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tGrk • P~kistan anlaşmasının 
fastikli örneği teati edildi 

1 Qb·lar Kurulu salonunda yapılan törende Menderes ve Mohammed 
~rer konuşma yaphlar. __ P_ak_i_st_an Başbakanı bugün şehrimize geliyor 
A. .___ il \ n~dolıı \ jan" 

Ankara 12 - Hugun aa t 10 
da Ba bakanlıkta \dııan Me'l 

1 
dere ile do ı \e kıırrle~ Pak• • 
ta n Ra~bakan Mohamnıed \! 

1 araı; ı nda, Türl;,~ e l'akısıan do 
ıanl' ,birlıili anla masın n mu· 
saddıık suretleı i ıcaıı cd ın"ş· 

ır. 

Hakanlar Kurulu toplan! sıı 
tonunda cere~ ıın eden bll ıö· 
rende Türk ~e ıarar•ndan Ba 
bakan ı\dnan :'ılenderesle bera 
ber Bıı bakan ) aı d nıcı Fatin 
Hustu Zorlu D i !er Bakan 
Pror. Kopr.ıhı Turk \ e ı n Ka 
ra · buyUk elı,; Salahaıııı \ı 
bel , Dı~·,lcr mıısle arı :'\ur 

(I>enmı • a: 7 • 11: 3 dl' ı 

•• Pakistan 

-~"ııı 

~~;···· 'Kü~ö'k" .. şalıitterin 
.... lldeleriıri kabııl etnıedi 

Başbakam' nm 
Demeci 

\ uadola AJ.tn ı 

Aııknra. 12 - .B ı rk .. ç gunden 
beı i hükümeumızın d.ı\ cılı1>1 o· 
lanık nıcın ekl"tirnızı reı;mc ı 7. -

) aret etmekte o lan do l Pakb
tal' Başlıakanı Moh .. mmed lı 

1 bııgun aat 17 30 da \nkııra pn 
Ja ta b r basın koııefransı ta -

1tle,· 
ın sözleri birbirini tutmadığından yüzleştirme 

~0Plfdı. Duruşma 16 Hazirana blfakıldı · 
~ııı --- ıp l'tıni. tır. 

~ eııer Atina 
Uç gun once K.ıdıko~undc ka karı ının kendıb ı e: Palrn tan Ba bakanı Ek rlans 

11 1 ı b:ıldıııı ı \e ka~ıııvıılde ı « l>efol :it beş adamla ev- :\luhıınııııt"d Alt ezclımle demış 

~11eııısi le iliği 
ıi oldüren ıiıkmet K!ıçük'un du leııınnı, seuınle C\lenmem.• de tır kı: 
ru m ı ı;anık krız ı:eçtrdıği ıçın digıni, an latan sanık, a\ ukat • Uugun el rnude me\Clıl an· 
dunt:' talık olunmu ıu. Hikmet tutal-ağıııı .so~ lcınış, Ağır Ct''ll la~ma~ ı her ahada gelışıırmek 

1 01 mal hale awlN ettı ı ıçın Başkanı oı rıea edl"rck fenalaş- hu•u unda dev et ;ıd:ımlarınn. a 
dun orgusuııa jkıncı ilır Ceza Lığını be, dakıka kendi•ine nıu ga~ct samı mı , .Sl'rbe:.t ve do , ... 

•ıı.. mahkemesinde devam ed ı mış- saadc t:'dılmesını jstemi tir. ne miızak<oreleı de bulurduk, Şu 
·~lıı lır. Hilahaı e dunı şmaya beş d .. - husll>U mu~ahedr ve ıladc et -
~ "J .. ,.,, Had ı e~ 1 ga~ et oğukkanlı o· kıka ara 'erılmı~tır, Bu ırada mekten bılha a memnunum kı, 
t f;ı,~lerkeı1 Attı: ada arak tekrar an.atan aı ıkın ıa b r a\ uluıtla konuşan sanık H k gıirü~melerımizr konu teşkıl e· 
~ a~'Y.:ı ~aha~ı Tur maıı zııman tcbes um ettığı ııo-1 met Kıiçi.ık duruşma açıld ığı 'll elen her me dede tam bır fik r 

• eı.tr'"bl raci olan rulmiı~tur 1 maıı mahkeme ;ıloııuna aHıka· beraberliğu e 'ardık 
1
,c en ufak 

~tıı tı :ı ın ~c ) .l" Ym :ısının l ıkılma ına "e ni-, tı ıle i:İnniş, fakat Başkan b~ bir husu ta dahi ih tı afa du me· 
~lllta111d dun r smcn ha,> et rin;ı~cte ka) ın\aldesınin durumu usule aykırı gôreıek dk.• 

tJt._, l'ı sonra tem ebep old~ğunu, hiıdise sabahı <Denmı Sa: 7 Sü: 1 de> _____ c_n_e_v•_m_ı_~_a:_?_S_iı_:_5_d_e'_ 
t ""l'u • 
~ e:r lld tanınmış • • ' 

'~~~~~ ~irl~ı~ Türkıye ve Yuııanıstan a 
~ ~lt~h hdan 8 kı ı 

\ .... ~··~'.
1

.:1~i~'i Kaııada 110 u~ak veriyor 
~:'\, ib d n sıra mda 

s_. ,ea ne Bırı,~-ı Ayrıca yedek olarak 195 motörle teçhizat da gönderilecek ~u : 8 d e) 

- - -, Ana4oln laa.ı 

Oıtav.a, 12 - Savunma Baka mamlandığı \• akıt bu ıki Günf'~ 

~~N 
ı nı Brooke Claxton'un <IU n bıl - Do~u Avnıpa mrmleketindl'u 

b' .... - dırdiğınc . orc Kanada. 'l'iirkiye her biri 82 tepkılı Kanad a uça 
'e Yunanı tan'a, şimdiye kadar ğı alını bııluna('aktır. 
talısıs ettiğı 54 uçağa ilihe•e n K:ınadaııın bu defa vereC<'ği 

li 110 tepkıli Sahre uçağı dah a gu ıı uçaklar ilk defa l':ın:ıdaııın A\ 

nya ku Pası 
ocrecektır. T ürkile ıl(' Yunanis nıpadak h:ıu tume•ıi tarafın -
lan, u~akl:ır tamir edild ikten mc\:ııııı a: ; Sü : 4 ılı· ) 
oııra bun lnı ı i n'ıltere' de tes - ::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

linı alncaklardı r. H er uçakta ) e 
dek moıör dahıl , tam bir yedek 
parça takımı bulunacak ve bun 
d:ın başka iki mcmle'ket<ı ımın · 
ı:ım 195 )edc'k motör• gonde· 
nlecektır 

