrle saat 20 30 da 
·:ırııı:ıc •ktır. BuglinkU toplantı
ya C. H. P. genci b:ışkanı İs· 
met fnönil de i tirAk edecek \e 
bir konuşma yapacaktır. 

Fatih camii civarının 

ıslahına devam ediliyor 

Çamlıca Cııddl• i son numara 500 Uncil fetih yıldcinOmUnO 
lı evde oturan CelAdet Giray a- , kutlama derııeğı tarafından Fa· 
dında bir kııtlının ehliyeti ol. tih camii ve cıvarının ı I hına 
matlı ı halde kullıındıgı 201 tec- ı tle\am edilmektcdır. Önllmlızde
rubc plllkalı hu u 1 otomobil; ki ı:Unlcrde camiin Karadeniz 
Ku dılı Ç:ıyırında hendeğe yu- rıhetindeki medre eler ile yeni 
\Rrlanmı tır. Yapılan kı ıın ara ındn kalan a. 

Cel det Giray Nümune Hasta- hanın tesvl) esıne b~ lan araktır. 
hanrsınc l.aldırılmıı;, tahkikata A' rıcn camiin önlındeki saba 
ba,Ianmı tır. da çlmenlcndirılccektir. 

Bir açıklama 

1 v!'zi~Afii] 
Yeşllköy l\lctcoroloji i&tas· 

yonunun tahminlerine gö
re bugiın fiehrlmlı ,.e ch·a. 
rında harn, sabah puslu ve 
açık, öğleden sonra az bu
lutlu geçecektir. RüzgArlnr 
sabah deği5ik :>Önlerden or. 
ta kuH ette esecektir. Sıcak
lık derecesi dune nazaran 
blraı artacaktır. 

Diin şehrimizde ha\8 sa
bahleyin az: bulutlu ge(ml~: 
rfiıgArlar orta kun ette es
mh:tir. 

Gunün en y üksck sırak
lıl;ı golr;cde 27 .08 santigrat 
olarak kn) dedllmlstlr. 

Soğukhava 
Tesisleri 
Yenilenecek 
Belediye Karaağaç l~urumla· 

rının so!!uk ha\a tesislerini ye
nılemiye karar vermlştır. 

Tesislerın ihale bedeli bir mil 
yon sekiz: yüz: bın liradır. On 
bir eylulde ihalesi yapılacak o
lan bu tesisler yirmı iki ay zar· 
fında tamamlanacaktır. 

Kurulacak olan yeni tesisler 
şunlardır: 

Su garip 
Uemokrasi 

- Emrah ağziyle ~ 
gel gr 

Demokrasi bana e)Jedı, 

. · ııııÇ~3111 
Kaçmasam lncınır, 

1 
c1uır, 

n . 
~ ırd 1• 

Derdini bana aç diye so~ ıo· 
Açma :ım incinir, :ıçsa ciofr. 

gerdi, 
Kanadını açıp üstfi~e ser· 
Turlu nimetleri onume dl. 

rabı 
Bir tas da hürri)Ct şı dl ,er • 

ı . 1 ı'çstnı ıinr· rmesem lncın r, cin . 

(ledl, 
Ezilmice kollarını a7 a;aÇ 

Gtinde 160 ton et soğutacak ı 
ıki so~utma cihazı; günde on ton 
taze eti nakıs 35 derecede don· 
durabilecek bir dondurma dc-1 

..., _____ ....., __ ·""""=-=="""" posile iki bln ton donmuş et 
Zulm işlemekten daınıadCdiı 

k nPfll 
Dört bir yanına ha (lcdi, 

saç 
111 

SAIACAK SEl'ERJ,ERİ 
15 EYI,\:LE K \DAR 
CZATIU>J 

Şehir hatları yaz programına 
gcire 1 E)'lfılde bitmesi lfızım ge 
l n Salacak vapur seferleri 15 
E~Uılr \.:ad~r temdit cdilml~tir. 
YEDt(;t KOFTELERDEN 
zımtnLENDİ 

Alıp:ı a Altımermcr Sokak 6 
numaralı C\de oturan Halıl U
ğurlukul, Kasımpaı;ada bir köf
teridrn yrdigi kôftclerclen zehir. 
lenrni~tir. 

Halil ted:ıvi İ"İn knldırıldıı?ı 
C'c:rrahpaşa Hastanr inde ölmiıs 
tür. 
r.f n •~et İSRJ'J.F.Ol-'N 
DUSERF.K Y :\llAlA.NDI 

Dişçililı: Okulunun ü t kısmın
da bad.ına yapm:ıkta otan Bur
han Bekiro •lıı adında bir işı;i is. 
ke!cden dü5erck ağır surette ya. 
ralanmıştır. 

Burhan Ccrrahpasa Hastaha-
no ine hldırılarak tahkikata 
ba lanmı tır. 
19 .. 1 Yll,11'\J>.\ 
\ Al'IL\ "J YOJ.I, :\.R 

Belediyece \l'rilen rakamlara 
,öre ınsı yılı içinde ~ehrin mııh 
tel f yerlerinde liç mılyon dört 
) ilı altmış dört bin 567 liralık 
~ol tamirat ve inşaatı yapılmı~· 
tır. 

Bu miktara 952 ye de\·redilen 
vol inşaatı dahli edilmemekte· 
dır. 

~cya diğer gıda maddelcrınl U· 

z.un müclrtct muhafaza edebılc· 
cek nakıs 20 derecelik bir depo 
yaptırılacaktır. 
Ayrıca 1200 sandıklık bir ta

ze yumurta muhafaza deposu \C 

bunlardan başka gUndo 50 ton 
m:ıt renkli buz yapabilecek kıı 1 
bıliyette bir fabrika kurulacak·! 
tır. 

