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l\;\l'\AD \'~I:'\ E:\" IE ' HCR OTELİ - Qu ebec eyaletinin merkezi Ouebcc Cit y'de, St. 
l.a,,,.rcnce nehrinin kenarında bulunan Chatc aıı Frontenac Oteli, yalnıt. Kanail a'nın dcgil, 
Gıın)anın en m~hur otellerinden biridir. 15, 000 nliCuı.lu Ouebec şeh rinde yaşa) an Kana-:. 

datıların çoğu Fıa nsıL oyundandır. 

Genç ve z nde bir 
memleketin romanı 

!",,, 
' ····················· .......................... . l Kanada'nın dört asırlık tarihi, terakki yollar1nda tabii ; 
l, ve sakin bir boy atmanın mesut hikôyesidir ~ 

'•· ..... . 
\Jı ''•················· •••••••••••••••• ••••••••• • 
{ Uka ~o unda, 12 - Kanada'nın federal 1 rağmen, toprak senışliğı bakımındMn butiın 
1 l'llerkeıi olan ott \\a"dan dort gün ev'\"el dıin~ada ikinci ;eli~or. 9,960,000 kilometre 
i7lı dık. Ha\ kunetlerıne aıt bir nakliye murabbaı ar .. zısi rnr. Nufus ba,ına .!u~en top-
~are ı~ e hergun ikı bin kılometrcse yakın 1 rak ve scr\et payı daha bugunden butuo 
tıı!afc a ı) oruz. Gece} ı rahat otc· erde, ~·eni düny~nın çok il ri i~de ..• Fakat he'e el d:"· 
b 1 ıısarıa ın a a ında geçırdikten onra mem~ en etler de ışlemeğe başlayıncıı, Kt· 
~ •b keuJ ;n yolcuhıi\ tckı :ır baslıl or. ua- nada oniımuzdcki ~arım asrın ılcrilrmegC' en f't be gün bo\ ce devam edecek... çok utidat ı. en kudr ı ı bır mem ekeli h.ı 1'1 

ki, üç hafıalık b ıamaı:da Kanada nın gelecek. dıin~a ~üz.ünde o}nJ)•Cağı bu}uk rol 
le tarafını ku bakışt} e 0 :ıun gözde g çir- de ona u~gun bir ~ckıl alacak ... 

k ı~ın bu tuzda bir programın zahmc~'eri· H er memlcketın tarihi kcndınc göre bır ro· 
~ _.IIanmaktan b~şka ~are ~ok. Kanada, nü· mandır. :Kanadanın geçirdıgi roııııınııı <'il 

nun oıı bes mılyondan ibaret olmasına <De,·amı Sa. 5 Sü. 1 de ) 
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~I:~~~ \ h - rıor)a'daki li:ö kte i ti rahat etmekte olan Cumhurba kanı Celal na~·ar duıı de· q Uıere iken etrafını plija geleıılerd~n bir grup çnirerek tezahüratta butunmu !ardır 

\~ yanda şiddetli sıcaklar, 
'~ııı;,. Yanda yağınor ve dolu 
~~ı. 

4
de sıcak 63 dereceye çıktı. Bir kükürt kamyonu ateş 
'dahan ve Maden' de dereler taşfl. iki kişi boaula-

rak, üç kişi de y1'd1rımdan öldü 

\AKICI DA Ol.SA GÜZEL - Sı cakların artması yiitünilcn halk 
bahçelere Ye kırlara gitmektedirler, Resimde bi r ağaç gölgesi al
tında serinıemeğe ç.ılı an dort genç bayan gorulmektedir 

Macaristan 4 Brezilya 2; 
Almanya 2 Yugoslavya O 

Macaristan - Brezilya maçında hôdiseler oldu. Hakem iki 
taraftan iki oyu.ncuyu dışarı çıkardı. Maçtan sonra Puskas 

bir Brezilya oyuncusunun başına şişe atarak yaraladı 

1'1illi takııııııııı: sabalıa karşı geldi 
Dun~ a Kupası ı•utbol kardö· ı

final kar.şılıışınaları diln Bcrn 
ve Ccneue'dc ~ap lmı , ~Ial'a· 
rıstan - Brezilya'yı 4/:.?; Al· 
manya - Yugoslav~a'yı 2 O 
)cıımi tır. i\lacaristan - Bıelil 
ya karşıla masında hiıdi:selcr ol 
mu~tur. Müsabaka sonunda Ma 
carların, saknt oldu~u için oy· , 
namayan meshur o~uncusu P us 
has tribilndeıı bır Bı~zilyalı o· 
yuncuııun kafasına gazoz şi esi 
atmış ve yaralanma:.ma sebc· 
b ~et \Cl'mı tır. Bundan sonra 
ka\ga, so~ unına odasına kadar 
:.iıa)ct e•mis; o~ur.cular \'c i· 
darecilcr birbirlerine gazoı ~;
-eler yle hUcum etnııslerdir. 

~Iilli Futbol Takımı geldi 
Dun)'a Futbol Şampi~onası!la 

iştırak etmiş olan ~lillı takunı· 
mız dün saat l.15 de İs\'ıçre u· 
~ağı ıle şehrimize dönmiıstür. 
Kafıle Reisi, Futbol Fedeı-asyo 
nu Ba~kanı Ph•ı Yenal gazete· 
cilcı·e seyahatlerinin normal bır 
ekıldc gc-çtığini, İ \İçrede halk 

ve Federasyon tarafından kcı di 
lerıne bü~ ük hüsnü kabul göste 
rildiğini ıfade etmiştir. t\lüsaba 
kalara ait dUş!incelerini sor;;ı.n 
muhabirimize Ulvi Yenal bugün 
saat 17 de Bö!ge binasında bir 
basın toplantısı yapacağını \'c 
bu toplantıda. gerekli izahatı 
\ereğini söylcmistir. 

Diğer taraftan ~l illf '!'akım 
kaptanı Turgay ~eren dcmi'>tir 
kı: •Hakıkatcıı Almanlar bızden 
<;ok il Uln futbol O)nu~orlar. He 
le muhac·mleri harika. Son maç 

CDcvamı ~:ı · ı Sü: 3 deı 
(Maçların tar ilatı Spor say· 

!asındadır). 

Güneş, 1959, 1970, 
2024 de tutulacak 

... 

.SEllRU \ 'C ÇU - r.~ · J.Aİ - lliniliı.tan Başbakanı Jauharlıl 
:\'ehru ile komüııi t Çin Başbakanı Çu - En • I.ai arasında Yeni 
Delhi'de bir gürusın e olduğunu bild irmiştik. Re~imde Çu · En -
J,ai. 1'"ehru tarafından kar ıland ığı ~ırada görülüyor. tkl de\ Jet 
adamının, Çin ile HindI.ı.tan arasında bir ı;aldı rmazlık paktı im· 

zalanrnası mevruunda ıörüşm üş ol<luklan blld irilrnektedir. 

Nehru Çin'e 
diivet edildi 

Hindistan Ba~bakanı, «Çin Hindi' nde muhase
mota yakında son verileceğini ümit ediyoruz» 

dedi. Çu En Lai bir basın toplantısı yaptı 
\ naııuıu AJ:ı.nsı 

Anıdoıtı AJAD51 

Slıc!l.ı.n<l adaları (İskoçy;ı ), 27 
- Çarşamba ::ünü Glioes tu • 
tulmasıııı tetkik etmek tiz~re 
Amerika. Almanya, İskandina\'· 
~ a \'C ingiltcredcn gelen ıstro· 
namlar en kuzeyde bulunan Ycll 
\C Unst adalarına ı:itmekıedir • 
::r. 

Yen1 O lhi, 2i - llıııt Başba ı nı.1k üz.ere, Çin ile llindıstan a
kanı .:\ebrunun Çın Başbakanı rasındaki kar~ılıklı hürmet pak 
Çu Eıı Lai'nın da\cli üzerine bu tının ba~ prensibini kabul etme· 
yıl içinde Pekine gıtınesinın lcnni de teklif ctnıl§lir. 
muhtemel olduğu re mi olma· Komlinist Çin Basb:ıkanı bu 
yan bir kaynaktan öğrenilmiştir. tekliflerini bugünkü basın top· 
Delhiyi zı>arcti sırasında Çin lantısında ileri silrnıUş ve de· 
Başbakanı tarafından yııpılaıı bu mi!itir ki: eAsyada sulhün \'e iU 
dh·eti Nehru esas itibariyle ka \'enlik rnuhafaz.ası için mü&tc· 
!lul etmiştir. rek tedbirler aramak maksadiy 

GUNUN YAZISI : 

Bizde ve dünyada f aba bet 
Yazan : Dr. Kemal Saracoğlu 

İngiltere n a bakanı Sir Win ton Churr hill Wn hingtonda Ba§kını 
Eisenhower ve eşi tararından kar§ı landığı sırada 

iııgiltere • Aıııerika 
ınüzakereleri 

Eisenhower ve Churchill'in Güney Doğu Asya'da 
komünistlere karşı almacak tedbirlerde henüz 

anlaşamadık/o,, bildiriliyor 
A soclnd Prus 

Washington, 27 - Ba~kan Ei· na göre, Eısenhower ve Dış'r 
senhowcr ile iıı~iltere B:ı baka lcri Bakanı Dulle de derhal bir 
nı Sir Winston Church"ll'in. gü pakt ~apılmuı içın müzakerele· 
ney doğu Asyadaki komünist gc re ı:iriş;lmesıni istemektedırler. 
nişlemesini durdurmak için ıclın 1 Çilnkü onların kanaatlerine gö 
ması gereken tP-dbir er hııkkın· re böyle bır paktın ~apılması 
da aralarındaki şidde:li ihıi arı ihtimali karşısında komünistler 
tahfif ctmeğe muvaffak ol:ıma· ~ercfli bir sulh yapılmasını iste 
dıkları bildirilmektedir. İk. dev yeceklcrd'r. Haber :ılındığına 
!et adamının iÖril~ıneleri Uçün gört', Birleşik Amerika. Cenev
cil gilnil tamamlarken Churchill rede komünistlerle Çin Hindi 
in, gün<'y doğu As~ ada biı anti meselesini görüşmekte olan tem 
komilnist ittifak ~ :ıpılnı:ı ının sllcisine geri dönmeğe h:ız.ır ol· 
geciktirilmesini istediği b"ldiril ması hususunda talimat 'ermış-
mektedir. Yine haber alı!ldığr meumı sa: 1 Sü: ı de> 

Gune~ tutulması sckı;en ,.c 
c.oksa•ı sanıyc kadar sürecek -
tır. Hadıseyi fılmc almak için 
altı Nor. eçli uçakla 3000 met· 
re ~ iıkscleccklcrdir. 

Çu En Lai'in ba ın toplantısı le, ba lıca Asya memleketleri - \ . . .. . 
Ycnı Delhi, 27 (AP) - Ko· <Dc\8mı Sa: 7 Sü: 4 de> Bır Jdşl~l oldliren bek.çı Mustafa 

mtinist Çin Başbakanı Çu En Lai 1 ner hutahanede 
Plajdaki ka\ ga hadisesine karı
p nlardan AH Haydar Kaplan 

Gelecek ı:iıneş tutulmısı 
2 Ekim 1939 <la olacak \'e en 
iyi Bırleşık Amcrıkada ı:örlıle· 
cektır. Y•nc A trononıi alimle· 
riııin blldırdiklerinc giırc bun · 
elan sonraki ı:üneş tutulmaları, 
7 ~l;ırt 1970 ile 8 ~isan 2024 ~ ıl 
Jarıııda vukubulacaktır. 

bugün, harp tehlike ini azalt· 
mak için Asya de\'lct re~leri • 
nin zaman uman toplanmaları· 
nı ıeklıf ctmi~tir. Başbakan Xeh 
ı·unuıı da\ eıi iiz.crınc lfindista· 
nı resmen zı~ arcı etmekte olan 
Çıı aynı zamanda A ya memJe· 
ketlerinin. uıak doğu meselclc· 
rinin hal çare:.ınin kilit taşı ol· 

Guatenıala'da eski 
rejiın tanııınııyor 

Yeni kurulan antikomünist hükumet, teşrii ve 
icrai salôhiyetlerin Albay Carlos Castillo Ar

mas'm elinde bulunduğunu bildirdi 
Auoclat~d Pr•n 

Te~ucigalpa (Honduras) 27 - nayasaları arasındaki başlıca far 
Yeni kurulan Guatema!a antiko. kı yeni anayasanın komüniuni ka 
münist kurtuluş hükiııncti Cum nun dısı et mesidir. Coronado,..Jtur 
hurb;ı~kanı Joıcobo Arbcnı'in ko tutuş hükumetinin görU~lerine 
münistıer tarafından desteklenen aykırı olmayan maddelerin eski 
rejimini kanun dışı ilfın etmiştir. anaya adan aynen alınacağını söy 
Doğu Guatcmalarla Chiquimula !emiştir. 
~chrındc kuı ulmu;, o1an yeni Yeni hükumetin Dışişlcri Ba 
hükumet kararname! rle solcu hü ı kan ı Cıırlo Salazar da, merkezi 
kümetin bundan bö~ le gayri meş Washinsıonda bulunan Amerikan 
ru o'duğunu ve bulu;ı teşrii ve de,·letlerl te kilatı g~nel :ekre· 
lcraı saliıhi;)ctlerin albay Coı1o.. <Dcumı Sa: 7 Sü : 4 deı 

Kii~iik~ekmeee'de Safa 
plajında bir cinayet oldu 
Kabinede soyunan kadmlara bakmak yüzünden çıkan kavgada, bir 
bekçi plaj sahibinin yeğenini öldürdü, kendisi ile kardeşi, bir ahbabı ve 

müstahdem/erden üç kişi yaralandı 
DGn saat 18.30 da Küı:ükçek· { "Öllircrek gürültü çıkarmağa ve 1 ~cçmclerini bildirmişlerdir. Sinir 

meccde Safa plajında bır cina· &arkıntılık etm~le yeltenmiş er- enen bekı:i Mustafa Yaver ta
~eı olmuş, bir kişi ölmil , üç kı- dir. Nihayet durum etrafın dik· bancasını çekerek gelişi güzel a
si de yaralanmı~tır. Yaralılardan katini çekmiş, plilj müstahdem· tcş ctmcğe başlamıştır. Çıkan 
birinin durumu ağırdır. leri müdahalede bulunarak bu 

1 
,urşunlardan biri p!Aj .sahibi N l 

Kasımpa.a bekçilerinden o:an mUtecaviı hareketlerinden \'.ıl:" <De\'amı Sa: '7 Sü: 4 de> 
Mustafa Yaver beraberinde kar
deşi Recep Ya\'er ve arkadaşı 
A:t Ha)dar Kaplan oldu~u hal 
de dün KUçükçekmeceye giderek 
bir gazinoda içmi~ler ve bundan 
onra denize girmek maksadiy:e 

Safa plajında 9 numaralı kabine 
yi kiralamışlardır. Sarhoş olan 
üç kafadar kabin ede ~oyunınağa 
başladıkları sırada bitişik 11 nu
maralı kabinenin de tahta ara· 
lıklarından içerbe bakmağ:ı ve 
kabinede O fında soyunmakta O• 

lan kadınları taciz. etmcğe başla· 
mtşlardır. Üç kisi işi daha ileri 

Libya heyeti bir 
teblig yayınladı 
Mısır gazetelerinin Türk iye seyahatini tenkid 
eden yazılarma cevap veren Başbakan, T ürki
ye' nin çok yakmlık gösterdiğini ve Arap devlet· 

Ca ullo Armas'ın elinde bulun· - --·--------"-------------
/erine karşı iyi niyet beslediğini belirtti 

1 
Anadolu AJ•nıı 

ı:lufunu bildirmiştir. 
Başka kararnamelerle de mitli 

meclis feshedilmış. komun!zm ka 
nun dı ı edilmiş ve Arbeı:ı reji· 
mi tarafından kaldırılmış olan 
baz.ı haklar ha'ka iade edilmistir. 

Asiler kendilerine bir de bay 
rak yapmııslar, fakat antikomG
nist olma!arıııa rağnı<'n b:ı.yrak
lar ı nda komünistlerin \?il ·evıilk· 
!eri renk olan kız.ılı $CÇmiş!erdir. 
Halbuki Arbcnz rc.iiminm b~yra· 
ı?ı be)aı ve m:;n i ufki ı;:z~iler
den ve bunların üıerindeki bir 
arma ile bir kus resminden mil· 
le ckklldir. 