:Karşılıklı yardım transfe ri ta 

~~~~~takıp etmek üzere iki muhar-
\ ~lJ) d·~· . BAHTİYAR ve N EJAT Ankara' da ekmek 
'~114811 urı lsviçre'ye hareket etti. Buhram 
~\~}t i~baren İs\·içı·eıı in mıılıtclir Şt'hirlerinde Hıı!itnl '.\luh a lıl rlmizden 
~ tırı .liı>a. ı futbol m açlan. şiipbe İl ıı anda Ankanı, 12 _ ŞebrimiLde 
~ .. i~l.ııııııı ı toplaya n en biı~ük por had i e idlr. sun'ı hır şekilde yaratılan ek-
~~ \"ltt,~~ın da ka tılaC'ağı hu m!isabaka ların i lk mck sıkıntısı halen önlcnçme· 
~\~ill a :; lllfı a) rı eh irlcrindc ya rıılar.11.t ı r. mi tır. Belediye bugün fırınla-
"' t "'uııa .. b ... ı h fh rın imalatını :ırııırmı \'c a keri ~b.ı \e ı-t!. ı nıus:ı a .. a arının e r a r. ını, 

·;ıı t\h 1 1tılerlc ol..mucularına ula tırmak için fırınlara da e kmek yaptırarak 
!Ilı~ tlrltıtt ltab ti)ar \'c Nejat 'l'aıktı') ıı uçakla i tıhlak miktarından 9000 fazliı 

\o' ııı • ekmek te\Z.İ ctm i c de &ıkıntı-
\\\ <lı 11 ıo ntn devam edeceğini zanneden 

il ' "t\in lldcreccgi ha ber " reslmlui birkaç halkın peksimet lapmak için !u 
larında olm)acak ınız. 

1 
•a ekmek a ması yüzunde n ihıi-

------------- )acı k.ır6.la)am.ımı.ur. 

Müvezziinizden 
isteyiniz 

.C. H. P. de ıslahat 
yapılacak 

İnönü yalnız lider olarak kalacak. Partinin 
politikasını genel sekreter itl,are edecek 

İç tüziikte deiişiklik yapılıııası kabul 
oluııılu. Nilıat Eriın tenkit edildi 

1-\auç ııl. ışçi lcJı clun 

750 isleı·i11ıle11 cıkaı•ıldılaı· 
"' .> 

-

1 

Yedikule, Urrbi Listık A~&k 
• kabı fabrika ı i.çı'eri, dün \ la 

)ete nıuracaat ctmı , ış\ er ll'n 
kauçuk kıthCıııı l cı ı ı;üreı <'k 
tııbrık .. da ffiC\CUt JOOO 1 çıden 

750 sınt •şıen çıkardıgını, dığer 
ı çıler<' de ıkı a~lık b ı r muhlrt 
'crd inı bild rmı ler 'e bu m!i~ 
kul olan dmı.ımlııı·ının duz hı -

l 
mesı ıçın aıım =elen m!ııahere
tın ~ apılm.~ıııı lemi leı d r. Is· 
c ler a) rıcıı, bu hAd e ıın bır 
lokaH o duğunu iler· sureıc.k 

İ!c;İ :' ı• nd il..a ları Hirliıinin ) ıllı lı: gen t l 
kuııı ı topla nt ı-ı d un aaı 14 de ı;minönu Öğı enci l.oblincte 

~a ıı ı lıııı :, tıı. ( Y11.hı ikind ~<A) fa dtı) 

Bugday fiyatları 
iııdirilıııiyeeek 
rpa, çavdar, yulaf ve sert buğdaya 

prim verilecek 

\aı·ııı Çıılı§ma l\ludiırl!iğline baş 
'uracaklarını bıldırm şlerdır. 

---o--
Suudi Arabistan - Mısır 

anlaşması 
Kah·re 12 (.\ P.) - Mılli 

lsıiknnıeı Bakanı Sa!Ah Salım 
dun ~ece Mıs r \e Suudt Ara
bısıan ın mü~tcrek bır Ortadoğu 
mudııfaa iyııseıl uzer nele tıını 
bir anlasma)a \ardıklar 'nı b·ı· 
c1ırmı~tir. 

lhl\U I" Muhablrlnıizdrn l 
nkara 12 - Ra~nıuhan-ir'- 1 zııu değıldir. ~lah ul !iat aı ı ıı ı 1 

mıl Kan:ıdndan telsizle, Ame- (ınfimuu:leki pazarte i guqü i· ı 
rika ve Kanadaııııı bıığdny fıa- l!ln cdeceğız. Bunda alış fıaı· 
tını indırdiğıni, dı piyn ada !arını indirmek yle d u rsun. ı 
h r fiat harb•n•ıı b:ı !ad ğ•n ı , arpa, ça\·dar, yulaf \e sert huğ 1 
çıftçıler n bugda~ ) erınc arpa. daya prım \ereceğimizi de bıl
vağlı tohum, kendir \e pan<'ar direceğiz. Bu. kaı'i şekilde ka
ektıklerini bıldirmı5tı. Bu ha- rarla~mısıır. H ız. dı piya ada
ber p ) asadg- alaka le kar ı a n kı atışlarımızda e :ı en dlinya 
mış, bazı ıerrddutler.in doğma- !ıatını takıp ed ıyoruz. BütUn 

ı na ebep olmu tıı . Bugün bu mustahsıl mcmleket'e.r. h:ııt S. en 
ımzuda alahı)eılı b r ahs - liberal olan Amerika dahi ıç 
\etle göru.ıüm. Bana şu •1.aha piyasada f•at inırrmlyor, miıs· 
ıı verd ' : tah ıle prim ödiıyor, urarı üs·/ 
·- Bizım nıu nhs,icleıı alı~ tüne :ılıyor. D ış piy:ısndn rcka 

fi:ıtlarını indırmemız bah ı rne\ • bet r :ııına satıyor. 
----ı 

ll ıısud Mubablrlnılr 

Erol l lgen bıldirı or 
Ankara, 12 - C. H P Mee'M 

1 bugun o"l('(!eıı \"\'\el \e onra 
lop'anaı lk ça lı mal rına rlt\am 
ettı, Nıhnt Erımle h .. sını Gu· 
lek ara ınd kt ıhttlaC açığ;ı \U" 

ı u cl.ı ııu ıhtı af Ka,ın\ Giılt"k 
\ ( :'\ıh. t Eı ıın uıralınıl .. n ~ıı-
1 nmek ı tt" nıll i>e dr, bım hıı
tıp er • Kenrlınıııı datma~ ::ı -

m. dı~crek hakık ılı aç1kloıdı
lar. 

Bu., un alınan kararlaı a J:or• 

1 

bmet lnonu fıııt'n p .. rti)ı ıd:ırt 
etmı) erek lıd r o! .. nık ka ,.c .. k, 
a ahi) tlı bır dh .. n kuru arak 

1 ~e gen ı;cı.;r ten bu dı' an e
l ceccktir Toplantının taf·I atını 

1 

(l)C\ 3 1111 Sa: ; ~u : J ı!l' I 

--o-

Türk bahriyesinde 
Kanadah bir amiral 
Arayan kadm 
Gazeteci 

Jl .. len meınlPket ımızde bulu· 
na ı Kanadalı kadın gue·~cı " • 
romoı ıı;ı :\h lberta C Trımh· 
le geçen ~un ınatbaanuzı 'lı~ ar et 
cdcı ek u tarı a atmı;ıtr: 

• :'ıt m eke ını'le dort :Un 
kalma nı~ c ı) le tur t o ara 

c ld 'Tl lakın burad n o kadar 
/'O landım k U(' dort a~ kaimi 

k r r ' rd ı Türkı~ t' d,. a 
ı umanda hal ~ clık t'deı ek 

lı lırı~ enııdc Amıra o anık 'r 
l re goıdügiınu du)dugum b r 
Kanad .. lı hakkında b ~· top a· 
ma rn \e oğreııdikler mdl"n b r 
Kıınad ı mecmu•"' ıcın bır n a
kalr çıkarmam e ıp ed ~ or Tur 
1-•)<')c ' elcc ~.mı du~uı l'a mec 
muaı ın sııhıbi bana bu \aııfe· 
\t \crdı. \'akl·~lc 13 ~aşlarmdı 
t··r çocuk. bır ::cm·~r ıa~f.ı )azı 
1 r k Kanada'dan a~ rılmı· 'ıl 
!arca sonra Tıirk )l''de Amııal 
o dufıu du) ulmuş. A~ı galıba 
Jooe ·mu~. 1914 de lngılızlea 
kar ı harp ed<' me), ceğını ileri 

( Dl'\anıı Sa: j S ıi: 7 dl' ) 

•:ı.iZABE'l'll il - lııgılt ere Kraliçesi İkinı 1 1-:liubeılı . dogu· 
munun ~ ıldonıımü ııııına ebe tb le ~ ı pıl:ı n geçil reı.mindl' 11• 

kf'ri k ıtalan tla mlarkrn. Kralıçe a ta ~an oturmu uzınttedı r 

l>J:l'İl.E - <'a:atoğlu \k a m Kız anat llnstitıbundc diın biı· 1 
defile ;) apıl mı~t ır. 

r--
Seeim anketiınizin 

..> 

tasııifi soııa erdi 
Neticelerle birlikte ikramiye kazanan okuyu

culaflmızm isimlerini birkaç güne kadar 
ilôn edeceğiz 

19:>4- eçimlerine dı ir açtığımız anlı;ele gelen Ct\3pla rın 
tasniri ona ermi \ 'e neti<"eler alınını tır. Anket imize. Yük
sek ~erim Kuru lunun ilan ettiği ıtsnıı raka mla ra 11) gıın şe. 
kilde c C\lp \Olla' Rn \ e mnlrnfat kaza nan okll\ nuılırımına 
artlarını bırkaç ı:uııe kadar ll;ın rdrc rgıı. -



,... 

isf ersek f urizm 
yaratabiliriz 

a al:ikaten is 
terse'k de-

o. K. 
TAZAX : ) yeti ile h:ıre -

ek lhım, 
nku şımdı

e kadar bu 
onud~ )apı·

1 

kl't etmedl~ i n· 
dl'll müstnile 
rınl her gliıı 

d:ıha Caz.la k:ı) 

·-------------------------- b<.'tmckıedir. 
ış ı~ tr. rli er nıcm ellctlcrle 

ı a kabul el mı) ccek dcrçcc· 
e unı:ı.n o an inıkanl;ırın Ha
c lndrn \C bu imk:lnlardnn 
sıırade edılmc i lt mcnn sin· 

d"n ib;ıretlir, 

l\lcml krtınıiz, birçok aba
larda o ıfuğu gibi turıznı •çın 
bım olan ug ur ar itjb .• rıyle 
c maalescl çok geridir. Dı'~~r 
r.nıl<.'kct eıde bu unsur ıır m.ı 
a .' ı ihli) açlara \'e gön1!cn 
af;bde göre gelı mi , bug;Jn o 

mrm eketlt'r için bır rı '"'t 
membaı olacak hnle gelmıştır. 
Bun';ırı görlincc t:ıb i biz de 
mem'ekeUmizin bu fı:ı:ıliyct u
bf'sinden i !ifade cdi mt'm<' ini 
do~ru bu1muyor, bunun bizde 
de. tahakkuk etme İ'll tem"n
nJ \C arzu ediyoruz. F Jk:ıt ma
ale~ef bu hu u taki : .. seobi.ı -
lerimız l<-mrnni \'c ·ırı.udan i
leri ııtıniyor \'e böyle devam 
ederse de ~ılmı)ccek. Çiinkli 
dediğımiz gibi bizde eskıden
beri m:ıhal'i ihli)aç'ara gijrc 
ge:ı ımış, mc)dıına gelmiş un
surlar roktur: bunları varaL
mak Uzımdır. Bunların °1.:cndi 
kendıne mc)dan:ı gelme i sc
nelc,re muhtaçtır. 

Turızm. senede birkaç ,·apur 
) okunun i tan bul \'cy.ı 

1ımır'e uğra) ıp şoför <.'rimiz
d~n \'(' esna rımıulan .şikayetçi 
ohırak mt'm eketlcrlne dön
me tri Ye ale) himizde bu'un
maları dd!ildir. Turizm, bıııı 
~ erlı tc~ckktllleı"n \ \ TUP ) :ı 
turi t tedarik edip gönderme
leri de değildir. llunun f:ıyda
sıı oldu~unu k:ıtiyen iddia et-

miyoruz. Keşke bbil ols:ı da 
) ırmı kıi ur milyon Ti.ırkün 
h p•i AHup:ıyı görüp gelse. 

'l'uri;ı;m, her • ene kabil o'· 
duğu kaC r çok in anın mem· 
lcktllmiıl zi)aret etm i \'e o
ralarda gerek ik:ınıcl \'c ge
rekse a'ı \eriş etmek ureti) -
:e p:ıı :ı bırııkııı:ısıdır. 

Fakat şimdiki \'aziyctiııılzıle 
buna lmkiinım11. yoktur, hatıl 
dı arıdan ;:elrcek turi treıi 
rcddtlm('nıiı. lhınıılır. Çiinkli 
bunl:ırı ot~ırl:ıcal.: yerlerimiz 
olmadığı gibi daha hcnü7. l'O!· 
l.ınn111. da turizm gaye:e;ine 
gorc &) arl:ınmış deği'dir. 

T:ıbii bo~Ie ::idcr•c imılikiıı
dl!n daha milşkiil bir dunıına 
dii,<'cckl<.'rindc ~liplıe )uktur. 
l) ugiin ,\nadolud.ı 'l':ııaklı Va 

::onl:ır veya rııotOrllı ıren
leı den ba ka bir "yle şimen
difer e~ :ıh.ıll y ıpm:ık kabil 
d t{: ıldır. Diger tı·,•n,ı'rde )"!l!

('lll:ır ııcncer<"lerdl•n g!ı ıp eık
ın.ık ve~ n koridorlaı d:ı \'e yüz 
ııumaral:ırda yalın3k gibi gayri 
in ani 'c g,l) ri nıcd~:ıı bir ~e
\dlrle scy.ıhaı ctıııekt,dit'. B ınu 
- bu y:ııı) ı yaı:ın - iı.\ lal.rn.ı
rak sryıılııılirıi y3fıc'3 iıırJk
ıııak pah.ı. ın:ı bi7L1t tt'ertihc 
etmiştir. 

Alün:akulüt Vckalctlrıi•ı şiıııen 
yukaml:ı • ltitt'r tk turizm yn- diler i~ıeım ~iylc alakalı ylik-

ratabillrlı. dedik. Blı ls- ek ıııeınurlarını :ır:ıda ırada 
tem~yi: bu h:ıtlard.ı scynhate nı• ebur 

1 - Turizııılıı y.,pılahi'me i ederek kendilednılrn r:ıpor •~-
için nder :Azım o:duğun J di- teme i memlekete bü) ilk bir 
~er memlekeılerın mis;ıllcrine hiıımı olacağında iiphc yok-
ı:öre lyice düşunüp te bit eı- tur. Tabii bunun üzrrine duru-
mck, mu ıslah ctnırk şıırtıylc. 

2 - Muayyen bir p' ln Vf' llugün şinıcndiferıle sey:ıh:ı-
programla bun'arı hirk .. ı;- tııe ıe metbur olınıy;ın bütun v:ı
iı;-inde ıneydan:ı getirnı~·'e ~·- ·tand .. şlar, taşrdda kACi dcrece-
!ışmnk, de kontrole tabi oımıy:ın oto-

3 - llilha a bun Jn 1 ın <Dt\ :ımı Sa: ( Sü: 3 de) 
• onradan blçil rııel.: ilur~ şim-rr: -
diden htr .'it'ne mu.ıne:ı hır r 1 
iı~~O~~~C) ~.;;~c~:,;ee;l~~!l~:. ~~: ~~VD]' wr~._, ~ij 
zudan ibarf't kardıkça hıı iımin llllııı 
sağ'a~nbllcccıi fa)d.l uııı ır.- )l 1 nelerce· 13k~rılı~ıyle geçlnm!!I:- , 
ttn b:ışk:ı hır Şt-y y:ıp! 1115 o'm:ı· -- - - - ___ _ 
)'iZ. 

* 
Şurasını kııt'i ol:ıral: bilıuell

ylz ki lurlwı tlt',l'İnce yıl· 
nıı erncbl yokul:ırın biıe gf'Hp 
dol:ır döl.:me•ini düşünmek tıı:ı
n:ı ııdır. iç turilm l>:ıim gıbl 
bu işe yeni b;ısl:ıınıs nı:!mlc ·tt· 
'tr iı;in dış turizınıle:ı hrr h.ıl· 
de ıl:ılı3 mlihiınılir. Ç'ink•i i(' 
uırirnı - bunu .ıı;lay:ıcal: lm- ı 
l::ınl:ırı teıııin edtr,.~ı.:: -

l - Dı' ııırrr.ııı k:ul:ır mı -
l.:ıi l ıu~eııd olmaz, 

2 - Jıuıfıln ~ıiri7.ı'n veiı•e .y. 
le luriC'c giden p:ır:ıl:ır111111.ııı 

lıiı: olm~z·:ı ııııilıinı bir kısmı
nın dahilde l::ılma mı Jğl:ır, 

~! - JI,.niiı ınrmlt•l.:,.tini i"i-
ı . 

ce ~.\'JlWlPlaktıı ol:ın mııh· 
telif mıııtal::ı .ırıtıııı lulkl.ırının 
birblı lrriyll' d:ılı:a zir.ıde lı::ay
n:ı ıııııl:ırııı:ı \'f»ıle olur, 

4 - JJııll: t .. liiri ''edıtll' mem 
ltkelte p:ıra oynJın:ı ıııa sebep 
olıır, 

!') - nış rnrlımln m~yJsn:ı 
gt'elıilme 1 ıcın :§ııın plsn e

;ı 1.ırın te j int \'t eelişnııısı

ne )'ardım ed~r .. · 
Bugün ıçln ınıı:ılud iç turiz

mi deı;il , ıııtınltkcl d:ılıilinde 
!'llh3t~:ı . cy:iluıl dahi tenıln e
denıl) orırz. Menılt'keı d:ıhilinde 
e•ld int. naıar:ııı nıliılıi bir gi

ı ı.Jiı> gtlıııe lı:ıreketi ulctuğıı lı:ıl
de gerek şlınencliferlcrinılz ve 
gerek c deıılzyo larınııı :rarıır 

etıııekltn şik5yt'l elııırkle ve 
bunun ebc!ıllerinl aramakla hl; 
meşgul olıııanınktrıdır. Bu iki 
iıl:ırt'nin iki i de ıitarct zıhni-

Fntl it Su itan 
1'1 eh 111 e el' ı n 
Helgrıul'ı 

nıulıasara , ı 

49~ yıl t'Hl'I bııgiin, U Jla-
1iran 14S9 da }'atlh .Sultan 
~ll'hme t L:uııı a ııd asındaki 
'l'ii rL: onl ul;ı rı neıı:radı mu
hııı :ınya lıasl:ı ını !ardı, ( 'r 

ııııp l ;tn ar lmesi mrlhtız tthli
L: .. lert: 1.aıre ı l' ırhiılanı l'lde 
ıut:ılıılwek i\·iıı llt.Igracl'ın 
fl't lı l liirnıııl u :iirıilmüştıi. 
Anııp:ı'ııın t n must:ıhL.ern 
L:ı ltl tri ııdrn biri olan Rf'l
& ı:ıd, ~ ıı lt:ın IL:iut'i Murat 
ı:.tııunı ııd :ı d :ı :ı} Dl maksatla 
ku :ıı ıhııı , f:ık :ıt bir n et ice 
llıDllll :i 1111 ~11. 

t 'atih SııH:ıu . lehınet, lı ışı 

Y.ıli ı ııc'd t. f i'\' İl ıııiş '" haın
Iı klarını da im )t' lı i rde lap-
1111, 11. H.'l lıanlııı o;eCt"re çıkıl

uıı ı ve k:ılt n i ıı ıııuh:ısarası 
t .1 l.ı mı tı. Orta AHupa'nın 

o uıııa nl:ır kapı ı ıdıledilr.n 
Uelers.ı'ı n , ııı ud:ıfa:ıı.ı ı ı; ın 

Jlıri~li) :ı ııl:ır tl:ı her t ürlü 
ttJlıi rleri alıuı l:ınlı. 'J'ürk 
L.u Hl'ıll' ı inin lm t· ııııı larına 
k:ı ı 1 1.:o~ ıı ı uslardı. mr ara 
't'iiı·lı.;It.r t lll't girmi~ l('r i1e 
tlt, h.ı~k a t ıı :ı rı a ıı )':ardıma 
fl' ltıı Jan llıı n\ :ia orıl u u ile 
lı:aı ı la 1111 5lıır ~ t' ~i ıl ıletli bir 
ıııulıuth4" ı1 Pll oııı :ı fet hi ta
ıııa nılı rıı :ıKa llltı\:ıffak ola
ııı:rnıı l:ır.ıı. l!ıı av.ıı)l:ar sıra 
\ ıntl l'ı li lı Sıılt :ı ıı .\l l'hnıet clr. 
katı;:hı ndan varalaıımı tı. Or
du J:l'ri~ e diiıııniiştü. 

·······------·-·-···------· 1 " 1 
ıl 

TÜRKİYE İŞ BANKASı 
1.500.000 liralık ikramiye planının 

1 TEMMUZ KEŞİDESİNDE 
: ı 

U tlı: ı ·.ı d, l\::ınuni ~ullan 
Siiıı-~ ııı :ı ıı uın:anıııd:ı frl lıo
lıınııı ıı \'e .1ot ı11•lHrt: Tiirk 
haki nıi~·d i :ıll ı nd:a ) asamış
tır. 

r. r. Tüı.n r:~T('i 

1 Kok kömürü tevziatına yarın 
başlanıyor Ye ılköy l'\letf'oroloji is

ıa~~ onunun tahminlrrlnt 
JlÖl'f: hıı ı:ii n Şl'h rimil ' e ti
\ arın da ha\ a ~·ok bulu tlu, 
kısa hır za m;ın için mt '7Ji 
sağanak halindr 'ağ. lı ıt.· 
çN·rktir. ll ii 1ı:Arl:ı r kmt) 
doğu d an hafi f \f! orta kın•

Ytlte t ertk, &ıtaklıl.: dr· 
rr.c·r.sınde çok h ıı fif hlr dür 
ıne olac-:aktır. 

. 
işçi Sendikalan 
Birliğinin 

Kongresi 1954 - 19:55 kı,,ı teshin ihtiyacı kok, laf ve Un~ it kömürleri 
te\'zbtına p:mırır.~i ~ıinü b:ı lana<·:ıktır. i lanhul İşçı Sendikaları Bir

ı•ğinin ~ ıllık ~ene! kurul top -
laııtısı dUn saat 14 de eski Cmi 
nrinil H;ılke' inde :ıoo ti miıttra
' iı delegenm iştiraki) le yapıl· j 
mıştır. 

Kok kömüriıniin ıonıı "geçen rnt' olduRıı gibi fi9 liradır. 
F.ne' re kömur le\ 11indr.n faydalanmış olanludan, oniımihdcki 
kış mevsi mi için ) rni bt'~:ınn:ımr. istr.nmiytccktir. İlgili er elle
rin•lc mc' cııt c ki bt'r~nn:ıme kuponl:ırıyle bağ'ı bulundukları 

<:a11c biirola rın.ı nıur:tl'Dat rdr.rl'k kömlir hcclcl'r.l'İni ) atı rac•a k
' :ırdır Kiiıniirlrı in ıe• im taı ihlr.ı i ;ır:ı,•a tabi tıılulac~k atış 

biıroları. kiim!ır ficlrrint' lt' 'im t. rihi~i ele kııydedrcck
1

lerdir. 
Aı 1.u rcll'nlf'r en on trs'im tarihi için ;ün almak surcıi~·ıe pa
r,.Iarını tc:.lim gününrle rlc yatıı abi lcccklerclir. 

Dun 5<'hrim izdt. ını·ak lı k 
drrerr~i r n fula 2 i , en 17 

16 ı;antiı:rat olarak kayde
rlılmi tir. 

Topl.rntııun ıliinkü talı~nıııla· 
rını i~tanbııl \'ali Mua\0inı, isçi 
Mil1cl\ ekilleriıııl<'n .Naı:ı Kurt, 
Mıllen·ckili H.Hli Hii mrn. Pror. 
Orhan Tuna, Çal.şma R:l:ı:e Mü 
rlüril. l,çi Sigortaları R1ilı:e Mli 
dürü, hti Sigorı.ıl~ı ı lıa.c;ı.ıhanc 

Kiim!ir ~ .. ıış V4" 'l't\'zi miirssr•esi halkın kömiirünü toı.~11z 

\f! tam nl~r~k Hrm<'ktcrlir. Ihınl arıı \'l'~a diCtr hrrhanı:i bir 
hıı~u a mııtuilik sıkayeılcr, 28!124 numaralı tc'efona bildirile
cektir. 

Küçük haberler Hekım ye Raşh~~.mıeıi i!e dı· 
,.._ ....___ ___ .... _____ er <lı.\ctlllcr takıl.ıctmiş:ndır. 

* btanbul Mllll ı:~ttım M•mur- Ycklam:ı yapıl<lıktan •onra ;:e 

Saif Faik'in annesi 
Bir dergiden 
Şikayetçi 
Sıınat \"t' Jo:debi~·ııt Dcrzı•i •Ye 

ıliıepe• Said Faik'in anılma~ına 
h:ısrtttiği son . a' mnıi:ı kıı' -
bctlıkimiz değerli. y:ııar;n ölü.m 
dö,"ı?iııde ~·ckilmi~ bir re mini 
ba mışlır. Bu rt,mln merhumun 
ııil"~iııdl'n mii :ıadt almak Iüw 
mu bi'e duy.ılmadan ı:iz.Jice çe
klime i \ e ıi lelık yayınlanma· 
sı, Saot .t'aik'in ailesini olduğu 
i;aılar. ukaıJ .. şlarını da tok uz 
mü~lilr. 

.Sait 1-'aik'in anııl'si kendish
le ::öru,en bir arkııdaşımıza, bu 
hu usb şuııları Ö)lemiştir: 

- Oğlunıun ma kesini alm:ı\; 
hı~d ilrr, liıına raıı olmam gc
tt•kıığıııde israr tlıılcr. Çarna
ç~r opekiıo dedim. Fakat eYedi· 
lı.iflC• derıisindc çıkan re-•mi gö 
nint:e du)·duğıım tec ürü tıırif 

edcmrm. İn anlığ:ı ı~ar mı bu 
lı:ırtket? G:ıuıe('ilik bu mudur~ 
O resmi koynı:ıkla ne kazandı 

anki lıu ıııtcmua:' 

S:ı)ın 1la) an Al.ı.ı.,ıyaııık göz
pşl.ıt·ı ııra ıııd:ı şuııu da iHı' c 
etmi~ur: 

- Uıı!rn, ~ a:ı.ını'l, o~lumu 
cvdıklcrini iddia edenlerden, ya 

zı ~·aıukcn dı!, rf'.sim!f'rini ha
urken de ~ereı.: onun hatıra~ına 
aerek ıilt•inin hislerine biraı 
~ayı;ı 1:0 ttrml! lf' rini rıca ediyo
rum. 

«Şı hap» vapuru 
Dün bir motörü 
Batırdı 

l•rı dün aut 13 dt Kııdıkö>•'dc, Mll çici Rıışkıınlık dı,·anı ıeşkil o· 
il Eıltıtm Müdür \"ardımrısı CtlAl !ur.mq, muhlcl•! tl',ekkül \'e 
K.Oktuna'nın b&şkanlıttnda 1.oplan-, ('enli\ etlcrd~n gcf P.n ha•art tel• 
mı tır. • • • . 
Toplantıda )il M>nu münueb•th- ı gr<;flı.rının okuıımıısını 'fr,lteı· 

le cılı:ul thtı)-açları ve lüzumlu ırd- kıp Zoneuld:ıkuı Grızu irfilfıkın 
blrltr &OrU ulmU4tllr. dı: o'<nlcrin :ıil.?lt-ı'llP t.ı'llH'l * Türkiye l\luatıınıt•r Rlrllf;I ıu- l •l [ k'l · k ' 1 rl~m nuroau taratındın tntıbrdl- ı.: i;l a ı çe -, mes: ·:;r .. r.ıısıırı • 
lrn yu. ııroııramının talhlklne bu- m·•t.r. 

nün :;abah •<1at g 15 de Be- ııl.ndtn ıttbartn başlanacaktır. Du•ıdan sonra ld.ır h• v..tin:n 
~iktaş iske'csi <inlerinde bir de- ıııc ırr:ı:ı cıt•r•k eo öCr•tm•n hıı· 14 :ı• .ık faali\'f!t muhasebe ,.e 

ı:ün TcrkO!! au tr.slalert lıbrllı:aaını • • 
nit kazası olmuştur. tıyartt •decrkludtr. mu:-.. kabe rapor :ııı oıwnmu~tcr. 
Şehir Hatlarının :\2 nııınaralı * Mlllı Eiltım Batanıı:ınra l•ml 1 ı:a'i~ct . rapnrund.ı 61 l:ıini 

_);iıhar• is•mli \apuru Rcşikı:ış Aı.aturıc Ortaokuıu olarak de:ıetırı- r:;ule<";.Vız hto1ııht.I ::ri, rıi ıem 
(inlcrinılr, Şi c 'imnnına ha"!: 1' 11 YelMğtrnırnı Ortllokulunda dün ı.tı eden R rlığin H ıy zarfın· 

to bir törtn ) ~pılmı,t.r , 
12 rli,um tonluk .ı,ırnck,1'.t mo- * Türk Hava Y..ııumu, Uçak mo ela ~.endıkalarda:ı 14 nıe elenın 
törünr bindirmiş, •ademe neti- ddlllllll ta•l')cttncı~ bulunan tıko- b ;~'ğc. ak ettiği, S:nd:kal·:iık 
tC inde drvrilcn motör bir müd- kt 1 öıtrcn• Jlrrl a:uında bir mtıaa- Kurumunun onümi.ızdekı n[in -

bal..n trrıltcıııı! tir I . . .. 
det sonra batmıştır. MUSAbu, a kaı ıacalt olan uçak erde faalıye~e. ı:;eçf'<.'Cğı, l~çılere 

.\loliırun ını.irettcbatı kurtarıl- ınocıcııcrınııı cınıı "" miktarı :ıo H•- mesken l<.'tntnı husu unda eay· 
ınış, hiıdise hakkında tahkıkata zlr•n• kadar TUrı· l!a?1< .Kıınımu - ı·et urredıldiğı, Mılli Te anüt 
ba ·ıanm tı mm iatıınb ıı •ı..bt ıı.e blldtrtıecetı:- .Bırlitıi ile temuların mı.isbet ol 

1 
1
"· d "' rı · · lkokul Öğretmenleri Ya- * Ol\lhane P11rkında Hmtk yı- u11u eıra ıra ızah edılm•ştır. 

., rtn ı.1tııııt. adıııdatı:ı k•dının p•r• 1. E. T. T. idaresine ait va· 
pı Sandıgı toplantıs ı ıını çalıp taçan ıı vı,ındııtı:ı .Ah-

• , 1 m~t ıuçllstü )'S.kalanmışur. Sanık 

Ankara da 19 T<.'mmu~ l':ı1.ar hakkınd& 'akthıı.ta ba ıanmı•tır. 
tcsı günu ıoplana<.'ak olan ilko- + Şişli Doktor ŞcvKt~ !.ley ıoltl\k 
kul öğretmenleri Yapı Sandığı lJ nurrıua<la oturan Orhan KJıra· 
GC! el K 1 l 1 l h . KOhı müracaallıı, balkon"' utıtı sOJ 
• . n ı'.ru o~ an ısına, 5<.' ı·ı lira d~~erlndrkl smo .. ınının çaıın-
mızdcn gıdccck uyeler tesbit e· dıf;mı blldlrmlftlr. Smokin hm. ı 
dilmi tir arenmaktadır. 

Emiııö;ıü llolgc j ~Mli Eğitim '* Oç cün evvel, oc.rnf;lu tayını 
. kıımı R~t Bey ıoıcaqındakt tn ... 

nı~~u~u. '.\dıl Ra~kan. Sarı~er MlA ç-ukura dü,crek yaralanan u 
.\lıllı Eğıı ım memuru Te,·fik Er- kts, kt.ldırıldı~ı ilk Yardım Hasta· 
gt'ne \'e Beşiktaş Ihlamur İlko- ı.calnde dlln ötmüftUr. 
kulu Ba ölir<.' ı nıcni Saime 0 ıtır * .Akaarııy Fırın sokak e numıı-
İ b .. " 1 rnda otur n 28 ) aşındaki Nuri)'• 

tan ul oğrctmenlcri adına An Ter.er, nişanlısı il• aralarının acıı-
kara'ya gıdec<'klcl'dir. muından m!ıtt•Mlr nımu, ve t•n-

M 
ı b' . A llrdOyot içmek ~uret11le intihara 

es Uf lr nıkah ıqebllll• etmiştir . Nurls• Ctrrahpa 

Gaıettd :ırkaılaşlarımızdan 
l\Aıım Kip ilr. Meh\·~r Rr.re,kd 
dün sııat 11 ele Bı>~o~lu r;,·Ien
mr. dalre.~indl' ~ikahlanmı~lar
riır. Genç evlilere uırlctler' dl
ll'Mı. 

ea haatane ine katdtrılmııtır. 

- o--
ilkokulları bitirme imti-

hanları nihayetlendi 

11talarda taşınan yolcu 

sayısı 

Mayıc a~ ıı d:ı 1 E. T, T. İdıı· 
re ı ıra mva) larında 6 milyon 
67~ bın, Otobli.slerinde 3 mil· ı 
.\on ,'i!l2 hin, Tün tide ll82 bin 
olmak üzere ceman 11 mil)'on 
149 bin yoku nakledilmiştir . 

Geçen yılın a~ nı ayında bu va 
sıta'ıırda taşınan yoku 3 ekunu 
10 nulyon 280 bin idi. 

19j3 yılı ilk beş ayında. tram 
\ ııylarda 27 milyon 789 b:n, oto 
hü. lr.rde ıa mil3on 8117 hın , Tü 
ncld,. 3 milyon fi30 hın, kı ce· 
ma n 47 mil~·on 336 bin ) olcuy:a 
mukabıl, 19.\4 yılı ilk be$ ı)ın· 
rla ırıımva~ lard.ı. 29 milyon 11311 
hin, otobüslerde 18 mıl~ on 731 
oin. tilnr.ldr. 3 mıl~on 91!1 tıın ol 
ınak ü1t.re ı·ıımıın 52 mll)on lSB 
hın yolcu t:.şı11mışıır 

CEl..1E EIJİJ\1İZ 

Sehrımiz ilkokulbrı Fon ıınır
brının bılirme ımlıhantıırı, dün 
sona ermı~ıir. Hu sınıfların hil 
tıiıılenıP imtihanları 211 Haıiran 
Pazartesi günü başlı) acaktır. 

lfsi S igortaları Hastaha-

nesinde yangın 

Jl Hu.irın akşamına kadar 
l 00 lır. ;} aıırır•anıı 

30 Haziranda 

V ı· L LA 
v . 

Para İkramiyeleri 
kazcı na b il irsi niı 

Ayni 7:ımanrlı 
Bir kişinin kazanıcığı 

100.000 Lıra 
Çeldllşint' de i tir~k edtrı;iııiı. 

(Her 100 liraya bir kur'a numara ı) 

GARANTi BANKASI 

BUttinlf'me lmtihanlırından 
sonra. bölı:elcrde yapılacak bil
yük ıorenlcr:e diplomalar me -
zunl:ıra da~ııılacakur. 

Üç yatında bir çocuk 

boğuldu 
E) tip SUnnetköpriısil mc\'kiin

deki mermer atölyesinin ri\ a
rınrla dolaşan 3 yasındaki Jo:ğinç 
Tunç, atô )t'Sinin önündeki ha
' uza <l!ışı-rrk hoğplınuştıır. Ha
dl~r h:ıkkında tahkil:ııta başlan-
mı~ıır. 

.. .. .. .. .. . 
~ 

z 
~ 
o 
o 
ı 

En el ki ıece ~au 2.30 da Nl
~antı$ınd:ı ki 1 çi Sigortılırı Ha~ 
ıane~inde yangın çıkmıştır. Yıın 
ı:ının. ıımbar mrmuru t;an Gör
man'ın bıraktığı slı:aradan .sa· 
buıı ıoı.larının tutuşması yilzıin 
den ~·ıktığı anla~ılmı~tır. Yan -
gına celbcdikn itCahe ıarafın
d~n söndürülmüştür.· Tahkikata 
rlevam edilmektedir. 

Büyük Mevlidi Şerif 
Çol: k11m•lll ati@ hiıı•tlkl•rl

ml:ı MERHUM OSMAN MURTA
ZA SCYNUR, l.\U:RHUMl'! T AT
MA BADiK SE\"!•:Un. Al'lz Ruh
larına lthar tdllmek üırr~ 13. 
11.PH Paur ııunü o:ıtn nama
:rını müteakip Şişli ~amil •rt
tlnd• memlcketlml7.ln rn lı:ıv

mf!Ul F.hll Kur'an n M•Tlldh•n 
Jarından - Btlf'dlye lte7.arlılı:lar 

ım<1urıueu Raflmamı - DUahan 
Sf!yld Hllr.I H1t1ız Nuaret Tt ıı
Ç&J' ldarr.!lndr Hacı Harız Ha
aan .Akkuş, Ha~ı 1'1111ır. Rahmi 
Senau, l.\lccıt suı,ur Zeki Al· 
ıın , Es'at Gtrcd•, All OUl•u. 
M•hm~t Bl;•lı, Mehmet Kara
can, İIAhl Fatihli karıl• inin' 
okııyarakları Kur'anı Kerim n 
Mnlldl terır~ arrıı t<leıl aı- r~· 

ba, doat. n din l<arde,ıerlml

zln tftrıtlcrl. 
~·oı·ıık ları 

Stha ~·•t•bl "~' ııı.r 
:ıitllm O•mHı Fnnc1r 

:-Onld• Rıl'•I f ılın 

S.\R H 
ÖGLE 
lKİNOİ 
AKS '\~l 
Y"TSl 

• İl 
İl • 

: ı ~-. r----------------------------. ..::.::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::: ___________________ __._ 
: C:cınl hala bir ynndan ölflkı 

~~---------------------
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e ayrıl'a c;e itli para ikram iyt!l t!rİ 
e hesabınızda en az 150 lira buluf\durunuz 

. 
Türkiye iş 'Bankası 

paranızın ... is tikbalinizin e m niyeti 

1 yana ya:ıı:ıiıyor \'e inip l::ıl· 
kı~ ordu. l~ak:ıt tn derin yuvar 
:anm:ıda bile artık kork:ın ol
mııyordıı. Yet"r ki tempo ;ı}
nı k:ıl~ın! Willie nrıık, drniz 
94"\'i)esinde tlıır~ın iiç p:ı 'ı bs 
<.'•YI giiı nır,>e alışını lı. D:ıcıı
J:ır nra ıncla ııılan l>:ı k:ı bir 
'<.'Y ı:iiriilıııüyoı"t!ıı. Uae ı ,:ır ın 
~nııki ılı•v (•:ım ,,ı~c, klcriymiş 
t:ihi ilrri gidiı> gerı geli,leri. 
artık korkulan dellil t'ğleııec!l 

1 

• bir man7.,ıl'a tc kil c liyorılu. 
.\<ıl onu korkutun şey bir t:ı
nfa doğrıı ya\'ıı y:ıV.ı$ yııv:ır 
lnnın:ı ha'lrriyıli. 

Qııt"eg giizltrinl ıııtndili ile 
iler<.'k icerl girdi •• ııu sıı ırr 

plntisi iııs:ının trııiııi \':tkıvor. 
Nih~yflt ı.lıiıırbildik h:ı? J\

0

rlık 
V:ıZi) fit lyiıl lr. • 

cSa\':ı" ıııcvkiinıl1J ınulı.af:ı7.:ı 
ediyor ııııı~·uı. efendim~. 

•7.:ııınedt•r ı>m ııı~\7ıln \'Dl:ı-
nındnyıı. llilıııenı ki. 'l'rlmis
yenin d<'ılij';iııc b:ıkılırs:ı S<'rpin 
ti ylizUnd<'ıı ı :ıdnr ek'tnnında dl' 
nlulen b:ışk:ı bir ~<'Y ı:öriilml'ı 
mi . Il:ın:ı kalırs~. <"Ok m.:ık
n~ır :ık, Glineş ışığı bize ihl:ır 

t'd .. r ... • 
İkin<'! t\:ıpt:ııı • F.fondlııı, h:ı

n:ı kalır a birııı afra alm.ılı
yı1~• drdi. •Bir hayli h:alifü. 
Yııkılınm da yiiıdr. olııL brs· 
le. Uskur '~ dıiml'n cok yllk
~('kl ,, kııldıfı içindir ki dön~
miynruı :r:.;ıl,.n!-

• ' ltrak etme, hen Uz batmı-

yoıuı. 

•Safr:ı :ılıı·.s:ık ııı:ınena k:ı
biliy<.'linıiı. ("Ok art:.r denılinı • 

• ı-:,·cı, ama t:ıtlı ım tankları
oıız da tuzıu su ile boıulmuş o· 
Iıır \'e y:ıkıl alınl·a da emme işı 
oıı beş clakik:ıda bir durur. Gü
nrş ışı~ı bizim yakıt vaıiyeti
ıııizi biliyor. 1-:~l'r o, bir teh'i 
ke görsı•ydi :ıCr:ı ıılnıamızı cııı· 
reıteı dl· 

• Efcnıliııı, su bonıl>alarıııı ,ı:ı 
emniyete almaınıı lhı m:cı,li,,i 
kıınaatindtyiın ı 

•Ne oluyor Sttw. Hava bı 
rıı7. köıü ıliy~ paniğe mi uğr,, 
ılın yok~a? • 

•l':ıııiJ!I' lılln ııgr:unadıın e· 
fcnılim ........ 

•Eh, biliyorsun, biz h11l hir 
denizaltı avcı gemi•ıyiı. ı-:~ r 
gclcC't'k biJ'kaı,: dakika urlır.ıl.ı 
bir dı>niı.JJltınrı· rıı ll:ırs~k. em· 
niyete alınmış su bombaları nr 
Jşe yarar?• 

Maryk, buğulu ve ıslak cam
dan da::ıaI:ıra haktı. ·Efendim 
bu ha\'ada denizaltı avına çıka
mayıı ki ........ 

•ı 'c hilborsun?• 
•Biz.im fılolillldan Dletch 

ç~, A.K..-A~DAll 

Kııptıın kö)l.aınu ıı içi ıılarııı hu l'Uıııuııı uğraın ı ~tı 

grmi 1 Aleutıan acl:ılarınıla bir • I.U o'a beri gclr.. Eğer bom yete getirecek birisi bu:un· 
fırtınaya yakal.lllmısıı efendim, baları bcheml'hal emniyete al· sun .• 
\e kendi sıı bombaları yüziin- ınak isıiyoı ~an al, br.n karı~- Stllwell: •Mr . .Maryk• dedı 
den bumı~tı. B;ı.ıl>oş kalan marn. F':ıka bir drıılzallın:a rı • l .su bombalan emnıyelt alın-
bomhab.r kıt tardı uturmuş. lamamıı ihtimaline karşı baıla· mışur. 
Kaptanı divanıharbe 'erdıler.. rında onları lt\rar p.itb.r v~z!- Quecı haykırdı ·Alındı mı? 

------------------------;...----~--------------------------------=-----
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tin Hindi meselesi 
Amerika ve 
• 

lngiltere 

Fransa'nın Yunusta aldığı 
tedbirler protesto edildi 

Anadolu ı\Jan<ı 

Anadolu AJan11 

~{•&h" itler ıngton, 12 - Resmi çcv 
Ct .. de hasıl olan kanaate nöre 

* Fran ız kabinesi 
Jisten itimat oyu 
yarak dıiştü. 

* Suriye kabinesi istifa 
etti. ~C\'r ~ ' 

l!(j d e konferansının menfi bir * 
b ""'e sona ermesi, Güney do· 
~ >.1ı' .siyasetinin sebep oldu· 
!ıııt ~rıka İngiliz görüş ayrılı 
\'% ınderecektir. Londra ve 

Fran anın Tunu"ta ta· 
kip ettiği siyaset, Bir· 
leşmiş ;mııeUer tnsan 
Haklan Birli!i tarafın· 
dan protesto edildi. 1 1. 1nıtonun bu me\''ZUda bir

Birleşmiş Milletler (Xew York), 12 - Milletlcrarası insan 
Hakları Birli!!i Birlt mis Mil le tler nezdinde. Fransanın Tunus· 
ta adığı tenkil tedbirlerinin hertiirlü makul himaye hudutl:ırını 
aştığı mtilahazasırle proıcsıo ~tmiştir. 'Birlik başkanı Roger 
Baldwin Birleşmiş ::\lilletler İn an Hakları komisyonuna gön· 
derdiği mektupta, 1953 kasım ayından 1954 mayısına kadar 
Fransıı askeri mahkrm<"Sinin 33 siyasi şah~ıyeti ölüme mahkiım 
ettiğini bildirmiştir. Tunu:.tan gden haberlere göre, bunlar jü
riye ve müdafa a 11:.ullerine tabi tutulmamışlardır. 

ı.,.ıer· 
• y ı?~ dair işaret mevcut· 
~tkı.~ı ahsiyeUer, İngi ltere 
ttnı ı:orUş a)Ttlıklarını inkar 

* Kanadanın Türkiyeye 
tepkili Sabre uçaklan 
vereceği bildirildi. 

Ayni devre zarfında 110 Tunuslu milliyetçi 5 seneden mü· 
ebbct hapse kadar cezaya çarptırılmıslardır. 

~1 ekıe beraber, ciddi bir ih 
1ı \\ıteddetmekıedirler. Londra 
~a 3~hingıonun Güney Doğu 
~ ' 1Yaseti bilhassa şu nokta 

.............................. {'a.r1n mılar 

«Asyahlar, 
Bir Asya 

hür 
Tunus, l!! (Türktel) - Gafsa 'nın 10 kilometre doğu~unda, 

Arııplıırla Fransızlar arasında yeniden şiddetli çarpısmalar vuku 
bulmuştur. 

1 
3Yrılmaktadır: 

ltııı,' l>icn • Bien - Fu'yu kur· t aı. .. 
Jıp 1tın ha\'a hücumlanna 
~ d icçılmemesl, 2 - Kızıl 

İtti b' e~tasını müdafaa ıçın as Anadolu AJanu 
it ıttıkı Win<lsor (Conn~cticut), 12 -

. 
istiyorlar» 

Altı . aat müddetle devam eden bu çarpı~malar esnasında 
dört Arap ölmüs ve birkaçı da yaralanm15tır. Fransızlardan da 
bir a kerin yaralandığı haber verilmektedir. Diğe r taraftan, 
Fransız yabancı lejyonuna mcn:;up a:;kerlerie Araplar arasında 
da Vomas bölgc~indc çarpısmalar olmuştur. Ölü ve yaralı adedi 
hakkında hiç bir malumat verilmemektedir. l llıUd4, erle llindiçlni harbi Amerikanın llindistan eski bil-

ı...' G'" haıe edilip edilmemesi. yük elçi. i Chcster Bowle~. As· ı 
t~\'liı~ııey Doğu Asyada kızıl yada bir inkılap hareketinin a· Yugoslavya Balkan 
"ltab unu durdurmak çarele· , 
., tu'ıa~ beşli askeri konfcran şikür olduğunu ~ylemiş, fakat 
~ Pı 1 bunun koırlilnisılerin te viki ile A k "' kf 
fı\ 'l> d~ er ve Siyamın davet yapı lmadığını ilhe etmi~tir. S erı pa 1 n ( 

tıj ~ ılıneme~i. • - Güney "sy Chester Bowle~ ::-ü7Jerine ~üy· 
tr,k anın müdafaası için le de\'am etmiştir= Tasvı"p et t ,· ç.k. cephe teşkili hususu. ,_ A:.ya halkı sefalet, ceha-
ırg9 sürüleri görüldü Jet ve açlığa kar~ı sava:ı ac;mı~- As oeı.-ı~d Prm 

~ır tll". A:.yalılar, ne komünist ne Belgrad, 12 - Yu::o:ılav par· 
~ 12 (Hususi) _ Soma de Amerikan hakimiyetini iste· Iamentosu dün Tilrkiye, Yuna· 
defa arasında yıllardanbcri meyeo hür bir Asyaya kavuş· ıı istan \'e Yugoslavya ara .. ında, 

llıil ~.larak çekirge sürüsü mak al.ITlindcdirler. Fakat biz, yapılacak olan Balkan a:.kcri 

1 .. ,~qı~tur. Aynca Dikili'nin bu hareketin komünist tahriki ittifakını tas\'ip etmi~tir. Parla· 
:"C~ieı da ve Foça'da da ot olması şüphesiyle. hakikati an- meııtoııun her iki mccli.sinin yap 
~ı~rınc rastlnnmıstır. Çe Jamaktan çekini)•oruz.• tıkları mü~1erek oturumda bu 

tar •kınından meydana Hollanda'lı ikizler ameli- hususta \'erilen karar sureti ~-
\'e 1ar .oldukça geniştir. l\l:ı zalar tar:ıfınclan tam bir ittifak 
t et~rdcn gönderilen mü yatla ayrıldılar la kabul ed ilnı ıştir. O~a müra· 

~ı.. IPler.i tedbir almışlar- caat edilmeden cwel Dısi~leri 
'll'fl Leewarden, 12 (A.A.) - Hol· B k K p · 'I ı ~~ k-,.e Sı.irülerlnin yarın a anı oca opovıç, •• arcşa 

, o~c~~dar imhası tamamlan· Jandalı doktorlar bugün başarılı Titonun Yun:ınistana )aptığı se 
~ .,...hr. bir ame iyatla. karından yapı~ık yahat hakkında izahat vermiş 
'rıas A . Hollandalı ikizleri ayırmışlar· \'e bu z.iyaret t':.na:.ınc!a bu itti 

"'ıres'te tevkif e- dır. Lecwarıien hastanesi basta- fakın )apılm:ı ~ ı hususunda kat'i 
dif bibi, iki:ı.Jerin iki sa:.ı 7 dakika mut:.bakaıa \ arıidığtııı bildir. 

\. en komünistler süren bir ameliyattan sonra ay- miştir. 
o rıldıklarını, her ikisinin de sıh-

'<:t ~ıı lı.irC!, 12 (A.A.) - hatlerinin iyi olduğunu bildir· Şarlo'nun «barı~ diplo 
' hitı~~i isçilerinin Bucnos mistir. ması• 
\liııİay·1YÖsündc yaptıkları 

ile ,ışıer esnasında. ta· Bir kadın intihar etti '.Bern, 12 (ANKA) - Komü· 
ij4c le~ ederek 2 kişinin ni:ıtler tarafından ıhdas edilen 
' ıı.,,. Ve birçok kisinin de lzmir, 12 (Hususi) - Karan- Dünya Barış mükafatını kaza -

"'aıı.n tina'da ~1ithatpa · a caddesinde ıı an tanınmış sinema artısti Char 
? lı: 3 

liebep olmaktan evli bir kadın bugün ktndiı:ini lis Ch:ıplin'e , 5 milyon Frank· 
lı. tır. onıunıst diln tevkif be11 metre yükse ilikte bir dıı- lık mükafatla birlikle te\'di edi 
'ti~ \"ftrd,an atar:ık i!llih:ır etmiştir. len diplomanın iki kişi tarafın· 

baıınd \{adının adı S:ıadet Aktunadır. d:ın imıalıındıgı gürülmU~ıür. 
t(.. ~ıı.., aoberl tevkif edi-~ ... uıııst Bir sinir ho tası olduğu söyle· Bu inualar Prof. Juliot Curie 

lır, !erin sayısı 57 ye n<'n kadının ölüm seb<'bi tahkik ılt> Nazım llikmeıe :ı i t bulun· 
~ edilmekt_ed_i_r. ____ ___ _ m_:ı_k_ta_d_ı r_. _ _ _____ _ 

OSMAN BEY 
aJansımn: 

ıarif, mutena 

HEDiYELER 

~ünlük, haftalık 
• 

İKRAMiYELER 

ile 
emriaizdedir 

Bu ajansım.ızda 20 Haziran 
ak amma kadar 

150 
liralık 

he~ap açuranlar ayrıca 

30 HAZiRAN 

APARTIMAN 
AL TIN 

MOCEVHERAT 
büyük ikramiye ~~ki1~ine 

katıhrlar t 
Telefon : 8:?506·45t67-49620 

DEMIRBANK 

Sizi hava, kara ve dı·. 
niz tutması gibi müziç 
hallerden k orumağa 
VALIOOL .faydalıdır ••• 

VALi DOL 
SINIRlERINIZI tuv-: 
vetlendlrmığı : bat 
dönmesi vı diğer1şı.: 
tayetlerinizl bertaraf 
etmeğe yarar ... 

APARTIMAN 
Daireleri 
Kilolarla 

ALTINLAR 
Xıymetll 

MÜCEVHERAT 
Yalnıs 

' 20 HAZiRAN 

Ak~amına tadar 

Demirbank'ta 

150 
Liralık 

he!ap açtıranlat• içindir. 
Ayrıca lüks sa)iiye evlerin· 
de yaı.Iık ikamet. Yalo\'ada 
Termalde, Uludağ'da ailece 
15 eünlük dinlenme Bü
tü" vergiler, posla ı"ı:ıasrııf 

Jarı Bankaya aittir. 
Telefon: 49620·45!6i · 8Z501i 

DEMIRBANK 

Hollanda'da bir cami 

inıa ediliyor 
Lahey, 12 CA.A.) - Pek ~a· 

kında Lahey'de Hollandanın ilk 
camii inşa edilecektir. Bu in~a 
i~ine bir İslim teşekkülil olan 
~Ahmedirye ~fü.slimı in talebi 
üurine eiri~ilmiştir. 
Amerikan donanması ye-

ni bir silôhla teçhiz 

ediliyor 

::'lliami (Florida), 12 (AP) -
Birlesik Amerika Donanması. 
Atom enerjbiyle müteharrik ilk 
deniz altısı :Nautilus"ü, Rer:ulu 
tipinde ı:üdümlil roket mermi· 
lerle silahlandıracaktıır. Keyfi· 
yet donanmanın havacılık kolu
nu ted\'İr eden Bakan Muavini 
Jamees H. Smith tarafından dün 
~ece burada havacılık yazarları 
cemiyeıiııın yıllık toplantısında 
açıklamıştır. 

Denizaltı 1:emisi u üzerinde 
bulunduğu :ıam;ın ha:;ım tarafın 
satıh gemilerine kar~ı kullanıl· 
mak üzere gelistirileıı rc~ulu -
sun ı:övde uzunluğu 32 kadem 
ve kanatlaı,nın genisliiH 21 ka
demdir. Bu &:üdilmlü mermlle -
rin. Denizaltı ı:emilerine kola)
ca yerleştirilebilmel<'ri için ka· 
natlar ı:eriye doğru katlaııabil· 
mcktedir. Çok u~tün süratll. u· 
ı.tııı menzilli bu güdümlü uçan 
bombaların ağırlığı takriben 7 
tondur. 

Margaret Truman'ın yeni 

mukavelesi 

:Kew York 12 (AP) - Dürt 
yıldanberi radyo \'e tele\'izyon· 
da temsiller veren .ses sanatka 
rı ~la:g:ıret 'J'rumaıı bugün Na· 
tional Bru:ıd<'atinı: Kumpanya~ı 
ile bır ~ıliıl• ::eni bir mukavele 
lmzalamı~tır. P.l.ıka\'eleniıı mali 
kısmın.ı müıeaıı;ı, sanlar açık· 
lanmamı~tu. E~ki Cumhurba~· 
kanı Trcman1n kızı şarkı söyle
di~i gibı radyo ve televizyonda, 
dram ve komedi piyeslerinde rol 
almak~adıt. 

Bulgariıtan'ın Atina yeni 

elçisi 

Viyana. 12 (A.P.) - Trud a
dındaki Bulgar gazete.sinin Vi· 
yanaya gelen bir nüshasından 
öğrenildiğine göre, Kot.ta Lam
brev Dineff Bulgaristanın Atina 
ol'ta elçiliğine tayin edilmiştir. 
Yunanistanla Bulgaristan ara
sındaki diplomatik münasebet
ler 1941 denberi kesilmis bulun
maktaydı. İki memleket geçen· 
lcrdc aralarında ıliplomatik mü
nasebetler tesisini kararlaştır
mışlardır. 

Anthony Eden 57 yaşında 

Cenevre, 12 (AP) - İngiJtc 
re Dı~i~leri Bakanı Anthoıw E· 
d n ".57 ya ına girmiş fakat gü· 
nü, her u.manki gibi çalışmakla 
geçmiştir. Bununla beraber İn· 
giliz Devlet adamına yüzlerce 
tebrik me ajı gelmi5tir. 

Çin llinuı mcı.eıcsini muıakcıe cueıı t ı :ııı,,ıı. ınetli!ulldt Uış ı~ıcri Hal.anı Geoıges Bıdault 
itahatta bulourken 

Fraıısız kabinesi 293 'e karsı 
~ 

306 oyla iktidardan döştü 
Başbakan Laniel Cumhurbaşkanına istilasını bildirdi, isti· 

lanın kabul edilip edilmediği yar1n bildirilecek 
Auoclatı-d l'ress 

Paris, 12 - Basbak:ın Jo;;eph 
Laniel bugün kendisiyle kabine· 
sinin istifalarını Cumhurba ·ka
nına ~unmu~ n da, Rene Coty 
bu istifa ları kabul edip etmemek 
hususunda heniiz k:u :ır \'errr.C"· 
miş ve cevabını pa·ıancsi ö;ıle· 
den sonra bildireceğini sö;'cmış 
tir. 

Fransadaki bu buhr111 ~i ııcli· 
ki halde iş ba;ında bir ayağı 
içeride ve bir aya~ı dıprıda bir 
hükiımet bırakmaktadır. Cenev
re konferansı da mUlercılıl!t vır 
\'aziyclte kalmı tır. İstifala rın 
kabul edilmesi halinde bıınu u
zun sürebiiecek bir b'Jhran ta· 
kip edebilir. 

Yeni kabine için iSti areltr 
Paris, 12 (A.A.) - Siya,i çev 

Şuriye kabinesi 
istifa etti 

,\ oc.lat~d Prl'•~ 

Şam, 12 - 26 Şubatta patlak 