--o-

Amerikalı kadm 
dyocunun 

~~~H IC!fİ 

Snçmasnm incinir, ~~~ı:ır. 

•. (ledl. 
Istıraptan saadete goc.. dt
F.sıırctten hUrriycte goÇ d~ 

adalete '!f llaksızlılıtan (lellff 
.. srJll 

Goçmc em incinir, f::ınft· 

. :ı:a(a· 
na tı c cll •ter:ıkkı• ğıııı. 

ıı· 
Emrime \'erdi ·harnır:,11ı, 

ça~ 
uçııı• 

Jdr!ık ettim şiikür 
çJEıll• 
uç ııı 

l'çmasam incinir, ınrfıılf· 

b l J:ıfl' 
Olclum ben ·in :ın P nd~>1, 

.Başka ne f terim şö3l~•>;, 

Evvelki glin şehrimize gt!lmi• 
olan WTİC radyo ista \ onıınun 
tadın programları direktöril Ba 
) an Jean Colbrrt diln kendisiy
le gôrüşen bir muhabirimi , 
TUrkiyeye duyduğu yakın alii- bP. 

tarla~ınıla fikir d
9

, 1, 

•- Babam. Turkiye) 1 ıiyıır t 
kadan bah·etmi'1 ve demiştir ki: 

1 

n:ısın 

etmiş emekli bir profeı;!Srdtlr r.trme em incinir, 
blC(t~ 
ıncJıılr· 

Kendisinden Turt-iye hakkında 
<'Ok cazip hık1helcr dlnleml tim 
Örf 'e Adetlerinizi, tarihinızl iki 
seneden beri incrlemf:'kte~ im. A· 
merikada birçok vatanda mızı 
tanımak fırsatını buldum 1nkı-
1Aplarınızı 'e hamlelerlnlıi ya 
kincn takip etm"kteyim. Anır
rlkada Dayan Ta~kıran ile b'r 

·ı;oııll• 
Alıştım hiirrhetc enı ı:ııır 
Seçim hurriyf'tinln )O ııtl• so 
Sr"erlrn artık dilcr;rı.tl ~ ne oıııı. 

Seçme rm incinir, ı;I:'( t.ırı 
fncinıt· 

konu•ma yaptım. ·ııl it 
Moda yauırı olmanı ıtolayısi~· Bir daha eo;aret zrhrı ı:ıırf11· 

le, Amerıkarla simrli çok revaçta 1 blC-
olan TUrk işçiliğınl ele tetkik Kulluk kaftanını elim ~rıtl• 

950 srne inin ~·ol ın~a masrafı d · dC " ' c ece ım. • 0-ıı·ırl'ı·/ f1I 801 312 1. t t kt d nemokrasiclen . ıra uma a ır. nınnn Jran Colbrrt'n haftada gcçml' · 
altı g in yayınladıllı 'arım~ar a 1 Geçme em lnrinir, gl'C_prl~ 
atlik radvo pro"ramlarının gü'I ıncı 

de ki milvon dinle~ k 1 vardır S ... dun G. SA vCI 
n:ıd ocııluk mıha ınd:ıkl şiih- ~· 

Kırklareli (llusu i) 6 _ tıı. rrtine ila,•e olarak a'Ynı zaman- KEl.l'ITF.\'I 6 §SO" 

miz mutcahhit 'e Celepler inden da tanınmıs bir konft'ransçı o r ki Jı r Kralı ın ,ı· 

Kırldarclidc şüpheli 

bir ölüm 

fT Evvelki gece saat 21 de, Sa. 
raybumu açıklarında, cYalova. 
vapuruna çarparak batan dolmuş 
motiSrU, dUn dalgıçlar tarafından 
bulunmuştur. l\foUırün kam:ırası
na inen bir dalgıç, kanapenin 
üzerinde bir ce et ile karşılaş. 
mış ve bunu kuca{!ına alarak 
yukarıya çıkarmıştır. Cesedin, 
B"lediye Mahalli İckırl'ler 111-
dilrU 45 yaşında t mail Hakkı 
Ergene~ e ait olduğu le bit edil
ml \'e Kadıkoy de oturan aile
sine teslim edılm tir. llu feci 
kazanın ilk kurbanından sonra, 
daha 8-10 cesrt bulunaca ı tah
min olunmaktadır Kadıköydc 
oturan 'e o ccdcn ben cxe 
dönmi)'en birçok kim rlerin ai
leleri Emnbet 5 nci Sube Mll· 
dürlüğune müracaat etmektedir. 

Halkapınardaki yangın 

söndürüldü 

ne f:ınlaclan ziyade zarar 'e
rir. İhr:ıcnt mc\ imine girmek 
uzere bıılundulıumıız hu ılı\· 
l rdc lıükümetin dış tlearet PO· 
litik:ısı lı:ıkkında umumi rfk;ir:ı 
bir açıklam:ı )apmasını çok fJy 
d:ılı bulmakt. yız. SC'11elrr<l"n 
beri alınan Paliative tcdtirle
rln bu mrmlrkrt ticaret nr ne 
gıbl zararlar tevlıt etti ini bil· 
meyen kalmamı hr. İth l.ıt 
mevzuundaki gorıış \'f!. clu ıin 
celerımizi di er bir yazımızda 
belırtmeye çalı~ac:ığız. 

Toz şekerden kesme şeker 
imal ederken yakalandı Turan Kaya, b:ıjTamın birincı lan Hayan Colbert, her sene tininin ıatosunu atın 

Sarı~er Noterini öldliren ve 11Unti sabahı camid n bayram na· 1 yOzıtcn fazla toplantıda konu~. mıf... "t· 
Toz şekerden kilp şeker imal bu arada lıç klşb ı yaralıyan ka- mazını kıldıktan sonra e\•lne gel il makta ve bu konfcrımslarınd ı Par ız:lıkt:uı yanıp ~ıı 

Dun sabahın erken saatlerin
den itibaren Emnbet 5 ne! Şube 
Ekipleri denizde aramaya çık
mışlardır. Bu arama~a devam e
dilmektedir. 

lire. 6. (A.A.) - Halkapınar ( ) 

kö~ilndeki orman yangını sondil· ""liti~;:;:~~İhh~~ cdrrck birçok dükkanlara sattı- til Serafrttln Baltanın cinayet- miş ve lilU bir halde bulun mu!!· her Eder 300-500 kisi hazır bu mı5lı'.'!" T Tl' lSf:f'.!.-

rülmU tur. ı. ı ö rrnilen Hri to adında lıir ten eV\'cl iğfal suçundan 8 ava tur. S:ıvcılı a yapılan ihbar il- lunmaktadır. ~ 
şahı . invıl ettıği 2 s:ındık kesme mahltfım olduğunu yazmıştık. Şc zerine buglln er et mezardan r;ı· Kı-ndisl Fransa, halva. Hollnn MEVLiDi NEBEVi 

Dit'!er taraftan hftdisenin tah· 
kikatına Cumhurlyrt Savcı Yar· 
dımcı.sı Tevfik kendi clkoymuş. 
tur. •Yalovu vapuru sU\·arislnln 
ve bazı yolcuların ifadelerine 
müracaat edilmiş, dolmu . motö
rllnlln kaııtanı ~ altına a· 

Zengin Para 

Yangının srbrp olduğu tah
ribat sahası 300 hektar tahmin 
edilmektedir. 

lınmıştır. Kaptanın fada yolcu 
alm:ıktan başka, dıkkatsiılik yap 
tığı da anla ılmaktadır. Bugün 
ve)a yann Udi e mahallinde ke· 

şif )apılaca~r_. ------

ikramiyeleri 
ve 

Bebekte Yalı Boyunda muhteşem koruluk içinde 

Apartman Dairesi 

80 E)lôl Keildcsi iı:ln 

DDsüncenlıln 
Hakikat 
Olmasını 

İsterseniz ..• 

10 E)lfıl AKŞAllINA KAI> \R 
• 
100 Lirallk 

Bir he :ıp ııçtınnız. 
Jle ahınız Hırsa ı:oğaltınız. 

Sigetvar'ın 

fethi 
3s6 > ıl en-el bugün, 7 c.> lfıl 

1566 da Slgchnrı fethet. 
mlştlk. Kanuni Sultan Sulcy· 
man Sigeh·ann ınuha arası· 
nı hasta yatağından idare e. 
derken ölınü~, fakat ulumun· 
den biraz: en el zaferlerden 
ıaferlere ko~turduğu kahra. 
man ordıısunn soıı emrini 
Hrerek lmlrnin frthlni 1 te· 
mlitl. Mudebbir \'e1lr Sokul. 
lu l\lehmet Paşa, bu son cm· 
rl yerine etlrnıis. kıınlı ve 
korkunç hiıcumlarclan sonra 
Sigeh ara Turk hayra "C· 
kllmiştl. 

şekerle blrllkte yak:ılanmıstır. raft'ttııı Daltnnın o zaman avıı. karılarak otopsi ~apılmıştır. o. da, İsveç, Norveç. Danimarka, 0clC~ 
Uuh at ız şeker imal ~den katlı~ını yapan Avukııt un5an IUm sebebi otopsi raporundan l<'inlandiya, Portekiz, fsnanya; Hasalı Safiyettın 11ıeneı1IJ,101c!C 

Hri to hakkında tahkikata baş- Fehmi Atanı; dlln bize gönder- onra anlaşılac:ıktır. İs\'lçre ve Fran:ıada tetkik se 

1 

ıunun aziz ruhuna ithaf c r ıtLI· 
lanmı.ıır. diği hir mektupta şunları bildir- J • f 777 240 ynhatıerinde bıılunmııstıır. ilz:cre bugiinkil 7 F.ylOI rıı~ ~s· 

Çalınan hindiler mcktedir: zmı~ uarı.nı •. Bu sene inceleme sahası oııı. 1 nti ikindı namazını mütcak'dı 11e-
•- Şerafcttln Balta. Pcrvinin zıyaretçı gazdı rak Tilrkiye~1 seçmiş bulunan dıköy Şıra C:ımiinde m~''} 1 1 st· 

Fatih Hasan Halife mahalle~i ırzınn geçmekten sanık olarak 1 . 
6 

(A k ) A ld t Boyan Jean Colbert memlrketl 1 bcvi okun, cakth- Kendısın 111ıt· 
Halıcılar Cadde,,l 70 numaralı l 14 G 195" tarihinde te\ kif edil· ·htmı~,t'b n ;

6 
- ~ı. 1ı ı3 mizde Uç hafta kadar kalacak• venlcrin tcsrifleri rica o~ıııı•l'I. 

e\'de oturan Ömer 1 minde bir mlştlr fstanbul Birinci Sorgıı 

1 

rı. eFn 1 1 arcn
1 

tgecde ıçlın. e z ~e bu müddet içinde bllh rsıı Ecl ''e ~\ 
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lınml tir t b l B 1 1 A/I C "I b ua ı gı 1 aırc ın en ver Cumhurbaşkanı CclAI B:ıv:ır Ll ' 

· an 11 tr ne ır ez3 "a • len m lümata l(orc 1:eçen seneki l''\1. \R S 
Hindileri çalanların aranması- keme ine r.onderılmiştlr. Numa. i i F ilk 16 . 1 d tarafından kabul cdil,,<'ck olan AY D _ G(\1\0' ::Ô- ınzır. ı:. 

ıın b:ıslanmıctır n52/"0 ...,. zm r uarını gun ıç n e Bayan Colbert Cel61 Bn~·ara o~ ,.~ 
,. • rası " ... 7 uır. 709,533 zıyaretçi gezmişti. .' " Rt' Iİ 1368 - AGl'ST • Jİ 

iki ki<•İ birbirini yaraladı Şera!ettın Balta hakkında he- • ... b" .. .. .. Hatfor~ ~ehrlnın_ b.lr hed!vesl ~l ntcnl 1371 _ ztı.ntccl• 1 
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Ha an Mutlucan ve Ari! El. 
mıı.so hı isimlerindeki şahıslar 
Taksim İmam Sokağında araların 
ela çıkım bir ınUnaka§a yuzUnden 
kal· a etme) e ııa~ıamışlarclır. 

lam:ıdıf,ı halde sekiz ay m!idrl,,t. öldürdü kutu getirmiştir. S \P. \II 0131 ıo 5 

le hapis cezasına mahkfım edıl- Balıkcsir'in kurtuluş ÖGI,E 12 12 o~ ~4 
diğl yolundaki iradeler doğru l\lardin, 6 (Anka) - Ali A~l ld'" .. .• f KİNDİ 15 40 09 r-0 
df!ğildir. isn inde bir koy ağın, bir hı- yı onuu AKS \M 18 3~ ı!? 4 
Şcrafettiıı, Parvine tec:wllz etme yar yUz.Unden lledrı Kıırabuhar Balıkesir: 6, (A.A. - Balı YATSI 20 07 O~ ~5 
nılştir. Normal hir insandır. Bir: adındaki köylilyU han~erle ağır keslı"ın kurtuluşunun 30'uncu l:\IS \K 03 50 O "' 

TilLBEl\TÇİ 

Du :ırada bıçaklarını d,ı çe
ken ka\{lacılar birbirlerini yara
ladıkl:ırınd:ın ilk yardım hasla · 

1 
hane ine kaldırılarak haklarında 

·-~----------...:..! takfbata baslanmılitır. 

tcrtihe kurban otmıı~tur. Mev- surette yaralamıştır. yıldonümü bugün saat 10' da 1 _--;, '' 
kufıyctin te\ lit ettll'i Uzlintiiye 1 Yaralı Diyarbakır temle ket Cumhuriyet alanında yapılan Gaı•t• '" ~ dm"' ııaro ..,,, 

1 buıl11n ba.nırıııu•" da ·anamıvarak kurtulmak için Ha tahanc ine kaldırılmıesa da muazzam bir terenle kutlanmıs • "' " · ~ 
e\ lenmistlr.• az bir zaman sQnra ölmüştür. tır. •d"mu. ı 

r 
bir tavırla karşılıyor, kendisi-
ne doRru uzanan elleri hejie.lj~~ 
cansızca sık13 ordu. ~~l\\ 

Waıter. bö> le gUnlerde 
Ray'ın da orada hazır bulun·~ 
masını isterdi. Çilnkil ondan -r. 
sonra Ray ile konu mak, mera-~ 
sim hakkında mlinakıışal:ır lap~ / '::!!1 
mak hoşuna giderdi. Y:ılnıı~ 
b6yle mera imde değil, hattA IK~~,.;;. 
sergi veya müzayede gibi yer- YAZAN~ FANNV NtlllST ÇEVİREii~ 'REZZAN A.E. YAL AN 
lere gittiği zaman da, Ray'ın o. ~ 
ralara gelme ini i terdi. Onun 
bilgisinden, tecriıbc inden, sa· 
nat eserleri hakkındaki ihtİ a
sından istifade etmekten ZC\ k 
alırdı. 

'Yalter'in nutuk soj lcdi i 
günler, Ray'ın ba ka hır vaıl
f esi daha vardı Halkın ara
ı;ında dola arak, herk n inti· 
hamı ve fıkrinı o r l"ir, onra. 
dan bunları Waltcr'e na !eder. 
dl. Fakat Ray, çok defa yal· 
nıı Walter'ın lehinde o lenen 
leri tekrar edrr al 3hındeki
leri ondan gızlerdi. 

Birkaç sefer Ray kendi ine 
ve Walter'e ait dedikodulu söz
ler de duj'muştu. 

Halbuki umuml yerlerde bir 
blrlrrine hiç yal hşmazlar, bir· 
birlerini tanımazlık' Jn gelirler 
dl. 

Senelerden beri Waltcr'in 
gölgesinde )'aşıyan lııısusı ha· 
yatını giıllce pay! n Ray'ı 
bir çok kimseler, göre görr, öğ. 
renmişlC'rdl Walter'in bulun· 

duğu ~erlerde veya seyahatleri 
esna ında kendisini uıakttın U· 

zata takip eden ince, zarif ve 
)ııpa )alnıı oturan kadının O· 

nun kapatması olduğunu bir 
çokları bılı) ordu. 

Bir k re Par! le Uç ay müd· 
det Waltcr'ın kaldığı otel ci· 
rnrında, ha ka bır otelde ya-
nmı tı. Aix lcs Bains'de ~ine 

Sak el aile inin otelıne yakın 
hır nıle pansi.}onunda kalmış· 
tı. Ak amları kumar salonunda 
Corlnne ve Waltcr'le aynı ma· 
sııda o)'un oynamıstı. Fakat lkı 
se,gıll bir defa olsun, göz.göıe 
gelmemi lcrdi. Btıtlin bu seya. 
haller e nasında bir tek defa 
hiç bir yerde beraber görlin 
memlşler, hatta selAmla~mamıs 
!ardı bile ... 

Biltlln bu ihtiyatlara rağmen 
ine bazı vabencı gözler onla 

rın arasındaki alAkayı sezmişti. 
Nitekim o etin de operanın 

57 
kalabalık merdivcnlerlnöen i· 
nerken, Ray tam arkasında 
duran birbinln bu söı.lerini 
duj'muş ve Urpermişti: 

- İşle, bu kadın .. GUmü 
dilğmelı pallo3u olan uzun boy 
lu kadın yok mu? Walter Sak· 
sel'i her yerde bir golge gibi 
takıp eder. A.ağı yukarı on 
on be§ seneden beri beraber ) a 
iıyorlarmış ... 

xxxı 

Walter, Blrletnıiş Hayır Ce
miyetlerine başkan seçlldlğl 
sene, Cap .l\Iay'dakl kftşaneslni 
çoeuklara mahsus bir nekahat· 
hane haline koydu Bundan 
bir milridet sonra da yetmiş o 
dalı, iki yüz dönüm bahçeli 
muazum bir başka e\'i de yine 
Belediyeye hediye etti. Burası 
zayıf çocukların yazı deniz ke. 
narında ge~irmelerlne mahsus 

bir misafirhane haline getiril· 
di. 

Bu hadise, fla> ın hayatında 
muhinı bir değı ıklık yaptı 
\\'allcr'ın verdıği kararın kurü 
korüne bo~ un c mc c, hıç hır 
yaptı •ına ıllraz cımcm"te o 
kadar alımıstı kı bu defa da 
) ıne se ını çıkarmadı. Fakat 
bu hibe Ra3 ın hayatında bir 
dontim noktası tçşkıl elti " 
hayatının bır safhasının ba .. tan 
bnşa de i nı ine sebep oldu. 

Cap l\lay'dakı m·in çoc!lk 
'llisafırhanesl olnıa ile Rt.y blı 
çok şey kaybetti. Yız nıe\sl· 
minele Saksel allesibu e\'e yer. 
leşince Ray na onlara yakın 
bir eczahanenin ilst katında kll 
çUk bir oda tutardı. Her yaz 
bu suretle Walter'ın ya~adığı 
~erde. ona ya ın sakin \'e ra· 
hat glinler geçirirdi. 

Hiltun bir Yaz me\'slmi Nev. 
york'da kalmak. Rav için her 

. bakımrlan çok kötü bir şrydl. 
'\ altcr aileslle b"'raber deniz 
kenarındaki evlerıne ta ınır tn 
~ınmaı, onlardan bir h fta ka· 
dar sonra da Ray gelir, oda ına 
) eri lrdı. Gt>crlcrı ortalıl.tan 
el ajak çekıldıktt'n sonra dn. 
niz kenarında \\ alter ile bulu 
şurlar, se,,sh plajda, kumların 
Uzer e uıanır, ay ışığı seyre· 
rlerlerdi. 

Bu kısa anlar. Ray'ın <ıenelcr 
denberi çektifl yalnızlığı ve 
kimsrsizlıği ıınııtıuracnk kadar 
&il7 r1 \'e emsalsiz saatlC'rdl. 
Kumların Uzerine oturdukla. 

rı zaman tıpkı çocukların yap. 
tığı gibi, etrarıarına kumdan 
bir set çekerler, burada her· 
ke~ten uzak, el ele, ) an yana 
birbirlerine sokulurlar aatlel'
<'e beraber kalmak lmkfınını bu 
lurlarrlı. 

GUndUzleri Corinne'e ve ç ı. 
<'ııklara ra~tr:.<elmek korkus le 

ıtı' 
Yağmıırl•ı bir m \"5 alt .a ıc 

Walter ill' R v :ıra ındıı ş 
hır konu m:ı oldu: d' 

rn·ıl.11 - Bunu yapmak 
Ray. Jıi 

- Hakkınız var, Waıtrr. 
etıinlz. ı 

- fyilik etmek hoşurna ~ 
dl or, R y. I' 

nav. Walter'in iyilik 1\ 
ırı 

mak mefhumunu m hı ın vır 
zun dü~Unmeğe koyuldu. 

ıır 1 
( 01'\ ıınıı \' 



.ıl.11l:aro Alan#\ 

~ .\ııkara, 6 - Eü) ilk \'e Or
~Uerııniz arasında ynpılan 

4ıkıere daır kararname 
~azetede yayınlanmıştır. 

l lıu a gore, Dı~lcn nakınlı· 
lt"''lrlerinden Bü)uk F. lçi 

liu nü Tarıy Atlna Bü) iık 
lıne. Jklgrad Bilyük F.lçtSı 
11 'I'ahir Scymen l\ladrld 

~{ elçllığinr., O tn\n Bıhlik 
'Ceınat Köpru!Q Yeni Delhi 
\etçili~ine, Madrld BU.nik 
\ ai~ 7.ıhnl kdıır Roma, 

ı C elçılığine, Cirlnr Orta <'l
~ llt!\lid~t nuıı:r.r Sloktıolm O~

. Rıne, Dültrrş TIOvük l'lçı 
:la: 1;d\lre memur m ı:ıslııhnt
~Ji l\adri Rıza Amman Orta 

a~e. Mrrkrzden Orta F.lçi, 
Aziz Pavmıın Ciddc Orta 

ı:uÜNYA 
~ * So\)Ct Ua~)anın loslrn· 

'ada, komuni t (in 'e 
l\logolistan ile. P<ıslrik 
ııaktı kar ısmrla :ılac:ık· 
lan emniyet tedbirlerini 
mll7akccr. ettikleri bileli· 
rHmcktrdlr. * Üç natılı clM lrt A rns
tury:ının tam bagım 17.lı· 
~mı temin maksadllc 
So\yet Rusvu:ı bir diirt· 
lu toplantı teklifinclc im· 
lunmıışlardır. * Jllrlrş'lk merlkn ,ıtenrl 
kurm:ıv haşkanı N \'rO 
kunctıcrinin atoml ı <les· 
teklcnecrğinl açıklıımıs· 
tır. * Koredc Çinlilerin bir te· 
pc,> r ) aptıgı taarruz r,u· 
us ~oğuse ı;a\ a5t:ın son· 
ra pu kurtiılmu tür. 

• :rıe, İkin.ci Daire Gl'nrl 
~ 1lıfkı Rilstü 7.orlu t<'rfl. 

~l'rut Orta eltiliğinc ta) ın 
.\ıı ilcrdir. ore, de 
~ ıı kara, 6 (A'NKA) - İı;tan-
" ÖU. Okulu t:mni>ct Amıri Sı'ddeflı" 

ldeınır'ın Seyhan, Taş-
' Enıni>·ct Amiri Fikri Ku· • 

TO 
om ad 

kuvveti ri 

s e lenecek 
General Collins, atom topçusu ve güdümlü uçan 
bombalar dahil, modern silôhların Avrupa kuv

vetlerine verilmesinin görüşülpüğünü söyledi 

Avrupad:ıki lıliittdik: Kuwetler Bn~komutanlığı genel ka· 
rnr iıhı 6 - B. J\merika kara ordu u genP.I kurmay başkanı 
General .J. L:ıwton Collins bugiln ı::azelccilere \'erdiği beya
natta, Al~ ntik ittifakının Avru pad:ıki ktı\\'P.tlerinln yakında a
tom iHıhl:ıri~lc rlr,trklenecef,:lni açıkta·mıştır. 

Avrup:ıd:ıki '.'\hiltefik Kuwetıer Bıışkonııılanlıjtı genel ka-
r:ır O:ihını zh·:ırct için hu sabah uçakl:ı l'arlse gelen general, 

l hafta sonunu bur:ıda geçirecek ve pazartesi giinü Almanyaya 
chinerektir. 

General Collins, atom topçusu Ye gUclümlli uçan bombalar 

1 

dahıl en modern tipte silahları Avrııpadaki kuvvetlere temin 
için halen ndrU meler yapılmakta olduğunu. bununla beraber 
bu lbi ıHihların derh:ıl temin edllmlyeceğınl söylemls \'e de· 
ml~tir ki: 

•HU gibi siliıhlar Balı Auu p:ının kendi krncllnl miidafaa 
kabiJiyrtini r~aslı derecede arttıracaktır. Bununla beraber bu gi
bi ailahlar sa,>csinde A\Tup:ı müdafaası için şimdıkl halde lil· 
zumlu tumenlcr sayısının azaltılabileceği zehabına kapılmnk hA· 
tn olur.• 

lngiltercde bir tecrübe 

uçağı infilak etti 

Halkı televizyonla isyana 

çağıran muhalefet lideri 
ltıı Ankora, Ağrı Emniyet Savaslar ol EJ 1
f tıref Y.:ılç!ncı"in Çorlu, t Londra. 6 - Dh. l 10 uç:ı~ı 

~t 0n Eınntyct Amıri Hıda)ct S<'oul 6 - 25 el. Amerik:ın bugün Ses dıvarını aşarken farn 
New York. 6 - ~füteaddlt 

ihtilallrre sahne olan K!iba ada· 
sınrla bu sefer de clelevizyonlu 
hir isyıııııı haıırfıınınıştır. Resmi 
nı::ıkanılrrııı \'t'rıUklrrl malümata 
r,örc, nıulınlefrt liderlerinden 
Dr. l:nıiliu Ochoıı. bir televizyon 
programında, Cumhurbaşkanı Ba· 
tista'> ı dolandırıcı olmakla ve 
hıılkın parasını kaçırmakla itham 
etmiş ve h:ılkı isyana dnvet et
miştir. Bu proı:ıramı evinde takip 
rtmrkto olan İçişleri bakanı, te· 
lc\'izyon mr.rkczine derhal polis
leri r,öndermlş \'e muhıııldet li-

ı /1 A)clın, Co~han :Emniyet tUmenı piyııde · bırlıklerl bu Un borough'da parçalanmıştır. 
~ t S \'ket ~r'ın İnebolu, ll~- Korcnın do •u erplı.e ınctc. aKunı Uça •ııı pilotu ihtiyat yiiıha
~ıııı:ıını~et Amiri Zuhtü Dlkı- torb:ısı tt•pc ı• drnılrn bır ınUl· ı ı Dnrry ile uçakta lıulııııan 
!~ ı.skendr.run, 7,Jle Emni~et' tcfık ılcrı karak•ıluna kor ı ya- arkada ı \'e se)ircllcrdcn 18 kişi 

!\U~rct Yaııcı'"ııı Yozgat, pı' an bir tııarruzu 3 n t üren o1mıi tllr. 
~ .. ~1'tun Emniyet Amiri A. gôğtis ıi ıi r ç rpı m:ılard:ın so J\kla ~ı •mayacak bir silrntle 
• boı Cano~hı'nun Ama~ya. ra puskurtmu•I rdir. nir ara· pike )apm:ıktu olanuçak hava 
t 

11
1', Emniyet Amırl l'akup !ık sa\ aşta Amerıkan a~kcrleri me~danının tam ortasına geldiği 

• ~un lılrrı.ifon, Aydın .Em· sünı;li \C hatta )Umruk kullan- anda infitak etmiştir. 
f a "tıılri Mtı tara Yüccl'ın mı•lardır. Jolın J>arry, pilotların çadırı 
':: llıba, Ankaro J~mni;>et kr Ha\ada Amcrıkan Bombardı· önUnde koca ının muvaffakiyetl

~ndt-n Remıi Tcnc;iz•in .m:ın uçakları duşm:ının do u sa- ni sr~rrtmeğe haı.ırlan:ın karısı 
ı.1k• Sinop Emniyet Amiri ltılınde k~ n malzeme depolarına 1 nın çı lı~la.rı arasında hayata 

tin ~r un'un Zile, Gelibolu !ı-enidm a ır akınlar ) apmı,tır. 'rd:ı clmı tır. 
lı:ı et Amiri Mehmet Yurda- • 

1 l\ırşehır. Mnras 'f mnhc1 ,-l1•111m•am• 
~ lfahir Maraı:ın Gelibolu, 

Acele ediniz 

Yalnız 4 gün kalmıştır. 

• 

deri İS) nn:ı davet oçu ile tevkif 
edilmiştir. Kendisinin yakında 
yüksek nıahkcmr.ye scvke~ilcce. 
•ı bildirilmektedir. 
Mısır'da hadise çıkaran-

Seyyahtan 
Medet ... 

Papeltilerln dolandırdılı 
Jlollandah karı kocanın hl
ka}csinl herhalde okudunu1. 

Dolanrlırılrlıklarını anlar 
anlar anlamaz alll're horrke. 
te geçml~lrr ,.e iki ::ün lçln
rle hrrlflr.ri ubıtnya te llm 
rdhcrml lrr. 

Klm ne dersi' drsln şn tıı. 
tlzm ıU,·a ı hakikaten mühim 
bir dA\a, 

nihlzi Cıılan bir tarafa hı
rnkın arlamlar hr.m ge. 
1iyorlar, hem de memleketin 
asa' t ini kotııyorlar. 

Hani, oı ada hıırnıta nıılıık 
çrkecdlmire 100 tane turJs. 
ti, şöl le ortalığa bir salıver
Lek herhalde rahat erlereğll. 

EC,'ET GÜRESiN 

Tunusfa 
Milliyet çiler le 
Çarpışma oldu 

Tilrl: 11 ııbtrler AJaru. 

Tunus, 6 - Susa şehri hapis
hanesinde bugün, mevkuf Tu· 
nuslu Milli>elçllcrle, Fransız as. 
kerleri ara ında şiddetli bir çar· 
pışrna vukubulmuştur. 

Tunuslıılanlan, 15 kl5i ağır 
surette yıırnlnnmıştır. 

Tunuslu nwvkıı!lar açlık gre
vi ilan ctnıişlcrclir. 

Dığcr taraftan, bugün Susa 
§ehriııde Fransız Ordusuna bağ· 
lı bir garaja bir bomba atılmı~. 
garajdaki olomoblllerdcn bir 
kısmı kurtarılm15tır. 

SiH'ıh taşıma yıısa~ına riayet 
etmediklerinden mnhkemeye ve. 
rilen iki Tunuslu hakkında bu
ı:ün. karar \erilmilillr. 

Bu iki Tunuslu, B er sene 
hapse mahkQm edilmişlerdir. 

--o--
Ceza mahkemeleri usul 

kanunu kaldırılıyor 
Ankara G (Al\KA) - 1929 

tarıhlııclen beri yürürlükte bulu. 

·~~ ........ ·~~\~ 
. ..... ""' 

ı-

Endonez~ a'lı bazı askerler, Çin ltıııdinile Wir.tminh'li komünhıtlere ı.arıı çarın maktadırlar. YU· 
kandaki resimde para almaclıın çarpı an asi.erlerden baı:ısı fundalıklar arasında glirülUyor. Ba 

ask rrlcr unlforma da giymemeı.tedirler, 

l 1 Ernniyrt Amiri Hasim 
it ~n Taşköprll, Ifüızığ Emnl 

1
1t( tlrj .Hn)r.i Cıın'ın Ceyhan, 
'(lhıı llıtıı~ ,,t Amiri Yusuf Zlyo 
t!I ~ 7.onguJılak Emniyet A· 
~l) Şoit 1'a\-ran'ın, Kars 

Türkiy re ı a Tkası A. O. nm 
EY L OL 1952 

lar mahküm oldu 
Kohlrr, 6 - Gec:en nyın 12 nan Ceza .,ıutınkenıelcrl Usuliı l\ları>il3 ada bir benzin drposuııda inrıtıik olmuştu. Yukarıdaki resimde bu ınrıtlkta yaralAnanla.r-

~~ Amiri !ahatlin Arslan' 30 "' ı ara, htanbul Emniyet 
ı "erınden \'ahit GGnalp'ın 

!ıi";· Ankara Emniyet Amirle
.~ ıı Sabrı Tıınccl'in Zon"ul. 

· Eınin füönüt'ün Uşak, 

Kesidesine h3zırlanınız 

Bu kesidcde 

~t Nedim GU\en'in Sınop 
kır Emniyet Amiri Sil· 

~ Cin'in hmır Emnl~ct A. 

Para. Altın ve Kıvmctli Esva 
İkramh clcrinden maada 

etine naklen Ak ar:ıu 
~et • ' J 

BAHÇELi BiR EV de Vardır. 
~ lıı Amiri ı-:mnıllah Yıl· 

ı ·.._ l\ocaıııı J<:mniyet Amiri 
' t rıd111·u11. ı t:ınbul 2 ncl 

ı;.h tıınıv,.t Amirlerinden Ab. 
ı.: t:ıı ltu1t1si. Pcker'in, Dıındır
;oı lld tıı~et Anılri 7.cki Snhin'ın 

KAZANANIN ARZUSUNA GÖRE KARŞIUÖINDA 

EViN BEDELi ÖDENiR. 

30 Evllıl 1952 kc ldesinc istirak icin 

' rı0 11kları yerlf'rde hirinel sı· 
~ bö/ts Enstitiisil Yübrk 'J'oh· 

il uınu nıezıınu naşkoml t'r
A lı kıcteın ınrası gelmiş bulu
t ~,~ır Emniyet kadrosundan 

en ırnc 

10 EYLÜL 1952 AKŞAMINA KADAR 

Utuay•ın r:mni)ct Grnel Mıl· 
ı.. ın kadrosundnn lıl. l~emal 
~ıı:ıd • İstanbul Emnhet kad·ı 
~~ır.a11 Galip AYlav'ın bulun
~ ~a.11 lerterdc, Tokot EmniJcL 
ı~'ı ~da~ M. Şukrli GU\ en'in 1 
1~11 ekırda(: Emnıyct kaclro-
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Biıyilk Postahane kar~ısı 
İstıktnı Caddesi 339 
Bil) lik Kardiçah han 
Özler caddesi 

<.tı~ ~bdUJkadlr Boran'ın Ak 
ı ti ı~ınci sınıf Emnıyct A· 
~ l:~rınc tc~flan. \'C LUlebur. ~ 
r11\ nl)et Amırllğlnden Ba· 
1~1.111.'lllrinde bulunan Hikmet 

150 liralık bir hesap açınız 

Hesabınız varsa arltırmız. 

ı. eı >._n ElAıı~ lklııci aınıf Em-ı 
'd r llılrliğine ta3 in edilmlı· 
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'-..... A..M mfı.setımizle mGtcna ip olup CUMHURiYET 
"'·..__ olmadığı, Uzcrınde durulmağa 
lt~-'ll EHEl\11\tİ\'E'rTE de er bir ke)fıyettir. 

.\ LArt YENi !STANBUL 
~ n~tııı • 

ııı, 3 kalede, GI. Riıtgway. İlURE!lilllE 
ı. ·tb~)1'lıetinıizl ıi,>aretl mu· 
'il': 1 e euntar )arılmaUa· llir Damla sütununda Be. 
tJı !:111 

2
• • dli Faik şunları -azıyor. 

tq. llıııı 1Yıret \"e incelemelerin Amerika Bu,> ükclçısl. c l 
~ · ~ltı~et ve ı.arureti acık. 11e ıki kuçük çocuAu ile hır· 
0 'b 1 başkumandanın, mils· likte, Boğ:ızı yUıerck gecmış: 
~ b~l tıarekU alanlarını ve Doğrusu aşkolsun. Elçi de· 

1 *h, ,~el!'rln hususlyetlerinı. diğinız de iste böyle olur. Sa-
~ıırıı 1ntdidrn hllmesl \'C !iğ dece diplomasi alanında drlUI. 

1 lır, ~ kadar tahi! ne ola· cpor meydanında da menıle-
trı ~e tnerika ordu mensup. ketinin tcmsılcısl, propagan· 
~l:trııııunıunıı cfkArının Türk d:ıcısı ... 
tthraııı n Koredc gosterdl~i Sahi elçi dediniz de aklı· 
~· ll:ıı}~~l.ık t~blolarındtn son ma gt'ldi: Kuzum biıirnkılerın 
~ Oru1 -tınıizın harp ı:Ucil romatiımalarından, si~atikle-
~ •~rıh hakkında kAfi derece· rınden hiç haber var mı? 

' tP~h· l'llalOmatı \•ardır. Fı- Acaba bu yıl nerede ıstirn· 
ııat ve sıl&hımızın ha· hat edect'kler? 

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

UNUTUi.AN 
.ı\DAlll 

lliadlr Nadi, Tc' fik Fikre. 
tin ulum ıldönıiınü ınüııase
beti> le .) :ızdığı başmııkııledc 
dİ.)or ki: 

Te\ fık Fikretin ölüm yıl 
dönıimli bu sefer de söni.lk 
geçti. Bilyük adamı törenle 
anmak şöyle dursun. ondan 
şb)le ık! satırla bahseden bir 
) azar hile çıkmadı. Zaten şark 
ta unutulmıık esastır. Toplu. 
mu be lcyen değerler son de· 
rece b:ısıt oldu~u icin hayatın 
dlinlc 'e varınlıı ılgisi azdır. 
Şarkta günli gününe yaşanı
lır; eçnıişten hız alınmaz. ge. 
lrcek araştırılmnı: Onun ic:in 
sark mıllc lermın geli$ıml ye. 
rindn c;ı arr~ " a ,,.ava• olur 

inde 1\,ıfrclrtııvvnr'da vuku bu-
l n knrr,ınılıkları tertipten sa.mk 
olanların duruemat:ırı bugli n la· 
manılanmıs vo mnltkcnıe blrtuıı 