Yeni ınu\•akkat hükiıml!•in ıze· 
ne• sekreteri Luis Coron:ıdo. ga· 
zctecilcrin bir ualı ilıcrine, 
Cumhurbaşknnı Arbcnz'in ~aka. 
landı ı takchrdı-. o Andaki art
lara göre, \e sivil \eya a kerı 
mahkemede ''atan haini olarak 
vargılanacatını söylemiştir. 
Kurtuıus hükumeti bugün rcs 

mi ı;azctesinin ilk nüshasını ne~ 
retmiş ve bununla yeni anayasa 
rı yayınlamı§tır. İki rejimin a· 

BERBERLİK KUR;sU - \nkarada l.arlın berber ler tekinı uı ı.ıı rsu açılmıstı r. Resimde 
1 liı ;ık edenler bir mankeni ınceli)orlar 

kuru 

Kahire, 27 - Lıbya heyeti. 
~lı:ıır gazetelerinde, Lıb.)a Baş 
bakanının Türki,\ e:ıe l aptı~ı zi· 
~arcı e il:"li olarak ıntisar e· 
den tenkitkir ,\az.ılara cevap te& 
kil etmek üzere dün ak am Ka· 
hıredc ~u tebliği ne~retmistır: 

.. Başbakan, Mali:Je Bakımı ve 
Oışışled Bakanından mUte~ck -
kıl L b~a heyetinin Türklye.)e 
~ ap ğı ziyaret milnasebetiyle 
'fısır ıı:aıetelcri, Tilrki;ı.·e ile Lib 

1 ) a arasında bir paktın aktolun
mak üzer~ bulunduğunu \ 'C bıı 

1 paktın Arap Devletlerine, bilhaı 
:ı Mı ıra baskı ) apılma ı hede· 

C nı guttiığilnu haber \erdiler. 
Llb~" Başbakanı bu muııase• 

betle u açıklamayı yapmıştır: 
L b,>anın Arap birliğine Aza 

ı o'duğunu, milliyetile iftihar duy 
du.,unu ,.e Arap halkının men
faa l 1crinl gözetmek kay"usunda 
ulunduğunu bütün dtin)a bilir. 

ı 
rkadaşlarım 'e ben Ttirkı) eye, 

rürk hük!ımetinin daveti iızeri· 
ne ''e iki memleket arasında a· 

<Deramı Sa: 1 Sil: a de) 



Ondoh"Uı.un
cu asırda 

tababettcki i
lerıleme hıı· 
lanmış, Yır
mıncı asırda 

('9 YAZAN: ~ dtmİ) e<:Pği ka 
dar pahalı~a 
mal olan bu 
alet pi.} a~ada 
satılmaz n• a 
ıılamaz. Ben 

1 Dr. KEiflAL SAH.4.ÇOGLV 1 

ve he'e son ) ı' arda bu i'crılc· 
me adeta koşma eklıni almıs
tır. 

On1okuzuncu asır bize has
talıkları daha u ı tanımak içın 
'eniş ufuklar açtı: Mıkrop arın 
ke fi bı) o oji, fiz.} o'oji, fiı: o· 
pato OJı sahaı ında aulan .a~ııı~
larla ha talık arın derınlık "rl· 
ne nufuı etmek, onların bakı· 
kt mahı~ ctlerinı kavramak ını· 
kanını bu duk. Yırmincı asmla 
bu snha:lakı l erılemc devam 
ederken teda-.;ı saha ında eski· 
den hayal olan ufuklara eris
tik: P'lomo ı 'e:a tifodan öl· 
mek, artık pek ender işitilen 
blrşey oldu. Ka'b üzerinde a· 
mclil.ıt )apmak gün geçtikçe 
basit eşi~or. insan sağlığı ta
babetin nimetlerinden çok ge
nış b çude faydalnnabi ıyor. 

Du )ada bu hızı ılerilemc 
dc\·am rdcrken Türkıycrle taha 
bet ne durumdadır? Onlar'a at· 
bası beraber mi. ileride mi, 
yoksa gerıde miyiz? 

Derhal söyliyc~·ım ki on'ar· 
dan ileride olmak ıatcn bekle
nemez. Birbirıni ko\ala)·an 
harplerle lptıdai bırakılmış bır 
memleketle tababetin dün.}a
daki se\ı)eden )Üksek'ere çık· 
mış o masını anmak, safdıllik 
o'ur. 

o halde tetkiki tazım ı;e\e'l 
iki ihtımal ka il or· 

l - Onlarla atba~ı berab~r 
miyiz.? 

2 - On1ardan geride mb i7.'! 
Geride isek ne kadar gerıd -
yiz? Aradaki mesafe çok bil· 
yük müdür? 

Ben bugünkü )atımda bu 
sua Jeri ce\aplandırmaya ça:ı
~cağım. 

Üz.li'erek sö) lıl eyim ki birin· 
ci suale mCısbet Ce\·ap 'e

rebılecek durumd:ı deJH inı. On 
!arla atbaşı beraber yfirtiseydik 
hıç ,,.fiphe yok ki çok bahth·~: 
olacaktık. Fakat ne yaz.ık kı 
~ ilrüyemı) o ruz. Binacna eyh S 
rıılf')IZ. 

Acab~ bu ;rrılığin ebep'e ı 

nelerdir? 
Her mem'ekellc olduğu g bl 

hır.de de te kıllit ı t babct or
dudan ba lamı ır. A k rı ı l>;ı 
betımiz. hır z.aman ar belkı de 
dilnva tababeti ile boy ölçuş • 
bile~ek bır mertebcve u'a m ş
tı. Faknt askcri ıababetın m•v
zuu. umumi tababt'tlen b.ııı 
noktalarda a~ rıltr. !\le elli as
keri hıfzıssıhha başka bir i!im 
şubesıdir. Tedavi a'tına alınan 
insan mua.} yen y.ışlarda vani 
askerlık çağındaki kimsedir. 
Askerlik hayatı ile slYil havat 
arasında büyUk farklar \ardır. 
Ölc~andan askeri rejimle h:ıl 
idare de blısbutun başkadır Bu 
yllzden asker hekim'iği ıle si
vil hekimlıği tııhsil hayatında 
beraber olsa bi e, hekim ol hık 
tan sonra a~rılacaktır 'e a)rıl· 
maktadır. 

Dünyada i'k farkına \a ılan 
bu nokta olmus ve sivil hekim
lere ı:eniş bir rrbcst" Hrılmış 
tir. Bir.de modern tıbbi)tnın 
İkincı l\lnhmut zamanında ku
rulduğunu so.} !er dururuz. Hal· 
buki bu da a keri bir mektep
ti. 

M emleketimizde shil taba-

lan bir mes!ck erbabına (sı::r
best meslek erbabı) demrl:, 
lldet yerini bu·sun kabilin len 
b rsry olu.} or. Bir ka em ef, .. ,_ 
dı i amırınin krndlsıne b~le· 
dıklerını yapmakla muke lef· 
tır. Fiilin a tte gelecek, u 
saate kadar ça ışacak. şu ve\8 
bu işlerı kendisine "osterıldı f 
\C emrcdıldıği tarz a ~apac~k
hr. Çıinkıi oı un men.uu b.ı. 
du ... 

Ha bukl hekim ığin me\ ~uu, 
dün) ada ınahlük arın yaradılı!;, 
) aşa) ış \ e hasta ıkları bakımın 
dan en komplike olanı yani 
insandır. Onu e ine a an hekım 
kadrolanmış. çerçe'e enmiş, cm 
redllmiş şel !er e değil, kitap
l;ırJan öğrendiği, dünyadaki 
neşri) attan tekemmül ettırdiğl 
bılgl'c:rinı kafasının içinde hır 
araya gctircr k, insan üz.erinde 
gcir ltiğü veya gö me) e çalıştığı 
eyler üzerinde düşünerek, o· 

nun tizcrindc kafa yorarak ni
hayet bir karar \erecek, bu ka. 
rannda isabet eder ve yapaca
ğını da isabete yapabilirse in-
an ha) atı kurtulacak. yapa

mazsa y:ı ha ta olerek yahut 
.ıkat ka acak. Ve nihayet hiç 

bir ey olına a bıle ıslıra,ı>tan 
kurtulamayacaktır. 

Görülü)or ki h-kimlik fama 
men erbt~t dtişünme, serheı;t 
ça'ışma i tc~cn bir mesl..:klir. 
Rıınıı bir kalrnı efendısi oto. 
matı şekline ko~ an bir idare 
~ekli i e yüriltmcye çalışan !J,ı. 
gunkU teşkılıit '\'c usullerimiz 
\"e me\'zuatımız. içi.,de Jıekıır.· 
'iğin ileri emesin! beklem~k 
biraz. fazla iyımserlik olur. 

dü undum. pllın'arını yaptır
dım. Hayırsever bir zat d;ı. bu 
Alctı ) aptırl\ erdı!.. dedı. 

Bırkııç a) e\'\el nıem'eketiıııi-
ll lJj aret eden profe or 

He) mc,er Cki dunya 1111 ta
nınmış bır kan mittehasst ıdır) 
kandı cereyan eden hiıdbe\•rl 
bir renkli fılmle bize gostı:rdl. 
Bu fı'mi gören bir insanın, 
ka'ldakı al yurnrların geı;ir\l •ği 
çc,itlı safhaları Cbirbırine ) a
pışma. erime, parçalanma) gôr
dlikten sonra unutmasına im· 
kan voktur. Pahalı) a mal oian 
bu iıınıın masrafını İS\'İçrede 
bir i aç fabrika 1 temin etmiş
tir. Çeşıtli memlekctle•dr. arıı.s
tırma rnstitu:eri çalı mak i te
~en her hsan.ı açıktır. B!zrte 
bu imkun'ardan hangisi \'ardır 
acaba? 

istcdıklerinizi bu aınaz:.ınız. 
Bu sanız sistem, mevzuat, her-
ey ayağınız.a çelme takar. 

Türk hekimi en az dünyanın 
başka ~erlerinde ki me~lekdaşla 
rı kadar çalıskan ve zekidir. 
Ama bizdeki hekim'ik çalışma 
imkanları bakımından dün)'a· 
dakinden geridir. Atbası bera· 
bcr gidebilmek için evvela ara. 
daki me afeyi kapamak ve son
ra onların hızıyle ~·iirümck :ıo 
runılayız Buna irişebilmek ıı:ın 
sc e\ velll hekimi ka em cfen
dbi sayan goril il terkctmek Ilı 
sımdır. Yoksa biz. bize be~2c
mekte dcv4m ettikçe hekimli
J?ımiıın dünyadaki iler'eylşe 
ula,ması !'Ö) le dursun, daha da 
gerilerde ka'nıa ından korku· 
lur. 

Hckımlık milli değil, mı!"et· r.;:: 
Jcrarası bir mevzudur. Ilc- ı r _----------, 