Yeren Askeri ihtilal neticesinde 
Diktatör General Edip Çiçekli· 
ııin memlekeıten kovuluşundan 
beri Suri)cyi idare eden Başba 
kan Sabri As~ali diiıı l:E'Ce is· 
tifa etmi~tir. Yakında nıemle· 
kette ~cnel seçin:ler yapıl:ıcak· 
ur. Bu seçimlere nezaret etmek 
üzere taraf:)ız Devlet adamların 
dan müte ekkil bır iııtik;.l k.ı· 
blncsi kurulması muhtemeldir. 
Cumh;ırbaskanı Haşim A•ta i, 
hükümet buhranına bir hal ça· 
resi bulmak için Devlet adam· 
ları ile i ti~areye başlaı.ıı~ur. 

relerde ha ıl olan kanaa•e göre. 
Cumhurbaşkanı Rene Coty, yeni 
kabinenin tcı;kilini ::'11aiiye Ba· 
kanı Edg:ır F:ıure"dan istivecek· 
tir. Edgar 'Faure 1952 şubatınt'la 
bir ay kadar Ba bakanlık yap-

Amerika eski Bahriye Ba

kanı öldü 

Bo ton, 12 (A.A.) - Ba~bn 
Hoo\•er zamanında Bahriye Ba
kan:ığı yapmı5 olan l\I. Charles 
Frances Adams, 87 ya,ında ol· 
duğu halıle dün ölmü tllr. ~l. 
Adam Birleşik Amerika ikinci 
ba~kanının süla'e,inden \'e al
tıncı başkanın da torununun oğ· 
lu idi. 

mıştır. 
Oy sa~ı ı 

Pari~. 12 (A.A.) - Re~men 

bilrlirildiğint :;öre. Fran ız kahi· 
nt i 293'e karzı 306 oy:a düş· 
müşıür. 

Gümrük cezaları 

1ımir 12 (Hususi) - Kıymet 
e ası Üı.erinden ver~i alan :> e· 
ni ~ümrük kanununun tatbika· 
t ından bugüne kadar hmırde 
be· ithaHltçı firmaya yanlı be· 
vandan dolayı ceza verilmi tir. 
Bu ceza malın değerinin yanl•ş 

ifade edilmesi halind~ normal 
gümrük Yergisinden on mi.sl! 
fatla tah ı l edılmektedir. 

«HOŞ lflEMO» Jıakkıııda 

biı· piyes yazılıyoı• 
Üç bucuk yıla yakın bir zamandanbtri gaıeıemizde tef· 

riiia ctm~kte olduğumuı • Ho3 l\lemo» aıl ' ı karikatür .. eri in· 
den mülhem o!arak, Amerikalı piye i ~·azarı Alan Lcrner, 
müzikli bir komedi hnzırlamaktadır. Örlümüzdeki mevsim 
New York' ta ahneye konulacak olan bu e erin mevzuu tabii 
Köpekköy'de cereyan edecek ve baslıca kahramanl arı llos 
Memo, Gül Pembe, Boncuk Ana ve Boncuk Baba olacaktır. 

. ııo· '.:\lento•, yahut hakiki adıyle •L'il Abner•, Amerikan 
gazetelerinde . 19 yıldır tefrika ctH11Mktcdir. Alan LcrnC'r, b:ı 
g('nl5 malzemenin hangi kısımlannı eserine konu olarak seç
tiğini henüz açıklamamıstır. Lcrncr sinema yıldıı.ı Nao~y 

Olson'un kocasıdır. 

T. C. 

ZiRAAT BANKASI 
·Bahçekapı Şubesi 

i 1 e 

Tahmis B·ürosunda 
Tasarruf mevduatı olanlar • veya yeniden hesap açtıranlar isin 

50.000 Liralık 

Hususi bir ikramiye tertip etmiştir. 

14 Ağustos 954 tarihinde yapılacak bu keşide de 
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PARA iKRAMiYELERi YARDIR 

işbu HUSUSi ve cazip keıideye katılmak için siz de 

14 Temmuz 954 akşamına kadar 

1 SO lirc:ılık vadesiz, 250 liralık en az üç ay vôdeli bir tasarruf hesabı açtırınız, hesabınız varsa 

f;~«t!l! kur'a adedini çoğaltmak için miktarını arttırınız. 

~~ H U S U S f ikramiyeye iıtirôk edeceklerin Bankamızın en zengin olan umumi ikram:ye 

keşidelerine de iştirak ~akları mahfuzdur. 



• 

elebi Sultan Mehmed'in 
öümü nasıl gizlenmi ti ! 
•••••••••••••••••••••• .. ...................... +.; 

• 
elebi Sultan Mehmed'in ölümünden ne halk ve ne de ordu haberdar ol- ! 

• 
uıtu. Vezir Bayezid Paıa Şehzade Muradı tahta davet için Amasya'ya ha· ! 

; 
er salmıştı. Bir taraftan da halkı oyalamak maksadiyle hekimleri şifalı : . 

otlar aramak için oraya buraya yollamıştı. ilaçlar getirtmişti. Bu ilaçlar pa- ! . 
dişahın cesedini tahnit için kullanılacaktı. : 

••••••••••••••••••••••• ························ ··! 
Ya%an: Feridıın Fô~1l TÜLBENTÇİ 

:"\smanlı müvcrrihlerinin Mü
~ essisi Sani adını verdiklc· 
Beşinci O:ornanlı Padışahı 

lebi Sultan Mehmet. 1421 yı. 
Mayıs ayında Edirne'de ava 
kmış, bir yaban domuzunun 
şini takip ederken nüzül jsa-

ıtl i'e attan yuvarlanmış \'C 

eraberindc bulunan vez.lrleri 
arafından saraya götürUlmüş
li. Çelebi Mehmet, bir müddet 
onra hastalığının iyi olamı-
cağını anla)ınca Vcziribam 

ıayez.it Paşayı saraya çağırmış: 
- Tiz bıiylik o lum Muradı 

ctirin: Ben artık bu döşekten 
urtu amam. Belki de Murat 
elITl\."<ien ölürtim.. Memleket 
>irbırıne tokuşur. Tedarik gö
•ün, benim vefatım duyu ma· 
ın. 

Emrini vermişti. Çelebi Sul· 
an Mehmcdın AmaS)a Valisi 
ebzade Murattan baska Yusuf 

·e Mahmut adında iki oğlu tla
a vardı. Padışah kendi başın

i:lan da geçmiş olan yeni bir 
ehzadeler mücadelesinden \'C 

em:ckctin parçalanmasını.lan 
orku,ı.ordu. Dığer taraftan kar 

desi Mustafa Çelebi de İzmır
oğlu Cune) t Beyle beraber Bi· 
z:ıns imparatorluğuna iltica et. 
miş ve Limni adasında göı al
tına alınmıştı. Bızans ılar bu 
maceraperest şehzadeyi, filrk· 
lerc karşı daima koı o!arak 
kullanıyorlardı. 

Çelebi Sultan Mehmet, ahlak
lı, !az.iletlı, söz.üne sadık, 

az.lgıli, metanetli, mutcdıl ve 
genç olmasına rağmende kemal 
ı;ahibi bir hükümdardı. Mem
leketi parçalanmaktan kurtor· 
mıştı. 26 Mayıs 1421 de, bazı 
müverrihlere gore ıse 4 Mayıs 
1421 de Hakkın rahmetine .ka
vuştuğu zaman henüz otuz iki 
yaşında idi. 

Çelebi Sult an .Mehmet 

Çelebi Sultan Mehmedin ö· 
lümıinden ne halk ve rıe de 
ordu haberdar oldu. Bayezit 
Pasa, Çcsnigirbaşı Elvan .Bnyl 
derhal Şehzade .Muradın sanca. 
ğı olan Amasya'ya göndermis· 
ti. Bir taraftan da hJlkı oyala· 
m k maksadıyle hekimleri sifalı 
oUar aramak için oraya buraya 
yollamış, hattA İstanbul'dan I· 
lilçlar getirtmlııti. Bu i'açlar, 
padişahın cesedini tahnit için. 
dı. Tahnit isı kısa zamanda ya· 
pılmıs ve ondan sonra padişah 
.sağ ımış gıbi idarı \e askeri va
zifeler gorülmüşhi. Bayttit Pa 
:a sara) dan çıkarken, hükfim
d.ırın sıhhatini soranlara: 

- Cenab·ı Hakka şukürler 
olsun, bır şeyı kalmadı. Efen-

dimizi bugün hrr zamandan d.ı· 
ha zinde gördüm. 

Demişti, Hatta Bizans İmpa. 
raıorunun Edime'de müme:;,i· 
li Dımitrius ı.askarls bile ıar
kına varamamıstı. Eğer haki· 
kati öğrcnınlj olsaydı, dcrh:ıl 
Bizansa haber salar ve Şehza. 
de ~ı ustafa'yı harekete getire
bllirdı. Bu takdirde de dahiıi 
bir savaş \'e mücadele ba~gos
terirdL 

B ayezit Paş.ı, işleri bu şekil· 
de yola koydukı.ın, yani ö· 

ıumu ..s.ız!cdiktcn sonra, İımir
oğlu ciıiı'eyf Beyın l.ımni a· 
dasmdan kaçmış olduğunu, ü
zerine sefrr yapılacağını iliin 
ederek Edirne'dl'ki :ukerl de 
Anadolu )akasma gcçirmış ve 
Bursa'ya gelerek, or ya h~ntiı: 
muvosalat etmiş olan Sl'hzadc 
Muradı tahta g~çlrmı ti. Çelehl 
Sultan 'Mehmedın vefatı t:ım 
kırk bir gün aaklanmı~. ancak 
o'i!u Bursoya geldi~! glin !!an 

ı a, tırr ron zo T.t.. - lll cun ıuo r.ı.. - 3 ırün ıı r.ı.. (On kellmeclu 
tul• hf'hf'r l<Pllm,. irin bu ı:ün 20 ku ruş alın ır. ) 
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36 AY V DE İI.E RSA SA· 
iU,İı!iZ.,J:/tJ;. 1'1ı_, l - Ktlçııkyalıdan Kartala 
D AUILl\'t: l\IÜTt;Hı\SSISI kadar muhtelif semtlerde, man· 
MAHPEYKER _ Elelctrokar- zaralı, bahçeli evler inşasına mil 
dioğram. Cumartesi öğleden saıt .mllfrez arsalar. 
sonra hastalara meccanen ba- Müracaat: .Bos~:ıııcı Son tram 
:kılır. Harbiye HalAsk!rgaz.l !!'Y durağı _No. o38. - -
N o. 82. KiRALlK l\IODERN VİLLA -

DOb."TOR CtPRUT - Cilt. Sac. 
Zührevi Mütehassısı. Beyol!lu 
P osta Sokak Telefon: 43353. 

Dr. ABİMELEK - Cilt ve Züh
revi Hastalıklar Mfitehassısı. Be 
yoğlu, İstlkllll Cad. 407. Tel: 
41406 

~~;,.. EMI. le · 
SATILIK IKt DAİRELİ Be· 
t onannc. astımlıhıra şifalı. bo). 
Çamlıca Bulgurlu Müselllta~ı 

15. 

S \T1LlK ARSA - Cerrahpa· 
&a Hastanesi dvanoda asfalta 
yakın 40 metre cepheli 1685 
metre karelik arsa acele satılık· 
tır. 

Müracaat: Mahmutpaşa Hacı· 
küçük Camii sokak Mehmetpaşa 
Jian. No. 8 

Deniz kenannda Bahçe icinde, 
şahane manzaralı ıeni$ beş oda, 
bil) ük veranda, yerli dolaplar, 
elektrik, gaz, daimi su ; p!Aja, 
iskeleye, tramvaya üçer dakika. 
Salacak. Topraklı sokak No. 19. 
lT.SiKAPIDA-BİRİNCİ ıc&'t 
600 m2 betonarme depo kira· 
lıktır. Tele frm: 13370. 

f//D!J1IlIIlCll 
DOGU AKDENIZI~ en büyük ça 
maşırhanesi İntibah Çamaşır Fab 
rikasıdır. F erlkBy 81268. 

SATii.IK tOTOR - 200 tonluk 
sefere hazır VAROL motoru sa· 
tılıktır. ~füracaat Tel: 44073 

ştşı,t AiLF: PA~SIYONU -
Her türlli konforüyle em riniz· 
dedir. CamU karsısında Koca
mansur 67. 

Donanma Gemilerinin Su Üstü Top Ahşları 
ı - Donanma geml!erinln deniz OstO top atışları 14, 15, 

lR. 17, 18, 21, 22, 23, 24 25 Haziran 1954 günleri aşağıfta h u· 
dut arı belirtilen sahada )apılacaktır. 

2 - Atış'ar gündüz 09 00 ilA 12.00, öğleden sonra 13.30 iti 
18.30 arasında ve ı:eceleri 20.00 ili 24 00 arasında yapılacaktır. 

3 - A~ağıda arz ve tQl'erlyle hurl ut'andırılmıs bulunan atış 
s:ıh sı. atışların devamı müddetince ve belir li saatlar dahi· 
lınde tehlikeli bulunacağından atıı:; süresince her türlü deniz 
ves:ıitinin meıkür .sabadan ıı:eçmcmelcri önemle ihtar olunur. 

(7179) 

ATIŞ SAHASI : 
A - 40° 3;• 00" + ile A "" 40° 48' 00'' 
T - 2s• os· 00" + ile T - 28° 32' 45" 
Aiı ve tCıl daireleri arasında. 

edilmişti. 
Sultan İkinci Murat hcnUı: 

on sekiz yaslarında ıdi. Fakat 
genç o1masına rağm"n d•v• .. u 
idare cdiıt ona fetih yol'arını 
açacok bütün iktidar ve mcz.ı· I 
yelleri üzerinde toplamı~ı ı. 

B izans İmparatoru kliplere bi· 
nlyordu. Eğer ölüm habe

rini vaktinde almış olsaydı, 

Şehzade Mustafa belki daha ev· 
'liel Bursayı getirile~ilirdi. Bu 

takdirde de Blzansın kazancı ı 
pek büyük olurdu. Çünkü ş h
zade Mustafa, cAlis1 ta!ıt olursa. 
Geliboluyu ve Buğdan hududu· 
na kadar Karadeniz sahilindeki 
şehirleri ve Adalardcnizinde 
Aynaroz'a kadar olan kıyıl:ı.rı 
Blz.ans İmporatorluğuna vere
ceğini \'aaclctınişti. 

Şehzade Mustafa, bilahare Bi· 
zan tan yardım gorerek hare
kete geçmiş ise de geç katmış· 
tı. 

G ünün yazı sı ı 
.........,,,.. __ -. 

istersek turizm. 
yaratabiliriz 

<Ba~ı Z ine fılıı) 
bils ve kamyonlarla seyahat et
mekte ve her gün gördüğumüz 
Iccı kazalar meydana gelmek· 
tedir. 

Umumi hizmetlerimizin b u 
ihmalleri neticesi İstanbul-An· 
kara - Zonguldak vesair eehir· 
ter arasında &imendiferleri t er 
cih e den ler, diğer vesaite binen 
ler arasında ckalliyctl teşkil el· 
mektcdir . 
Aynı ~ekilde Deniz.yolları İ· 

daresi d e -turizm Jçin en par. 
lak bir istikbali olan- Antal· 
ya • İskenderun hattına en kü· 
!üstür vapurlarını koymakla o
ralara gidecekleri bu fiki rlerin
den vaıgeçirmhtir. 
Sorarsanız bu idareler size 

ki.fi yolcu olmadığından da 
bah.sedcbilırler. Yanı yumurt .. 
mı tavuktan, tavuk m u yumur
tadan hikayesi. 

Atem ıssız. çöllerde propa· 
ganda ve neşriyat ile binlerce 
yolcu gölilrmeğe muvaI!a'.< O· 

luyor. Biz eldeki yolcuları ib· 
mal ed ip kaçırıyoruz. 

Turizm işine ciddi suret~e el 
atmak i:otiyorsak elde mevcut 
dahili vesaiıimizl ııbniyet iti· 
barıyle ıslah etmekle ise baş· 
la malıyız. 

'furızmin b u memlekette ya· 
raııımasının nelere m evakkıf 
olduğu hakkındaki fikirlerimizi 
ikinci bir yazıda arzerieceğiz. 

O. K. Gören er 

Valiye, Vali Muavini M. 

Ali Çeltik vekalet edecek 

lilletlerarası İçki Aleyh tar· 
ları Koniresine katılmak Uzere 
ve bir hafta için S tokholm'a t i 
den Vali ye Belediye Reis Vcki 1 
lı Pr of. F . K. Gökay'a, Vali Mu 
avinlerinden !ılehm~t Ali Çel· 
tik vekale t edecektir. 

• 

VATAN 
______________ _...._ ______________________________ ~~-13 · 1 · 195f___.... 

PAZARDAN PAZARA f 

e çi sallanah 1 z 
•••••••••••••••• • ········ ········: 
! Boğaz yerine Büyükodo - Hizmetçi Boğazı sev- • • • . • 
: mezmiş! - 180 - 250 lire oylrk - Yemek beğen-
• 

. 
• . 
• • • . . . 

• . 
• • . 

meyenler - Poker, dans isteyenler -

Bir kıyafet tebdili . 
• • . . • ........ ......... • ...... ········ 

a~a11: E. T . 
E ki hır dostumla köprü 

üstünde kar ıla tık. A· 
dalar va-
pur iskele· 
sinin mer 
d i v e n · 
lr.rlnl inme· 
ğe hazırla· 

nı:rnrdu. Ar
kadaşımın .ı\ 

dolan hiç 
ev m e -

diğini, yazın Boğa1.a bayıl· 
dığını bilirdim. Bunun için 
ı;ordum: 

- 1\11 afirliğe mi? 
- Hayır, bu yaz Büyüka· 

dada ev tuttuk. 
Bü)·iıkadada mı? •. Bo· 

ğaz evdasından nzgeçtin 
nıl'! 

Hayır vazgeçmrdim, gö 
ıüm line Boğazdadır. Ada· 
ya hatır için göç ettik. 

- Hatır içın mı'! ... Benim 
bildiğım hanımdendinin de 
Bog37ı çok se\'diğıdir. 

- E\'et, o da Boğazı çok 
sf'\'er. Onun değil, hizmetı:i· 
nio hatırı için bu 3 az.ı Ada
d a geçireceğiz. 

' - .... 
- Bilmezsin ne kadar mü 

J,:emmel bir hizmrtçidir. E· 
Jınden h er is gelir. Yemtk, 
orta hb:meti, çamaşır, ütü ... 
Bunların hrp ıne gef'i'I refi· 
ka d:ı )anlım eder. hattft ça 
ınasır makinesini daha ıl ·a· 
de o kullanır. Fakat imdıye 

kadar terrübe ettiklerimiz 
arasında b il kadar mukem· 
melıni bulmodık... Hizmetçi 
Boğazı hiç sevmezmiş; Ada
dan i e pek ho tanırmış. Ge· 
çen ay bize ültımatomu ,·er 
di: Adaya gitmP.ısek o gide· 
r.rkmiş ..• Ültımatom karsı· 
sında düşündük, ta ındık bu 
sene Boğazdan ,·azgeçmege 
karar 'erdik 

- Çok talihli hizmetçiniz 
varmış; adeta siıe tıukmedi· 
yor ..• Bari ucuz m u? 

- l cuz değıl, fakat paha· 
it dn savılına1. Bugiiniin fiatı, 
aHla 180 lira. 

• - 180 lira mı? 
- E\·et çok mu? 
- :Memnunsanız çok deJ;il. 
- Mt.mnunuı. memnunııı. 

- Öyle ise Allah dayanık· 
h et .. in! 

Ayrıldık ..• Galııtaya doğru 
) tirlirken aklını bu hiz.· 

metçi me· 
sele ıne ta· 
kıldı. Orta· 
!ıkla hiiklıın 

ııı en buh· 
nrnın ara· 
şııııla bir dn 
lıizmelçı buh· 
ranının bu· 
Jıınduğu mu· 

hnkkaktır. Eskiden i tediği· 
ni7den fazla hluııctçi 'ardı. 
-~liistahdenıln İdarchanrlrıi• 
her bn' da, hrr vn•la hltmet· 
ti dol~ Jıli. Ka :ıha, bakkala 
hııbr.r 'rrdiğıniz zaman onlar 
ıfa drrhnl si1e bir hizmetçi 
hıılıırlardı. Maa a gelıocp, 

1 
pPk e~kı nnıanl:ıra gitmeğe 

hacet yok. lkinri ctıın"n har
h lndrn cwel a dıı I! - tfl lira 
lrli. 15 - :?O lira en ) tr ek 

h i1metçl maa5ı ~a,·ılırdı 

İk i nci diinya harhin ılP. n son 
ra iş değ! ti. Illzmf't!:İ bul· 

mak güçle~ti. l\laas•a r ıfa bir 
dl'nhire arttı. Rngiin Plinden 
hiç bir i ~elmiyen hlr bir· 
metçi a~·da 70 • l!O lira lstt· 
vor. Orta aylık 100 - 120 11· 
raılır. 250 liraya k:ıilar aylık 
alan himıettiler vard ır. 
Hi1metçilrrhı yalnız maaı;• 

lan değil, istekleri de art· 
mıştı r. Haftada iki giin ta· 
til. cıenede iki kat elhisP. ya· 
1.ın muhakkak sayfl ·e, kl'ndi 
~e,·diklerl vemeklcrln pişi· 
rilme i ... Kalorifersiz apartı· 

mana gitmek, sob:ı ile uğrar 
mak lstemhorlar. iık sorduk· 
l an ·kal~rlrer \'ar mı'! l'e 

ya1.1n nereye gidiyor unuz?• 
uallf!ri olu~ or. 
Ilızmetçiler ara~ında yP.· 

mek heğenmi)enler de çok· 
tur. Geçende orta hallı bır 
aılenin tuttuğu hi7.metçi sof· 
rava çıkarılan halık. salata, 
pılh a istihfafla bakmı : 
.nunlorı ben kendi e\'imde 
de )'erım!• diyerek işini hı· 
rnkmı , 24 saat bıte kalma· 

dan ayrılmıştır!. 

H izmetçilerden mühim bir 
kısmı biiyiik paralı ita· 

ğıt O) unları 
oynanan yer· 
teri tercih e· 
ıliyoı-. Bu 
f'\'lerde o· 

o~· na· 
nırken hiz· 
meıçiyf' bah· 
ciş olarak 
bır para ay· 

nldıl!ından aylık bu suretle 
bföiik ölçiidc artıyormuş 

Geçrnde bir e\ r. hizmete! o· 
Jarak giden bir J.;adın bura· 
daki sakin hayattan hoşlan· 
nıaz, !\Orar: 

- Siı poker o)namaz. mı· 
sınız? 

-Hayır o} namayız. 
- Danı eden misafirler de 

gelmez mi? 
- Ha) ır gelnıeı 
- Öyle i~e bana müsaade. 

Ren bu kaılar sessizlikten 
ho lanmaın! 

Ye kadın çantasını hazırlı· 
yarak çıkıp gıder! 
Hızmetçilerln azalmasına 

bir sebep de bunlann ba ka 
nrde başka iş bulmalandır. 
Rıı işlerin lnı;ında daktilo· 
luk, mağazalarda satı<'ılık ge 
lir. Gençlerden bir kıc;mı 
hlm stüdyolannda, b ir kısmı 

lahoratu\·arlardn çalışı) or. 
Bunlar hizmetçilik i temlyor

) Orlar, başka her isi kahul edi· 
vorlnr. T:skiilcn Slşlıdl', Os· 
manbevtle okaktıı bir lılı
metçı bor n ı \"ardı. Anado· 
ludan gelenler burada topta· 
nırlar. kapı ararlardı. 'imrli 
bu borsadan eser ·oktur, A· 
ııadoludan gelcnll'r de azal· 
mıştır. 

Amerikada. pek terıginler 
müstesna. hiç lılr ailenin hi1 
metri i hnlıınnınrlıgını işitir 
dık. Orada hrmP.n lır.rkes 
kPndı ışlni kendisi göriir, haf 
tada birkaç saat bir vardım· 
rı gelimıi . 811 gidışle •a· 
kındn blzinı de Amerikava 
benzi)ecrğınıiz muhakkak· 
tır. 

fstanhnl Yııli!'!I \ r. IJl'lr.ıli,·e 

.L Reis \ek!lı rrof. Fahrel· 
tin Kerim 
Gokay ıw 
rclP.ıi Glil· 
hane par 
kında trb· 
dil geziyor. 
uyg u n· 
sıız herhangi 
bir hartıket 
olup olma· 

rlığını tetkik edı~ormu ... nıı 
:>r.ni bir şf'y ılP.ğıld!r. Yalı 
biı kaç ı;ene en·el de. bazı 
s;ırkıntılık 'ııkalıırı iizenne 
geceleri kendlnı belli ctnıi· 
:\:erek kontrol vnpmı tı. O 
;aman vıılinin bir sülcııçi 
ekllnıle grıdiJtnl iddıa ,e

denler urdı. nu ldıliımın 
doğru olup olmadı ı sonıl· 
dugıı znmaıı \-ali: ·Bız, irap 
ettiği zaman i<'ııp ed en )er 
lr.rde icap eden kıvnfetle ge 
ıeri1..!. tanındn dıplomatça 

bir cc\ ap \ ermi~i. 
Simdi GiiHıane parkında a 

ı aba na ıl gc1iyor? .. l\lr.vsim 
ılola\'ı i~ le P.yyar ı;uı·tılnğu 
trrcıh elti ini söylı ·enler 
\8rdır, ılolru mudur hilmi· 
yorur. l 'akat ()}le 1..anneclı· 
)'onıı ki bu ıi\•ayetl duyan· 
lar her seyyar sur:unı g(ir 
dhkte kendi kendPerine oa· 
caba \ali midir?• diye sora· 
caklardır. 

P.T.T. Genel Müdürlüğünden 
1 - İdareye müsabaka ile müfettiş muıı\'ini alınacaktır. 
Müsabakaya girmek için: 
A - Hukuk, Siyasal Bilgiler, fktısat FııkOltelerile Yük· 

sek Ekonomi ve Ticaret Okulundan veya bunlara muad 1 
yabancı okullardan mezun olmak. 

B - 30 yaşını geçmemiş bulunmak ve memurin kanu· 
nunun 4. ncU maddesindeki diğer vasıfları haiz olmokta 
beraber a!':kerlik hizmetini yapmış bulunmak. 

C - '.\lüsabakayı kazanacakların sağlık durumlarının, 
her me,·sim ve şartlar içinde seyahate ve hizmeti ifaya mü· 
sa it olduğunu idarece sevked itecek Hastahane Sağlık Ku· 
rulundan alacakları r:ıporla tevsik etmeleri gerekir. 

2 - l\lüsabnka 21/Haıiran /1954 pazancsi 0 ünü saat 14 
de Ankarada PIT Genel l\IU dürlilk binasında, İstanbul ve 
İımirde PTI' Btilge Başmüdürlükleri binalarında yazılı o· 
!arak yapılacaktır. 

3 - )filsabakaya girmek isteyenlerin 17/llaziran/1954 
Perşembe gllnU saat 17 ye kadar yukarıda yazılı e\Takile 
b irlikte Ankarada PTT Genel MüdUrlUğü Zat İşleri Dairesi 
Ba5kanlı~tna, İstanbul ve İımirde PTT Böl~e Ba~mUdUrlUk· 
Irrine müracaat etmeleri il!n olunur. ( 7293) 
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Hariçteki ittihat ve Terakk~ 
F aS1 erkanının faalivetlerı 
rı . . E,,.,.er Ruslar, eğer Mustafa Kemal Paşa har be devam edemıyecek olurscı, k 

1 .. derer• Paşayı kızılordudan tefrik edecekleri kuvvetlerle Anado u'ya gon d' 
Ankara hükumetini ve garp cephesini nüfuzları altına almak istemişler 

1j 
1 ~, 
'- lı'.\J" 

rakki Fırkası namına ll so, ·yeUPr neırr 

Diisiınuyorlarılı 

A \Tupa'<lon gelen haberler-
den Yunan taarruzunu Sa. 

kar~a'da durdurabl:eceğinıiz 
anlaşılıyordu. Fakat Sovyel hü 
kOmc:tinin kanaati hala da~ıJa· 
cağımıı merkezindeydi, Bun
dan dolayı vaziyefürınl kuv· 
\'etli göstermcğe çalışıyorlar 
\'e biz.e her türliı yardımı yapa. 
caklarını söylüyorlardı. MJk· 
salları maneviyatımızı yUksel· 
terek kendi noktai naıarlanııa 
göre, garp ccphemızin mubare· 
beye devamını temindı. .'.\l ,a· 
tafa Kemal Paşanın rıyasct et
tiği Tıirkiye BiiyUk MılJet Mec
li5l ve hükumeti muhareb ye 
devam edemiyerek o:ursa, En· 
ver Paşayı Kızılordudan tefrik 
edecekler veyahut Yl'niden ku
racak1arı 111üsli.ıman kuvvctıe
rı Anadoluya göndererek Garp 
cephemizi ve Ankara hükume
tini kendi niifuzları allına al· 
mak istiyeceklerdi. 

Moskovaya gelmış olan İngi. 
Jiı heyeti reisi i!e beni Yakın 
Şark sulhu üzerinde konuştur· 
mak teklifinde bulunmalarının 
manası da açıktı. Rus Sovy('t 
hUklımetinln Yakın Şark sul
hunda İn~iliılere taraftar oldu 
ğunu göstermek gibi bir jest 
yapmağı rlü~ünmüşlerdi. Sov· 
~et Hariciye Komi.~eri Çiçe
rın·in dün naklettiğim sözll'ri 
başka türlU tefsir edilemezdi. 

Enver Pa a'nı n Tü rkiye 'ye 
Girmesi memleket birliğini 
İhla l edecekti 

E nver ra~anın Tilrklye dahi· 
lıne girmesi memleketin 

birliğini ihlal edecek, Anado· 
lu'nun başına yeniden bır ı;ai
le çıkaracaktı. Son zamanlarda 

Ticarethane 
Kiraları mevzulJ 
Hararetlendi 
Dukkan ve ticarethane kirala · 

rının 1955 >ılın dan itibaren ser· 
be t bırakılacağı nıalumclur. T i
carethane sahipleri, kanunu n 
t:ılbikatını durdurmak makSd· 
dı)le, ga)rct'erıni arttırmıs ve 
Ankaraya ü lüc;tc heyetler gön· 
derm,.ğr bıışlııınıştı r. 

Dükkan ve tıcarcthane sahıp· 
lcrı. kiraların 1955 sene inde 
serbest bır;ıkılmasının mahzur. 
lu olduğunu ileri sllreı·ek. 1939 

Ankara hfikumetine karşı al · 
nıış olduf:u muhalif vaziyet se. 
beblyle Enver Paşaya hariçle 
bir kuvvetin ıeşk:lınc müsaade 
edilmesinin dO~ru olamıyacağı· 
nı ve bu tarz.ı hareketin Mos
ko\•a muah~desl hükümlerir.e 
de avkırı fiil ve hareketlerd : n 
olduğunu ısrarla ileri s!ire:ek. 
müsaade verilmemesini Sovyet 
Hariciye Komiseri Çiçcrin'dcn 
talep ettim. 

F.nver Paşa iktidar 
Mevkiine ıeçerse 

S onradan ina nılır kaynaklar-
dan aldığımız tamamlayıcı 

malfımaıa göre, E nver Paşa ha· 
riçleki teşkilatı, Anadolu ile 
beraber har~ket ettiğini işaa 
suretiyle yapmıştı. Diğer tar;ıf. 
tan Anadolu'nun Garplılarla 
anlaşmak ihtimali olduğunu i· 
!eri ı;ürmüş, şayet kendisi An· 
karada iktidar mevkiine geçer· 
se Bolşeviklerle daha samımı 
münasebetlerde bulunacağını 

da vaadetmişti. Zaten F:m·cr 
Pasayı nüfuz.lan altına almağa 
çalış:ın Ruslar, bu vaadden son 
ra paşaya yardım etmişlerdi. 
Yunanlıların Sakaryaya yak· 

!aşmasını en müsaıt bir zaman 
addeden Sovyet Hariciye Ko
miseri Çiçerin ile Enver Paşa 
arasında gizli bir müz.akcre ol· 
muş ve Enver Paşa, Bekirof 
namı mülijearı ve Doktor Na· 
zım Beyle beraber ewclA Tıfli· 
se ve sonra da Batuma gitmiş
ti. Sf'yahati ırasında arkadaş· 
larına Anadolu hükumetinin 
dağılmak üzere olduğunu ve 
) ine Anadolunun muvafakatiy. 
le elinden gelen muaveneti 
yapmak üzere Batu:na hareket 
etıiğıni bildirmi ti. • İslam İh· 
tllaı Cemi) etleri İttihadı· adın
daki teşkilatı da 1ttihat ve Te· 

TIY A TROLAR 1 -* uım rh· \TROSll R\H"R Yıl 
ÇİÇEK 8\\RUU T CJ I İLLl:RI -
OUma, CumArtest. Pazar, OUlhane 
Parkında, BİR YAZ GECESİ ROTA· 
SI - Komedi. Yazan: ShakP.speare. 
Titrtruı • SütrU Erden Tel: 248ö8 * APOLLO l>lflKI - Her gun 111.45 
ıruıtıne. 2ı .ıs auare. pazar ırtınlut 
ıo30 mMlnc. 

SiNEMALAR J 
Ulll ' O<ll, l ClllE'l"İ 

ha) at sedye i ıtıharıyle mu ay- * ALKAZAR: Teı. 42,:;62 _ s~b-
)'cn bir kira nisbetlnin kabul raz:ııın Kw - Yr.şıı ı;özıu 'roı.mR. 
ed• 1m sini ı temektedirlcr. 1 * AR· Tel. 44354 - Suça\Jz Pıra-

lJiğl'r t.ıraftan gayrimenkul rf.* A'TL.-\S• T 
1
• 

40
83.5 

alıipleri, heniız. tathik e<.11 1me· Suvarı. · " · - Yaman 
m'ş bır knnunun t~tbikiltı nıev· * !'T HAMR": - Kadın Pedalle• 
zuund:ı gö ıerilen telAşa işaret rı - Karanlık Şehir. 
t kt ıtü b t 1 d * l ~Ci: Tel, 84595 - Melrtc t"Uz 

r nt~ .e: 1 n.dd'azlı g:ılıc eler ke ıu Çanı - Koraanıarın inııtamı . 
llerı suru rn ı ıa arı e e a ara * LlıLE: Tel suçsuz Firari. 
şöyle clemekıeılirler: * LÜKS: ı>reı. 40380 - B&#aaı 

•Dükkan ve tlcar~lhane kira- GUIU - l':&rarenglz Sövalye. 
b k * MELEK: Tel. 40888 - Ta,.ra 

larının serbl'St ıra ·ııması . ha· ouzeıı - Karnaval Km. 
ltnde, mcsclli l\tahmutpa a ışç!· * SARAY: Tel. 41856 - Aciem ııe 
ll'rlnin açıkta kalacağı yoltınclR· Havva. 
ki tefsirler hııkıkatln ifadesi de- * SO'M&n:. Tel. •ıssı - Kıııtın 

• • • Ker Zaman Od~r - Ali Bııbanın 
(:ıldir. 11,,rlıt>sın bıldiği gıbı, o ıu. 
Mahmutp şadaki iş yerlerinin * SAN: TeJ. 8tl702 - cancı:eı 
tc benz.crlerinin harnp, ı::ıyrisıh. Karclr~ler Sahn~de. 
h• b ·· k'· ' l'll. K * TAKSİM: ltl. 43101 - 1'Ur· ı durumu: ııgun ·u '' 1 • 1 o· kAıı Sultan - ırurrıfeı 5arlmı. 
rıınma kanunlarının tatbıkaıın· * YILDIZ: Teı. 42847 - Şampl· 
dan doğmaktadır. G.tyrimcnkul yonun int.ıkamı - Huretı Oavutun 

ahipleri. . kcn~ilt'rlne ö.l~nen Razıneaı.ISTA~UUL CiHET! 

gayedtl gtı01.ükn1c ~ıralab~ ııe.b~bıbv.ı1e, * ALBMDAR: Tct. 23683 _ Sn· 
kt'n m 1 erıne ır çıvı ı e ı.tlllm Bir KaUldlr - Kraliçe Krl&· 
çakamamaktadırlar. rn~er taraf un. 
tan bu yerlerde kiracı olarak bu. * AZAK: Tel. 2342 - t.ıanon -
lunan esnaf \'e tüccarlar bÜ\'llİ< DUoman Yumruau altında Parıı -

. Beni Affedin. 
kazançlar temın etmekte; i~c;inın * BOLVAR : Bir Paht.şenın tıı
ı;a~ri sıhhi ve gayri mede ni ca· ranarı. 
lışma şartlarını deği tirmeği a· * ÇE~lBERLÜAı,: Teı . 223ı3 -

b. A.ok Yılctızı - Ra)dut Kalbi. 
kıllarından ılc geçirmemekte- * MARMARA: Tel. 23860 _ Kra· 
dirler. itiraz ve telaşları bu yiiz- ilce Kruttn - snııııım sır Katil· 
elendir. l\Iahmutpa.a ve benı.eri ctır. . 
rerlerdeki işçiler. mevwubahls * MILLİ : Tel. 22962 - Mavı TU· 

k t .. ·k I " .ı na - Altın Kelepçe - Kartın Tar· anunun atvı aııy e guç .,u:ıı· un. 
ma dUşmiyecekler. b!llkis c;o:. * YENİ: Tel: 2"!12 - üç SUlb· 
daha iyi şarttı yerlerde çalışrr.ak torıer - Kara Şo.-aı1c. 
imkanını kazanacaklardır.. KA" •. tö ı t ' iHElJ 

Öğrendığimlze göre, tüccarla· * H ALE:: Tel. ııoıı2 - Demtı 
rın Ankaraya gönderecekleri he Pence - Fedailer Kralı. , . . * OPl:RA : Tel. 5082ı - Kah be• 
)'el erC' muvazı olarak, gayrımen nın intikamı - sarı ırardut. 

}emişti. 

1ııı1t• 
F.nn r Paşa 'nın tl'5 
Gönderdiği mılüın•t 4J 

ıcad•rl' 41 
E nv&r Paşa, bu )l<P~o\~tr' 

kalmamı~tı· . i ıci#ıııt. 
mahremi addettığ ıdııJLI 
Batumdan yazmış 0d;ıl>1 ~ 
t uplarda Anadolu e ' ' ~ 
te •ki!Au ile muhaber. ıiif-

" dı'lli fl l• dD rı takviye eyle !t J.O' f 1 

takdirinde derha~ 111nıııı 5' ? 
geçeceğini. A.na 0 bıııı• 
idare olunduğıınU•1 l'''' 1 
de '.\tustafa Kem~ fr;ııı; 
Junu ima ctmlşt•· ııısııı• 
Italyanlarla a ntas:ı dOf, 
R usları da şiiph~yesetlll 
suretiyle hari~i .51{:ıerı s , 
na idare edildığın 0(!ılt~ 
tü. Anadolunun kd ğı tt ~ 
hinde ittihaı cYl~U~ er ııc ı . 
rin eski c;uitefeh ·t b , 
si olduğunu işa~n~ 1ıJ<' 1 ı 
bertaraf edilecd1 a!~:ıt' 
tiyle teşki!Atına ın 
misli. 

F.m·er Poşa'dan pıct>.,, 
l\lu tafa K t m• 1 • ııst' • 

natutıl• ,Jı ~ ~ 
Em·er Paşa, bfıl'ı f' 

tinden c\"'d c ~ı 
mal Pa~aya yaı~~I ıııe~ç J 
Temmuz. 1921 ıarır ş•>ı ~~ 
baş sayfasında h~cıırıtı~, 
doğru olduğunu , ııııl ~ ı 
ra akrabasına, ·, rııı • ~ 
şaya \'e arkadaŞ~~eıı şı , 
fena muaınelelc ğtıl ıı ı,ı 
diyor, bunlara ~da~ tr6 
bir kere daha g bıılll) 
latmağı muvafık I:• ı!ld 

Tarihi bı r ve:~bıı ıı ıı•' 
taşıyan bu ınck 11,.ııeıı 

1
1 

sımlarını yarın · sı (f 
ceğim. ( ır~• 

kul sahlp'erl de harekele geç- rı. 
mi5ler ve aralarından seçtikleri * SÜREYYA: Tel. 60582. - To· rl! n 
bl·r heyet' A k y g'' nd ledo Aşıkları - Korkak Kahramanın tı ~ ıı:ıı de 

ı n ara a o erme- oıııu ııa =- •it 
ğe karar vermişlerdir. · • 

1 
S beSh• ~ 

Şehrin ôsayişi meselesi lstanbul Ehbank u ı:ııf· , 
' , ıın•c• c' " 

üzerinde duruluyor 
Yeni Emniyet Müdürü Aliıeıl· 

din Eriş düıı müdürıyette ıube 
müdürleri ve Emniyet amirleri 
ile bir toplantı yapmıştır. Top • 
lanu yapmııtır. Toplantıda , ıeh 
rin Aslyi§ durumu ve alınması 
sıetl'ken tedbirler ı:örlışiılmiıs • 
tür, 

200 lira ücretli bir sıhhat m~m~~~an şantl> 
\'a.;ıfları haiz olanlann E tlbank 
Ke ban a d resine müracaatları. / 

1 - Tilrk vatanda51 olmak , 1 
2 - Diplomalı olmak. oıınati el" rı' 
3 - Askerlik h izmetini yapmış vsile euı1 ri ılı 
4 - .İyi huy sahibi olduA.ur:u teonscr'~a!tl) 
~ - Eski h izmetlerini belı r ıır bf ( ,z9 
6 - Altı kıtn \'esi kalık fotoğra ' 

lg. 
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l ŞEHiRDEN RöPORTAJLAR f 

000 yıl önce yafıyan Fravun 
teops'a ait bir gemi bulundu 

ARSLAN A YCILARI 
-························· .......•.....•.•••...•••• • • 
! Dolmuş şoförü ile münakaşamız-Ah şu vurguncular, ah-i 
~lôkımızı onlar bozuyor - Tophanede bir macera - Ceza-i 
• • 

l<:eşfi yapan Mısırlı bir arkeolog o sahada ikinci 
~bir gemi daha bulunduğunu iddia ediyor 

idan korkmayan şoför - Yaşasm Demokrat Parti! - Ge-! 
i çim derdi Meşhedi arslan peşinde. ! 
•......................... ························• · 

Şoför: 
•Elbette idare etmiyor!• de· 

di. •Mecbur kalmasak yııoar 
mıyız?• 

Yazan. 

Sadun TANJU 
·Elbetıe! kazanmazsak bu 

kadar cezayı nereden nrece
ğiz? • 
Hıkayemin tam burasında, 

içinde bulunduğum dolmuşun 
şofôrü: 

= 

tim kı, adeta baş aşağı duru
.}Ordum diyebilirim. ~onra bir 
denbire bu beyzi şeklin bir ki.ı 
rek olduğunu anladım. Yukan 
da bekli.}eıı adamlarıma eBu 
bir gemi, gemi, ııe duru)or~u· 
nuz: Koşun, elektrik feneri 
yoksa hemen bana hir ayna ge 
tirin• diye telaşla bağırdım. 

A) nayı tutarak içerisini bır 
parça aydınlatab ıldığim 'Zaman 
üç metre kadar ilerıde dairevi 
bir duvar serebildim. Bu du· 
\'arın üzerinde kırm.ı.ı bır i· 
şaret vardı, ama hiyeroglif ya 
zıst veya bir bim değildi. Bu· 
nun sadece mukaddes bir 
i~aret olduğunu uınnedıyorum . 

Yerdeki kahverengi tahta şi 
!inmişti ve üzerınde bir takım 
e~yalar vardL Kendimi tutama 
dım ve içerisi dolu, hem bura 
ya hiç el sürülmemiş• dıye hay 
kırdım. Garas ıki amele ve iki 
muhafız, sıra ile de ıkten i· 
çeri baktılar. İçcrden ı:clen ko 
kular hepsini şa~trlmı~tı. 

Işığı içeri aksettirebilmek 

Ben: 

• El'!e gelen düğün bayram. 
Hepimiz sıkıntı içindeyiz• de· 
dim. 

Ama sizin kadar halkın bo· 
ğazına sarılan yok .. • 
Şoför: 

11İyi ama bey karde~im, de
di; patron para i~ter. çoluk 
çocuk geçim ister .. Yollar ma
llım .. Blzde ~aşırdık ne yapa• 
cağımızı?· 

• Yapaeağınız ~u.. dedim. 
Herkes gibi hakkınıza razı o· 
caksınız. Herkes ne derece sı· 
kıntı çekiyorsa siz de ona 
katlanacaksınız Böyle her-
kes, 'kendine layık bulduğu ka· 
zancı, kanunların dışında, 
zor'a almağa kalkışırsa. bu 
jşin sonu nere)'e varır? ı 
Şoför: 

• 
Adamın, arabayı bir başka

ıına kaptırdığı için canı !ıkıl· 

mıştı, ama yine de yalan sö
liyemedL Şoföre: 

•Bak patron müşteriyi kaçır· 
mana razı olmuyor• dedim. 
Bir hışımla arabava bindi. 
•Ben arabayı eve çekeceğim• 
dedi. 

•Darılma.dedim: önce bi-
zim eve çek, sonra da kendi 
evine gidersin. Hem daha iı1· 
rar edersen seni ciklyet ede
rim. Az tamahın çok ziyanı· 
nı görürsiln .. 

·Ben cezadan korkmam, de
di Şimdiye kadar 1500 lira t'e
za \'ermtş:m. Yasasın Demok
Tal parti!• 

•Hayaı 39'dan beri ka(' m:s- •Yll:iblD, denim . Ben de De 
1i antı7 • d iye sordu ve devam mokrat partiyi severim.• 
etti. •En az beş mi~li, altı , Bana, dedi soför, bu 1500 

• Haltelmls. dedı. Ne ka· 
ıancı? Yüreğimizin yağı eri· 
yor.. E, sonra?• 

•Sonrası• dıye anlatmda 
de\·am etti. •Eve geldik. tn· 
dim. Bir 2,5'1uk uzattım. Al· 
madı. •Niye?• dedim. •İstemez 
ah:• dedi. Gauı bastı. Zorla 
parayı pencereden atabildim. 
Çekip gitti .. • 

·Soför: 
.o uyor böyle şeyler• de• 

di, Hepimiz yap ıyoruı. De· 
dim ya, geçim derdi .. • 

KöprUden geçiyorduk. Po· 
l islere, kolonial şapkalar ver
mişler. İyi'de e1mış1er bani .. 
Allahın günil köpril üzerinde 
seyril seferi idare etmek, ı;U· 
neş altında kalmak kolay de· 
~i l. Hele, ş'mdi köprü tamir 
de ediliyor, Allah yardımcıları 
olsun. 

Şoför: misli.. Bıze yaptıkları zam l ira cezayı demokratlar yap-
bunun yarısı kadar. Et çıktı dı, ama yine de reyimi onla- •Nasıl beyim dedi, biz:m 
5 liraya. Kira şu kadar. Giyim ra verdim. Ben cezadan kork· arslan avcılarını beğendin mi7 • 

Keops Sltesi'nin yulı:ından gor ünü Ü, Bu .ı;ema, Giıa'da, f'ir.ıvun Keopı;'un giineş ıemı. ini bu 
lan genç Arkeolog Kemal El - l\Iıllk tarafından çiıilmişlir. Resimdeki i aret dehli7in atıldı ı 
)eri gö teriyor. Bırincl gl'mlyi Sağdaki ıiyah hepi lekenin ~erinde bulan lkincı gemiyi de sol 

için bir bUyilk, bir de küçük 
ayna kullanıyordum. Böylelık 
le ~üvertede, 2·3 santim ka· 
lınlığındaki ıskarmozların et· 
rafına dolanmış ipleri seı;cbili 
)Ordum. Bu :ırada küreğe ben 
zer dcirt sekil daha farketıim. 
Gıivertedc kah\·ercn~l keıen 
parçaları da vardı. Işığı ayna· 
ııın yardımıyle içeride mUm· 
kUn oldutu kadar dolaştırarak 
mukaddes çınar ve sedir a· 
ğaçlarından )'apılmış olan gü
\'ertenin ta ilerisinde yığın ha· 
linde tahtadan dıreklcr oldu· 
ğunu gördüm. A~ağıda, tekne· 
yi meydana eetiren dairevi du 
vardaıı 8, 10 santimlik b:r boş 
lukla ayrılan beş ııürertenin 
kenarını daha sayabildim. Ar· 
kcolojik kıymcli haiz eşyalar
la dolu bir çok ~iıvertrler keş 

masrafları arttı ... marn'. Güldüm Su şoförler isim 
·Aman unuttuğunuz bir şey Soförle münakaşamız g it yakıştırmakta ne de mahirdir· 

var, lş hacminiz de arttı• ,ı::ide tatlılaşıyordu . Yola da ler! Haki elbiseli çöpcUlcre 
dedim. koyulmuştuk. Keyiflendim. de •Valinin askerleri• dedik-daki lekenin 

!erinde bulunan eşyalar üzerin 
de çalışmalara başlamadan ön· 
ce ilmi esaslara dayanan bir 
tak ım hazırlıklar yapmak ka· 
bedecektir. 

Tekneyi olduğu ıibi muha· 
faza edebilmek için, deliği, nç 
tıktın üç saat sonra tl'krar 
kapattım. Eski eserler bürosu 
şe!ı Dr. Mustafa Amer, mimar 
.Muhammed ~lehdi ve ben; aç 
tığımız delikten zeminin içini 
bıra'Z tetkik etlik. Karanmız, 
Kimyager Doktor 7.ekı İsken· 
der'ııı ) ukarı Mısır' dan gelip 
gemideki cŞ)'aları muhafa'Za et 
mek hususunda vereceği tav· 
s iyeleri beklemekti. 

Fakat şimdiden bUtun dün
ya Arkeologl:ırı merak jçinde 
ler. Ve bir kısım Arkeologlar 
d a haklı olarak bu gcmılerin 

!hakıkııten bulunduğundan şiip 
Jıe edlyor'ar. ilmi calışmııtara 
başlamadan önce, mevcut şUp· 
heleri ortadan kaldırmak mak 
sndi~ la. tekneler ı:eleeek naft:ı 
içınde kısa bir ıaman Jçin tek· 
r&r atılacnkıır. 

Arkeolo; arkadaşlarıı:ı'a be 

r&ber t ıoknrn in içini bu sefer 
daha iyi görmeye çalışJcaııı. 

Arkadasıar.mdan b ir! M• c;ır;ı 

Arkeolog D<>ktor Abdili .Mo
neym Ebu Bekir, diAeri de mi 

' hakik~. ----~ 

\J CAiPiN 
ı~PD..~l()ı(31NızoAN EMİN OLMAK İÇİN 

Gripin ismine 
bilhassa 

dikkat ediniz 

GHIPlN 19 8encdcnheri 
büıiin nı7:rılara kar,.ı lıa· 
şarı ile kullanılmaktadır 

;yerinde bulacağından emin olduğunu SÖ)IÜ)or. 
• İş arttı ama, ona göre de •Cesur olmak iyidir dedim. lerini hır başka gUn böyle bir 

1'A1.A~: Giza'ya gittik. Usta başım Ga çalışıyorl'z. Günde 15 - 16 sa- insan mademki bir kabahat dolmuş seyahati esnasında i· 

Kemal El - Melik 
Tarihi gemini Usifi •• ı.afir bir A:mandır. 

Kı>ndisınoen .Mısır meı!eııi· 
yetine daır çok bilgi edindi~h1 
Dr. ~bu ht·kır bu genutcrin 
lahmlıı·m<'rn daha biıyıiıı: !.:e· 
~iflcre ,yol açabileceğıııı ~ö;lı:?
dı, llu rcını erde Fırav1.1rı Ke· 
op::'un. t J: 1: lı.rının, ve ;:::.~ :e 
sara.} erkdı.ınııı heyke:lerın i , 
p:;pmis üzerine yapılmt~ d.ııi 
\esikalar, Ra ve Osiris i ' ahl:ırı 
na ithaf edilmiş eski Mısır i· 
JAhileri, belki de şimdiye ka· 
dar rasthınmamı~ yau ı:e~itl!ı· 
r1, eski denizcilık ilmin~ ve 
kralın gündclık hayatına :ıit 
k:ı)ıtl:ır bulacağımı z:ınnediyo 
:rum. 

Geminin damını teşkil edrn 
yekp:ıre taşları bulduğumu ilk 
deln Dr. }:bu Bekir'e anlattım, 
ve buııl:ırın :ıltında bir dehliz. 
bulaca~ını tahmin ettiğimi söy 
lediın .. 

Bu konu~mamız 21 mayısta 

ccre3an etti ve Dr. Ebu Bekir 
de kendisinin iki sene e\'vcıl hi 
yeroglif yazılı ve Keops'un Gü 
neydeki mezarından bahseden 
ufak bir böcek heykeli buldu
ğunu ıtıraf etti. Tabii bu ha
ber onu çok heyecanlandırmı~ 
tı. 

FİRA vu~·us GE:uı ~ı 

~ASIL BULUNDU? 

zas Yanı bizi orada bekliyor
du. O 65 yaşındaki taşçı Mu
hammed Abdel Al'ı ,·ağırdı \'C 

işe koyulduk. On çekiç darbe
sinde dehliz açıldı. Jlcr \ uruşa 
!çerden gelen sesler büyüyor· 
du. Ben taşı kestığimi'Z yerde· 
ki çukurun kenarından se) re 
dıyordum. Garas mavi pelerı ni 
ve kırmızı !esi ile yanımda du 
ruyordıı. 

at çalışmayan ~oföriln hali işliyor, cezaya 'karşı metin ol- şittim. Şoföre: 
dumandır.• malı. ErkekliJt buna denir.a •Fakat ded 'm, avcılar pek 

•E .. ne yapalım, dedim, ge· .Çok şükür. dedi ,oför. tuıturamıyorlar galiba. Bu 
çim bu devirde arslanın af - • Peki, dedim, bu kadar ce· gıinlerde siz arslanlar piyasa· 

zın:.a •. b•.. . u verdiğine göre kauınıyor da pek fazla görıinmeğe ba~· 
ız oyle cebelleşırken, vur musun bati?. !adınız!. 

guncular da yapacak! rını ya- -----------------------

pıyorlar ama .. • 1 J" k E"'• . D ..,, A k K 1 11 

·Kötüyü misU alırsan, hem 1 Ur Qlflm ernegl n ara 0 ejl 
kendin rahat edemezsin, hem 

Onuncu vuru~ta keski bo~lıı 
ğa girdi. Abdel Al keskiyi ge· 
ri çekti. Çıkardığı uman be· 
y.ız taşın ortasında ufak siyah 
b ir delik açılmı~ı. Saat 11.30 
du, ve gUnrş ortalığı kanını· 
yordu. 

~:d~~~katarına eziyet edersin· Müdürlüğünden 