kıınunumuzun nihayet taınaınıle dan biri taşınırken ıoruluyor. 

Jnıklnr hakkındaki kararını tef· 
h•m etmiştir. 

Huna ~öre, ilk drfa idama 

) Urürl!lktctı kaldırılmasına ka· 
rnr \ erılmlş ve Adalet Dakıınlığı 
tarafından uzun zumundan berı 
i.lzerınde çalışılmakta olan yeni 
Ceıa .Muhakemeleri usulU kanun 
tasarısı hıızırlnnarak Meclise 
se\ kedilmlştlr. 

ip tiz ıa Pasifik pakh 
mahkum olan Mustafa llamls' 

1 
trn sonr:ı, Fnhrikn Brkc:ilerindc'l 
'1uhamnıet Jln~:ın El llakari oc 
Olum <'<'Z:ı~ına <"nrptırılmıstır .. 

Di~er sanıklardan l:J kisi 
hekkmdn da nıahkrnıe 1 nn 1~ 

1 l'nc ar:ı:ı;ında dd!lccn nltır ha 

Y.enı tas.arıda .Yemin sekli de Watson her hangi bir başbakan konuşurken 
dcğıştlrılmıştlr. Jlurırı ıırc tanık ' , , • • ... • • .. '• 
Ve bllfrkişller mahkeme hlllU·ımUha/efef /telefinin OnU UyUfabdeceg/n/ SOylecJ/ 
runda edecekleri yemin eskisi· 

11 
., •• ~ , 

1 • AJI h k il · llkU" n Uı~auirr9"ı_I 
ne t.'.ıveten ı a ıne ·c ınesınl SAD \HA rll!li SÖNMEZ 

Moskovayı 

Düşündürüyoı 

pis ce11lnrı \'t'tmisllr. 
de soylcmekllr. j • llil4irlJ1or • 

4GO rnaddryi ihtiva eden ta· 
sarı ayrıca Acil hallerde kö~· 
muhtarlarına da PV arama saliı 

Mo ko"a il - Simdi he:neıı 
hemtn kat'h etle anlasıldığına 
göre Ru~ya, komünist Çin ve Mo.. 
golistan Pıır.ffik Paktı karşısında 
alııeakları emniyet tedbirlerini 
mfüakere Eılmektedlrler. 

1 
Sanıklardan 14 kişi ise bere. 

at ctmir; ve hunlnr derhal seri b"~t bırııktlll'ı'lartlır. hh·eti veı mektedir. 

YARIN SON FIRSAT GÜNÜDÜR! 

KIZINIZA ÇEYiZ MASRAF!, KARINIZA 

ASTARAGAN KÜRK, iNCi GERDANLIK 

VEYA PIRLANTA KOLYE KAZANDIR· 

MAK ISTIYORSANIZ, K E !°" D I LE R i NE 

HABER VERMEDEN 

AKBANK'A 
NAMLARINA 250 LIRALIK BiR HESAB 

AÇINIZ ••• 

SÜRPRiZLERiN EN 

31 /Ekim/ 952 

CTafsilit ii§elerdekf 
el broıilrlerinde ... ) 

GÜZEL) 

Ankara, 6 - İstanbulda Onı leline alt btlai~!ni objektif t~l· 
\•crsite profesorleri !SnUnde } ap kin isinde kullaırr.ıp, kütleler 
tığı mm affakı} eti ı rpnotıwıa tee üıerınde hey re an uyandırmasını, 
rübeleri billlln memlekette dik· onları inandırmasını bılnıi~tir.t 

1 
kat ve alAka ile takip cdılrn ip •• - Tarihte meşhur blr hldl
notiz.ma mütehassısı Doktor se var mıdır? lt.••llı bir l'lçl bir 

1 Watson Tre\ illlon ıehrlnılze gel devlet başkanını uyutup l&tedi#ı· 
ı miştir. ni yaptırabılmlı midir? 

Miltehassıs sevimli ve konuş· •- Evet vardır. MeselA Ras· 
kan bir adam. Ve gUr ka !arının potin, Romaneı!hr zamanındıı 
golgesi altına çekılmiş açık renk devlet başkanını U)'Utmu~tu. Bu 
canlı gtitlt!rıle karfılasmaktan politika makudiyle yapılmıı bir 
ne olur ne olmaz uyuyu\'erlrlm ıpnotlzmadır. 
diye korkuyorum. Dunda şart, elçtnın devlet rei 

O, ağrı hissetmeden nasıl dl; sinin dini, ahllkt ve maneV'l 
çcktlt!lni, bir kadının a:!rısız na- prensiplerine aykı.rı bir telkin 
sıl doğurtulduğunu, lpnotlzma yapmasıdır.• 
lle yiıpılan bir :ımellyattnn son c- i\IegeJA bir baibakan bir 
ra dahi hnstnnın ıstırabını duy. parllınentoda konu~uı ken mu na 
madığırıı anlatıyor. Tarihte ilk lef et lıderi ıizın •ı 1ı bir ıpni)tiı· 
defe ipnotiımanın bir tercUmıın ma mlıtehassısı olda 'e başba 
\'asıtnslle memleketlmlıde yapıl kanın kar§ı&ına ot•ırsıt onu{! ko 
dı~ını söylüyor. nusmasmı ve nutkunu istedıği 

ısı politikaya dHkmek lstlyo mecraya silrukliyebıilr mi? ): •· 
rum. MUtehassısa Ank:ıranın bir hut o sahsı uyutal)ilir mi? 
de\'lct \'e politika merkezi oldu c- Eğer konusan şahıs mu. 
ğunu söylliyorum. De\'let \'e po halofct llderınin bu kudretini hı· 
lltika adamlarının uyuma \'e u· lı)orsa ve senelerce e\·,·el dahi 
yutma .bahsinde dlter şahsiret olsa bir kere lpnotlıma edilmiş;e 
terden bir farkları olup olmadı bu mUmkUndilr. Aksi takdird~ 
aını soruyonım. hayır.» . 

GGlilyor. ha ·atında ilk defa Konuşmamız devam ediyor, 

RuslAr Paıifik Paktının Jı. 
pon militarizmini tekrar canlan· 
dıracağını \'e Uz.akdoğudakı mil· 
letlerla Rusyaya karşı bir tehdit 
meydana Jletlreceğinl iddia et· 
mektedirler. 

Tahminlere göre Mosl:ovada 
cereyan eden müıakerelerdt' ba~ 
ka meseleler de 5:llrUsulme.rte 
fakat bu müsterek Rus-Çin- to~oı 
emnl)et tedbirlerine hepsinden. 
faı.la ehemmiyet verilmektedir. 

MU;avirlerin kanaatine ı:öre 
mUzııkerelerin sonunda Oe mem. 
lekct bir tebıı: neşrederek Ko. 
rede barış ıayrf!tlerlnl Ameri· 
katıların baltaladıklarını, Pasi· 
rlk Paktının Japon milltaritmini 
canlandırmaya matuf olc\u~unu 
ve dolayıelle Ru~)a, Cin ''e Mo
ğnlistln'ın müşterek l!mniyet 
tf!dblrlerı aldıklarını illn edecek 
tir. 

l'ılarefal Stalin dun gece l'ılo. 
goli&tın Halk Cumhuriyeti Haı· 
bakanı Çedenbah kabul etmiştir. 

--"fi--
böyle bir sualle karşılaştım dl kadınların erkeklerden daha ko· Eski Yugoslav konsolo• 
yor ve llAve ediyor: tay tı) uduklarını söy!Uyor. Üç 
•- İpnotize cdllec(!lı: şahıslı- ya5ına kadar çocuklarla yetml· sunun kokteyli 

rın uvumalarındakl surat meslcık ~ınden yukan ihtiyarların \'e 
lerindcın \'e taşıdıktan sıfatla· akli mıılCı!iyeti bulunanların 11'· Yugo!lııvyanın eski konsolostı 
rından ziyade kendi şahsiy~tle· notluna kabul edeml~·eceklerlni ve Kraliyet taraftarı mUltfcl Yu-
rlne ba~lıdır.ıı anlatıyor. goslavların ba$kanı bay Zitchek, 

er- Fakat politikacılar gı:ınls İpnotizma mütehassısı Ankarıı diln uat 18.30 da kl'ndl e\·inde, 
kütleleri telkinle sPvk ve idare. Gaıeteciler Cemiyetinin ricasını Eski Yugoslavya Kralı 2 ncl Pi· 
ye mu,•affak olmuyorlar r.ıı? kabul ediyor ve şl'hrlmizin bU· yerin doğum yıldônilmil dola~"l

l\fe•elA Hitler de vfya Musso yillt bir sinemasında bUtlin tPc· siyle bir knkteyl verml$tlr. ToJ). 
llnide lpnotlı.ma kudre•t ~ok mu rGbelerlni yapmıık \'&'dlnd~ bu· tantıda Bulgar ve Romen mUlte
ldi? lunuyor. ~nOmUzdekl cumarıe~ı cller de haıır bulunmus ve ıec 

cı- 1'.."vet onlarda ıfa bu kudr('l gecesi bUUln Ankara bu harlkU· vakte kadar samimi bir ha\'a l· 
~'!'·~~!Jll!•l!IJll•~~"!'••~~-!!!!-!l_!_!ll!!!!!!!!~~~va~r~d!_!ır~rı~f e~s!!t'l~A~J~T~it1~~:,.~k~P~rı~t'l!_!!lm~ll~-~l~A~d~e ~&~ah~n~e;.!l~er'.!E''._~~11~h~lt~n~l~a~ca~k:!tı~r:... -- ~lnd e e lenilmlştlr. 
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Turistlerden bir ırup Akrapol tepe inde e ki e er leri geıerlcrkeıı 

IBIR GEZil 

İstanbul • Ati na 
Bir arkadaşım ''ardı. Ünker· 

sitedeki dört yıllık öğre· 
tim sırasında, Stileymaniyede
ki yurtda kalmış, fakat bu za. 
man içinde, Ayasofya ile bir
lıkte İstanbulu ezen büyük e-
er Süle)maniye yapı ını bir 

dda olsun zb aret etmemi~ti. 
Ona, size ibadet için Süleyma
niyeyc niçin gitmediniz, diye 
sormuyorum. Yaluız eski işçile 
rimlzin emekleriyle, kabasiyle 
'e mernıerile tas üstünde, ca· 
mında, çcrçe,csinde, hattında, 
tezyininde neler yaptıklarını; 
sanata karşı en derin saygıyla 
görmemeniz İstanbuldan ayrı
lırken bir eksiklik değil mi~ 
Demiştim. 

- E\et, dedi. insan, elden 
tutma a, yol göstermeğe, ne 
bile~ im bir hatırlatmağa lhti· 
~·aç du) U) or da ondan. 

Bu teşebbilse son yıllarda, 
Türkiye Turizm Kurumu giriş. 
tı. Önce 5ehir içindeki tarihi 
anıtlardan başlıyarak, i tanbul -""""··· 
civarlarına doğru bu gezilerini 
~ aptı. Kurban bayramında da ıııUludag. 
ılk olarak ~ urt dı§ı seferini 
tertipleelı. Bu sefer, büyük bir 

upurunda iımirll llı.l genç kız dans ederleri.en 

Yaıan : ki) eden istenen en kıymetli 
hediye ... rağbetle karşılandı. Fakat l ol· 

da çekilecek sıkıntılar tahmin İHS.tlN ;lDıl 
edılmberck ... 

Drahminin enfliıs~onıı karşı
sında milyonerler, milyarder· 
ler ~ayılamıyacak kadar çok. 
:ııil~oner olmak çok kolay. Ilır 

O 'iin büttin lOlcular, akra· 
ha 'e do tları Galata rıhtı· • mında toplann11,lar. lOla çıka· \e ,ucumuze güH:nle bakabl· 
cak upuru beklıyorlardı. lir mi) iz? 

Türk lira-ının resmi kuru 
3800 drahmi, kur dışı 4000 

•Bandırma& \•apuru bir gün 
once bozulunca onun yerine 
•Uludağ• gondcrılmiş de, \'a· 
pur temıılcnnıe i için gcciki
) ormu . :\'ıha) et •Uludağ• gel
di. Birbırlcriııı ezen ,.e çiğııl· 
) enlerın çığlıkları arasında ge. 
miye binildi. 655 Atina yolcu
sundan başka izmire de 160 ı 
aşan ~olcu alındığından \'apur 
bir mah~cr halinde ... Numaralı 
yerler dı ında, ilişecek \'eya 
geceyi geçirmek için kı\Tılarak 
)arı uzanılabilecek bir yer a
rıyanların sa\·aşı saatlerce sür. 
dü. Vapur dört buçuk saatlik 
bir ı;ccikmc tle yedi ı;ün süre
cek seferine çıktı. 

drahmi, Bu p:ıha\ılıktnn en çok 
ıstırap çekenlerin memurlarla 

Gümriık mua~enelerinın uza- işçiler olduğu görünüyor. J<:ıı 
masından dort saatlik bır küçük ölçil 100 drahmi, Bunun 

gecikme ile sabaha karşı kal· la ancak bir bardak su içilebl· 
kan •Uludağ& Pazar akşamı liyor. Su içen turistlerden bu 
~ olcularını Pire~ e çıkardı: Gi. 100 drahmi alınmıyor. At inanın 
dcnler turist olduğu halde, ağır suyunu güçlükle içenl<'r, 
yolcularını, diyorum. Çünkü İstanbulun tNko unu hasretle 
bizde umumiyetle yolculuk bir aradıı:.-r. Sordum: 
cefa ve çile işidir. Halbuki, tu· - tık düşünceyi kuranlar-da 
ristin adı üstünde, böyle olma. acabı bu suyu mu içtiler? 
ması gerekir gibi düşünülcbİ· cc,·ap verdiler: 
lir. Bu gezide ise durum tersi· - Vaktile Atinanın su~ u iYi 
ne oldu. idi. Şehir kalabalıklasıp ihli· 

Yunan gümrükçüleri çok kı- ) aç çoğaldıkça, diğer sular ka. 
sa bir zamanda mua)eneJerini rı.tırıldı ve bugünkü hale gel· 
bitirdiler. \ 'e herkes kendini di. 
derhal sokağa attı. Ati nada biı· Gerçekten, ilk medeni) eUn 

UI d "' ll b' tün çalışmalara rağmen otel tc- Egenin doııu \e batısında fıckır < u a6ıı ~o u ır ''ap~r. . . ld 1 ıs w 
< Saatle 17 mil gidiyor. l'z. min edılemedıği anlası ı. Yo. rnasının iklimle ilgi 1 olsa ge. 

mir yolunu öbür \'apurlara ı:ö. cular teker teker vc?·a grup rek. Diğer yerlere göre, Ege 
re beş aat kadar kısa bir za. grup ba:larının çaresıne baktı. bölgesinin, denizi başka deniz. 
manda a tı. Körfezi yararak lar. Otel bulabilenler ote~lcre, bu Sahilleri ba~ka sahil, balıgı, 
sahile yanaştı. lzmir, 30 Ağus- lamıyanl~.r da gecelen tekrar zeytini, inciri, üzümü, tütünü 
tos büyük Zafer banamını kut- vapura donerek kıvrılıp uyudu· ba~ka. Havası başka. Gelismiş 
lamış ve ertesi ı;:ü~U için Kur- l~r. K~;s!_layıcı .oıa:ak. ~el~n A· 'iıcut, güzclle~miş çehreler ve 
ban Ba)Tamına hazırlanıyor. t~n~ buyuk ~.lçılifı bırıncı kıl- diişünen dimağların hücreleri 

~·1-1{·;-·r·a·A·s·r::A·ir ·1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

Kral Faruğun devrilmesinde 
beş kadının yardımı oldu 

1 : Nahas Paşanın refika!ıı Zey
nep Hanım. 

Vaft Parfüi başkanı ~ahas 
Paşanın 40 yaşlarındaki e~i Zey. 
nep ilanım bugün l\Iısırda guz!.'I 
!illi ile me~hur bir kadındır. Pa· 
şa iktidara geldikten sonra Zey. 
ııep Hanım da koca:.ı ile birlik· 
le sarayda yapılan resmi kabul
lere devama ba:;lamı~tı. Cinsi 
latiften müstesna yaradılııit:ı l mahlüklara bol iltifatlarda bu· 
lunmak itiyadında olan Kral Fa 
nık nceleııse Xaha:. Pa~anın gü. 
zel hanımına kar~ı lakayt dav· 
ran:ırrık hnnıma hiç ehemmiyet 
rermcnıişli. Kralın kendbine 
kar~ı bıı tnrzela harekeli bunun 
tamamen aksine intizar eden 
Zeynep Hanımı fena halde si· 
nirlendirmi~ti. 

Kralın son rlrfa Ba~bakanlık· 
tan uzaklaştırdığı :\'ahas Paşa 
lsviçreye giderken Zeynep Ha· 
nım Kahirede kaldı. Sık sık Su· 
bay Klübilne devam ediyordu. , . ~ .. 
Catı ı altında geııç ~ub:ıylardan Prense I· C\'Zfye) ı .~'":~bc~:ısınf 
)aşlı ve haris generallere ka· f~da ~lıncğe k?.dar guturmuş. ve 
dar muhtelif rütbede :.ubayları b!r rı~ayete gore sara):da Kral 
toplı) an bu klüpte çe itli yol· l'aruk a ço~ baf:.lı ve. ılk mer~ 
suzlukların dedikodusu yapılır halede te~·kıf edılmcsı gerekil 
\'e bırçok entrikalar haıırlanır· ı e~hasın kımler oldu~unu, da.rbe 
dı. Ccno\'a ile Kahire arasında yı.haz~~ı)ar~ g~ıpa l renscs l'cv· 
mekik dokuyan gizli kuryeler \a zl.} e SO) lem ıştır. 
sıtasile kocası ile muhabere ~· 4: Ana kr.ıliçc Naılı. 
den Zeynep Hanım subay klıı· Kral Faruk'un son zamanlar
büııi.i.n gayri mem.nun unsurları· ela :'ılısırdaıı para ve pasaport 
nı ~ı~ araya "etırerck bunları ı::önderlmedigi ,\mcrikadaki an· 
teşkılatlan~lırdı. fc;.le bu ~ebeke· nesi ~:ıbık kraliçe :\"aılıyı :'ılısır 
niıı kurduı.:ıı a~ bır balık yak:ı· kaclıııları arasında scvcıılcr pek 
tarlı. llu balık, ~ahas Paşanın çoktu. nıı mııhitlcrdc ana kra· 
güzel ve lehlıkeli karı.;ını çok liçeniıı 1''arıık'a inkisar cttigi hi· 
sinirlenelirmiş olan Kral Fa· liııınckte \'e kralı fena bir aki· 
ruktu. belin beklediği tekrar edilmek· 

2: Kral raruk'un birinci karısı te idi. Ana kralıçc l'\azlıyı se-
F ·d ven kadınların kocaları \'e O· 
trı e. ğulları üzerine yaptıkları tesir· 

Kral l<'aruk'un cınsı latife ler on ı.amanlarda Kral Faruk 
men up dfi manlarının en kııv· aleyhinde l\tı ır umumi hayatın 
\'elli ~e en tehllkelilerinrlen bl· da çok fena bir hava meydana 
ri de birinci karıc;ı Bayan Feri· getirmişti. 
de idi. Erkek çocuk dünyaya 
getirmedi diye boşadıl(ı bu gii· 
zt-1 kadının :'ılısır haricine çık· 
ın:ısıııa ,·e bir b:t'lkn erkekle e\'· 
lenme ine Kral Faruk mus:ı:ıcle 
etmivordu. Uzun seneler krali· 
çelik tahtında oturan \e içlerin 
de yuksek rlitbeli .;ubaylar ela 
lıulıınınak üzere Mısır şahsıyetle 
rınôen birçoğunu tanıyan Feride 
kendi ine reva ~örülen mıı· 
ameleye mlite,·ekkilane boyun 
cğemiyurdu. Xahas Pa~anın ha· 
nımı tarafından pliınlanan tcşki· 
lfttın meydana gelme i hu usun
da s:ıbık kraliç'cnin de mühim 
rolll olmu tur. Bayan Feride, 
kendi i kraliçe olamadıktan son 
ra Fnruk'un kral olmasına ta
hammül edemiyordu. 

3: 17aruk ·un hcnışire'i Pren~c~ 
l'eHiye. 

Si) asi bazı mülahazalarla ken
disini traıı Sahı le e\lendiren 
ağabeyisini a,ıa afCedemiyen 
Pren es Fe,'Zi) e kral Faruk'un 
ikinci defa evlendiı;ti :'\' eriman 
Sııdık ile büsbütün anlaşama
mıştır. Prenses Fe\'ziye, bir er· 
kek çocuk doğurduktan sonra 
kendisini Kral Faruk ile temas 
ettirmiyen Neriman Sadıktan 

1 

son zamanlıırela nefret etnıeğe 
başlamıstı. Bu şiddetli nefret 

5: UıiriH SrCik ilanım. 
Sorbonnc'da hukuk tahsıli 1 

~ apmı çok zeki bir kadın olan W 
yaşlarındaki Duriye Şerik lla- ı 
nım .'fısır k:ıdııılıliının haklnrını 
te Tim ctmiyen Kr:ıl Faruk'ıı 1 
devirmek için şiddetli mücadele 
edenlerden biridir. 1 

Bu hanımlar şimdi Kral Fa· 
ruktan intikam almış olmaktan ı 
çok memnun \'e mngrurdurhır . 

('el ircn: n. AK~I:I, 
---·-------- ı 

O. P. Umumi idare 

heyeti topf antısı 
Ankara. 6 (llu usi) - nc. 1 

mokrat Parti Umumi idare He
yeti bugun de öğlcdrn sonra 
Başbakan Adnan l\tenderes'in 
başkanlığında toplanmıştır. İçti 
ıııa geç 'akte kadar deYanı etmiş
tir. 

Pol Porter Ankaraya 

geldi 
Ankara, 6 (,\ııka) - Karşılık

lı Güvenlik Tr kılalı .ı\ nııpa Ö 
zcl Temsilciliği Yarclımrısı Pol 
Porter bu sabah Ank:ıraya gel
miştir. Pol Porter. burada Ame
rikan yardımı ile ilgili me\'Zll· 
!arda aliıkalı makamlarla temas 
edecektir. 

a •eşal Fevzi Çakmagııı 
Anadolıı'ya geeişi 

Mustafa Kemal Paşa verdiği kısa cevapta «Fevzi Pcı~ayı 
geldiği yere iade edersiniz» diyordu. intizar etmediğif11 

bu cevap karşısında çok müteessir of muştum. . 
-·ol~ 
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:\lıı tara Kr.nıal ra ~ıı 

ih• makine ha~ınıla 
Yaııılan ıııuhalırre 

A nkaı adan müsbet cevap 
bekliyordum. Fakat biraz 

ı;onra beni dışarıya çağıran 

İsmet Bey, .:'ılııstafa Kemal Pa· 
şanın şu kısa cevabı verdiği 
haberini getirmişti. 

·l-'e\'Zi Paşayı ~eldiği ~ere 
iade edersiniz.• Hiç intizar el· 
ınedi/iiııı bu CC\'ap karşısında 
çok mlıteessir olmuştum. Bu 
meselenin hemen o gece ıyı 
bir surette halledilmesini gü
nlin şartlarına göre el7em gô· 
ruyorduııı Bir bahane ile Fev
zi Pa anın yanından ayrıla
rak tell!r:ıfhaneyc gittım :'il.ıs 

lafa Kemal Pasa makine ''•• 
~ınıl:ı lırııi bekli) orıiıı. Fevzi 
t•asa hakkındaki nokl:ıi ııaz:ı 

rıını hatıratımın diin;ctl i.ı :ııııı · 

rl,ı lntışar ettigi şckl 1 clo'! tekrar 
ladıktan sonra, kab ıl ve tas,·ip 
buyurmasını eski bir arkad;ı~ı 
sıfatlle ı rarlıı rica ettim l\fe· 
sele şu tar7da h1Hedllcrekti 
Saffet Bey ııı ... ı..ı•"I ha•ında 

lılustafa Kemal Pııcarfıın &lmış 
olduğu nı~all a~:ığıd:ı vaıılı 
telgrafı Fe7Zi Paş t'l\ Vt!:ecck· 
ti: 

affııt l~ey 'asıtasile 
Fe\•Iİ l'aŞlFI 

\nadolııya ı::c ·• • ının• meın· 
r ın olduk lloş gPı ı•ı•iz.. Atı· 
kara~a teşrıfınıe iıı•!ıar ccliyo. 
ruz. 'llirıııetlcrlmiz. 

.'\lmtafa Kr.ınal 

T>ıiicr taraftan bana da ·his· 
set ti ı mcden Fevzi Pıışayı ncza. 
ret altında acilen trenle An· 
karaya gönderiniz• emrini 'er· 
ınlştl. 

Fr\'li l'.ı :J\a \t'rilcn 
Tdgrnr 

Makıııc ba.ıııd.ıkl nıuhcl'le"C· 
ınız şırı e ile ''apıldı~ı icııı 

bir hayli uzun $İİrmiiştii. 'fcl· 
J.!rafhııneden dönclliğlim ... ~ııırn 
Fr\Zi l':ı~a lıcı,liz i lirah:ıte ı:c 
kilınemişti. ı\dapıııarı :ıhval! 
h~kkınıl:ı konucnıağn ha~l ımıc. 

tık. Ru smıd~ l\lustafa l'<'nı,11 
Pıı~a tarııfıııclan not ettiri:Pn 
telgr:ır S:ıfır.t Rey tıırııfıııcl:'n 
krndisine wrilmişti. Tel;;r:-fı 
okuyan Fevzi Paşa: 

- '.\Ilı tafn Kemal P:ı~a haı 
retleri Lefkede hulıınduğuıııu 
ar:ıb:ı n:ı~ıl hab~r aldı? 

Oiye sordu. llinhaşı Saffet 
Bey yıızüıne haktı. Vam·eti Pa
ı:aya hissettirmemek liızıındı. 
Derhal ı;" ee\'abı verdim: 

- Bursadan G<'yveye hare· 

- du. Trenin hareket vakti SJ 
r::-.. duk. daha bir saat varınış~ıı;. 

Rahmetli ~Iarc~al Fevzi Çakmak 

ketiınizden enci her konak 
mahallinde :ıııı:.tafa Kemal Pa· 
şa ile telgraf basında muhabe· 
rede bulunmağı kararlaştırmıs 
tık. Saffet Bey sizin Lcfkeye 
geldiğinizi hUrmctlerjnizle 
~lu laf:ı Kenıal Paşaya bildir
miş. o da not olarak size imdi 
\erdi)!imlı tel:;:rarı vazdırmış· 
tır Fc\ zi Pasa gerek bu iza. 
hattan ve gerekse Mııstara l\('
ınal Pa~:ıııın Ank:ıraıfa kendi· 
sine intizar eııti~inden çok 
memnun kalmıştı. 

Millet trcrübrli bir 
Knmanclan kaıan1111~tı 

Ferzi Pasa ile hareket ıam::ın 
!arımızı kararlaştırdık. Pa 

şa hemen erte'i ı:ünU. \'ani 26 
nb:ında trenle h:ıreket edecek 
ti Kendisine ,\nk:ır!ı treninde 
güzel bir kompartıman hazırlat 
mış. maiyetine b1r 1ahlt ile bir 
hizmet neferi \'crmı~ıim 1 lerl 
miz bittiği ıanı:ın !!iin ai!arıyor 

de erkenden yola çıkac3 tati· 
Arkadaşlarıma icap ede11

111dJO 
matı vermek üzere ya~et'1r 
ayrıldım. Biraz sonra saıısD 
birleşerek beraberce tıe 5' 
kahvaltısı yaptık. Bu sure şt ı. 
baha kadar yiç uyuın81111 ~' 
Yorgunluğum katma~_ıstı0 ~' şeli ve ümitli idim. cunkn ıtı 
kara. daha doğrusu bDtil ubt 
Jet, bir gün sonra teı:r :rtf' 
bilgili, mazisi şan ,·e şe c'ı 
dolu bir kumandana ka\'U~fft 
tı. Trene binerken rnU' 3ııJJ 
kiyetıer diledim. HeYeC 
boynuma sarıldı: . ~ 

- Eğer millet idare 'ec b1 
kadderatını eline alınış iS ;u·• 
sizlerin himmet ,.e ga.Yr 
olmustur. ıol" 

Dedi. Tren istasyonda ti t 
lanmış olan halkın aıı:ışla 
rasında hareket etmişti. r ı 

(~ 

I,_ T-un-·st-lik- para 

Crkanlacak 
.tıık4ro .tfıın#t ~ 

Ankara, 6 - Maliye B~ 
ğı bugilnkU kambiyo rdi 11!') 
yeni başta ndüzenfüerck ,15 ı~ 
karar \'ermiş Ye bunun jçın 
kiklere girişmiştir. Bu ar.ad• Ol 
ristik bir paraya çıkarılın.ası 
kararlaşmıştır. <I 

Buna dair kanun tas.arısı • 
kınd "'.\fecli~e se\'kedilecel.:tir· 

Koratepe'de kotı~d 
devam edilecek"" 

Ankara, 6 (Hususi) - ~ı 
Tarih Kurumu adında t947 ~ 
beri her ~·ılın sonhaharınd• ~ 
dirli ilcesine baıtlı Karııte 
vapılmakta olan arkeoloiiJ: 
riyala 9 evliılrle tekrar bJ ~ 
nacak ve Hitit Hh'rro~Jlf ;ısı 
~ının okıınu~ıınıı ~a1!1:1"lln ~ 
tarı \'rrmis ol'>n hu miihil11 r.'' 
nın nilıai rıınorbrının ,'llyı 6' 
ma~ı irin 2etekli hazırtık1'r 
hallincle bitiril<'<'ektir. ~ 

:\fiizPler Genel Miiclürlii~1~ r 
ri~tik bakımdan pek önPl1i r"~ 
lan Karatene eesrlerinin r ı;ıır 
ra~vonu İ$i için icabedt'11 ~ 
ne~i ayırmı~tır. Profe~or ıı:ııll 
~ert \'e noccnt Bahadır /1, ~ 
refal\ııtincle!d ilim heyeti ;o1 
mizdeki hıııırlıkhrını tıi 11• ,.,. . 
ten sonrıı 7 eyhilde Adan•·~~t 
te\'ecrihen hareket ediP ' t\ 
ro•ların rte!?inde bulunan J 
tepeye gidecek ve ekim •'~ı 
!arına kadar onda caıısaeJ 

Ah u in anlar, hiç bir 5ey· 
den memnun olmıyan ga· 

rip nıahliıklar ... Yaz gelir 'il· 

caktan ~ik:het eder, kışı ara· 
m. Kıl) gelir; soğuktan ıiikayet 
edrr, yaza hasret çekeriz .. 

C~~A@E~~~~ 
d·rdif 

getirmeğe bile mukte 1 ,ıt 

Bu senr. devamlı sıcaklar !aza, kışa dair Fuar, gerçekten İzmlrin e- tıbı Em·er Ozalpın, otel bul· için en bol ,.e en yararlı malıe 
koııomi hayatında büyük de- makta büyük yardımı dokundu. me olmuş. Belki bu nimetler 
i!islklik ~ apıyor. Bu şehire . .. büyük ellere zeçip halk bol 
gcni5 hareket sağlıyor. istan- pıre .~avas.tan çok zarar gor- bol faydalanamaz hale geldikçe. 
bulun gecekondu .,eklindeki gü muş. Bır !ı'Ok ) ıkı?tılar ~a- de, bu böl:e yaratıcılığını ve 
rültO ve perişanlık örneği. la ortada duruyor. Atınada ı e verimliliğini diğer bölgelere ve 
ba ıt, derme çatma güya sergi. bu yaralar tamir edilmiş. Söy· ıııılletlere devretmiş .. 
si de İıitanbullulara yük olu- lendiğine göre yalnız Atinada Pırede ve Alinada her adım. 
yor. Fuar gazinosunda bir ka· 3600 bina )ıkılmış. Sa\·aştan da, 'fürkçe konuşan, Türklyc
rablber ağacının dibinde Özcan bitkin bir halde cıkan Yunanis elen bir batıra naklcdcne rast
Ergüdcr. Özer Esen ,.e dH!rr tan önce harp tesirlerini sil- laınak mıimkün. Hcşiktaşın 
arkadaşlarımızla otururken, bü· mek için bir bakanlık kurmuş .Köyiçinden, Beyaı.ıttan, I par· 
tün bakımsızlığına rağrı:en İs ,.c bu Bakanlık epiyce işler ba- tadan, Aksaraydan, Niğdedcn, 

herkeı;i takatsiz bıraktı. Bii· 
tün gün terlemekten, ter sil· 
mekttn iş görnıeğe pek ar. ,.:ı. 

kit bulabildik. Hemen her ta· 
rafta konu'lma menuu •arak· 
lar oldu. "Se Trumanın nutku, 
nt ;\Jısır ve franda nziyetin 
aldı~ı ~ekil, hatta ne gü1rllik 1 
kraliçeleri sı<":ık kadar alikıı 
uyandırınactı. llt'r taraftan ha· 

Bu seneki sıcaklar - Eylül girdi mi, girmedi mi ? -
Hangisini seversiniz ? - Yaz ortasında bahar - Zen

ginin arabası - Yeni bir züppelik 

Amerikada bu sr.ne ço1'_,'.of 
detli sıcaklar hiiküm .,ur;İfl ı 
Buna rağmen milyonerin ,10J 
,·inde, buz Ü7erinde P~1iıı1~ 
yapmak istemi~. Heın ' 1 ıf elbiseler giyerek... Derh•10ııf 
girişilmiş, binanın bir ~· / 
na kış mevsimi getirilııı•'• ır 
de geniş bir buz tabak:ısı ~t 
min edllmiş. l\lilyoner "ed~ 
<afir1eri, dıcarıda berkea ·,'I 
akır ter dökerke.?· y~11~ 1-tf 

elbi elerlle buz uzerınoe 
mı şiar!... Jt' 

Eskiden du}·sak bayrettsıl 
ılik. Birkaç sene evvel • 'J 
bula gelen buz revüsünİİ11 jt' 
ortasında Açık Hava 'flr' l 
sunda yaptığı marifetle~! ~ 
dükten ~onra, bunu 11111~~ 
buluyoruz ,.e kendi kendi ~tı' 
o eski atalar c;Özünü bit ~ 
ılalıa tekrar ediyoruz: .ıt (r 
arabasını daitdan aşırnııŞ• ı;ıl' 
kir düı ovada saplanıp 
ınış!· 

tanbulumuzun e izliğini, E:;c. sarmış. Trabıondan, Anadolunun her 
nin güzelliğini andık. Beledi)c işlerınin duzcnli köse~inden canlı birer iz. 

Ama gclgelclim, in anların gittiği hemen söze çarpıyor. Yunanlı daima iç ve d15 po-
acısı da bir tlirlü bitmiyor •• 'i· Ve Atinada Belediye vardır, litika ile me gul olan bir insan. 
tekim yüzlerce yurtclaşımız bu diyebiliyorsunuz. Beledıye i\lcc Üç ki~i yanyana gelince konu. 
bayrama ah ve kederle ~irdi. !is üyeleri bizimkiler ı;ibı pa· ~ulan politika. Polisinılcn p:ı-

Bahis meHu keder iz. ra almazlar bunu \'atani bir pazına kadar tramvaylarda, O· 

mirde tütün inıaliithanesindcki borç olarak yaparlarmış tobüslerde herke,in elinde ga. 
yangındır. liüzel İzmir buna ben Pire ile Alınanın arası bir- ıete var. İç politikada en çok 
zcmcz nice acılar gönnüştü. leşmiş gibi. Biri islck bir Ji. konuşulan konulardan biri A· 
Bu belki onların yanında ufak ınan. Vapurun sağında \'e so· mcrika büyük elçisinin ,eçen· 
kalıyor. Fakat ölen \'e yarala· !unda aynı saatte her birinin !erde seçim kanunu tasarısı 
nan işçilerin bütün servetleri tonajı on beş bini il an dört hakkında verdiği demeçtir. Kral 1 
de. dünden biriktirdikleri de, yolcu \ apuru \'ardı. Öbürü de sarayı Cumhurbaşkanı Celal 
)ann için umduklıırı da hayat. i~lek bir kara sehrL Akın ha- Bayarın ekimde yapacağı ziya. 
lan)dı, kollarıydı. linde turist geliyor. Yunanlılar, ret için hazırlanıyor. 

Ti.ıtiin isçılerinln duman ol· ta ı dÖ\•lzleşlirip i tih al vası· 
mamak için nasıl çırpınıp kıv· ta ı yapmağı gaye bilmişler. 
randıklannı bütün fccaatile gö. •Uludağ0 ile giden yolcular
rlir gibi oldum. Fuar gözümü dan her birinin Yunanlstanda 