kım kendine, h:ısta ına, ıniı c- l~P'! .. llJll~P![l'lll"""lllll!~• 

tine ve lnsan'ığa :faydalı o'a- ~-M~W~~g lıılnıck için okumak, gezmr1'. 11 
~~~~~ai~iÖ)dl~::;::.a~in. ~: a'.r~~t~~ :1 
ka a etmek, bılmedık erını o~· - - - - - - -- -
renmek zorundadır. Bu dil il
mi, mesleki sryahatler'c mlım· 
kundiır. Halbuki s.ıbık bir m~b 
usumuz <Hekim er ı\\rupa~:ı. 
j\me ıka a gid ccklerlnc C" 
hcnn<'mın dibıne gılslnlcr) .:>Lı. 

rnrmuştu, Berek t \er in ki bu 
7.al artık (bir s~6ık mebus) tuı:-. 
Ama me , 15 ilmi bir sryalı:ı• 
) apmak i te~cıı bir hekimin ha
cı'ar. por('ul.ır ve tüccarların 
mazhar o'duğu ko aylık ar ye· 
rin lıinbir nıuşklillcrle karşı· 

taştığını ve nasıl çırpındığını ı 
bı ır misiniz" o halde hekim
lığımiıın i erilemcsindc bir hıı. ı 
!anmayı nasıl bek:iycbilirlz? 1 

lemlekette o'dukça kiı:ıp 
) azmış bir hekim sıfatıyle söy. 
ltyeylm ki blule kitap yaıan· ı 
far. harp rephe ındr savaşmak 
kadar yenilmesi güç zor'uklar 
karşısındadırlar. Çünkü yurdu
muzda kitapçı. hiç bir riski ka. 
bul etmek istemez. Garantili 
kazanç i trr. Onun için bütün 
uıhmetlrr ve biitlin riskler zıı
\'a lı 'e bl'dbaht müe'lifin sır
tına )liklenır. Halbuki hekim
'ık hem okumak, hem de okut
mak için yazmayı icap ettiren 
bır meslektir. Bu ~artlar altın
da hekim iğimiz nasıl ilcrile· 
sin" 

Lozandaki bü) lik hastanenin 
:ıdının Hopital Nestıe olduğu· 
nu tfuyduğum zaman hııyn·•le 
ebebini ordum. Meğer bunu 

Nest e çikolata fabrikası yap· 
tırmış \'e şehre hediye etmıs. 
t-tanbuldaki milyonerlerimıı
dr-n birkaçı bir araya gelerek 
bır hasın e ) aptırsatar iflAs mı 
ecl .. rlcr acaba dersınlı? 

G eçen yıl Geneve'rk profe· 

Saray • Bosna 
Suikasta 

40 ~ ıl entl lıuı:iın. 28 ha
ı.inn 1!114 de Sara) - Bos 

na 'uikasdı olmtt)hı. ,\ 'l•u~
lıırya - :uac aristan Yt·Iiahdi 
ı;ran-,u\'a Fı•rdinaııd'la il'\· 

Ct'~İ ~ar:ı~· • r:osna·~ ı ıh .ırf't 
etnıhlt•rdi. lliı giin sonra 
Sı rııların milli "unlerindrn 
biriydi. \'t'Jiahdin höyle bir 
giınun arire.,inde ora:ya gf'l· 
mesi Sırııları fena haHI'! talı 
tik etmi ti. On dok•ı1 \aşın· 
da bir mektE.'p hılebr.-,i cılan 
(;ahriel Princip adlı hir Sırp 
milliyetpeı' eri, '>Okakt:ı ı.em 
\'eliahdi n hem de ıeHe ı. 
ni taham·a il(' rnrımıs, öl
dürmüştü. 

Siya i \'C iklı adi rekabtt 
Jerin ve ht'gemonya ihtirac;· 
tarının, emtlleri \'e mt'nfaat
leri birbirine aykırı Avrupa 
H" dünya devlt'tıerinln do
ğurduğu Birind Cihan Ilar
binln )akın. fakat zahiri se
bebi i le bu Saray • Ro na 
dna\·eUdir. Oe\'letler ele ge· 
çen bu rıı·,atı kaçırmak istt
menıi,lerdi. Avrupalı biı• dip 
ıomat hadi t'l i haht'r aldı:ı 
zaman: 

- ?\iha\'t'l umuın ı harbin 
ilk kur unu atılmı tır. 

Oemhti. Hakikaten Prin. 
cip'in tabanca ından çıkan 
mermi, Birinci Cihan Harbi
nin ilk kurşunu olmustur. 

F. F. Tülbentçi 

• Willic bir gün sana evlen· 
mediğım bir adamı anlataca· 
ğım ... Bu h la sağ olan çok ya. 

V.4.l'AN 

Tabip Odaları kongresi 
devletleştirmenin aleyhinde 
Üç gi.in 1enberi devam etmekte olan Türk Tabipler Birliğınin 

üçun('U bü.} ük konr:;re:.i dün sona ermi~tir. 
Cağııloğlundaki Etibba Ud:ısı salonunda dün saat 10 da so:ı 

o'arak toplanan doktor del.geler birçok dileklerde bıılunmu !ar
dır. Bu arada Bırli~ın memleketin sağlık konularını ve mcs"ck 
dertlerini daha derin ince emesi temennisi izhar edilml:tJr. 

yrıca tıb mt'~leğini il~llcndiren çeşit ı kanunlar hakkında 
yapı'an konsry teklifi ittif.ıkla knbu edilmiştir. 

Diğer taraftan dün sona eren kongrenin başkanı Dr. Mahir 
L\la\ io~lu bir tebliğ ) ayınlaını~tır. Bu bü'ıcnde en elkı ~ünkıi 
oturumda mcm eke! sağlık i~lcrinin dev'etleştirilmesini ö~ li
jen delegenin tek ifinden bah cdilınE.'kıe \e §Ö) 'e denmektedir: 

•L\frm'cket a~hk işlcrinın de\•let'e tirilmesı me\"ZUu lir.erin
de bir hatip durmuş be de bu mesrlc'eıin büyük SOSjal da,·atar 
oldu~unu ,.e bu me\•zııda tatblkaıa geçen mi'let erin durumla. 
rını da tetkik iC4P ettiğini ve binaenaleyh kongıcnın bü,iik iş· 
fer ic:in herhangi bir harekete geçmesinin ıloğru o'madığı mü
taliıaları serdedilmi ve kongre ağlık iş'.erinde de\ 'etle~lirme 
.l olunu ittifakla ta~,·lp etnıeıni~tır • 

Çoruh vapurunda 
Yaralanan 
• 

isçiler 
Çoruh npuru miıreııebatın· 

dan .ı kişi ~v,•elki gün ambar 
kapa~ı altında kalarak yaralan· 
mıştır. 

Limanda şamandıraya bağlı 
o'.arak duran Çoruh'un tavfa
larından Hasan Çulaoğlu. ·vu· 
nus Tokma, Bergüzar ·ve Şc\'ket 
"simlerindeki dört kişi ambar 
kapağın•n altında ~alısırlarken 
bu hadi e vukubulmuşıur. 

Kapak ahında ezilerek muhıc 
'if yerlerinden yaralana!ı 4 kişi 
hastahaneye kaldırılmı~tır. 

arkada,ın ı 

yaralayan er 

Da\'Utpaşada ağır bir yarala· 
ma hadi~e i olmuşıur. 

:\totörlü Ur.ak a\·ar karar"ahı 
erlerinden t met Ö:ıol cv,·elki 
akşam sarhoş oldu~u b·r sıra
da arkadası er Osman Özdirek 
ile kn,·g:ı eınıi}tir. Bir aral•k bı 
ça/iını çıkaran i met. arkada-ı 
nın fü.criııc hü('um eder<"k Os· 
man• k:ırnır>d:ın Ye k:ısığından 

ıılhr surr.tıc ) araı:ımı "'tr. h:a\'" 
uacıları <ıl ırmak bıeyen Xejat 
Ölmez ad ı•da ba•ka bir er de 
b:.ır•Rğıııd;ııı yarıılannı• t•r. 

1 

Dün yakalanan 
Şeker 
Karaborsacı lan 
$ekt-r karaborsacılarına yapı· 

lan baskınlara de\'am olunmak
tadır. Tahtakalede kurukahveei
lik )apan Cemşıt Raydarani 87 
liıaya satılması lazım ge!en bir 
sandık şekeri 127 liraya atar· 
krn suçüstü yakalanmıştır. 

Sarıyer, Ortac:eşme Sokağ n· 
d1 bakkal Salıhin ke meşeker 
sıoku yaptığı ihb:ır edılmiş, ya· 
pılan baskında 3,5 sandık şeker 
bulunınu~ıur. 

Hu ıki, suçlu hakkında taki· 
baı yapı'maktadır. 

Tarabya' d a k i enk azdan 

herkes şikôyetç i 
Bir müddet ewel yanmıs olan 

Tarab~·n Konak otelinin enkazı
nın ha'en kalıhrılmama ı civ3r 
ha1ktn ve oradan ı:eçen yoku ve 
nakil \•;ı,ılaları ~oförlrrinin ~i
ka~etini mucip olmaktadır. Ta
rab~ alıların bildirdiğine göre, 
enkazın kaldırılma ı işi il<' ne 
bele<llY<'. ne de sigortadan tal· 
ıninatı tah,il etmiş bulunan otel 
~ahibi a iıkad.ır olmaktadır. 

Kan Bankasına 100 b in 

lira kredi açı ld ı 

Ye ilkoy Meteoroloji lstas-
3 onunun tahminlerine gört', 
bugün 5ehrimi1 \'e civarında 
ha\a günün erlı;en saatlerinde 
deniz üstü ı.isli ,.e buluı ... uz, 
onraları at bulutlu grçeı:ck

tir. 
niizgarlar umuıuintıe ku· 

zey dogu l önlerlnd;n orta, 
kısa bir müddet için güney 
batı )onlerindl"n hatif ese
cek; hau sıcaklığında i~e 
düne ni beten mühim bir 
deği~iklik olmı~ııcaktır. 

Dunun en :) ük~ek hararet 
dı>retesi :ıı, tn du5uk + 
20 olarak kaydedilmiştir. -

Küçük haberler 
~ * 1'Urkıye l\lualltmler Btrıı:ı ta 

nıtından her yıl açılan Oöztepe Mu 
alllmler Ko.ıııpmın bu ııl da 2 Tem 
muı:dan itibaren ıaatıyete Etçmeaı 
için bUttin hazırlıklar bltlrll~tır. 
Kampa şimdiden birçok o:retmen· 
ıer mUracaat ederek ka)ttlıırını l•P 
tırmıetardır. Kamp 25 AQ;uıtosa ka 
dar 4 dene halinde deHm edecek
tir. * Bııaün •Xc.tre Dame de Slon• 
Kız lıtaestnde orta ve liseden me· 
zun olanlar& diploma verilecektir. 
Saat 15 de başlıyacak olan Diploma 
ıorenlnde •Notre Dame de sıon ıı
~eatnden Yetişenler Dcrne:h de me 
zunıar araaında •En iyi arkadaş> 
valfını kazanmış olana bir mlikA· 
tat verecektir. Saat 17 de Cemiyet 
Merkezinde bir toplanu yapılacak· 
tır. 

* Geçen yıl Parutc açılmış olan 
•TUrk Sanat Eserl•rl Serııtah ne alt 
renkli 'e ıesll tıım, Eski Eserler ve 
~IUzeıer Genci Müdürü Cıı· 
hıt Kınayın bu mtvz:ıdakı kouuş 

muı.nı m!Heaklp, 28 Hulran llJ5t 
Pazartesi gtinu saat 17 30 da Iatan
bul ArkeoloJl l\IU:ıeal konfer&na sa
lonunda ı;osıerllect ktlr. 

Galata 'da suç üstü y aka

lanan k umarbazla r 

Sabıkalı kumarbazlardan Xas 
rinın Galat:ıda Gecekuşu sokağın 
da 6 .a) ılı evde ışlcıtiği kumar 
hane zabıta memurları tarafın
dan C\'Vclki gece basılmıştır. ı l 
kumarbaı ile 489 lira \'e kumar 
Aleıleri ele geçırilnı:<tır. Kumar 
hane ·ıh.bi \e kunıarb,ızlar hak 
kında takıbata ~eçılnııştir. 

Eski C.H.P. g e n el m erke-

zin in tômiri bitti 

1 
Ankara, 27 (.\:-\KA) - C.11.P. 

Genel .\lcrkez olarak kulla'.lılan 
Carıh er yakalıınm ~. yaralı-

lar Cerralıpaşa llıısıahane he 
kaldır lmı•lard•r. 

Otomo bilin çarptığı genç 

d e rha l ö ldü 

En-elki gece ş=~Iide olan bir 
<ıtomobil kaza_ında bir kişl öl 
mü tür. 

\nk:ıra. 27 (T.H. \) - Tıbbi \ r. bir kanunla haıinl'.)e intikal 
:'llud:ıh:ılclerde acılcn kan \Cl°it cdl'ıı ~kı B .\1,:\1. binasının ıa
mes cap c-denlcre, kan temın mırı bıtnuş bulunmaktadır. 
etmek ga.}C 1\·,e kurulan Kan Yakıııda iı: tcfrişaııııa bas'a· 
BankaSt'.lda . ~n 'ünlt,rde saıı~· nılacak \'C muhtelif yerlerde bu 
lar .ırtııu}•ır. i~ereıle kan ,r.ren lunaıı inkılabım11.a ait eserler 
!er oldugu ~ibi. iicretsiı olarak ve kı~ ınl'tli e5~alar bura) a geti 
ve fakat m!inhasıran haı-ptc \'a nlerck, bır müze yapılacaktır. 

Saat 22.30 sonlarında Ab"dei 
Hürriyet caddesinden geçmekte 
eılan Şofor Cevat idares ndeki 
11621 plakalı k:ınıyoıı Ahmet 
Aktaş isminde bir ı:e:ıce siddel 
le çarpm~tır. Ahmet derhal öl· 
mıiş, soför ~ akalanmı~tır. 

ral.ınanlara \'erılmck kaycl·~ le- Bir Danim a rka öğrenci 
kaıı verenler de çoğalmaktadır. k f"I . h • . ld " 
Verilen maliımata ı:örc. müte - a ı esı şe rımıze g e ı 
dav il bir sermayeye malik olan 1\layıs a) ında T. :\1. T. l''. Tu-
Banka~a. bankad:ın kan satın rızm :'ılüditrlüğU tarafından menı 
alamıyacak dunımda olan kim· leketimıze eelbedllen 90 ki~ilık 
~el~re kan \erılebilme i ıçın hü Kopenhag Gine: Sanatlar Aka· 
kiınıet tarafından 100 bin lıralık dcınisı ıalebtlerinin memleketi 
h:r kredi açılmısur. miıde gormiış oldukları ı:;i ka 

-f!J.._ - -.. : .. 

bulün neticesi otarnk dün şch
nmiıe 77 kişilik ~eni bir Dani 
markalı talebe kafile.si gt'lmiş
tır. Grup 1stanbulda kaldığı 
mfiddeıçe T. M. '!'. F. Turiun 
:\Iüdürlüğüı:iJn hazırladığı prog 
ram gereğince şehrin '1Örulmc· 
ğe değer yerlerini keıe('ek ''e 
nıiııeakiben Anadoluda bir gezı 
.} e çıkacaktır. 

Buna mu,·azi olarak bilındi~i 
füere T.M.T.I<'. Turizm ~ludür
lilğüııün ~az g~ilerı de lskandi· 
ııav~a. Fransa - Almanya. İn
giltere - is,•içre ve ispanyaya 
miite\·eccihen Temmuı ayın<ia 
)apılııcaktır. Bilhassa İskandi -
navyaya ilk defa olarak gide· 
cek olan b"r Tı.irk öğrrnci grubu 

IŞOE EMNiYET VE SÜR'AT °V I meikür memleketler gençliği i
le kültürel ve turi lı~ l:.ıakınılar 
dan temaslarda bulunacaktır. 

Polisten kaçan 
Sarhos 

• 

Boğuldu 
Crmil Teoman, Burhan \"e Ça 

bi Uslu ıs nılerinde üç kişi sar
ho b.r halde Kuzguncukıa do· 
la ıp halkı rahatsıı ederlerken 
zabıta memur'arı bunlara nıa· 
ni olmak istem:ştir. 

Sarhoşlardan, Cemil Teoman 
kaçmak için kendini den"ze at· 
mış ''e bir daha bulunamamış· 
tır. Cemıl Teoman araştırılmak 
tadır. 

Öıel Eğitim Şubesi mezu n 

ları kur'a la rı nı çekt iler 

Ankara, 27 (T.H.A.) - İki 
~ ıl once Gaz Eğıtim Enstıtusun 
de ihdas edıleıı uÖZel Eğitımıı 
şubesı bu ) ıl ılk meıunlarını 
\ermiştir. 

:\!illi Eğıtıın Bakan ığında ku 
rulan bir komis)on kura usulü 
ıle ~eni mezunların tli) ııılcrlnı 
yapmıştır. 

Okula alınmaları sırasında Ye
tiştirme Yw·ııarı ıle ılgilı \atıfc 
lerde çalıştırılmak gayesiyle açı 
lan ÖZcl Eğittm şubesinde tedris 
gören .} eni mezunlar Pedagoji 
§Ubesi mezunlarına tanınan ilk 
tedrısat milfetuşlıği haklarının 
kendi:eriııe de tanınmasını ta· 
lep ederek Yeti5tırnıe Yurtların 
da 'aıife almak istememi~er • 
dır. 

Verilen malumata göre. Özel 
Bgıtım Şubesi 5387 ~a) ılı kanun 
hükümlerine Jiore, Devletçe eğı 
tımi, öğretimi \e korunması mev 
zuubahis ÇO('Uhların l etıştırıldi 
l:i okullarda \'aıife alacak örtret 
ın nlerin yeti~tirılnıesı g.ıycSt) 
le kurulmuştur. 

özel Eğitim Şubesi mcıunl:ırı 
tayinlerine ait kararname ter ha 
z.ırlanmışıır. Önilmiizdeki günler 
ac t:ı~ irı mahalleri illlıı edilecek 
tır. 

Bir çocuğa t eca vüz e d ildi 

İzınır, 27 (T.H.A.) - Germ~n 
rik kaıasıı da ::'llesudb·e mahal· 
lesınde oturan .\lehmct adınd.ı 
bir ~ahb a~nı semtte oturan !? 
)aşlarında Zühre adı"d:ı b"r im 
çocuğuna lc('a\·üzlle bulıınıııus
tur. D ı'ahare ,·a1. )et anlaşılınca 
ı;,.ııık, kazadan ıirar elmiş, fa· 
kat kı a bır zamanda ~akalan -
ınışur. 

Halk. nıiııeca\ ızi !ine: eınıek ı.s 
tcmı. c de zabııanın mOdahale
s ile kuı·tarılmıştır. Saı ık te\
kıf edilmiştir. 

Manisa'nın bir köyünd e 

kavga la r o ldu 

İzmir, 27 (A~KAl - l\lanisa 
nın Çobanisa köyünde i Ahlı bır 
arbede olmuş, taş \"e ~opalarla 
b:rbirine giren ıkı guruptan beş 
ışi a~ır surctt<' ) araloıııarak 

hastahanc)c kaldırılnıışm. 

Bır ahbabının araıısiııi işlet -
mck için amele trmin eınırk U2e 
re köy kahvesine ~iden Orhan 
Gıder adında bir ge.,ç, kır bek 
çisi Salih Şışman ile l etmiş • 
seksen köylünün taarru2una uğ 
ramı~tır. Fena halde dövülen Os 
man, tabancasını çekerek bekçi 
~ i ! aralamış. diğerleriyle de bir 
müddet boğuşmu~tur. Xeticede 
ağır surette .} aralanan Orhan \'e 
kır bekç si ile ü~ kö\'lliniin sıh· 
hl durumu tehlıkelidır. 

l stanbul Kız Lise s inde 