Şoför: 

JlF.1.İKTE:" GEI.E~ 
ın:sKI:'\ '.KOKU 

fedeccl?iml ıahııı i n edıyorum. •Nasihat güzel şey ama, ah 
Ke!ren F.ltramindaki gemi· su geçim olmasa .. • diye be· 

ler beş taned ı r. Keoos Ehramı nımıe hafif tertip bir a!ay 
civarında bulduğum bu iki geçti. Aladırmadım .. 
geminin de daha önce bulun· • Bak geçen gUn ne geldi 
muş olanlarla btraber beşi ta· başıma, dedim. Gl'çen pazar 

Adamlarıma Gizadaki yazıha· mamladığına eminim. akşamı saat 9.20 de Mudanya 
neden bir cleklrık Icnerl ARKEOI.O<il' :S vapunıyla tophane iskelesine 

getirmelerini süylcdim, Ve SE\'İSC'İ yanasmıştık. Herkes gibi, ben 
gôzicrirııl kııpıjarak beklemi>e de bir taksiye koştum. iskele· 
lııısl:ıdım. u zaman de' ikteıı K EOPS'un gemilerinden iki de bir çok taksi vardı, ama 
5000 • ene<le kaylıolmıyan ko· tanesi eksikti. Bunl arı da hepsi de saatlerini kapatmıs-
kuların gddlğirıi farkettint. ben bulmuştum! Bu gemilerin lar Sanki müşterileri varmış 
Bu koku bana Venedikteki St. içindeki e~yalara dokunulma· gibi bir tavır takınıyorlar. Bir 
.'.'\IARK'S Katedraliııi hatırl:ü· mış olınnsı beni herşeyden faz tanesine yaklaştım. Numarası 
tı. Burnuma sedir afacı ve gün la memnun elti. 1103 l. Fatihe gideceğim, de· 
lük kokusu geli)ordu, fakat Çünkü altıncı sül!ılc zama· diın. 'fiişıerim var dedi, Hini 
bu, koku benim için J\erhangi nındaki isyan \ e muhtelif soy miışterin diye sordum. Gele· 
bir bahar kokusu değil, tari· gunlar yiizündcn simdi~ e ka· cek dedi. E, 'ZOrla binecek de· 
hin, 5000 senenin raylhasıydı. dar Keops'a aıt hıç bir eşya bu ği im ya, inandım; oracıkta 

Göz.lerımi açıp ulak delik- lunamamışu. bir başka boş araba bekleme· 
ten içeriye baktığım ı.ıman şa Oldukça uzun süren he) .ı· ye başladım Biraz sonra, be· 
faktan en·eı ortalığa yayılan canım geçtikten sonra Keops - nim gibi bir müşteri daha tr 
alaca ııydınlığa benı.er bir ı- un gemılerini bulmamın ne ka kıp geld i. Şoföre boş olup 
şık gördüm. Bu alaca aydınlı- dar güzel bir w :adUf eseri ol- olmadığını sordu. Baktım şö· 
ğın biraz ileris inde kahve ren· duğunu düşündüm. Artık ben !ör •ne vereceksin?- d'ye pa-

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
1 - Kolejimizin ilk kısım birinci ve UtUncU unıilarına 1 Rı 

ıiran 1954 tarihınde. 
2 - Orta ve lise haıırlık sınıflarına 20 haziran 1954 tarihin· 

den 29 haıiran 1954 tuihine kadar öğrenci kayıt mua· 
melesi yapılacaktır. 

3 - Bu :sınıflara alınacak gUndUzlil \'e yatılı 5ğrencilerden o· 
kul ücretlerinin binncı taksitleri peşin olarak kayıtların 
bitimi tarihine kadar y:ıtırılmış olacaktır. 

4 - Hazırlık sınıflarına kaydedilenlerin i:iriş 1mtihanı 30 ha
ziran 1954 çarşamba gUnU saat 10.00 da okulda ve bit 
defada yapılacaktır Bu imtihanı kaznnamıyanların yatır 
mış olduğu ilk taksit ilcreti 5 lira imtıhan ücreti alıko· 
nulduktan sonra iade edilecektir. 

5 - Bütün yatılı öğrencl!erin 1954-1955 ö'~:eılm yılı ilk tak· 
sitlerl haziran 1954 ~onuna kadar yatırılmadığı taktirde 
yerlerine yeni !i~renci ııılmakta okul idaresi serbesttir. 

6 - Kayıt için mUracaat edeceklerin ~u \·cslkaları getirmele
ri llzımdır: 
a) Nüfus hUvlyet cüıdanı, 
b) Sağlık ve aşı raporu, 
c) On tane vesikalık fotograf (4,5 X 6), 
d) İlkokuldan pek iyi dereceyle mez:un olduğunu s6s

terir vesika veya dip!oma. ctık birinci sınıfları için 
buna IUzum yoktur.) <6936> -

gimsi bir leke \'ardı. Odanın de büyUk keşifler y;ıpmış in· uırl ığa girişiyor, tepem attı. 

G
embe ait ilk ip ucunu Bil· boş olup olmadığını seçebilmek sanların ar:ı~ına katılmıştım. Atik davranıp hemen otomobi· 

d için gözlerimi kısıyordum. De Bu sebeple kendimi çok bahti· el atladım ve çek ded im. 
ytik Ehramın y:ının an ge . . h fi. k Gitmem• dedi. 'Ni~·e "İt· 

VIYANALI ÇANTACI 

TATER 
çen bır turist yolu yapılırken lıkten ıı;erı sızan a [ ısı sa yar addediyorcııım Fakat bü· , e. 
buldum. ilk rasıladığtmı i~a- ;> esinde kahverengi lekenin or tUn bunlara rağmen tevazunu mezsin? • ded im; yeni mUs· 

. 
FRITZ ı·ct 2emınin damını kabaca ör ta sında beyzi bir ~eklin belir· kaybetmemeliydim. teriyi göstererek, •beyi götU· 

len bir duvardan ibaretti. Du- diğini görür gibi oldum. Bu Dr. Amcr ve .M. Mehdi ve bu receğim• dedi. ·O da benim (Sultanhamam, Kaput-çular (Molataş) sokak Bardizban 
vıırı açtığım zaman altınd;ııı şekil daha ilerde karanlıklara hadisenin son yarım asır için· gibi müşteri değil mi• dedim. ban kat 2.). Savın müşterilerinin yazlığa çıkmadan evvel 
biı) ük ta~ parçalarından yapıl doğru kayboluyordu. Bunun ne de yapılmış olan en büyfik 1 0 benim patronum. dedi. behemehal Viyanadan getirtdiği, en son modellerini gör-
mı~ dam çıktı. Bu büylik taş· olabi ltceğ ini düşünmi.re baş· (Hatta TUT ANKH A'IEN- Peki patronun da ne diye pa- mclerini tavsiye eder. Ve delisen telefon numarasının da 
lann Uzerinde asırlarca dura )adım. in mezarının bulunuşundan bjle zarlık ediyorsun'?• diye sor- 2 9 l l O 
dura sertleşmiş toprak taba· Bütün bu zaman zarfında, gö daha mühlm) ' bir kc~if olduğu· dum. Kem kümelti. Bu defa 
katarı vıırdL Böylece ı:eçen pa 2Umil deliğe iyıce yaklaştıra· nu söyliyorlar. adamcağıza sordum. 1 Slz bu otduJunu a~ eder. 

zar Dr. Amer bana çalışmalı- bilmek için o kad:.::a:r_.:::eğ:i..=.:lm.:.:.:iş~-----=ç-e_vi_r_en_:_~_u_r_s_a_b_u_n_<"_u_....,.::.~o_f_ö_ril_n_p_a_t_ro_n_u __ m_ u_su_n_u_z_?_• --------------;------========-:-
rıma devam edip talıhimi de-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ncmem için cesaret verdi. 

Pazartesi gi.ınü damı meyda Katilin kaçmağa teseb- diğim için savcı Spsott benlm-
na getıren taşlardan bir tane- büs etmek için bi ndiği va- le bir hayli uğraşu, 
sini btiyük bir ilina ile kır- purun resmi bile vardı. B;ış Prusty bu söz.teri söylerken 
dırmaya başladım. Bu işi çok sayfada iki gnrdiyan arasında- mağrur bir eda ile sigarını iç· 
dikkatlı yapmak Uzımdı, çün· k·ı babnsının resmine bakan aı. l'a.~:.. • !Sl AE ~ meğe devam ediyordu. 

YAUH= • • VMT~ 1r "'EVJaEııl.c °R 4-Kn. • ~~ D k ki d b kil taşların henüz ııe şekilde Paul onun gozlerinde garip bir ::!! - - - eme. o a amın a-
brrbirlerlni desteklediklerini mana sezdi. Bu bakı~lar ürkek bam olduğuna kat'l şahadet et· 
billlllyordum. bir hayvanınkine benziyordu. - 13 - me<liniı. öyle mi? 

Salı ,ünil ameleler bu bü· Paul h evecan ve deh.~et içinde ıı d k E il u U u d d - Merdiven ba~ı karanlıktı. , ilk aklına gelen Prusty ile bu- Dükklncının ııya,..ın a ana- - vet, g r it Y uy 11· Gözilmde gi.lllük yoktu. Yanıl-
ylik taş par~·asının 2 metre de kaldı. Hemen koleksiyonu ka· lu~maktan vazgeçmek oldu. viçe ile işlenmis terlikler. sır· ğum uman ~u koltukta oturu- mı~ da olabilirim. Çamasır ge· 
nnınde damı tutan bir çıkıntı 

1 

pallı. Artık hiç Umidi yoktu. Boş yere derdini tazelemeğe tında eski bir caket, tabiatinin yordum. Hemen yukarıya çık· tir;n "ırak ve ötekiler kat't 
buldular. O ı&man onlara ka) a Kendi kendine: •Mücrim, müc- ne lüzum vardı? Fakat hadise- ne kadar garip olduğuna bir tım. Aman Allahım. O hali hiç olarak~ 

0 
olduğunu söy!Uyor-

nın uc:ıınu tamamen kırmama rimD diye söylendi. Hiç şüphe· yl öğrendiği andanberi peşini ı aret olarak da başında eski unutamam. Yarı çıplak, yerde tardı. Fakat ben inatçıyım. Be· 
!arını soyledım. Çunkü bu si kalmamıştı. bırakmayan garip 'kısmctı onu bir fes vardı. yalıyordu. Güıel bir m11nuıra nim kendı'me mahsus dücünce. 
15 bin toııluk damın istiııad Bacını kaldırıp da saate ba u "ki dl ·d· d m. ı A b' k 1 ır. w 

v gene Eldon'a doğru s ru · e . Paul'e karsı misafirperver ı ı Oa• usu. ma ır u aı.ın· lerlm, fikirlerim vardır. Emin 
yerlderinin zayıflatılmaması lll kınca akşamın sekizi olduğunu Ağır ağır yürUyordu. Ushaw bir tavır takındı. Ve derhal t!an ötekine kad~.r gırUağı ke· dellı'ldı'm ki .. Savcının bUtUn 
zım ı. Sonra dehlız btikame· Iarketti. Yerinden kalktı. Me- 1 · · ·1 • · r. 

d f Terrace'ın merdiven erını çı· biı· fincan kahve ikram etti. sı mıştı. ısrarlarına rağmen fikrimi de· 
t ın e u ak bir tilııcl açtırmaya murn cildı geri verdi. Gene a· karken ortalık karar:nısu. Dar, Pauı kahveyi jçti. Acı olması- Bir an sustu, sonra devam ,.,. • . . t d' sız· 
başladım. Bu tlinelin ırine bir dam nezaketle: ettı··. ,.ıştırıp yemın e me ım. 

yerleri taşlı bir yoldan yürü- na raıtmen sıcak ve lezzetli h' hk huzuruna "tktı sopa ile \ urdu~um 'Zaman sid - Jo:ğer yine 18zım olacaksa " ıç ma eme ,. • 
detti b r aksiseda duyuldu. onu bir tarafta bırakayım. Ko rnüştü. Vaktiyle burada g.in buldu. Prusty elindeki bir si· - Bu hale gelmenize Iüzum nız mı? 

görmüş insanların oturmıı~ ol· garın klğıdını çıkardı. Kula- yok. Bu anda yukarıda ltimse-
Artık dchlızin mevcudiyetin layca bulursunuz, dedi. duğu iki sıra ev vardı. Şimcı ğına götüreTek çatırdattı, son· ıer yok artık .. Bombo, orası. - Hayır. 

den ve bulduğum mezarın hic,; Paul'e adeta dostane bir ta- bu evleri apartıman Jıallnc ge. ra da yaktı. Dumanı lezzetle Anahtar bende ... Ev sahibi bı- - Görseniz adamı ne kadar 
dokunulmamış ulduğundan e· vırla bakıyordu. Memur on do tirml~lcr. Bu suretle hem mu· içine çekerken 5u söıleri söy- raktı. Şayet odayı ıörmck is· horluyorlar. Birçok zaman in· 
ıııindim. E~er vaktile açılmış kuz yaşluında narin yapılı in bit bayağılaşmış hem de man- ledi: terseniz.... san ne söyliyeccğinl bilemiyor. 
olsavdı damı dcstckl<ıyen çı· ce bir gençli. Zeki bakışlı e· zara çirkinleşmisti. Cinayetin Birşey söylemek isteseniz bı-
klnt;ıarın üzerinde hiç değil· ı~ .. ;;.zl erı·. ı' rı' b'ır ağzı ile .~e\"ım · ı · ld ı. ki - Bm yainız yaşıyorum. Paul eliyle alnını tutarak: rakmıyorlar. Bll4ıassa s6~·1 c· 

" av ış enmış o Uı;U ere ya· aşır- Karım öleli altı sene oldu. Kah Hay r hayır dedi Bu- J 

de kum taneleri görülürdü. li bir hali \'ardı. Paul da ona ken Paul de ürpermeğe başla- 1 b ır. dl . . d - ı • ' · mck istediğimde bir tilrlU mu-
llalbuki böyle bir şey yoktu. aynı nezaketle karşılık vermek dı. Kapıdan lçaiye girerken vem eeen nız. mı? Onu t· gUnlük bu kadar yeter. Bütün \'affak olamadığım birşey var· 

Açtırdığım tünelin dibine için kendini zorladı. Llkin çok diş?erini sıktı. Rutubet kokan Darıdan kendim getirtiyorum. gUn Courrier gazetesinin kot- dı. Tuhaf biı:şey!. Karımla ve 
vurduğum zaman gelen derin utanıyordu. Sadeee: • madiveni çıktı. İkinci katın Paul cevaplarını alçak ~esle lcksiyonunu okudum. doktor Tuke ile bunun milna-
seslerden dehlize varmam için - Ilnyır. istemem. Teşekkllr zilini çaldı. mırı ldandı. Vaziyetinin garip- l"rusty bir an düşUnceye dal· kasasını çok defa yapmıştık. 
bir kaç santim kaldığını an- ederim. Diyebildi. Genç kendi Kısa bir bekleme.len soııra liği onu şaşırtmıştı. Etrafrna dı. Sonr;ı: Doktor Tuke cesedi görmesi 
Jamışıım. Ameleye kazıyı bı- sine bir şey daha söylemesini M. Prusty kapıyı açtı. Paul'U baktı. Odanın tam ortasında - A .. Evet, dedi. İyi yaz- için çağırdığım adamdır. Onu 
rakmasını .söyledim. Hemen bekledi. Paul'un sesi çıkmaym loş bir avludan geçirdikten ta\'ana kadar yükselen kalın mışlardı. Bana karşı da çok mahkemede dinlemediler. Po· 
Dr. Amer'e telefon ettim ve ca bir sclAm verdi. sonra darmadağınık bir yemek bir bakır şamdan nrdı. dürüst da\•randılar. Halbuki lisin kendi adamları vardı. LA-
Dr. Mehdi ile beraber gelme· Paul kendini gıirültUlll soka odasına aldı. Kösedeki gaıoca· Prusty Paul'ün ~ Uzündcki muhakeme esnasında pek par· kin Tuke bu me ele ile çok a· 
!erini rica ettim. Dehlızi aç· ğa attı. ğının üzerinde kaynayan kah· m!nadan birşey sormak istedi· lak bir iş sörmcdlm. Apartı- llkadar oldu. Onunla arıımız-
tığım zaman onlarır. da bulun Yii Ve ibriğinden kuvvetli bir ko· ğini anladı ve konuemağa baJ- mandan cıkan adamın Rees da çok defa bunu konusurduk. 
masını istiyordum. Her~eyi öğrendiğine göre, ku yükseliyordu. !adı: 1\lathry olduğuna yemin etme.· <Arkası \W) 
Ça~amba günü hep beraber ~--~-------------_,_ ____ , _____________________________________ _. 
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•Grud Prix de Pari ı yan lan nm kahramanı • fy Lon• ın dizginleri Ağa Jlan'ın elinde. Prens 
Ali Han net icedeo gayet memnun görünüyor 

Ağa Han yarış atlarını 
satılığa çıkardı 

•••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• . • • • • • • • • . 
• 

Dünyanın en zengin ve tipik adamlarından biri olan ~ 
Ağa Han'ın bu hayvanlan satması, parasız kaldığına ; . 

• . 
• . 
• : ........................ .. 
Ağa Han, ı;eçenlerde bizzat 

ifşa etti: 
İrlanda'da ycti5tirdiğım en 

iyi taylarımı satılığa çıkardım; 
}alnız. kısrakları muhafaza ede
ceğim. Bundan sonra, hipod· 
romlarda yarış atl:ırım, hemen 
hemen hiç görünmiyecek er. 
Yapmak ıstediğim çok daha 
mıihim i 'er var. En küçük oğ· 
lum Sadret.ıin. llarvard Üniver 
sıtesini bitirmis bulunuyor, O· 
nu, Mısır H Pakistan'daki h· 
!erimin başına getireceğim •. 

Bu havadis yayılır yayılmaz. 
her yerde bü)iik bir hayret u· 
l andırdı. Herkesin kafasında 
aynı istifham ar belirdi: •Ata 
Han gibi, i mi efsaneleşen, e!· 
maslarla, platinlerle altınlarla 
tartılan, bu şahsiyetin, yoks:ı 
paraya mı ihtiyacı var? Pey
camber mertebesine erişen, diın 
lanın en zengin adamlarından 
bitı olan boyle bir kimsenin, 
en kıymetli yarış atlarını nt
maya kalkışmaın, maddi bir 
kriz geçirmekte o:dufunu ıö~
termez mi?a 

·Dıinyanın en kıymetli ya· 
rış atıannı yetiştirmek için sa
yısız yetistiricilcrl. ahırları mev 
cuttu. Bu yetiştiriciler, z.aferle 
neticelenen her yarıştan sonra 
hedıyclcr, primler a!ıyorlardı. 
Bir ço kmemleketlerde uf kan 
atlar yetiştirmesi, Ağa Han'ın 
muhteşem hayatının, zenginliği 
nin rekl8mı o uyordu. gözbe
beği gibi sevdiği yarış atlarını 
satılığa çıkarması, prestijinin 
ursılmasına sebep olmıyacak 
mı?. 

Buna pek ihtimal verilmiyor. 
Çiınku Ağa Han. son yılların 
en bahtiyar e!lilikleri ırasında 
bulunuyor. ~uanam altı sara· 
yı, büyUk bir hizmetçiler ordu· 
ıu nr. Yıllık geliri, a~atı yu
brı 500.000 do:ar. 
1 

Ağa Han'ın at yan larında 
kazandığı servet, inklr c· 

dilemiyecek kadar milhim blr 
yekun tutar. Yalnız İngiltere
de, Epsanı Derby'lerinde iki 
milyon dolar kazanmıştır; F ran 
sanın Prix de l'Arc de Triamp
.ke Derby de Chantilly, grand 
Prix de Paris'de kazandıkları 
ise, İngilteredekileri gölfede 
bırakır. Yarış atları yetiştir
mek hususunda, Ağa Han'1n 
en büyilk yardımcısı Ali Han· 
dır. Prens Ali Han, yarış at· 
ları yetiştirmekte. ttlann yarıı 
kabıliyetini anlamakta ıayet 

mahirdir. 
Ağa Han, daha 1922 de, ilk 

at yarışlarını kazandığı sıralar 

hamlediliyor 
. . . 
• • . 

•••••••••••••••••••••••••• 

Begüm Aia Dan, Pri-t de l'arc de Triomph~ mü abak:ı 111ı birin· 
cill.kle bitiren • Nuccio. yu, ağır ağır, yarış aha ına gotüı iiyor 
da. İngilterc'de ganyan Ji:;telc· hep ine sahip olan bu orıji· 
rinin başında gelıyordu. Atları. nal adamın ha)atı hemen he· 
nm en meşhurlarından biri o - men baştan sonuna kadar zevk, 
lan Bahranı, 250 dolara alınan safa içerıtinde, dünyanın en gü· 
bır kısraktan doğmuştu, zel kadınları arasında geçmiş· J 
Ağa Han yarış atı hususun· ıır. Bu bakımdan oilu Prens 

da ı.arfedilen paralara katiy- Ali Han, babasının izinde )iıru I 
;) en acımamıştır 17000 dolara melle çalışmakta, babasının 
aldığı bir yaşındaki Feridanı .muaı:ı.am ı.erveUnde ciddi 
hiçbir yarısı kazanamamısı ü· rahneler açmaktadır. Yans at· 
zerine 14 do:ara; 1927 de 14000 Jarının satılığa çıkanlın:ısında 
dol-ara alınan Amilcar ise 125 Gene Tiernev ile maceralarının 
dolara satılmıştı. bu yolda s~rfcttiği milyonla· 
Ağa ilanın yalnız lrlandada- ı·ın çok büyük tesir i olmu~tur. 

ki haralarında. 147 tay, 250 Ali Han, düşüncesiz, adeta . u· 
at, 140 seyi mevcuttur ki, bu ursuı bir psikoloji içersinde, 
saf kan attarın yetiştirilmesi babasının servetini har vurup 
için tam üç milyon ıterling harman savuruyor. Bakalım bu 
.sarfedilmiştir. çılgınca hareketıerınin sonu 

On milyon Müslümana bük- nereye varacak. daha nekadar 
meden ismafü•·e meihebinin dıinra matubuatını meş:ul e· 

f J • • 

daimi lideri bulunan Ağa decck? 
Han, buııün dünyanın en faza Ağa Han, bugün göıbebe~ı 
alikalandığı, en fazla tanıdığı gibi . cv~iği, tacının incileri 
şöhretler arasında yer almış· mertebc.sınde bulunan yarış 
tır, Dünya nimetlerinin hemen atlarını satmakla beraber, bah· 

tiyar olmasını, ve ya amasını 
herkesten daha iyi bilmekte· 
dir. Ç"i ren: Seyit Güleç 

~man Lisesinde dünkü 

1 
tören 

1stanbul Alman Li esinin l·e· 
niden faaliyete basladığı ilk ted 

Ala Han, ya&amanın zevkini enziyıde at yarıılaruıda buldul unu 
aöyler . Ömrünün 35 )'llı. yanı meydanlannda ıeçmiatir. 

ris senesinin ~ona ermesi dola· 
siyle dün sabah okul binasında 
bir tören yapılmıştır. Tören, kü· 
çilk öğrenci korosunun söylediği 
Yaz şarkısı ile baslanmış ve 
milteakiben İstanbul Alman Baş 
kon~olosu Dr. Schwörbcl, Tilrk 
ve Alman milletlerinin müşıe -
rek vazifelerınc temasla Lisenin 
ve birçok müşkilllere rağmen 
faali)'ete geçmesi hususunda 
Türk ve Alman hlikumctlcrinin 
yardımını şükranla belirtmiş ve 
okul Direktörü Dr. Steuerwald 
\e Yar Direktörü Besim Bey de 
müteakiben birer konusma yap 
mı~lardır. Bu arada keman ve 
piyano ile Haendel, )fozart, 
Schubet'den muhtelif sonadlar 
çalınmıştır. 

Katil olduğunu . 
iddia eden adam 

Duıusl Muhabırimhd~n 

Pancar Kongresi 
Yapılamadı 

R n•u d luhablrlm ltCff'n 

Hususi bir ihtimam 
göstermediğiniz f akdirde ••. 

Ankara, 12 - Cemal Görün
mez adında bir asker kaçağı şeh 
rımız Savcılığına müracaat ede
rek bir §Oforle uç iıstünde ya· 
kaladığı karı:sını Bursada öldür· 
dıiğtinü ve ~ !im olmak i tedi
ğini söylemistir. Savcılık tahki
'kat ncticrsinde, Cemalin öldür· 
düğlinli iddia etliği karısının h:.ı· 
yatta olduğunu tcsbit etmiştir. 

Konya 12 - Vılayetımiı:de 
ilk defa olarak dun llgın ilçe· 
sınde yapılan büyük pancar 
kongresi ona ermeden dağılmı~ 
tır. Ilgın, Ak~ehir, Çay, Bul\'a· 
din ve Karaağaç pancar ekicı· 
)erinin i~ıirak ettiti ve l 723 
delegenin hazır bulunduğu kon 
grede Ak~ehir delegeleri kon· 
grenin kendi ilçelerinde yapıl 
mamış olmasını hadise yaparak 
anla!'rnazlık cıkardıklarından, 
gündem okunamadan serl ve • 
elektrikli bir hava yaratılmı~· 
tır. Kongre ba ·kanı delegeleri 
sükuta davet etmi e de mu· 
vaffak olamayınca salonu ter
ketmiştir. Müessif bır bldiııeye 
meydan \'erilmeme i için kon· 
gre yerine kaza kaymakamı gel 
miş ,.e polis memurları gönde· 
rılmiştir. 

CiLDiNİZİN SiZDEN ALACAGI 

Hadi enin enteresan tarafı, 
ortarla bir katıl bulunmasın" 
rağmen öldüriılmüs kim e bu
lunmamaı.ıdır. 

Trakya'da yakalanan ca-

sus Ankarada 
Ankara, 12 (Anka) - Buıı· 

•lan bir müddet evvel Tekirdağ· 
da şüpheli görülerek yakalanan 
\ e bilahare yapılan tahkikat ııe
tlccsin<Jc Bulgar casusu o:du~u 
anla ılıııı Ahmet, diğer ismi ile 
Alek:.i, Şt'brimize getirilmiştir. 

Aleksi 2 numaralı garnizon 
mahkemesinıie alınan ifade.,fni 
müteakıp cezae\'ine . cvkedilmi~
tir. Ale.k i memıcketimiı:de gizli 
istihbarat yapmak, Tlirkiyeye 
pasaportsuz girmek ve ı.irah ta· 
şımak ~uçlarından tevki! erli!· 
mis bu lunmaktadır. 

Çalışma Bakanı döndü 
Ankara, 12 (A.A.) - 37 nci 

:\fı lellerarası Çalışma konferan 
sına i şt irak eden Calısma Baka 
nı Ha)T<'tlin Erknıen, uçakla 
şehrimiu dönmüştür. 

Nihayet kongrenin Akşehirde 
yapılması kararlaştırılarak del 
lcgeler dağıl ın ı~Jardır. 

Kütahya'da kaçak mermi 

bulundu 

Kütahya 12 (Hususi) - Şeb 
rımiıde kahvecilik yapan Mu· 
san ın evinde bu 0 ün emniyet 
memurları tarafından yapılan 
aramada 70 maner mermisi, 
beş kilo kaçak · tütün ve bir 
miktar kaçak sigara kağıdı bu 
lunmu tur. Kahveci Mu~a mah· 
kemece tevkif edilmiştir. 

Sayın halkımıza 
Türkiye Kömür satış ve Tevzi 

Müessesesi lstanbul Şubesi 
Müdürlüğünden 

28 5.1954 gün Ye 8718 !:ayılı Resmi Gazetede ne~redı· 
len Kömür Satı~ ,.e Tevzı Yönetmeliği uyarınca (1954/ 
1955) kısı te hin ihtiya!=ı Kok, Taş ve Linyit kömürleri 
dağıtımı aşağıdaki esaslar dairesinde yapılacaktır. 

1 - Dağıtıma baılama : 

Dıı!' ıma, 14.Haziran.1934 Pazartesi gunu ba~lanacaktır. 

2 - Kömür fiatları : 

Kömurlerin sat ıs Cıalla rı ~ecen sene olduau cibi. 

Cinsi Tonu Ti. 

Kok kömürü 
Taş kömürü :' 

69.-

- Marin lôve 4'6 . .4.5 
4'3.-- Tuvönan 

Linyit 

Parça (50+ 100 
Yıkanmış Soma) -46.-

liradır. Bu fiatlar depoda müşteri vasıtasına leslım fiat· 
)arıdır. 

3 - Halk soba ihtiyaçları : 

Evvelce kömilr dağıtımından Iaydalanm·~ olanlardan 
1954/1955 kı:ı- mevsimi için yeni beyanname islenmiyecek· 
tir. tlgililer ellerinde mevcut eski beyanname kuponları ile 
bağlı bulundukları ı;atı bürolarına müracaat ederek kö· 
mür bedellerini yatıracaklardır. 

Kömlirlerin, teslim tari hlel'i sıraya Ubidir. Sa· 
1 ~ biiro'arım ız, kömüı· fi<ıle rine teslim tarihini de kayde· 
deccklerd ir. Arzu edenler en son teslim tarihi için ~Un 
almak suret ile paralarını trslim gününde de yatırabilirler. 

4 - Resmi daireler, müesseseler ve kaloriferli 

binalar ihtiyaçları : 

Şubemizce geçen <:ene için verilmi• olan e ·ki karne· 
ler, Bahçekapı 4 üncil Vakıf Handa 1 inci kattaki ~erkez. 
büromuza ibraz editd:finde yeni karnelerle defistirile· 
ceklerdir. 

Kok ,.e Ta<: kömürleri kontenjanları l 3 ü ekim so· 
nuna 'kadar, ikinci 1/ 3 U Kasım. Aralık aylarında. Uçünci.l 
l/3 ü müteakip aylarda ol mak üzere üç taksitte verile· 
cektir. 

Stok vaziyetleri müsait olduğu takdirde taksit müd· 
detleri kısaltılabilir. 

5 - Satış büroları : 

Şubemizin halk emrinde ki satış bürolarının adresleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Satıs Biirosu Adru 

İstanbul ciheti Sultanmah mut Türbesi Belediye arkası 
Boyacı Ahmet sokak ~o. 26. 

Kadıköy 
Üsküdar 

Cukur B ostan Hasırcı başı ~okak No: 214 
Toptaşı caddesi Kefecidede Mektebi 
sokak N o: 14. 

Beyoğlu • Rıhtım cadaesi Kozlucahan alt kat. 

6 - Çalışma saatleri : 

Satı<: büroıarının çalışma 
Öğleden evvel 
Öğleden sonra 
Cumartesi günleri 

arasındadır. 

7 - Teslimat : 

saatleri: 
8 ill 12 

13 ill 18 
8 i11 12 

Teslimat, müracaat sırasına ~ore; Kuruçeşme, Üsku· 
dar, Kadıköy, Unkapanı ve Yenikapı Depolarımııdln ya· 
pılacaktır. 

8 - Vesika aranması : 

Müessese lüzumu halinde 1tömür alacak kimselerden 
hüviyet tesbiıi istenebilir. 

9 - Şikayetler : 

Müessese halkın kömilrünli tozsuz ve tam olarak ver· 
mektedlr. Bunlara veya diğer herhanıi b:r hususa milte· 
al!it 'ikbetler doit'udan doi'ruya 28924 numaralı tele· 
fona bildirilmelidir. (7514) 

Bu •aene L. i filimlerı : Çakırcalının Definesi, Kanlı. 
Çiftlik, KöroQlu, ÖldUren Şehir 

'"kırı~ık, pürüzlü, lekeli bir cilt ... 
gev~emi~, sarknnş adaleler sizi ol 
duğunuzdan çok daha ya~ı ve • .i~r 
daha az cazip gösterir. Halbuki cildinize bus~ -- r9~ı· 
ihtimam gösterirseniz ... banyo \'e lavabonuz 

8 ; 11 iı te•1 
gele bir sabun yerine PURO kullanırsanız 
kadife gibi yuınuşar ... çiçek gibi ı~ıldar.,, 

Karaköy'deki infilakın se \ 

bebi henüz anlaşılamadı 
Gakıta Necatibey caddesindekt 

97 numaralı beş katlı hanın bir 
infilak netice:.inde tamamen ~·ök 
tUğünü bildirnı:ş1ik. Çöken bi· 
nanın molozları henüz kaldırıl· 
madığından, ehlivukuf ht'yeti 
tetkikatı nı bitirememi;;ıir. İnfi· 
lakin •cbebi, ehlivuku! heyeti· 
nin raporu alındıktan sonra bel 
li olacaktır. Hadise) e el koyan 
Savcı Şevket Arbak tahkikata 
devam etmektedir. 

Tayin 

Ankara, 12 (Telefonla) - B:r 
senedenberi Ticaret Bakanlığı 

Özel Kalem müdürluğünü yapan 
Yasar Tokan is:etmcler Bakan
lığı Özel Kalem müdürtü=:Une 
naklen tayin edilmiştir. Ticaret 
Bakanlığı Özel Kalem milıliirlil· 
ğüne de Büyilk llil'et Mrclisi 
Kanunlar müdürlüğü memurla· 
rından Mecit Ataklı terfian ta· 
yin rdilmistir. 

Farelerle mücadele 

Ankara, 12 (Telefonla) - Ö! 
rendiğimize söre İstatistik ge
nel müdürlüğü arşivlerinde bu
lunan kıymetli ewaka ıarar ve· 
ren farelere karsı 15 günlük bir 
savaş açmıştır. Bu mücadele ne· 
licesi merakla beklenmektedir. 

Ege Denizinde manevra 

sona erdi 

Atina, 12 (A.A.) - Yunan 
ve İnı;ıiliz donanmalarının işti· 
rakiyle Ege denizinde be' gün 
süren manevralar dün sona er· 
miştir. ~Iane\Taya i tirak eden 
beş İngiliz harp ı:emi~I bugün 
Port-Said'e hareket etmistir. . 

Bir tepkili uçak düştü 

Mcnphis (Tennessce), 12 (A. 
A.) - Ses du\•arını aşan uçak· 
lar tipinden bir ıCutlas• uçağı 
havalandıktan az bir müdJrt 
sonra Menphis deniz uçakları i.is 
süne ait makinist okulunun bi
nasına çarpmıştır. Pilotla 4 yol· 
cu ölmüş!er, diğer 7 ki~i de ya
ralanmışlardır. 

Kaza neticesinde uçağın depo· 
larındaki benzin infi!iik etmi' 
ve çıkan yangından bina kiil ha
line gelmiştir, Bu e$nada tale· 
beler dışarıda bulunıiuğunılan 
binada can kaybı olmamıştır. 

Kadın kıyafetinde gezen 

bir emekli albay 

Grcat Neck (New York), 12 
(A.A.) - 62 yalilarında bir 
emekli albay dün Great Nrck'te 
bir sokakta kadın kıyafetiyle do 
taşırken yakalanmıştır. Emekli 
albay bu hareketinin sebebini 
izah ederken evinde kadın elbl· 
sesiyle dolaşmağı Adet edindi~i
ni ve bu kıyafetle sokağa çıkıp 
gezmek kararını dün l>irdenbire 
vermi~ olduiunu söylemistir. 

BOL KOPlJKLD - NEFiS 1(0 
t(LJ~"' 

Amasya yeni D. P. 11 lda- I ' d,,t 
re kurulu J BO J~ ;ı 

Amasya 12 (Hususi} - Fa· 111 ,,,.ı~ 
ruk Çöl'ün milletvekili seçilme iıı. sorsa ı.ıı / 
si dolayısiyle açılan Demokrat ı ıuerllll ;. 
Parıi il idare heyeti başkanlığı ıoo ooı~r .~t-,6r,. 

_ ıou ı..ı"'• ffP" v 'J</ na. bugun yapılan toplantıda ıoıı t a'l'IC,.. ., .. 

eski belediye başkanı Macit ıoo l'lorl:ıı ~ 2J 
Zeren, ikinci ba,kanlığa Hüse ıoo ors~o~' '4{6~ 
yin İnceli seçilmis'erdir. !: ~çrf' ıt~ JI'. 

Belediye başkanlılı esna~ın- ,., 1 ':. ff-
1 

t 
daki müsbet e. erleriyle muhi· ESfl~l"'rıı 
tin sevgi ve muhabbetini kaza sıvu • ı,r~" 

u 't Z . D k sıvas - ~ .. ..<0• nan macı erenın emo rat ı9<1ı peı:ı:ı>';.oı.ı ı 

Parti il başkanlığına getirilme 194ı oeın~;,-oıı1 

si muhitte memnuniyetle kar· ı94t X:~•'"" 
1 11111 d., •• 51 anmı, tır. :.ııııı ııoudıf'' 

Kırfehir tasarısı Bakanlar .Mııı: ~oıSJP~ ~ 
~fiil JJ•ııJ' .-

Kurulunda zıraııt s•ıı~j ' 
zırıı•t , r~.ı 

Ankara, 12 (Anka} - Kırse· 
1114

7' orın• 
bir, Kars ve Iğdır ilçesi hakkın- ı;:aıkıııııı• ..ı 
daki kanun tasarıları İç İşleri ıı::aııcıııın• l!Y 
Bakanlığınca hazırlanmış ve Ba· Kaıı.: ıııı;,_ıı 
kanlar Kuruluna scvkedilmiştir. ~= ~tı::J1~ 1 '1 
Bakanlar Kurulu önümilı:deki tD49 T•tır-"fıi 
günlerde toplanacaktır. ~ i:r,.ııs;fıııt 

Kurul iki tasarı üzerinde du- ı048 11eıı 1 
racak ve Meclise scvkc<lecektir. ~~";114ı ~ ...ı 

Iğdı? için gerekçe şudur: ıf.l4ı peııırtıı v.; 

•Münakale imkanlarını geniş· ıo.53 ~~&1 ,ı 
lctmek. • ıosı JJ&~ı AfY 

zırs&' nsllY-~ ~ 
işletmeler Bakanlığının zıraa' ~ııı' ·~ı:dl 

zıraat s' ,.ıt" ~-J 
tebliği )lerı:" ~ 

T.0. ti ~,ıd 
oartı" ,ıı ";' 
ObllpSl"° jlP' ,. , Ankara, 12 CA.A.) - Süıner

b:ınk İzmit Se11üloz sanayii mü· 
rssesesinden almak istedikleri 
muhtelif cins kağıtlar için bazı 
ihtiyaç sahiplerinin doğrudan 
dotruya Vekaletimizc müracaat 
ettikleri görül mektedir. 

Halbuki müessesenın imal et
tiği her cins kağıtlar herhangi 
bir tahsis veya tevz.i usulüne ta· 
bi olmayıp imalat nisbeUnde sa
tışları serbest bulunduğundan: 
bu hususta Vekaletimizin tavas· 
sutuna başvurulması ıaman kay
bından baska bir netice verme· 
mektedir. 

Bu itibarla kağıt satın alacak· 
!arın Vekaletimize de~il. do~
ca İı:mi tteki müesse eye müra
caatları lazım geldiği alakadar
lara bildirilir. 

Prof. Fuad Köprülü'ye ar· 

mağan verilecek 
Ankara, 12 (A.A.) - Öğren· 

cliğlmiı:c göre. Dış İşleri Bakanı 
Prof. Fuat Köprülü'ye sunula
<'"3k ilmi armağan müna ebetlylc 
17 haıiran 1954 perşembe günil 
saat 17'dc Dil ve Tarih - Coğ· 
rafya Fakilltesi büyük salonun
da bir merasim yapılacaktır. 

N. Ardıçoğlu cezaevine 

gönderildi 

.~I ılleı • cazetesinde ~azdığı 
bir makale yüıünden hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilen Nu· 
reddin Ardıçoğlu, d ün Ankar:ı' 
dan şehrimize getirilınİ!itir. Jl.r
dıçoğ!u, savcılıkta ifadesi alııı
dıktan sonra ceuevine iönderıl 
mistir. 
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W11ı - VA T AN 

\ıılaşılmaz bir muamma 
te n ı ~· !! edi)e rrl 1 Prof. F~hrettln Kerim Gnkay fstan-
t~ ''eni nzJrrsln@ ha~Jadıfı uman imar 1ıtarf'sinıf,. hi1· 

lıiy~lk~il• ~ ~pmak 1Aıım 11,liliğlni. bunu temine çılısara· 
1 'ıtıı~ti. l nıoır irlarrsi hııkkınıla ımın miiılıll't hiç hoşa 

11) ~'lı 5Öllrr i ltilnıl~ti. '\'Pnl \'ali ve Rrl,ıll) e ni inin 
} U.td ıığu " bu gihi dı'dikodulara • on nnnek i!ltrıl iği 

L •rctıı ,,,, . 
~ t ahrettin Kerim Gnkııy derhal i~P. 1ıa5laı11 n oldukça 
tthffıliklf'r yaııtı, Fıkat o ııımandanheri ııufrdilrn 

~:tınl'n 1 lf'rln el'an lııtrnlldiği ~ihl yüriimeıliği anla
it\ 111ln rn on delili \k"ım'da nlmıluğumuı hir halıer
~d• ı ınıı.ın anlattığına ~iıre Cihanglr'de ~ormaıtir so· 
b!Ort kattan fatla )uk rk bina :)apılmamıısı lbım J:I'· 

1 ; •rııa\'a uhibi he kat ) aptırmağı kalkı mış, fakat 
"4l~t. nıiirırııatı Üzrrlnc bunun nnıine l(f~çilml~. Şimdi 
~r 111n hr dtii'il, allı kat yaııtırdı!ı ı::önılunce mahal

' t, f'bbiisle hulunmuıı. Ru dl'fa incaat s:ıhihinln elin
~,!ıınu alınm ı mii~ud" kigıdı gör~lmıi . c:urte •Ru 
~~' dl 'e onı} or, • 

lı'lı ''"" bu nuıl olur'! ... ('ihııngir'deki hA ılice t ,.sAdiifrn 
llıııtır R •ı.• · •· .. •. 'J 

11 
• unun ıı .. ı ı:nrulm .. ~·en, on un,. ~l'çı tmt.yrn 

'\ e kadar hAdi~elH 'arıtır. iki 5t.nf' enPI Sişantıı$ın· 

1t•ddtı;inıt e rliırt katl ı bir apartımını iki kat ilhPsl 
ı .;'rilın t . katlar )ıı111lmı tı. O uman hun dan şlkiHl 

lııı adde ~enMir, 6 kat nlahllir.• r@\•ahı ,.,. rllml ti. 
hinadaıı ,.~nrı raddenin o ırlf~tnıhki hinılarılan 

'": k1111ı ~arıılmaı;ını mfi :udr t'ıfilmt!dl. 1mkin ı·:ırsa 
thı l'n ınü~naıte edilmedi. yoku öttki hi anın iki kat 

~~ ~eılr.n 171n Hrlidi! ... 
r due inin 1 teri el'an anla~ılmaz. bir muammadır. 

Enis Tahsin J IL 

llOKl~'l"n:K i Al> .\ M I~ YUZU - r.irle~ik Aınerika ha\ı ku\'· 
\"ellrrindrn Yarbay John P • .Staıııı dÜn)anın f'n ıir'afli uçan 
in anı olmuştur. J, P. Stapp \'Pni l\Ick .. ika'dı Alamogorrlo hııı·a 

rı,sunde )ıpılan bir (<'rriihcde ~ rni bir roketle anlle 421 mil 
ııur'atle uçmağa nıU\affak olmustıır. 43 ~a~ında bulunan \'o 
hına raaliyW)lc ilgili mc cleleri araştıran tıbhi hir lıioora

hıarın ba~k:ını bulunan Staprı hu tcrrühr' 1 hin.at lllJlarak 

...ı 

UÜURl,A IA - 1\nkarada ~ rni bir uıife~ e naklelıni~ bulunan 
1 tihb:ırat ıdlmiı ı:r,•et <:ürf'~ln'ln gıızefcmb:den a\ttlması do· 
la~ ısıyle •Yatan. l azı ailesi arkadaEl•n tarafından. dün Jlenlz
clllk Banknı Liman lokantuında bir öıı:tıı )f'.mr.ğl ı·crilmi~tir. 
.\rkııduıınııı 3enl nzireı;lnde de ha~anlar dllcrlı. Rulmde, 

ı;amlml bir hna lı;lnde ı:eçen dünkü toplantıdan bir an 
giirülmeklrdlr. 

Pakistan Başbakam'mn demeci 
<Ba$ı l l:ıcide> ı;in fa~ dalı memleltetlerin bu 

ür'ııtin insan u1Prlndekl te,irini ah\lndı dcncmi lir. \'arba~ ın 
hindiği roket digrr bir ba~ka roket tarafından havada lk~n bo • 
hıb fırtalılnıaktıulır. İlrride bu ı.Ür'atin 800 mile çıkant:ıuğı 

Öğleden sonraki toplantıda iinıit cdilnıtktt•ılir. Yukarıdaki reııiınlPr ~ür'at neıkrı.iııdr \ar-
Faik Ahmet Barutçu bir teklif ha) ın yiizıinıfe hasıl olan tr ... irler ıra'>t) le goriilınektcdi.r. 

Pakistan Başbakanı göri.IEUlen pakta dah;ı cdılmes.d·r. Bu hu· 
mesele!ere dair müşterek hır rcs ı;uıta mu~ıım \'e~ a ga) rim'llilım 
mi tebligınde neşrcdi eccğıni sin bır tefrik ~ apı rnamaktadıt.• 
lerıne ilhe ettikten ~onn go· 1\füteakiben l'akman Bafbaka 
rilşn_ıeler esnasında dünya sulhil nı ıkı memleket arasındakı kül· 
\C ın~.anlı~ mcnfaatlerınin dal· tıircl bağ'arını~ gelış irılmcsi j· 
ma ~ozon~ndc bulundurulduğu çın Pakistanda re memlcketimiı 
"!:1 ı;oylcmış, ıc~~vuı.I hır ı;:oı~:e 1 de hırcr komite teşkili h~usun 
g~ımc~cı: hır ~-u~af:ıa sı tcmı· da da karara \'arıldığını soru· 
nın tes!Sınde faıkı ve moral ha lan bır suale karşılık olarak bıl 
kımlar~a~ .ku\'\ctlı bulunulması dırt'n J;k clAns Mohammed Alı, 
ur~r~l.i~ı ııah ~lmlş \'C memle· ecre~ an eden görüşmelerde is· 
keıımız. ılc rakıstan arasında ce rsil mcselcsinın hah s menuu 
relan cd~n zoı;uşmclerdc ıkı l'd lıp cdilmcd ~i hakkındaki dı
memlekcıı bırhırıne daha çok #?er bir suıılı de c<!vaplandırmış 
)~k:nı7,şı~rıc~ +kararların alındı· \e baş'ı başına bir konu olarak 
ğ n b Jd rmış.ı~. değıl fakat dit?cr çe~i tli mesele· 

laparak parti içinde genis hlr _ .... _______ _ 
• Bu hu?usla hı.r bo1ge mudafaa lerin miiı.akcres: e~nasında fs· 

ı-ısıcm•nın tf'!sısı >olunda lapı • ratl mcvzuu'la da temas edildı· 
cı kararla;ın . da alındı~ını bildi· ğini bildırmiştir. 1 lahııt yapılmasını teklif elti \'(! r ~ 

bu ıckllf tas\•iple k:ır~ılandı. ren do~t l akı~ı.an. Başbakanı E· aGorüEmeler e~nasırıda ekono 
~on.omık Hı külturcl sahalarda n'ık sahada Pakıstanın Türkiye· 
ınkışa! sağlıyacak prcnsıp1 erdc den külliveüi m ktarda buğdar 
~ıutabakata \'arıldığını söylcmış satınalma~~ı hu~usları görlişül· 
tır~ı·· . . <iti mli~ • sualıne karşılık Paki~ 

Mec i . ı lahat yapılması husu 
~unıla haz.ırlanacak bir raporun 
gl'.'n~: idare kurulunca hatırlana· 
tak kunı'ta~ a gclirılmcsini ka· 
rarln tırdı. 
Şe\ ket ,\da'an 'ın teklifi üze. 

rine ismet İnönli'nün partinin 
lılarc ındc fii en ı;-alısmayarak 
fahri başkan gibi partinin lideri I 
kl'ması, genel sekreterin kurul
tay tarafından ddtil, parti mcc· 
ti i tara(ınd:ın scı;-ilmesi ve • U· 
lu • gazctrsinin 5 • 10 güne ka· 
dar çıkarılması iııJfakla karar· 
!astırıldı. 

Bunun için de iç tüziikte ya· 
pı'ması gereken taılillcrln genel 
idare kurulu tarafından hazır
lanması ve kurultay~ .sunulması 
kabul edildi. 

araya· Uzun bir konuşma yapan İs-
mrt fnönll Tanzimattan bu ~ana 
memlclmtc garpçı 1t>ma~·Ul'trlc 
muhafaı.akiır temayüfürin çarpış 
tı~ını, bunun bir mfiddct daha 
rle\ am ed er ini bugunkü hidi· 
c'erln bu tıırihl sel re göre mU· 

ta h~ı kap ettij!ini, çok partili 
rejimlerde ı:ünllik menhat'ere 
\'e tAriz.'ere 'kapılınmaması icap 
ettiğini. küçük menf:ıatlcre mcm 
lcket hizmetlerinin :feda edilme. 
ml'.'sl gerektığini iz.ah elti. 

Kurulların toplanma tarihi 26 
temmuz olarak tc.sbit edildi. 

Parti meclisi yarın gene saat 
10 da toplanacak Ye öğleye ka
dar çalışacaktır. Meclis toplan· 
tısının sona erişini mUteakıp 

bir de tebliğ yayınlanacaktır. 
Bugun alınan kararlara göre. 

parti mccli i kuvvet:i ve C. H. 
P. nin eski di\•an::ırı gibi bir 
uzuv haline getirileceklır. Yani, 
kurultay parti mccli ini scı;-ccek, 
parti meclısi de kC"ndi içinden 
\eya dışından gcnrl idare kuru· 
lunu, genci id:ıre kuru'u ıla gc-

~ ne! sekTetcri seı;-rrcktir. Bu su-
"~11 }\ıh . ret e gend idare kurulu ile ge· 
.. ııı~l'ıp at Erım, ncl sekreter arasında görüş ay· 
~ ~' e4 ~rar et- rı'ığı bulunması önlenecektir. 

' 

il aa~ er hep İnönü partinin idaresini bıra
• 1 tıra: Yıırıan karak lıder olarak kabcağından, 

Ilı edebile p;ırtinln politikası gen~!' ~ekrc
•ııet K., .. _ ter tuııfından idaı·~dıl~ktir. 

Uçuk şahitlerin ifadelerini 
ct 1~~1 kabul etmedi 

1 hıctd , ~lıı k b e) ı Bir ı;-ok noktalar l alandır, de· 
'•b a Ul et miştir. 
ltıı: tın d İkinci olarak dinlenılen Hık· 
h llır, tık ın~c- metin baldııı Yüksel Güner hA 

t t1 u~l'dcn ~~ a: dı e~ i a~ nl şeki de ıın~atmıs, \ c 
kltrın· e: UÇ aleti bıçağın kendi e\•lcrine 

l °'14.' 
1 

80) ait olmadıf!ını ı;Ö~ lcmisıir. 
~ '>hıı h Bır aralık kapıda duran \'C 

~· ~~\tsın:1 ı1!1 talat) adan henüı. gelen babası 
lijk l'1l ltık;u nı goren Yük.'iel: 
ı.'ltı l lOnra :t - B;1bacığım <leyip bağırarak 

~ '\~ il konu a ağ'amıığa haşlamı~ ,.e kosmue 
~ıı tıı şa· 

~.., ~ıı 1 a'ıp • ona arılınıştır. 
1 \ l lto ) u Lüt(' G . ' . d k' lı~ nusur· ıyc ergın ısnıın e 1 şa· 

~ ~ 11 lrı •cı de 0• hlt te Mefharet Akciğer gıbi hl 
~ti t<I llli)or- dise) i anlatmış ~ alnız. Uç $ahit' 

, l!llıla a· in Hadelerinde baıı ıeıatlar ııö· 
il 'Ilı-. riılduğü için. üçü bir arada l üı 

t ·~·t' bcıı bu· lr irmc l apılmıştır. 
Ctt,ııı~et l'd ın, Bu \ aıi~ ete gore, bıçaj!ııı sa· 

~~ d Yor nığın cebinden mi çıktı~ı \'eyı 
~ llo• hut MüzE?n·enlcre mi ait oldu· 
, ~ ~,,; sc g011 tu kati olarak teshil edileme· 

b,' ıle 
1 

henüz ın,•ur. 
~t k 1 kınct Ayrıca, bu şahitler. Nurselin 
~~~ 'Yınvaı Gıt buradan, beR adamla evle· 