do) urmadı. inelraltı plfıjı gö· en az y ıi.ı: lira bıraktığını ka· 
ziimde tiitmedi. Bu öliımlerse bul eder ek 65,000 liralık bır 
gözUmU ya la doldurdu. döviz kalmış oldu. 

Her iyinin kaybına, her SÜ· Atlna)ı iki ateş kavuru)or. 
relin zedelenmesine, ht-r fay· Sıcak hava ve pahalılık. Sııhu. 
dalının soysuzla tırılmasına a- net 42 derece idi. Bir kilo et 
cırnak; ha)ır hayır acımak de- 9 lira, bir paket iyice sigara 
{!il, bunları önlemek baş va· 123 kuruş, gıda maddeleri dar-
zifemlz olmalı. lığı \'e pahalılığı basta geliyor. 

Artık acımak bir fatiha oku· Her görüstUğilmOı, TUrki) e. 
mak bütOn i !erimizi halletmf. de bol gıda maddelerini, niçin 
;>or. Yurdumuzda bir yılda do· kendilerine satmağa çalışmadı. 
ğan çocukların ) ansı olan 400 ~mızdan şikayet ettiler. Pastır· 
bin )avru, şu \e~a bu hastalık. maya en kıymetli nadide );. 
un ölürken, insan \'arlığımız yecek olarak bakılıyor. Tür. 

yunan Turiım F<'dera ~onu 
tarafından tertiplenen top. 

lantıda. Yunanlılar hu temas 
!arın daha çok artması temcn· 
nısinde bulunelular. 

Yunan isi anda, diişliniilcn 
grup hallndeki ~CTjler ) apıla· 
ınaelı. Oradaki iki günltik kalıs
tan sonra meşakkatli yolculuk 
tckrac başladı. Vapurdaki yer 
'e yemek düzensizlikleri İstan· 
bul kıyısında son buldu. İz.mir 
ı::ümrliğünele çıkarılan zorluk· 
lar Piredeki) le tam bir tezat 
halinde idi. 

Türkiye Turizm Kurumu ga. 
~esi itibarile hiç ~Uphesiz mem· 
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IA ayni <1ika} et duyuluyor: ;...-----------
- F.vliıl (eldi. sıcaklar ehin 

a} ni liİddeti muhafaıa ediyor. 
( 'oktanheri bıı görülmemişti! 

ntn :uü:'\.\K,\Ş.\ 
:m~vzuu 

B ugün eyluliin ~eıfüidir. hir 
kaç gün enelinc nisbelle 

hava bir parca serinlemi'i ol· 
ınakla beraber sokaklar eliın fi' 
kehiz gczrnlerlP doludur. iki 
adım atınc·a terlememek im
kansız gibidir. 

Rayraın günlrrinde d<' ha,Jı 

ca konu ma ıiıenuunu sıc·aklar 
te<kil rtti: ıirarcttilrr bir t:ı· 

raftan terlerini ı.ilerkcn el i~er 
taraftan eyllıl a~ ınd:ı sıcakla· 

rın !iİddetini muhafaza etmeııin 
elen 'iik:h r.t rttilrr. nu müna· 
sr.hrtle ufak tefek münaka a· 
far da oldu. Eylulün ı,tt-lcliğini 
bir türlü k:ıbul etmiyenlrr: 

- lleniiı ai;nstos için(!('~ iı. 
Rumi eylıile ~irmedik! 

niye ı~rar edenler görülılii. 
Bunların hesabına ııöre eski 
eylüle anrak bir harta sonra 
a,·ın on dördünde gireceği1. 

nin TAR.\l'T.\:'J D.\ 
KIŞ 11.\ZIRLJKI .. \RJ 
İ in J:aribi, c;ıcakların dehım 

etme•inr. ra~men, her tarar. 
ta kış haıırlığının aı tm;ı ıdır. 

Odun könıiir almak için müra· 
rııat t":ılenl<'r hirkac ııündenhr.· 

ri çoıntını : 
- Xe olur, nr. olııı:ıı: hau· 

lar lı01ınadan odunu, kiimürn 
rrn utalını, diyorlar. I>h orlar 
aıııına içlerinde giıli bir rn· 
ılişe \'ar: .\ı·aha _yeti'jerek mi? .. 
\'arııı hir parça !ıert ~imal 
ı·iitgarı r~ııır.j?e haslar, ha,·a a· 
danıakıllı serinler!>e: 

- Bunun dn c;ınısı mı. nr 
giiu·I k('miklı>riıniı ısınmı~tı! 

Dİ}C('Cğiı. Dedik ya, ins:ııı
lıır lıi(' bir se~dr.n memnun ol· 
mı) an gariıı mahlıiklardır. E· 
hr.ıli baharın hüküm c;ürm J ine 
imkfııı olınaılığına giirc bn ~i· 
kıi} rtlrr her ı;rıır.. her ınc' • 
simde ılu.) ıılacaktır ... 

Jf,\.'.'\iGisi :\t 
~c·:nmsi-stz? 
- ya11 mı seHI ini1, kışı 

mı? 

nu uali on ki~i} e sorsanıı 
onundan da başka ba<ıka «e· 
rnıılaı· alaı·ağını:ı: muhakkaktır. 
Kı~ı S('\ enlrr hiç şüphe!>İZ kii· 
miirlıiklrri yak:ırak <lolu olan· 
tardır. Hele bir taraftan diğrr 
tarafa kolayca ı:ilme ini temin 
Nl<'r<'k otoınobillcri de \·arsa 
keka!! ... Hava isteılil!i kadar 
sert, ı;oğuk, i tr.dil!i kadar şid 
drtli ol un, kaloriferli lıir a
ııartııııant1a, vahut ıtak htr o· 
ıloıfo ~""''""" h:ıc•rııl:ı toolaıı:ı · 

}7(f~lfll: E.T. 
rak tallı "aatleı gcçirnırl.; mum 
J..ıııııliir. 

J;ı;kiıten ·kış zcnsinler için· 
ılir. ~ob:ıları )akar, ('vin her 
tararıııı ısıtır, yan ı:ellp kel·ir
lrrine lı:ıknrlilr. llalhuki y:mn 
iiyk ıııi ya'! ... Trrl<' haham ter 
it': ... ılrrlcnli. Şimdi 1rnginl<'r 
ya:ın ıla trrl<'nırınr.nin, sıcak· 
tan ikiı~r.t etmemenin yolunu 
hulnııışlarılır: Ed<'rılr, aparlı· 

nıaıılarda. kıılorif('ı' gihi. soğuk 
lıau tertihatı y:ınılıyor. Ru 
saJcde sıraklık, ılı anıl;\ 10 
·1.'i clerrrc iken binanın içimle 
2:: • 2,1 drrere) i geçnı iyoı'. 

Y \Z ORTı\SI:'\U.\ 
H ı\11 \it! 

Bıısra lı.orfrlinılc, Aralı! t:ının 
ılogıı kı •ı larındakl prtrol 

nııntnka~ına m:ıllrııır. gôtilren 
hir laJııırnn kaııtaııı aııl:ılı· 
)Ol': 

·- Ortalık n•hrnnrm ı:ihi 
sıC"ak, in.ııan !ıılcta nefcıı :ıla
ınıyol'. l'ak;ıt .\ııırrikan ııetrol 
şirketinin kunhıgu şelıirdrki 
hinalard:ı bir bahar lıava..ı lıü · 
kiirn süriivor. Soi!ııkh3\'a ter· 
filıatı ~·apılınış olan binalaı ın 
lırıısiıııl<' trrınomrtrr. 23 • 24 
ıf<'rr.«r... r.ıııılarrlan hiriıır. ,::ı. 
rinı·e ılı :ırı\',J cıkmak htemc· 
dlm. 

Yalnız so~ukhan tertibatı 
mı? •• Hayır, mükemmel yüıme 
ha\'uzları, ej.!lence verltri, hrr 
tiirlil ıııry\a ve <ıebze de ur. 
\'iiznıe havuzu çok miihlmdir. 
Çünkü o cehennrm ıtlbi sıcak 
~'('rde ba~ka suretli' <lrnlle gir 
ınek miimkün Jlef(ildir. Drniı. 
boyu bir bu<'ıık iki metreyi hu· 
lan sarı renkli ~·ılanlar vt kö· 
prk balıklarile doludur . .\mr· 
rikalılar deniz suyunu alarak 
'üzme hnuılarına naklediyor· 
hır \C burada bol bol yüzüyor· 
lar. 

Deniı suyunu vü1me havu111• 
na n:ıkletmekle k:ılnııyorlar, 

tumnu çıkararak tatlı su haline 
ılr. getiriyorlar. Rem itiJ·orlar. 
hem bu7. yapıyorlar. O kıı~ın 

cöllerdc baska suretle 'u bul· 
nıaf1a imkan y·oktur. Nerede 
bir kuvu kazılsa su yerine pct 
rol çıkıyor! ... • 

ZENGiNIN 
\R.\B.\SI 

Zengin araba. mı dajtdan a· 
(( 

şırmış, fakir dilz ovada 
saıılanıp kalmıs!• diye bir .,öz 
\.ardır. ı\nlaşılıyor ki bütün 
me~rle bundan ibarettir. Bot 
parası olan ne yazdan şika}·tt 
rder, ne de kı'jtan ... \'u orta· 
"ında kı~ı. kıoı ortac;ında \'Hl 

\'ENi BİR 
ZÜPPELİK f. 

A
mtrikan sigarasından :;11 
)·ıbancı kibrit... JJ~ ~-

1üpprlik yrfümemis (~bı r6~ 
ikinci'>i başladı. Bizimkıl~,,-ı' 
daha iyi mi yanıyor?.. l ~ 
Daha fazla mı dayanıyor'.' .. ,s' 
:nr. Daha kokusuz, daba 1ır 
lak ale\'li midir? .• Hay ır· ,r 
yır, bunların hiç birisi d •' 
yalnıı fiatı iki misli. ol'I 

1 

ru~... • '' 
Klbrltlerlmiz eskiden ı,·ı~t 

ğildi. Yanmaz, kutulardı 11°): J 
cıkar, çoğunun çöpü çab11 ı<l 
rılırdı. Senelerdenberl b~;ı •' 
zur kalmadı: kibritler 01!\t~ 
mel ımrette yanıyor, nıtı y 
mel surette is görüyor. o,,,r< 
de nrden, iki misli par•• ,ı 
rek \'lh:ıncı kibrit alaJııtl• 1~ . it' 
t'uzctur illeti \'I r. pah•~'' 
hikmeti var• .;özü htr s• 

doirıı deiiJdlr. 
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ko e'den dönen 

, __ zileriıniz 
•b . ( naırı 1 incide) 
~ .. •rin Kozan, Niyazi Konyalı, 
-:;et Küsmen, l\Iıthat Kork
~' liustafa Kılıç, Lütfü Kor
ta O illan Kaynak, 1 mail Ka
~· lI~ıeyin Kosen, K_ftzım Kor
h~ l\AınlJ Karagoz. lsm3ll Ka
tu( $, Memduh Kılıç, Kadir Kü 
11:.i SUle)man Kara, Ahmet Li· 
~· Seraccttln l\lcretll, Ahmet 
Otu ten, O man Özkul, İprahlm 
~· Abdull h Özgümüş, Rıza 
feıt~ nasri Ozkahranıan,. Şera
ltJ ,Ozcan, Sc)kttin. Oz, Hü
t: Ozdeınir, Fıkret Özçakmak 
..ar, hiehınet Şener. :Mustafa 

,1anııar, Mu tafa So al, l\fch 
~1• ~arıalp, Hıdır So ukpınar, 
ıa lak, Ismet Seskn)a. Ali Rı 
ı::e?tıluk, Hakkı Tn5çıo lu, Ilik
ıa~ 'l'a\§anlı, Kadir Tckın, Ni-
0 lUn Ta kqı, İ maıl Toplu, 
t-..ııl?ıan Taşsokrn, Yu uf Ziva u. 
llıı' ~•l'azi Ü'nhl. Kasım Üçcul, 
'ıın Yaltın, 1lırahlm Yenil
~ Ali Yürek, Ali Yalama, Yu
nlia \'ahaı;, l\tustafa Yıldırım, 
hı eyın Çelik, Yusuf Dol\an, İl
lııı lıenıır, ırn·eyin Uı;ratar. Na 
lıta tsateıuı. Fahrcttln KUçUk, 
. ı..n Ye lldağ, Ali an Biçer, 

t:;,. "'"t Dursun, Mustafa Dur
t tltı, Nuri Dındar, Abdullah 
ıuVınen, Sezai Gündo du, Ha
~ Ürk, Mustafa Şlm.ek, Emin 
tat~ıın, Fazıl Pekdemir, Neşet 
?l:ıi an, Onb. ŞC'yho Alcı.;. Er Ke. 
tt /teş, Mustafa Aslanbl'y, Fık 
~ Y)1ldız, Hasan AY'·az. Jli. 
ıe ~t Altaş, Hasan Altan, Hil· 
?ı.Jı Altın, Hakkı Akpolat, Em. 
dar A~n. Arif Akçadoğan, Hay 
~ Aydın, Ali Armıın, Nazım 
~{Y• Seyfi Akkan, Remı.I Ak· 
?it.' ltiiat Arslan, İsmail Bay
~~ ~anıit BU) Uktrrzl, Ali Ba
~ıt, Halil Bal: O man Boz
::t, lluran Çoban, Ahmet Çe
l, Suıeyman Çelebi; ~aban Çağ 
d .an, Cem Canabay, AbdOlka
lıth Ceylf1nknya, Ömer Çiçek, 
lıc illet Çalı;lçı, Süleyman Çe
h- l(ernal Değerli, Sabri Do~
~:~ıı. lialıl Diler, İbrahim De '-t4n, Hacı Dikici, ;Mustafa 
~~rcı, Ali Dcniı. Recep Dirlk. 
dıı- eı Durmuş, Ramaıan Dil
lıtııı.lıustafa Da~dclcn, İsmail 
ı-. 1tltoı, Ar lan Erbaş, ı:mln "le,,... • 
tfA ""loğlu, Yusuf .~rsln, Nurı 
Clt Arslan Ervan, Oqıer Ergül, 
~ Gayir, Ahmet Gü\'en, Sü
~ an Geyik, Kasım GOi, Tah
ll:e•tCUnıus. EyUp Gilll'r, Hilsa
c hı Gökçe, Ahmet Göre, Allf 
ııteı, Süleyman Güleı;, llilse-
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yan Gültekin. Muhittin Gllngl!r, 
O man Güngör, İbrahım Görtil, 
Ahmet Ha) klran, Onb. İbrahim 
İnncp, Er İbrahim İnce, Alı 
İnat, ni~ar İnce, Ali Kızılba , 
Necip Kural, Mehmf"t Kaban, Kft 
zım Kılıç, Ali Karakan, Sırlrlık 
Karabalık Mehmet Kıvanç, Bah. 
ri Kendirli, Rıza Ka\'ak, Meh· 
met Kara. Sc!Ahattln Kayalı 
Mahmut Kılınç, Emin Kaya, Ce 
l'\Ul Ka~a. Mehmet Kılınç. Mrh· 
met Kaya, İbrahim Küçukhalil, 
Hulüsi Karabulut, Halim Krs. 
kin, Se)di Korkmaz. Ahmet Ka
ra, Ramazan Kahraman, Veli 
Karatop, Ahmet l\Jcnengeç, l\Trh 
met lemis, Hasan l\lf'rt, Osman 
Özpolat, Ahmet Ömın, Hullı'Sl 
Özdemir, Ahmet OCJaz, Mehmet 
Olan, Ahmet Özyurt, Zaim Öz
Hırk, Hti eyin Özkul, Ali Özde
mlr. Hüseyin Özdo~an, Adnan 
Öıtürk, Mehmet Özdrmlr. Sedat 
Özbitirgen, Bedii Özil, Rıuı Po· 
lat, Faik Saltuk, Mustafa Sa
tıç. Arif Selçuk, İlyas Selçuk, 
Şerif Sayar. Mümin Sarı, Meh. 
met Şencan, Bekir Serin, Halil 
Sümer, Rıza Saraylı, Cemal Sav. 
gı, Abdullah Subaşı. Ali Şimşek, 
Ahmet Şık, Kadir Şohin, Rama
zan Şah1n, Mehmet Şcnkul, is. 
mail Tekeli, İshak Turan, Ni
yazi Tisoğlu, Vezir Turan, Meh
met Tutun, Mustııfa Tonın, Be
kir Tekin. Ali Tatar, Ali Tur, 
Mehmet Tiryaki, Efendi Torlak, 
'Azım lTzuner, Rahmi Uğurlu, 

Mehmet Unat, Halil Ün, Ahml't 
Ünal, Cemil Öcal. Ha an Uysal, 
Ahmet Uygun. Emrullah Vural, 
Ali Varol, Mehmet Yılmaz, Şe
ref Yolyap, Azız Yeter, Ahmrl 
Yılmaz, İsmail Yıldız, Mehmr.t 
Yüksl'I, Muhittin YertUrk, Meh
met Yetiş, l\Iustafa Yılmaz, Be
kir Yüksel, Mehmet Yakar, Ya
\ UZ (9875), Öılıasan Yalçın, nr.. 
kir Yılmaz, Dursun Zambak, Bil 
ki Gulmez. l'ıl. Ali Çil, 7..eynel 
Özcan, Onb. Hüseyin Aktaş, Er 
l\Iahmut Acarbay, Ahmet Ay. 
lmrt, İbrahim Akın, Murat A· 
lloğlu. Dur un Akkaya, Mehmet 
Aslanbay, Ferhan Abukaya, 1\lu
sa Aktiirk, Mustafa Aldemir, On 
hası Necip Aydın, Er Mehmet A· 
carlı, Ahmet Aktaş, Hasan Ak
pınar, İbrahim Akpınar, Yakup 
Avcı, Ali A)•dın, Kazım Akyol, 
Ömer Biricik, Derviş Barla, 1s
mail Bilgili, Hüseyin Dayram, 
Necip Dlçer, Recep Berber, İs
mail Balta: Ali Beykoz, Jtnmazan 
Haltaeı, St>Ier Taş, Mustafa Ccy
lıin: Jılehmet Cantekin, Ahmet 
Cıın, Hasan Ç:ılı5kan. Ziya Çal
kap, Hasan Çekiç, Rai! Çakar, 
Jlu P) in Çel ık, Onb. U. İbrahim 
Çalnl, Er Ahmet Demir, Sabri 
'Diker, Mchmqt J>c\'eci, Salih 
Durnı.ın. liüdan•r Deniz. Nuri 

•ı ]) 
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~ ll dataa II 22 4 
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Dın•ar, Yusuf Demirel, Önıl'r De. 
mirel. Bektaş Daniş, Halil DUl
gcr, Ömrr Demirkan, Muharrem 
noııan, Nurettin Donuk, Hüsa
mrttin Demirf'l, :Meskan F.mir, 
Sabri Erer, .Mehmet Erkan, 7.ü
bt'yir Ekinci, Mustafa Erdojtan, 
Veli Ertuğ, Onb. Abdullah Er
doğan, Onb. Şahın Erdem, F.r 
Abdurrahman Erdoğan, Sryit En 
ci, Mehmet Ersoy, Onh. Rurhn
nettin Fırat, Er Garip Germiş, 
Halil Güler, Dursun Gençnslan, 
İsmail Güler, Ramazan GO!eı;, 
Necati Gedikli. HalU Gerenrzll, 
Ahmet Gfinnen, Ali Gfildikcn, 

1 
Hasan Gayret. İsmııll Günay, Yu. 
uf Hançer, Yeli fnct', Osman 

Işıkvere!l, Emrullah Islıklı, Onb. 
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Karahe:r:~ehrl. F.r Orhan Kl's
kin, Süleyman Koka. Mu~tafa 
Kurt. Sarri Kaları, Mustafa Kı
sa, Abdillkadir Kurnaz, Şe\•ki 
Kanak. 

Terfi edenler 
Ankara, 6 CA.A.) - 30 Ağus. 

to•ta terfi eden suba~ lara ait 
ek listedir: 

Yarba ·lığa yükselen Kurmay 
ninb:ı ı: 

A .Hayreddin Erol. 
nlnbacılığa )iikseJen Kurmay 

Yuzbaşılar: 

lazhar Uz~r. Arif Koçak, Fah 
ri Onur, Osman Aygtin, Bedred· 
din Demirer, Kenan Sevgör, Ab
durrahman Akın. 

Binbaşılığa yükselen l'lyade 
l'ilzbaplan: 

E. Süreyya Önltan, M. Zeki 
Çağıl. Iehmct Bergutay, Abdiil 
Kerim Oral, Recep Ergun, Re~at 
Pilten, Niyazi Ertan. 

ti teğmenliğe yilkselen Topçu 
Te meni: 

Burhaneddin Kurtulgll, 
Ü'ste nıcn !iğe l ilksel en tnıs

tırma Teğmenleri: 
İzzet Alp, Ruhi fJnahr. 
Yıırbaylı~ı yfikselen Tablb 

Blnbap: 
H. Mümtaz Özel. 
ninbaşılJğa )iikseJen Tablb 

Yüzbaşılar: 
1. Orhan Bumin, Rahmi Yal

çın. Cemil GümUGoğlu. 
Yarbaylığa :rilkseJen Eczacı 

Jllnba~ı: 
:M. Niyazi Ökten. 
Blnba11lıb yilkselen Eczacı 

'\'uzham 
Seyfeddin Evina. 
Binha&ılığa yükselen Lennm 

l'ütbaşı: 

Ahmet Bora. 
Yüıbasılığa )ilkseJen Lennm 

Pcırğmt>nl: 
İsmail Tuncay, 
Rlnbacılığa yükselen Ordonat 

Yeni Adalet yıh 
dün törenle açıldı 

CB:ısı ı. ddc> 
liktcn do mu~tur. Adaletsiz bir 
cemıyet nızamının, payidar oldu 
u tarıh boyunca gorUlmcmiııtir. 

Adalet olmıyan yerde, huzur \e 
refah aramak bc)hUdf'dir. Dün· 
yanın bugıın içinde buluııduf:u 
lıuzursuzluğun, hakiki sebebini, 
adalellı bir dtlnya nızamının 
~l"nilz kurulmamış olmasında 
aramak 1f1zımdır. Tarihin her 
de\Tındc, ad leli en Ustun hır 
kıymet olarak tanı.)an mılletimi
zın, bu asil duygusu, adalet hlz 
metınde \'Bzlfe alanların 1;onülle 
rinde ~anan \'e onlara rehberlık 
eden mukaddes hır ı~ıktır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~ ...... --~ . 

insan ilk ordusu 
rnası ı. cideı 

lef, elbetteki ) eni lns nlık or· 
ılıısunun en muhim bir temel 
tn~ını teşkil eder. 

Gen. Ridgwa) 'la, nıare5al 
ı'\lonıı;oıner.>'nın bir Amrrlkalı, 
hlr lnı;illz sıf:ıtile değil, lılr 
lıiir insanlık ordusunun mes'ul 
,.,. saliihiyctli lem~ilcileri ı;ıfa. 

tile aramız:a gelmelerini, asker 
ocagımmn lıarinıiııe bir 60· 

kulma değil. miistl'rck f'ınniyct 
fikrinin yuruduğune bayırlı bir 
alimet, medeni Alem it<in )'l."nl 
bir güneş do~mak uzcre olduğu· 
nun birer müjdesi diye karıılı· 
yoruz. 

5-

951 yılında, 51061 i ceza 82 
bin 749 u hukuk dairderine aıt 
olmak üzere 133540 da\'a yar
gıtaya intıkal etmiş ve ceza da
ırelcrincc bunlardan 47418 i hu 
.kuk dairesince de 69,5;ı7 si çıka 
rılabılmiş \'e bütün ga)retlere 

General Ridgway, Başbakan Ad nan lendcrcs tarafından kabul 
edil dlğinde 

Ridgway Ankarada General 
temaslara 

;;o-:·,;a,o--.-.... ~~.:;__;;;.;..-..;;,;;.---.J-:1.> 
Moskof emperyalizminin, bir Rumen \'apuruna çarpan İtalyan bandıralı 

kızıl maske arkasında ı:iz· •Florlna• \•apul1' 

Boğazda . iki vapur çarpıştı 

rağmrn cezada 3,634. hukukta da <na5ı 1 lnl'ide) 
12922 dAva dosyasına ait tetkika tir. Genel kurmaydaki müzake· 
tın 952 yılının birinci yarısında relere saat 15.10 da baslanmış-
28001 n ceza 43500 ı hukuk da tır. Hu toplantıya l\tilli Savun· 
ırelcrine alt olmak üzere 71631 ma Bııkanı llulüsl Köymen, ge· 
dArn intikal ctmi~ olduğuna go ncl kurmay başkanı Orgeneral 
re, 951 yılında deITcdılcn iıılcr Nuri Yamul, ikinci başkan Ge· 
le blrlıktc ecza dairelerindeki ncral Zekfii Okan, General Rid~ 
dha adedi 31.725, hukuk daırc way, Wyman, kara kuwetlcrl 
Jerındeki de 56,512 ki: cem'an komutanı General Şükrü Kanat 
88,237 ye balığ olmuştur. llazl. lı, ha\•a ku\\ etleri komutanı Ge
I*n sonuna kadar erza daırele· nerııl Goksenin, deniz kU\'Vetleri 
rınden de 39,300 ki ecman 65004 komutanı Amiral Altıncan, Dış· 
dha.> a alt tem) iz lelkıkatı :Ccra işleri umu mi katibi Açıkalın, ka 
gatlı çalışmalarla neticclcndiril ra kuvvetleri kurmay başkanı 
mı~ olup hazıran sonunda ceza General Selışık, genci ku.rma.>: 
'e hukuk daırelerinde 23233 ıla. h:ırckfıt başkanı Gcncr~lhNeckattı 
va dos.>ası kalmış bulunııı:ıkta· Tat'an, hava kunellr.rı are l 
dır. nu rakamlara haziran 50• h?skıını General Arıbıırnu, de· 

başladı 

Jenmesi ,.e ~alancıktan ilerilik 
iddialarında bulunması; tarlhte 
gorıılen sahtrkar1ıı,ıarın en bu· 
y!iğunu tc§kil eder. Bu ftlem
den kiıtuluk görınel, ihtimıli bi · 

Ridgway yarın sabah yanında, zim hesaııınıızdadır, taın:ımile 
kara kuvveUeri komutanı Or· içiıııize yatırılmıştır, ruhlanmıı: 
ı;eneral Şükrü Kanatlı olduğu nna göre a •arlnnmıştır. l'urd•I· 
halde Erzuruma gıdecck \'e dö· muzda mıı tnck cmnl3 et Jıesa· 
nUslinde bir basın toplantısı ya· hına hna , e deniz ıı Icrinln ku· 

C Baıı l ınrldc> kamlar \e liman kontrolu hAdise 
ile mutfağı tamamen meydana yı.> el koyarelı: iki vapuru da Bil· 
çıkarmıştır. Romen vapurunun yilkdcre önlerınde muhafaza al-
kadın tayfalardan biri de bu tını almııtır. Zarar ve ziyan 25 

çarpışma neticesinde ağır surette bin lira kadar olduğu tahmin edil 
yaralanmış ve Fransıı hastıha· mektcdir. Yar:ın hlıdise mahal
nesine kaldırılmı&tır. lınde bir kesü yapılacaktır. Ve pacaktır. rulu una 'e her turlfi ao:kcrt 15· 

Gcnf'ralln asil bir harelı.etl birliklerine ş:ıhit oldukça, bun· 
Ankar:ı 6 (Hususi) - Şehri· lar, hizlm gozlill" ze, bir rlck \"e 

mizde bulunan General Ridg- tehlike unsuru dlvc df' il, U· 

way cephedeki eski bir sılfıh ten me\cut tehlikeye J.ı:arşı hl· 
arkadaşını hatırlamış \'e Korede rer korunma imkônı gibi .:örü 
birkaç ay evvel rchit dtişen Ko· nur. Ortaşark kom ularımıun 
re 'l'urk silahlı kU\"\ etleri alay da bu görüş , e J.ı:aııaate ortak 
komutanı alb:ıy Nuri Pamirın c· olmalarına nıl aı;acak &ekilde 

Vapurların acentaları derhal kaptanlardan hangısinin kabahat 
Mdıse ;yerme gitmiş, Adlt ma. ı ıt olduğu tesbit edilecektir • 

•• •• ---...........-Do, VBUl-·~'l,..,.~a..::Y.......,, ...... 

. • nız kunctlerl harekAt başkanı nıından lıuguııc kadar lurg~taya \ .. I H fol Arnom 1 tırak et 
grlmış olan dAva sayısı dahıl clo • mıı 8 e . ş 
r;·ıcı· s · ·ık 11 d mlıılrrclır. :\hlzakcreler lfı.50 ye 
ı_,ı ır.. eııenın 1 

_ .a 1 .ıyın ıı kadar dcv:ım elmiş, fakat bu 
gelen ış ııııktarı 9.:ıl yılından dev ı::iirüsınclcr hakkınıla hiç bir ma 
redılcnlcr hnrı.ı: 71681 oldu~u ~·e lümat verilmemiştir. 
sene ~onuna kadar tahmı~ı ~ a· General Jlidf:way genel kur
rak bı~ bu kadar dahJ ış .ıntıkal maydakl toplantıyı mtiteakip Ma 
edecc~ı nazara .ahnır~a ~ nrı;:!ta- m:ıktnki zırhlı tugayı ziyaret et· 
)in 9.>2 yılı varıdeslnın 150 bıne miştir. General burada bir jipe 
yük.scle.ee_lU anlaşılır. G;ı;en yıl binerek zırhlı tugayın her tabu
\'arıdcsının 133,540 oldueı~nu ha runu ayrı ayrı teftiş etmiş ve 
tırla~sak bu yıl ı:c~ccrk ı~lerde tugay sanca~ını seUmlıımıstır. 
20 bınc yakla_şan hır fazlalık .o· nu arada bir topçu eri He ka
lacak dcmeklır. Her yıl f.ierın nusmuş Ye tüfeğini sevip sevme. 
bu tempo ile artarak yükselmek diğini sormuş, er tcrcddiltsfiı:: 
te olması, yargıla.> ın ne derece ,_ Tüfe~lmi canımdan çok 
ağır bir yük altında bulunduğu se\'erlnı• ce\'abını \'ermiştir. 
nu ve durumunun müşküliıtını It'dt:\•,:ıy bundan çok mütehassis 
belirtmeğe k5fülir. olmuş: 

Adalet dlıazımızın milletin sev •- S:ın:ı bırnıtnn sonraki vaı:i· 
glsinc \'e tam itimadına mazhar reıcrln için de şnns dllf'rim• 
huiıınduğu muhakkak olm:ıkla demiştir. General diğer bir tank 
bcrabe.r ma_hkcme~rrcle \'e Ada· eri ile konıı~muş ,.c frhmetçiğe 
Jet daırelcrındc dıt\•nların uz?dı nıuhJrliC sualler sormuştur: 
ğından ve hakkın çabuk .>erme ,_Ne zamnndnnbcri tank kuJ 
getirılemcdi(;inclen ~ika~ et edil· !anıyorsun? 
mektedır, ııu konudaki haklı ~i- - On a) dan beri komutanım. 
k8yetleri ortadan kaldırmak için - Kaç nydanberl sllAh altın· 
dfı\'nların uzamasını önllyceck dasın? 
kesin tedbirleri bir an evvel al· - 22.5 aydanberl. 
mak hakka, sür'at \'e emnlycUe - o h ldr t<'rhi•lnize bir ay 
usulU vusulü sağlamak ı.orunda kadar bir şey kaldı değil mi? 
yız. -Evet komutanım. 

Kanun \'C \'icdanlarından baş - Asker olmadan eV\'el ne 
ka r~hbcr tanımayan aziz hakim ile m<'~gul oluyordun? 
!erimizi bir kere daha derin bir - Ustıılık yapıyordum, 
hilrmct ve muhabbetle selamlıya - Yani mühendislik filan 
rak Y<'ni adalet yılının verimli ını? 
ı·c ba~arılı olmasını candan dile· - Hayır, ev inşaatında ~alışı· 
rim.• yordum. 

- Motör Uzerlnde tecrUben 

e_hıde 
şine bugün emir subayilo bır zcınln haz.ırJanırsa, 1tloskof em· < Bası 1 lnrlde) 
buket göndermiştir. Ridg\ıa.>ın Pt'r.>allzmlnln baslıca fimlt ka· ki bu hlidlseJerin çoğu emniyet 
hu harekeli Pamir ailesini mem pıları tıkanır. ktıV\·etlcrine karşı hazırlanan 
nıın etmiştir. llftdisc şehirde du l'nlancılığa dayanan ve lı;l muka\'emet hareketlerile dt>stek 
yutmuş \'e büyiik bir memnu· kor olan bir istibdat rn zuliiın j lenmlşUr. Sadece Ankar;ıda kn· 
niyet uyandırmıştır. si tf'nıi ap:ıçık çökmeğe haslar.

1 

tll vakaları geçen yıla göre ~ 
Ordu meHudunun arttU'ılmHı Uö) le bir lıedefo insanlık na· 300 artmış bulunmaktadır. 1şin 

Ankara 6 CT.11.A.) - Allan· sıl rnrır: nıübalağaya kaı;ma. en hazin cepheci partizanların 
tik kuvvetleri koımıtanı Gene· dıın şunu iddia etmek mümkün· ı kendilerini faşist mlllstlerl şek· 
ral Ridgway ile genel kurmay dıır ki Turk milletinin, lı; polltl· !inde görerek kanun teminatı 
başkanının yaptıtıı ilk görıişme· ka lınyahna ait bir takım ınli· ı ve zabıta himayesinde yapılan 
!er, yarın öl!ledcn sonra genel nam: dedlkodufarı , e çekl§mtı· toplantıları küstahea ihlAI etme. 
kurmayda gizli toplantılar lıa· !eri tasfiye <"tmesi. dış \'c iç si· ıto kalkmış olmalarıdır. 
linde devam edecektir. va etini bu hedefin lcaplanna Memleket, Yugosla\1•aya bir 

Erzurumdaki askeri tntblkal· ı:iire avarlaması \ e Orta:şatkta milyon dolarlık butday ihraç 
tan dönecek olan General RJdg· bir istlkrnr le llhenk orneğl ke· kredisi açıp bir sene vade ile 
way'ın lştlrAkl ile yapılacak O· sllm<'si; hiir insanlığı emniyet buğdaylarımızı satarken yedi 
lan bu gizli t~plantıla.rda Türk \'~ huıura Jmuşturabllrrek li· ayda Uç yilz milyon liralık bir 
ordusunun bütün lhtıy:ıçl:ırının millerin en bn~ındıı gelir. Gö le ticaret açığı lı;erisindedir. Ve 
gözden geçlrllecei:i ve ordu me\• bir 8vıi•l3mn: 1 e"dl he abımıza. bu açık geeen yıldan iki yüz beş 
cudunun arttırılmıısı meseleleri tam hı1la terakki 'e lnkisaf ge. milyon Iıra fazladır. Bu netice 
nin mU1.ake~c olunacağı haber 1 çirmenln en emin l'e ketlrme Demokrat Partinin takip ettiği 
verllmcklcdır. 1) olu dur. kötü ve acemi bir ticaret polltl· 
Mt'rkezt Av:nıpa mancnalarına 1 Ahmet Emin y AlMAN kasının eseridir. Geı;en yıllara 
gldcct'k Türk askeri lle_yrtl göre tülUn, pamuk ve bUtün U· 

Ankara: 6, (A.A.) - Ku ry mum! ihracat % 40 nisbetinde 
Atlanlik Paktı ba~komutaıılığı Tu .. rk - ,.( Genel dUşmUştUr. Hayat pahalılığı biz 
tarafından merk<'zl Avrupa'da la- 1 cat Ticaret Bakanlığının endek· 
pılııcak bil~ ilk manevrııl:ırcla va. • sine göre son bir ay içinde 3 
zile ıılmak ilzere Genci Kurmay 'urulu fzm"r'de 10.5 artmış, grçen yıla nazaran 
llarckAt Dairesi ba~kanı TLlmgc. \ bu miktar yüzde 18 zI bulmus· 
neral Cevdet Suna} 'ın başkanlı- tur. Halk Partisinin iktidarı de\' 
ğında Kur. Yb. SelGhattin Tanç, Dün fO_D • rettiği 1950 )ılından bu yana 
Kur.. Bnb, Fethi Dozkır, Kur. kadar ise artan hayat pahalılığı 
Bnb. Zeki Erhay, Kur Dnb. Ne· ( llası 1 lnrldel ~ 27 yl bulmuftur.• .-
cali ı-:nal \'e llv. k.ur. Yardımcı- CikCıtu yapıldı \'e bunu mlltcaklp Müteakiben söz alan Shas 
sı Yzb. Nurettin Özelden mUtc· de konfederas~on mu,·akkat le- mlllet\'CkUl Reşat Semsettln Si· 
şekki! bir hc~et uçakla Frank- ra komıtesı başkanı Ömer Akc;a· rer de iktidarı ~iddetle tenkid 
furt'a hareket etmiştir. kanat, ııçış konuşmasını yaptı. ' • 

Dlrinci ordunun müşterek Bundan sonra kilrsih·e gelen 

m:ıneua 1
, Çalışma bakanı Nuri Öısan sık Çengelko .. y'de du"' r 

. 'Ririnci ordıınıın m.ti$tcrrk .t~l sık alkışlarla kesilen bir konus· 
hı katı !l eyliıl saat 8 30 dan ılı·· ma yaptı: 
haren ha81ıyaraktır. . ı'k• k' • ı d 

Tathikat:ı katılac:ık olan mil· « Srndıkaların kendilerinden 1 iŞi yara an 1 
hlm ~nh~lvetler arn~ında Amiral beklC'nC'n ro!U ifa edrrek Is ha-

Eisenhower seçilirse 
kabinesine bir zenci 

alacak 

Carn~y \'~ GI. Srhl:ıpper baş· yatında bir refah ve muv~zene CBaıı 1. elde> 