d iploma tören i 

fsmıbul Kız Lisesini Bitiren 
oğrencilerın diplomaları dun tö 
renle \"Crılmiştır. Okul bahçcsın 
de ) apılan \'e davetlilerin haıır 
bulundukları toreni. Okul ?ılıi· 
diresi f'aika isam O ıar bir ko 
nuşnıa ile açmıştır. Lıseyı bıt -
ren ö~renc !er bilahare davetli 
!ere gösteriler yapmışlardır. 

bet, sivil idare~c wrllmiş 
ve fakat idare ekli askerlıkten 
kopya edılmi~tlr. Bu sistem, 
derhal ve otomatikman hekimi 
bir Tapu memuru, bir l\laliye 
memuru gibi mütn'iıa etmE.'k 
yolunu açmıs ve biz hcki'llliğe 
bu 'örils z.a\•iyesinden bakmı~. 
ona alt her işi <memur) ~,.r. 

revtsi içinde mütn ita eımıc;ız· 
dir. Bu da bizi dar bir saha 
içinde donüp dolaşmaya ml'e· 
bur etmiştir. Halbuki heklm~i
#e veril n ad, mali ıstı'ahları· 
mızda bile (serbest me 'ek) ~ir. 
Hak \'e vazife bakımınrlan bl,. 
kalem efendisi durumunda o· 

or Dueho al kalb muaye· 
n.-si için hiç bir yerde görme· 
diğim muazzam bir aleti bana 
gösterdi. Kaça yıı.ptırdınıı? de-ı 
dığım ıaman güldü ve: 

kısıklı, caıip fakat kıymetsiz l~~~~lil~;i-llil• bir adamdı.• 
Mrs. Keith kızardı \'e penee- • 

reden dı~arı baktı. 
~IA.lı'll'llMAK W~VK 
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- Bunu ormayınız. Çiinkü 
kanton bütçe inin tah:ımmül e· 

DEMİR BANK 
Tersane '!e O smanbe y 

Ajansları Emrinizdedir 
l\lerkeı • • . • . • : 496"?0 
Tersane AJ ı uc 1 
Oıman bey AJ : S:!lOG 

Willie ayağa ka'ktı. ·Gidip 
tc'efon e:lerim bari • 

Anne i yanına geldi. kolları. 
nı omuz.una sardı 'e başını gö~ 
süne rfayadı. Willie borun eğ
di. Dışarıda. kalın ağaç datlan 
ara ından iri kar taneled süzü
IUjordu .• se\·gılim muhakeme 
Uz.mesin seni. Lloyd amcanla 
konu.urum. O yapılacak işi bl· 
lır. Bu kadar doğru bir is için 
kimse seni cezalandıramaz.• 

\\'illie annesinin yatak oda· 
sına gıtti. Oradaki telefonu fi. 
&inden çıkararak. odasındaki 
fişe taktı. Bronx'takl şekerci 
dOkkanı'lt aradı. Beklerken ka
pıyı ayağı ile iterek kapattı. Ka 
lın, yabancı şiveli bir kadın se· 
si ·~lııy \\'yynn evde yok.• de
di Clrcle 6 - 3-l75 te arayın• 

Bu numarayı aradı. San 1r:ıi 
memuresi •Burası Otel Woo:l· 
ll'y. GUnaydın.D diye cevap ver· 
dl. 

!eri çıktı, sonra •• \tlo• diye biı 
ses işiti di. Fakat bu :\Iay'in 
sesi değildi. Bu bır erkek se b 
di. 

Willle aklına ıür'ü ~e) lcr ge 
terek ·~Iiss May Wynn'in oda· 
sını anyordum .• dedi. 

• May'in odası burası. Kını 
arı~ or.• 

• B n Willle Keith .• 
• Wi!lic .•• ~e demezsin? Ben 

l\Iarty Rubin, Willie. Nası:Sın 
yahu? Nertdesln?. 

•E\'deyim • 
•Evde mi? San Fransisco'da 

mı?• 

•Hayır, Long İsland'da. l\la~ 
ncrede?ıı 

•Burada. Mükemmel. Ba.,a 
bak \Vlllie, senin getrceğini bi. 
liyor muydu? Bana hiç bir şey 
söylemedı. Dur onu şimdi ya
taktan kaldırırım .• 

r-.·c z.aınan geldin?,. 

Willie. tiyatro aleminin ca11 
• şekennı • tabil"İnden oldum o
l.ısı nefret etmişti. He'e \tay 
kullanınca, onu büsbütün kız. 
dırırdı. Şinı li büsbütün ~inıw 
ne dokundu. l\lay'in sesi boğuk 
ve tİl çıkıyordu. Uyanı.,ca ek
seriJa boy e olıırdu. • Bır aat 
kadar ewet uçakla geldim.o 

•Bana niçın hab.-r \crme.ı;n 
ckcrım .. O ur mu?. 

·Sana urprız yapmak i•,te· 
dlın.• 

•Sasırdını ... 
dım.ll 

Apıstım k.ıl-

wn:ie'~ i müthiş korkutan 
bir :ıessizlik oldu. May •Şekl'· 
nm. seni ne zaman ::örcbilcCe· 
ğim?o dbe sordu. 
·~e zaman istersen.• 
•Şekerim daha kötü bir giin 

de seçemez.din. Grip gil>i bir 

'e olmaz nıı" \\'ıllie vazı)Ct o 
kadar karmakarışık ki'• Rad)o 
programı !çın hu :ıllahın belası 
plağı dol lurmıım lfızım B:.ı~Jn 
olma:ıı da ş.art. Ayakta dura· 
bimck için boyuna iliıç yutu~ o· 

•Peki A. Üç buçukta. Orada 
o'urum. Sen artık koleje de· 
vam eımıyor musun?. 

•Oh.• \lay'ın se~ı hafüledi. 
•Kold mi? Korkarım ki biraz 
astım ... Sana aıı'atırım bunla-rum. l\Iarty ekerim, bu i~tnı 

\'azgeçtnıez nıı~ım" ... Ah \\'ı'· rı. • 
1ie ba'lıı keşke daha ewel h r ·Gcirüsuritz..,, 
lxr \•er eyclin,• 

•Pekala şekerim .• 
Willie. karşı ınd.ıki do'ııhın 

kapı ındaki aynada kenrl•sin" \\ ıllie ahize.} i O kadar şid· 
hirldetle bakarak .unut buna· detle k pattı ki makine yere 
rı .. Sinirlenme. B·lki yarın t;ö- dü;:tü. Si\'il clbi elerini çıkart· 
rlı~iı rliz ~ dedi. tı, hır ) ığın ha inde s:ınrlalye-

• Havır, hayır. Şekerim, b n sinin Uz.erine koydu. Üniforma 
saat Uç ci\•arıı•cfa c:erb('st cı,a· ~iydi. İki tane kasketi varrlı. 
cağım. - K:ıçta .\I.HtY" Saat Uc Bunlardan bir tanrsi otdukca 
buçukta \\'illie - Erili h"nasın- yeni idi, dığeri ele hep ılenlzde 
da buluşa'ım. olmaz mı",, ı:ı)diği kasket. Bunun ırmal ... 

•Bu Brill binası nedir \'e ne- rı parlaklığını bır hay il kay
betmişti. E~ki kasketi aldı, Uze 

rcdedlr?• rine yeni beyaz. kılıf geçirdi 
• Brill binası caıım? V:ıhıı Böy:e iklc.- sırmaların drıntıklu· 

ben St'nin şarkıcı ajanı olmadı· ğu daha fazla beliriyordu. 

11<%• ım .n 
I Şa~!a~.:},~!.~!.~e~, 

şekeri sok? 11\1' 
- Pi) asada ~E.'kt'r bula ~· 

~ oruz ki limonataya ı.o> 
Lın... ti· 

- Hem bunun suyu da uııı 
nıona benzemiyor, ıınıon t 
galiba? ı.eı• 

- Limonatamızda .şe ısa 
bulunma)ınra hiç otr114 

• tuzp bulunsun dedi.1' dt··· 

· :--kt" ·ıe AflP Rır mt"chste \'a t) ıııe 
harflerinden Türk h~ı:cırıııa· 
ıeçiliş sırasında ''a-:Su ·~S" 
dışımın ortıı)a atuğı .A ı· 
ta mum atsana. gibı 5~ 11ı 
dan .ola \e soldan sa~a ~;ıer 
ekilde okunabilen cüııt 11ıtc 

üzerinde konu ulu)otdU·bırl, 
li te bulunanların. Jıe~ ıele· 
bildikleri bu kabıl cuın 
ri ortaya atıyorlardı. ·r 11t 

Bir aralık yasııu bı. 
farsc;a 5u mısraı o~udU~arel 

.şeker beteraııı) ı \t 

berke • 
\'e ili'I e etti: h rfle· 
- Bu mısra, AUP a c1t 

ri) ıe ~·azıltnra ttrsinaen 
ayni ekilde okuııur. 

Genç bir ı.at sordu: ıııl 
- · stadım. bu ını:,c:ıtıı 

nası nedir? ııl ,·c· 
- "Şekerl vezaret. ) a ı:ııe'" 

ıirlik terazisi) le tart• c1C 
tir. 

Genç güldü: ri bııl• 
- Ah efendim, e1't ıisl· 

sak, vezaret, nki.let te~~ ~u· 
ni ne yapacağım, e,·de rııtl• 
!üstür terazi) le de tart• 

---:-: l;cıiJI' ·. 
- Alo, sen mısın şe d 111JJI 

- ~e ıar anlamaz 11 4~ tt· sınız hl". §eker kalına 
dik ya! 

- ~ere i ora~ı? ı.alİJc· 
- eTatıı Dil. bak 

si". \'aıı· 
- Ah, affedersinit.·· 

lıfj... . .... ,11r 
- Yanlıssa ne dne ,. 

sun?.. otoll' 
- Ren aramadım. 

tik oyle \erdi... . birdi' 
- Otomatiğe )()) ıe. 

ha Hrmesin! rfJll ... ) ,,. ki ,;;,ıt ,, - ı e.ı, pe , ,,.,, (çıl· 
• r~ıtı 

Al 1 oril'1 0 .. - o, a o, .1 ,:ıı· 
Dil• hakk:ıliyt'i dd;99a ... 

- lla) ır bur~S!• 9 (ıU"ııt 
- na. en mısın 

ı.enr;ilim?.. ı 
- El el, lıeninı... ,1cıl1 

- nu ak am bulu• 
değil mi, f'kerinı':·· dt ,~ ~ 

- Sl'keriın d('(h11 ct~tr 
m& ı;cldi. bir kilo )I ı( 
gelm<'ı~en u\\ah ııar 
marn!.. ,_..;CI 

Sadu n G. S ı; 
O:S KEJ.ll\1~;'\' lt~lıl!I' 

Ç.arsamba) a giınr' ııı' 
caknıı ... -ııı 

Oh ol un ıteıncJ11 • 1 
·rıer·'"' ıı bell\i sıcaklar hafı fl ı~f 

r~ J1 
:.....------:-- .,ıtJe 

lngiliı filo s u l ıf1'1 ' 
ayrıldı ., ~' 

İzmir 27 (Tel forı a?)şrt1 ' 
manımıza bır do ılu~ ı1,J;ı Jll'ıı• 
pan bir krU\ azör !·e t '1ııı • 
ripten mürekkrp bır ıs:ır· 
Josu bu akşam ııyrıltll 

r-TA~Vİ~~ 
28 JJ,\ZJRr\~ ~t ~ 

P.\Z,\RT~~ıııtl~ JJ 
.\\' 6 - GÜN 30 -zlıtı\~ ~1 
RIDll 13i0 - 11_~,.,·,\.....ı~ 
HİCRİ 1373 - ~ ti v,, 

\'ııd ~. 

SAB H 
ÖGLE 
iKİNDİ 
AKŞAM 

Y.\TS! 
İ:'ılSAK 

Q4.211 ~~ 
12.11 pS ~ 
16.lfl • 
HJ4ı; 
2148 

02.12 ·-~ 1ıtO ,-_} 
------önder'' . 

Gaıdemtze ı; ısııt• 
n re~tınıer b•'' 
.,n ı.ıt• .,.ıırn"' 

Wi''ie Woodley otelini ıyı 
bilirdi. 47 net soknkta eski bir 
tiyatro artisUeri oteliydi. •~tay 
Wynn'I istiyorum. lütfen.• de· 

Epey bekledi. •Allo Wılllc, 
merhaba.• 

~eye yakalandım galiba. - Öğ· 
le yemeğini beraber yesek • 
Yok dur galiba başka bir ~ey 
\'ar ö:Ieyin. • :ııarty, plaCı ne 
z4man dolduracaktık? Ne z.a· 
man kurtulabi'irlm" Daha ev. 

ğını unuttum. Brlll binası Rl- Metrodan Broadway"e Eıhn
\'Oli"nin karşısında. büyiik gri ci caddenin birleşti 1 yerdt çık 

(~ 
!alım • •·c ·fB ft 

b• O'"" 

di. 
•Al!o :ııay. Seni uyandırd~m 

salibıı. 

•Aptallık etme eekeri:n ... 

tı. Buradi, Manhattan'ın Wıl· 
binadır. İçinde Sono - Fono lie'nln havadan gordUğü ıhti~3· 

!\uçuk r • 11ıa' , ı ıe ' 
başladı \C \\ 

1 :1 , ' 
du~du: cı>c'ııııı 47& 1f1iwuliı. ~ 1 

·~Hss Wynn mi? Bir daki
ka.• Atıızeden bazı düdük ses· Burada mısın? İnanamıyorum 

stiidyolarında. Hatırlarsın de- mından eser yokıu. Hep a ... nı 
ği! mi? Sono • Fono.-. rskı. pis 'e kalabalık kö5e idi. 

-----------------------------------------------------------------
------~----_;,.. _______ __ 
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. 
lzmir' de şeker 
Karaborsa' da 

~ rlc Oalıulcr AJ.ınn 

iz.mır, 27 - Bır muddettcn· 
beri de\'am etmekte olan eker 
buhran ı henüz halled'lmemi tir. 
Birkaç gundeııbcrı pı) a ada kes 
ıne şeker bulunmakta) sa da, toz 
eker tamamen pı) a adan çek ı 

ıni tir. Kesme c:eker•n fı.} atı toz. 
§ckcrdeıı daha pahalı olduğu • 
fn, bu ekı-rl h.rkcs alo1mamak 
tadır. İlgililer 200 tonluk bir 
llarti toz ekcri•ı şchrım·zc ı:ele 
ccğıııi bır müddet önce bılıtırdık 
l~ri hald . şekeı· h,nuz gelme· 
ınistir. Şeker darlığının daha 
ııe kadaı' dt vanı edeceği bılin· 
ınemcktcdir. Bu arada bazı oak 
kallar ıozsekcrı karabor .ıd;ı 
160--165 kuruş amsında sat· 
ltıakuıdırlar. . 
lzmir' de bir film 
Protesto edildi 

* Birleş ik Anırrilı;a ile 
gilttrı.• arasındaki Wh· 
hington görü ıntlerine 
dün dl' dtnrn olundu. * Guatcnıala'da kurulan an· 
tikomüni t Hni hul.uınet 
.\rbrnz idare~ini tanıma
dıiını ilaq• rtti . * 'rurkiye~ i ıi~aat l"den 
Ubya lıryeti Kahirede 
bir tebliğ ) ayıoladı. * Komiınisl Cin Ba baltanı 
Hindistan Ba';)bal.anını Çi· 
ne d•nrt ptti, 

Kemalpaşa' da 
Orman vangmı 

Westphalia seçiminde Adenauer 
i başta gidiyor 

6 Odud Prto 

1 

Duıı~r:do.f, Almanya !!7 - We tpha'i .. e).ılet pu:iımento· 
una :!00 ti~ e =-ec:mek ıçin yapı an 'e(·imleı de a ınan ilk neticeleı c 

gö e Ba bakan Adcııau cı 'm , Hırisliyan Demokrat Parti i bire iki 

1 niı;bctiııdc ba~ta gitmekıcdır. Sor. nelicclcrc gorc H ıristh'an D~mok 
ı rat'ar 94.647, Sosyalbt.er 56.5:?7; Hiir Demokratlar 19.7IO, Zen-
lrum ( le rkeı.cıler) 7.279: Komiiııistlrr 3.969; Mii' tcclll'r Parıi,i 
i.8:>0 oy a mı-l ardır. Sc<;imıe r~ i-tirak ni beti ~ iizdc 70 tahmrn 
rdi'mcklcdir. Geçen 'rnr nisb6 t yuı.de 86 idi. \\'c,tph .. liıı'mn 
14.500.000 niifusund<ı.n 9.750.UOll i oy hakkına ahıptk. 

llırbtı~aıı Dcmokratlal'ın t.a~ta :;:itmesi. Ruh r :;:ıbi Alnıan~a
nın ha)al rla ın~rlaı·ın,ian birın: ılr içine :ıl:ın bu rr:ıletle Ba5· 
bakan Adenauer'in :;iya~etbın dP,tcklcn mckıe o'duğıınu :;:0.,1er
mrklcıtır. 

Kamyon kazasında 
3 kişi öldü, 8 kişi de 
Ağır yaralandı 

Mısır' da bulunan 
Mermer lahidde 
Bir~-1y çıkmadı 

\--ncbrd rr~ .. Husn 1 'lııh»lıirlml7drn '.Jıır~ lhnllı• .lJaıuı 
!lqm<t M11~101ııe1..,, ,-:., • • İz.mır 27 _ Kemalpasad Kc- ı -~ııkara, :~ - . ~u :.abah. Kır· 

l ~z~ır ,2.7 - J~ıgılız Kra;ıçc ı meQoku~u me\•l..iindci:l de\lct ehır~eıı E:.Aışchııe gıımekıe o-
~ıocı E ızabclh sn sc~ahatıne orman arında bugiin aat 12 dA lan hır kam)oı.ı Kamandan z:eç· 

Kahıre. 27 - Mısır fira\Unla 
nııdoın IJiriniıı ~cd' ton ~; 
ğındakı ı·r bir ıniiddel e\·1 <'. Siiı. 
kar:a'da buluııınu;:ı o an me met 
lahdi bugün buyıik hır :;:idi :ık 
·~·ıodl' açılım' ı·e içind<'n h ·~· 
b·ı· ~ey c;ıknıamı,ıır. Lahdi bul· 
mıı , olan ark,,o og Dr • .Zı·kl'ri· 
:-;,ı <~öııe.' nı , lah fiden, .\lıliıttaı 
:.!iOO 'r. ııC" e\ ı <'l hııkiim sliı mii
b ır liı·a\'lllla ait ı,kell'lın ıe e~
y .. ların çıkarac·ağını ıa•ııwımi~
ıı. Lııhdin bo ~·ıknıa'ı bu de\'
ı n ~ 1111' k.ını•lıkl3rcla kalıııa:;:a 
dt'\aın etme'ı dcıııekıır. :wı ı E· 
ğitim Hakoın lığı ıdan ı c,rcd•lcn 
bir tl'bli~de, Kahirc nııı 35 kılo· 
nıeıı f' gıine~ inde, bu dr\ ir ı<;ın 

:ı- apılaıı kazılar.ı. b uay onun
da rı•lıa~ et ıeri't'l'eği bi d:ril -
nıışlır. Ça'ışnıalara muhıcmel o· 
l.ır .. k ,oıı baharda ) eııideıı baş· 
'an .. eaktır. 

<.ı.t fılm Alsancakta bır .sıncmada bü~iık hır \angın çıktını K mal tıkteıı sonı·a bır hendeğe yu\'ar 
~o tcr!.li~.kcn perdede SO\'Yct bay p;ı · 3 kaym;k .. mtJğı tar.ılınd;n vi l:ınm 1.,5ı~ı-. Ka?'dan de;hal h;ı.ber 
;.tı goruluııcc halk ga cyana gel 'a)c•c tel.ı:ı•af 3 hildirılmiştir. dar edılea Kamaı_ı K .. ~·~akamı 
Ilı ıs \'C bu ha~is~H pt'Ote . to et· Bölge orman ,el iği ile mahal . telcfo.nla .) udı!11. ı~temL}tıl'. Bu 
llııslcrdu:. Si') ırcı erden. hır kıs- lı jandarma t<' kiJatı tııralı•ıd:ın nu~t ıizerıne Yılayet .. ~:h.~al. " : 

1 ının sıncmayı tcrkcdıp h5rt!sc \erinde tcılbır'er alınnıı~tır. ,\l'· ı~·tıma~ mt~a~·~ııet ~ludt~r~ı _Gudı 
ı A.lsanc~k karakoluna bıl:..ır- rıca '<'fcrbcr cdi'cn kô\''!iler de t.;entıırk'. ı~ısı mer..:~L. ıkı ı Kes 
~esı uzcrıne adli mak.ımln~· ~ah ak,.,ama kadar<levam eden bu mli ~ın \l' hırı de B;ola dan ~!m"~ 
liıka~a ba lamıs a~dır. Bu ha l:sc cadc'c.} c katılmı,J:ır :ı da yaı.gın ~zere hl'ım•~ k•za ına?,allınc .v 