ırnı k "' 
't ~e'l'lene i· n!rım, seninle evlenmemD de<ii 

1 ~' ~ dt lı n l; ni at•klamı$lardtr. 
< ~ t~ı 1f •ilen Şıh•tlcrden fs;met Yılmaz \ c 
~ ,:•h'la 

1~1lıl!t S<!lvinu Kuşluoğlu ismindeki ka 
~llıe, ~deıı blasıa dırılar oa ad ece ölüleri gördük 

~ ' L r el ı t t k '•r C"rın! sö)lemlşlerdir. Son olarak 
~ ~tıı 'Jtıı~!~~: diııl11ııileıı Polis memuru Sera· 

~ "'itte iltka· icttın Şeren hAdiseyi görmedi· 
ı kıra- ~ıni ölillerle karşıla$ttğını anlat 

t mı;t,r. 

ı ~ ~ bıı ır Şat.itlerin ifadelerini kabul 
lt ~!Ilı •de clın'ycn sanık Hikmet avukat 

'(llıtt adttı tuııcatını, müdafaa 5ahitlerl ı:ös 
~Q. t 

lil... ~rı-eoecn· Oltem(ftir. Duru~ma 
~~,ltllı 16 Hıız'ran saat 10.30 a talık e· 

ıyor, dilm.ietir. 

t;l.; ı::\'110\\'füt I:Kİ:".' TAIU.,\I. \r.J;\'I> \ - lln~kan ı:ısrıt· 
lın"t'r, 5 haman ı:ünü ~·aptığı bir tetkik ,e1hinde rrnsyha
nıa'daki bir ~ir&IJği dola mı~ 'e 1iraatçıla dan mallsııl· duru· 

mu hakkında b:ııhat almı r. 

Türk - Pakistan anlasmasmın tasdikli , 

örneği teati edildi 

• uteakıbcn hır gazeteci tara ıan BaŞ\'tkılı ~u ce\ abı \'ermie 
!ından. ~oru a~ .bölge mlidafaa tır: ' 
sıste?1ının tc~ı 1 )olunda hangı «Biz. meselelerin ana hatları 
trdbır!~r~ baş ~·urulacağı hak - ı.ı.erınde goniştük. Teferruata 
~_ın1dakı hır sualı • .M?hammed _A: pek gırmedık. Fakat oy!e Umıt 
ı Bu husu ta kat 1 bır aı;-ıkla t'd )Oruz. ki, Paki•tan önUmüzdt-· 
~ada hul~namam, fakat bo)le .ki sene kendi ihtiyaçlarını gıde 
bır Jımcmın kurulmasına inanı· recck miktarda istih•alAt lapa· 
yor~ ve bu husu •a her turlü b lccek~lr ... 
tcdb re başvurulacaktır• di~ e 
CC\'a plan d ırmıştır. 

Sorulan bir dığer sualde şöy
le) ıli: 

- Gerek siz. gcrrkse J\frnde· 
res ~ aptı ınıı be) anatlarda ıki 
memlC'ket arasında ımzalanan 
dostane işb rhğı anlaşma•ını 
başka memleketlerin de gırmesı 
ureıiyle bunun genı•leti'rne!i 

lüzumunu i 'erı sürdunüı, bu ka 
ti l midir \C hanı: mem'rkctlcr 
bu .Pakta gırebilcceı{ıerdır? 

i\lohammC"d Ali b\l sua c 
cc\abı \crm"st'r: 

•Gerı;ı bu pakt iki taraflıdır, 
fakat çok taraflı bır pakt hali· 
ne kalbedi mc.si imkanları her 
:zaman iı;-·n mc\'cutıur.ıı 

Dil!er ual'er şunlardır: 
- Türkil e ile Pakistan arasın 

da imulaıımış olan dostane ir 
bırlığı anlaşınasına Afganistan 
ile Pakistan arnsında ihtilaf mev 
zuu olan Pakistan meselesi, na 
sıl telif cdı ebıltCP.ktir'.' 

- Bu menu haizi ehemmb el 
def! !dır. Kı•a bir zamanda hal· 
led lccektir. Öyle iımit ed 'l oruı 
ki, Efe-:aı istan bu pakta girecek 
tir. 

- Do u l'ıık " an kı .a bir %4 
manda endı par amenter rt.11· 
mine kanıJabılec'k mıdır'.' 

<Rası 1 incldf') ı tiğini kayc\etmekle ben de si- Bu pakta ı:lrmrsl11i tA\ sıye ve 
~irı:i ,.e ıkinci daire umum mü z•nle bcrahr.rim. ,\Tamızdaki hu umit eıti~iniz nıemlekct'crlC' or
dürU Orhan Arbel, · Pakistan 

1 

kiilıürel, ekonomik, askeri Ye ı ta Şa~k!aki .~alnız. İslam mcmlc 
ıarRfından da Başbakan l\fo· lPknik i~birli~inin bize yükle· ketlcrını. mı kastediyorsunuı, 
hnmmed Ali ile hcr:ıbcr Başba diği ağır ınes'ulıycti ıniidrlkiz. yoksa dığer cfe\•letler de gire· 
kanlık umumi kitibi Aziı. Ah· Bi7. bu adımı, b:zim hayat gli- hi'cc·c~lcr mıdir? llakkınılaki di 
mrt, l>ışlşlt'!ri umumi katibi A. riişiinıUzün ve demokrasi ve ğ<'r. hır suale de Başbakan şu 
Rah·m Pakistanın Ankara bü- hürriyet ideal'crimizin tahak· şekıld.e cevap verm şt'r: 

- Bız Doğu Pakıstanda pir'" 
lamemcr reJıını yıkmadı . Ana 
yasamızın tanıdığı haktan 11•tila 
do ederek merkl'zi huktımct ı· 
dare.1 i ele aldı. l\fec is• da ılma 
dık. Z ra ı;ok kısa bir müddet 
ewel halkın arzusuyla işbaşına 
!:t-'m'ş h ı r Meclisti. Doğu Pı;kis 
ııındaki hlikıımct komüııızm Hıh 
hkc ını iınli> cbilecek bir durum 
da dcğıldi. Tcmcıınimız. kıça bir 
ıamaıı soıırn Doğu PakL~ıaııın es yük elı;-iliğirıt ta)ini mukarrer kuku iı;-in atmış bulunuyoruı.. dfühlm .ol.an esaslı b~r m~da· 

olan Mian Emuniddin, Pakistan Sulhün muhaCaz..ısında ku\'ve faa ~ıstcmının kurulabı•mcsı ı· ki hale ~~mesıdir,. __ _ 

ma lfihatgiizarı füyazlil Hasan timôzi hissetıireceğimiı.den ve 
\'e ataşcmilitcr albay İsmail tahakkümün her şekline karsı 
Han hatır bulunmu lardtr. müdafaa sec\di teskil edeceği· 

\nlaşmanın musaddnk suret· m'zden cminlz. Bu yolda daima 
!erinin ıeaı'sini miitcakip Baş· iki kardeş gibi elele beraber 
bakan Adnan .Mendcre'\ n.; ba· yürüyeceğiz.• 
kan Mohammcd Aliye hitaben Pakhtan Ba;.hııkanı hartktt 
şu kısa konuşmayı j'apmıştır: etti 
•- Aramızda çok uı.un za- Ankara 12 (A A.) - Hükü-

ınandanberi me\'Clll olan dost· meıimi7.İn davetlisi olarak res· 
luk \'e kardc lik münasebeti!"" mt'n memlekcıimız.i ziyaret et· 
rinde böyle bir ileri adım kay· m<'ktc olan do't Paki~tan Baş· 
dedilm"ş olmasından dolııyı vekili eksclAns :lfonammcd Ali, 
Ti.irk huklımcti ve Türk mille· refikası \'e beraberindeki ze\'at 
ti çok bahtiyardır. Bundan böy hu akşamki Ankara ek~presine 
le münascbctlerimiı., hıı kıymet bağlanan husu~t bir ,·ııgnnla İs 
li \'esikanın tayin eıti!!i çcrr;e\'C tanbııla lrnrcket etmiş'erdir. 
iı;-inde ı;ok sıkı \'C resmi b'r şc 
k·ldc inkişaf edecektir. Biz dost 
\ c kardeş Pakisıanla imzalan· 
mış olan bu \'esikayı ilk adım 
lC'liıkki etmekteyiz, \il kısa bir 
zamanda btLnun çok mes'ut in· 
kiş:ıflar kaydedeceğinden cm·n 
bulunuyoruz:. nu kanaatimiı. si 
zın ve beraberinizdeki muhtc 
rem ZC\'at•n memleketimize yap 
t ğınız zıyaretin \'erdifi intiba· 
la Ye hu ziyaretten faydalana· 
rak )apılan yakın temasların ne 
ticesiylc b:r kere daha • tcey· 
füt etmiştir. ~fcmlckct;mize 
karşı gö terdiı:iniı kardeşlik his 
~ilatı tczahürlerinrlen dolayı te 
şckklirlcrim'ı.i arz.eder 'e bu· 
glln musadrlıık suretlerini teati 
etıı~imiz. nnlaşmanın memleket 
lcr'miı \e dunya sulhü için ha· 
yırlı olmasını Cenabı Haktan 
ni) nı. eylerim.• 

Paki tan Başbakanı l to· 
hammcd Ali Başbakanın bu hi· 
tabcsine şu suretle mukabele· 
de bulunmuştur: 

Türkiye ve 
Yunanistan' a 

<Rıeı 1 incide> 
dan kull:ınıtmıeıı. Ucaklar ''eril 
mcden once Kanaıl:ının ~n kuv· 
velli Orrnda motörlerıle teçhiz 
edi!f'cektir. 
Gönderilecrk A~keri ~talzl'me 
A~rıca ordu tara!ından dün 

gece bildirildiAiııe ~öre, Kana· 
da bu ay içinde karşılıklı ~ar· 
dtm anlaşınası mucibince yedi 
NATO memleketine a keri mal 
zeme 'öndr.recektir. 'Ialz.emc -
niıı büyük kı mını silah ve cep 
hane te kil etmektedir. Gön -
dcrilccek memleketler arasında 
Turkiye, Belçika, I.ilksemburg 
ve İta!~ a bulunmaktadır. 

Ruıyada para sarfedilme 

si tavsiye ediliyor! 

•- Pakistan \'e Türkiye ara· .Mnskova, 12 (A.P.) - So\'ycı. 1 61 ndaki bu anlaşmanın imı.asın ler Birliğinin t~kl başkanı rlı.ln 

1 

dan Pakistan hükumeti ,.c mil· sendikıılardan azalı.rını daha 
lf'!i ne en ııı siıler kadar mes'ut fa7.'a pıırıı sarfrımeğe le&\'ik et· 
ve baht'yardır. Memleketleri- mr.lerini istemiştir. KrC"m'in•lc 
miz ar.ısınrla da:ma mevcut ol· yapıl;ın S"ndikal:ır top':ıntısında 1 
mııs hıılunıın kardc,.lik ınlina· konıı~an Xikol:ıi Sh\'rrnik, kııpi· 
seb~tlrri bu anlaşman•n akdiy t:ılist mem?l'kei'crdc olrlu~u gi. 
le fiiliyat sahasına çıkarılmıs- hi, faıJa para sarfeıtilml'•iııin 
tır. istih alin artma~ına imkan vr-

Yalnız. bizim ve sizin faaliyet rere~ıni belirtmi~tir. 
ler;miz. leh;ne de~il, fakat bU· Sh\•crnlk, Malcnkov hük<ımc· 
tün sulh~C\'er memleketlerin tinin mıfaıa~:ıra dııh" fazla is· 
mrnfııatlerl lehine olarak her 1 tıhlık maddesi vcrerı?k iıcılerin 

1 
iki memleket aruında çok sı• daha faıla para hıırcamıılarını 
kı l~b'rl ğl yolunda. bu \ esika· teşvik edeceğini de i!A\'e elmi~- 1 
nın ancak ilk adımı teskıl et· tir. 

v 

,\ TLETIZl\1 - Dun )apılan .\tlf'tizm mıisabakalarından 
gorlinlis. 

" -

KLOROFİlliRA DYO Li N 
I< ullanınız I 

·~·~ /. .'!: Kt.;OROFİLLI RADYOLIN 
~~ Nahoş ağız kokularını 
_,,.- giderir 

/J.·:.JA.: KLÖ~-ö~il~ı ~;ovÖLI~ 
~ Size beyaz ve sıhhatJı 

dişler kazandırır 

(},;,dkii KLoRôFiliXR.;ö"voLIN 
~ Dişlerinizi çürümekt n 

korur. 
• • •• • • •••• 8 • 98 • • 

S b h. ö{ıl , kşam, her yemekt n onrı dit! rtnızı 

KLOROriL Li 
RADYOLi 

il fırçıll!lyınıı. • •••••• 

Türk bahriyesinde 
<Bnsı ı lnr.Jdel 

&üterek memleketinizi terket· 
mit ve ıkı ~ ıl sonra da • •ew York 
ta cilmilf Başka b r r \'a)cte go 
re dul karısını hUkQınctınıı son 

B. Milletler Atina 
Basm temsilciliği 
Açıldı 

ndan maaş bağlamı . Bu du • • <Bası t lııctdel 
dukI,rımın ne drr,ce) c kadar miş Aiılletler ba)TaCı çekl1miş 
.doğru olduğunu b.lm ) orum fa ,.e ba,ta bat"dosu bulunan b:: 
·at bu konuda ma umat topla· I ask·rı kıta ıhtıram duruşu rap 
mağa. ı:alı~ı~orum. Sı~et bu hl· mıı ır. Çe'enk konduktan ıo::a 
ka)e doğru~ a, J\ana.ıiahları fOk mıl 1 marşlar cılınmış ve Sınan 
~ iı d r «I <: b r ~ a ı bant:· Ko\'}e ıhtıram kıtuını teftış et· • 
lu' ahıl!'ccğımı tımll) omm mi•tır 

?ot ~. Tr mb c n b zc n " tundan sonra te!ll!llc 11ıın bu 
tı m a) etlerın ne derce'(• t"ı:çe· lundu u bınadı a~tlı& toreni )'I 
ğ" U\ ı:un olduğunu oğrf'tlmek pılmıştır. Bu toplantıd& Yunan 
ma sad \le ~aoİığunı nışı~'er Baka.,lığı ~1üstcfan A· 
Un ~ımd ık mU•pct b f1 _ lcks s Kyrou, matbuat umum 
elde edemliriilş bulu11.u nruı. l\lıidurü Betos. Amerı anın Yu 

nan ıstan E cleı Carnon, I.srail 
Elçis', Türk Elı;-11 ğı MUs•e • 

Mardın. Eltılık er· 
yangın ol karı ParlamP.nto Ata arı. Ü· 

Cbic.ago. 12 CA ) _ un iC n ı \e~gite mensupları, T~·atro, 
ce ııc.kız. ailenın lfarınd ıfrı dö:rt ) crlı 'c ~ abarcı basın müml!s· 
katlı hır b na} 1 harap eden qın ıs 'ler haıır bulunmu~lardır Top 
gın net ccsındc a u kı~ı o!~ii~ lantı Sının Korlenın nutku ıle 
.\e sok'z. kışı de ağır ~urette ~a· a~ılmıs. bun~an sonra. Dı~ı=lerl 
ıralanmı tır. ö uler arasında liı;, Bakan ığı l\tu,te•arı K~Tou, İs· 
yaralılar me.1 anında ise dô!'t raıi Elçısı Turk e çl1iği ıuste· 
küçuk çocuk bulun,nııı tadır. A- çarı fard n konu~malan ~ ap • 
le,lerın bına,11 çabuk sarması U· mı~ ardır. 
ıerıne itfaı.1 ecılcr, ~angını son· I B rle•mı~ llhlletler basın ve 
dunn,.ktcn zı~adt, IelAkcte uyur ,la\ln 1ems11c1lı~ı bilro!unun ba§ 
kcn ma nız kalan hına halkını lıra faa ı) etı. Turk, Yunan ve 
kurtarmağa s-ahfmışlardır, İsraıl mcmleketlen arasındaki 

Doğu A lmanya tütün kültur bağlarının ku'" e·lenme 
sını sağ' ama \e bu memleket· 

olacak lt-rle Bır e~mt§ Mılletlcr arl!ın· 
da bir fıkır kôprüsU kurmaktır. 

iz.mir, 12 Cllıısusi) - Doğu 
A manya için on milyon liralık 
IUtiin alacak olan heyetın Bu~ Borneo'da sarı yağmur 
adan şehrimlıc gr mesi hekim· 
mckıeodır. A man he etinin sa ya§dı 
tın :ılacaj!ı kapa UllUnleri pira- Jıkarta, 12 (A.A.) - Borneo. 
s:ısında şimdiden kıpırdamalar nun gUneyınde Amuntaı'de san 
başlamıştır. Sıcaklar artma~ın- 1 yagmur.•rın Hndığı b!ldırılmek 
dan lıman~a~ tUtUn ı;cvki)altna tedır. Bu cnar ha kının flmdıye 
ara \'c.rılmı~tir. Amc:ıkan c\'!;a- kadar gormcdlğı bö le ren.ı>:i 
fındakı tutunlerın pıyuası bu )af:mur A ~ada son defa ~ağdığı 
yıl mutattan daha erken ba~'a· bi'ılirılen rııd~oakm·ııe:i )a~mur 
yacaktır. • lıırdan olması endıeesını urat· 

Bu yılkı tütün mahsulü umu- mı~tır. Jakarta MtlcoroloJı d.ı
~ı)et o normal ınk ~af halınde ıresinin fıkrınce, bu ~atmurltr 
dır. Rekol e miktarının geçen \olkınık araıı mensdı kükU, 11 
ıı;~ncdcn faz.la olacağı liÖl lenmek 1 zl!rre trl havı bu.utlard::n ıleri 
tcdir. 1 t:elm•ktedır. 

İlôveı11f%deki b11lıııacn11ın 
lıalledilı11iş şekli 



-·- VATA~ 

GENERAL. ELECTRIC 
markasına 

ızım 
13 Batıran 19:;4 Paıar 

A/liKARA 
'1 211 Açıllf Ye program. 
'T.30 Oünaydın 
8 00 Sevilen şarkılar 
8 30 l\.I S Ayarı habezlıır n ha· 

va raporu 
il 4S Pazar sabahı me od! eri 
O 00 O n t.a aları 
il ili Hatif ~ rkllar. 
o 30 Fahrtn Caner. 
ll O Kadın H& •e az top.ul ıu 

10 ıs Karadeniz huaları 
10 30 Sadi Ho .. 
11 00 Daldın dı a. 
11.30 PAQr ate ı 

12 00 Aııku ııaatl 

12.30 Turttan aealer 
1300 M A an •e habu u 
13 ıs Bo uo Samba ... mambo.ar 
13 30 Ö e ~" CLt.!I 
13 4S ?Atin Amerika danı ortt t• 

ra arı. 
J4 00 Han. raı:>oru a m ı>ro.,--ra 

mı Te kapanı.ş. 

*** 16 ~ Açı lf n program 
17.00 Envu Kapelm.an •• ar .. ada 

ıarı 

l7 30 lllu att r :\lı:ı;tın. 
17 4S in z (mahur taalı). 
18 30 Radyo ııe tn;Utzce 
lB 4S Eı;en Altan 
1 00 M s Arnrı n ?ıabuler. 
19 ı Tarihten bir Japralı: 

19 20 B et • Arluienne aü!U •• 
Berllo • Konan unrtürü. 

10 4S Necdet Varol. 
o ıs Radyo ~ eteı:. 
O 30 Kıı:a apor haberleri. 

20 :ıs l te in calalıın. 
"l 4S Plalı: a bUmU. 
2l 00 Ca •e dana 
22.30 Don Ollllı l}ıu untonııı 

22 4l r.ı e. A arı Tc habertu. 
23 00 ~ram Te kapanı 

İSTA 'BUL 
12 S7 A ılı~ n pro;ram 
13 00 Haberler. 
ı:ı ı:ı Saz eserleri (Nutıar TtkJl.1 

• Ercümtnt Batanay). 
13 !O 'li lyglonlat Hana \Vllk. 
13 43 Perihan Sözer!. 
14 ıs Dana •e caz oıu ğl 
14 40 Sen ıUrkUlert tümH' 
ıs 00 Ludwt nn BeeUıo-ren Trto 

•aoı maJOr• Çalanlar: Terd.1 
Btau:er (Piyano) Emine E
rel (Keman) :t.ıuut Cemil 
Vlyolenacıı. 

.15 20 Nadir Hilkat Qutha. 
Cl5 45 Johann Strauas'dan U:I U· 

., rttır cÇlngene Baron> Ti 

•Yaraa&> • 
J6 00 Mucip Arcıman. 
16 1.5 Beltlita radya.u aen!ont or· 

kutraaı a ı Pctcr Çaykonltl 
•Romco eL Jullette• uver· 

türU bl M Poot •Orkestra 
•e \"tyolonael ıttn kont~rıo 
parçaaı• e ı Plor Al:paerta 
4Caprlcclo• idarıı edenler: 
:Pranz Andrc •e o. 5tenıefeld 
vı101on.seı aoıo· J:dmond Ba 
7ena. 

l'T 00 Tülin Korman. 
17.30 Daruı m ızı41. 
ıs 00 oınıı • ÖC:fcncl a U. 
lS.4.. Çoculı:lar ltln müzb .. 
19 00 Haberler 
J9 15 tl'ntnrute korosu 
Cl9 U Ne arzu eduııentz a) w. 

F<;k, •Abraxas• ır.ıltlnden l· 
Jı:I dana b} Weathul7, •Ar· 
kadaflm• e) o. Verdi •Rl&O· 
letto• arJ& dl J. Brahma, 
cBallad> e) O . Verdi, Alda> 
Marş t) Purcell •Periler n 
Çobanlar> ı.l Bela Barıoıı:, 
•Ballı: Hanlan~ uzerıne Ron 
do 

:O 1.5 Radyo ı;a etut. 
.:o :ıo Ahmet Çağan 
20.50 Bunu duıdunuz mu1 
'ı 00 Şehlrcle bu h&J'ta. 
111.ıs Sııvllm.lş piyano melodller1 

(Ferdi Stau:cr). 
21.30 Spor haberlu 
:ıı u Saz e.erıerı ı Vechi• Dural 

I etUn Ökte). 
.22 00 Radyomuzda bir m1Aflr nr 
22 4S Haberler 
22 10 Dlnleytcl ıateklerl (Tiirk mu 

•ltlat). 
;?3 00 Proı;r&mlar 
23.0S Oüztl •esler • Oilztl melo

dUer. 
23.30 Dans mUz1~1. 
2400 Kapan 

iz 111! 
• B •\çUış ve pro.ramlar. 
it 00 Oyun han an 
O 10 Gü el ae"'1erden rkılar 

(Türk mu81k1all 
1.30 l~lrde gecen haf a 
Si 40 Nıışell sabah muı:ı.ı. 

10 OD Kadın dlnleJ1C1ler lçlıı. 
10 15 e t.ran ö er. 

nuzılolabı dı)arı .\ merıka· 
ela Lil,. en makbul \ C \ti~dt: 
'uz iıınıat edilen huzdolaln 
c ;E~ ım \ L ELECTR I Cıir. Ha 
len 3 mihon G-E huıdolabı. 
l ı. enecle.nberı en ufak hır 
ar11.a dahi ) apnıadan e .. ıı. 
edasız ı;alıamaktadır. 

-------------------------
GENERAL ELECTR IC uruL. 
hir c;ama~ır ınakint>•i değifdır, 
fakat en üLek kalite r.\ladı
,dik bir ı;aına~ır ınaJ.int>"ıtlıı. 