var mı? kanlığınc!ııkl hc\'l't fle vardır. unsunı olabılcceğlne kanı bu· Hastahaneye kaldırılan yara· 

_ Hayır komutanım, ancak Hayan Rldg\\ay bıııtün htanlıula lunmakt:ıyız. lıların sıhhi durumu iyidir . 

Chicago 6 - Gener:ıJ Eiscn
ho\\ er dün yaptığı bir toplantı· 
da seçimleri kazandığı takdirde 
kabinesine bir zenci dahi tayin 
edeblleet'ğlnl söyll"mls ve bunun 
)egıine §artının me\•cut işi başa. 
rnhllrcrk bir zencinin bulunma
sına bağlı olduğunu llAve etmla· 
tir. 

Babaeskide kazadan 

bir kiti yaralandı 
Kırklııreli 6 (Jtusust) - Da

baesklııln Şeytandcre köprllsll el. 
şarında Bıırgaz 52 pllikalı, ~ofl:lr 
Raşit Kurudağ idaresindeki kam
~·on yoldan geçmekte olan Ta· 
hir oğlu fbrnhime çarparak muh. 
ıtelif yerlerinden ağır surette 
)'aralamıştır. Yaralı h:ıstnhancye 
kaldırılmış, şoför hakkında ta
kibata başlanmıştır. 

8. Sınıra yük elen 1. Sınıf l\Jıı 
amf'lP. !\IPmurlan: 

E. Nejad Bayillgen, Çelik Baş 
kurt, 1\1. Şevket Sakoğlu, Ali 
Ünal, Sabaharldin Ayhıın. 

askerlikte öğrendim. cr.li''or İftiharla kaydetmek isterim İzmir, 6 CT.H.A) - Bugün 
,_ Size \'azlfenlzde iyi başa· HAien Ankarada bulunan At· ki isçilerimizin teşki!Atlanma sabaha karsı şebrımizde feci 

rılar dill'rim.• lantik orduları başkomutanı Gc hak \c hürriyetlerini tıım \'e kl· bir cinayet lflenmlş bir polis 
General Rld.t:\"llY tertı~ten son neral Rldgway'ın eşi Bayan mil bir surette kullanabilmeleri- memuru karısının büyükannesi· 

ra tugay komutanını tebrik et- Ridgway bugUn saat 16 30 da nı teminat altına alan \'e sendi· ni tabanca ile öldürmüştür. 
miş, bu tugayın da Korcdeklnin Yeşilköy ha\'& alanına gelmiş katarın normal ve "erimli çalış. fsmall Özçellk adındaki bu 
hır eşi oldujlıınıı \'c Türk aske· olacaktır. maları için lilzumlu fırsat ''e im· polis, bir müddet önce, Karşı· 
rinclen hrr ıaman memnun kal· Cumhurbaşkanının kinlar ncılmışlır. 1 vakada evlendiği genç ve gllıel 
dıl!ını ö.> lemiııtir. liyalrtt Ilö) lece srndikalarımızın hilr- ı bir kadın olan Peri hını terket· 

Genrral Rid;!\\ ny huraıbn Çan Ankara: 6. (A.A .. • - Cumhur- rivct 'e emniyet içinde cahsn· mis ve Genelevlerden Fu\'an 
k:ıyadeki mi~afirler köşklınc gel başkanı Ce!AI Bayar 'e refıka- rak hakiki \'e mllstrrek lhtlyac- isimli bir kadınla beraber yaıa· 
miş \•e saat lR clr. Cankayac!a ları bu akşam Çankaya'da ~rhrl- ların şuurlu rehberlllU ııltındn maya ba&lamıstır. 
Cumhurbn~knnı CelAI Bayar ta- mlzde bulunan Atlantik Paktı li)elerinc faydalı olabilmesi bu Bu vaziyet karşısında teessU· 
rarınclıın kAhııl nlunmııştur. nu Avrupa l'ılUttcfik Kuvvctkri ~aş· tl' ckkllllrrfn ıs harnlında ı:?t'nls re kııpılıın Perihan, kocasını 
kııbulcle \!illi Sımınmn Bakanı komutanı Orgeneral !\~. n. Rırlg: 1$Çİ küllelrrl orasında raAbct \'C F.mni)r.t MildilrlUğilne &iklyet 
ile ı:enel kıırmay başkanı haz.ır ".ay ve reiikesı ~ercfıne ~ıı~usı ltibnr kar.anmalarını \'~ sayıc.a etmiştir. 
bulunmuşlardır. bır akşam yemeği \'crmistır. oldultu kadar vasıf \'e blınye ltı· EmnlYet MUdilrlilğllnUn \•akl 

·-~---·-------- barlle de hU,1lk bir ternkklye • 
ına ııır olmalarını snl:l:ımış bu· mildahalcslne kızan hmall, dUn 
lunmaktadır • gece yarısından sonra sarhoş 

Dugiln sendikalar Uıerlnde olarak Kırşıyakadakl evine git· 
hllkumrtin milrakabe~l her tOr· mlş, önce karısına, sonra da ka· 
ın ba~kıdan uzak a•j?art ''e ıa· rıının bUyUkanneslne tabanca 
rurt bir hadde lndlrllml lir• ııe ateş etmlftir. 

Bu konu madan sonra kongrr Perihan bir mucize kabilin· 
divanı s çildl wı öğleden sonra 
~ant l6'da veııldrn toplanılmak 
Uzrre toplantıya son verildi. 

den kurtulmu§U da, ihtiyar ka· 
dın, ötmUştUr. 

Katil polis memuru buglln 
tevkıf edilmiştir. 

etmiştir. 
Alkıslar arasında mikrofona 

gelen Kasım GUlek de bir konus 
ma ) apmış ve ezcümle sun lan 
söylemıstır: 

•- Bizler, iktidarın istediği 
şekilde güdümlü mııh lefet ya
pacak insanlar de:mz. Biı.ler, 
sadece kanundan ve.. Allahtan 
korkarız. 

İktidar korku lc;lndcdir. Mev 
kiinl kaybetmekten korkmakta· 
dır. vatandaştan korkmakt dır. 

Tilrklyede demokrasi önUmüı 
deki aylarda bliyuk bir imtihan 
geçirecektir. İktidar. C. H. P. 
yi yok etme t,.~ebblısfine girmıs 
tir. Milyonlarca borçlandırarak 
C. H. P. yl ortadan kaldıracakla· 
rını umuyorlar. Hayal peşinde· 
dirler. C. H. P. yl ortadan kal
dırmanın lmkAnı yoktur. Zira 
bir partiyi parti yapan ne mal, 
ne masa, ne de pa:,.':!ır. sadece 
6iz.ler gibi inanmış in~anlar top
luluğu bir partl)i parti yapıır.• 
par.• 
Toplantıda hazır bulunan İs· 

met İnönü de. davetlllerln ısrar 
\'e alklşları ara ındı mikrofona 
s:elerek yaptığı kısıı konuşma
sında bilhassa şunları belirtmiş 
tir: 
•- C. H. P.. üzerine almış ol

duğu millet \ zlleslnn ehemml
''etınl tamamlle ldrAk etmekt~· 
dlr. iktidarda bulunduğumuı 
ızUnlerden da1'9 mühim gUnler
dtıylz. VatandJşın, emrindeyiz. 
Vatandaş haklarının bekçisiyiz.• 

1nönU. tram\'BV volunu doldu
ran halkın alkışları arasındA 
toplantı yerinden ayrılmış ve 
seyrUsefer bir mUddet durmuş· 
tur. 

Bir ge:z:i 
~-... ·----

lstanbul - Ati na 
<llnsı 4 üneüde) 

leketimlzin chemmiyetlı blr 
teşekkülüdUr. Turizm gibi dö
\ iz kaynakları yaratmak husu· 
sunda ce·aretli ıdımlar atmak· 
ta \'e teşebbUslere girişmekte. 
halıy~llerl Omltlc takip edil· 
mektedlr. Ö\le sanıyoruı ki 
kurum için, Yunanistan gez.isi 
hır t«ıcrübe mahiyetinde olmuş 
tur. Tertip komitesinde bulu· 
nın SUreyya Er Un ile Semih 
Tanca bundan sonraki ee iter· 
de, bu defa ı:ortilen tertip•it· 
ilk ı·e aksaklıklıırın tellfı edl· 
leceğini vaadettilcr. 

l""umhuriyetci Türkl\eden Krı 
il Yunanhtana y pılan bu 

kOeUk geıi gl'1enl,.r için fay· 
dalı oldu. Vapur fstanhulı ~i
rerken zorluklar unutuldu. Ge. 
minin eüverteslnde toplanan 
yolcular: 

- fsta'lbulun şu i{lzrl ha a
sından Atlnada \'e Plredelı::t 
dostlarımıza h dive -:önd11rsek 

ne iyi olur, diyorlardı. 
1H~M~ AD\ 

2. Sınıfa ~·iikselen 3 Sınıf Be. 
sar :\Trmıırıı: 

M. Sırrı f nal. 
3. Sınırı ) iikııelcn 5. Sınıf Ilr. 

sıp ~lt'murları: 

Ziraat mühondislcıri 

arasında tayinler 

Ankara, 6 CT.II.A.) - İstan
bul 11 Ziraat MUdürU Sadi Tanrı· 
kut, llalkah Ziraat Okulu İngi
lizce öğretmenliğine: Ziraat MU· 
tehassıslarındnn Bilse~ in Efe 
A) kut, İstanbul tı Zlrnat MUdllr. 
lilğilne; Bursa tı Ziraat MUdllrll 
Remzi Apak, Ye ilköv Tohum 
Islah t ta yonu İdare M!ldUrlllRll 
ne; Bursa Zıral MUcadcle Bas· 
teknlsvcnl Cemal. Yeni tesis e. 
dılen Bursa Teknik Ziraat MU· 
rlürlll!!ılnc ta\ in edilml5lerdir. 
1.irant B:ınknsı 

İlôve111i:deki 
Jınlledil111iş 

h11lı11aea1111ı 

şe li 
Abdullah Tarhan, Osman Yor

gıncı, Reşad Topaloğlu 

6, Sınıfa ~ ükıeleıı 7. Sınıf Oto 
l\lııkini ti: 

Fazlı Öz. 
2. Sınıfa yilkselen 3. Sınıf l\la 

rarıı:oılar: 

Örner Seymen, 1\1, Zeki Sözer 
mantar. 

5 Ağustos 1951 gUn ve 13474 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı f. 
le yükselen subay ve askeri mc 
murlıır: 

1'iithaoılı.ıta yilkselen 
Ü•tcğmr.nlen: 

!\I. Edip Kaynak, Tarık Erhn. 
val. Nuri Aktan, Kemal GUrda~, 
İ>. Sertaç Savun. Fuat Erkut. 

l'Üzbısılığa yükselen Tablb 
tlstt m<'nlerl: 

Genrl l\lfidür Yordımcılılı 

Ankara. 6 (ANKA) - Aı;ık 
bıılunan Zirnat Bankdı Genel 
tildilr Yardımcılığına. aynı Ben 
kanın Ticari Krediler MUdUrU 
Sami Kurtulan tayin edilmlstır. 

-<ı-

1·u bacılan: 
Hakkı Gürsoy, Hakkı Yurto • 

87 5 
51 40 

Fehmi GOrbU:ı:. Fahan Slpa
hioğlu. l\tustafa Oğur. İsmet Er 

Prens Faruk yatını sattı 

ıe n 
1115~ 

ıu. '\'etişir. Abdurr.ahman Bas,o,l!lu. 
3. Sınıra yükselen 5. Sınıf Yar 1 Kemal Bozdemir. Tur~ut \akın 

Caprl 6 • (AP) - Sabık Mı· 
sır kralının bir sözcüsü bugllıı 
Fnruğun, kendisine ait •F"i~ rl 

A anıı tııra 

ı edıl ı'lr 

gıe: tonlu. Kemal Cümbüşel, Nahid ı 
1 Cevad Kayaer. Tolon, Faruk Dursunoğlu. Gcneı .ıl ı; iılg\\ a) ,\n1'araıla ~crefiııe ı cı ilen kokteylde 

1 Bihar• ~arış yatını sattığını sô) · ı 
lemişlir. 

• 

• 



~-~--------------- ·-· - - ~ _,,____ ______ ~~ --~---- -- -··-· .,,__ - - - -- -- - - -

• ------------------------ ------- V A T A N ------------ --------- ------------·--- '7 • 9 • 195? ___.,,.. 

t 1 SA~LIK öGOTLERI f 

ıc 1 
1 

Bazı hastaların Ilıcaya gitmeleri 
değildir .. hatta tehlikelidir • 

caız 

v erden fışkıran (sıcak ma· 
den suları) çok faydalıdır. 

Yalnız (ban)o) !ardan değil, 

bu suları sıhhi bir surette içen· 
ler de istifade ederler. Hatta 
(tütsu) yapanlar da ia)dalanır 
lar. Kükürtlü sular. <'Skimiş ro
matizmalara İli g<'lir. Çelikli 
banyolar da kansıılık \'e sınır· 
hlcre fa}da verir. Kaplıcalıırda 
banyo yapanlar sıhhi bir suret. 
te hareket ederlerse şu hasla· 
lıklardan kurtulabilirler ve )a· 
but hafiflik lyilık görürler: 

1 - Romatizmadan, (gut) de 
nilen hastalıktan ötürü (maf. 
sal) da oynak ) erlerde (<'k· 
lem) !erde etlerde. hu5trlc ge. 
len eskimiş ağrılar, sızılar \'C 

çeşıtll muzmın koklcşmiş ro
matizmalar. 

2 - Shatik denilen bacak 
sinirinin iddctli ağrısı. 

3 - (Lumbago) denilen şid 
dctli bel ağrısı ile (Nevralji) 
adile sö,> !enen sınir ağrıları Ye 
sancıları. 

4 - Umumi zayıflık ve orta 
derecede kansızlık. 

:S - (Bünye) ile, kan ile, 
karaciğerle ilgili deri hastalık· 
ları. 

6 -- Damar sertlıği \"e pek 
az (TansıJ on) ·ytikscklıği 

7 - Verem ile ilgili olmı~an 
goğus ncılelcri, yiini nefes bo. 
rularının iltihabı, ufunctleri, 
akciğer hastalığı \'e astm de· 
nilen tıknefeslik. 

8 - F~kimiş idrar yolları 
hastalıkları yani böbrek kum-

Yazan: 

Lokman Hekim 

• !arı, böbrek hastalıkları. 
9 - fnatçt 'kabızlık, hazıtn. 

sızlık, mide neı.lclcri 
ıo - Umumi şişmanlık. 
11 - (Dizanteri) denilen 

(Kanlı basur) hastalığından ile 
ri gelmiş barsak hastalığı, an· 
tero • kolit ve sair barsak has
talıkları. 

12 - Sıraca denilen boğazda 
husule gelen şişkin bez (Skro· 
fil)) hastalığı. (To yağı hasta· 
lığı, lenfavi) denilen hasta mi
zaçlı ve yahut kemik hastalık· 
lı çocuklar. 

13 - Umumt hafif (felç) 
lcr, nUzüller \'e sinir iltihabı 
(Ne\•rit} lcr. 

14 - Adalelerin katılaşması 
15 - Gırtlağın sağında, so· 

lunda ur çıkması, Bazdov has
talığı. 

16 - Aknc, Ekzcma, Psor· 
gazis, (Sedef hastalığı) bacak. 
larda damarların şişmesi, bal· 
dırda zuhur eden d<'ri hastalık· 
!arı ve çeşitli kaşıntılar. 

17 - Eskimiş rahim hasta· 
lıkları, 

18 - Şeker hastalığı ve bazı 
karaciğer dertleri. 

"" (Kaplıca) larda sıhhi banyo 

' 

yapanlar bir çok hastalıklarda 
fa~ da görürler, sila bulurlar. 
Fakat her lıastalıkta d<'ğil. A· 
şağıya sıralıyacağım hastalık· 
lara uğrayanların ılıcalara git
meleri caiz; dc~ildır tehlikeli· 
dır. Hatla bazı defa da öldürO· 
cudür! 

ı - E,,aslı hakiki kalp ro· 
nıatiı.ması. 

2 - Çok ) üksck tansiyon 
hastalığı. 

3 - Bütün ateşli lıa:;talık· 
lar .. 

4 - Bulaşıcı yapışkan hasta· 
!ıklar. 

5 - Faaliyetinde devam C· 

den ,.e al'.!zından kan gelen ak· 
c.iğcr \·eremlilcri. 

6 - Çok ileri gitmiş, iğne ile 
ipliğe dönmüş zayıflar. 

7 - Muntazam, düz~ün i~ 
lem<'~cn kalp rahabızlıklan 

8 - Hakiki, UZ\ i, kalp hasta 
lığı 

9 - Cinsi urlar, şüpheli \ e. 
ya hakiki kanserler. 

10 - Yeni başlamıs (Gut) 
(Xıkris) 

11 - Eski, müzmin (Böbrek 
hastalığı> 

12 - Üremi keyifsizliği 
13 - Yeni ba,lamıs ate~ll 

romatizmalar 
H - Ateşli kadın hastalık· 

ları. 

15 - Midenin şiddetli nez. 
lesi veya ülsc_rli olması. 

16 - Allı ayı geçmben 
felı;liler, nüzülluler. 

Ji elcrde bıitünleme imtihanlarına baslanmı. tır. Yukarıdaki resimde 
bir enstitüde pr atik del ten imtihan olan öğrenciler görülüyor. 

l\lilletler anı ı Ec-ıa Fakülteleri Federas)'onuna men up öğrencilerden bir grup geçenlerde ngil
t t r e'de Glax lliboratu\·arlannı zerek tetkiklerde bulunmtı!>hır. Yukarıdaki ziyaretçiler arasında 

'J'ürk Öğrencisi Erol Aktulga (arka sırada soldan ikint'i) görülmektedir. 

İngiltere ana kraliçe 1 Eliu beth 'ln ikamet etmek iizcre bir ato 
diı mi~tik_ Resimde 1606 sene C\\ el )avılan bu ~alo 

{ı 

DYO 
7 E)liıl 1952 - rı\Zı\lt 1an ,.. h&!Mrler 131.5 Mık (Pi) 

iSTı\NCUL ıs =o o ı, ı:an nl ı 4S natır ıarlo· 
12 57 At ıı "' pr .ram, ı ~.oo Ha· lar ( 11.) 14 00 Hna raporu AJ.:,am 

!Mr.er, 13,tS Su • r •r• ,., o n ha1'& pro.ramı ,., 1'apanıı. 

lan 18,JO Dans rn :ı H 00 ~a k lar * 
Okllran C al h:lm ı Gone .. H .::o 111, At lı.a rı .ra'll ,., ll. S. A7arı 
liatıa ın I m )ıldızı (l'I.) ıı 45 1 r· 17.0o Sarı.ılar (I'I) 17,l:o ll ı.k (PJ) 
k l~r ı · O l'a ar kons ri (l'I ) 16 10 1 q,00 İnr •az 11>,00 ll. S. A> arı u hA· 

ı ı.A~ı.ı:.r. 

J: .\D\ oı:t' 

20 15 A ı "" 'l ı k n: .1 11'1 ) 
20, L.o 11 nJ a k ta kdl.nl 
20 •o oı;:ı 

.L:a~an~. 

A.'\Kı\RA 

1 
8 :?8 A,ı a .-e rıroı;ram I! 30 ll. S 

Aran ,45 1 ed ıı L ıar~Jar (l'I ) 
!l 1 C.un n 
lod er 

'.) l'roı:-ram n kapanıı 

tz.uın 

ı:a•kı ar 1 4 ~ Orkes ra e erleri (l'I.) 

1 

17 00 Sa kı ar 17, O l'ort turkulorl 

1 00 İne aı 1>< 4:; l\:onıcr •• ~n•a ııı· 
dan <l'J) 19 oO Jlıb~ tr 19,lS Sev en 

1 
• ' r (Pi) 19 :ıo l'aıar konn 111 

ıD,40 8rrlx- t un 1!1,':i h:ar~ık halıl 
ıuuıik (l'I) 20 ı; llnd)o ı:aıeıt'Sı I 
::o, ıo 'l'ıırkulrr ::o ·O Sanat ı:-azrte3l 

!!ı,oo Snrkılar !!1 30 I•ro;raın u knl'.'I\· 

nı' 

VATAN 
ll.,\~ Fh ATLARI 

Baslık maktu 25.-
2 ncl sayfa santimi 4.50 
3 lincU • • 
4 üncn • • 
İIAn sayfası • 

Mahkeme, icra, tapu, 
noter ılfınları santimi 

4.-
3,-

2,50 

.... l ı ~~ Arabanııı ~ar91ntı•ıı •e 

daba rahat •urmroıı İçın 

imal e-ılılro alç•!.. ıaı, ildi 
hu l~•tıl.. , H IAL)ıL.te farla 

ba, a ı.,mio rlııırlı. ıurrll) ltı 

tum&<'l lrri aılrta ) ular. .\ ir 
R iJr.'ınııı alıtl..ro •• İç 

luıitiniu J~ lı.oıılrol "ıliniıl 

Jcabıoda. ~•rorbılr.r.rl;ioiı 
U. S. R (l '\' lı. l. ile dl"li:ıiriola. 

----~------~-----------------------------------~ şTI· 

Hava Kuvvetleri Komutanlığından : 
1 - 1952 Ekim ayında 1076 sayılı kanunun 29. Maddesine 

göre Yedek Subay muvazzaflık hizmetıni bitirmiş veya 
1 Ekim 1952 de bitircc<'k olan Faktlltc. Yüksek Okul 
ve olgunluğunu \'ermiş li~e mezunlarından kendi is· 
tekleriyle tahsil hariç 6 sene hizmet elmeği tekeffül 
edenlerden uçucu yetiştirilmek üzere Yedek Subay alı
nacaktır. 

2 - Giriş şartları: 

a) Türk ,·atandaşı olmak. 
b) Kendisinin \'e ailesinin kötü bir hali ve san ı bu· 

lunmamak. 
c) Vucut yapılarının düzgün, sağlam, en az: 1.60 en çok 

1.90 boyunda olması. 

d) Yapılacak sıhht muayeneler, beden kabiliyeti yönet. 
mcliğinin (Böllim 11, 64 • 76 cı maddelerindeki) 
evsafa göre ilk muayeneleri \'arsa her askerlik şu
be merkezindeki tam teşckkilllü askeri hastaneler· 
de; yoksa tam tcşckklillU mçatlckct hastahanelerin· 
de yapılacaktır. İlk muayeneleri kazananların ayrı. 
ca Eskişchirdekl hava sıhhi muayene merkezindeki 
uçuculuk muayenelerini kazanmaları gerekir. 

e) İsteklilerden olgunluk imtihanın ı vermiş lise me. 
zunlarının 23. yüksek okullardan lstcklilerln 24, 
yüksek okul mezunlarının 26 yaşlarından 15 Ekim 
1952 gıinüne kadar gün almamış olma ları. 

3 - T<'kef!UJ cttiklrrl hizmetJerl bitirenler istedikleri tak· 
dirde '.\lilli Savunma Bakanlığının göreceği lüzum ve 
ihtiyaca gore muvazzaf sınıfa nnkll edilebilecekler· 
dJr. 

4 - Uçueulard:ın uçuşta muvafCak olamayanlar havanın yer 
hizmetine nakil edileceklerdir. 

5 - Uı;ucu olarak vetiştlrlleceklerln tahsil süresi hariç 6, 
uçuşta muvaffak olamayanların h:t\'a yer hizmetinde 3 
srne hizmet edeceklerine dair noterden bir taahhüt se
nedi \'ermeleri şarttır. 

6 - Di~er mufassal ve lüzumlu m:ı!Cımııt için askerlik şu 
bcl<'rine, hava birlik ve teşkillerine başvurulmasını, 

7 - İsteklilerin en geç ı::ı EylUI 1Q52 gunUne kadar te
kemmül etmiş eHaklarını Hava Harb Okulu Komutan. 
lıi!ında bulundurulmalnrı llfııı olunur . 

Ereğli Kömürleri işletmesinden 
i lctmcmiz merkezinde Alman maden mühendis \e kkni~ 

yenleri ) anında çalı~mak fiıcre iyi Almanca hil<'n, icabında Al 
manca mektup yazmaya muktcdır iki tercüman alınacaktır. 

Tahslllcrınin derccrsinc ve l'llerindcki referansa göre hrı 
birine :t) da 250.- liradan n.ağı olm:ımak liıcrc ücret verile 
ccktir. · 

Taliplcrın. hal terrüml'lrri \e ellerindeki refcranslııriylc bir. 
liktc bir )azı ılc Errj!li Kömürlerı i letmcsi Umum l\lurllirlıi· 
ğu-Zonguldak• adrcsıne :ıcclc nıuıaraalları. (14258) 

Tü rkiyede Umum Satıı Yeri : MOTÖR LİMİTED 
Ta ks im, Doğu Pa las altında - hlefon : 82204 . 82205 Telgraf : MOLİM . ISTANILIL 

1

1 
Ankara ve Eikiıehir 'de : KOÇ TİCARET T. A. Ş. ; ____________ __;.. ____ _.; _____________ ___ 
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ÇOCUKLARIN HUYSUZ· 
LUCU, APIŞ AAALARININ 
TERLEYiP PIŞMESINDEN 

iLERi GELiR, 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRA.Si 

111 lılAHlU!ILA~I OllU.A ,, ____ -.. 
SATILIK OTOMOBiL 

Hususlde kullanılmıs, 72 000 
kılomctrc yapmış, çok te
miz \':ıziyctte -4 liistiğı mü. 
ceddct daha rektifiye gür. 
memiş,. 7 bin lira~·a bir 
BUİCK satılıktır. 
l\lüracaat: l<'aik Pasa Ga. 
raj, l'aik Paşa Sok. Be
yoğlu. .................... 

YENi SABAH 

Kararaoğlan 
na k tdeb 1a ıınızın l:unuı Emreden 

gonra en buruk ııması olan J\aracao:· 

lan bu e erde ho atı, un alı tl• tanıııl· 

dıktan a :ı a H( ınıs lwO eılr notlarla 

takdım ed lmelaedlr. Sa" t oııellmın 

bilyül; bir J ııa ilo huırladı.h bu kitap 
'ar k l nrınnı ı n 'l"url< klhlklerl at• 

rıs ndı l 1 ra !11atla (ıkıuııtır. 

* VARI.IK 
SA na u t k. r deaı.SI \ arlıl:ın t7· 

H'ıl ıouı 'I' aıar :'\atrl, Bedri P.abnıl, 

Cab t ı.:: lebl, Cahıt Tanyol. Cemal Ye· 

ııl, Bthtet :!>e at ııl. lltk r Sıt.kı. Baki 
Süha, :ı.Johıar J..:ur kçu, Zal: r llUHınli. 

na ıran, Turı:ut l >ar. llaun ISI01'ek 

ı:ıbı ııen? ntl n en tn ın ıı lı •alan· 

nın, maka e, Uhe, "' ı rler,711 cık· 
mıHır. 

KAYIP YÜZÜK 
Anadolıı Kllibü Buyükacla ru· 

besinin aşağı kat lu\'aletinde 
pırlantalı altın bır ~övalye yii· 
zük unııtulnıu tur. Bulanın veya 
yiizük hakkındıı ınalfımalı olanın 
klüp idaresine haber vermesi rİ· 
ca edilmektect1r. 

İmtİ}lll Sil hı bi : Sİl'i A l\ KOltU.: 
?\e ri} atı rillen iıl ııre eden 
ı·azı İş leri Mesut ntüdürü 

:m~Lhı n:;o.;ım 
( \'AT A:'\ ı GaıPtecili k \'e l\l:ıtba 

al'ı lık ' I \ ~. - İ stn ıı bu l 
\ ' ,\Tt\N llA'f Bı\ı\S l 

Kati eyi 

Yapan 
•1\" ı?l 

/.'i~ı~ ~'/'-"\ 
t:~i.Af</( 
~zr-

ı ~evkalade soYY81' 
~ Roja briyantini : 
\! • Saçın her t elini 

.• ; parıldatır. 

~ • Saçları kat' iyen 
' yapıştırmaz . ~· 

• Her sabah yapıla ca 
'\\. ' - ·11 
'' vaporizasyon butıı 

güne kafidir. 

··•·Saçlarına 

Yüksek Denizcilik Okulu 
Müdürlüğünden 

rı· 
Okulumuzun gü\ erte ' e makine §ubelerine paralı ' e ~9 ,e 

sız yatılı öğrenci yazımına 4 Eylül 1952 günü ba5lanacaı; 
bu i§lem 10 Ekim 1952 gününde sona erecektir. . ıs· 

İsteklilerin girecekleri şube ile paralı Vela parasız girrııe~ c• 
tcdiğini belirten bir d ilekçeye aşağıda yazılı belgeleri e,."J~> 
rck okul müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur. (l.> 

ı - Li:.c olı,:unluk diploması . 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
3 - Askerlik bclgcsı. 
4 - 12 adet 4.5--6 elıadında fotograC. 
5 - Ası kağıdı. 
6 - İyi hal kağıdı. 

Dl"$/.ERIİllZIN 
SAGJIGI İÇİN 

IPANA 
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GAZ"E° - -İLE BETlAllEP 'PARA SIZ 
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' 1'llıi~ ile ibi Anaforrular Kralı• adlı )eni bir yerli komediden bir sahnt'. 'Türk filmcili-
ğinin bu gibi filmlerle kalkınabileceğine inanmak i~in ~ok nilı.bin olmak lazım! 

b~ııya fılmciliğinin gerek te- Yazan ı ması ic:ıbeder. Ancak bundan 
lerlc,izyon rekabeti, gerek di- , , ~onradır ki, tilmlerimiz dış pı-
ta Sebepler yüzünden bir buh VEHBi BELGIL yasalarda kendılerine hakıkl 
'tııııa doğru gıttiği şu günlerde bir seyirci ktitle~i bulacaklar-
lq tk fılmciliğinde bilakis ge- dır. 
l-:s~e hamleleri sezilmektedir. • l:'ilmciliğimiz, bu;ün; kendi 
tt\'lden senede bir iki film kendine yapabileceği her ~eyi 
kettrıı1ekle iktifa eden bazı şir. men hemen hiç ithal cdılmedi- hemen hemen yapmıştır. Daha 
lar lcr ~imdi yıllık prodliksiron l:iııi farketmi~sinizdir. Şiıııcli fazlasını yapmaya bin:ok se-
ııı· •ııı sekiz. hatta ona yükselt- filmlerimiz ikinci \'e muhiın bepler manidir. Bu yüzden bu-
l'fılşlcrdir. Ötedenbcri sırf film darbeyi yabancı filmlere indir- rad:ın ötesi de dcrletin faaliyet 
t aı etmekle meşgul bazı mü. mek üzeredir. Ben bu ~ aıımda sah:ısı idne girmektedir. Y:ıni 
teı~ eler aı tık dı ardan film bunun sebepleri üzerinde dur. Iilmciliğimizin, asıl istedigiınlz 
ıı...ırınc)e on vererek peyder- mayacağım gibi bunun i) i mi noktaya eri~ebilmcsi için, kU\'· 
l' . .Y sırr ~erit Iılm üzerinde ça. )Oksa kötü mü olac:ığı nc.kta- \'elli dc\lct himayesine ihliyacı 
~ııınala hı:ı; \ermektcdirler. sında da fikrimi beyan etmeye. \'ardır. 
b llların )anında, ufak tefek ceğim. Sadece )erli fılmlcrin :'ıtcmlekctimizde de kuwetli 

le 8Ctmaycsi olan bır ok kim- memleketimizde çok geniş blr bir film snnııyıinin kurulması-
~ııır derhal fılm çe\lrmc) e b:ı. sel irci kütlesi bulduğu hususu- nın fa\·dal:ırını uzun uzun sıra. 

V aktadırlar. na işaretle iktifa edeceğim. lamın; ltizum ''C imkiin yok 
aı~erli film ~ apma)a karşı Filmlerimiz, geçen sene, sa· Ben °burada; bunlardan yalnız 
~r bu hücum, biraz da; geçen yı bakımından tarihimizde re- birkaç tanesine i~aret edece-
tır 111 •altına hücum• unu h:ı- kor te~kil eden bir rakama, 40 a ğim: 
haılatınaktadır. ~unun sebebi ulaşmı~tır. Fakat, kcmmiyet 1 - Yerli Iilm sanayiinin le· 
~~ k~n, bilhassa lstanbul dı~ın- bakımından bu \'arlığı göste- ı;ekkülil sayesinde hariçten aıı-
terı~alan şehirlerimiz h:ılkının ren filmlerimiz için keyfiyet cak en güzel filmler gell'cck, 
bet 1 filmlere son .~erece raf. bakımından da :ıynı hamll'yi saçma sapan mevzulu \'C ma· 
tUn Co tcrmcı-.idir. Oyle ki, bu· yapmıştır diyemeyiı. Çünkü nasız ecnebi filmleri seyirci 
tıırııı tıı·odüktörlerimlz yabancı filmcıliğimiz, henüz münevver bulamayacaktır. Binneticc, btı 
b11,kerın rekabctınclcn değil, zümrenin ilgisini üzerine çekt'- gibi filmlere her yıl ,·erilmek-
t1~ ıs hariçten fılm setircn cek bir teknik olgunluğa eri· te olan 1-1.5 mılyon liralık 
~ab a~arımız ycıll filmlerin re şcmemlştir. Bu gidi5lc, söyle. dövizden tasarruf edilecektir. 
•e,~!Dden şikayetçidirler. Bu, diğimiz tedbirler alınmaz.sn, e· 2 - Film sanayii demek ye-
t fırıl ıl~ce.k bir 5eydir. Zir:ı, risemeyecektir de. Halbuki bu, ni is imkanları demektir. Yal. 
~lllacrımız, bütün teknik nok. yani aydın tab:ıkamızın yerli nız bir filmin çevrilmesi için 
taıı tına rağmen, ilk ıaferl A- filmlere bigane kalması, film. bile senarist, rejisör, . prodük-
tıı:. !ılınlcrine kal"§ı kazanmış- ciliğimiz için bir 'Zaaf demek- tör, :ırlist. kameramen, dubHij. 

tir. Filmlerimizin sadece halk cı, montajcı, senkroncu, mak-
tı '~~bir ithal takyidi olmadı - tarafından tutulması hiçbir şev y:ıjeı, afi~çi, dublör figüran Hl-
liıııı1at~e son senelerde Arap ifade t'tmez. Münevverlerimiz boranı, foknisyen, dekoratör, 
~n memleketimize he- tarafından da beğenilip tutul- ressam, elektrikçi ... olarak kaç ......__ ____________________ ::::;ı 

AY 
.\~han I51yan ~erli fılmciliğl- ~~-~~·--·--=--
'e llıizin yeni parla)an genç 
~ll' ~~kışıklı ~ ıldıtlnrından biri· 
li~· :ıkat bu sezon seyredcee
~z iıç Yerli filmde onu hep 
ter ber &drerek hükmümüzü 
lııij~Ceğiz. Ben şahsen bu hük
'tJ:ı .. tok müsbet olacağı kana-

"l!Yinı 

>.~han, 
0

htlien Güzel Sanatlar 
lerlıı enıısı son sınıf öğrencl
te ~endir. Türkiye Yayınevi 
\aııı] ebioğlu Yayınevinin res
r~ltıi llttndanclır. 1 Mayıs 926 da 
lıııd;:e doğmıı5tur. Yani 26 ya-

ll ır. 
'tf ı.aı Percle hayatına atılışı 
\>ıı<lızır tesadüf eseri olmuştur. 
~•st Mecmuası ge~-cn sene bir 
lıa11 lllüsabakası açmıştı. Ay
Sıııeı~~r.ginin sekreteri Sezal 
~ita 1 nın ısrarı üzerine müsa
"1ııla girdi 'e blrincilıği ka
~ 1• Demek ki; beyaz pcrde
lııuıtcı\yhan gibi her Jıuımst:ı 
>e b llıınc1 bir elemanı Solelli'. 

0ttıu t\ . 
tı~~an ilk fılm mııka\·clesinl 
~'trd a ,Yapmış 'e bu şirketin 
\~llıi 1llı .•Yavuz Sultan Selim• 
<ıtiıı<:~de ılk rollinii oynaını tır 
~, d~ı \'e uçünrü nıııka\clelcı I· 
1t ıııu l<eınal Film ile ~apnııs 
~ ıı ~ essescnin çe\ irrliğı • Ka. 
~1 1' 3tnına. \c · Tiirk Ca u~u 

~ <'1 1\ 
«ı ~l enıaı. !ılmlcnnde \3· 
ı ao ıtııştır. 

lt(1~ bo\'uncıa \'C 80 kılo :ı 
~ ~ ~~da olan scnç nrtıst; ça 