de crın~ mez.kiir ~ıncm:ı bu g~cc· ı henüz söndürülcmcmlşıir. Sön· ı~ııda~ı ıhhı aı":ıb .. ,.,ı _ı:onderm ı~ 
Dr~ ltıbaren bahı me~·ı:ı h mi dürme ameli~ esin. devam o'uıı- tır. s~.ğlık mcnıu:u. ~o ·tor vr. 

~ramından kaldırmı .ır. maktadır. Zar.rın büyük olduğu operaıorl.erd~n mu ı e,;e,-k 1. b~hı 
lurk mallarına karşı Orta bı.dıri mQtir. n:ııı .ıhh! ~kıp kazaıcdel~rın ,_ıl~ 

w , • ıedanlcrını ~apmı;ıtır. Uç olu, 
Dogu do menfı lngiltere Büyük Elçisi 8 ağır ~aralı te~b t l'dılmi~ıir. 

propaganda 
Yaralı'ar raııkurtaranla An· 

lzmir'de k .. ra~a getirilmi;ı Vf' ha t;ıııe~e 

İzmir :?7 (Tcletonla) fn -
gılterc•ıin Ankara bıinik elçbi 
.Sır Jame- Bowkcr bu ak,am U
,,ak ) o:u) la \'c otomobıl i c ,eh· 
rimizc gelnıı tİI'. Yarın ba~kon· 

~atırılmışlaı dır. 
Tahlcıkata de\'anı edilmekte· 

dir. 

Toprak Ofisi Ankara böl- J.~hıtldeı he~ et•aıı wrid ~c) • 
!er çıkac .. ğıııı bf.'kle~en :;:azcı<'

gesi hazırlıklarını bitirdi cılcr de haberi düııya~ a ) a~ mak 
Ankara, 27 (TH.\ ) _ 1953154 kin aldıkları tedbirlerin bo~a 

1 ~acılarm pasaport 1 

isi durduruldu • 
1 urı. Haudls Aı•n ı 

İrnı:r, :!i ll ;ı(' meı 'ıminin 
~ a ·l;ı;;ma,,ı dola) ı~ ·;ı.. it b•r(,'ok 
kııı~e. nla) eıe nıürat·aat l'dc • 
ıeı.. pa apon muaml' <':erinı ):qı 
ıırnıa kı.dırlar. \'ap ıl.ııı müra -
f.'a:ııt.ın bu 'ene llacl'a ı:iıll'cek 
H .. cı namzellerınin l:<'ÇCn yıllara 
ııaı.ıran çok fa'lla olarağı aııla~ıl 
maktadır. 

Dığer taraftan :\! ., •) e Bakan 
lıf:ıııdan henli:t. dö\ ız tahsı- edil 
mcdiğınden bu )il lloıca gıdel·ck 
olan hacı naınLe lcrının pa a -
port muaıııelelrrı ':ı l•lıkçe dur 

1 
durıılııııı tur. l>Ô\ıZ ıah ı i ) a • 
pı'madıkç.ı bıı gıb muraı·a .. tla · 
rın kabul edılmı:) t'l'tf: ı !'<' nıi ıııa 
kam:an·a bıld.rılıııekıc.-dır. 

Bir ucak düstü . . 
\, fH ıa.-d r,,. ... ~ 

:\lıııth haı.ı. lı ~ıı (Calıfonıı a ı 
!!7 - \latdı h.ıı·a iısibiiııden 8 
kılomcıre nı ,afcdc bulun:ın 

Rox Sprinı:' da~ıııa ç:ırpaıı hır 
KC97 uçnğıııcl;;ı bu lunan 1-i ~ol 
c·ıı ) anıırak ol mü ıiır. Ka:zanıı 

-ebebı .ııılıı ılamamısıır. KC!li' 
u~· .. ldarı C97 .sıraıoN uı er d~' 
uç;ıklarıııın tadil cd !mı model 
Jl'rıdır \e h::\ada diğer uç.1kla· 
ra benzin 'ermek lçııı kullanıl • 
makt:ıdıl'lar. 

Kaza)a ugra~:ın uç .• kl.ı ~akıı 
dolu olduğundan. do1ğa ç .. rpııı 
ca benzınler geniş b r aha~ a ya 
)tlmış \'<' :ııc a lıııı,ıır. 

Kurtarma ekipl<'ri -aatlcrcc 
• oıır;ı k;t'la İnah:ıllıııf' :;:iıtiklrri 
ıa'..it uc;:ık hala ~·ıınıakıa~dı. ı 

Bir Yugoslav askeri he- · 

yeti geliyor j 
Bı-lgrad 27 ( \ .\ ) - ra.ıju~ 

a ian:ıının ıliin gere oıldirdığın ~ 
::ört'. ~is ~nrnizon kuınamlanııı.:t 
baskan'ığında bir Yugo-la\' a • 
kerı he~l'li Turk ordu una bir 
do•t uk zi) aretiııde bulunmak ü· 
urr ılün ;\"ı,.'dcn harrkrt l'lnı' ;. 
tir. Yııgo lav a kerl heyetı <-:e
ıırral :'\rc•Üİ Taraıı'ııı nı'-afıri 
o acaktır. 

Gc\·en ay General ;\"t'rat' 'Ta· 
can Xi~ ı;arniı.oııunu ıJ) arel ~t 
mi~ti. 

Harry Truman'ın sıhhi 

durumu 
olo lııkta bir basın toplantısı 

yapacak olan biıyiik c'çı 2 trın
muz ~ünii ı~ıanbula gidccc:.tir. 

-o-
ç ıktığını görtince iiliintii du,y· 

kampanyasını 620 b' n ton ~ibi ır:ll~lardır. Bu~lin lahid. a<.'ı'ır- Ka•ı:sa:. Cıt~ . :n (,\ .\ ) - E,,· 
büyük b'. ı· müba~:ıa mikıarı~·le k:ı keıı Ba-bakan .\';ısırın da hıızır kı Ba kan HarQ 'l'ruman'ın flok 
payan T . .'ı!. O. Ankara bö !?rsı bulunac•ağı bildırılıııı~ıi. Fakat torıı \\':ı ll;ı te Crahaın fllııı gece 
yerıi kampanya 'ç'n haıtrlıklnı Xa,ır ,,.lı ı:ünıi ~adrce kazıla· • Ha:.tanl'l durumunun rskisi ka 
nı bitirmi~ bııluıımakıoıdır. 1 r d d:ır i.' i olmadığıııı fakat !!ece· 

ccÇöl çekirgeleri» Ortado-

ğu'yu tehdit ediyor rın ~ .ıpıldı!:ı bö ge) i ıc ti;; c c ~ 
Bu y 1, mah,ul mınıakal~rın· cekıir. yi dün öğleden ~onra.}a nazaran 

ı -

8 ,\ Y \R ('A'\ILI(',\ ı.ısı:si:\lll~ - C.'uınhuıba~kan ı ( 'rlal Ba)a ı ıhin gel<' (,'.nıılıu Kı1 J.i,r,in· 
dtki. ıliı> lon~a dagıtıııa tiiıcni~dr bıt !ttnnıu,tıı r, Celal P.a)a r 21.1."i ıle okut hirıa~ına gclnıi) H (iğ
rencıle re clıploınalaı ını \ernw,ı lr. lldnri ıe,inı Li,eden meıun olanlara :ıittır \e 'iindiiL 

1 , • .. • çekilıııi~tir . t' '.• -.1• ... 

Ilı B~nuı. 27 CT.H.A.) Tıirk 
ı::k·r,; ma11arına karşı. Ortadoğu 
ıııu ı Arap menılckctlcrınde b:r 
ııı ddetıenberl ba,lamıs olan 

11 Cllfı propaganda büsbütün şid 
1 euendırilmişlir. liaz.ı Türk mal 
,j~nın rağbet lıulduğunu gören, 
ı~ ıoer memlekı-tlerın i_l_ıraeatçı • 
l:tı, Suri.}e, Lübnan, Urdün ve 
te~ta gerek ~:ızeıelcr. gt'rek d i 
ı.: vasıtalarla, Türkiyeden gc· 
du:. ınaııarı hı ail ml'n eli ol· 
, ı:ounu, bu lann Türkbede i· 
ııı ırı \e ambalaj değ ıirip. Arap 
d~~eketıcrıne ı;:onderildiğ'ni 
hı.ı~ ctmcı>te 'e halta bazı it· 
~ çı fırmaları Arap dhası· 
~. 1hanc1le ıtham ctm~kıcdır • 

Şam, 27 (AXKA) - Sur .}e da )eııideı 15 ambar şcflı~i vü daha bı geçırdiğıııi· oylenı ış 
Tannı B.ıkanlığına Suudi Ar:ı· cudc "etirilmek ·ure •ıylc köl • Gönf'~ m'in yardım~·ıl.-ırıııd:ın 'r daha fazla izahat Hrmcmış j " 
b• ıaııdaıı gelen raporlardan, bu Jiinün malını aracı • ra mü raca· b'r'. lahdin boş çıkma.sının ne tır. 
memlekette •Çöl Çckirgell'rio a· at etmeden, do~rudan do,::ruya enelcf' " ne de Y<'ni zamanlar E'ki Ra,kıın 'frıımaı 'a, gl"ÇCn 1 

Bir nişan töreni 

t0~11ka~a 27 (Telefonla). - Af 
11 tnı .letvckill Kemal Oıçoba 

~u, kızı Neriman ÖZçoban ile 
;o ~ret Tuncayın oğlu çocuk dok 
~ 'e Sermed 'l'ucayın nl~anları 
r ~ostları arasında yapılmış· 

• td i~nlılara saadet er tcmen 

~ 
't Onı-8 -g-ün-ka-ld-ı 
b~~lll,; ~"llli •ınızda 6 Temmuz 1954 
~~ıı~e kadar açtsracatınıı bır 
( tılııa hem altın (Açıh!i) hem 
~lıtg ~ıni llı:ramQemııe katıla· 

lllız. 

1'0RKIYE 
VAl<IFLAR BANKASI 

T. A. O. 
tıttk 
~ l>•:rı, Yeni Vakıf Hanı 
~~el. 24:>95 

dı \erılcn :a.}Ct tahrıpkiır b•r orısc .ıma~ ı H bıı suretle her da Ciranırıun ~eçenlcrdc me~da P3Z31' günü ~apılan ;ıpandi,it 
cıns ~ekırgenın luredigı ve bun haugi b r zarara uğramaması tı- na ı;ık:ırılmı$ olan ehramının amelh atından o•ıra, Cuma gil· 
tarın Orta Doğu memlckeılerınl miıı t-d ilmi3tir. \ a.!!ı:na~ a u~ra~~ğı. m~n:ı.ı a '!e- ııü b~ğır ak iltıhabı gorülduğUn 
tehdit edccl'k b"r şcki'de yayıl· Oıomatik ta~ıt baskülleri, çe le mı~ ect,ğını . çunku gerek ehra· den damardan ('ııjcksi) on ) olı~ 
makta olduğu aı la.ılmı,.tır. lik :.ilolar ve makiıı .. lı amb:w ının korıdorunun ~e gerek'~ m~ le ı:ıd:ı \erılınekıedır Ba\an 

Raporun doğt'uluk derece.sini !arın i n şaatı bız'a ilerlcme~ıe· 1~rın ~apıl~r~.nın_ ınşa ,edıldıklr· j ·ı'ruma ıı'ın i ran üurine ;ski 
ıahkik etmek üzere Tarım Ba- dır. r.ı. tan~t~ orıılmıı~ o dııklarını Başkan dıiıı ha,ıahanf'ııi n ırak 
kanlı~ı ılgıli cfe,l~tl~r!c temasa 1 '.\lah~lün bereketli o.ıma~,a~~ı ~O) lem ı.ıır. • • ı ıı~ı a~ arlı b:ışk :ı bir oda~ ı ı. a ıa 
gq;erck ~apılma~ı .,eıe"cn husus ı na ragmeıı Ankara bolgC3ın::ıe 8ayor aleyhınde yazan bır .. ınmışıır. 
lar hakkında ın111'aca.;ıtta bulun· normal scııelere vakııı bıı· mu -1 . Kan~a~ Ciıı 'ele . tC'aklık dii ıı 
mu tur. bayaanın yapılabiİecrg i ıa'.tın n Irak gazetesi yargılanacak 40 santigı .. t ·idi. 

Amerika Dı~icleri Bakan- edılfneJ.:tedir. T" k F Al 
T Bağdat, 2; ( Anka) - Irak D, ur - ransıı: ve man 

ları toplantısı D 1 b : lerı Rakaııl ığ•, bir mliddrt füı 
ev et memuru ve ir ce 'l'ürki:ı e Cumhurbaşkanı Ce 

Washio-:1011. 2i (AA.) - hi tablo lil Bayar ale) h•nde bir ~azı 
habc:r alan ka~naklardan oğrcnıl l'aı.m ol:ııı ok·u • ·a\t El .\ha 
diğine göre, 7 Te.mmırı için der l\Jelbournt, A\u:.tural!a, 27 İi· gazcıhi ah'p ,.e yazıi,'l'ri 
pış edilen \mcrıkan Dı işleri (REUTERl - Burada yoıpıl:ın 1 müdiirünii mahkemt'\'e wrm'c· 
Bakanl.ırı isti :ıri toplantısının De\•let memurları ııenelik kon· . • ' 
Rıo de Janeıroda ~ııpılma ı muh gresinde oz alan bir . piker •• rı· ı~rBa •n Kanunu "erl'1'inre vat' 
temeldir. gıdc teşln ed~lcn •De\ Jet .:\le · ı :,:ılanacak o•an ga;eıenln ahibi 

Bu toplantı için Uruguay hii · ~unı • _adlı ) oıı;ılı ... bo:ı oı .t•b.loııun Kam'l El Çadırcı e,l;: j bakanlar· 
kümet merkezi l\lonte\•idco ) e· bı~ hakaret olduguııu. ıddıa et· ı .ıan o,up mezkur g:ıu e ayni ;r.a. 
rine Brez•l) a ba.schrinin tercih mı~ H re~;,am .al~yh ıode dha moında • Demokrat Vatan. parti 
edilmi~ olması .l\lon·e\·1deo'~·a J:İt acı masını ıstemı;;-tır. iııın orga d r 
menin murahha he:ı ctlerden '.l'ab1o Sil.dece bir telefon, bir ____ n_1_ 1

_· _____ _ 

b'r çoğu için mü•kül olacagı mü ma~a. b'.r sandalya \'e bir dr dı 
liıhaza~ıııdan ileri gelmektedir. var sa:ııı nı ihti\'a etmekteydi. 

~~--~-~~-~-~--~-_...;.~~ 

öğretmenlerinin karıılıklı I 
etüd gezileri 

Türkiyt' ~luallıml<'r B ;rlığ'nin 1 
2/ i / 19S4 ıarıhinde 35 öğretmt"n 
' e yapacağı Fran a .e~ahaıiııc 
karı,ılık olıırak, geçen rnl' ol
duğu gib' 1-'ransadan da 40 k;
,;lik b ır ögrr:meıı grupu Tüt·· 
kiye Muallimler R rlığinın da· 
vetli-.i olarak ağu ıo 19;;4 ayı 
kinde 1,ıaııbıı'ıı g~lıof'Pk, Rur,a , 
imvr ve Efrsi zıyaret l'drtck· 
!erdir. 

~~TUNLAR ~w~goro@~ 
~I( SESi kaddcxiııin tcmınatıdır ki. ~ a 

-
Diğer tnraft3ı• y'n e 2.7.1954 

ıuihindt :ı:ı Türk öğrctnıeni \ 1 
man,ya'a g'deceklı-rdir. Bu zi-

-ı yaretl'. mukabele etmrk Uzı-re 

Kalamıı'da 

PART1'1AN 

1 Alman öğretmenlerinin de meın 
l leketimizc gelnıl'lcri :ç;n c\'Velce 
yapılan te-ebbtl rer neticelen· 
mek iizertd·r. 

Poris camii imaml öldü 

Pari 2i ('l'J l .A ) - 1926 yı
lındanberi Part, camıinin ba i· 
nıamı o an Knddur Ben G.ı.brit 
\ rfat etmiştir. 1\1!.'rhum maın Le· 
:;ıion d'Honııcur nişanının yüıba. 
~. ru!be~ini a'mhtt, 

. ~t;---=.:-- kın ~stikbal, ~e kadar h a.klı 
~..\l>oe DARAGACI oldugumınu ısbat edecekıu·. 

ltııb k Sesı D .1 . i :\Iukaddcs dar ağacı.. Sen, 
~- itı,tiııe e\ etın cczı. ferdin değil, biııiln cemiyetin 
~ llıllkir rağmen )ıpı ve ahlikımrLın h;ı~asıı. kaatil 
~ \!~, b ~ h~reke~lerinden ]erine ne asıl sığına\: olacak· 
t l~b· "IUnlı.u iktıdarın ce 
ttıııı ~tler1ıı1 lddetlcndire· sın .. • 
~'ôl-ı:0Y1~Yor, di)or ki: YENi ISTANBUL 
)t!~~lır cttnc ş'ddetlcndıri· 
lr"ll lıc ga~Tımesru faali· 
~-~ ter r ttirlü mensubunu, 
~r ;'dütsUz, dar ıığacın.1 
Q ltıı k01l<lereceğlz. temle· 
~l~teetı~~acağız. l\faske~ini 
ti ?ı t'\ıht'I... Ona vilcut \'eren 
Ilı ~fiyc ve :ınaddl sebeble· 

1çİŞLERİ BAKA'.\'LJGI 
Habib Edip - 'fürehan İçıf 

leri Bakanlığının ehemmi~·· • 
tinden ,.e men:uatın hakı.iv

lr. tatbik edilme i lüııımnİı· 
dan bahsile diyor ki: 

ni ihtiyaçlara ı:örc büyük bir 
islahatlan 1:eçmesini; bilhas· 
sa rejimimizin kunctlendiril 
mcsi keyfiyetinin .idare imir
lerimiıin \'ailicleri arasına ka 
ıılmasını dil iyoruz. Ancak bu 
sa~ ede Anadolu kinde yeni 
biı· disip:iıı ve hakka riayet 
dü~üııcelerinin uyanacaiıııı 
zannediyoruz.• 

AKŞAM 

iS'fiFA ET~lEK 
l\IECBURİ\'ETİ 

~e\"ket Rado, Sener Somun 
ruoğlunun i tifHı miiu.Jebe· 
tiyle diyor ki: 

•Cumhuriyet H;ılk Partisi· 
nin mebusu olarak dört se· 
ne teclist e kalmt~ •c dört 

Dıirdtrl y. 
500 

ALTIN 
ikramiyeleri kazanmak 

1 ç i n 
Hemen Heı.abınızı Açhrın.ız . 

ISTANBUL BANKASI 
Ga1ala, Br.yoğlu, Sütlüct> 

Dünyonan en büyük şilebi 

Japonya'da yapıldı 
Singapur, 27 CAP) - Japon· 

yada in~a edilen ve dün~anın en 
biiyiik şilebi olan Ore Chief 
• 60.400 ton · diin ilk evahaunııı 
ilk liman ı olan Sıngapur'a ı:c' 
mil>tir. Gemi hurad:ııı Vencıu 
elaya 2ideceklır. Gemi Lib~r) :ı 
bandıra~ını ta ıııı:ıkt:ıdır. Gl'nıi 
nin bo~ u takribC'n !!40 mctrNlir 
ı•p japon tezgahl:ıl'lı da iki e~i 
d:ıh:ı in-a edilmektedir. 

/ 

/ 

'l'l~HLİKEl.İ OL\ IHl.İR - Koıırudtn Kadıkô) e dolmuş yapan nıııtıi..ıerl' f11la )oku ııhndığı gö. 
riı l ıııt•kttılir. Uı•,iııı Kad ıl>İİ) motörüne binen halkı ı;o~trri~or 

lll' KUK<'lll.AR 1'01'1.A.'.\'Tl~l - 'l'ilrkiyf' llukukı;ular Cemi) eti ilk gf'nel kurul toplantıı;ı Ankara· 
h t\' \'elki gün aat IG.30 da )apılm ı ıır 

~ va edece 'İZ. Nihayet 
~ ~~ aıa landa, unsurları ne 
~-.ı'lt~~ hiç bir galTlMCŞ 
ttt..~1.tııea~ıı. halk huzurunu 
~ •ne rnUsaadc etmi· 

•Biz. halkı b!itıl inanıslar· 
dan St)ırmak. oftaların tesi· 
rinden kuııarmak içın. her 
şeyden e\'\1el bu~un elimizde 
mC\'CUt mcnuaıı ciddiyetle 
tatbik etmek. sayct bunlar 
kafi değilse, memleketin 'e 
zamanın icao ve ihtiyaçları
na göre aya~lamak mecbuı·i· 
yetindCl iı. 

ene bu partinin idarecileriy· 
le muhaletet mevzuund:ı :ın· 
!asamamış bir 'lat olan Ser
ver Somuncuoğlu nihayet par 
tiden istifa elti. Yani en doğ· 
r u hareketi yaptı. Şimdi onu. 
partisini ~·üıüstü bırakmakla 
itham ediyoruz. 1:f'ed:ıkarhk 
etmeli idi. katlanmalı idi• di· 

~-~~---~~---~-~--~-----~------~-~--~--~~ ~------~--~----

~ıı~ 
~(fl ~:.adalet karannın. 
~l 11 ~l>h li~ar fcin bir de 

't"ti, 
11 
esı vardır: Demok 

lıa~ıı~lrlara dayanan çe 
~ ltıİlltr 1klara karsı. bü· 
~~~en ~il.. rnUşıcrek yüriı· 
~ ~ lıarckcut bulan vatan 
tı ~'illi ettir. Bu hareke· 
~~d.ı.ıet ~~\vasfı. temsil et 
~~ ~ ~~1 .. ayat hakkı e it 