Uzun ene 1 eq;ec;tik ten on nıd ı r JLJ~~;;;::::::::========~r ki G- E c,:ama.ır makinP .. irı~ 
\erdi~iniz paranın nP kanar 
helal olduğunu anlı acakwıoı~. 

ER L. ELECTRIC 
buzdolapları ve çamaşır makineleri 

Umumi Mumessılı: KQÇ TİCARET T. A. Ş.ı(Ankara • lstanbul ·Eskişehir) 
l\lurac:ıat \e Satı: Y t>ri: BEYOGLU ŞUBESİ. L:Liklal Cad •. No. J l<J ·Tel: 45207 

LA R 1 

Ana sütünden sonra 
en besleyici Gıdadır. 

T. C. 
T BANKASI 

Beyoğlu Su besi 
...:> 

Liralı 
Kumbaralı tasarruf hesabı açtıranlara 

4 laınbalı 
KUMBARALI RADYO 

vermektedir. 

Tafsil6t için Giıelerimiz saat 9.30 dan 20 ye kadar 

emrinizdedir. 

(7256) 

UMUMt ARZU ÜZERiNE ı lst. Lv. Amirl iğinden Verilen Askeri ı 
K1taat llônları 

S 1 R 1 'l'rabzon Of Rize, Gumüşhanc, Ba:-;burt, I<..'rzurum, Er· 
z"ncan :ıra· nd; 2100 tonluk yi) rcck, ) cm, yakacak nakl" 
kapalı zarfla cksıltme) c kon mu~tur. Ton. kilometresi 17,5 

Tenzilatla Halk matineleri yapıyor 

14 Hazıran Pazartesi ,ununden itibaren Cumartesi ve 
?az.ar harıç hergün saat 17.30 da; 

Fıyatlar: LOC • .\ ve HUSUSİ ko'tuk 6, hususi numa· 
ralı 4, b rınci me\ki 2 lira . .Ayrıca: Her mevkiın talebe 
!ıyatı vardlr. 

B Jetler Atlas 'e Marmara ınema .ırıyla s rkıe satıl r. 
Suaı eler tene 21.15 dedir. 

Geceleri her tar.ılı bol otobus uıdır. 

Daktilo Alınacak 
l - Fabrikamıı sa~manlı ında çalı~mak uzere bınnci sı· 

nıf b r daktilo alınacaktır. 
2 - Talipltrin en ıcç 21 H.zır.:ı.n 1954 ı:unune kadar Fabrı 

ka Müdurlüğline dilekçe ile mli.racaat etmeleri ve 21 Haz.ıran 
954 ı:ünO saat 9.00 da Fabrikada yapılacak Dlktılo musabaka 
ımtihanında haıır bulunmaları lazımdır. 

luracaat edenlerden İngilizce bilen er \ e tah ıl durumu 
yuksek olanlar tcrcıh edileceklerdir. 1729 - (7584) 

10 U Zeki Oauz, 
l1 15 Mfictkll bir hlkt1e. 
11.30 Ktmal Mınrlı. 
12 00 Yarının •ODU. 

*** 14511 Atili. 
ıs.oo Güzin Erıün 
15.20 Ba$lıca proıramların u.uımı 
1$.:23 5li:lp Parrtl n Ton1 Fonta• 

ine. 
ıs 4S Radro mandolin topluhıtu. 
111 ıs Promenenade tonıı.er orkut 

raaı. 

ıuo Pazar konaert (Türt muaı
ktaı). 

17 u Celil fnce ~• İbrahim ôıgttr 
17.30 Moun.: KUc;ük blr ıeee mil 

ıtljtt. 
1'1.ts Radyo rurı türli:ülert koro· 

au 
1a ıs o..naeceeıım. 
ııuo Al ettin Şen.50J. 
ıo 00 Haberlt.r. 
19 15 Incuu: (ON&k fulı). 
20.00 Ll&Zt La C&mpanella Ye 

Steccato Etüd çaıaıı: J.rtbur 
ııublıutein. 

20 ıo RaCIJo • por. .. • .-....-:..--

,o.ıs nad)'o cazetesı. 
20.::0 51.z1n ıcın seçtll: (Türk mu· 

ılklal) • 
21.00 Sanat dUn1&1ından haber• 

ıer. 
21.10 Talnıa ıaılarla m11z1k. 
21.:S Beethonn: Pastoral senfoni 
21 5S Yarın ne plştrellm? 

22.00 Emin Gündüz. 
22.30 Proeranı n yarının ıonu. 

*** TEK:\!'İK U~fVERStrE 
20 111 Açılış n Ti.irk mua1Jtla1. 
:ıo 45 Haftalık s:ıroııramuı takılı· 

mL 
20.SO Adam: cıtral OIUJdım> U• 

•ertürQ. 
20.58 Lcbar· •Tebusümll!r dlJlll'l> 

Operetinden m'lodlltr 
21 ıs Job. Btrauu cÇtnzr.ne Ba· 

ron> operetinden melodiler. 
:ıı.30 SUppr.: •Hant aunrb uver· 

türü. 
21.37 R. Strauss · •Der Ro enli:a

nller> Operasından nıa. 
21.<l7 Te.ı:ıor nudl Schur~e'den 

Meıocıııer. 
22.00 Pro~ n kapanış. 

kuru,, tahmin bedelı 64512 lira, geçici teminatı 4466 lira· 
d r. ihale i 5/Temmuz/954 pa~rıe ı saat 11 de Trabzon As. 
Sa. Al. Ko. da ) apılacaktır. Şartnamesi kom yonda goru· 
hir. Teklif mektuplarının ihale saatınden bır aat ene ınc 
kadar kom "s:ı ona verilmesi. 1649 

Rizenın GüncFC ile Çayeli kazalarında a~r ayrı ki a
det As. Şubesi bınaları .}eniden inşn ctt ıılecckt r. Kapalı 
zarfla iha csı 5 i'emmuz/954 paıarte • saat 11 30 da Trabzon 

s. Sa. 1. Ko. da ) ap lacaktır. Ke.ıf bcdelı l 12,;l49 O! Hrn 
geçicı tP.mınatı 6865 lırad r. İhalcse gırmek sıeyenler komıs· 
yona mLiraraatla )eteri k bel"csi alacaklar 'e ıha eden uç gun 
eV\cl bel"eler nı kom S.)'ona \l•rereklcrdır. Ke-ıf \C şartname· 
!er kom ssonda görülür. Teki f rnektuplaıının ayni gün saat 
9.30 a kadar kom ıs) ona vcrıl mesi. 1650 

(1649/1650-730-4) 

* Kap.ılı zarfla 22 ton taze kabak 17.6.1954 ~nu saat 1615 
de Ho.deı e \ . Sl. Al. Ko: da 5atın alınacaktır. Bedeli 5500 
lıra Keçici temınatı 41'.?,5 liradır Şartnamesi Ko. da görulür. 
'Teklif mektuplarının ihale saatınden bit: aaı evveline kadar 
komis)ona verilmesi, (1618 - 7119) 

* s. 1htı~nç ıçın 600 to kuru o kapalı ıaıfla 5 I' mmuz 
1954 Pazarte ı aat 16 da Samsun As. Sa. Al Ko da satın :ılı· 
nacaktır B~dclı 90000 lıra "eç cı tem•naıı 5750 · hradır Ş.ırt· 
namesı komlS\Onda \C öğledencncl Ankara, l t. Lv. A. 1 an 
kısmınd:ı görulur. Teklıf mektup arının ıhalc saatinden bir .a· 
at CV\ eline kadar kom is~ o a H rilmcsi. 1682 - (7381) 

Ankara M.M. V. 2 No. lu Sa. Al. Ko. 
Bask.dan 

• 
As. birlik ıhtıyacı "çln Ankarada gosterilecek yere teslim 

şartiyle 6 a'tı kalem tem"ılik malzeme 1 kapalı zarfla sat n 
alınacaktır. Muhammen bedeli 19998 on dokuz bın doı>uz \uz 
doksan ~rkız liradır. Gcçicl teminatı 1500 hın beş }UZ lıradır 
ihale i 1761954 pcr,emb"' ı:rünu saat 11 de Ankarada M. ı . \' 
2 No. lu S::ı Al, Komissoounda yapılacalmr Ev af ve şartna· 
me 1 her gun komisyonda 'e f stanbul f,v. A. ilAn kısmında gd· 
riilür. Taliplerın belirtilen S?un ve saatten bır saat evveline ka
dar hazırlavııraklan teklıf lt"e!ftuolannı makbu., .,., .... ~ .. ' "'tleJ 
komisyon baskanlığına verme le rı. (6771-1532) • 

GUNEŞ 

KARŞI!. 

• • 
EDiLMEKTEDiR 

KAMYON TİPİ 105 MODEL ViNÇLfffl-
~ .~ 

P & H in nezareti altmda Avrupa'da imal edll111 

• Hızlı gıder • Serı çolı~ır • 1 O ıon yuku lı.oloyto kaldırır 

• Holııo çılığınden mamul, nokılde holıf ve doho ,ağlom 

• 60 fı . uzunluğunda kol ıle 15 fı lık ıl6ve porço)ı vord.r 

• Koloy, houoı., arızo,ız çolı1ır, hıdrolık ıertıboııyl ıdare oturı"' 
• Altı muhıelıl ıı tıpıne koloyco ıohvıl edılır 

HARNISCHFEGER OVERSEAS 
CORPORATION 
MILWAUKEE 4b, WISCONSIN, U.S.A. Tti1r1t tfr1ıt •HARNOSC:O" 

A"uu tdrtsımıı : Comııaınıt •11 Mtchııttı H1rn11t.~l .. 11 
29 RUl CAMIACUlS, l'ARIS h , FRANCl 

Cumhurıyet Cadd••ı No 35 Takaım • lıstanbul 

teıcton 82240 • 82'249 

"\ 
VAT AN . 

NU hası 15 Kuru$lUr • 
Abone tcraıtı ı ıaklnd" ıtnrlçt@ 

Lira Lira 

mr arıııı: 4 50 {100 
Oç aylık 12 00 lı4.00 
Altı aylık 22.ıO 45.00 
Scntlıli: 4200 84.00 

D i it K 'l' : 

Ga etemıze gönderilen CYl'lllı: 
H sazılar ne reeli! in, edllmtılr. 

ı de olunmaz. lı4nıardan 
mes'\ıllyct ı.abUI edilmez. 

,\BONGLCRIN 
L>IKKA1l~ı: 

Adtts dcll tlrmek tstenlldltl 
takdirde 50 kuruşluk poııta pu
lu ı;onClerllmesı rica olunur. 

\.._ ~ 

! 
1 
ı 

i 
1 

lııırıl ldrcsı: UTlO - lstutuı 

100 de 100 

* JoıtıJaZ .ıhlbı: Sil' \N Koı:u: 
Umumi N şrtyat MüdClr<l: 

l\JELIH \'E.'it:R 
Bu 11yıda Mes'ul ıt.ıUCIUr: 

IHSAN ADA & 
(\ATAJ\ôl r;uptedllk ve ftl&tbaacılık Beyofıl.ı, TUnol 

'l \ s - 1 ıaabnı ll;;~~~~~~;;;~::::::=::::::::::=:::::ı--~ 
\Aı \N M.nou ı ...a. • .-



bır 

mı b:?.. .... -
- hı )3, biz de bfr aile ka· 

binası tutalım .. 
Masrapa Sure~'} a buna d;ı 

itiraz etti: 
- u.an, yoksa sen de beni 

mi göıiıne kestirdin? Aile ka· 
binası senin nene?. Ben peşte· 
mal tutarım, sen de so) un ur
sun. Gider kumda o~ narız. 
Kafadarların yanından, el.e-

rinde mayoları, ikı Rum 
kızı geçti. Dörtçihar Tcvfık kız 
!arı arkadan suzdü: 

- Karpuı çıknıı5 ama, ka· 
buğu suya d u·memi,. dedi. 

Nihayet Lüküs p~aja girdıler. 
Hepsinin birer mayosu olduğu 
halde Zenneci Edıp yanına ma 
yo almamıştı. Uzun donla nire· 
ı·iın diye tulmrdu. Olurdu ol· 
ınazdı ka\ gasıııdan sonra b r 
lira kira ile ona da bir mayo 
uydurdular. Dörtcıhar 'l'e\fik 
diyordu ki: 

- Ulan ne i.>i ettik de gel· 
dık be! Dün.>a \'armış. Bı.ı ka· 
dar hatun bollugunda insa· 
nın gozil go.> nu açılıyor. 

' 

Ah Ö'diını Nı.>azi, sırtını gil· 
nesc \ermiş, n) ak paı ınakla· 
rının arasını ovalı,yor, arpa 
~ehri,> esi gibi kir çıkarıyordu. 
Delikanlıların biraz öıcı.inde 

sağda, kadınlı erkekli bir 
gnıp. kumlara uzanmıstı . .Kar 
dınlardan biri kuınun u~ıüne 
y[ızüstli yatnııstı. Dotcihar 
'J'c\ fık de gozUnli ondan ayıı- , 
ııııyordu. Kadının 'ücudunu 
uıun boylu süzdüktl'ıı sonra 
clerin derin içini çekti. Sonra 
da, •Yesin onu nınesio şarkı
sını oylemiye başladı. 

Kıx - Terbiyesix adam, kadınlara hürmet etmeyi ö§ren 1 

kadına sarkıntılık elti: 
- .\ b.acıgım, ben o Bclc:lı

~enin yerinde olsam., l.krl'an 
ars;ısını deği:, seni istimlak 
ederim. 

Kadın başını yana ~{'virdi. 
Du~ mamaılığa g•ldi. Bitişik 
komp:ırtimanda ihti~ ar bir ka· 
dıncagıı oksurüyordu. Maşrapa 
SJrc:yya kadına se~ıendi: 

Valde. Hind baı; koku 
iç. Ö urüge blreb.r. ı:c 1r. 

Rokoko Ce\det atıldı: 
- en ona ku'ak asma va'· 

yumuşamışı varsa, hep oraya 
diı5iıror. lliı su bastaki p'aj:ı 
gidelim. Biıi orası paklar. Çiın 
kiı bite ne fayda varsa Bikıni· 
den var. 

- Orada aile kabınası var 
mı?. 

- Ulan sen de Çcngell-.öy 
hıy,rı gibi takırdı cdıyorı;un 
be! .. Dünyanın ne kadar hacı· 
ağası \arsa İ tanbul.ı dokü· 
Eı r. Be) o., hın un ne k:ıdar ~o 
mn ı ur a Floij a~ a diışcr de. 
burada aı e kabınası bulunınaı 

Plajın. a:, ak' arını :, ıka) an· 
lara. tak un,> a ta 1) an, kı ar 
panıalonlu bır işçisi \ard. 
'" (Dcuını ~a: 4 :-iıı : 3 de> 

* Son olarak, bundan bir· 
kaç yıl e\'\'el oAfrika Kraliçe 
:s· • film ni çevıren Kaıharıne 

Hcpbum, ıKuku'nun Saati, 
filmiyle )·eniden sıncıııaya dön 
mektediı·. Kathar•ne llepburn 
bu arada tiyatro artistliği et· 
miş '\e Bemard Shaw'un ·~lil 
yoner Kadın• komedisini New 

York'ta \'e ayrıca Londra'da 
başarıyla oynamı ur. • Kuku • 
nun Saatı• İtal.>a'da hayaı•n 
' e · aşk•n manasını anla) an, or 

de~ .. içecek en Zahlc ra1ası ı------
ıı; ... 

Zenneci Edip de lira karı$· 
tı: 

- \'alde, Meun•ı Mahmu· 
dun sana çok selamı var. Dört· 
kol u i!e cumaya bekliyormu~ 
seni!. 

Bu IA!a hepsi içerledi: 
- Ayıp be Edip!. Annen ye. 

rinde karıya öyle ıar söylenir 
mi? .. ihlh arla ne alıp \'erenı:
dığin var'! .. 

Edip, bu söt!ere faı:a aldı· 
rıs etmedi: 

- Öyle ihtiyarlar, senin be· 
nim gibileri suya gotürür de 
susuı getırir, dedi. 

İ''>pcnç A\·ram, taı·ağına bir 
kağıt takarak. mıııka ça:ar 

gibi Luna Rossa ;:arkısına ba~
ladı. Ötekiler de yumruklar'a 
kompartimanın tahtalarına vu 
rara k tempo tutuyorlardı. 

'J'rl'n Yc:>ilköyden gcçc.rkcn. 
Ah Öldüm Niyaıi, balkondaki 
kadınlara el etti: 

- Memleket saat ayarından 
onra kurbanın olayım, aabah

tıın sabaha çorabın olayım ab· 
lacığım .. Çilingir ıaıımsa el sal· 
la! ... 

Zenneci Edip, Süren•aya d~ 
dü: 

- Akşam ka~ kl!ıt kaybet. 
tın? dedi. 

- Ne ka)·betme~i ulan?. 30 
kağıt llrtıkladım. 

Tren F:oryaya gelince hep
si ındi. Manav Cemal •ille La· 
ktis p'Aja girelim• diye tuttur· 
du. Süreyya, bu is: itiraz et. 
ti: 

- .Sen o plajın liik üslü~ün-: 
bos ver. istanbulun ne kaıhr 

/ 

,/ 

ll. G. l\I. stüdyosunun şirin dans yıldm VERA • ELLEN, bu yaz nllOll)ı\·ood pliıj· 
l.armda bu beyaz •laste~· ma10 ile görünecektir ... 

.,.................. ···················: 

İ SİNEMA DÜNYASINDAN HABERLER ! • . . ••••............. . . ................... 
ta la it, dar goı uslu bır A • 
mcrıka'lı kadın tuııste daıı • 
dır. 

* Jules Verne'in •Deniıle· 
r n Dibinde 20.000 Kulaç. ad 
lı m~şhur romanı HoH;'\\ood' 
da iılme al.nmakıad r,. B.ıış· 

rollerin b'rini, b'r ı. man :ır 
l\lr Moto fılmlcr•nde şohret ) a 

pıın Pctcl' Lorre O) nu) or. 
* Vıın Henin ile karısı, ye· 

ni doğacak çocuklarının. ev· 
!erinin bahçesindeki yuzme ha 
'uıuna dü~üp boğulmasından 
çok korku) or arm s. Bu } üL· 
den mustal)bcl ,>auu~u . .>Uz· 
mc dcrsı \eren b'r okula nı· 
dıden ka) dettıl'ın şt~r Tem· 

k;nli olmak diye 'buna der
ler! 
* Warner Bros Sıildyosun· 

da, üç buutlu olarak .Qolar! ı 
adlı korkunc bir film çen:1. 
ınektedir. •Onlar!• ba,ka bır 
dunyadan scyyaremize gelen 
"ar p 'e \'ah~i mahluklara da 
Jl'd r. 

* h'rank Sinatra, Dorrs Da~ 
ıle b rlıkte •Ruhum Gençtır • 
aoıı müı klı b r fılm çev~rccu 
tır. 

,.. 
' 1 ı 

:\ 
• • 

Gene l'\l. G. ıu. ııtüdyosunda çalışan genç yıldız namzctl i narbara Ruick denlıdea 

lionra, plajda iştalıla wnmı doyuru)or ... ~ 



ı \e a Müner y-ap· 
n t p çmek de .ı:ü· 

neş çarpmasına kar ı el r. 
urmad n 'e R. E. Y. 

Sırtı a~ık 'e kol uı oınn bu yazlık elbl e iki çeıit kumaıtan ya· 
pılmı tır, On \fJ arka kı ım duı: u duenslıdir. Yan tardları iu 

emprimed!r. Kumaı ın cin•! pımukludur. -----
DEGIŞtK MEZELER 

si KELİ GR nEn 
PE1NİRİ 

Gravyer p • n rın kıbrit ıek 
l nde ke ukten ıonra haf f 
tuzlu ı rke) e batırıp b rkaç 
saat bırakukt;n sonra abata 
koyup ıofru a 6Ct rmehdır 

l\IA 1'0ı EZLİ KEREViZ 
Haf f hardallı b r mı~ onu 

3 ap ıktan ıonra ince ince ke· 
s mi kere' z partalarını ko· 
~'Unuz ı~ c karıetırdıktan aon 
ra dı ıofrı a s:et r n z. 

KIRllIIZt L~HANA 
S LAT !':I 

Kırmııı 'ahana )aprak arını 
ine ne ke t k•en sonra tuı· 
1ayuuı Er ıs iUnü ~ık;J ıp 
ze ın ;:ı 'e ıurke karıetırıp 
~ yınıı: 

p l A TES KIZ nT~l sıı 1 
h1 1' APMAK ÇOK G ÇTUR 

Çıps denen ınccc k patat 
urtmu nı j apm k çok ;;uç· 

t r .E\ elA p tate eri çok ın· 
' cecık d 1 mler halinde kesmek 

llzımdır En mUh m eey bu pa· 
ta•es'erı b r tün ewel ke mek 
hazır ama " b •Un il'ece o· 
ğuk zuda b r ma tır Bu ıu· ı 
ruhı pat;tr n üıer ndekı un· 
lu madde ;:ıder. Sudan çıkar· 

dıktiin ıonra kurula)ıp çok 
kızgın >ata atarak kızırtmak 
lAumdır. 

JELATİNLİ l't;l\llıltTA 
JelAtıni henUı ıo~umadan 

~anı donmadan e'" el b r kabın 
ıçlne dokUnUz Üzerine halkı 
ha ka dı HH jambon domates 
'e hı. ar parçalarını dız nlz 
B r taraf an i:ln ~ umurtaları 

U) a kınp p şırd kten ıoora i· 
~ c suıunüı Patlatmadan on· 
1 rı da jell nln üzerine dlıın z 
Uur er nl kalın b r jelAtın ta· 
bakası le on!lp buz do'ab na 
koyunuz. Orada b r ı:Un kıl· 
ma ı l~zımdır. 

Bu ~emek ~enece · ıaman 
kabı bir taba~a altUst edıp bo 
altınız Kalıp hılınde çıkar 

buz dolabından çıkardıktan 
sonra ıcak b r >erdi! " a a· 
ıe e va ın kalmamaaı :azım· 
d r Yo sa erır 
'\o(; RTl,U Al°iAÇ çJJ,EGİ 

Ahç çıle~ nı a ıckerle kı 
rı ırarak çı: olarak ''eya bır 
ta ım ıckcr e ka)na tıktan son 
r.a Uıer nı buı.lu yoturt ile 6r-

nU7: Bu tat'ıv b rkaç aut 
bu-ı: dolabın<ia soğuttuk ın son 
a Uzer no bal 'ı: çıçek suyu 

ill\e edıp ı;ofra~a koyunuı. 

Deniz mayosu modasın d ir ... 
Deniz mayoları da tıpkı elbl! 1er i1bl moda. 

va tAbıdır. Bır kaç a nedenben çok moda o an 
Lastek~ mavolara bu yaz çok ra~ •t ~ok Kadın 

dr.niz db dır. Zcvklerı de denll da ası g bı dl'· 
~ış k o U\ or. Bir umanlar hoşa it den y lızerken 
ın anın 'Ucudllnli ıkmııvan udıın çıkınca \'ti· 

cudu uşutmcyen rahat ylın mayo'ar bu sen~ ye· 
nidtn gcıre gırrlı . O hdar ki bir kaç mcv~im 

<'VVt' yun i>rgıınıin ıır:ı.sın:ı katılan iı tıktı-n d 
\azg~ılıp do-rudan doğru\a )Undcn V<' hAttiı e 
ı.irgıi ü m )ola en çok rağbet görm"klf'dir, Ru· 
nıın rbchi ,>alnız modaya tıJm;ık drğı clir. Ylin 
mavo çok ) lız.r.n çok denlıde kalıın kim~c için 
ideal ma) oclur. Rr ımlen!I' ı:ordtıl.itinuz ma) o il· 
rın hl'p~ı de )iındlir. Ya nız ı!e•enlrr, orı:hlrrl 

'!! ıekı lerı b'rbırınden {ıırklıdır. Çu.gı ı ş:ıhl clıı

ranl:ar ık ı renk ) undrn )ap 'mıştır :R;ııcı nm11r 
lu hazı~ı emtden ııtkılıdır. :nı~er eri i•e hk o· 
muzsmdur. llıın ıır giınrştr \11narken efil Uıerin
de hi~ çn:gi b r11kmııı: Y11cudlın üst kısmı )ek· 
pArc bir rkUd~ muntııı;ım k~rarır. 

Tiu majO H b•r bakımdan kese\',. dl' ıiah11 

e•vcr~ lıdır. \tarifr.tli kadınlar ,_ genç kızlıır 

i i fııle Ye bir mıktar yilnll'! kendılerin,. belen· 
dıklerl r•nkte ve biçJmd- ma~n orehılirl-r. O'
ı!ukça pahıılı olan Luteks mayo\ıır şrnrd~n dfi$· 
tılkten snnra ~ün ve hele eld orti'milş ma ·nl;r 
Avrupa ',. hılhu•a m~rıkııdıı çok paha ıya u· 
tı)maktadır. nı~ meml k'-tl-rde el em-ğlne çıık 
kıymet \·erı di~ı için bu gıbı mı) olınn d"Cf'ri 
d~ hı fazlıdır. Hazır bunlar moda iken marıf~t1ı 
hıl)ımlarımıı fır attın btibde ebin',.r. Hem e 
hilnrrlmnı ortaya ko)' unlar hem de fızla pıra 

arff'nneden modayı uygun bir tarzdı deniz 
mevılminl ıcvkle ;eçln!nler. 

R.E.Y. 

fpO~ 
Pen"Jope Le,,, ununımızın erı ku\\el'ı h!!3kel trqlarındaıı bırıdir. GuıııtP, )ıruıı ~Jıııl 

kafuuıın ) erıne ıelmedı gıni, eılllerlnin çılı madığuu, goılerinin gorme ha 
beltıglııi. rııı lu1or 

i"ngiliz kadınları 
pipoya &aşladılcıt b~ 

Böylece, erkeklerle her bakımdan müsavi oldukları~' ~ 
tün dünyaya kabul ettirmek istiyorlar 

+ntıltere kadınları aruında, 
pipo içmek merıkı, son iÜn 

!erde adeta bir uı,ın hal nf 
almwır. Gitlığınız h•men her 
) erde, pıpo içen kadınlarla kır 
ıılaıı) onunuz. Tabı! bu du· 
rum. bu ha.e ılııkın olma)an 
bız )abancı ar ıçın, tuhaf bır 
manura arzed ~or. 

İngılıı erkeklerı, bu hald•n 
ciddi bir endıEe duyu) orlar. 
Konuetu um aellihıyetlı ıahı.a 
lar, kadınların pıpo '1çmelerl 
) tiıiinden, ) ıllık bütçede altı 
) uz mıh on liralık bır kabar· 
ma o duğunu Ueı etmekten 
çeklnmedıler. 

Kıdınlann ek5erısi, koku· 
lu, yumu~ak 11ıttinlerı tercıh 
edi) orlar. Bu tütunler. dığeı
lerlne niabeten daha pahalı o • 
du~u için, aıle bUtçelerınde bU 
) ilk rahneler açılmaııını aebep 
olu) or. Londra'da, her hangı 
bır mecliste, her haı ~· bir yer 
de, drı! pipolarını tUttUren, 
Churchıll ı: bi havana sigara· 
]arının dumanlarını. erkek na 
nrlannı meftun bırakan Jest 
!erle, sıl\ uran ı;lızel le' dılerle 
karşı aşma •. ılk anda in•anın 
ı;arlblnc ı:ıtm,.sıne rağmen, )a 
HŞ ~ a\ aş hoşa gitme\ e baş'ı· 
~ or. İng lız erkP.klcrı buna fim 
d rlen n ı~mı•lar; hemen he· 
men hlç aldırmadıkları gıbi, 
bunu ;a~et normal kanı l)or· 
Jar. Georı;e Sand'ın ııınde )il· 
rU) en f n ıl z kadınları ı en 
fada du•!laduren nokt pipo· 
ıarına ko~dukları tfılunu., son 
derece pııh~lı o ması F'akat 
p'po, sempatı 'e cazıbe unsur 
larını arttırdıgı, •nh'ı etlcı ini 
orıj nalleştırdtği 'çln, re apıp 
~ apıp tüt tin muraflarına kat· 
lanı or, hatta bu &eh,p en ço· 
cuk a• nın nafakasından. gı· 
) ımlcrinden, gıdalarından le· 
dakAr!ık ) apı) orlar. 

ButUn İngıliz kadınlarının, 
bu 5ıdıele uıun diEJerıle, ko· 
ca 'al aklarıle jl!po içmekten 
bır kıt daha zayıflaml§ olarak. 
adeta bır çırkınlık numunesi 
hllıne 'elece~ınden korkulu· 

Bu CtnÇ kadın, ha~ıtın ma· 
nasını pipoda bulu~ or, Onun l· 
rın, ıılno h:mekle kılmımıı, e· 
\İnı adPta hır nipocu dukklnına 
cennnı~l·r. t'iz hu p lpotarılın 
~ alnıı birkaçını goril.) or1ıunuı. 

L ondralı kadınların bir kır 

mı, Amerıka Kızıl derı i· 
lerının &embolık o!iliar.ı çubuk 
larını ku !anmaktan a'Tı bir 
ze'k duyu)·orlar. İngıiız erkek 
lerı, kendllerı de bulunan Eon 
a) antajın da e!lrrınden ıı ınma 
undan. p po ıçmcn n ''rdııti 
erkeklık iururund n mahrum 
kalmaktan, haklı olarak tt•s· 
&lır du\ U) orlar Artık İn ıl ı 
karlını. her bakımdan, İn~ iz 
erkeğıle a) ni ~e\I~ e~ e 2elml 
hatta bu se\ e~ ı n•mı~ıır Bu 
gun en a§ağı 3070000 ln"'ıl z 
c\ kadını, ev iflerıni hızmetçı 
terine bırakarak, koca arı c 
bırlikte, p polarının dumanını 
uvura &a~ ura udfelerıne gi 
df\ orlar. 

İn;ıl•ere kadınlırının ,·erdi· 
ği mls~!e iOre hüküm Urtlt· 
mek rrekır•e yakında, pipo 
içmek. bıitun dunya kadınları 
itin, en hbıl itiyatlar aruına 
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'f ANBULA 
~LİYORLAR? 
~eki Eylülün ilk baf

ıçinde İstanbul pek 
bir kongreye ' sahne 
· •Unesco• ya bağıı 

t ;ırliklerinin, milletler 
~illeti ve faaliyeti ba· 
\ırl en ileri gelenlerin
i! 'l' <>lan •Enternasyonal 

'-~ ~lt~tçi!eri Birliği• U-
11 ~ı... sıncı l\tongrelerini 

,"l.Qe \u k .. :le raca , on gun 
t!'j burada hem kendi 

,ıJ'~Q( n.i konuşacak, hem 
ı;' ~ır &anatı ile temas el\e· ,. . 

~!nkit~ileri Cemiyeti 
b.' 

1 
Yazarı ile millet· 

li:'tfy iğe katılmış bulu· 
loııı e, geçen yaz Dub
diiıı ~l'lan dördüncü kon 
t .l~ sanat yazarlarını 
tt]~ı~e davet ettiği u 

tta , gerçek blr cor 
l~.ltabuı edilmişti. Her 
~~eyi ve TUrk sana
-trııı;/diyor, kalkınma 
~ar 1 Yakından gör
'lııı~u. Eski Türk sa· 

1ı ıı.11 ak ve onu, sanat 
'daıı bulanık, miiphem 

\: 'kurtararak değer
ie~l"Zusu de memte· 

"~Ple ~ek isteğinin ba~ 
'ti ı{.1ndcn biriydi. 
"'tr· ılletıerarası Sanat 
~q,1

1 
kongresi, 8 - 17 

il<! Gilzeı Sanatlar A-
~ ~toplanacaktır. A 
~ltad ransadan, İngilte 
~~ an, Hollanda. Al 
lerdsturya ve diğer 
'l'e en gelecek olan 

~ ~llatY~rlar arasında 
llıııı· lıeratürünün en 
>, i.:1 Vardır. J. J. 
ltta~onello Venturi, 

d Co •. Eric Newton, 
l~ue:nıat, Franz Roch 
•'tıııe:rası şöhretleri 
~ ~ 1'l'k bahtiyarlığına 

l }ıı~ baskanı Bel 
' ~~tr ~eri Umu~ MU 
l' ete lı sanat tarihçi 
1', rıs de kongreye 

~ \:oıı 
> aııı1 eresinin çalıs-
&... 'lton l>ek; Yüklü ,.e 
~~ı ; 1ar, •Doğu ve 
t~li\ enkidi ve Fel· 
~"il. Sanatlarda Ka 
-:ıı..t ·.ySanat ve Ter 
~ııa 1 • 8Yınları. ,.;e 
~ b;ııu.~ Arsivlerio o· 
\ >u'n llı~h~Yl'.ılmıştır. 
\1 •tı. lı: ıını olan 
n;ıııııısı 0nı:renin ilk 

ı ~ti ı~. İki dUnya-
\ oı~Ü~ascbetlerlni 
•• firar u tema ça
~ Q ~a. Csör Celfıl E 

ıı caktır 
de\7a • 

de tok; ın edeceği 
• ~lı t tost t~ngın bir 

tlaıını erı.eri pro· 
" ~ ~Stır. Akade· 
•t' 'Iİ"'-

Nurullah BERK 
nın teşhiri de kongre progra
mına alınmı· , böylelikle eser
luin en yetkili bir jüriye ar· 
ıedilmesi işi de sağlanmıştır. 

Asıl büyük kazancımız, en 
mümtaz sanat tarihçilerinin 
müzelerimizi dolduran kllsik 
eserleri tetkik etmek fırı;alını 
bulmaları olacaktır. Dublinde, 
hususi bir kollek~iyonun ge
zilmesi sırasında, Hünername 
den koparılan Osmanın canım 
minyatürlerini hala Irana at· 
feden sanat tenkitçileri, Top
kapı Sarayı hazineleri ltar~ı
sında herhalde fikir değişti· 
receklerdir. 'Mücerret planda 
kalan hiç bir inceleme, bir me 
deniyetin beşiğini görmeye ve 
toprağına ayak basmaya bedel 
olamayacağına göre sanat ya
:ı:arlannın, hem de bu kalitede 
blr çoğunlukla, buraya gelme 
lcri sanatımızın dışanya tanı
tılması bakımından essiz bir 
fırsattır. 

Modern sanatımız p!Anında 
da kazancımız pek büyük o· 
lncaktır. Tenkitçiler, Dolma· 
bahçe Resim ve Heykel ::\füze 
sindeki eserleri, hele hususi 
surette tertiplenmiş sergileri 
garerck çağdaş sanatımızı ta
nıyacaklardır. Bu plfinda faz.· 
la hayale kapılmaya lüzum ol· 
mamakla beraber, milletlera
rası bir değer taşıdıkları mu
hakkak olan on, on iki ressam 
ve heykeltrasın kongre fırsa
tıyla, kendilerini empoz.e ede· 
ede.terine şüphe yoktur. •Do
ğu ve Batı• konusu içinde kon 
grcye vereceğim bir tebliğde, 
modern Türk resminin .yerli 
ıesme• hamlelerini açıklayaca 
ğım. Bu prensip çerçevesine 
giren eserlerden müıe;ekkil 
sergi, batılı tenkitçilere, sana 
tımızın tuttuğu yolu gereğin· 

ce açıklıyacaktır. Diğer Türk 
tebliğleri de hep bu konu et· 
rafında kurulmuş o:acaktır. 

Vatan Sanat Sayfasının, ·Be 
sinci Milletlerarası Sanat Ten 
kitçileri Kongresi• için ben· 
den istediği bu ilk malumatı 
seve seve verdim. •Gönill is· 
terdi ki,• bütün aydınlar, U· 
nh·ersitclerin tedris heyetleri 
ile öğrencileri bu kongreye ya 
kın bir ilgi göstersinler ve o
nu tertiplemekle meşgul olan 
lara yardımlarını esirgemesin 
Jer. Kongre üyelerinin burada 
aydın ve enerjik bir sanat varlı 
ğı ile kar:)ılaşmaları lhımdır. 
Şale Köşkünde Sayın Fuat Köp 
rülil tarafından açılacak olan 
kongremiz, Maarif VekAletinin 
maddi ve mane\1 yardımına 

kavuşmuş bulunuyor • 
Artık kapalı blr kutu, kcn· 

d ine yeter b ir dünya olmak
tan kurtularak dünya millet-

' ~'-ı. ·~ Resmin· lt ''er leri konserine katılmış butu-
r~h a • konusu 
'erı:·ıetılacak ay- nan memleketimiz, Sanat Ten 

~~\o~ ti, ç~ğdaş kiıçileri Kongresiyle, kendini 
t~ lnıen erlerı, halk şekiller ve renkler pUnında 

l:al!aıuc!cektir. Ya- da dısarıya tanıtma yolunda 
~atı si ının resim 

'tı: ltoııı an ressam gerçekten pek kıymetli bir 
ı ~~t Pozisyonları- fırsata erişmis bulunuyor. 

\ t ----. --------------....... ly~tj E~KITÇiLER/ 
~ i 

81LOiRiYOR: 
~"i ~ilteu 
~raı1 irarası Sanat Tenkitçileri Kongresi 8·17 

~, ı.'_ ~oıı stıınbulda, Güzel Sanatlar Akademisinde 
t \,..t\ıı:ı &reye katılmak için iştirak kanı almak 
~~· ~ o anda bilgi edinmek isteyenlerin Akademi· 
.,.. Otu, ıı tertip heyetine başvurmaları lAzımdır. 