rı a Zlın, h:ı as ruhlu vr 
ıq.~ 11 lııı dl'lıknnhrlır E' 1<> 

1 l<adının c rırıdrn anla 

ATII.\N 

masını, ha sas \'C hayatı öğ. 
renmiş olmasıııı ister. \'iıcul· 
ça da orta boylu 'e dolgun o 
lanl:ırı sc,·cr. Renk lıususund.ı 
rnuşkulpcsent değildir. Sarısın 
!arla e merler ara ında tefrık 
)apm:ız Onun. hır kadında a 
radı~ı en (ıncmli \'a ıf zrkA \ l' 
eı keğini unlama knlıili\ <>tidir 

•VC~ 

ı~·,· .. ~~ 
En sevdiği yemek kuru fa. 

suly:ı ile carıktır. Batı mtizi(ıl 
\ c do~u müziği dıye bir tcf
rık )apmıız. Güzel olmak şar· 
ti~ le her ikısini de beğenir. 

Hepsi de C\ li beş kardeşin 
eıı kliçüğü olan Ayhan bekfır. 
dır \ c mütevazi lıir e\'de anne· 
sı~ le birlikte oturmaktadır. 

çeşit insana ihtiyaç olduğunu 
düşünürsek, miktan on binlerı 
bulacak olan Türk gencine yep 
yeni çalı§ma imk~nları :;ağla
nacağını anlarız. Hele bu ka· 
dar insanın her biri::.i mesela 
3 kişilik bir aıle gcçinditse kaç 
bin ki~inin, geçimini bu )·üzdcn 
sağlayacağı kolaylıkla meyda
na çıkar. 

Bundan çok daha önemli o. 
1arak, memleket; filmden an
layan kalifiye eleman kazana. 
caktır. Film çevirmenin ne in· 
ce, ne güç ne teknik bir iş ol
duğunu bilmeyen yoktur. Bu 
iste b:ı arı göstermenin bili
cik yolu da bol bol film çe\·ir
mektir. 

3 - Film, bir memleket için 
en kuvvetli propaganda \"asıla· 
sıdır. Yurdumuzu hariçte ta. 
ıııtmak için 1ıc kadar (,'ırpmdı
ğımız malumdur. Devlet, bu 
yüzden. mil~·onları harcamak
tan çekinmiyor. Fakat, yine de 
'J'iirkiyemiıi tanıtamıyoruz. Ta
nıtamayız da: ... Çünkü, propa
ganda diye ~unulan :ieye kim
se kıymet vermez. Halbuki film, 
hu hususta en kestirme yol
dur. 

Amerikayı, btitün dünyada 
olduğu sibi; yuıdumuzda da bu 
kadar iyi tanıtan ne Amerikan 
HükQmetinln yaptığı propagan 
da, ne de Beyoğlundaki Ame
rikan Haberler Bürosunun fa. 
aliyetleridir. H:ıttA bu Büronun 
nerede olduğunu, İstanbulda 
bile bilen kaç kisi vardır? 

Buna mukabil, Türkiycnin 
en ücra köylerinde bile Ame
rikan tarihi, Amerikan haya. 
tı, kovboylar, :ıenci meselesi. .. 
hakkında pek çok şeyler bilen 
in.sanlara rastlamak kabildir. 
Bu i e :ınt·ak Amerikan film
lerinin uzun ,.c devamlı tesiri 
sayesinde mümkün olabilmiş. 
tir. / 

Bu itibarla, Türk filmlerinin 
hl'r bakımdan üstün hale ge. 
lerck düny:ı piyasalarında yer 
almaları memleketimiz için de 
en kuv\'etli propaganda ,·asıla
sı olacak, 1'ürklcrin medeni 
insanlnr gibi giyindiğini, zenci: 
olmadığını, Türk kıı.larının iki 
defa millctlerarası birincilik 
kazanan güzelliğini btitün dün
y:ı öğrenecektir. 

Bütün bu iıahatımızdan da 
anıa~ııacağı gibi, yerlJ filmle. 
ı·inıizi hl'r \'asıtaya baş\'urarak 
himaye etmek artık milli bir 
da\'a haline gelmiş bulunmak
tadır 

Bu konuda devletin yapabi. 
leccğl işler, kanaatimce; ~un
lardır: 

1 - Ev\'elA. yerli filmlerden 
\ 'C onl:ırla i1gili şeylerden alı
nan ,·ergileri yarıya indirmek. 
<Bazı menfaatperestler son :ı:a
nıanlarda yerli filmlt>rden de, 
crnebi filmlerden olduğu gibi, 
) iik ek '·ergi alınmasını iste
mi !erdi.) 

2 - Ankaradakl Devlet Kon 
Sf't'\'atuanna bir de !ilm· 
dlık kı~nH ilave etmek. 

3 - Devlet döner sermaye-
• ~İ) le, Amerikadakilerden fark

sız ve en modern teknik vası
taları muhtt>vi stüdyolar kura
rak film (,'evirmek isteyenlere, 
bedel karı;ılığı, kullandırmak; 
\·eya stüdyo kuracaklara yar
dım etmek. 

4 - ller Türk ~!nemasına, 
ııcnede muayyen miktarda Türk 
filmi gösterme mecburiyetini 
\'azetmek. 

l5 - Yabancı memleketlere 
Tiirk filmi ihraç ederek mese- • 
I~ en aşağı on sinemada oy
natan Türk prodüktörlerini mil 
kfifatlanclırmak. 

6 - Her yılın en muvaffak 
filmine. :ırtistine, rejisörüne, 
teknisyenine ... müsabaka neti
cesi dolg~n ikraıniyl'ler ver
mek. 

7 - Dublajları en asağı 
hadde indirmek. 

Dc\•letin bu yardıml:ırı dı. 
şın Tıirk filmcileri de kendi 
aralarında teşkilatlanm:ılıdır. 

Ezcümle. •Yerli Film Yapan
lar Cemiyeti • gibi zayıf \e oto. 
ritesiz bir prodüktörler top. 
lulıığundan ziyade blitün film 
i }eriyle uğraşanları i<:inc ala
<'ak kunelli bir te~ckküle ve 
biitün artistleri, rejisörleri. 
teknisyenleri her zaman aynı 
çatı altında toplayacak güzel 
bir lokale ihti"aç \'ardır. Son
ra. hır teşekkülün bir \'ey:ı bir. 
kaç kuv\'etli neşir organı ol
malıdır. KNa, hu teşekküle da. 
hil ol:ınların bir yarclımlasma 
bir öl um 'e bir tekaüt .sandığı 
olmalıdır. 

Ancak hüliin hıı sa\ rlığımı7. 
fıııo;uslnrın tııhakkukundan son. 
raclır ki, Tiirk fılmlrri iizledi· 
ğımiz se\ iye) e eri~ebilir. 

Solda: :'\c\in A)Par. Da) tırer mecmuası bu artiı.t irin ~ö~le denıektedir: •'fürı.. filminin ideal tipi olan ~c,in A~par, uzun si· 
)ah açları \C J.o)u &utel gözleriyle İstanbulun en çok tuttuğu ~ıldızlardan biridir. Ortada: Ayfer reray Da Ufcr mcsmuası 
muhabiri~le konu5u~or. Sağda Sezer Sezin Tahir ile Zıihrede.Das Ufer meenrna~ı bu arfüt için de .sezer Sezin TürlJ)eniD 

belli ba~lı kadın arfütleri arbında karalter analkarı olar~k lanınmışıır,, diyor, 

YABANCI GöZOYLE 
YERLi FILMCILIGIMIZ 

Tanınmış Alman dergılerin· 
den cDas UferD !iun sayılarııı
dan birinde nesrettiği (Bo
ğaziçinde Jiollywood) başlık· 
lı y:ıusında istanbulun güzel· 
liği \"e tarihinden bah etlik· 
ten sonra Türk filmcıliği hak
kında malümat \'Crİ) or ve di· 
yor ki: 

Dünyayı dolaşanlar istanbu· 
la dünyanın yedinci lıfırikası 
del'lcr. Şayet güne~ batarkrıı 
~chre girecek olurs:ınız t·ami 
ve minarelerin siliietlcriniıı 
ıııak:ı la kesilmiş bırer maket 
gibi ufukta goklcre tırmandı· 
ğını görür:;unüz. Bizans ve 0:.
manlı İmparatorluklarına mcr 
kezlik etmiş olan İstanbul bu· 
gün hfıla surları altında çok 
eski san'at abidelerini sakla· 
maktadır. 

açık ha\·a sahnelerine geniş 
~erler ayırırlar. Türkiyede her 
sene 30-40 film te\Tilir. 

İstanbul stüdyolarında düb· 
laj i~i daha canlıdır. Yılda 200 
e yakın yabancı film duble e
dilerek Türkçeleştirilir. Bugün 
bülün Türkiyede 400 sinema , 
\'ardır .. Bunlardan 50 sl btan· 
bul dadır. 

Türkler film .seçmekle titiz· 
dirler. Film ithalinde mil~kül· 
pc ·ent davranırlar. Bu yüzden 
Amerikanın gönderdiği \3sat 
filmlere itibar etmezler. 

\'l'rli Cilmciliğin 
İhtiyaçları 

Tfükil enin en bü~ uk fılm 

Asırlık sarayların bliy ük ka. 
pıları danteller ile işleıımis 
gibidir, Yüzlerce elin bir ara· 
da çalışarak, çekiç darbell'ri· 
nın yonta yonta taştan birer 
san'at eseri haline getirdiği 
abideler nefis tczyinatla işlen· 
miş Ye süslenmiştir. 

anııllcrlndcn biri olan Necip 
Er e:s ile konuşurken Tıirk fılm 
l'İIİğinde noksanların mater
yal ek~ikliğinden ziyade mü:c
ha.sıs yokluğundan . ileri gel· 
diğini öğrendim. Xeclp Erse~e 
göre yerli film oTeknisyen, O· 
peratör. rejisör \'8 laborantla
ra muhtaçtır. Diıter taraftan 
Tıirk :.incmasını besliyceek ye· 
ni nesil arasından ı:enç kabili
yetlerin yeti5tirilme:si Jaz.ımdır. 
Genç istidatlar ancak bu i~ i
çin açılacak okullarda veya •· 
kademilerde olgunlaştırılabilir. 
A n·upa \'eya Amerikada oldu· 
ğu gibi Türkiye bu türlü mfi· 
esseselerden mahrumdur. 

XeYin A}par biı filmde clııııs rderlmı 

İstanbul, bugün yeni geliş
meye başlıyan Türk filmciliği. 
nin merkezidir. Sinema bur:ıda 
külfete k:ıtlaıımadan türlil im
kanlar içerslndedir. Çünkü bir 
çok ııahnelcr için stüdyo kur
mağa bile lüzum yoktur. Tabi. 
at dekorları o derece çesilli 
ve Zl'ngindir ki en basit bir 
sermaye dahi o manzaralar a. 
rasında bil) ük işler başarabi· 
lir. 

Angajman 
l\Ie eıe~ı 

Halen Tüıkiyede en iyi film 
75,000 liradan !atlaya çıkını· 
yor. İyi bir s:ınatkfırın yaptıgı 
rol karşılığı iki üç bin Türk 
lirasını geçmez. Bu kadar mü. 
tevazı ~:ırtlar içinde 'l'ürk yıl· 
dızları oldukça guzel filmler 
çe\·irmeğe mu\·affak olmuşlar· 
dır. A\'tupa veya Amerika film. 
ciliğinde calışan yıldızların al· 
dıklan ücretlerle 'l'ürk sanal· 
karlarının angajmanlarını mu. 
k:ıyese etmek kabil değildir. 

Stüdyo ve atölyeler iptidai 
olduğu için Türk filmcileri İ~ 
talyada olduğu gibi filmlerde 

Yerli film imalatına gelince 
bir kaç komedi müstesna her 
sene tarihi mevzular ön planda 
gelmektedir. Bunlar arasında 
geçen ~ıl çe\Tılen •İstanbulun 
Fethiıı hadisenin ehemmiyeti 
bakımından zikre değer. Bun· 
dan başka ııBarbaros lla)Tet· 
tinıı Vt'\'a «Y3\'UZ Sultan Selim' 
gibi fiİmler hep mev-zularını 
tarihten almışlardır. 

Türk filmciliğinde. halkın a
laka duyduğu tarihi me\•zuların 
da, diğer Türk filmlerinde ol
duğu gibi dekoltr. dans ve raks 
!'ahneleri\'lc sii<.lendiği görülü
vor. Esa~en bir san'at iddia. 
~ından zh·adc. ticari maksat
larla çev;ilen !ilmler, i ter is· 
temez kalite bal.,mından bek. 
lcnen olgunluğa ,·ar:ımıyor. Bir 
kısım halkın bu çeşit s:ıhnele· 
re iltifat etmesi de, :rıımcilerl 
bu zaruri istikamete siirükHi
yor. Tolun ALPTEKİ:'\ Sezer Sezin, Tahir ile lıihre 

ltlNkl'ZllHlf' hulıın;ın tıını hııı oları oıınnılr. t't'1er Sezin, rcJı~Öı 
.\kat \ e arkad;ı~lari) le ha bıhalde 

llfarp sonrası 
Almanyasma ait 
Yeni bir film 
Önümüzdeki sinema lnt!\'Simin 

de so terilmek üzere, M. G. ?ti. 
Sirk eti tarafından A merikada 
harp sonrası Almanyasına alt 
~·eni bir film çe\'rllmistlr. Bas 
rollcrınl sevimli yıldız Picr An· 
ı;cli ile Gene Kelly'nin oynadık· 
\arı bu film bir gece klilbünde 
teşkilatlandırılan mu kavcmet 
hareketinin hikhesini anlatır. 
Cl:ıu:ı Clau en bu klüpte piya· 
nlsllir. Picr Angell de garsonluk 
ntmektedir. IJir gün lrlUho. r.enc 
f\clly ~elir. Gl'ne Kelly bir h:ı,·a 
viızbaşıc;;ıdır. Pler \nııeli ile ta· 
-ıışır. \ral:ırında derin bir ask 
'ıJslıır. Yuzh""' "''":l hir müddet 
•onro hıırasının bir mul\a\emet 
·. ~ .. eketine merkezlik cltığini "Ö 
rür. 

l~ılm , bir t:ıkını enlrıka \e mil 

1 

n'l.f,.1,.1 ., .. ır tle\ ıım eder. Netice· 
1e d ikta ldıırr~ine karşı hür· 
·ı\ et H~ istıkliıl cephesi muzaf· 
Cer olur. 

• 
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Kap:ılı yakalı \ e önU düğmeli olan bu m:ınto, serin günlerde 

, ok aranır 

• Atık renk ma\ 1 ~ünlüden l apılmıs olan bu Döi>i.> esln eteği 
:"\ plisedir. 

-ı 

fl!?:u2zıtl!J:tt!it:E~~~~~~~ 
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işte sebep, işte hak 
Macar Kr:ılı Sigismund blikeme. 

diği eli öpmekten çekınmi) en bir 
adamdı. Dc\Tin padi ahı Sultan Yıl
dırım Ba.) czid ile anla mak ç~rele
rıne basvurmuş, kıymetli hedl}elerle 
Bursaya bir sefaret hel eti gondcr
ıncğe karar ı;ermi ti. J lı:iler, padi-
5aha evvel.ı l\lacari tanın kudret ve 
tunetındrn hah edecekler, Sultan 
B .> ezid( 1 orkutma a çalı.acaklar, 
Bulgari tanın hangi bak \C sebeple 

istilA cdıld ınl oraca tardı. E er Bayezıt korkmaz, l\lacarls. 
tana karşı me)dan okum kalkarsa, o zaman ldkenlerl suya 
indireceklcrdı. Kral Si i mund'un O manlı dc,letl ile dalma 
iyi miına ebetler idııme etmek arzu unda oldu unu, Turkler a
leyhine A uupada ~ apılrnakta olan ittıfaklara gırmek istemedi
ğini eôylcy ceklcrdi. 

l\lacar sefaret he eti 1393 yılı sonlarına do ru Bursaya gel
mi U. Sefaret he.) eti reisi, heyecanlı \ c mağrur bir üade ile 
nutkunu ol.uma :ı ta~ı mı tı: 

- Haşmetin M r:ır J.ralı Sigismund'un seh'imlarını Tilrk pa. 
di5ahına ıbtı\ 11 etmekle bahtiyarım. Avrupanın yer gollirmez or
dularına malık olan rıı cari tanın, O manlı de\ Jetinin ı;fya•ctl 

har içi.) esine ) ııkınden \dkıt olmak ister Bulgaristanın tıkıbetini 
hazırlayan muhaı ebr.> e nlidahale edılmemcsl sırf krıılımmn 

padişah hazrelleri ile iyi gcçinm .. k arzusundan ncş'd etmiştir 
İki bil.> ilk ordu ı;r:ı ında ge~ecek bir mc) cf: n muharebesinin 
hangi taraf için korkunç bir felaket hazırlıyacağını evı;clden 

tahmine imkAn )Oktur. 

Macar Ecfirinin nutku bu 5ekilde devam ederken VcziriAzam 
Çar.darlı Ali I'a a ıle ci' er veı.irler hiddetlerinden ne yapa
caklarını bılemi) arlar, bu mağrurane nutl u padişahın nasıl 

silkOnetle dinled ine de ~a ıyorlardı. Halbuki Sultan Yıldırım 
Bayezit dı:bi mustehzl nazarlarla suzil)ordu. Macar sefıri nut
kunu bitirmek üzere idi: 

- HasmeUO kralım, aı;rıca dost milnascbetler idame l'ttl~i 

Osmanlı hakanından §Unu da sormaktadır. Bulgaristan hangi 
hak ve saltıhlyctle isUla cclilmiştir? 

Sultan Yıldırım B ) ezit, bu sual üzerine oturduğu tahttan 
silratle ayağa kalkm tı. Elrinin elinden tutmu~. kıymetli sllAh 
kolek~lyonlan ile dolu olım geniş bir salona götilrmUstU. Ba
yezid, elini dm arda ıı ıh olan silAblara uzatarıık: 

- Kralımı, Butgarlstanın ne hak ve salAhlyetle mi istila e
dildiğini sorar? İ5te sebep. iste hak! 
Demişti Elçıler, bunun üzerine yelkenleri suya indirmek zo

runda kalmışlıırdı. - * 

S ebze \'e mcyı; a ile beslen-
mek, ' Ucudc ılndclil:, taze. 

lik \ e sıhhat \erir. Tabiatın bi
re bahsettiği bin bir nimeti a
rasında hiı; suphe )'Ok ki nıcy
va en ba ta gelir. •Kadın ilft
cı • tabir olunan \c otlardan ya
pılan bir çok ila<'lar en bil) ük 
eczanelerin haı.ırladığı llııçlar

dıın hazan daha te irli \O fay
dalıdır. Eczacı do,,Uarımız. duy. 
ma ın amıı, bıızan en inatçı cilt 
hastalıkları veya iç ha talıklar 
kadın ilaçlarile geçml .. tir. 

Fazla et, balık \'e i plrto!u 
içkilerden l orulan \ Ucutları 
dınlcndirmek, kanı temizlemek 
barsakları 'e mideyi bo allmak 
için sebze, yemiş perhizlerlne 
ba~vurulur. Bu gibi pcrhWer 
kısa surer. Yirmi dört saatlik 
bir me}'\a ve sebze perlılı.i ile 
cok iyi neticeler elde edılcbilir. 

Biraz tombulca olup da de
vamlı perhiz edemi~enler \•eya 
etmek istcmiyenlcr için cayet 
tesirli \e kol:ıy bir meyva per
hizi vardır. Haftadıı bir ı:un 
yalnız yemiş y<.'mck ile mü
kemmel neticeler alınır. 

Bu perhiz gUnU esnasında 
yatal:ta kalmak veya uzanmı5 
olmak 5arttır. Ilir buçuk, iki 
kiloyu a nıamak iızere bol l'e ı 
miş yenebilir. Yemi !eri iyi 
çiğnemek lazımdır. Km"\·et ve 

1 
ı; itamln kayna ı olan kabukları 
da so)mamalıdır. F er bar ak
lar tembel ise çekirdckll'ri de 
çiğneyip yutmak mUmkundür. 
:Bilhassa UzUm çekirdeklerinden 
çok fayda alınabilir. Aşağıdaki 
perhiz listelerinden hosunuza 
gideni seçebilirsiniz: 

1"EllıiŞ Gfu.;tl' 

Sabah kahvaltısı: Bir bardak 
sıcak suya sıkılmış bir limonun 
suyu. 

Saat onda: Ilir bllyllk salkım 
Uzilm veya 300 gram çilek. 
(l\Ir\'•ime göre). 

Saat on birde: Bir portakal 
suyu. 

Saat birde: Bir bUyilk armut 
\"eya 300 gram kaysı. 

Saat be to - Nane ve me
lisa yaprağı ile limon kııbuğu 
ha laması. 

Yani bunların üzerine kaynar 
su dökerek silzmek \ e bu su
dan bir bardak iı;mek. 

Saat sekizde: Bir clmıı. 
Blltan giln esnasında bir tek 

lokma ekmek veya herhangi 
bir başka gıda yememek lAzım
d ır. 

SEBZE GÜ:Stl' 

Sabahleyin: Bir bardak 
sıcak su. 

Dokuzda: Bir elma. 
Birde: lki tane ha\'ucun ren. 

desi Uz.erine yanın limon sıkı
lacak. 2 tane şalgam rendelenip 
soğan su)-u sıkılacak. 200 gram 

• 
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yva yiyerek 
bilirsiniz 

lftlıana yapragı, bir kliçUk ma
rul, bir domatc .. ve maydanoz
la salata yapılacak. KüçUk bir 
ka ık zeytın~ağ konabilir. 

4,30 da: Bır cima. 
8 de: İki çiy lenginar, bir a

vuç bezel~e. bir kaç turp, bir 
demet maydanoz, bir kaç yap
rak roka. 

10 da - Bir fincan çok sıcak 
su. 

Bu perhiz ayda bir, üç gün 
sıra ile yapılacak olursa parlak 
nclice elde edilir. Ancak sağ
lam barsağı olanlar bu çiy seb
ze perhizini yapabilir. 

Kı\nlŞIK l'ERllİZ 

Sabahleyin uyanınca içine 
yarım limon sıkılmı§ bir bardak 
sıcak su. 
Yarım sııat sonra: Taze mey

va yemek. l\le\slme göre iizum. 
ka~sı, armut, erik, ka'iun, ki
rıız, çllek. 

Saat onda: Bir a\uç ıspanak, 
3 baş pırasa, üç baş soğan, ilç 
ha\ uç, iki diş sarmısak. Hepsi 
ı.ıyılacal:, bir litre suda yarım 
saat ha3lanıp suyu içilecek. 

Saat birde: Sabahleyın gibi 
meyva. 

Saat dörtte: Sebze suyu. 
Saat altıda: Yine bir fincan 

sebze suyu. 
Saat sekizde: .?ıleyva. 
Saat onda- Bır çiy cima 

Elma barsaklan jşletir, Dişleri 
temizler \e insana rahat uyku 
\ erir. 

su PEnnlzt 

Sabah kahvaltısı: Bir bardak 
portakal \eya grepfrut suyu. 

Saat onda: Dörtte Uç domates 
suyuna dortto bir limon suyu 
katıştırarak içmek. 

Saat on birde: Bir kUçUk bar. 
dak portakal suyu. 

Saat birde: I.Ahana yaprağı 
suyuna domates suyu karı~tı
rarak içmek. 

Saat 2 de: Bir kllçilk bardak 
domates suyu. 

Saat yedide: Yine domates 
ve limon \'Cya IAhana domates 
suyu içmek. 

Saat 9 dn: Portakal veya 
grepfrut suyu. 

Bu perhiz esnasında uzanmıs 
yatmak ,.e bu sulardan başka 1 
bir şey yememek §arttır. • 

R. E. Y. 
~ 

---- -

Yeni icat ııapkalardan lıazıları 

Havalandır 
yeni bir has r 

• 

1 

·r:ıt e 
Şapka, gittıkçe az gıyilen bir Yazan : yanın Bolonya ş<.'hrin1c 1 

1 ~ 
nesne olduıtu halde giyen- dilmiştir 'e orada ım 1 ° b • 1 

Ier yine de çoğunluğu te~kil VEHBi BELGIL maktadırlar. o-
cdiyor Fakat &apknııııı, ne bU- Bu iş içın, knmış giJ:ıl fç~!)! 
yiık hir baş belası olduğunu o- yuk bir tnl ım hasır olJarı 
nu hılhns a §tı cehennemi yaz lnnılmnktadır. er· 
gUnlerınde giyenler bilir. k d' k d 1 Bıı otlar tıpkı kamış !bi..,.. 

çı ·armasın ıyo ar ·a aş arını .~ 
Şapka hııkikaterı bir bas bclA- görmemezlikten gelen bir ada- tasından parçalara boiünilr: 

sıdır. Ev\ elfı, gôrdüğil i e nis- yanır ,.,. h"ntiz rUtubetıcr n mın ne müthiş bir vicdan Azabı n " 
b<.'tle gayet pahalıdır. Bir yere hafaza ederlerken kurıaS ı;e huzursuzluk içinde olduğunu 
girecek, oturacak olsıınız ken- örüllır. Sonra d, Ameri ıı· üstelik, selllmlanmayan do tJ • .. ~ 
din izden cwt:l ona bir l er but- getırıtmı kalıplarda şapka 1 ma~a çalı ır ınız.. Ve tiyere bı- rının da kendisine kar~ı na ıl ral• 

k kd. d b d bir kırgınlık duyduklarını du- lıne sokulur. H ırlar ıı 1 , ra ·tJ ınız ta ır e, ır sene e, ı.;ilnlin. olarak dokundu u irin, ıır r 
en aşa ı alınış fiyatı kadar hah. dan l ol !ıkla hava girer. çı e ~ 
şiş \erir lnlz.. Fırtınalı havalar- nasır şapkalar Şapkalar 

0 1 adar ııafıf \ ı: 
da o sizin başınızı değil, uçma- Oldukı;a rahattır kadar ha\ dardır ki in an 

1 sın diye, siz onun basını muha- fa! 
faza edersiniz. Dahası var: GUnde elli defa şınrla şapka oldJıtunun ıı 

Ya hele sclfımlıışmaya ne di- başa koyulup kaldırılan bir na bil \armaz. Fazla oıar d 
~elım? Mr eın, ı;ok~a ahbabı o- sapkanın, pormaklarla tutulan cuz d:ı ... Maanıar h uc ız d' 
lan bir adıımın kalabalık bir kısmı kısa zamanda yaJllanır ve ı!lmiz bu ş pkaların Amer~sbfr 
caddeden gcı:crken, selfım \'er- kirlenir. Bu sefer de tıaşınız:ı 8 5 lıra)ıı satıldı ı:rıı da de 
mek lı;in, hıı:;ından şapkasını hir temizleyici \'e titilcü derdi vrrelim. Bu şapkalar, şapkl\ııı 
kaç kere ı;ıkaracaııını r,oziinil- ,ıkar. nilcn ŞC'l in yukarda fl.Yd1 ncB~ 
ziln öniınc gctirelıilir mi iniz? Yazın glyllen şapkaların, bn- bir ,ok mahzurlarından 11

1 r f 
IIer seferinde bozulan saclarını şı, terden ne hale soktuğunu il.i ini, o da kı mrn, bcr ıı 
zı dlızeltmek iı;in girlştığiniz uzun uzun anlatmaya liızum etmis oluyor. Maam fıh gS: 
:ı:alımctler de raba Sonra, ev- gormUyorum. biz. bunu da ıymrm 'te 18rıJI 
den çıkarken bU}lık bir itina i- Yazımıza başlık olarak aldı- inat edelim. T.1 kı şap ·acı 
le basına oturttuğu ~apkayı ~ımız leni hasır şapkalar, 1tııl- bumu slirt ün. 

,_.._ __ _..,._,,.._..,_ .... __ ....... !'!!'!'!"' .... ------..... """""',_,""'""'.....,.,,,...,,,...""""',.,,.,.,"""""....,...-:__.",./ 
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Doktor bir aıııeli3 ııt esnaımıda 

Çöl ok 

1 
~ J 

nreı.11:ı edilen bir kn<lın memnunluğunu izhar edil or 

t~lirin Tamanrassct denen jlp \ar. Buna mukabll 7.lyarct 
ÇoJ ınıntakasında bir dls- ve tcda\ i edılecek ha talar, hn
t~· \ardır. Bu dlspan eri zan, birbirlerinden l Utlerce ki
~ ır Fransıt doktoru idare lometre uzakta. 
~k~edlr. Yae,ı otuzd:ın fazla Ilastabakıcı bulmaya Jnıkdn 
~ı dır \'e ustteğrncn rıllbc,.in- yok. Guzelım Fransıffı bırakır 

• ~· l\arde,.i, hfı!n devam et- da buralara kim gelir? İklim 
~ e olan Hındl Çıni muha- i e hakikı hır cehennem iklınıı. 

~ tınde olmlıstur. Doktorun İn nın burada yal.alnnaca ı 
\dı'· açıklamı~acağız. Çünkil tr bom, sıtma, U)ku ha talı •ı, 

a ~ 1 bunu kntı) en Jstrmh or. eiızzam, sarı humma &ıbi lı:ı • 
'lldısınd n udece •üstte"· talıklar da teda\İ ı )a çok guç, 

~ ~ diye bahsedilmesini Tica )ahut da imkansız dertler. 
lr r. 

tt<_.~lızam kum denirlerlnin Zorlnklnrla 
lu llda doktorluk etmenin Çarpı~an doktor 
~ aklerini bir kere gozUnil

t u:~n~ gttirin. Sonra da hıı 
· erı 100 ile çarpın. O ıa

lı bu i&in nasıl bir iş oldu
gaY@t kolaylıkla anlarsı-

~ blr 

Doktor buna ra men hal atın. 
dan memnun. Zira mükem 

mel olmasa bıle az c;ok modern 
sa)ılabilccek bır dispan eri \ar. 
Bu di ı:ıanscrde ufak tef k a
meliyatlar da yapı!dbili~ or. 

u 
ÇünkU doktor ayni zamanda o
peratordilr de ... 
Yukarıda saydığımız gilç!ilk. 

lcrden başka di er bir sUçlilk 
de her il:ıcın 'ucuclun nerele
rine surlileec ini, veyahut da 
na ıl kullanılncngını kabile ve 

aşiret reislerine anlatmnk 
(Doktor, bir çok ilaçları, ilıtl. 
yacı olanlara \rrsln diye k:ıbllc 
rei lcrinc cmnnet ediyor). 

Dunun içın doktorun buldu
llıı usul şu: 

Hrr ilflcın zarfı üzerine lılr 
insan re mi yapıyor \'C flllcın 

\•lleudun nr>rcslne tatbik cdllc- ı 
cc •ini blr i :ıretle süsteriyor. 

Bundan h:ıı;k:ı, tednvi ettifl 
\C iyilrştirdl i haı;talara ,bir 
daha hasta olm::ımaları itin ft<!· ı 
ler y:ıpmak, kısaca, sağlıklarını 
nnsıl korumak gerr•ktiğini an- ı 
latı~ or. Su birikintilerini de
zenfekte ediyor. Paznrlarda s1- ı 
tılnn C'tlcrln hastalıklı olup ol. 
m:ıdıklannı kontrol ediyor. 

EbcJik \'C disçilik de 
Yaııı or 

Doktor ayni zamanda ebrllk 
ve dışçılik de yapıyor. Do

ğum için ı endisinc başvur:ın. 
lar sade çol araplnrı değıl. T:ı
ın ımı et'de ycrlec:miş Auııpıı 
lıl:ır da onun ihtim:ımıııdan 
f:ıyı'lalnnıyorlar. l\tc~ern. sahrn 
topçu bataryası mnkinistlerin
den birinin kn ı ının ebeli iııl 
o ~apnıı tır. Do tor bosiC'c<' 
ç(ıl orta ında G ıncı AHup:ılı 
çoeu •ı duny:ıva r,ctirmlş olu
yor. f in garibi doktor bütün 
tcd:ı' ilerini bedn\ n yapmakta
dır. 

Doktor c;öl sakinleri tarnfın
dan o kad:ır se\ il mckte~llr ki 
onun her yardımına koşuyorlnr 
ve mcsclA, arabn ı bozulacak ol-
sa arkasında11 itiyorlar. 

l(obra zehiri hastaların 
tedavisinde kullanı yor 

canlı farelrrle beslenir. nı er bir )ılanın zehirlediği 
~ Carelİ )İ)cn )ılan ölur 

t t~ıUnde hayat haşladı bnı,; ) erlerındc yılan çiftlikleri tU-
h~r {alı, zehirli yılnnlnr kim remıı,;tir. Bugiln )dan zehfri Af. 
fi· ~ı•ı; ınil)·on kişi iıldUrınllş- rıkanın en tlcra \e en \ah5t )<'r-r, y ııaınarıh yılnnlar. in ıın- lerındcn geUrılmcktedir. Bunun 
~'•r~~~tıkıarı bu kotlilUklcnn 
•r•{ !ili eimdi .de iyilik ~·a. 

ı.ltııı ,?demektedirler. Atolnrı. 
... %·lSYJedığl: •Domuzdan \C· 

;"tbır ırd n ;,ifa• soziınlin artık 
1 i'<ll kırınetı kalmadı. Çünkll 
• lllar Y~lan zehirl hastnlarn şl. 
~ &o'tl. 8 kullanılmaktndır. 
t lorıarıştırmalar neticesinde 
~ ~d()ar, insan vücuduna eırın 
tırın "cek az miktarda ) ılnn 

::.~~t~· bazı hastalıktan hl 
"lllllar111 öğrenmiş bulunmıık
~ blbt İ Mcse)A yılıın zehir!, kn
~Ql h aıtırdığı için, amellyat
~laııu eınorrajl'yl önlemekte 

i iı ır .. J\obra yılanının !C· 

~ıı111\ bıakis kanın pıhtılnş
~ •viaı nledlğl için, menenjit 
~-t nde çok faydalı olmakt . 

>tı te b 
e.•ıı ~ ~· Jı:eslften sonradır ki 
~hitee ırfne olan talep bir. 

la beraber Batı Erltre, her tfir. 
lil yılanın en bol bulunduğu 
memleket oldu •u için en ı;ok 
lstllısnl de ornda yapılmaktadır. 

l'ılaıı yctl~füicileri 

yılan yetiştirmek ' dünya ça. 
pında §Ohret yapmıı,; ol:ın· 

l:ırın b:ıı,;ında Pcrrucio Trevl
sıol isimll bir zat gelmektedir. 
Ferrudo, ga3ct az mlktarda ze
hir elde etmek için bile ~ ilz
lcrcc yılan beslemektedir Çiln. 
kiı, bir r:r:ım zehir elde etmek 
!çın 20 ) ılana ihti~ nç vnrdır. 
Sonra yılnnların zebiri ancak 
nyda bir kere snliılır. l\lu:ıyyen 
cmstcn bir kobra yılnnı ayni 
mıklnrı n)da hir dcf:ı \erir. 

Trevisfol yılanları biz.zat y:ı
kalamnktndır. Yağmur me,·si. 
mindc ) n •nıur suları yılnn de
lıklcrini doldurup tıkndır:ı için 
biltUn ~ ılunlnr cleliklcriıırlcn dı
§arı çık:ırlnr. 1\obralnr ise yu
valaı ındnn. ancak toprak kazıl· 
mak suretile çıkarılabilirler. 

VATANIN b.AVESI 1 ___; 

öylesini hiç dn~rd z nıu? 
......... ...,,,...... .......... -- - "'"'"-"""---- - -w=- _ .... __ ... - ----~ ........ .....-....-...-~ 

isveçte bir erkek kadın 
olmak istiyor 

una Irene Lundin bedenen 
tam m~nasile bır erkek. Ga 