tıı ~ ~oııcJmi:ı gizli a
~-7.i g;r•rı imhası azmi· 

b~itnı er .. Buı:Un biikti 
~ ij ~, fid~ oL:ın insanın 
~ ~Dreruıt~;r olarak temsil 
~t> ~ru ~il~ Türkiyedc 
~ 1 6 tun hareket be 
~ l°lt b vfece lr.c kökten 

lıı~tht hakkı bırak· 
1~c Cdılcceği mu· 

Bunu yaparak olan, fçiş'e· 
ri Bakanlığıdır. Bu \ ekllet, 
Cumhuriyet rejimimizin sağ· 
lamla~asında, kök salmasın 
da en büyük i mi! olan bir te· 
şckkUldür. 

Arkamrzda bır:ıktı!iımı"Z ~uz 
eneyi gözöııünc getirip mu· 

kayescler yaparsak, bugün· 
kü durumumuzun eskiye na· 
zaran çok değişmiş ve iyiles· 
mis olduğunu itiraf edebili· 
riz. Fakat ı:öoül. medeniyet 
iılem·n;n icaplarına daha sur
ate in·ibakım!Zl istediğinden, 
bu bakanlık le kilatının. ye· 

)'oruı. 

Peki. neyt kat'anmalı idi? 
Düşiiııdüğünün. fnar:dığ!nın 

aksini mi öylemeli id i~ Ida· 
recilcrle ihtilat halinde oldu· 
ğu halde cPek ı:üzt'l anla.sı~ o· 
rum!• mu demeli idi? 

Bu iki türlil ::örünüs:e mü 
cadelc ederek politika adam· 
!arına istifa cesareti aşılama· 
lı'flL Kanaat!erinc sadık a· 
d~mlar demokrasimiz.i lmv· 
vctlend irirler ... _____________________________ ._................ ----------------

HOŞ MEMO - Onda değil, asıl başkasında kalb yok ••• 

I 
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lbbat'ta kur ulan bu ınuaı.zam h a tane. J'as'ı ıı 

modern dört göz ha tane inden bir idir 
'l'rıhomlu H konjonkth ·it'li ha talar, bulun

dukla rı 3·e rlcre gr.Jen e~yar has tanelerde 
teda\ i gorurler 

ff min nurlu ışığına açılan çöller kapısı: 

Fas'taki Körler Hastanesi 
çöl insanlar1nı kurtar1yor 

....... -........ ....-~ ---------------------.J\ 
Şimdiye kadar bir 
tıbbın fayda ve 

/arla 

mucize bekleyen körler, artık 
hizmetini kabul ederek kervan

hastanelere koşuyorlar 
,.,.... ........... --,_. 

Fa.~. korlerin en bol olduğu 
memlekettır. Ço 'erin ka

pısı ayı an bu memleketin goz 
ha taları, kurtuluşlarıııı, daha 
dune kadar gokyilılinden b k· 
h)orlardı. Çö lerın orta ında, 
.serapların altında. gece gun iliz, 
bağıra bağıra, go~a lan ıı;r ı
sın le dua edivor, mucizeli, gız
lı bir e ın. göz erıni b'i ed~ce
:ıne inanıyorlardı. 

lşte ark uhni) eti içeri ınd,. 
çırpınan. binbir hastalığın pen 
çe ınde ın'eyen bu insanları 
u~a!ldırmak, onları tıbbın kur
tarıcılığına inandırmak ko ay 
o mamı~tır. Bu mUcadrlc, en 
acık ı sahnelerle, bugün dahi, 
devam ediyor. 

1 tatistik'ere gore. bugıi ı 
diınya:la. yeryüıli nımetleri nin 
en değerlısi sayılan göllerden 
insanı mahrum bırakan, i'let
ler; trahom, konjonktivit, ka
tarakt ha ta ık'arıdır. Bu has
talık!arın da en !azla tahrıbat 
)aptığı aha arın ba ında, Fa 
.ıelmektedir. Dünyadaki 300 
mi ) on trahomlunun. nı bet ba 
kımınd.ın, en raı.:a bu'unduğu 
) er bura ıdır. 

y uuerce ha ta ını gözsüz hı· 

\YAKIN TARiHTEN I 

Sirkeci istasyonu 
İ"tnn!ıuld.ı şiınen !Her işletme 

inin 4 Ocak 1871 de ba 'a
ılığı 4 Oeak 1954 ıarlh'i Vatan 
gaztte ind ~ azılmı tı. ll.; !~
etme o z:ıınan \'cılikulc ih: Kıı 
çıikçckmece ıst.ı") onları .ıra
sınıla idı. 

llükümet merkı:1j olJn j,tan 
bulu Avrupa şımendıf, r'cn llp 
iltisak ettirC'cek ve llal':an arı 
bn ıaııb:ı~a gcı·cct"k si~ ı:ıi, • s
k~ri ''e iktı adi bir m:ıtı;v ti o
lan bu Rumeli şinı, ıcl,ferı<'rı
nin ba~Jnngıç ıs tas~ onu Ye ıı
kule'de olamazdı. ~IQm ekctin 
hariçlt· olan ithalat \C ihr:-cat 
i !erinin tanzim ve tc:.lıi ı dı • 
mir) O unun 'iman \'e pırasa ma 
halli ile münn.ebet ve rnbıt:ısı
nın ıeıninı laı.ımdı. 
işte bunu temin iı;in. meb 1 is. 
tasyonunun iki köprii ara:.ı \'e
)a Bahçekapı cirnrın la o!rr.ı~ı 
nıiıııasip gorü:müş. ~olun Y ılı
kuleden Eyüp)ultaııdan dolasa
rnk \'eyn Laııga bostanından 
bir tlınel ~apılar:ık \eya Siilıı!l 
takiben Sarayhumund:ın dola
şarak B:ıhı;ekapıya getirilme,ı 
duşüniitmu~tü. Sahili t.ıkip e
den yo: mlinasipsc de Ahırka
pıdaıı sonra Topkapı sarayı balı 
çclerinden ger;ilme:ıi icap ede
cekti. Zamanın matbuatı, S.ı
rayburnıı gibı dürİ} anın en "iİ
zel bir ınaha:liniıı :ıimrndi1cr 

• te i. !eriyle kapatılmasını ten
kit n? Çekmecede de liman rn
pılın:ısı milnıkün ol:ıbile;eği 
!ıkrini ileri slirürordu. Sa
ray mehafi'i de, •.Na~ıı ohır da 
bir !renk kıımpanynsı sarayı 
hıimayun bahc;e'erıııden şinıcn 
difer geçirirmiş.• diyordu. 

l\Iesele, meC'lısi \ Ukel3da nıü 
zakere edilirken ıırnıcr<'im Rüş 
tii Paşa i c l\l:ıhmut :\c:dim Pa
şa. Sadrazam Ali P<ışaya cephe 
almak için, sarayın düşlirıce. i
ni müdafııa ediyorlardı. Nihn
yet Ali Pa~a meclisi vüke'ad:ı 
•Efendim bu baptaki karar 
mülkün sahip ve hükümdarı o. 
lan uıtıa'ınindir.n diyerek me
seleyi neticelendirdi. Hatta S•ıl 
tan Aüz. •Memlekette şime ı!ı
ftr y.ıpılsın du istcrııe sırtım
dan geçsin.» demiş. 

Yazat: SAIT TOYDEMİR 

S.ıray budu hı dahilinde bU
) ük ve küı;ük hic; bir şiınendi
ler tc~i~i yapı nıa.r:ıcak, J\ ske
rı Tıbtıı)c m ktebı ;:im lili:- Kf•

lac:ık, Kale\ rchane yık.!. cıık, 
s:ıra) bur'nundaki Yalıkö~ü !ab 
ı ık:ı ı kııldırılaeaktı. Jl u f:ıbr:
ka için kısa malum~t v.:rc im: 

1854 'l'iırk - Rıı~ harbıııJe : 
müttefikımiz ingiliuer donıın- l 
ınnl.ırıııııı tamirini l apınak üze ı 
n Sinop ta bır hiııır \ e Sara)· 
burnunda da Ya'ıkii~r..ı n,ımi.·. 
le )a<lolunan, \aktiylc mevcut 
kö~klın :.ahasına, bir ~c ik dü
küm fabrikası )apmı, rdı ki 
buna Ya'ıköşkü Iabrikı.:sı dı·nıl 
mrkte)cl•. (1 ı ınnı·ı 1950, Cum 
huriyet gaıeıe:1i. i l. ~eh uv:ır 
~atı ı). Kırım harbi nıhn) etiıı
cle fabrika Jcvlctçc :ıJ tın a:ına. 
r:ık tcrı;nncyc verilmi tir. O uı 
ıııa n tersanclcrimi1..dc inşa edil 
ın kte o an geıni'eri n makine· 
leri Yalıkö~kü \'c Zeytin bur
llllllılakl büyük demirhane fab
rıkalarında yapılmakta idi. 