ııı 1161~7.a:tesl ve perşembe günleri, saat 10·12 
ınu Şefliği odasında açık bulunmakta· 

TABLO 

NECATiGIL 

TUR K.LE RI 
BEKLiYORUZ 

Geçen kı~ın ba ında Thomas Reid BURNETT adlı, Lon 
dra'da yerle ;miş bulunan, Kanada'lı bir raks ve folklor me
raklısı, memleketimizde beş b arta kadar dolaşarak bln tet
kiklerde bulunmuştu. Bir gün .vatan. ı ziyarete Keldi, ta· 
nı~tık ve ahbap olduk. Geçenlerde )lr. Rurnett'ten bir mek
tup aldık. Aşağıda okuyacağınız tasa nur hakkındı fikrimi· 
ıi soruyordu. Kendisine Türk ~filli Oyunları Heyeti gibi ld· 
dalı bir grupu bir araya getirmenin güçlüklerini 17.ah ettik, 
Yugo lavya'daki me:ıhur Folk IÔr ile} eti'nin doğrudan doğ
ruya devletten yardım gördüğünü hatırlattık. Fakat o bu 
~evabımızdan yılmayarak bize ikinci bir mt'ktup göndtrdi. )fr. 
Burnett'in ta~avvunından haberdar olmaları \'e bu gülel ha
yalin gf'r('ekleşmesinp yardım edebilmeleri için, ml'ktubun 
belli ba lı kısımlannı, hükumetin, I>e\let Kon ervatuan'nın 
ve gençlik te ekküllerinin dik kat nazarına ırzedıyoruz. Bu 
hususta ayrıca, gereken temas !arda bulunacağıL 
Belki kendimi tekrar etmış Bunlara hem calgı , ~lem de 

olacağım, fakat ger~ekıtn gerek solo, gerek koro ha· 
aklım, fikrim hep Türkiye i · tinde birkaç musiki parçası 
le meşgul ve rastladığım A- ilive edilecek olur;;.ı, gayet 
merikalılara olsun, İngilizle· dolgun bir program meyda'la 
re olsun, boyuna uir Kanada- gelmiş olur. Şarkılar tabii 
lı göz!iyle Türkiyeyi tarif e· erkek ,.e kadın sesler! tara-
diyorum. Fikrimce Batı :nem fından karışık olarak söylen-
leketleri, Türkiye hakkırıd:ı ye meli ye Balı'lıların kulağını 
ter derecede bilgi s.:ıhibi ol· okşayacak parçalar arasından 
madıkları gibi, bil.:l ıkıeri ~ey seçilmelidir ' 
ter de fazla ilgi çek'.ci veya Miss de Valoiıı Tiirl~iye'deki 
tatmin edici olacalt nevıden bütün raks nümunelerinin l-
değil. şinası mıdır, 'bilmiyorum -

Gazetelerde okuduğumuz fakat bu hususta kendisiyle 
makalelerin hepsi Türkiye'nin de konuşacağım. Muhakkt:k 
siyasi, ekonomik veya endüs· ki, o da bize büy!ik yardım· 
triYel faaliyetine dair - in· Iarda bulunabilir. Şayet .'1n-
san münasebetlerine veya kül kara'da bale öğretmenliği e-
türün!ize dair yazı'ara pel: den Bob Lunnon'un ileri s!ir-
ender rastlanıyor Çoğumuz, düğü gibi, Ankara Konserva-
Türkiye'nin geçmiştekı s::ınat tııarından gelişecek olan Türk 
ve kültürüne dair, :;alan yan Devlet Balesi on yıl sonra dün 
lı~ bazı fikirlere sahıbıı - oy yanın karsısına çıkacak bir 
sa ki, bu alanlardakı gelenek- ı;eviyeye erişecekse: onlar, bu 
leriniz hakkında çok daha sa- gün takdim etme~i dü·ündü· 
rih, gözlerimizin ve kulakla· ğümUz tatlının üzerine kayma 
rımızın &şina olduğıı, gerçek ğını, fıstığını, balını eklemiş 
bilgilere sahip olmadıkça. Ba· olacaklar. 
tı !ikir \'e tesirlenr.i benim· Türkiye'deki ekiplerden hiç 
seyişiniz:in ve bu yöndeki i· bir inin profesyonel ol:nadığını 
lerlemeniıin mana:oını :ayıkiy b liyorum - fakat yıll:ırca be 
le kavrayabilmemiz:e imkan raber oynamış olmanın sa~lıı· 
yoktur. dığı bır tecrübeye sahip bu-

Taklit ettiğiniz ş~y!cri, ya- Junuyorlar. Erzurum eki!>ine 
hut Batı'dan öğrendiklerin • zi, Biarritı'de ba~kaniık ede!l ve 
kabullendikleriniz:i veya 'Ratı· çalışmalarını dUzenteyen ih· 
nın size verdiklerinı J:Örmek ~an Ertuğay, Batılı seyircile· 
bizi faıla ilgilendirmez - Ba rin teknik \'e stil bakımından 
tı Alemi, Tilrk kültütunü kö- ne'ı>ıe önem verdiğini ı\e bil· 
künden tanımağa b:ı~lamalı· mektedir. Bu kadarı bile fa -
dır. Öz sanatınızın liş;nası o- aliyete geçıı1ek için yeter ben 
lursak, ondan sonrakı ~eliş- C'e. 
meleri daha iyi takdir ede· Kendisi bütün ekipıerle mek 
riz. tupıa temasa geçere!:, en gü· 

(.\lr. Burnett bunda.o son - zeı oyunlarını ve en kabilıyet 
ra, l.ııııdra'nın, - isimlerini li dansörlerini seçmelerin,, 
burad:ı açıklamayı doğru bul sonra da çok sıkı r>ro\'a f<ie· 
msdığımız, - iki en b'iyük rek h:ız:ırlanmal:ırır.ı bildire· 
empre ıryo ve tiyatro prodük- bilir. Devlet Koııservatuarı'nın 
törünün Türk ~lilli Oyunları'- Milli Oyunl:ır Bölümıi başka-
nı Londra'da takdim etmek nı Cemal Ogültüric de, emi· 
hu u.ıında gö terd.ikleri ) a- nim ki, bu gibi temqs iflerin'n 
kın ilgiden bahsediyor ve be· genel kontrolunu seve seve !i 
men harekete geçilmediği tak zerine alır, hatta cıer müm-
tirde bu ilginin so~ıyaca!?ın- kün olarsa teşkilnt isleri ıle 
dan korktuğunu ilive ediyor. meşgul o masını tem·., etmek 
Bu empre ·aryolann biri Lon herhalde çok yerinde ohır. 
dra'da muaızam bir alıika u· Ekiplerle temas işi başarıl· 
yandıran •Yugoslav Raks ile dıktan sonra, evvelden tesbit 
yeti- ni ve aynca meşhur •An edilecek belirli bir tarihte, bü 
tonio ve İspanyol Balesi- tru tün ekipler İstanbul ve)·a An 
punu İngiliz halkına tanıtan kara'da bir araya ietiri!erek 
zattır.) bir halta daha prova ettirilir. 
Ş iırdi de sizin ileri sürdü- Ondan Mnra emprcsaryo, ben 

ğünllz bazı noktalara cevap ve dilediğiniz takdirde siz, çe 
vereyim. §İtli raksların içinden Londra 

1 - Herhalde bilirsini?, Er ,t,cyircilcrini \'e Batı basının1 
zurum Ekibi 1953'de Biar· en fazla Jıeyecanlandıracak o· 
ritı'de tertiplenen Milletler- lanlarını sereriz. Bundan son-
arası Festival'de ortalığı bir· ra iki illi üç harta daha prova 
birine kııtmıstı; aynı heyet ls lara devam edilerek rakslara 
panyanın en büyük boğa - ~ü profesyonel bir ıcila• verilir. 
resi Arenası'nda raksetıiği za Aynı zamanda bir tiyatro sah 1 
man seyirci er görü'memış ~e nesi i~in gerekecek adaptas -
kılde heyecanlanmışlanlı. (ts yontar yapmak ~uretiyle yeni 
panya'da kopan al!~ı~ı:ı ~!d- kostümler biçilip, dikilir, b;ı.· 
delini, bende bulunan bir zır edilir. 
band'ı çalmak rnretiylc s ize Aynı metodu müıisyenler ve 
i~pat edebilirim). Üsıeli!c bu sarkıcılar için tatbik ederiz: 
heyet, çeşitli raks ekipleri- Empresaryo raksları seçme -
nın ancak bir ıane::.idir, ye gelmeden evyeı bir ay ka· 

dar Ankara ve lstanbul'da ka-
2 - Bur~ada bambaşka şe· larak. ekipleri düzenlemek is-

kilde oynayan başka bir grup terdim. Bence bu i~in gerçek-
görmüşlüm Cresm;ııi gönderi· • ıe~ebil mesi hariçten gösterile
yorum). Onlar.n dans:an da- cek alakaya bağlıdır; bu all
ha sert, daha mücadeleci bir ka hissedil ince, dahilde de ha 
ruhu aksettiriyordu - hare· 
ket bakımından onlar da ay· rekete geçilecektir. Ekip men 

suplarının işlerinden izin ala· 
nı derecede •Satısasyoneı. di-
kost!imler tamamen farklı ol bılmeleri için hükümetin de 

bu teşebbüsü benimsemesi \'e 
makta bera'l)cr, gayet canlı ve desteklemesi gerekiyor. Tilrk 
güzeldi. aydınlarının gö ıerecekleri can 

3 - Diğer b'r grupu dolu dan ilgi \'C tesvik de, ekip 
civarında seyrettim - ikişer mensuplarına muhakkak ki, 
ikişer, İspanyol •flame!lCO• la çok önemli bir manevi destek 
rını baıırlaıan har~ke~!erle \e olacaktır. 
tahta kaşıkları kastanyet ~ek Empresaryo'nun söylediğine 
linde ku!lanaraı~ oy.1uyorıar- göre ekip Londra'da ba~arı ka 
aı - elbiseleri Euurumltıl:r zanacak olursa - Pariıı, Ber-
rınkinden çok Earıc.ıydı, lakin lin, :\lünich, Viyana ve em· 
Pursa'nınkıl'!ri andırıyordu presaryo Hurok'un idaresinde 

4 - İz:mir'in oyunları ve bir Amerika turnesine muhak 
kostümleri de tabii bamb:w kak gözüyle bakılabilir. 
ka. Kasım ayında Stoll Tiyatro· 

=5 - Trabzon'un raks he- su'nun, yeni •mevsimi Türk 
yetlerinin görün!işü çok daha Milli Oyunlar Heyeti ile açma 
koyu, elbiseler sim,.!yah - bi sı mümkündür. Empresaryo, 
raz Erzurumunkileri hatırlatı gerçekten muazzam bir gala 
yor, fakat musiki !'tıetleri ve gecesi tertiplemeyi dü~ünüyor 
ayak hareketleri tamamen \'e arzuluyor ... 
farklı. Onlarda da k~mençe- ()lektup çoli. dalıa uzun .. Biz 
cinin •hakemlik• eti% bıçak bural'a . adf'C'e bf'lll başlı par-
dansları var - gayet hos ve çalarını alılık. ~lr. Burnett bu 
resmi bir raks. tasavvur gerçekleştiği taktir-

e - Programa, Türkiye'nin de, heyt'lin prova devresi es· 
raks tarihinde kendine göre nasındaki masraflarının ve ay 
bir köse i~gal eden ve daha nca yol paralannın temini hu 
ziyade Çingene kadınlar ta - suı;unda da bliıı teşebbüslere 
rafından oynanan raks!ardan girişmiş ve bazı vaatler almış. 
bir nUmune dahil etmemek i· Bunların mahiyetini ve mek-
çin de sebep yok herhalde. tubun orijinalinde adı geçen 
Büıün bu rakslar birbırln· bazı şahı!'!lann hüviyetini bu-

den farklı olduğuna ve her rada açıklamak hakkını ıim-
biri başka başka bölgeler! tem dilik kendimizde görmUyonıı:. 
sil ettiğine göre, her ~rupur Fakat biraz tesvik ve rayret 
sadece bir veya iki dan.o; tak· neticesinde, :Wr. Burnett'ln far 
dim etmesi, büt!in bir prog· lak tasavvunınun kolayC'a cer 
ramı doldurmağa yet2bil:r çeklc~eblleceğine kanilz.) 

Yukarıda gördüğünüz iki resim, yandaki sütunda bah:.i 'e
çen T. R. Bumett tarafından memleketimizde çekitınis (üst
teki Tabıon'da, alttaki Bursa'da) n biıe Londra'dan ~önde
rilmiştir. Mr. Bumett, İnfilterf''deki nüfuz.lu dostlarına, Ana
dolu'da çektiği bu fibi rt'simleri göstermek n banda aldığı 
5arkı n türküleri dinletmek suretiyle, folklorumuz:un dün
yaya gereğince tanıtılmasını !!allayabileeek esastı bir zemin 
hazırlamı5tır. Bu konuda daha etraflı bilgiyi yandaki sütun-

larda bulacak!'!ınız. 

BOYUNU~ ÖLÇÜSÜNÜ 
ALMAK !STEYfN ADAM 

Aktör Ye şair Taşer, dia
log teklinde yazdığı bu yazı
da, benttrlerine Tiyatro ala -
ııımızda maalesef sık sık raı.t· 
ıanan sakat düsilnceli bir ya
:r:ar tipini hicvediyor. 
G eçen ~üıı eli kalem tutan· 

!ardan biri: 
.. Bir piyes }azmak istiyo -

rum- dedi. «Konumu hayattan 
alacağım, hiç değiştirmeden, 

olduğu gibi.• 
•Çok iyi edersin• dedim, 

c!\1çin ~·azmıyasın? Usta bir 
hika)·eci, daha da usta b ir rö
portajeı ol da piyi' e _gelince ıı 
La[ımı önliyerek: 
eYalnız, bir endi.em \'U» 

dedi. 
ıNedir? • diye sordum. 
€Önce vadet: bana bu iste 

yardım eder misin7 • 
vEtimden gelirse, tabii ede

rim. Ne türlü bir yardım isti
yorsun?. 

Anlatacaklarının Je.zzetine, 
heyecanına kendini bütün bil· 
tün koyuverdi: 

cBir defa şuna inanmanı is
terim ki, piyesim çok güzel o· 
lacak. Güzel olacak da ne keli 
me? FevkalAde olacaktı 

esenin gibi usta bir yazar
dan da başka türlüsü beklen· 
mer. ıaten.• 

Yazacağı piye.sin fevkalMc 
olacağına pe~inen inanan, bu 
inancını kendisinden başkala
rına da kabul ettirebilmek için 
eserini elle tutulur. göıJe gö
rülür bir ~rçeklikle ortaya 
koymak gibi minicik (!) bir 
külfet altında bulunan arkada
ıım, •Senin eibi ustıı bir ya
'!arıı sö-züme gereği gibi teşek
kür ettikten sonra: 

cPiyesim fevkalade olacak. 
buna şüphe yok! Ama ben is
tiyorum ki, her bakımda!! fev 
kalide olsun• dedi. 
cAnlıyamadım. Her bakım

dan demekle neyi ka...tediyor
sun?.11 

Soruma ham tertip içerle
di divebilirim. Devam etti: 

cH~r bakımdan dediğim ... 

Suat ı AŞER 
\ .s. besteledim. Ama göı.lüm 
ille de senfonide. Müıik bil -
g im var olmasına var, ancak 
senfoni tekn iğinin bir türlü 
hakkından gelemiyorum. Ben 
sana bir kom;ertomu, ya da mar 
şımı yersem de, sen bundan 
bana bir senforıi cıkarsan !• 

Böyle bir şeyi bir im için 
de olsa mümkün görebilen b ir 
bestecinin sanatınd:ın da, . a· 
ııatçıhğından da ~üphe etmez 
mi ·iniz? 

Şimdi, anlamak sırası arka
da~ıma gelmi şti. Biraz önce o· 
nun bakı larındaki itadeyi bu 
sefer ben kendi bakışlarımda 
toplayarak de,·am ettim: 

c Sen de pek iyi bilirsin ki, 
tıer sanat eseri şeklini de. tek· 
niğini de doğusu sırasında be· 
rabcrinde ~etirir. Bir çocuk a· 
nasından do~duğu zaman yürfi 

1 
me aracı olan ayaklarını. tut· 
ma aracı olan ellerini. görme, 
duyma. koku alma araeı olan 
gözlerini. kulakları ile burnu· 
nu nasıl beraberinde gelirir~e. 

bir piyes de sahne üzerinde 
durma, seyredenlerle dinliyen· 
lere action halinde tesir r.de· 
bitme şartlarını, daha kelime 
ktlğıt üzerine döküldüğ!i sıra· 
da ber:ıberinde a:rtirir. Bö)•lc 
olmasaydı bir müzik parçasını 
bir ~iirdcn . bir tabloyu bir mü 
ıik parçasından nasıl ayıra bi· 
lirdik~ Birinin seslerle, birinin 
kelimelerle. birinin de çiıd 
H' renklerle işlen i p «ekillcn· 
dirilmiş olma ı, istediğimiz a
yırmayı yapmıya imkan verir 
mivdl':'ıı 
Arkadaşım fazl a dayanama

dı: 

• İşi büyüt!lyorsuıı 9 dedi. 
ellen sana. piyes ya7.mak ı~te· 
d iğimi. fakat tekniğinden an· 
lamadığımı söyledim, piyesi 
ben yazayım. sen de tekniğine 
uvduruver, dedim. Sen tuttun, 
sÖzü nerelere götürdün?» 

cGötUrmiyeyim de ne yapa
yım? 'Hay hay, sen yaz: ver 
piyesini, ben de tekniğinin ica 
buna bakarım!' desem, ı.özümil 
duyup !~itecek olanları kendi· 
me gUldiirmem bir yana. seni 
rle dlipedüz aldatmış olurum. 

,--------------------------, 
::.r}(i~IAr-&,ilea 
DERGİLERDB 

SAİT FAİK 
D ergilerin Haziran sayıları Sait Faik'e a)Tıldı. Bunu bekliyor 

duk. Çünkü yirmi yıldır, edebiyat dergi'eri içinde, en ömür 
lüsünden, bir tek sayı çıkıp batanına kadar, Sait'ten bir hi· 
kayc istememiş olanı yoktur. O da ne yapar. ne eder bir hi
kiye y~tistirirdi. Geçen yılları dolduran bütün bu amatör 
d ergilerin ad lan burada sıralayamayacağımız kadar çok 
Eliniz.e herhangi birinin herhangi bir sayısı geç-erse onda Sa
lt'in ya resmini, ya bir hikayesini, ya da hakkında bir yazıyı 
bulursunuz. Sait yıllardır bu amatör derıilerln ba yazarıydı. 
Genç neslin çıkardığı Ye~·a çıkarmayı dü5ündüğü her edebiyat 
dergi inin kadro~unda birinci yeri alıyor. ilk o hatırlanıyor

du. Bunun için Sait Faik'in kitaplarına girmemis pek çok hi
kayesi bu dergilerin yapraklarında unutulmustur. HikAye 'e· 
rlnden başka birbirinden güzel olan yaz.ılan, röportajları da. 
Dikkatli bir tetkikçinin bütün bu unutulmu~ parçaları bir ara
ya getirip, edebiyatımıza mal ettirmesini dileriz.. 

Varlık, Yenilik, Yeditepe, Ufuklar dergileri Sait Faik 
için özel sayılar yayınladılar. Türk Düşüncesi, Hisar, İstan· 
bul, Türk Dili, Kü ttür Dünyası'nda da Sait'in hikayeleri, şiir
leri ve onun için bazı yaz.ılar var. Kaynak'la Se-çllmis Hikl· 
yeler D~rgisi de ona özel bir sayı ayırır ~anıyoruz:. Özel Sa
yıların en z:enginleıi Varlık. Yedilepe, Yenilik ve Ufuklar'ınki. 

Varlık'ta Yaşar Nabi, Haldun Taner, Bekir Sıtkı. ZAhir GÜ· 
vemli, Bedri Rahmi, Peyami Safa, Reşat Nuri, Hakkı Süha. 
Refik Halit v.s. ıibi dilnün ve bugünün tanınmış edebiyatçı
ları Sait üzerine dU~üncelerini anlatıyorlar. Yaz:ı!ann çoğu 
gündelik anılara dayanıyor. Yasar ~abi ile Ha 'dun Taner'in 
yazılan en ilgi çekici o·anlan. Taner yazısının bir yerinde 
Salt'in ö'ümü kar&ısında toplulukça duyulması gereken his
sin, tcess!irden çok utanç oduğunu söylüyor. Yeditepe bol re
simli bir sayı çıkardı. Hilsamettin Bozok, Cavit Yama~-. Fik
ret Ürgüp, F. Tökin, K. Bilba&ar, Oktay Rifat, Bekir Sıtkı, 
Fikret Adil, Güvemli, Samim Kocagöz, Ne\7.at Üstün, Suat 
Taşer, G. Kabak~ıoğlu, Ahmet Köksal'ın yaz.ıları var. Bunlar 
da anılara dayanıyor. Derginin asıl özelliği daha önce gene 
Yedih~pe'de çıkmı~ Sait Faik'in bir küçük yaz.ısı: • Yaz.ıcı lığın 
yirminci scne!>inde•. Gelecek nesiller bu yazıyı ibretle okuya· 
caklar. Sait bunda gerçek sanat adamının memleketimizde 
karşılaştığı kayıt~ız:hk, aşağı görürJük duygusuyJe yaptığı bir 
sanşı an latıyor. Vardığı sonuç ::u: •Hem bana kaJır.;a yazı· 
cılık i~inde, insanın yazıları pek ahım ~ahım olma ı da 11rarı 
yok pek. Elverir ki namnslu olalım: Kalemimill ne dt\·Jete. ne 
patrona, ne de hatta millete (demagoji yapmağı. tfkan umu
miye denilen mikrobu ka tedert'k öylüyorum) satalım.• 
Yenilik'te de Sait Faik'in vesika dC"ğeri taşıyan y.ızılarından 
birini okuyoruz:: •Yaşasın Edebiyat." Bu yazısında da y~z.ar 
bir kitap satabilmenin ıorluk larını sıralıyor. Ge~ektcn sevi
yeli bir sanat yapmak istefinde olan kimselerin kar ılaştıkla
rı , daha da uzun zaman karşılaşacaklarına süphe olmayan bir 
durumu bütün trajikomik özellikleriyle göz.ümliziin onune 
seriyor. Yalnız eserini yazarkm dt'ğil, eserini bastınrken de 
büyük çilesini çeken Türk yazarının, ama gerçekttn Batı l ı bir 
sanat yapmak amacını güden özlü bir rdebiyatçının , iç sızla· 
tan durumunu ibretle, utançla okuyorııt: •Bu böyle 19 .. bil
mem kaça kadar böyle sürüp ıfdecektir. Ve gene bir 19 .. de 
kitap bastırmak, yazı yamıak takatinden mahrum nalları dl
ktceksiniıdlr. Ve gene bir 19 .. bilmem' karta ~İli lıdm~eler 
hatırlamayacaktır. Ya,asuı edebi)at.ıı - Ye~ilik'in özel sayı
sında A. Avni, ~aim Tirali, Zeyyat Selimoğlu, Atan Erbu
lak, Sabahattin Batu'nun yazılan i c basından y apılmıs seç. 
mc'er var. Sait'in en güzel iki hlkaye-i ile kitap'arına gir· 
memiş • Balık~ının ö:ümilıı parc:asını buluyoruz. Ufuk!.,r'1a 
Vedat Günyot güzel bir bulu5•a Sait Faik'i bize kendi ağzın
dan anlatıyor. Hikayelerinden atd ı~ı küçük pa~alarla onu~ 
kişiliğini, sanatını , insan se\'~I ini, •Oturmaz dü.ünceler • ini, 
Tanrısal öfke .. lni tanıyoruz. Bu küçük küçük parça'ıırı okur
ken bir kere daha farkettim: Salt Faik'in yazar kic;iliğindc bil· 
yük bir moralistin ağırlıiJ, sa~lamlığı var. s~it kendine \'ergı 
bir ahlak kurmak istefinde. Yazı'arında hen bunu isliyor. Her 
hikaye lyJe bunun bir yönünü karşımızda buluyoruz:. O bugün
kü ahlikımızın yerine daha üstün, a ka, Se\·giye, bağışlamaya. 
hoşgörürlüğc dayanan yüce bir ah13.k getirmeli: dileğinde. 
•Bu kou oıebir, np kadar birbirine yabınc-ı insanlarla dolu. 
Se\İ~miytcek olduktan . onra nedtn lno;anlar birbiri içine gl· 
rtn ehirler yapmıılar?, diyor. •Para hiç bir zaman insanı 
adam etmtıdi. fyM mi, buldu mu y·emelhdi.• diyor; ·İn an· 
oğlu için y aı;akJı hayvandır da divebillri7. fikroplar bile ya
o;ık delil mi? Ac;klar yaı.aktır. Gün otur, sular. H~ml ler ''a

·~aktır. İn anlar birbirine yasaktır.• diyor: •Bir hi~t tsi ieı· 
meıli mi fena. Geldikten sonra ya~ac;ın çirkler, böcr.kler. in· 
ano~ullırı .. ,11 diyor: ·lnsan~ıı hiç bir ı;eyin gii7ellitl ) ok. 

Her ey onun ayec;inde onunla (ii:ı:eı. . divor. •Bu <ehir artık 
şehre benıtmell, ama nasıl? :Sasıl mı? Sen mi ra;,. dü~ünt
cı-ksln? Gülerim. Ama t'\'Vel5 sen! Sen ya1J<'I! Bırak eşekliği 
artık.ıı diyor. Bu dedikleri bo,ubosuna <övlenmi.; Hlzum~uz 
söıJer değil. Hep~i bir bütünü kuruyor. Bir büt!inü yapıyor. 
Bir ahlak ,·apı~ını tamamlıvor. Bir yazarın k:ı fasın<l n özledil!i 
ideal bir diinvanın moral ilke'erini çiziror. Salt'in her hiki· 
wsi bu moralin bir yönünü. bir ctphe<:ini gö tcrir. Övlt sanı· 
rım ki ge!eceli:te elestirmeci'er. edebiyat tarihçlteri. Sait Fa
lk'tekl, onu Batı 6lçü~ünde kalıcı bir yazar yapan, bu bfl.yük 
moralbt klşili~in üzerinde öneml e duracaklar. B iı!•:-e dilcen 
de, bir kere Salt !cin anılarımızı yazdıktan sonra. orıu Rey
oğlu, meyhane. küfür. sarho5luk, adalar; köprD hlkliye'crln
den sıyırıp. büyük bir yazarın, katıeı d eğeri ol:ın bir sanat 
:ıdnmırıın l!erektirdivi ~avım·la e'eti ih:erlne ef!i'mPktir. 

yani, konu, dil. işleme \'.s. ba· 
kımlarından oldu~u kadar tek· 
nik bakımından da fe,·kalade 
olması benim için .. ı> 

Kestim: 
cŞimdi anladım• dedim. ııE

vet, sonra?. 
Hemen atıldı: 

Dilediğin bu ise mesele yok. I 1 
Sanat eserlerini bırakalım, en " A RVRJ" NJ• 7. V A R MJ ? 
ba"iti, mesel~ yüzmenin, bisik tı lf1 , , ~ 

1 
.. 

leıe binmenin, ne biteyim. dans ~ 

etmenin besbelli b;r tekniği o· -.T•f•Y•A•T•R•
0
-------------·------

aSenin yardımını rica ediyo 
nım.• 

•Ne yapmamı i.stiyorsun?o 
Hararetlendi: 
«Diyorum ki. ben piyeslmi 

dü;Jündüğüm gibi yar.ayım, sa
na verevim. sonra sen bir zah· 
met et, ·onu tekniğine iyice uy
dur.11 
ıOlur mu bö,•Je şe\'?• dedim, 

cAkhn kesiyor. mu ki..ıı 
Cevap: 
cNiye olmasın? Ben oturup 

iyice yazacağım, ya-zıp bitir<llk 
ten sonra sana ,·erece~lm. sen 
de tekni~ine uyduruvcrecek -
sin. Böylece piyesim her ba -
kımdan istedi~iqı gibi olac:ık. 
Ne dersin?.. 

Ne denir bövle~ine? 
rDostum • dedim. «Senfoni 

bestelemek istiven birini dii -
şün. Geliyor ı:~na, icim ~esler 
le, notalarla dolup taşıyor, di· 
yor. Ne uman piyanomun ba
şına geçsem. bir senfoni bes· 
telemck arzusu ile kıvranıyo -
rum. Simdive kıı~ar bir <'ok 
~arktlar, kon.sertolar, mar~lar 

* U:iESCO)a batlt Sanat 1"f'I\ 
!ur da. piyes yazmanı11. daha klt.çlıerı Bırııı.ırnın a - 11 J:)•Jüı 
do;:tru~u pi)?esin tekniği nasıl ~ aruı. İstanbuıda t.crtıplereceklerl 
olmaı?ıı * Belediye, ı;cçenıerde tahıty.. Buruk Konı;re. muhakkak ıcı bü• 

Atıldı: edilen İptk Slnemaııı'ru bnüre.tız- ton dünya tanatsevertertnln U;l

aBen sana piyesin tekni!i 
yoktur. dedim mi?• 

•Demedin. Demedin ama. 
demekten de beter bir söı et· 
tin .11 

Kaşlarını çaıarak "i\Ti sİ\Tı 

baktı: 
aNasıl'.' 
aTeknik tuı mu ki, yediğin. 

ya da pisirdiğin yemeı(c az sıel 
diği takdirde so,,radan kata· 
sın? Güzel hrkbelcr, iyi rö· 
portajlar yazdın ama. bu ko
nuda hir; hazırlıklı olmadı~ın 
anla~ıJıyor. Bunu da tabii kar 
şılamak ıerekir. Çünkü. henllr 
bir deneme yapmış ddilsin 
Dilersen bir ıün bu konuda se 
ninle oturup konuşalım.• 

aMutlaka konu~alımıı dedi. 
•Çünkü. mutlaka piye~ vazmak 
istiyorum. Gcee gündüz kııfam 
hep bu konu ile me~gul İnat 
ettim. boyumun ölçilsünil bir 
alayım diyorum.• 

dtkl menım $ehtr ıı::ome<!! Tırat aını fehrtmtz üzerine teka1t ede• 
rogu'na taıuııı etmefe karar •~r- cektlr. Reasam :'l.'urulla.h !krk'
mtıtır. Rlnemanın h!r tı;atro ola- in bu önemıı Konı;re hakkında ad• 
ralı: lrullanılabllır.ai için ya-puması ha ta.ı:ıa bıtgt Yeren btr ra:ı:mnı. 
ı;ereten df!~•lıcllklrnı valı:ında baş bu aayfanın dlter btr 5tıtununda 
lanarAktı,., Dram TiratTosu. lif~- bul&cabınııı. 

lek •e Rumer Slnemalannın duru- EDEBIY AT 
mu bıılll oluncaya kadar, temsıı
ltrlne, Teoeba't111tl•kl eslı:! binasın 
da deTam edecektir. 

RESİ:\« : 

RESiM 

* Mara sanat Galeri l'nde 
Kurtarı~ı Sf'rct adlrle tertiplenen 
menimin .an ı;erııtsı. rann. her 
mman nlduJu ırlbl basın m~nauo 

larına verilen utak btr kolrv .. ı 
parti ti• açılarak ,.. 28 Harıran 

Cumartut J?llnUn• kadar devam e· 
<ler~ktlr. * Adnan Vannra'nın lstanlml 

Fllarmnnl OernPfl .alonlannda 
açtı~ ligi çelttc1 resim 1erııt'1 15 
Haziran Salı C(lnO ltapanacalı:tır. 
Aıı: u.rıda, ıaıı:tn ıwn ya~lı bora 
tablolann teşhir edlldlitt bu ser· 
rtJl hentır ı:e~memtş olan olrurla
nmın. Tl~rn•Moı ııdr~•tnt hııtırıa
UM%: la'k& IPlltn 'ln1<ptl, 1'fo. S, 
BeyoiJu <lstıkılı Cadllest). 

~ * GC.SU.tt GEÇER~ 
>'Prıl n. ı~dnl'nln bu 15lm altın
da bir arara topladığı nesir ra
ıoıan ıı::ıbna'ta Zanllı Buımen' 
nd" ııuıımış •e yml kurulan 
And -ı·a:rıntan aer15lnln Uk clle1f 
olarak tı çıltarılmıfUr. 
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ltalyan körlerinin Son Trimvayin &··ıordüOü 
R r •• •• •• 1 • UKçU oma ya yuruyuş eri Muzaller Orhan BUYR 

t·•••••••••••••••••••••••• •••••••••••-••••••••••-. Adam bir siıara yaktı, cck• 
• • tiği ilk dumanı yukarıya ü· 

i 40.000 körü temsil eden 200 kişilik bir ôma kafilesi ! filrdu. kadına b;ıktı. Kıs. boy. 

F 1 
• Ju, ba~ örtiıhi. ufarak yuı.hiy-

i. oransa' dan Roma'ya kadar «ıstırap yürüyüşü» yaptı. ! du. Dudakları boyalıydı, boJ'• 
lı dudaklarıııın kabarmı l'İ'" 

i Halk, gözyaşları içinde omaları selômladı ! ınerınde, sanki oluşundan öy· 
: : ltymi•, doğduğu gündcnbcri 

• •••••••••• •••••••••••... ·•••••••••••••••••••••-· • fülilyormu~ .. ibi duran bir tat 
:ılık vardı. Gülü~ltri safçaydı, 

Korler •Istırap yürü~üşü• ne başlıyorlar 

Birbir'crınc dayanarak, kol lirettcn • resmi kur üzerinden 
kola gırmış, bastonları ile on St'kız Turk lira ı • ibaret bu 

ön ermi yok'aya >Oklaya !!erli- tunu) ordu. Goılcrlni kaybetmiş 
)en Amalardan mürekkep bir olan zaul ılar kendi ermin ya· 
kafılc Floransa'dan Rom.ı'ya p.abllecekltrl bi~ok iş c:rdc ça· 
gıdiyordu. Ortaçağ dcuı gö • 1 malarına rağmen, bu kadar 
teri enni andıran bu yolcu u~u az yardım ile geçlnemiyorlardı. 
lma ar • ıstırap Yilrüyüşü. diye Bunların ıstıraplı bir hayat ıir 
isim endırmişlerdi. Amalar bu.· düklerine şahit o'an so.sy;ılist 
tun yo u ya)a )ilrli)crek Roma mılldvcki lerindt'n Pıeraccıni 
y;ı. kadar gelmek ve p:ır lmcn- bundan bır mlıddet evvel :ıaru-
to önunde top'anarak, muhhç ret içınde bulunan Amalara pa-
A.maların feci durumu'.'la karsı ra ) ardımının a) da 15000 !ırete 
hükumetin takındığı aliıkıtsız- çıkarı ması hakkında par!Amen· 
lığı protesto etmek ıstiyorlar- toya bır kanun ta arı ı sunmuş 
dı. Prote to )uruyıi une çık n tu. İtal)an ~maları Roma üzeri· 
kör rr memlekettr m ~cut ~e ne )liruyuş yapmakla Pieracci-
yaroıma muht ç 40 000 sh iı A· nı'nın ta arı ının par imentoda 
ma) ı km il edı)O 1 rdı. H rp goruşU ml•k üzrre butundutu şu 
esnasında g z. crını k )betmiş gıln rdr, kenclıl"rı lehine bir tc 
o an a k rı ~ ha h şka b'r gru slr \'e cereyan uyandırmak ga-
pa dahildı Sı~il tıma: bir kaı ye'i takıp tdı)orlardı. 
netic ınde goz. erı kdr olan v~- 1 O mayıs 1954 gunll Roma U-
y"' anadan doğma kör ol:ın ama ıerlne )urumek !çın Foran· 
ıara v rı en bır i ımdi. sa dan ) ola çıkan maların sayı 

Birleşik Amerıkada ce.mi)etin sı; 185 i t'rkek, 15 i kadın ol· 
)ardımıylc )aşıyabilccek rımn a- mak üzere iki )ÜZ k şiden iba· 
ra her a)' de\lct tarafından ' - retti. Floransa'dan hareketle 
rı en av ık, İtal)an parası i e \:olculuğun ilk merhalesi olan 
50.000 lırd tuttuğu halde İta!- Pont:ı sie' ee gelindiği zaman 
) an hükClmetinin kor c-re bir ka 1~ içınde bulunan yaş~ı. 
ayda yaptığı yardım ancak 4000 hasın ve gıdasızlıktan derman 

Sıra bekll')l'nler 

-C\gllim, 'illJn ıçın heJ'1je e katlanırım. 

romatizma oldum. 1'arın 1 hal olabilirim. Ama 

vızgtlir. 

ll'~eli bugıin 

heJ'1itY bana 

~ıı düşmüş bircok imaların 
daha ilerıye gidemiyecekleri 
an'aşıldı. Sayılari yuı.u bulan 
bu zavallılar kafileden ayrıl
dılar. Yiırıiyüşun ikinci mer 
halesi olan Pontassieve - St. 
Giovanni yolu katedilirken ka 
filede 96 erkek, 4 kadın ol· 
mak üzt>re yüz Ama bulunu
yordu. Gördiiklerı yardıma 
bir miktar ıam yaptırabilmek 
!cin bu zavallı insanların gi· 
riştikleri bu hareket en katı 
kalbli insanları blle rikkate 
getirecek kadar müessirdi. 
Amalar ka!ılesi köylerden ge 
çerken köy halkı yollara dizi
liyor, bu felekzedeleri heye
can ve merhametle ~ellmlıyor 
ve kndilerine elden gelen in· 
'lallf yardımda bulunmak için 
çalısıyordu. Yüz ki~iye inen 
Amalar ka!ilt>si St. Giovanni 
kasabasına geldiği ıaman ge· 
Cf" olmuştu. St. Giovanni'liler 
Amaları evlerine aldılar ve 
misafir ettikleri Amaların ka
rınlarını doyurdular. Erıe~i 
sabah ı~tırap yürüyüşünün son 
merhalesi katedılmek ilzere 
~ola çıkılırken Sı. Giomanni 
ka~:ıba~ı halkından bircokla· 
rı Amaların yanına katılmış· 

tı. 

Geçtikleri yrrler halkının 
yakın alAkı ve yare.ımlarına 
mazhar ola ola ilerliyen bu 
acıklı kalilP nihayet Romaya 
ulaşmıştı. Amaların Romı'va 
girdiği şehlrde dt>rhal ~ayi ol 
duğundan b;r kısım halk par 
llmentoya giden caddelere di 
zilmişti. Kadınların birtoğu 
ağlıyordu. Kafılt dağılmıya
rak toplu bir hal~ parlAmen 
toya doğru yiirümeğe ba,ın
dı. İtalyan parlamentosu, bu 
:ııııvallılara yardım yapılması 

7.amanının gt.ldiğini anlamış· 
tı. Parllmenıo kı a sürt>n bir 
müzakereden n'1ra muhtaç 
imalara yapılm ı olan ay
lık tardımı üç m sline çıkar

mal!a karar Vl'rdi. Yapılan ye 
n· zam bugünkU hayat paha-
!ılığına nazaran tatminkar b:r 
derecede değildir. 1''akat kilo 
metrelerce yol katl'derck Ro· 
ma üıerine protrsto l üı:!i) ü· 
U yapmıc olan Amalar daha 

mUhim bir gaye elde etmişler
di: İtalyan milletinde kırk bin 
zavallı ~mının acınacak du· 
rumuna ka~ı bir allka uyan 
mıştı. 

Çevirtn: 'uri Aksel 

1 Gençlik Pazar 
Günlerini Florya' da 
Geçiriyor 

C'Ra!t t incide l 
Kafadarların yanından geçer
ken Zenneci E<iip onu durdur· 
du. 

- Hemş~rim bu plljın J!i· 
rip çıktmna bakan sen mi.sin7 

- Benim ... 
- Bu plijdı niye radyo ~al 

mıyorsunuz? •. 
- Ona ben karışmam .. 
- Karısmaması var mı be'!. 

Sen musikinin ne demek ol· 
duğunu bilmiyor musun7 .. 

Ad0tm elindeki takunyaları 
kumun üstüne bırakıp ellerini 
btlint dayadı: 

- ~eymiş bakalım musiki:'. 
Dc-di. 

- Musiki ruhun 
tnayi .. 

- Atzını bnzma arkadaş' .. 
Kabadayılık burada sökmez. 
Adamı fena yaparlar. 

Bu Uf, kafadarların hf"psi· 
ne dokundu. )fanav Cemal 
yerinden fırlıyarak herifııı 
karşı ına dikildi: 

- Bir dah;ı söyle' .. Dedi. 
- Ben bir defa söylerim 
- Ben de adamın dilini kül 

bastı demiriyle dö~er de içi
ne Capon kınuı ekerim, kn· 
bak yavru~u: ... 