yet §ık bir sakalı, kun·etlı ba
rıton bır sesi, ince uzun bir \il· 
cudu \ar. 44 numara ay:ıkk:ıbı 
SİYİ)Or. Fnknt crkckleıe benze. 
yen tnr:ıfı da işte bur:ıda bıtl
> or. İs\ cçli muvaffak bir m:ı. 
kıne mıihendısi olan Lundin e
\ inde zengin bir kadın hayatı 
~aşamaktadır. Hatta sadece e
\ inde mı? Dışnrda dn ... KontiU· 
ları ve y:ıkın ;ırk:ıclaşlnrı onun 
im hıılleıine alışkın oldukları 
halde İsveç hlikı'tmeli bir tilr
lii nl ış:ıııııyor. Çıinkli geçenler
de sa\'cılık onun aleyhinde bir 
dava açmış bıılunmnkt:ırlır. Dil· 
\anın me\Zuu Lundin'ın kadın-

lar gibi giyınmcsine, hareket 
etmesine mani olunmasıdır. Da 
\ a dc\•am ededursun, çalıı;tı~ı 
fabrika da bir yandan Lundın'e 
iş esnasında erkek elbisesi gıy. 
mesini emrr.tmiştir. Lundin bu 
emre ilaııt etmekle beraber ı;a~. 
!arını yine uzatmakta de~am e· 
diyor. 

Diin) a rliizenl, erke! lcr 
\"ıımııden bozuluyornıu, 

L umlin, knılınlara has bir çok 
ıneşgalelcriııdcıı baeka Stok 

holm 1\adııılar llirliğinin en es
ki UYl' ı ı;ılıılill', gcrelerlııi Bir. 
lik merkezinde geçlı ir. Lundi· 
nin knnaııtiııcc, ha) atta gördll· 
ğiınıüz bütün aksaklıklar \e ez· 

cümle harpler dünyayı h~ı:> er. 
keklerin idare etmesınden llerı 
gelıyor. De\let işlerinde kadın
lara daha fazla yer vc>rilmedl~i 
müddetçe de bu aksaklıklar ar. 
tacak \'e insanları fel~kete ı:ö· 
tUrecektir. 

Lundin, biltiln bu düşüncele
rini, yakında yayınlayacağı bir 
kitabında anlatıyor. Kitabında 
bilha~sa bir glin gelecek •harp
siz, Sİ) asi entrikasız ve kötü 
l!iksllz• bir dünyaya kavuşaca
ğımıza olan itimadını belirtiyor. 

•Ren saılece kadın 
Ruhlu bir erkeğim.• 

yukarda da söyledij!imiı gibi 
Lundin her mAnasile tıım 

bir erkek yaratılışında olduğu 
için ameliyatla kadın olmasına 
lmkAn yok. Bu kabil olsa derhıl 
ameliyat olacak. Ondan sonra 
da ilk işi anne olmak. 

Lundin: Bir çokları beni 
homeseksUel zannediyor. Halbu 
ki bundan bliyük iftira olamaz. 
Den sadece kadın ruhlu bir in
sanım ve kadın olmak istiyo
rum.• 

Lundin, kadın elbise.si giydi. 
ğl zamanlar ayaklarının ~ok 
bıiyilk olmas•na rağmen. ökc:ell 
ayakkabı kullanır. Arkadaşhırı. 
ona gönılerdikleri mektupların 
urflarına: •Sayın Rayan T.un
din ... • diye yaıarl~r. 

Lundin, çocuğu olmadığı için 
ufak çocukları çok sever. Ev
de dikiş diker, örgü örer ve bel 
lıbaslı moda dergilerini bilyük 
bir intizamla takip eder. 

Güzel bir sesi vardır. Gitarı 
ile İS\·eç halk tUrkUlerlnl söy-

ler. - "· n. 

ı.undin bir bo) un atkısı örü) or &loda ıııecnıualarından birini gözden geçiriyor Aynada 

Seyyar sayfiyeler 

Zclıir, üzeri bez öttiilü bir fincana sağılıyor 

Bu iş ilk bııkışta tehlikeli ı:ihi 
goriıııllrı;e de hiı; de oy le değil
dir. Çlinkll, topraktan çıktığı 
vakii gıizlcrine Jm.gııı glineş ışı
ğı dolan kohrn beş dakika hiç 
bir ~ey göremez. tam m6nasi-

le körleşir. CJ\Tftyl) hallnıteki 
kobrn zchiri penisilin elş<'lerı 
gibi küçiik §işclerc doldurula· 
rak muhafaza edilir. Zehir, 60 
saatte kunır. Dazı yılanların 
2chiri çabucak pıhtılauır. 
l"ılnn :r.rhirinin 
Huhıırı ıla :t:ehlrlirlir. 
rrcvislol, hayvnnların zehir-

lerini snğarken, ytiıüne cu 
ma~kesl tak:ır. Du suretle tch. 
likell zehir buharlarından ken
disini korumuş oludr. Ilir kere 
maske bir ~erinden drlindi~i 
itin içeriye zehir buharı kaç
mıçtır. Trevl.!llnl tam bir hnrtıı 
kör olmuştur. Ru 1ehlrler kris
tal şeklinde lkr.n bile, rlnc ti· 
kAn hııharlnr yüznnrlrn gayet 
lehlikeliifir. nu )iltılı>n de tar
tılıp şişelere konulurken çok f. 
tina ister. 

y az ı,;elıp de sıcaklar &irldeU-
ni arttırınca sahfıye herke

sin gozünde tiltmeye başlar. Fa
kat şehirden uzakta münasip 
bir köşk \'eya yalı tutmak her
kcgin harcı değildir. Bu yüzden 
halkın büyUk bir kısmı uyfl. 
ye ihtiyacını tatmin edemez. 

Birinci dünya lıarhlnden son
ra orman ve nehir kenarların. 
da eski şimendifer ngonların
dan mürekkep ~ehirler kurul. 
muştu. İçinde iki yatak odası, 
ulonu, mutfağı bulunan bu va
gonlar ucuz fiyatla ııatılıyor ve 
arzu edilen yere çekiliyordu. 
Dir müddet sonra nehirlerde 
eski marnalnr üzerinde yilıen 
şehirler kuruldu, fakat bunun 
da modası gcçU. 

İngilizler §imdi iki katlı, lls- ~ 
tik tekerlekli arabalar )'aptır
mağa başlamışlardır. Üst katta 

Sen ır sayfiye evinin &alon undan bir U&e 

iki yatık odası, alt katta salon, 
mutfak, banyo dairesi vardır. 
Bu araba, bir otomobil tarafın· 

' dan arzu edilen yere çekilmek· 

tedlr. Araba, otomobili ite bir
likte 12 bin Türk lirasına mıl 
olduğundan çok ra~bet ıor
mektedlr. Bununlı yazın arıu 

dilen yere 'idilebildiği gibi kı. 

eın da şehrin kenarına yerlt!ş
mek \·e otomobil ile iş başı11a 
gitmek mümkündür. Gerek o. 
tomobllde, gerek arabada kalo. 
rifer tertibatı urdır. 

~ilııı artnııetır. 
etıee dünyanın bir çok Kobkralar bu şekilde tutulur. (Bir kobra 4 m.) Zehlrl ahnııcık kobranın ağıı açılıyor 

Bir ı:rrıım yılan 2ehlrlnln fi. 
\'Dh sertlik derecesine göre de
~lşirse df' nrtıılama 2on Hra ka. 
aardır. Trf!visiol, mPsleıtlnl le 
ra ederken süph!!~iı çok hOyOk 
tehlikelere manızdur. Fakat 
insanlara yardım düşOnresi, ona 
bu tehlikeleri unutturuyor. 

\'. B. 
Senar sahli)e ni n otomobil 

• 



Tıngır kö)ünde dulün \'ardı. 
Davul \'e zurna sesleri ova

lar boyunca akıp gidiyor, tütün 
yapraklarını pır, pır titretiyor. 
du. Güne~ batmak üıere idi. 
Gökle toprağın birleştiği ufukta 
) er yer, çeşit çeşit turuncular 
'ardı. Bu turuncular sonra ef
JAtunilesU \'e birdenbire, bir 
mucize kabilinden dlatuniliE:in 
ortasında çırılçıplak, gumusı 
bir ay belirdi. Ne kadar böcek, 
kuş, ne kadar hayvan var a ye
.:illiklerin altına sindiler. Ve ne 
kadar yeşillik ••arsa dirildi; top 
rağın sırtı diken, diken oldu. 
Her eey serin ,.e taze idi. Tıngır 
löyUnde geceler llcivert olur. 

Murat Ağaların Ali ile Rüs
temlerin Ayşenfn o gece düğün
leri oluyordu. Aliye Kız Ali 
derlerdi, A) jieye de Erkek Ay
şe. Bazıları Ayşcnln Aliye bu 
) üzden \'ardığını söylerler. Ali. 
nın de A,Heyc ayni sebepten 
gonill kaptırdığı düsünülebilir. 
Ali sessiz bır çocuktu. Henüz 
askere gitmemişti; dünya nedir 
bilmezdi. Hemen hiç arkadaşı 
yoktu. Mevsiminde babası ile 
tütün tarlasında çah~ır, geri 
kalan vakitte de köy odasına ,.c 
ya koytin yegane kah\esine git.. 
mekten hazetmediği için anası
na yardım ederdi. Sapsarı idi. 
l\la\ i gözleri vardı. Kasları çe. 
kılmış gibi muntazam ,.e ince 
idiler 

Ayşeye gelince... Alinin ak-

sine. Köyün en ceV\al insanı 
idi. Erkeklere bile kendini say
dırırdı. KüçUklüğündc hiç kız 
arkadaş edinmemişti O zaman
lar, oğlanlarla sapan atar, su 
başında gllreşlr, ağaçların en 
yüksek dallarına tırmanır, kuş 
yuvalannı bozardı. Fakat bü
yüyünce erkeklerle arkada~l:k 
edemez olmuştu. Mecburen o 
da her kız gibi ~alvarı ı;:iymls, 
ağzını örtmüş, kancığın arasına 
karışmı~tı. (Ayşe kendini hiıl5 
kancıktan saymıyordu.) Am:ı U· 

zun ve adaleli bacakları şalva
rının içinde Tıngır köyüncle 
başka hiç bir kızın bilmediği 
bir tarzda sabırsıılanırlardı. Ay 
şe ıeki bir insandı. Bu zeka 
kendisine kısmen babası Rüs. 
temden geçmişti. Rüstertt ise 
nasıl Tıngır köyündendir bilin
mez; bir Kayserili kadar kur. 
nazdı. Kızını bir inek, bir man
da ve bir dönüm tütüne satmış
tı. Ekseri kızlar bir çift manda 
ile beş tane onluk bankanota 
:idi\'erirlerdi. · •Daha da fazlıı 
alırdım ama, diyordu nustem, 
Murat Ağa kaya gibi adamdır! 
Ne ekilir, ne biçilir.• :Murat A
ğa, hakikaten kaya gibi idi. Dü
ğünden bir gün C\'\'cl oğlunu 
kar~ısına almı~: 

- Görüyon işte, demişti. Gı
zın babasına bir dönüm tutüıt 
\'erdim. Mandayla inek de ca
bası. Duğün de yapı) or. Bu gız 
bize pahalıya geliyo ... Bir de ya 

• 
Yazan: ö. E. 

rın ;erdek parası \'erccez. A
deti biliyon: İkiniz odada yal. 
nız: kalınca gıza para verecen. 
Konuşmazsa gene \'erecen. Bek
le ki konu~sun. Daha da konu:i· 
maısa gene para verecen. Ta ki 
ses edene kadar. Ses etti mi, 
gayri para, mara \·ermezsin. Em 
me ses etmeden gızın eline değ 
mek yok. Günahtır. Parasız go. 
nuşturabilisen aşkolsun. Rüs
temin gözünde o göz yoh, ya .•. 
Sen parayı azar, azar \'erirsin. 
Gonuştu mu ne edersen et. Em
me konuşmadan eline el değme. 

Sonra nüfu:. cüzdanının için. 
den bir kırmızı onlukla bir ye
§İl beşlik çıkararak Aliye uzat
mı~tı. 

- Al, demişti, on beş llra. 
Helal olsun. 

Ali bu kadar parayı bir ara· 
da ilk defa elinde tutul ordu. 
Bü~ ük bir ihtimamla pantolo
nunun cebine yerleştirmişti. 
Murat Ağa gene de iyi adamdı . 
Cebinden bir iki buçuk liralık 
daha çıkararak: 

- Bunu da al, demişti. 
Ali, babasının ihtiyar elini 

iki eliyle tutup öpınUş ve başı . 
na koymu§tu. l\lurat Ağa i e, 
babalıgın hazı içinde dahi son 
bir kere daha nasihat etmeyi 
unutmamıştı . 

- Paranın hepsini birden 
gösterme, demişti. Sonra topu
nu birden alana kadar ses et· 
mez. 

~lurat Ağa kaya gibi adamdı . 
Ane ne kadar Rüstem A~a. 

nın kızı ise Ali de o kadar Mu· 
rat Ağanın oğlu değildi. O gc. 
ce düğünde havaya kurşunlar 

«YOL GEÇEN HANI» 
Yaıan: OKTAY AKBAL 

•Yol Geçen Hanı• ııı okurken Reşat Enis'in daha önceki 
romanlarını lıatırlamamak elde değil. Grçen yıllar, yazarın ro. 
man anla)•tşına hiç tesir etmemi$. •Alrodit Buhurdanında Bir 
Kadın· la •Yol Geçen nanı•, ayni realist görüs \'e anlayısın or
taya pkardığı iki eser olmak bakımından birbirine çok benzi• 
yor. Bununla demek istiyorum ki yazar aradan uzun yıllar geç
mıs olmasına rağmen ayni realizm anlayışı içindedir. Zaten Rc
ıat Enls'in son çıkan romanları da böyleydi. •Ekmek Ka\•gıı

mız• la •Yol Gcı;c Hanı• arasında bir çok benzerlikler, yakın
lıklar bulmak kolayca mümkün. Gerek konusu, ola)·ları, tip. 
lerl, gerek taıııdığı anlam hemen hemen ayni. Bunun için •Yol 
Geçen Hanı• nın l:cınurunu anlatmıyacağım. Zaten bu konuyu 
hulfısa etmek de imkan~ız. Ancak su denebilir, ·Yol Geçen Ha
nı • tulüat t:yatrolıırında çalışan kadın, erkt'k sanatçıların ma
~r:ılarını ıstıran dolu hıı' atlarını anlatmaktadır. Reşat Enisin 
bir iki ro~anın; okumuş ~!anlar •Yol Geçen Ham• nın konu
sunu. tiplerini zahmet.ilc:e tahmin edebileceklerdir. !\Iesela ba~
lıca kahramanı Dr. Emin bir kürtaj hldisesi dolayısile doktor
luk mesleğinden atılmış bir adamdır. cEkmek Ku•gnmız• daki 
kaptan da gcmbi battıktan sonra kaptanlıktan atılır. İkisi de 
gündelik geçimlerini sağlamak için cesitli işlere girip çıkar, 
bizi toplumun asafı tabakalarında gezdirirler. Sefalet manzara
ları, sefil insanlarla toplumumuzun bilinmedik köşelerini görü
rüz. ,, Toprak Koku U• nd& Çukurova ırgatları, •Ekmek Kav

gamız• da fstanbu\ balıkçılannın bayatı, •Yol Geçen Hanı• n. 

da da tuliıat ıırtistlerlnin maceratan .. 

! atarken utanmasa kulaklarını 
tıkayacaktı. Ate in bir ucunda 
o oturuyordu. Sağında, solunda 
yağız köy delikanlıları, Alinin 
~açları sapsarı idi. Ateş, yüzü. 
nü bakırla~tırıyor, güzelliJ,line 
bir de erkeklik katıyordu. Öte
ki uçta Ayşe otumyordu. Ge· 
linligini giymişti. Alevlerin a
rasında Aliye baktıkça diı ka
paklarından başlayıp k:ısıkları. 
na kadar yükselen tuhaf, tuhaf 
karıncalanmalar duyuyordu. Ve 
Arse en az önündeki ale\·ler 
kadar ateşliydi. Sonra eline te
n aldı, ııaçlarında gümUsl tel. 
lc.r, gecenin tacivcrlliğine sal
dırı\'erdi. Davulu. zurnası sus
tu. Ateş ışığını kaybetti. A)şe 

elindeki tefi 'ücuclunun kendi 
musikisine uydurarak döndü, 
döndü .• O gece köyün büliin er
keği yatağında Ane~i dü,üne
cekti. 

Re~r.t Eni in romanlarını yazmadan önce uzun zamanını \'e· 

sika toplamakla getirdiği, yazdığı şeylerin gerçeğe uymasına çok 
t"alı,.tığı suy!enir, romanlarında en büyük kusur olarak kompo. 
1is~·on olmayı:ıı flf.'ri silriilür. Fakat cYol Gf.'çen Hanı• !ık de 
toplanan \'e~ikalıra d:ıy:ınılarak yazılmışa benzemiyor. Kitap, 
inanılması gLi~·. h:ıttA imkf.nsız bir sUrü olayla tıklım tıklım do
ludur. Biri bitmeden biri bt:şlıyor. İnsan hangisine inanacağını 
bilmiyor ve tab!i hiç birine inanmıyor. Hepsinin yazarın hayal
lerinden çıktıfı tonucuna varıyor. Romandaki insanlar. Dr. E
min, Semahat \C ötekiler hayatta yok mudurlar? Elbette haya. 
tın içinde onlar gibi daha nice nice bahtsız doludur. Fakat ~·a-
22r c~crinde bize o bir sürü inanılması güç olaylan anlatırken 
okuyucuyu d3 dü~ü:-:mcci, kitabını ona göre yazması gerekirdi. 
Yani )azarlık kudreti ile o inanılmıyacak !iCYlere biı.l inandıra· 
bilirdi. Roman her halde aceleye ıelmiş, diline, uslübuna '' 

, tekniğine fazla itinıt gösterilmemiş. •Yol Geçen Hanı. ndaki 
bir sürü olaydan blr teki bile başarılı bir roman konusu olabi
lirdi. Ama i)l ~az.ılması ııartiyle. Roman adeta zorla uzatılmış 
intıbaını \eri)or. Her l· ar~ımıza çıkan insan kendi hayatını an
latmad:ın gcçmıvor. Hep~i de olmıyacak, inanılmıyacak şeyler 
ımlatıyoı·lar. ıAr: ık lıu kadarı da fazla• deyip kitabı kapataca. 
ğımız geliyor. He!'! köyliHerin sıcak ha)·Yan pisliği yemesi, 'Xe
dlm' in metresi ı::a~ih:ı'nın erkek olması, Dr. Emin'in ııclıre karşı 
du) duğu kinle ıına su borulmna tifo mıkrobu bulunan bir tüpü 
bo altmak isteği ... Bl!nun gibi daha neler neler: 

ncalizmin de Na'ürafümin de bir sınırı 'ardır. Bu çeşitten 
romanlarda inanılnusı gGç bir çok vakalar anlatılır, ama yaza. 
rın sanatındaki kudret bizı bütün bu inanılmaz zeylerin hay:ıt· 
ta olabilece~inc inan:hrır. Fakat ·Yol Gecen Hanı• bütünüyle 
kimse)i inandıramı)·or. Yer yer rastladığımız basarılı parçalar 
tıpler. olal lar dıı bu inarıılmaz seylerin içinde eriyip gidiyor. 
Bu gid~le ne•at En; 'in erı iyi eseri olara~ daha uzu.n zaman 
. Toprak Koku•tı• kalacak gibi görünüyor. llk eserlerı~den bu 
yana ).ızar, roman d~vlntP bir sürU olur olmaz şeyl~rı sı:.aı~
maktan baska b!r 5cy gerektiğini hiç dU$ünmemis dıyecegımıı 
ı;ciı~or. 

Bır ~anat esl'rının gerekli çalışmadan, itinadan sonra ~a
ratılacağını görmPk icin uzun söze lüzum yok, dünya edebiya. 
tının bUyilk romanları1'dan birini okumak, bir •Ilarp \'e Sulh•, 
bir •Madam Bovııryı, blr •Gazap Üzümleri- ni düstinmek yeter. 
Bu kitapları okurken t:?k bir satırının gerçe~e aykırı düstüğünü 
dcğıl Sô)lemek, düşilncWmek bile imkAn dışıdır. •Yol Geçen 
Hanı• ı;azarı dramatik vakalann bollu u)la piyasa romanlarını 
oku) arak ~ etişmis klmsderi avlıyabilir. Ama istediği sanat ge. 
' iyesine eri~emez. ÖyJa sanırım ki biz.im bildiğimiz hikô.yecJ \'e 
romancı R~at 1'.nis u~ ba:arılar elde etmek duygusundan çok 
uzaktadır. Kendisinden .ıoprak Kokusu• gibi yeni romanlar 
bekliyoruz. Up1Udumı.:ı devam edecek. 

Ane ile Ali kulübeye girdik· 
leri vakit, saat gecenin on 

ikisini geçmişti. Oda tertı.:'miz. 
di. Köşede genişçe bir dö;ck 
duruyordu. Dö~eğin ayak ucun. 
da kocJl bir bohça; Anenin çe
hizi. Odanın ortasında bir yu. 
\'arlak yemek tahtası. Üstür.de 
bir sini yemek, bir somun buğ
day ekmeği, testi, maşrapa, iki 
tahta kaşık. Kapının y·anında 
yeni korlanmış bir saç mangal . 
Biraz ötede bir sandık. Yanın
da başka bir sandık daha. Üze
rinde gaz Iambası. 
Ayşe hemen dö~eğin ayaku

cuna ilişiverdi ve güzlerini )·ere 
dikti. Sırtındaki ye:ıil hırkayı 
bile çıkarmamıştı. Yemenisi ba
şında idi. Ali dikkat etseydi e. 
ğer Ayşeııin göğsünün nasıl :ıt
tığını ve gözlerinin nasıl pnrla. 
dığını görebilirdi. Ama Ali o 
anda hic bir şeye dikkat ede
cek halde değildi. Ne yapa<'a· 
ğını §aşırmıştı. l\lütlıiç utanı
,·ordu. Ye bu utancını Ayşpye 

belli etmemek için türlü sıkın 
tılara giriyordu. Bir ara, •Su 
cebimdeki on yedi buçuğun hep 
sini birden \'ersem de olsun, 
bitsin• diye düşUndü ııma kfıh 
babasından korktuğu için, kah 
da bunun aksi tesir yapabilece
ğini düşündüğü için vazgeçti. 
Uzaktan uzağa kuş ve böcek 
sesleri geliyordu . .Arada bir de 
mangaldaki ateş cıtırdıyordıı. 
Başka ses yoktu. Bu bir müd. 
det böyle de\'am etti. Ane bir 
kere ol~un gözlerini yerden kal · 
dırmamı~tı. Vakit geçiyordu 
Ali, .:-.;eredc ise horoz ötecek, 
daha bir şey diyemedımı diye 
düşündü ve bir, kaç kere yut. 
kunduktan sonra nihayet konu
şabildi: 

- Hırkanı çıkarmıyacan mı, 
., d d' 1 

gız. e ı. 

Ay c )''a\·a5ça hırkasını çıkar
dı. Dolgun ve sert vücudu ge. 
linliğinin içinden taşıyordu. Ali 
gene yutkundu. 

- Benlen gonuşmıyacan mı, 

gız? dedi. 
Ayşe cevap \ermedi. Gözleri 

hala yerde idi. Ama hiç de dal· 
gın değildi. Orada bir şeyler 
seyrecliyormuş gibi bir hali \'ar
dı. Ali el )·ordamı ile cebinden 
bir iki buçukluk çıkararak kıza 
uzattı. Kız iki buçuk lirayı sü
ratle kaparak koynuna yerleş
tirdi \'e tekrar gözlcrini yere 
dikti. 

- Hadi gonu~ benlen, gız, 
dedi, Ali. - ..... . 

- Gonuş ana, gız. 
<De\'amı 5 incide> 

Avustralya, uzun tarihi olmı-
yan bir memlekettir. 1770 

de kılanın doğu sahiline yana
§an James Cook ve arkadaşları, 
ayak bastıkları toprağın \'eri
mi \'e sömürge imkanları hak
kında heyecanlı haberler \'er
dikleri zaman bu kesil Londra
da alcika ile karşılanmıştı. Çiin
kü o zamanlar İngiltere. mah. 
kumlarını gönclerebileccği bir 
yer aramakta idi. 

1788 de .Ne,.,,·.Southvales ko. 
lonisl teşekkül ettikten sonra. 
zincirlrre vurulmuş mahkum
larla dolu gemiler Sydncy \'e 
Melbourne'a ı:irip çıknıağa IJaş
ladılar. :ırahküm kafilelerin i t;ı . 
şıma isi elli sene sürdü. Bu ı;u. 
retle Avustralya kı) ılarında ga. 
rip \'C karışık bir insan nes li 
nıeydan:ı geldi. Ana \'atanın 
bağrından koparıp attığı bu in
sanlar hürriyete susamış, ipe 
sapa gelmiyen cesur ve cürctli, 
ayni zamal'\da zorba kimseler. 
den mlitesekkildi. Bugünkü A· 
vustralyalıların çekirdel!i bu 
maceraperest mahkümlardan 
başka bir şey değildir. 

Tezatlı manzara 

Kılanın beşte ikisi, bilhassa 
Broom'dan bashyarak Cap 

York'a kadar uzanan sahil kıs. 
mında tropikal bir iklim hüküm 
sürer. Tabiati vahşi ve yağmur 
boldur. Diğer kısımlar ise kısır 
ve çöle benzeyen verimsiz top. 
raklarla kaplanmı~tır. Yağmur 
yağmaclıı;!ı için bitki yetişmez. 

A-.ııstralyanın yüz ölçüınil 
7,7 milyon kilometre karedir. 
Nüfusu 8.5 milyonu geçmez. Bu 
na göre bir kilometre kareye 
0,8 ki~i dü~er ki bu hal, kıtaya 
ıssız bir memleket manzarası 
vermektedir. Genel olarak A· 
vustralya boıı bir kıtadır. Fa
kat Sydney \e .Melbourne gibi 

Nüfus sıkıntısı - Bomboş duran geniş topraklar - Göçmen ver
mekte naz eden ana vatan - Harp sonui nsan stoklarını Orta 
Avrupa temin ediyor! - Japon barrş anraşması - Pasifikte emniyet 

sahil §Clıirleri ııiifus kcs:ıfcU ba 
kımından emsalinden ger i ka l
maz. Sydneydc 1,5, ~lelbourne'
da 1,2 milyon ınsan yaş:ımak. 
tadır. Diin) ada hiç bir memle· 
ket yoktur ki bu kadar farklı 
bir nllfııs dağılı sına sahne ol. 
sun! Halkın çoğu iki btiyük şc
lıirılc toplanmıştır. 

Kılanın kalab:ılık kısımları 
ılcm ir yollar!Je birbirine mcr
huttur. Buralarda faal bır nıii· 
nakalc gozc ı;arpar. Doğudan 
giıncy b:ıtıya doğru uz:ı ııa ıı ana 

..... 
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TOLUN ALPTEKiN 

hattan başka ısahil şehirlerile 
memleketin iç kısmını birbıri-
ııc b:ığlayan tiıll hatlar mevcut
tur. Bundan başka çol, otomo. 
bıl yollarile sahile hağlanmı~tır. 
Harpten sonra uçak seferlerine 
büytik ehemmiyet \eren Avus-

'll.4YVAAl.4T BAllÇESI 
_ff_ 

tralyada bugün sık bir hava 
~cbekcsi \'ardır. 

Jlükümetin 
Gaileleri 

I. kincı Diınya harbinde Pası. 

fik bölgesine merkezlik \'a. 
zifesi görmüş olan Avustralya 
bir milyonluk ordusi\e &a\'aşa 
iştirak etmiştir. 1941 den 945 e 
kadar Mac Arthur karargahını 
bu kıtada kurmuştur. Kuzey do
ı:;unun tropikal bölgelerinde 

( eu S'. ,ıÇ'/N/N C'(,INlJCt.1-t' r. 'li't('/.ıl'.A 
't. il(';/$/ 'YO,l('TV.l! ) 

dıl· 
muazzam meydanla~ .in~a c cııt 
miş, dünyanın en ıyı "? u ab· 
çeliği gilneyde Brok~n J:Iıl} f 
rikalarında imal edılmıştı~Utll 

Kuzey batıda istihs~I e di~ 
demir, Yampi'den gemıle~e 'eı-· 
letilcrek dünyaya se\'kedıl~ a• 
tcdir. Hali hazırda A\·ustr~.{eş. 
da tam manasile bir sana>ı 
me mevcuttur. ıuıı 
Hareketlerinde serbest, B~d· 

ya imparatorluk camiasına /.• 
lı bir hükumete sahip oıan tt· 
vustralya, Asyanın nüfuı çe ~· 
sirlerinden korunmaya . JllU'ro
fak olmuştur. Hüktimetın padıt· 
lası •Beyaz Avustralya• ınl'' 
Camberra'dakl devlet ada ele 
rını meşgul eden ile ana !11;~0· 
vardır: Bunlardan birincısı3 it fus me5elesl, diğeri sula~ti1''' 
Ieri, üçüncüsü ise dış polı 
dır. . 1111 

Mühim davalardan b~rl ~~· 
sulama işlerine, Biricşık ~11J;ll 
!etler örnek alınmıştır. Ç~ıtıt• 
memleketin tabii şartları ı;tc
rikanın şartlarına benzcın: jçi' 
dlr. Susuzluktan kurtulma bU· 
alınan tedbirler arasında ııt' 
hassa Nev-Southvales'dald ıııas1 
hirlerin kanallarla bağlan /ı• 
başta gelmektedir. Bu ışuı ,.. 
vustralya hükumeti, Birle.s~dt· 
merikanın Tennesse ,.adıs. ,ı
k! sulama tesislerinJ örnek ur 
mıştır. Tahakkuku için ça~. 
lan tasarı henüz başlangıç 
hasında bulunmaktadır. tıt" 

Avustralya, bUyllk bir ~ut· 
catçıdır. Yün, et ve süt rııa y(f 
]eri dıış ticaretinde öneınli 
tutar. 

Japonya n Arustralyanıtl 

Takip ettiği yol ~o)" 

Avustralya 1945 de 11~ 
dahil olduktan sonr': b id'' 

met ba~bakan Menzies'nınıcıe> 
<Devamı 5 ınc 
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.t.ıı Ola51 4 üncüde) 
~ cebinden iki lira daha 
bıı •~tak kıza uzattı. Kız parayı 
t~ : er de ayni süratle kapa. 
~Be 0Ynuna yerle5Urdl ve ge. 
'4ııaacrı :ermedi. Kızın henilz ko 
'tcisıaı:;ı Yektu. Ama Ali artık 

Zil af gecesi 
, iıbi utanmıyordu, 

tq_ dSen ne güzel oynuyomusun 
, edı. 

l'ıı~n~~~den gördiln öyle oyna 
....... 

~ n~h~ para mı lstlyon 1 

...... ······ 
J.>'lı l>aha para mı istlyon7 

n; lır başını salladı. Ali, lma 
~ ko a daha verdi. Kız onları 

....._ ~una koydu. 
, Sırndi gonuşacan mı? 
..... "···· 
, Conussana, gıı. 
...... ~···· 
, edecen bu kadar pa.-ayı? 
...... ······ 
...._ Nedecen bu kadar parayı? 
'······ t 1/•l, dedi Ali, bir lira daha. 

~e bııkParayı aldı ve gene önil· 
~i'o dlı. Hiç konuşacaf!a benze 
~bi~ u. Ali, kıza göstermeden t bir ~n Paralan çıkardı, &ÖY· 
a d aktı. Sonra icinden iki 
~ 0~ha çekerek kıza uzattı. 

, Garı da ko~-nuna koydu. 
, 0nusuyc.n mu? 

'······ 
...._ llilinı mi yuttun, glZ? 

...... ······ 
-.... ilaha param kalmadı. 
......... ······ 
t~ Vallahi kalmadı, gız. 

~t .4Javasca Aliye döndU. Fa
t~ııııını Yemin ettı~ine derhal 
~ t(l olmuştu. tclnden •Töv. 
dalldQ~be, diyerek tekrar kıza 

...... . 
dt11 •VıIIahı. demlyem ama, 

k' Paranı lOkenbo ga~·ri 
"ı•n .. ~ . 

1ı \ ı:ozll'rinde "ılr ı ık par-
t(~. e kız ba~ını tekrar onilne 

...... 

'······ 
~tiy:1• dedi Ali, Uc lira <laha 
~ıı nı. 
' onu da aldı. 

······ 

- Daba gonusmıyacan mı? 
- ..... . 
- Gonu~sana, gız. - ..... . 
Alinin tahammUlü kalma. 

mıştı artık. Varını, yoğunu çı
kardı cebinden ve Ayşenin ku
cağına bırakı\'erdi. Ayşe, için
de kuru~lar da olan bu parala
rı al'uçladığı gibi koynuna fn. 
dinli. Ve sonra grnc hiç bir şey 
olmamış gibi gfüJerlnl yere dik 
ti. Ali, bir. iki snnl\'e kızın ko
nuşmasını bekledi. -sonra: · 

- Gonuş gayri, dedi. Bir tıı· 
rusum kalmadı. 

- ..... . 
- Vallahi kalmadı, gıı. - ..... . 
- Kalmadı diyom, gız. 
- ..... . 
- Yemin edlyom, bel 
- ..... . 
- Valla, blllt kalmadı, gız. 
- ..... . 
- Olsa vermem mi be? 
- ..... . 
- Bu yaz askere gidccem. 
Kız gene aldırmadı. 
- Sana pazen bez getlrecem. 
- ..... . 
- Basma da getirecem. 
- ...... . 
- Na kundura geUrecem. 

Ayağına giyecen. 
Kız hiç aldırmıyordu. Ali tek 

rar konuştu: 
- İki aydan askere gtdlyom, 

dedi. 
Sesinde bir hüziln vardı. A· 

ma Erkek Ay§e böyle şeylere 
aldırmazdı . - ..... . 

- Askere gidince mektup 
yollıyacan mı bana? 

- Beni hiç özlemlyecen ml, 
be gız? - ..... . 

sokam da gör. - ..... . 
- Konuşsana be gız! - ..... . 
Ali ne yaııncağını şaşırnııstı. 

Artık daha fazla konuşınamağ~ 
karar verdi. Fakat ne yapacak
tı? Keşke babası daha fazla pa· 
ra \'erseydi. Ama bu kız da dip
siz kuyu gibi idi. Ne versen yu. 
tuyordu. Ali, bir doşeğc baktı, 
bir Ayşcye. Avşe yeni uyanmı~ 
gibi taptaz.e idi. Deli incecikti 
kalçaları kalın. Ali, bütün vü
cudunda tatlı, tatlı iirpertllcr 
duyuyordn. YuzUnde bir nembe 
lik belirmi5t:'. Gitgide heyecan
lanıyordn. Nefesi kesik, kesik 
tıkıyordu. 

Birden aklına amca oğlu Ö
mer geldi. Ömer onun en haki· 
ki ark;ıdaşı, yegane &ırrlaşı idi. 
Yandaki kulübede otururrlu. 
Şimdi derhal ona gitse, beş lira 
borç alııa, Ayşe gene konuşmaz 
mıydı? \'allalıi konuşurdu. 

- Ben şincik geliyom, g11 
dedi. Sakın bir yere gitme. 

Ve bir solukta kulübeden dı
&arı fırladı. Ömer'in kapısını 