Kalıkcişkii l.ıbrika~ıml:ı, Iıı~a 
edilmckıe ol:ın :ııukaddimelhn
Yll' ıırh'ı geıni~iııin makineleri 
yapı makta olduğundan. kaldı

rılması bir ınürlclct tehir cdil
mi , bilahare çelik dökümhane 
si tersanenin c~ki Çekiç fabri
kası .)anına \'e Çark fabrika ı 
da t~r~ane ekmek fırıııı n:ınına 
~en itlen yapılan binnlar; nak
ledllcrrk (18.H - 1870) tarihe 
karışını tı. CBaııh:ıkanlık arşi
\ i ). 
yukarıda, Sirkrci istasyonu 

için ta~ in edilen saha, ba
zı sebep erden dolayı daraltıla. 
rak, ha en Sirkct'i garı knrşısııı 
t!aki benzin satış yeri önünclı·kl 
asfalt yolla sahil arasında ıc~is 
edildi. lsta,,yon binası olar::it 
~imdi polis karako'u olan !>!na 
\c bekleme salonu ılc bufc 01 .. -
rak şimdiki benzin satış yc:-ı ı
dt ki p:ırk olan mahalle iki ah-
ap barakn \ e park yapı'dı. 

(bu bar:ıkalıır ]937 d~ h.ıttm 
de\ Jetı;c satın alıııınasından son 1 
ra yıktırı dı). 

Yedikule - Sirkeci ıır:ısındahi 
dcıniryo'u ela 16 Kanunu ırri 
1872 de sryriisefere aı;ıldı. Du 
~ekilde tesi edi'en Sirkcri is-

y cdiku eden sahili lakibrn t.ı .)onu. Rumeli dcıniryo'lm-
Sirkccı.) e setirı ec k demir nın Avrupa l'c iltlsakıııdan ~oa 

Yolu surnn ıç tnr:ıfından t: çi- ra ıhuy cı kar~ıtanı:ıı.dı. Hıilııi-
rilmek sureli~ le, ;;o; arlıi-;apı. metle kumpany.ı arasında uzun 
1.aııga bo tan':ırı, Y<>nikapı, nııinaka ıı ve nıuhabcrt-!crden 
Kıımkapı, Ç:1llaclıkapı, lhlıklıa soıır, bugUn me\cut olan bii· 
ııeknpıi! (Ahırkapı) \'c hurad.ın ~ilk Sirkeci garı \'e pcror.iar 
Topkapı arayı bahçe'crinılcn ın a e llldi \'e 3 te rinisani 18~•0 
grçrn•k S rkrl'ı)e gcliııt'r<'kıi. paı.artc i gün!i mutantan bir su 
Bu guzerg:ıha ıe,:ı lüf eden sur rette c mikiışaclı yapıldı. Sır-
larıl:ın bir kısmı. D mirkapı lie keci ~ar binn ının k:ıpı•;ı Ü? -
Sepetçilrr kö kii ara'.)ııııla bu· rıne u kit:ıbe konnıuşııı: 
lıınan sur kaıııilen yıkılaraktı. Hakanı aJi Jıimml'lin hıikıııiı 
İstasyon :ıha ı: B hçt>kapı ıs- bedayiperveri. 
kelesi, Yenicaıni kemeri, Ha- Denıi r) ol i~·in eyledi in )a bu 
midi~c ve Sa kım,öğut cadde,,,ı. clilke me\'kiri. 
ni takiben ~ura, Dcmirkapıd:ın • 'l'arilıini ilan için .Uuhtar (•ıktı 
Sı,>petı;iler kö;kü ve sahili takı- bir katar. 
ben Hahçekapı iskele~i ı;erçe- Sultan llanıid el ti bina ziba 
\esı ~çirıd~:ır:ıku ___________ bıı dilkeş m evkifi. 

rakan. bu korkunç goz has 
talık arıyle mucade e ıçın, Sa
le'dc, ~larake 'te, Fa \'e Bu
z.arkaren'de modern göı ha~ıa
ndcri te ıs edilmiştir. Bu ha -
tanelerin en meşhuru, Gul..,
men'in birkaç kilometre kozı·-
3 ındekı Buzarkaren guz ha!ıta· 
ne ıdır. Bu hastane) c ge'cn yo' 
larda, günün her saa ı .. le. mrr 
kepler, deve er ve l-amvon'.ır 
üzerinde, gıizlcrınd n mu tıırip 
hastalar:a kar,.,ılaşmlk rnı:m
kundür. Bilhns a. mı\ 1 e!hbe· 
lı kadrn'ann evketti •ı de\e 
ken·anları nıütcmadi)en bu h:ı 
taneye h.ısıa ta ır. H ~ta t.ı -
) an bu dc\elerle, merkf'plerin 
kaderleri hemen hem n ın,,an
lar a birleşmıs gıbldır. nu za· 
\allı ha)\an ar d ı ıı. rıı h. t .. -
lıklar.ın ıstırabını ı;ekerlcı·. 

e~ yır göz ha~taııeleri, şehir s~lıir. kô~ köy dolaşaraı.., 
ha taları nı tedni edr r 

Dml@mnl 
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Buıarkaren göz h:ıstane~I. ~ 
iz çö ortasınd.1, binbir 

l:~Ce ma a larındaki renkli çi
çcklerın ,üslediği bahçeli aray 
lan hatır aur. Çok uzak'ar lan 
bu aha ne bina) ı görebılirsiniz. 
Fa 'ın en hücra kö clerinden, 
en uzak koy't'rinden ıra bul
m la gelen gôz ha taları. ha~
tancnin hu'unduğu ~ehrın so
kak arını doldurur. 

Bu zav.Jlı in anların ma'll.l
ra ı cidden çok hazındir, B3tı' 
ıtikatların, )anlış te kinlerin, 
dün)ayı bir intıkam, hır ıstı
rap sahnesi kabul eden, şarkın 
ezeli mı ti lzmi ıçerisınde ı ı
le) cn, mucize bekleyen bu in
san topluluk arının. ılmin ııu -
lu ışığına ka\ u maları. hoc ta
rın tan ubuııda'l kurtularak, 
mucızeyi müsbet ıllmlerdc ı 
bek'emelerl cldden dllşlindüru
cudür; ve bu. bir mı lelin u) a
nı ı. artık kurtuluşu ilimde a
rayışını ifade eder. 

Fas'ta kurulan bu modern 
goz ha tanelerinın hususi u
rettc teşkilatlandırılan ylizlerce 

cerrahi grup'arı. bakıcıları var
dır kı, bun'ar, blitiin malzeme
leri ıhtıva elen, tam te ek kül ü 
va ıtal:ırla m~mlekclin her t.ı
rarını ehır şehir. koy köy geı
nı,klc. biuat ha tn!arın ayakla 
rına cıtmekıedlrler. 

r akip edl'en sistem, en ileri 
memleketlere: dahi örnek 

olacak bir duruma gctirilmck
tedır. Ha tanın hastaneye gel
me i bek ,nmı) or. Seyy:ır. te
ker ekli ha tane'er ha tnıarın 
hulundukla n yerlere gidiyor, 
ha ta'arı bu'uyor. Bu usullırı. 
tasavvurun ü til ndekl. fayda ı 
onuçlarını bugli ı Fas'la arrıen 

gö mek miimkıindlir. Hastan. 
rın korku uz, ruhi oir hu.,ur 
iç ri inde, aile ç,,•resi içeri in
de. ko) Unde, :ışirt"tlnde ted.1\'i 
görme ı. işinden gücünden kal
maması, en küçük bir maddi 
f dakArlıkta bulunmaması, glin 
.erce doktor p~şinde ko mama
sı. Umidın fe\ kinde müsbet ne. 
tice'er ~aratmıştır. 

Bu göz. ha talarınd;ııı hafif 
olanlar, a~·a k teda\•isi gôrürken. 
ağır olanlar merkez hastnneleri 
ne naklediliyor. l\lüh! m ameli
) t ar, tedaviler burad:ı yapıla
rak, doğuştan kôr olanlara \'a-

rıncaya kadar, henıen bUtiln 
gÖl ha taları, tekrar yeryıizü
nıin nur u ışığııı.ı, sıhhate ka
nısturuluyor. 

Bugiln, bütün diln)ayıı ynyıl
mak i ti larJını gö tel'cn trahom 
\ e ko ıjonktl\ ite karşı mlica
dele etmekte t' n büyük rol. 
Fa 'a duşmli tilr. Fas, bu ro· 
ün u hakkıyle ve fazlasıylc ba-
şarmakta. bu korkunç gôz has

ıuı.a beh 'r kelime it in btr ıun zı ııuru ' aluıır.J 

DOKTORLAR 
ıaralı. bahçeli c\'ler inşasına nıü 
~ait müfrez ars:ı'ar. 

DOKTOR Ç~PRll1' - <.:ııt. Sac, Mıiracaat: Bo:.tancı Son tram 
Ziihre\•1 ~t iitehusısı. Beyo~lu rn~ dııragı :\o. 538. 
Posta Sokak Telefon: 43353. 

Or. ARDIEl.E K - Cilt ve ZUh· 
re\'İ Hastalıklar ~lüteh assısı. He 
)Oğlu, İstikJal Cad. 407, Tel: 
41406. 

Sı\TH.IK ARŞ,\ - Ccrrahpa-
şa JI:ıstancsi dvnrında asfa!ıa 
yakın 40 metre cepheli 1685 
metre karclık ıırsa acele satılık
tır. 

t:ıtıklarına karşı amansız sava. Dr. Uı\S,\S llÜSS Ü DİI.Gt
şa de\'am etmektedir. Bu mıı · 1 :\IE:'lı' _ Alın:ın Hasıahnnesi s:ı 
ka !des ~vasın tek bi~ g:a~3l 1 bık doktoru, nakletiliği fr ner
' ardı~:, r ~s hudutları ı~erıs~~: 1 bahçe Dalpn Aralık 16 ~o. 
de goz crınden hasta bır kı~ı da hergıiıı lıa.:ıtal.ırıııı kahul et-
hırakmamak. mt-kıedir Tel 62.'i46 

~ l lır:ıcn:ıt: ~lııhmulp:ışa II:ıcı
kfı~·ük Cam:i :sokak Mchmcıpnşa 
ll:ın. So. 8 

un z Lm .. \K Galnta, 
i'n) • l il ı :\o 24 P:ızartesi, 

t 'iı;renln I.ozaıı göı hastane
sini ornek alan. bu ha tane· 

nin en son lmkanl:ırı ııdan, bıı 
Iuslarınclan fayda anan Fas hJ~ 
tanesinde. 1952 yılında 1 mı -
yon 300.000 kişı gözlerinden 
te lavi a'una alınmış. göıt,rl 
görmf')en 7.000 kişi. ame 1'.'at
Jarla tekrar normal ha e getı:-•I 
ın! tir. ·reşki atını hergiin !>irJl 
daha genışleten bu hastaneler. 
bütlin memlcket'erc örnek o::ı. 
cak dert"Cede mlikemmel ,.e 
modandlr. 

Çe\ iren Se)it Giileç 

-------
EMLAIC 

BOZKURT ı :m.AK - '!'aksim 
Ahc ltilhakhamiı Caddesi No. 23 I 
Telefon 83332. 

Salı g!inh·ri 12 iliı 17 arn~ı. 

1) Ortakö)de Apnrtman nı·sa

sı. 

:!) KüçUkyalı w Cc\• zli CI\ a
rı 'ı Jla arsaları. 

3) G:ı':ıta kii<:iik dükkan. 

Kİlt ı\1 ,IK nEı•o - Sirkecı; 

HOZKURT E)TI.AK 30 se
ndik ıerrlibcsile alım satımda 
lin almıştır 

BOZK U lt r F::'\11,.\K İpotek 
,,IUracaat: Tclelon. 22811. l 
'I ıpadil arkasında 400 '.\I. kare. 

muka~· i para isıe)enlcrin eııı· ..,,,,,~ 
ı·ııte :ınıadeclır. ~ 

80ZKl llT ID JL\K - İpotek 
m. ' . b. li 48 saatte p:ıra temin 
edel', 

BOZKURT E:\JL\I\'. - 200 par 
ça zengin Apartıın:ııı, Vıl!ıl, Han 
Dosy::ısı mevcuttur 

BOZKURT l~)ILAI\'. - Rcporu
tuvarı caziptir. Apartman kat
larımız hali satıştadır. 

Kİlt,\l.IK .\I,\(;,\Z,\ - G.ılaı:ı 
Kemankeş Maha lesı Kö'emen o 
kak ·o: 16 - 18. Telefon: 2 1122 

36 ı\\' \' ADE İLE ARS.\ S \ 
'flŞI - Küçükyalıclan Kar ta la 
kadar muhtelif semtlerde. man-

• 

oot.u AKJ>E~İZİN en büyük ça 
maşırhane 1 i ntıb~ lı Çama.ır Fab 
ri kasıdır. Ferlköy 812118. 

t; \ 'Gl :\ ~:\RTL.\RL,\ İngilizce 
uğretılır. Ogrenciler imtihanlara 
yetiştirilir. Tclclon: (sabahları) 
82492. 

SATII.IK TA~S.\D MARK,\ -
İng,lıı Çocuk arnbas ı . İsteııildi
ğı ı::ım:ın puset ola,ı )Cp)eni bir 
çocuk ar:ıbası ı;aıılıkur. l\lüra
ca.ı t: Cağa loğlu. Çatalçeşnıe so
kak ~o. 46, Dnirc: 2 

OTO:\IOBIL PAZAIU - Oıom•>· 
bil :ıl ınır satılır. Tel: 42735 Tak 

ıı .ı"' \'enı ·ehir Sert&J Ömer :u 
r OKUYUCULARIMIZIN DIKKA T NAZARINA ' 

St Y3 ar hastane lerin a meliyat alonıa rı en 
modern gôı a letleri) le t eçhiz edilmi~ti• 

lla!ir göı ha staları, ~e3 yar ha ta nelerin ;&)r l 
bir odasuıda mua)ene edilirler 1 

'l'aşradan Kısa İlan vermek iı.ıe~ cıı oku)ucularımız ilAn 
bedelin i pul olarak ila nl.arı nın metni ile birlikte zarf içın
de !!Vatan Gazatcsi İlan Servisi lstanbuh ıodresine g6nd e
rebilirler. İIAn tarifemiz ıKISA İLAl'\LAR • sütunu basın
dıı \lazılıil ı r 

• 
6ENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ 

' -ıso-

Qusya - Af ganislan 
münasebetleri ve Türkiye 

r 
lngilizler,. Afgan emlrine çok cazip tekliflerde bulunmuşlardı. Eğer emir, bu 
teklifleri kabul ederse, Anadolu arkadan tehdit edilmiş olacaktı. Kabil'de 

bulunan Cemal Paşa ve Rus Sefiri faaliyete geçmişlerdi. L _____ _ 
bGİLİZ SEI'İRİ:\İN 
TEKLİFİ 

B ir tara;tan senc'cnlenbe.ri 
A!~anıstanıla yerle miş ln 

gilit .:.irn~et 'e propaga •• d.ıı.ı 
de\'aın ederken. diğer taraftan 
J:ı Bolşevıklt· ı· bu sıy::ı 0 tin a
ltl hinde Afganlılarla anı:ı~nıak 
istemişlerdi. Pek çıı1' \ :ıad !er 
de bulunnıus'ar. Afgan menfa
at'crfoi temin etmek :;artı~·le 
bır dostluk muahedesi lmz.a'•
mız ardı. Fakat Bolş..viklcr, \'3-

adlerini y rinc getıremedıklc
rinden, bilha~ a yardım kısmı
nı yap:ımadıklarındnn Afg.ııılı

ların cmniyı:tlni kaybeımcge 
ba~laını:ilardı. Bu dönüm nok
tasının başını çok iyi le bit ct
mi~ olan KAbll'dcki ingi'iz seti 
ri, ~irml bin kişilik bir ordu)u 
teçhiz edecek esliha, cepane \e 
s:ıirenin \'cri'eblkceğini. Afgan 
cll'miryollarınııı inşasının ııılim 
kün olacağını \e Afganistanın 
umumi harbe glrmeme~i için 
ev\clccden vadolunan altnıı~ 
milyon rupyenin tediye edilece 

ğiııl, buna mukabil Afganista
nın, llindistandaki lngiliz ida
resine muhalif hareketlerde bu 

Iıınulm.ınıası \'c Bolşc\'lklere 

karşı müşterek bir cephe ku

ru:masını teklif etmi~ti. 

RUS· AFG,\:'\ 
)IUAllEDESİ~İ~ 1'ı\SDİKi 

B u sıralarda Rus - Afgan mu
na~ebetierl çok naz.ik bir 

İ-zınır, :!7 ('1'.11.A.) - İkinci 
Cihan harbinden ünce l.lırlcşık 
Amerika tarafından HUS) aya o· 
dtinç ol;ırak ve kira ile verilen 
311 harp gcnıı:;inin dcvır ı~i :.o
na erını~ \e 38 gernıni ıı t.ımamı 
lımnnınmdn toplanmış bulun -
nıaktadır. 