Ah nldüm Ni\'ni f prnı: v 
ram, Dörtcihar Tevfık, Zenne· 
ci Edip yerleriııden fırladılar. 
Adamın üstilne çullaııdılar. 
PIAjın içi bir dakikada birbi· 
rine girdi Kumlann il tlind" 
yatan kadınlar, ('ocuklar çığ· 
lık cı~hl!a kaçı mağa başl~clı· 
lir DüdUkler öttii. Ahali top· 
lan.dı. Kapıdan içeriyi' koşa 
ko~a üç jandarma ,irdi 

O ~ırada kalabalıftın arasın· 
dan biri ilerledi. Kavgayı sey· 
rrdenlere dojtru döMrtk' 

- Bir dakikaııı•ı rica ede· 
cct!im bayıar. dedi. 

Bır jiletle ölünccyt kadar 
tru olmak. Alamın Alimlerini 
,·edi sene çıılıştırıı:ı Trade fark 
Fabrikasının Kolombiva mır 

Jı .... 
Hıı~ııı pazar, çok ho~ geçti. 

Zenginin malı 
inunlann heusleri, daha doinı~u kaprisleri türlü tür lu oluyor. 
Kimi i tirid)e kabuğunun kollekslyonunu yaparken kimi de 
alızhk ç~ldlne merak nlıyor. Bir paket sigarayı bir seferde 
içmenin J'Ollarını arıyor. Hani turk<'tde bir <1cİl: vadn: •Zenginin 
malı ıuğürdün çtne ini yorar.o derler. Halbuki şu resimde gör· 

diiğiinüı gibi unginin malı zenginin çenesini yoruyor. 

Kaleden kaleye şahin uçurd um 
Bu agnlıkla igara içmt>nln ke)fi ur mı. vok mu, kestıriltmeı. 
Fakat fantazi meraklı ı t>lo~lu, kendi boy-undan unın ağızlıkla 

sigara içme)i neden e .lı.eyifli buluyor. İhtimal bu . igaranın 
kuliınu ilkf"lemek için ~ig-ara tablasını rla odanın ötrki ucuna 
koymak Jbım. Hani tıpkı, •Kom~uda pilh pi~cr, koku u bize 

dii er. söıuniın <'Dnlı niımunesi •• 

Te mbe l harcı 

RııradP gıırıhıeıinüz ıimek de ıl aha ıh ede iiıH'pelere m un bir 
çesit .. ikide bir )t'l;ncıen k.ıll.ıp sigaranın kiilıinii tabla)a dök
mek olduk~·a rıh etli bir i~. nunu yapma) ınca ela in anın üstü 
başı kül İ{"İndl' kalı) or. •Sİ arıt lı:ıihınü halı) a diikmek, tiheleri 
öldurur» tieklindeld mı) mıntılık naıari:ı-esl dld dotnı olmadıkına 
forl', kala kıla aiıılığın a!UU3 bir tabl:ı ekl~mek kalıyor. 1.atf"n 

biılmki ıle t~te hunu :. apmı ·• 

Şemsiye mİ$al i 

Bazıları da okakla sigara itme mtraklısıd ır. Fakat hna yal· 
murlu oıunra sigara da ·d • di)e süntr. Eloğlu diısımüp ta~ın · 

mı , agu.Jıgın ü tiine bir ııem~lye takmayı uygun bulmuş. Ratılı 

insan, ~eı·çekten keJfine pek dü~kün oluyor ve sigar3~1nı bile 
yalmurdan koı-umanın çarelerini buluyor .. Biı f'!\'lt.rlmlzin da
mını aktarıp da ya!murd:ın lrnrunmanın knlıı,·ını arııl'ken ... 

iki gönül bir olunca 

Hi7im tiryal..imiı c,·gi i ·ıe ba ba_a kalmanın !;;olayını bulmak 
iı;in, tutmu!, bu alızlılı ) apmı~. Sigara içerken blle )'anık 
yanala olmak için .. Şu ağızlıklar pi ·111adı aatııa çıkarılacak oı· 
sa, yukarıdaki çe~idln en far.ta rağb,U göreceği dfl mnhıkkıkhr. 
Öyle ya, siıara dumanıyle hul aya dalmanın bundan dıha hoı 

bir ıelıJi olmasa gerek.. 

biraz önce aklına bir şey <;?el
miş d~, o gulü~ hali etki.sini 
kaybetmemiş gibi. Belki bir 
kaç tahtası noksandı. belki o
nu hep güluyormu gibi gös· 
teren bir şeyltr o'mu tu g~ç· 
misinde. Kadın bir • iki getln 
di. adımları!'ln ıılı~tııtı alRn
dan çıktığında adamla göz gö· 
ze,geldl. Dudağını büktü, bur
nunun ucunu b•ıdı. arlamı u
mur~amadı, PIAntonlukta bir 
kontrol, sır;ıda ııvııklıvan h:r 
amele, kiS~ede kAğıtları, çöp
leri altına almıs bir süpürge. 
Stipüıge çalı süoUrgcsivdi w
nilmlş uçları ıslak ısla"k ~arlı 
yordu. Kadın gözlerini adam· 
dan avırdı. adamdan ayrılan 
gözltd kontro!'a m,u. adam 
kaleme ~arılmıc bir 'eyler ra· 
ııp - dziyor. boyuna ~igara ı
çıyordu. Ba•ıııı kıJını•dığı, çev 
resine bakındığı yoktu. 

Yokuo:tan bir tramvay k:ın· 
tu. Tramvayın vınıllısı ara so. 
kağa sapıncaya kadar s i·dü 
Kadın;tramvayın vınıllt<>"ll, 
boş sokakları. çalı Upilrge.hi, 
kontro Ju adamı, arlamın di!<i
ne bakan gözlerini karıştırdı, 

~oııuç şu oldu: bu gece yal· 
nızdı, sıcak bir odası, rahat 
bir dö~eıi vardı. İlk öner ba· 
kışlarını umursamadı~ı adamı 
ş:mdi istivordu. Kontrol da ba· 
f\nı önllnden kaldırsa. adam 
gibi o da ıcak sıcak baksa, o· 
nu da isterdi Ama Kontrol'u 
tanıvordu. e\ llydi. çocukl:ırı 
''ardı, l cr;;:undu. Adam e\'Iİ, 
çolulrlıı • rocııı.ıu nl;oJ.,ilirıli 

çoluklu • çocuklu olsa bile o· 
ııt! olrlııitun•ı h•ı..,:vord•• 'lı;i. y~ı 

nıı bir adamdı. genc:ti, yor 
t!nuluı'hı yoktu. Kontrol için 
dll~ündüklerine içten ı:elen bir 
iğrenme du\·du. 

•Babam yaşında• diye söy· 
ltndi. 
Adamın rözleri kendi indey 

di. Onunla ilgılendilti gercek· 
ti. Yoksa b!lvle sıcak ~ıcak ba 
kamazdı. Artık adamı istivor
du, tramvav ı?elmeden bu. iş 
olup • bitmrliydi. Adam bir • 
iki öksürsl'. kontrolu umur· 
cama~:ı. fÜ\'l'nini öne ciıriin 
biraz heyecanlı, h:raz hoituk 
ama ne isır~ini bilen sözlrrle: 

•Affeder iniz." drce. 
Sonra ne olacaktı? 

Yaklasma bö>le olacaktı. 
doğruyda, adım konuşurken 

sıkılacaktı: 

Şeyi.• diyecekti. Sonrası'! 
cBen rözlerine bakınca gü· 

''eni artar .• diye söylendi, Ve 
o ilk anla•ma olarak: 

eŞöyle yUrUyelim. • diyecek 
ti. 

Işıltılı caddede kol • kola 
yüriıycceklerdi. Adam içinde· 
kileri, ft'.rçekle ilgıli olanları 
boşaltma hazırlığını bitırince· 
ye dek susacaktı. Kestanele· 
rin ;ıcı yeşıl yaprakları dipdi· 
ri hışırdıyacak, bir ıaksi çe\'i· 
rtcck adam: 

•Baksana oğlum!• diyecekti. 
cAdı Hüsnü olmalı,• derli. 

Hüsnü de nereden gelmlştı ak 
lına. Dünyada erkek ismi mi 
kalmamıstı? Niye Ahmet de· 
!ildi? Bir vapur yolculuğunda 
tanışmışlardı. HU~ıııi ona hep, 
ilerde ieri dönmebi mümkün 
&özler söylemiş , onra kama· 
rasına girmişlerdi. Sebcb o· 
!arak onu biliyordu, Ümihiz· 
liğinden kurtulduğunda ise. 
Hüsnü)·U kabahatli bulmuvor, 
ba ka birisi de olsa ayni ~ey 

1 olmıyacak mıydı, diye diişünü· 
\Ordu. Adı kötüye çıkmış bir 
evde çalışıyordu. Şimdi "enç
ti, eh aüzel de denebilirdi. er 
kekleri çeken bir ) anı vardı, 
geçinip gidi) ordu. Yarın ne 
olacaktı7 Yarın ötekiler ne ol 
muşsa. onu olacaktı. İlk önce 
birine metres, •onra orası, da· 
ha sonra ... 

Kadın: 

deydi. takılıp kalmıştı. 
Kamaraya sürüklendiği, Hils 

nünUn üzerıne eğıldıği gece 
de böyle birden boşalmış, bey 
niııi U) u~turan bır şey olmuş
tu... Kıpırdamadan, duruyor· 
du, Gözlerini kapadı, rüyalar, 
denızler, erkekler, kadınlar. 
renkler... Y<>rulmu:ıcasına göz 
lerıııi açtı. sık sık soluyordu, 
ptAntoııluğa ya5landı, duru u· 
nun yüıtinc iliştirdiği çekıci 
gülilm~c:yişiyle bakıyordu. 

Am"le uyukluyordu. 
Adam bir sigara daha yaktı. 

Kuzeyden ielen yele sırtını 
döndlı. Kndın arkasında kalmış 
tı. Düşündükleri ses haline ge 
lr.cckmiş gibi bir korkuyla 
sarsıldı. ~ ürlidıi, duraktan bi
raz açıldı. 
Sınemadan çıkmı~tı. 
Sinemada bir kadının yanı· 

na oturmuş film başlar başla· 
maz kadına el atmış, kadın ön 
ce ~ekilmi~. sonra razı olmuş· 
tu. Ama çıktıktan sonra kadın 
yuzünc- bıle bakmamıştı. 

BekAr odasına eıdıyordu. Ka 
rısıyl:ı ayrılmalarına sebeb o
lan her tartı~malarında bü
tün kadınların so~·una küfür 
etmı . hiç blrını hiç birini is
temem, artık bıktım demişti. 

Ama imdı. inemadan cıkıık
tan, ilersindeki kadını görd!ik 
ten oııra, içinde kr. kin vrle 
benziyen arzular vardı. Yumn 
~ak arzulardı bunlar. Bir ka· 
dın istıyordu. Soğuk ~atağını 
ıqıtacak, ona candan sarılacak, 

yalnız yaşayışının içinde birik 
tirdiği çekingenliği. durgun· 
ıu:u dağıtacak, bir şey alma· 
dan kendini verecek bir kadın. 
Şimdi geceydi. Kadın yalnız
dı, kadını kolundan tuttuğu gi 
hl ~ürlikler, her Şl'y olup - bit 
tikten sonra salıverirdi... Ka
nun (Özlerini açarsa belki ... 
Ama o öyle btemiyordu. ge· 
lirktn onun ~iıcüne, onun er
kekliğlne. onun aenç'i!!irıe ~e· 
lecckti, istiyerek gelecekti... 

•Bu kadın istl'rik•, dıye söy 
Jendı 

Küçük kadınlar. ince dudak 
lı kadınlar. yiizlerl pırıl p•rıl 
aydınlık kadınlar isterık olw 
yordu. Denemelerinin Mrct· 
ti#ine göre bu sonucu çıkar· 

mı:ııı ... 
• h: • dedi •bu kadın da se 

vi~mesini b lır hani.• 
Boş yatağı, b raz sonra sıca 

cık yatağı, sabaha karsı yal· 
nız kalacak ) atağı göılerınin 
önüne geldi Bıri - ikisi yok 
hemen kadına yaklaşmalı, a
cele acele bir ~eyler söyleme· 
11 1 ı:öturmelıydi, "'akit kaybe· 
dilemezdi, artık bir san!) evı 
bile hoş geçirmek istem'yor 
du. Evliliğini yeter derecede 
mAnasıı bulmu~ kaybeılılmiş 
en büyük zaman, dıye düşün· 
mü~tü. Olmıyacak ne vardı? 
Gençti, giiclliydU, eh az • bu· 
çuk yakı~ıklıydı da ... 

•Bayan desem• dedi. 
Bc~ennıedi, böyle damdan 

du~erce ine efendiden b'r k:ı
dınla konu ulmaıdı. Sözlerini 
ıarımalı: etkisini yazıp • çiz
meli, «onurunu kendine gö·e 
ayarlamalıydı... Kadın nt're· 

ıEv kirası• diyordu, Ev ki· den qeliyorciu? Gecen'n bny u 
rası bir yana asıl: bovunC'a okaklara serildlC • 

.Radyo taksidi• .diyordu dü~iincelt'rın, ha ·allerin u)'ku 
Kocalı kadınlardan olsa Rad la tığı; bağırışların, küfürle· 

\·ocuyu kandırır.ak kolay işti. rin, şarkıların duyulmadıllı; 
~ma kocalı cle~ildi, hirn? kö· eğlencelerin alım • satıml:ır•n. 
tüydü ~!StU olunca ela ra.dyocıı dudak bükülii ıerin soysuz ?.Ş 
raıank, kb~msr paranın ·erıned ııe tı~ı anda; bir kadın tek bası· 
rece ır şeye vana~mıvor 11. d 1 bT d . ., oımaz 

Bu ıece para" ic:temivordn. na nere en gc e ı ır 
\'alnız para yalnız geçim iç·n ı--
··~nmıvordu ki bµ i~i. Ufacık 

ıı:övdesiııln paravı rliı•iinmiw•• 1 
hir yanı, cok gllçiU bir yanı 1 
vardı. 1stekleıtlnin tf'miıce Ker 
çekle~mt!l lcin ev kirası. rad 
,.o taksidi enj!tl olamazdı. Ka· 
dın olarak düşündükleri ~a· 
va«çı. geçimci ol:.ırak d~Un· 
dUklerinden u~ttindü. 
ıSimdl ıı diyordu. 
•Bu adam,• diyordu. Ufacık 

gövdesinı adamın kollarında 
ıısrUyordu. Adam kolları era
eına aıkı an kadını öpilyor. e· 
ıiyor. Gôıleri adamın ıözlerin 

- Size Aerodınanıiını 
yorum. 
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ÇAPRAZ KELiMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

CCıııru kf'limelerln hılledllmb 5eJ.Llleriıtl. buınJ.,H HZl!tf'ml ıtıı 5 net 11yf111nd1 bnlacaksınn) 
Soldan sağa 3, 10, 15, 20 .25 me; A!ude; B.r kumar a~ti. 8-' 15 - Ce•; Hayvan kundurası. 

numaradakiler profes) onel kil· Guney Afrıkı birliğınde bir ili- 16 - GUıel; Hodktm; Bily{ikte: 
me futbol takımlarından bırının ke; Tnanın li&tü; Tokat atma; ı Bir içecek. 1: - Zamanın k~-
adıdır. Bir Ul ıyı baeka uyıdan çıkar· umlınndan; ~un: Bır ku&: Bır 
Soldan sagtı: 1 ma. g - Hububat tozu: Sonunu sayı. 18 -: Ne galıblset ve ne 

ti k Ahı &k .... b 1 de mağ!Obı~et; Cefa. 19 - Bır 
ıe rme : "' su.ua u unmı· . . ı 

1 - Sozüm ona bır meyva; Bir lan; utavroı. 10 - Kışi; Ayı bocek; Bır kadın hukümdar; • 
mayi kabı; Şarap. 2 - Bir uzvu· yuvası; Alafrania milıikte bir i~rH 20 - İşleme; Bır kuş; 
muı; Tc~rih; EEki l\Imrlılann beıtck~rın eser numarasından Söz; Bir içki. 21 - Milteehhil; 
bir mabudu; Defa. 3 - Senli ö_ncl'! ku_'lanılan IAtınce kısa ke· DıhllL 22 _ Huut: Tarıhl bir 
benli o'mama halı,· Bır ba•·vanın lıme; Golge. 11 - Sıkılarak: Em d 1 , B' k B 1 k 

~ , . ev e.- ır ren · a ı ·çı EŞ} a· ya\'rusu: Uygunsuz 4 - Sar· nı)et mensup.arından blrı. 12 - • ' 
uklar, Sayma; E\'lı~ a; Bir erkek Re); Kale duvuı; Blr çe~it pan 

1 

sından b·rl. 23 - Açık ar:tırma 
adı. 6 - Mail: Yilz; KA nat. 7 -1 talon: Kısa zaman; Harici)e men )eri; Her tUrlU zarf; ı.lau, kah· 
Boru se•i: Kolay menfaat: Hu· &uplarından biri. 13 - Bir nida: ramanlarından biri. 24 - Rütbe· 
bubatıan blrı: Okuyucu; Derha l. Bilgin: Bulaşıcı Yatın aranan 

1 

Elz uker; Su; Bir kundura; Sa· 
8 - Drrin; Be~an edatı: Sarho~ ıeylerden biri. 14 - Bir \'l!Aye· natının \e~a mes!eğinın yıldızı; 
n'dası. g - Önerge: Bir o}un·ltlmız: Akıllılık ta•lamak illeti; Teahhur. 25 - Birbirini mağlQp 
cak. ı ı - numan leke i: Bir 60" Mutfak csyasından birı. etmek: Engel. 
ru edatı; Koruyucu: A} ak: Hay· -
it·et \'~ şeref; Bir r;por; Bir hay ~-.... 

v:ın. 12 - Demir yol; Krhke~an: 
•Et:lencelık., dl'nilen çerctlerden 
biri. 13 - Kemer: Bir sinir iJle· 
t•: Bir savı: 1\!Uteallık. 14 - B-"Y 
!ık; Kırut; K rli iı; Barram. 
16 - Uııık işareti: Zarınedılmek; 
Bir "Ayetimıı. 17 - Bir tarafı· 
na felç grlmiş; Cok ı~ i: Alçak: 
Bir nota 18 - hım: Bir hacta
lık; Z~ ıl ır.ı - Bazı ha\'\·anla
rın ,a,.,.u~u: Kor. 21 - Türk mu 
•:kisi makamlarından bıri. 2Z
Btr h11kllmd:ır'ık: Tin~ kırlanil· 
cı; \'ilA' eı 23 - C'\ P' Korun· 
ma: Letafet 24 - Sara 'Jn alt 
kısmı; Dllfilr.ces!ı -çe sııygmı. 

Yukandan aşağıya 

1 - Bir mobı}.> a; İnşaat mal· 
zemesinden biri; Bir ıebze. 2 - 1 

l:iir Ucret: Kan;ı: İ'etme· Titre· 
me. 3 - Net; Afrıkada hır mcm 
JPket: Vatan; Bir rilzg~r. 4 -
Bır unvan. Keskin Alet kabı; U· 
mu mi } ardım, B·r çe•lt cııatı. 
5 - Uzak; İta; Çarpık 6 - Ta· 
lan: Bir bağ; Se~ tan. 7 - Öde· 

llarberoune CP'rı11111 brlkatUrııtıı - 1820 de doldu • .l!!.1 adı Phl· 
llppe Joue dtr. M•ıl•tl ll!mlclllk olan bir a.Jl•ya m•.ıuuptu. Babası, 
dedrle.rtnden ıtlen lılr alışnnlıkla nnu da re!!lltl ;rapnıalr Utedl. Başa
ramadı. 'l"arıınaı:, t•mlırl, ha•arı bir ötr•ntl nlan Buberouu.e ün 1$1 
rtteU kul.katur clrmektl. llını!Lud.a dinlen• dlnlt.ııe okulu blti:ıl1-
B&hr11t okulu ıctıı ıuıan ıırecekU. o cun :ranm u.at r•ç rtldl n 
kitıda öfretm•nlulıı kullı:attirlertnl ctrdl Odadan kotuldu. D1$an 
cıkıncı bu lıalmı (:) lıudl!te lçerledJ Gidip dlploıMlann, tılııkuı. öt· 
rtntl lı1mlulıılll 1.11141.tı cal!l•Unı kırdı , • ö!rttmenluln turlk.ıtür
ı,rtııl ora;rı utJ. Altııu. il& •Bura;ra ıtrmeft henılentnl•r lllı.J okU· 
tıc.ıılr cıınluı tanı,.ın:.. dl.Tt udı. Ertesi :rıı b4$ka bir alıUla lubul 
•dfüll. !!tıttın bu okul mucadelelulnllı ıcnunda teı•ron müb•ndlsllft 
dlol,muuu aldı ll:ml ;retli ruındı ilk kul.lutlirtut J'l.11Dhnı!ı C.ar
rlze• nnuıuunı tık ilinlırd•n biridir. Fra.nı.anın Walt DlmeJ' I l!e
neblllr. Xl.hramuıluı hep haynııludır. 

- Onun bir tek çocuk doltırdutuna inanı.> or musun1 

- Ah., Her kırnaul baıımu: belAdı? •• 

Elektrikli battani,)9!.. 



i tanbul atletizn 
barramı dün baJladı 

l o ın r a • 2. 
kıı T • y nı o ı r ıy 

ltl iisabakalaı·u b119ii11 de 
• 

edilecek tleca111 

ek 

rene 
bıı c 

Kozmc1 Fo ıa~ F. n • 
ko 16 4 

3 '\ maı B .. ~ na:r. 1 -
n 7 

ıa 

<.lıllc atma: 
1 ~ T kar 
40 

2 \k n \ ka-

ek Ka • 
ko po 

400 metı e: 

111 

1 

Fa u Ta 

Do b rk Ga a· 

~1cr \nka a) 

nırtır: 

') u u Zeın :\t r 

ffe Seh FE'ner 

nka a 

fene • 
Turkı~e 

Kot;ak fene -

K lem fa 

km 44 7 
ak m 46 4 

Ga a, a· 

Bc)Oğ u· 

3 adını atlama: 
1 :Ferh De\eku uog u 

fener 

Kuntkan E kı· 

bııı;un aat 
de\ a ın ed le· 

8u gıınkn ıırogram 

S at 1700 de 400 me re 

lngiliz milli takımın ın 

sc:ıntrhaft 

Lond a, 12 (TL RKTf,L) 
in z l\lıllı akımının ı.uton 

u a rh fı S~d Q\\en, ha 
a dıgı da hafta)a ptlacak 

olan l g ter Belç k:ı ma· 
~· da oynajamı)acak bu O)Un 
cunıın y<'rın 111 nchc tcı Ln -
ted lı Ch !ton alar ktır Jn 
1 ı takımı bu maça muhtt"mc· 
len şu k. dro ılc çıkacaktır 

1\lerrıck (H rmıngham) S a 
ı ıforth tHudderfı d). Byrı e 
(Ma eh ter V • \\'rıght (Wol 
\Cıfıampto ) Chı ton (i\lan -
chr ter \. , Dıckın on (Port· 
mouth , Matthe\\ (Blackpo-

.. 

kal:ıı ıııdaıı 100 nıetıe finali 
en eli d k atına - S r -
la a am 

1120 de. 800 mere 
17 40 da. 200 mc re - C -

r atma. 
l 7 50 de l' w allama 
18 00 de 5000 met e 
18 45 d . Balkan ba) ı ak ya 

r 800 00 .!O 100). 
19 00 da· ~Jlıkftfa ten. 

32.000 lngiliz lirasına 

transfe r olan futbolcu 

dan daha ıııdır. 

o , Bro:ıd s Nc"ca tle), Lor 
thou c Bol on la) or (.Maıı 

ehe ter \ , F nne,> (P es· 
ton 

:· ·····,······· ·········· ·······! 
· Milli Takımımız ~ 

• . 
Hakkında Ulvi ~ . . 

• • 
E Yenal' ı n beyanafl i 

İs\ çı de Dun~.ı Kup.ısı maç 
rına tırak edecek olan Mıl 

Jı ı••utho takımımızın hazırlık· 

arı oı ıı erm ştır. l\tıllı 1' ut· 
bo cularımızla ıdarecıl rımıL ~ a 
rın :ı:ıt 9 da bır ı \eç uça· 
ı ılc hareke ed ccktıı. 

)'. pıla haıırlıkL.ır a fu bol
culanmııın on durumu hak -
kı da Ttııkı~e Futbol Fedcras 
• oı u tıa,kanı U '' Yenal dun 
b r muhab'r mızc şöyle demw 
tı . 

ÇC'l n hır mc\ ım :cçı· 
r n fu bolcu erım /. oldukça 
) orulmu bu unu) orlardı. Bu 

durumu l"az:ırı ıtıbaı·a alan Fe 
cra )Onumuz {•ıtbolcularımm 

1 ' m~ç arıı a ı tırakk11 meı e 
deı ek Ya "'ad .. hır hartalık ı 
tıraha c \e ı:ııla rrJım ne tab 
uttu KamıH hundnıı sonra is 
anbu a nt k ctt rdık \c ıut 

ho ıdmanl rı a ba . dık. 1 -
t rah. t 'e d kkaılı bır reJını 
• a)esıııdc futbolcularımızda 
~orgunluk aruk kn' bolmustur 
ı·akımımızııı 'apmı olduğu ı-
k dman maçı oldukça atmln 
kardır Kar ı a acagımız ılk ra 
k b m z lm.ın nr Turnm ada 
ıddıalı olduklarıı d ı ıhkkatli 
bı şckıld haı.ırla mı !ardır. 

Bu takım! ) apacaı::ınm maç. 
h ç şuphesız çok çel ı olacak· 
ır Turk fıııbolunun bugun \ a 

sı o duğu scvı~c~ ı muhafaza 
<'deb ılnıck ıçın fuıbolcularınıı 

ıı bıı suuıla eller nden ~el • 
n >aP caklarına ştiphema l o ' 
tur .. Soz ıırtık futbolcuların· 
dır 

M ı Futbo Takımı :antre· 
ı oru :sandı o Puppo da SO} le 
dem ş ır: Futbolcularımızı ı 
ıhhaUarı 'c formları taımı 

edıcıdı • çok uı:ıitlıy z iyı ne 
t cc a mal: ıç ıı büliın gucu· 

mü le çalı aca~ız. \manya \a 
k r ı O)na)acak o an 'l'lırk 

:\lı ı takımı u şekılde tcspıt 
cdı d Turga' - Rıd' an s~~ 
r Mu lafa Çelııı, nob r. F.· 
rol, Sua Jo'erıdun, Burhan, 

Lef er. 

lngiltere - lskoçya maçı 

Londra. 12 (Tl: RKTEL) -
1 koç) a. Dun~ a kupa ınd kı 1 
ılk maçıııı. Çarşamba glınu 
vustul") a ya kar ı ovııayaca k 
ur. . 

VATAN Dünya Futbol Şampiyonasında 1 

~lillı futbol takı nıımıtın 
;:orunıış 

CUNDUZ &ÖZÜYLE 

' • Yazan · Gündüz KILIÇ 
. ı 

lig maç arı b nuz bıtmedı. lstanbııl 

ha a de\:ım edı~oı. İkbının de bu gi
~ ~ok. Prof~ on~ı lı ın ~ mpı~ onu belli olsa 

bı e artık h ıva k im it \mator lı0ın ampı) onu ı an edıl e 
b le rlık d v 'I ke nıaılı O h ~·arc amaıöı eı kı butun ene 
n kotU ah. tarı a rn ı na ş;ırtl. rl.ı dıdınıp , urdu ar. ~ampi

' on çıkarsJk 'l\ırkı~ fuılıo birıncılıklcrınc ı;:ıı ec ız dı~e .. 
Fal;at halen 1 l nbuld,. n prul \Olle n ıic anı ıtor ampl~o

nu \ ;ır. Türkı' e bırınL·ı ık eı ı de çokt n bıtıı. But un bunlar 
fı)a konun fı)a ko u lıır. G gel lım tıkcar fı)'a:ıko yapar ıf· 

la eder de. memur fha ko )apar ı ten lc;ek r de, ask ı· rı

)a ko ).ıpar dıYanda hesap vcrır de şu spor iş erı mı.ın ba ın 
da o an ar kırdıkla ı bınlere ce' ız ~ ığınları tiz rınd ha a 
kurum kurum kuru urlar V 1 ahı' insanııt çıldırası kahrola· 

ı ve ıııha) t ı ter ı t mez lanet cd i ge ı) or. 
Dııqınun bır kere. ].le, la b n ı~ ı kotil bır takımın an· 

u· noru' um. r'utbol ez.onunun çoktan k.ıpanma ı liıı.ım fakat 
ha a ıg maçl. rıııı \ r 'e hunları ne man O) nı~ ea~ımı bi
enıı) orum. 1·akımımı na~ıı foı mda tutmalı~ ım, b.ını:ı maça 

gore haı.ır ama 1) ını 

Herke !er 'fJ\ deu çekılmı S cııkbr a !ahbrı pe'lc· 

duru)orum. 

!et ) anıp ) anıp denız er· doku mu . Ben i~e 

akın: den z ::ırın , l lm.ııı arı sıkı tut: dc}ıp 

Fakat Maçımız ne \akıt kıml o}n ). ca ız?. dıye sual 
tdenc <le verec mu~bet ce,abım )ok 1 ~ok. Bu ar da da 

ı;orıı;ıınelerl~ \' tuh:ıf ş .. r !arla bırbırlcrı) e 
ozGm ona ıg nıaı; na de\3m edı) orlar. 

Kımının paıa ı kınının !ınııdı kalma ğından kımının <le 
bu ara :la pu,an toplama i~ıne g ldığınden o}na) ıp duruyor:ar 
Adcıa bun! r r larında ) cnı bır lıg kurmu 1 r g bı bırşe). 

Hatı lstcdıgım o) uncu arını O)natıııazsan sn c o)narım 

Ben pU\'an, en de para kaz;ınırsınn gıbı eıdcn pazaı ıklar bıle 
i~ıulıyor. 

.Bıitun bu aub;ı 1 ) uz kızartıcı, kokmuş durumla ılgılcnen 
kjm, Yahut. ba.ka bir dcyi.,Ie bun ara goı ~uman kım? 

Goı. )a U)um k )a da gormcmek ıçın )Umuıur. Her ıkısı 
!çın de goıl.crını kapa)anlar artık spor ı.teıımıun ba~ından 
oku up aulnulıdır. 

____ __.....1 

Huı.usı surette Isnçre'ye gonderdiguniı 

Necat TARKll 
bıldıri~ or 

z ıi r ı h , ı 2 - bı ır. 
\'. DUn)a Kupa ı maçlaı·ı 

onumuzdekı çarşamba gunu 
Loıanda Yugoslavya - Fraıı· 
a maçından önce yapılacak 

bir meras mle ba lıyacaktır 
Is\ içrede yapılacak maçla· 

ra işl"rfik hakkını kazanmış 
bulunan 16 takımın durumu· 
nu, maı;laı·a b r halta gıbı kı 
a mıiddet ka mış ıken, goz-

dcn geçırmek herhalde f~ 
dalı olaL·aktır. 

1 incı grupta Breııb a 'e 
Fran a (seri iba ı olarak). 
Meksıka 'e Yugo~la\)a Chan 
dıcapJ') ''ardır. ilk nazarda 
Bretilyan•n grup bırıncılı 

normal olarak noziıkmekte~ e 
dr, Güne) Amer kalı ımn 
19.'.iO ~eneı.ıne nazaran, b Iha 
sa hucum halt nda hafı! kal· 
d kları mil ahıtler tarafından 
tebaı-ıız eıurılınektedır. Buna 
mukab 1 Brezılyalıların defan 
sı muhte,ınelen turnu' anın en 
sağlamıdır. Bu grupun en en· 
teresan maçı muhakkak k•, 
Brezılya - Yugo 'a\)a kar •• 
laşma d r. Bu maç, lhaııdı· 
kaplı, )ani seri başı takımla
r n hc.r ık si ile kar.ılaşmaga 
mecbuı') Yu~oslavlar ıı;:n bu 
\ ıik chemmıyelı haızd r. Zıra 
Yugo. la,·ların C kardbfın:ı!e 
) ukselmelerıni sağ ıyacak 
nıp ik ncıl ğ ne kunetlc 

namzet oldukları • bılha sa 
Fransız:ların son maçlaı· nda el 
rlc cltıklerı neı celerden son· 
ra - inkAr erlılınez bir hak -
kattir. Yugos a\ lar. ancak 16 
hazıranda Lozanda Fran zla· 
r ~enebild klerı takdirde, Bre 
zıl,>a maçından man fıp çıkma 
mak şart"~le kardöfinale g r
mek hakkını kazanırlar kı 
muhtemel b:r 1''ransa galibı· 
yetinden onra, böyle bır Bre 
ı l)a beraberi ği h ç dP. uzak 
b'r ihtima değ ldır. !ek ka 
takımı, aynı gruptakı dıgeı 
ilç lale mın ayarında olmad -
j! na göre bu "'upun muhte· 
mel b rlncı.si Brez l~ a, ıkınr· 

dP. Yugosla\ja \e:ıa Fran a· 
dır. 

II. nci ı:rupta l\facarnıtan 
(Seli b:ı 1) ılc Türkı\C ( c 1 

ba ı> olma; ıp !'>erı başı hak 
kını haız dııı unıda). B. 
nıaıı) a \C G. Kore (Ilanclıcap 

Jı takımlar olarak) ~ardır. Hu 
gııı·ubun bırıııcılığı hakkıııd:ı 
tahının ~ urulmcgc h:ıcet dahı 
) ok: i'ılacarıstan. Ikıncılık ı· 
~·ıcı fürkı)e 'e A man)a ara· 
sında çetin bır mucade'c ola· 
L'Bk. Pcş•nen kabul etmek la· 
zımdır kı, mıllı takımımız kar 
dofınale j tikselmek isin çok 
anslıdır; zıra bır Almanja 

bcraberli~i 'c bıı· Kore .;a ı
bı) eti. hır tur atlaıımasıııı ağ 
lil) acaktır. En kotu hııldc A \· 
manja)a mağlub olur, Korejı 
) enersek <Alınan} anın ::'llara· 
rıstana )cnilmc.<ii hal ndc), )e 
ıı den \c averaja bakmak mn 
Almanj •• ı ~ kar ıla~arak ı;:u· 
l up ıkıncılı~ını tapıı etnıe.K 
ıcab cdccektır. Dıs 11 ~ a ada u· 
munııyetlc \lmant:ıı ın ıkınc 1ı 
ğı alacak .. rı tahmin (\c bazı 

) erlerde de arm) cdılmekte • 
dır ani Aımanlar fa\Orı ~. -
. ılm.ıktadır. kı bu b zını ç.n 
başiıca :nr.ııtaJlarınıı~dan b rı· 
dır. Muhım ava ıtaj ardan b ri 
de, t.ılcımımızın gençlıfi 'e su 
ı aurl r. Halbukı \iman takı· 
mı. ck::ıensi ~ a~!ı o uı cular -
d;ın kurulmuş bır cıeıı:ıtır. Kad 
':Oj a ithal edilen ) enı, ) ani 
genç oyuncular, maç terrubesı 

lngiltere rr1illi f akımı menejerinin 

•akımından lda) et cd.ci durum 
da değıllcrd:r. Bızım Oj uncu· 
ların formu lıcı ne kadar meç 
hu! ı.~c de, oynadıkları son lıg 
ma~larınd;ı norm:ıt randınan· 
larıııı veremedıkleri ınkar c· 
dılmez: bır hakıkaıtır. \'alo\ a· 
da JM;ırdıkleri isıırahat de\· 
resi \ c halen bulundukları 
kampt&n bonra mılUlerın yeni 
dt:.ı forma 1:ırmeleri beklene· 

ııo m etre miıruah musabakuında aUeUer maniaları a~arlaıloeıı 

beyanatı 
Londn 12 CTÜRKTEL) - -

Onumuıdekı 17 nı 20 hazıran 
t aı·ıhlerınde Bcrnde Belçıka 
'e lsvicre takı mi t ı le kar 
la~acak ola ln"ılız ın il ta 

kımının menecerı WalfeJ' 
\\' nterbottam, gazcıec lerc 
\erdiği be) ana la ezelim le 
ŞO} le aem ·ir· 

•lltr şe3e ragmen çc) rek 
:f nal maçlarına kalac·11 ımtz· 
elan t-m·n m. ı \•ıçrel ler e Bel 
<:ıkalılan unned ldığınden da 
ha bü) ük bır kolaylıkla mağ· 
llıp edeeeğ ı. i 'içrelilerın, \l 
mantar tarafından na ' ezıl· 
dıklcrın \e Belç kanın ı•rnıı· 
sadan ne bu} uk bır ınUckuliit 
la beraberlık kopardıklar nı 

ördük. Kcnd mıll' gu' ennıe· 
mcmiz. iç·n, hi~· bir sebep ~ok· 
tur• 
Fıansa • \"u"oslavya maçı 

hakkında ne du unrluğuııü o 
ran hlr gazetec ~ e de W. Wın
tcrboltem ~u ce\abı \erm -
t r: 

•Fransızların hücum haltı. 
beıı•m üzerimde çok bu\ uk 
bır lesır husule getird . Öyle 

:r.annedıyorum kı b zı ı - o 
mağ!Op eden Yugoslav takımı, 
Fr nı;a}a muhakkak mağlıip 
olacaktır 

Dun}a ampı)ona:.ının ne· 
ııcelerı hakkında da kısaca 
•o)le demışııı: •>latarısıanın 
Dun~ a kupas•nı kazanmasını 
candan ten.r>nnı rderıma. Bu 
teınenn nın, lngılız ınıllı ıakı· 
ınının, Macar· tan kar~ısındaki 
ıkı ag r mağlıib ye1in doğur· 
duğu zzetı nefıs meseles nden 
ılen geldığ anla ılmaktad r. 

Nielssen, Fransa'nın Mar· 
silya takımına g irdi 
Parı , 12 (TÜRKTEL) -

Danımarka lllılli takımının 9 
defa be~ne mılel olan o}uncu 
su Kurt 'telsscn, Mars il~ a la 
kımı ı e bır kontrat ımzalamış 
tır 

29 ) a larında ol.rn K. Xiel.s· 
en. merkez. muhae m mevkıın 

de oldu u gıb'. sağ ve sol ıç 
me' kilerınde de a) nı mm affa 
kıyctle Oj na~abılcn bır futbol 
cud.wı. 

v 
Zurıch 12 CTURKTEL) 

Dunya kupası final maçları 
münasebetı}le .\nupalı mü· 
,.aıtler, bazı maçlar hakkınc!a 
kola) ca tahmin yurüımekte, 
"azı maçlar içın ıse, hiçbir 
fıkır ıleri surememektedır er. 

İs\ ıç.renın • Sport Echo ad· 
lı haftalık spor mecmuası, ilk 
maçlar hakkında şu mıitalaa 

~ ı ileri sürmektedır: 

• İngıltere Belçika} ı, t:ru· 
guay Çeko louk)a \e İskoç· 
) a) ı, A'rnsturya Çekosıo,·ak· 

) R) ı, Jtal) a Belçıka) ı, Fran a 
:Mck ka \e Yugosla,~a,>ı ;ye· 
neb lırler. 

Turla)e• lman)a-italJ.3" 
Is' çre, Brezıl} a - Yugoslav 
) a 'e nıha) et ingılterc • İs\IÇ 
ı e maçlarının galiplcnni bul 
m alt çok ıüçıW'. • 
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