korka korka, usulca "l\fdu. <Tın 
gır kö}Unde e\'ler birbirine çok 

- Askere gldcm de gör. 
Komblnezom çabuk .kurur 

- Şehırlinin gızını koynuma mu derı;ln, lı;ocacıgım. 

yakındır. Ali diğer komşuları 
da uyandırarak ki:ıyiln alayı ha 
line girmek islemiyordu.) İçer. 
den bir takım fısıltılar, bir ta
kım homurtular geldi, sonra Ö
mer ayağında uzun donuyla uy
kulu, uykulu kapıda belirdi. A
liyi görünce hiç ses çıkarmadı, 
bön bön baktı ve neden sonra 
{laşırdı: 

- Ne işin var hurda, len? 
dedi. 

Ali helecanlı, helecanlı ko
nuştu: 

- Aman Ömer, dedi, ağam
sın. Kurbanın olanı bana beş 
lira borç ver. 

Ömer bu lfıfı da neden sonra 
anladı: 

- Ne diyon sen, be? dedi. 
- Gullıheye gireli beri Ayşe 

bir tek lfıf etmedi. Varım, yo
ğum \Crdim. Tamamı tamamına 
on yedi buçuk lira. Bana mısın 
c.lemiyo, 

- Allah, Allah, eledi Ömer. 
Artık tamamiyle ayılmıştı. 

Ali devam etti: 
- Ne dedimıe ı;es etmedi. 

Ağamsın, Ömer. Kurbanın olanı 
bes lira ver. 

Ömer ~oylc bir dUı;Undil, son
ra: 

- Olmaz, dedi. El guruş ver
mem. 

- Ne diyon, Ömer, ne dıyon? 
dedi Alı. Ne ederim ben? Bü~ 
tün köy alaya alacak beni. 

- Kim&c bi şey diyemez, de
di Ömer. Şincik geri gidip ga. 
rınla konuşacan. 

- Benim gonıı~mam .golay, 
emme o benimle gonuşmuyo. 

- O da &eninle gonuşacak. 
- Nasıl? diye sordu Ali. 
- Hele bak, bana kulak ver. 

Odacla mangal var mı? 
- Var. 
- Yanıyo mu? 
- EH?t. 
- Sincik kulübeye clönersin. 

Ayşenin bohçası \ar mı? 

- \'ar. 
- Temam. Bohcayı eline ıı-

lırsın. Ve birden mangala atar
mış gibi yaparsın. Bak o za
man nasıl konuşacak. 

- Yapamam ki, dedi Ali. 
- Yapacak de~llsin ki, dedi 

Ömer. Oyun edeceksin. O, kor
kudan seninle gonUill\'Crlr. 

- Ya gonuşm:ızsa? 
- Allah, Allah, yap dıı gör 

bak nasıl gonuşuyo. 
Alinin aklı yatar gibi olmuş

tu. Ama gene ısrar etti. 
- Sr.n hana bi beşlik banka. 

not \·ersen daha esas olarak. 
- Mahsus vcrmlyom, dedi ö. 

mer. Versem, onu da iç eder, 
genP gonuşmaz. 

•Hakikaten o zaman da ko
nuşmazsa?• diye dlişündU. Ga
liba en iyisi Ömerin dediğini 
yapmaktı. 

- Sahi mi diyon? 
- Sahi diyem ya, dedi Ömer. 

Hadi gel, benim dediğimi yap. 
- Sahi mi? 
- •Sahi mi? Sahi mi?• No-

luyo sana be? Bi avrat111 hak
kından gelcıniyon mu? 

- Yaparam, dedi Ali. 
- Hadi görem &eni, dedi ö. 

mer. 
Ve Ali karanlıkta gllrilltU 

yapmamaya çalışarak kulUbesi
nc doğru giderken. •BU oğla
nın adam olacağı ~ok, diye dU
ş{lndU Ömer. Hele bir askere 
gitsin, o ıaman değişir • 

Sonra karısının sıcak koynu
na girdi, U)udu. 

- Çapa ile oynama, .ı.ırarsın 

demedim mi sana'? 
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AZ KEl~i~ 
Ba%1ı•laya11: ESAT BAJfl (}J\7 

Soldan sağa : 
1 - Bir boğazı miidafaa maksadile ya

pılan }ıisar; Çekoslovakvanın en önemli 
kısmı; 1kinri diinya harbinde Almanlar ta· 
rafından zehirlenip öldüriildüğii söylenen 
Bulgar kralı. 2 - Bilginler (araoça, cemi): 
Bir nota; Bağdatlı bir divan şairi. 3 -- Mi.i· 
dafaa: Bır Çin mesafe ölcüsü; Aile erkanın· 
dan biı i. 4 - Recaiz::ıde'nin oeJu (üç keli· 
mc); Donanma kibriti. 5 - Cefa· Yırtıcı 
bir lı:ıv.,an; Memnunluk nidası: Ansızın. 
fi -- Bir nota: Teknik: •Tabsıra- nın mü
C'llifi olan vezir <iki kC'lime): İstavroz. 7 -
BirdC'nlıire; Vilayc>t: BuVnık: Tokat: Dev
let hazineSl. 8 - Seyhan ve 1cel \'ilavetle· 
rinin 1:ırihi adı: İkinin Uc;te ikisi; Bir er
kek adı; Tuttuğunu koparan. 9 - J.cyFı ile 
l\1c('Jıuım dillere destan eden: Crviz: Rakı 
imalinde kullanılan bir nrnride; Bii\'iik ve 
yuvarlak tepsi; Bir rC'nk. 10 - Bir rieniz 
havvanı; Emir eri. 11 - Rir va kıt: Hare· 
kctlcrindc ve sfülerindc diic;ünresiz ve eli· 
retli: Kulpsuz kablardan biri: Bir kah. 1'.! -
Afrıka memleketlerindı>n hiri: Giyim eşva
sından hiri: Darırın; Öldiirme (arança). 
13 - Tıfüptcdi: Mc!;hur bir mtnvatürC'ii· 
miiz: Glireşte sırtın yere ı?elmesi. 14 - Sa· 
lıil: Acı fr>r •at: Bir nota; Hafif ıslak; Kuzey 
Afrikasının bir bölrrsL l!l - Kessaf: Y::ını 
tahtası; Yfodcime. 16 - tı::aret sıfatı; Yü
riirliikten kaldırma; Tıirk ınıısikisi makam 
larından hiri: Soru. 17 - Bııdalara riki 
kelime); (;Uzel kokulu bir bitki; Yardım 
(arapça!; Rir nota 1B - lstah. acan hir vi· 
yccek: Rir soru edatı: B;ıtı Anadolu hal· 
l:ından nl:ıır Gil7lr. rıöriini.ir olan <arflp<;a) 
10 - Uyku (farr.ça); Yırtıcı hnvvan ya\.'ru· 
su. 20 - Çok ;ıtm az \ ıırmal la rnc!;Jııır o· 
lan: lstanbul Şehir Tivatrosu komedi ar· 
fütlc>rinden bir k:ıdın <iki krliıne). 21 -
Eski hir uzunluk ölrüsii; Güzrl sanatl'.-lr çıp 
lağı; füıcJunnuc; <aranra): Nikhin. 22 -
Kişi; Ceriha: Ahmaklık timsali: Bir ha ·· 
vaıı. 2::ı - Eski agırlık ölçülerinden biri; 
DC\lct mmımelr>lerile ilı,!ili: Bir maden: 
Harici. 24 - Sakat Avak <farsça); On se· 
kizinci nsırda yac:amış meşhur bir saz şai· 
ri (iki k"lime). 25 - Bir sebze; Meskene 
yerle.,.tiı me; Türk musikisi makamların· 
dan hiri 

Ertesi gün, s~.bahın erken sa-
atlerinde Omcr tarlada tli

tiln de~şirirkcn birdenbire Ali. 
yi karşısında gördü. Alinin liıe
rinde Jı!ılfı düğünde s::b dtl!i ye
ni elbiseler \'ardı. Uvku·uz ve 
bitap duruyordu. Gozlerinln be
yalt kıpkırmızı idi. 

Ömer i ini bıraktı, doğrulclu 
- Ne işin \ar &enin burda? 

dedi. l'lcden evinde değil in. 
Bu ı:ün ı;alı!iman gerek dP~il 

Ali omuzlarını silkti, ö:1ünt 
baktı. 

- Ne o? dedi Ömer. Yoksa 
' gene gonusmadı mı? 

Yukartdan aşaqıva: 
l -- Yııgoslavyacfa eski bir Miislüman ve 

Türk şehri; Tuza~a düşmek (iki kelime). 
2 - Bir savı: Elim: Osmanlı imoaratorlu· 
ğunun sivil riithelerinden biri: Gökten ya
ğanlardan biri. 3 - Birleşmiş Milletler teş 
kilatmın dünva sulh ve emnivelile rnesE?ul 
olan lllPCJisi (iki kelime); Sırak pınar: Be
yan edatı. 4- illetli şiş: Bando: Komşu 
memlekeflerin birinin halkından olan. 5-
Baharatıan biri; Garson vama~ı: İstikbal. 
6 - Antika; Zarf edatı Kö~k: Sürat. 7 -
Yalvarma nidası; Bir çok Sl"Vl,,rinden fay
dalandı~ımız hir havvan; Bir kafes kuc;u. 
B - Bir içecek; Nefesli sazlarımızdan biri
nin hir iıstadı <iki kelime); Bir ~esit resim 
cedreli. !) - Bir uzvumuz; l\1Pı:;hur hir ta
rihrimiz: Kötü kurnaz. 10 - Bekta~i siiri; 
Eski bir unvan: Sıfınıp vah•armal' <iki ke
lime). l 1 - NPff'<:ll s:ızlard:rn hiri: Eı-;ik 
farapça). l?. - Milli alamet: Firari: Hi~!;e; 
l\faf ematil:te h,ıllanılan bir harf. 13 - Ya· 
kın ar;ı;adac;; Odun. kömür S?ibi vak1tların 
kalıntısı· Harem: Bır ovun kacrıdı. 14 -
Bir cins körıek; Yelkenlinin ufki nirekle
rinden her bi i· T)anışma meclisi 15 - Bir 
musil:i ic:areti· ktima· fir~c;cılar (ar:ı~ra, 
cemi): Bir hiikümdar 16 - Bir nota: H:ılk; 
Avı \'Uvaı::ı: İnsan vuvası: SP.her. 17 - Meş 
hur bir lı"ıratrimi7. (iki kelime); lşlerne. 
18 - DPnizden kııı:atrna: Bir alet veva 
makine ili" vapnıa: Bir hesi maıfrll"si: Ahi· 
de. 1!'1 - Bir ·vil~v"timh· Binal:ırla çevre· 
lenmicı nrıklık: Nic:ane. 20 - r.öcmen: Sı· 
rak iklim hay\'ıırılarından hiri; F"nalıkla 
ilgisi olrnıvan: Cift uzuvlarımızdan hiri. 
21 - 0vun k!ıifıtl:ırının kırmm r"nklerin
rlen biri: rok ivi· Kira otomobili 22 - Yüz 
<farsça): Piı: ım; Birli: Aile "rk~nınd:m bi
ri <farsça': 23 - Cuı-;atma: Canakkale mıı· 
harebelerinden en çetinlerinin vapıldığı 
bir yer: Kağıt ovunlarından biri 24 - Bil· 
viik bir mimar: Dört taraftan biri. 2!1 -
Eski Mısırlıların mukaıidPS ökiizi.i: Ekip; 
l\Tekteolerde eskiden tatbik eriilen bir ce· 
za: Eski Mısırlıların güneşi; Havvan yem· 
terinden hiri. 

Boş kıt'a: 
AVUSTR LYA 

- Gonusdu, dedi Ali. - Bereket nrsln, son tram\'1-
Ömcr sırıttı: 

rnası .( üncüde) 

resi altında Japon barış anlaş. 
masının hazırlığı ile meşgul ol
mıya baeladı. lıluzakerelerd• 
sarı lmparatorlu~un yeniden si
Uhlanması ve $\iratlı kalkınma
sı aleyhinde çalışarak Ameri
kan nıkbinliği ile mücadele et
ti. Japon adalarında kaynayan 
kazan ve nüfusun süratlı artısı. 
Avustralya mrnfaatlerinı teh. 
dit eden tehllkcyı arttırm:ıkta 
idi. Vaktile Darvin ve Guadal
kanal'a atılan bomhalann tar. 
rakaları Avıı~tralya hlkının hfl. 
IA kulklarında aksetmektedir. 
Bu sebepten l'asifıkte emniyet 
havasının tce Us etmPsı ltızım
dır. Halk Pa ifık emnıyet pak
tının bir an e'"'el tahakkuk et
mesi içın hukCımcti baskı at:ın
da tutmuştur. 

- 'Ben sana demedim mi? ya yetiştik. =-==--============== 
dedi. Haydi, hayırlı oln. güldük. 

- Hayır, mayır yoh bu isde. 
dedi Ali. Ömer de gülmeye başlıımıştı .. 

_ Neden? dedi Ömer. - E, gülmez mi gızca~ız? 
Aklına bin tUrlU kötU şey ge. dedi, Bohça ate~e atılır mı? 

liyordu. Ali anlattı: - Atıverdim işte, dedi Ali 
- Gullibeyc girdim, ·Bana Ne yapayım, kafam kızdı. 

balı, dedim, gonuşacan mı, go. - Eh. neyse, dedi Ömer. So-
nuşmıyacan mı?• Ses \'ermedi. nu hayır çıktı ya, sen ona bak. 
• Bah gız. dedim, son dda söy. HAld gülüyordu. 
IUyom. gonuş gayri • Gene ses 
\'ermedı. Hemencik bohcanın 
•anına gittim. Hic oralı değil 

- Sonunda hayır ne gezer. 
ağam? dedi Ali. Hayır, mayır 

yohl 
Bohçayı alın. manı:ala yanaş- - Yapacağını yaptın ya, dtdl 
tım. Göztinün ucuyla b:ıkı)o... Ömer. Artık gerisine bakma 
Gız, dedim, $incik gonuşmaz- her ~ey hayıra cıkar. 

san çeyizini, neyini olduğu gibi _ Ne yapacağını yapması be 
ateşe atarım.• Domuzun gızı Ömer! dedi Ali. Bir halt ede
ağzını açmadı. Tepem 'lttı. be 

mcdim. Ne ıaman ağzımı aç. 
sam gUIUp duruyo domuzun gı. 
zı. ~:ıbahedek benimle eı;ıendı 
durdu. 

Ömer. •Atarım, s:ız,• dedim 
Gene ses yoh! Kafam dönlı\ er· 
dl. bohçayı hldırdııtım gibi a
tesin içine attım' Ok givl ~;e-
rinden fırladı. •Ne ediyon n. Ömer katıla, katıla gU!Uyor-
dam" Deli misin. nesin"· dıye du. 
bağırmağa başladı. Boh•anın kt· 
lıfı yanmıs. İçini güç kurtardık 
Her şey bitince şincik de gül
meye başlam:ız mı? Ru "cft'r de 
sus derim, susmaz. Sabahadck 

Q sabah, Ayşenin hatırını Eor. 
maya gelen köy kııdınları. 

kızın olur, olmaz yerlerdP :ıkır 
fıkır güldüğUnU görünce bir-

Avustralyanın ('Öl mıntakası 
ve çıplak arari partaları. hıı
glın teknik bilgi \<' meharetle 
teçhiz • dılmlş insanlar bckle
mcktt>dır Meml<'ketın l fibek • 
zekfı 'e Nı~ük cecaret sahihi 
insanlara ihtiva"ı nrdır Hüsnü 
nivet 'e k~bflivet sahibı her 
fert Avustralya kıtasında hilvfık 
bir !lmit kayna'ğı olarak gBrUIU. 
yor. 

birlerine bakıştılar ve Ayşenin 
rlelırdiltıni sanarak, • Yazıh •'1· 
du, dtyc dU~Undülcr r.oca~ıt 
\Drmak •aramadı gıza • Bazıları 
da hlıtUn kabahati Ahde bul
dular, •Kız, mız dirler ama, 
dedıler, b:ıh erkek gibi gıza ne 
itti ... • 

ö. E. 
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ürkiy 
birinc·ı; " . 1 

• iZ 

' 10.000 metre yürü.yüşte ~ydın'lı 17 yaşında 
bir genç Türkiye rekörunu kırdı 

Tıirkh c Atletizm birinci· 
1ikleri, dun renerbahçe stadın
da on üç bölgeye mensup yüz 
kadar atletın istirakiyle basla
dı. Memleket içi bü) tik bir ma
na \e ehemmi;7et ta ıyan Tilrki
ye Atletizm Birinciliklerini 
se~ re gelen seyirci miktarı maa 
lescf bin kişiyi aşamamıştı .. 

C<>k sıcak bir ha\'ada yapı
lan dtınkU mUsabakalıırın tck
nık neticeleri aşağıdadır. 

Gülle: l - Nuri Turan 
(Jandarma Okulu) 13,i3 

2 - Yılnuız Oktay (Fcner
bahçe) 12.88 

3 - Pa\lu (Galatasaray-
12 26 
l 0.000 l\Ietre 
Yürü) Ü 

ı - On;unç Ünal (Aydın) 
59 55.5 Yeni Turki) e rekoru Doğan Acarbay 400 met ı etle birind gcli~ or. 

2 - iıak (Ferdi). 
Müsabakaya üç atlet girdi. biraz sonra yarışı bıraktı. Bu 

Birisi )arışın ortalarına doğru suretle Osman son turlard.i ra· 
bıraktı. Henüz çok genç bir hat bir kosu çıkararak yarısı 
atlet olan Ünal güzel bir müsa- kazandı. 
baka çıkararak ) eni bir Türki. Ulun: 
~c rekoru yaptı • 1 - Arni Akgün ffencr-
800 :uetre bahçe) 7.06 

ı - Ekrem Koçak (Fener- 2 - ,\kın Altıok (Ankara 
bahçe) 1.55.8 Amatör> 6.66 

2 - Turhan Gokcr (Fener- 3 - ~ecdct Artuğ (Beslk-
bahçe) 1.56 tas) 6.42. 

3 - İlhami Koç (Karagücü) 400 l\lctre 
2 00.5 1 - Doğan Acarbay (Fencr-
110 Engelli. . bahçe) 50.4 

2 - Emin Doybark (Gala 
tasaray) 50.8 

3 - Fahir Özgüdcr (Anka
ra atletizm) 51.1 
4Xl00 

1 - Fenerbahçe takımı 43.8 
:? - Galata.aray takımı 44.6 
3 - Ankara amatör 45.3 
Dünkü mlisabakalar sonunda 

umumı puan \'aziyetl şöyledir: 
Fenerlı:ıhçe 61, Galatasay 16. 
Ankara amatör 6. 

l\Hisabakalara bugün de dc
...am edilecektir. 

l - Erdal Barkay (Galata·------------------

Bugün 
Ya ılaca 

a laı· 
Lig m.:ı~laı ına hazırlık rnak 

sadi) le bugun Beşiktaş Şeref 
Stadında saat 10 da Beşik
taş - Beyoğlusporla bir kar 
şılaşma ~apacaktır. Saat 14.30 
da Galatasarav - Adalet a
matör \C şaat 16.30 da da 
Gıılatasar:ıy - Adalet pro
fcs) onel takımları kar>ılaşa
caklardır Bu karşılaşmada 
Galata arayın şu kadro ile sa 
ha)a çıkması mulıtC'meldir: 

'fıırgny - Xaci, Xccıni -
Özc:ın, Kamil. Robcr - Gii 
naydın. llilıııi. Rl'lıa, Suat, 
(Jliise) in l Bülent. 
Adalet ise geçen hafla Fe

nrrlıahçe) e çıkardıl!ı kadro
~ u muluıfaza edecektir. 

\'efa Stadında isC'; Vefa 
(Amatör) Llinna, Karagilm
rUk - Topkapı takımları kar 
şılaşacaklarclır. 

u~a) 2._l~:ustafa Batman (Fe.f Zf_H_~KJ!C~~'(AN _B_i!__!:f~!?j~E _?_O':f~ 
nerbahçc) 15.2 

3 - Hakan Epcr (Galata
saray) 15.9 

Erdalın 14.8 lik deıecesl 110 
Engellide son senelerde yapı-
1arı en güzel derecedir. 
~ırıkla 
Yuk ek 

1 - Muhiltln Akın (Fener
bahçe) 3.60. 

2 - Zi~a Ü'm·ar (Denizı:ü
cu) 3.50 

3 - Yüksel (Fenerb:ıhçe) 
?. 40 
100 Metre 

1 - Muza!Ier Selvi (Fener. 
bahçe) 10.B 

2 - Doğan Acarbay (Fener
bahçe) 11.1 

3 - Murat Ersin (Beşiktaş) 
11 1 
Cil'lt 

ı - Halil Ziraman (Fener-
bahçe) 15.36.2. 

2 - Kemal Köksal (Fener. 
bahçe) 52.50 

3 - Bekir Atabey (Eskişe
hir) 49.27 
5.0UO ) Jetre 

l - O man Co,gül (Fencr-ı 
bahçe- 15.36.2 

2 - Nazım İçli (Karagücü) 
15.44 8 

3 - Ya.ar Öye (Gençlerbir
lığı) 15.47.5 

Yarış sekiz.inci tura kadar 
Osman ile Cahıt arasında ada
makıllı çekişmeli oldu, ilk tur
larda Cahit önde idi. Besinci 
turdan sonra Osman basa geç
ti. Cahit, sekiz tur bıışladıktan 

• 
1 
•• 

Otuz küsur senclık bir Fc. 
ncrbabçell olaFak öteden beri 
zıhnimi kurcalayan ve beni dai
ma endişelendiren bir noktaya 
temas edeceğim .. 

Biz Fenerbahtcliler seneler· 
ce evvel, o zaman yemyeşil bir 
çayır olan Kuşdilinde papatyn 
gıbl bembeyaz. şipşirin bir lo
kale sahip bulunuyorduk.. Bu 
yağlı boyalı ahşap binııyı, bir 
gece sııb:ıha karşı ufak bir kı
\'ılcını silip süpUrli\"erdi .. Şim
di Tıe zanınn Ku,dili ç:ıyıı·ın
dan geçsem, bir papatyayı amlı
ran o şirin bina göı.ümün önü
ne gelir .. 

Filhakika binanın kül olu
su biz Fene,rbahçclilcri çok üz
müştü. Fakat bu üzüntünün 
başlıca sebebi binanın yanması 
değildL Bina ile birlikte zen
gin müzemizde aşnğı yukarı 
kül haline gelmişti. 

Fcnerbahçcnin kuruluşun
dan bu ~ana büliin bir tarihi 
yukarı katta ufak bir odada 
toplanmış bulunuyordu. Bu mü
ze, belki maddi b:ıkımd:ın 

Yazan : SEDAT T YLAN 
büyük bir yekun tutI11cı}abıllr
di~ Fakat manevi kt) meli bi
zim için hudutsuzdu. 

Yan~ın esnasında kulübün 
civarında bulunan b:ızı arka
daslar hayatlarını tehlıkcye ko
yarak bir şeyler kurtarabil
mişlerdi. Fakat müzedeki eş
yanın hemen hemen dörtte üçü 
bina ile birlikte }Ok olmuştu. 

* Şimdi yine zengin \e manc. 
vi kıymeti çok büyük bir mü
zeye sahip bulunuyor ve bunun 
la iftihar ediyoruz .. Senelerden 
beri devam etmekte olan başa
rının bir ifarlcsi. bir abidesi 
halinde olan bu müze) i ccna· 
bıhak ateş ve afetten korusun . 

Fakat vazıya başlarken lşa
rC't ettiğim gibi daima bir en
dişe içindeyim.. lıJalfım Ata 
si.izUnü hep hatırlarız: Çorbadan 
ağzı yanan, yoğurdu ürieyerek 
yer .. 

Bugünkü zengin ve bizim 
için ve bizden sonrakiler için 
ba~lı başına bir tarih olan mU
zcmiz, eskbi gibi ahşap, kup· 

kuru, ) ağlıbo) a bir salonda yer 
almış bulunuyor .. Ve bir yan
gın afetinde çok şey kaybetmiş 
bulunan biz Fcnerbahçcliler, 
sanki bu felaketi unutmuş gibi
~ iz.. Bu büyük bir ihmal ve ı 
liıkaydiden başka lllr şey de
ğıldir ve bunda yalnız eski ve 
bugünkü idareciler değil, bll· 
tiln :ı-·enerbahçeliler kabahat. 
lıdir. 

Geçenlerde iki idareci arka
daşa bu end semi söyledim .. 
Onlar da bu endişeye iştirak et
tller .. Ku\'Vetle eminim kı, bü· 
tUn Fcncrbahçeliler ele bu en
dişede benimle beraberdirler. 

Fenerbahçenin bütün bir ta 
rihini yaglı boyalı, kupkuru 
dört ahşap du\'ardan mürek
kep bir s:ılon ıçinde bırakma 
malıyız... Du müşterek hatıı 
\e ihmalimızi bir an evvel te
lafi <'lmek hu usunda harekete 
g<'çelim, başarılı \'C şerefli tari
himizin bir abidesi olan kıy
metli mUzemızi mazbut bir bl-
naya tn~ıyalım. 

Bu hareket. biz Fenerbah
ı:eliler için bir \'azifcdlr ,.e 
müşterek surette harekete gc . 
çersck bn hem işi kısa bir za
manda başarabiliriz. 

Türkiye - ispanya ma~ı 

Ankııra, G (Anka) - İstan
bulda yııpılan ve 6- 0 beraber
likle sona men Türkb e - f s
pan) a milli futbol maçının re
vanş tarihi te bit edilmiştir. 

Bu re\'anş maçı 19 Nısıın 953 
tarihinde Mııdritdc o)nanacak
tır. 

Türkiye kürek birinciliği 

fstnnbul kürek hirincilikle
rine bııgun Be~ koı 'a başlana. 
caktır. Buglin mlisabaaklara 
kuvvetli elemanlarla iştirak e
decek Galalasıırayla - ı-·ener
bııhı;e :ıra ıncla epiyee çekişme 
olacağı tahmin edilmektedir. 

f ngiltcrt'dcki boks nıaı;ı 

(,c~nlcr(lr rnpılnn 1ır0Fcs:-onı•i iig maçiarınıla Wc l Bronıwid1 ile 'l'otteııhaın kar-

{~ 

Geçen sene ~ aııı lan he·~ nelıııilel ba~kctbol turnm asında 
lılarla bir karşılasnıa, 

İıan-

i t bol 
''8~1 

Su sene müsabakalara, Fransa, ltalya, Yugoslavya, 

Mısır, lsrail, lran, Portekiz, Avusturya ve 

Türkiye katılıyor 

İki scnr·denbcri büyük bir a
laka kazanmakta olnn '.\lilletlcr 
arası İstanbul Basketbol Tur
nu\ a ıııın UçUncü yıl müsaba- ,_,..,~'-'""'Ti. 
kaları bu sene 14- 22 ı-:ylül 
gunlcri arasında Spor \'C Ser
gi Sarayında yapılacaktır. 

Bu seneki turnuvayı her ba
kımdan en mUkemmel bir şe
klide yapabilmek üzere uzun 
nıüddcttenberi faaliyette bu
lunan Turnu\a Organiza~yon 
Komitesi, • Üc:iincü lllitletlerara 
sı İstanbul Basketbol Turnıı
v:ısı • için :.!2 millete davet iye 
göııclcrmistir. Bu 22 milletten 
bugUııc kadar :ılıııan rcnıplara 
nazaran turnu\'aıııııa iştirnk et 
meyi k:ıbul edenler şunlar
dır: 

Fransa, İtalya, Yııgosla\')"a, 
Portekiz, İsrail, Mısır \'e A\'Us
turya. Bunlardan lıaşk:ı Snri
) c, I.lihnan Ye Finlandıya"d:ın 
hiçbir cevap nlınmaınıştır. Bu 
üç federa ) ondan dıı menfi ce
' :ıplar alınsa dahi bu seneki 
turnU\ ıı 9 milletin iştiraki i
le yapılacaktır. İştiraki kuwet 
le limit edilen \'unıınistandan 
mcnfı cevap alınnııstır. 

Hatırlarda olduğu ilzere, lılıl 
lctlcrarası istanbııl Basketbol 
Turnuvası, Hl50 yılında dört 
senelik bir turnuva olarak ter
tiplenmışti. istaıılıulun 500 iin
cii fetih yılına tesadiif eden 
1953 yılımla sona erecek ol.m 
f stanbııl Tıırnuvnsına hiiyiik 
miikafat olarak da Fatih Sultan 
!llehmet'in at üzerindeki bronz 
btr heykeli konulmustu. 30 
kilo ağırlığındaki bu büyı.ik mii 
kafat, ilk sene Türkiyede kal
dıktan sonra geçen sene Yu-

A \Uslur.} a karşıla,ııııı:.ı 

mükafatın dı.irt sene :zarfında 
en fazla kazanan takım nihai 
sahibi olacaktır. 

lılilletlerarası İstanbul Bas
kelbol Turnuvasının birincisi 
1950 yılı nisan a) ında yapılmış 
'c i.iç milletin katıldı~ı hu mü
sabakalar neticesinde Türkiye 
hirinci, Liibnan ikinci, Suriye 
lı~iincii olmu Iarclı. 

İkinci turnuva l!J51 yılı ey 
hil ayında ~ ııpılmış, yelli mil
letin iştirak etti~! bu miisaba
kalar ııeliccslndc Yugoslavya 
birincl, l'ransıı ikinci, Türkiye 
üı;UncU, İran dörc1Uncü. tını
ya bcşınci, Mısır altıncı. A vus
tur~ a yedinci olmuslardı. 

'tlıNııı.lar 1 c 
0
1l10lÇI ::/J "l ül~cııJıam tnanmı tır. llC5 11U maçtan lıir cııst:ıntaııc~ i Sİİslcıİ~ ur, 

l\lanchestcr, 6 (A.A.) - ts
panyol bok öril Luls Romcro, 
1 koç\'alı boksör Gcorgc Ste\ .ır 
tı 6 mcı ravuntla )enıniştir. ı;oslıı\ !arın eline geçmişli. nu 

1 GONDOZ GoZOYLE 

~ 
Loııılı a'ya ~ 

Gitıııiyoı•ıtl•• 
Yazan · GÜNDÜZ ~ILIÇ 

5ır•· 
F utbol ~czonunun yıı\a~ yavaş gcrinmeye başladıı;ı şu fClı 

larda biz iutbolcı.:lar dı> me\'siminc göre aranılan nttS~. 
fizümcii \'ey:ı lıoıacılar gibi artık hatırlanıp, aranmaya, 50 

11,.. 
mara başlanivcrdik ... Bıı ~·c.kınlarda rastladığım es dostu~ ııt 
nıen hepsi eksik olma~ınıar ·Eh! bu sene senın vııziyelill uıı' 
olacak? Londraya ~nlrrnbrlük kursu için gitmiyor nt05 

cO' 

Haıa niye bıır:ıdasın? Se)ahat ne zaman?• gibi suallf'~tfe' 
rup duruyorl:ır. Halli {işenmeyip mektupla, telefonla 1 psıı 
dip arayanlar bile \'ar. Onları elimden geldiği kaclıır cC\

8
1 

,-e 
bıı akmamaya c:ılı~ıyorum. Fakat bu mütemadi kılişe su~aftl 
ce,·aplardan da beıiyoı um doğrusu ... Bunun için bu :ıS' 
\·azivctimi merak <'denleri toptan hir cevapla aydınıatJ1l ~ 
kar;r n'!rdiııı. İ e, ~·utmııy:ı mecbur kaldıl!ınıız: acı ve .bUrıJ:· 
iliı~·ların ic·imini tolayla~tıraıı su kabilinden kiiçük bır 
rucıkla l:irr ~l·cğim... ~· 

b . . d f\lll 
Ar:ı ın J,ırı: ~onu ne olacağını hiç lıcsaha kat111:ı an. w 

ınış yük~C'k hiı- hurma ap:ıcına tırmanı\'ermi5. GclgcteJın1 6,ıı 
peye 'anp rla &sağıya bakınca gözleri kara muş \·c kork:

1 
eti• 

tirtir titriyerek Allaha y:ılrnrnınya haşlamış: •Yarabbiıtı·1~_, 
radan s:ığ ı:alim inmtyi kısmet et, bir deve kurban ede~ ~1· 
Bu adakla ınaneı iyatını yükseltip yavaş yavaş inmeye ):O) se· 
muş. Biraz ~onra durun tC'krar aşağıya hakmıs. Fakat bU 111,. 
fer \'aziyeti pek o hdar korkunç görmeyip .çok !<ükOr 5ı:z. 
yetinle sabaha yaklaı:ıyorunı. Amma ~·ine toprağa tıı.ı• <C 
bel3sız inehiJir,.C'm bir l·oyun kurban edeceğim• dcıtıLSı:ıır· 
inmeye devam etmiş. Az sonra bakmış ki, artık nerdevsc ı~· 
tulac:ık adağı ela korku~•ı ni helinde küciilüp hir horoı 0'ct· 
'ermiş. :'\ıhayC't :-y:ıkları toprağa <k!!h ermiş arapcık d~51111 
terini .;ök \'i.iziinc rlo~rıı lll'IP o\'arab! sana şüküder o dııf' 
artık kudııldıını, adaklara ı:cliııce, fakirliğim zaten m::ıHıın~ı~ -09, 
onl:ırı dıı bağı~!~~ I\ er de olsun bitsin• demiş 'c ~ tır ) 
gitmi~ ... 

* . . ııııd' Ge~<'n !"ene lig mad<crının ortalarına doğru lııç akl 6.,ı· 
~ okkcn \ e artık h.ti'<bıılım için kara kara dlislinccıcrc ,t· 
mı ken laılli~ümim idare heyeti • Bu seneyi ha~·ırlıst ı~e ı;•· 
latalım seni Tngillere~·c a!ltrcnörlük kursuna göndernıc~c C)e 

rar \'crdiko cicyıp yfü-e~mr su scrpi\'ermisti. Zira 20 sc~ıı,;t 
yakla-.an futbol hayatım esnasında ilerde istikbalimi tc ıtı0· 
y:ıı ıyncak lırr ı:cye çok tı.güne kalmıstım. O kadar ki. fll }(il' 

hı bırakır lııra'kmıız ha!·ııttr yeni liseden çıkmıs bir ı;:~nÇ ııııı 
dar tecı übesiz J;;alı\'<'r<'çektim . Amma artık koluma bır ~sıı
bilcıik takılacak. h·i l:ölii bir meslek sahihi olııcaktınt·. 1cı1· 
tnnı sevinç ve minnet dolu mm·simi bitirdim. Londra )~~ti 
lu~u için lı:ızır b('klf meye basladım. t\ihayet bana: • Yııh~· or•· 
oral::ır k:ıdıır ı:itmeklcnse, Fransada bir kurs \'arnıı~ sen ıcı:cl 
ya yollav::ılını • ılrdilcr. Du nıcnuda fikir yiirütüp. ınci'O ıc6r· 
tercih etm<•k ı:?ihi !'eyleri lı:;na ~·apılan lfıtf:ı karsı bir 11ıırıdif11' 
liik :ıcldederck. ıııcmnnııh etle • Peki. nasıl blerseniı• dC 69ı:l 
Gene uıuıı hir bekleme faslı ı:eı;ti. Uu sefer de • itıılf!I 11,f 
kurs daha ekonomik olacak. orara ne dcr:.in• demli. ıJ:ıY 
dan başka ne denirdi ki... ı:· 

F::kal dikkat ~uyıı'ür anız ya\•aş ya\'aŞ memleket toP~rı 
!arına da \akla_sıyordıık. Çok şükür şiikiir ki, İl:ılyaıtıırı ~3,,ı: 
diser dcvlctler.ıı hcrh:ılde kursları bulunmadığınd:ırı. 0 ı;$f 
i~ •A! çanım sen or:.lara gidip ele ne öğreneceksin kı. ı;iiıO· 
senedir bu i)in içinrlesin: otur oturduğu ~·erde• ye do 11,~ 
\erdi. Yani ~izin :ınlıync::ığınız istanhulcla karnr kılındı .. ,fi 
kınıda bu 'ıihal kararı 'erenlerin ııvakları artık fikradakı r ~ 
bınkiler ı:?ibi toımı~n ck~mi~ olacak herhalde. Yalnız şu \7 ıır" 
bizim mesele hikayedC'kine benzeyiş; sadece Allahla kU tı'' 
sında kalmadı. Her fır~atta 5Özle. nutukla. gazeteyle aaetııd~" 
nıiyetli \alarıcl:ı•':ı·m teberruları ı:ibi ilan edilrli durul c).,. 

F.dilrli d~ ne oldu diyrcck~iniz. Ilic: ... Ancak lıu J..ondra 
5

5
nrO 

haline içten r-evinip citnıcmi clınıgiinülden arzulayan 1ılr ~e 
do~t ·~e ı;ım:ın? Ne zam~rı?• diye sordukça sordu ela bC:ıl 9 
onları fa7la merakta bırakmamayı kcıırlime bir borç 

111
, 

ı:u yazıyı vazma~ :ı ınerhur kalıverdim. lştc bizim Londra ~c· 
s:ılı lıurari:ı bitiyor. Onlr;r crmls muradına hiz çıkalını 
revetine. ~ 

------·-----------------
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