Turan ile Karşıyaka .semtleı i 
araı.ındu ıoplaıınıış olan 38 par
ça ~cmı, birkaı; ı:üııe kadar A
mcrıkan te ellüııı he) eti tarafın 
dan yeniden ı:ôzd,n geçırilcrck 
\'C nihai kaı ar \'erilccektir. 

Geınılcr umumi)t•tle hurda bir 
\ aziyeıte buJu,duğuııdan bunla· 
rın bir kı~ınının içınde bulunan 
l>rızı makinelcn alındıktan sonra 
iınha edilctegi o~ lcnmcktedır. 
D'ğcr rnraft:ın bir söyleııtı)e ı:ö 
re de gcmıler se~)ar h:ı\uz ge 
misi i e Amcrıka) n götilrülecek 
tır. 

«fatih Külliyesi» tamiı ine 
devam olunacak 

Ankua, 27 (T.11 .A ) - Fatıh 
teki :\lcdrese \e mümasili bina
lann restore ve tamir cclilmelc 
rı hususunda ~eçrn yıllarda gı
r•şilen faali)cıe bu yıl da de
\'anı edilecektir. 

' l'nrihi kı~·mcti lıaiı bulunan 
oFalih Küllıye ı· ndc bu yıl .):ı 
pılneak onarımlar iç·in 500 bin 
lıral ık bir tahiiisat ayrılmış ve 
Vakıflar Umum :\lüdilrlügü cm
r:ııc ~ış~t_ır_. __ ~~-

.Tam 8 gün kaldı 
naııkanıııda (i 'l'eıııınul 195t 

talih ine kadar açuraca&:ınız hır 
he aı,ıa hem a ltın <.\çılı l h em 
de umumi ikraıni) r mizc katıla
biliı'sinİl. 

TÜRKIYI: 
VAKIFLAR BANKASI 

T. A. O. 

Çiçe.lı:pararı, Ytnl \"a.lı:ıf Baııı 
l cl. 24595 l 

raladıf!ımız İn~ilız teklifi üze
rıııe, Kabil'deki Rus sefiri Yol
daş Suriflc Cemal P:ışa, duru
mun ncıake tini anlanıı~lar, İn
giliz alt~yhtarı olan Afgan oı
du u ba~kumaııdam Sipchsa
Jarı ve Emniyet umum mlidü
rb le etraflıca miizakcrekr<len 
sonra \1lzİyelin ıannedilcliğin
dcn daha da valıiııı olduğunu 
anlamı lardı. Afgan Emirlnin 
İngiliı tck lif'crinl kabule mey
yal o'duğunu hi' etmişlerdi. 
Eğer İngili7 teklifi kabul l'di
Iirse, İngiliz emperyalizmi Or
taa ) ada nılihim bir yarına hı
rcketi ) apmış olacaktı. B u h:ı
rc.ketin ucu arkadan h~m Ana
doluyu ve hem de garbi Rus
yayı tehdit edecekti. 

)lüşterck davamız. bakımın

dan buna mimi olunması !Azım 
dı. Yukarıda bimleri bildi!'ilcıı 

zevat hep beraber Afgan Emi

rine giderek İ ngiliz. teklifinin 
kabulü halinde umumi \'aıiye

tin bü bütün tersine döneceği
ni, bu halin Afgan mel'faa~ e

rine uygun olmad ı ~ı gibi ka:-

drş Anadolu mücadrle~inin a
!c) hine döncce~ini anlatmı•lar 
d ı . :\'eticeJe emiri iknaa mu
vaffak olmuşlardı. 

Rus - Afgan muahedesi dört 
yüz elli ki~ilik bir meclis huzu

runda bliytik bir ek~eriyctlc tas 
dik edilmişti. Bu .:ıuretlc İngiliı. 
sefirinin caLJp tekli!leri ıc ir 

TiYATROLAR 

* SEHİıt TIYA1'ROSll n \llAıt n 
ÇİÇEK B \ \"R.\:\U Tt:'ı ·tur:nt -
Pcr~ınbc, Cuma. Cumartesi, Pazar. 
O!llhanr. Parltında, BİR YAZ GE
CESİ RÜYA::;J - Komedi. Yazan: 
Shakespcarc. l'Urkçcal: Şukru Er 
den. 'ret: 24888. * Al'OLLO l>IRKI - Rer ıtıl n 11!.4) 
matıue. 21.15 euarc, Cumartesi ve 
Pazar hariç her ı;U n 6&&t li .30 da 
ten?lllıtlı halk matineleri. 

SiNEMALAR 1 ---Ut:lıOGLU ClHETi 

* ALKAZAR: Tel, W62 - Pran 
ga Kaçaj)ı ve .Metresi - Koruuıar 
Savaşı. * AR: Tel. 443!M - insanlık Su
çu - Horrıret Kahramanı. * A1 LAS: 'le!. 4083.) - Cezayir 
Casusu - Şam Hırsızı. * İNCi: Tel. 84595 - Şc) tana 
Satılan Kadın - KHıçlerııı Zaferi * LALE· Tel. 43595 - OUmplfad 
Şanıpl) oıııı - Kanlı İhtilal. 
* Ltl'KS: 'Jel. 40380 - Sahane 

Menüşclcr - Hudu' Kurdu. * ~IELEK: reı. 40868 - Oc A'k 
HlkAreııl - ÇUı;m Kız. * S ARAY. Tel. 4ı656 - Lorcı 
Hardl Vergi O bmanı - Anna * SÜMER: 1'rl. 42851 - Nau.uı 
Lekesi - HUrrlYH Kartalı. * Ş.\!'.: ·reı. 86711:ı - caniler 01-
) llrl. * 'l"AKSiM: 'le!. 43191 - zıt 

l)tı:P. 
Kardeşlıor Polis Hafiyesi -ıcaı> * Yll.DIZ: Tel. 42847 -
vaaı - AILına ııucu.m. 

lSTı\S"Bl:I , cl11E1'i t.ıf' * ALE\!DAn: Tel. 23683 - .. e:t 
tan Fadra nın Mae~ıarı ııll' 
Yetlmenın nomanı. r.ı.P ı;ı• * AZAK: 'l'el. 23542 - ,ıır 
KurbRnı - tlç Ahbap çaı'll "' 
mas Peşıncıc. ~ı' . * QEMBP.RLİTAŞ: ıeı: 

0 
1(1~ 

~ukaddea Vazl!e - Kor&' 1,. 
tan. ıı.;: fi' * l\lnrmam: 1eı. 23860 -;,. prı 
l!mcnın Romanı - gaptıı ıı'' 
nın J\laee raları. fı;I ı: * MİLLİ: Tel. 22962 - ı• 
ıu Kadın - At~ Par<:ası. 11ıı' * YENJ: 'Ieı. 2ssgz ~ 
Fırtına - Sana Tapı~orıı 1' .'il 

"-· ' I\' ciııt.1' eıı";ı 1' 

* HALI!:: Tel. COl12 - .il (ıl 
prt-ı:lcr - Dryaz Ş~ytan· 1 ... t>' * OPERA Tel 6032 ı;dgl 
rııncurıar - A~k Be~· ... * :;OH.EY YA; Jel dl'JJI ,.1,, O Kameıyn - oıuın F:.ı _. ,/ * YURT: 'ICI. ll05 ...... ,. 
Aşk - 13 tıncU cın•Y~ 

1 YENi NEŞ~~ 
* KAYNAK (1~ aonl'totl\lt -' 

Derı;W) - O!I inci 811)1.ı d' (; ~ 
şekilde tıkmr;tır Bu sar' 'l''r 6-'., 
T S zn·• .... ı .. arllli, ua' Taşer. [)litıııo- ıP , 
Hru;o n ŞI ~ek. Avni .1 o, oJ" 
Faik, Halim Ya cı ıU ~dır 
"' yn) mıarı butunın•" 
yun uz. 

Onanm Yapflnlacaktu 
Hasanoğlan ilk Oğretmen Okulu 
Müdürlüğünden : ııııt~~ 

• 1'1 ~· 1 - Okııluıııuzun muhıclıf kısımlannda 25475 ııra sa> 1119~ 
luk ke~if bedelli çeşitli onarım işiniı• 2490ınııt ~~ 
ıııın uyarınra kapalı zarf usulilyle 15 teıtlktcı:ıl t 
p rscmbe gilnU saat ( 15) de Ankarada nıe es' 
hasipliği binasında eksi itmesi y.ıpılacak.tır. nDt ~ • 

2 - Geçici teminatı 1911 liradır. f tcklılerin tc%durll.ı~4e 
yılı ' l'icaret Odası ve~ik ası Vrlfiyet Nafıa 1\ ıi e rıı' 
den alınacak fenni ehli \'et kAğrdıııı 'c a)'tl~t b' 14ıf 
bir iş b:ı~ardığına ait bir belgeye ha,·i o srl4 e ı.: 
~ acak ları :;:apalı zarflarını ihale gunu saat (J# 
komisyona vermiş olma !arı lazımdır. 1 11ef 

3 L · ·r - . ı h • . nıeıer bil' - l\.eşı ozetıy e ususı \ e umumı sarına • utt 6 mektepler mulıasipliğlude \'cya okulda gor csı:5 

Ankara Jandarma Sat mahna 

Komisyonundan : ~-~~ 
f cJ ,,~, 

Bir adedi 424 kuruş muhammen fü·atlı e'~;, '~5 ııf~ 
ve nil nıunesinc uygun <6000) adet a'cmınyonı oı tJ. ~·6 ı~;· 
muz 1954 perşembe saat 15 de Ankara Jandar~9 ih11 ıe e f. (I' 
daki Komisyonumuzda kapalı t.arf e ksilunesl 1 c rt ııst1161' ~ " 
tir. t u\'akkat teminat (1908) liradır Evsaflı şııber &il ı eJ fi 
ra ve İ stanbul Jand ırma Sa. Al. Ko. !arından ı;ruıUt· bıl J 
sız alınır. Nilmune ticr gun koml.syonumuı.da g 111 c}(1~,r 1 
lerin kanuni vesika, m uvakkat teminat bankanıetttı1P\1ıı 
\ez.ne makbuz.lannı muhtevi kapalızarf teklıf IS) 0nı.ıtıl 
siltme vaktinden bir saat evveline kadar konı 
mel eri (8186) 



SAl\A Yİ - Kanada'nın Ontario eyalPtinde. llamilton ~ehrindcki muauam 
telilı. te islerinden bir görünii~ ..• 

Genç ve zinde bir 
tnemleketin romanı 

\a (Bası l incide) 
!e Ilı~ ık tarafı/ binlerce seneye de~il. 

lı: birkaç ) ıiz ene~ e sığması, fakat asıl 
1 kı ının son çeyrek :ısırda cereyan etme
. 'l'aın mAna ıyle isukl 1 sahibi bir Ka

~ ancak on beş, on sene içinde tarih sah· 
de görlinmüş, basıt bir ziraat, balıkçılık 

01'ınancılık mcm'cketinden ibaret ikt~adi 
~tU birdenbire değişerek; hepımWn ~ö· 

l.ün öniındc ı:enç bir dev gibi birdenbire 
:ttrnış, kalkınmalar geçirmiııtir. Fakat 

(~e kadar aldığı yol, kendi İni yakın bir 

b~de bckleHn ı;tnis imkanların müte
~'.r b:ıs'angıcından ibarettir. 
~ ıraz gerı'ae bakalım : 1534 sı?nesinde 
~~s Cartıer :ıd'ı bır Fran ız. bugiınkü 
S ~·nın ahıllcı ıne tik o:arak aJ ak b sı
·~: Lawre ce nehnnın ağzını kesfedı~ or. 
~~a f'r n ız Kra 'ı adı a elkO\'lıyor, leni 
~ hıun ~· ... ni ..Fran uını kuru or. Yanm 
'ı ar b r zaman Fran ı r e\: ba~mnııa 
t 'i"'a h:ıkim k ı~ orlar. Kanaıl 'ııın b:ılık· 

~ a\cılıktan ıhard olan l:ı? 1 iri, Fran ız 
.\~~ın lnhı arı altı d ı bulunu:;or. 

ııı:'kaıııın İngilizler yetişiyorlar. Kurduk· 
itte 'llureler, Fransızları gölgede bırakt)Or. 
'llai~ 1;k t arasındaki miı:.lem eke harple· 

, ~ erın tam galebe iylc n eticeleniyor. 

1 ınıza'ıınan Paris nıuahcde~iyle Fransa 
• b"-tnerika<lan t.<mamı) le elini ~ekiyor, 
• t 

11
1\a karsılık İngıltcre, Kanada'daki 

ııı~~rın ıiin \ e dil hürri~ etini kcndilc
Q 1$~s k ııun arla idare e ılmek hakkını 

lld ' 74 de l'in edilen bir fermanla Fran· 
•n o an halka hcrtürlü tcmınat 'e· 

'l'ır h 
1 1 t Ş Ilı 1~ c aduflerıııdeki gar ... beıe bakı-

1~ a 1 Aıncrikadaki Anglo Sak on'arın 
liJ~~ karı ihlıliti 1775 de b 'ı~or. Eğer 

b a ancak bir en ""' 1 verilen ttmi· 
~ •ıı l.J ll'skil etmese, Kaııada'rla )a-ıwıın 
~!izı.1ndan kisiler de hiç şüphe ız ihtiıa: 
'~ ~ dkarısacaktı Birleşik Amerika. Ku· 
'l' ~ıı. a •r uzanaıı geniş topraklard3 ku· 

•rıhı 
~ 1, bırrı 8CYrlni cıeğıstiren insanların mik-
14~ı~ 3\"tıçtan ibaret o'ma ı ııyrıca dik· 

l a l~s··· 1666 Ytlında yeni Fran~ada !Opil 

l(ıl~ an Yaşı)or, l'i54 de. y ni Ame· 
•ıı ııı1 n n arıfe inde bugünkü Kan .. da'da 

~ 111lnrın ) ekunu da 55,009 dJr. ıb:ı
a a• 
h :- t1

n Pa ifık ahilini Kaptan Cook 
,, a,~gi'iz 1778 de keşfedb or, 1793 te 

~ ~ ~r 1 dığı?r bir 1ngiliı, Rocky cla~
l< ıııc a Olarak acı\'O . At'antik sahi'in· 

&ah·· "· 
< u~ ~ ılınc:- ı k e)ahaıi yapıyor. Gö· 

lır1ı~ ab,. l\anada'nın a ıl doğu,u bir 
ır had' ~ ı e ..• 

~ 1\ 
'ıı' arıadn•ı , . k k 

1 tr~ıc ı nr, 1ngiltcreye ar~ı ·ı-
1~ 11 hak arıyorlar. lngili7. er, Aıne
h1ııu ~ d rs :ı'mağı bilmiş'erdir. 

J\arıada, İngiliz par"iimcnlosu· 

nun bir kararıyle muhtariyet sahibi bir idare 
alımda bir' t\iyor. 1867 de Kanada, Yeni is· 
koçya \"e Yeni Brunswkk (Kanada) adı al
tında m!işterek bir \'arlığa ka\'u~uyorlar, Sir 
John A. Macdonald yeni mem'eketin ilk Baş
\"ekili o tuyor. 1877 de Kanada i lk defa o!arak 

buğday ihraç ediyor. 1896 da Yukan'da, Klon
dike'de altın bulunuyor, altına hüc:.ını ba~:;ös· 
teriyor. 

19J.1 dl! ilk rihaıı lı:u bi b3şlayınca, Ka
nada 619,636 kişilik kuwet1erle b:.ına ~arışı. 

yor, 66.600 telefat \'l! riyor. Gariptir ki bütün 
bu ı.ayi:ıta \'e yapı lan fedakarlıklara rağ:ncn, 
Birinci Cihan Harbi de, ikinci i de, K .. nad:ı· 
nın si)a ı \ e iktı adı gcli me ıni 'i.unçılı)or, 
gerek bır ıınayi mcml keti ve ~l!I" k istık"fi· 
llne ~ah ip bir dün) a ku\\"eti o larak Kan.ı la 
bu sa) ede mf.'Jdana f,;ıkıyor. G ~zap ):iıiin len 

rahmete bunstan dikkate layık bir misal o.a
maz. 

1919 d .. Kanada. v~r aille su hunu iınz,.lı-. 

)Or, 1!120 de Millet'er Cemiyetine ~irı;:o ·. 1311 
ıralarda Kanada'ııı'l adı i'ım \'e fo'l sah ıla· 

rııııla duyuluyor, İki Kanadalı doktor. in-11-
lini kr.frdiyo r. 1926 d ı da lııgi'tcre Ba 1 foıır 
hryanııamcsi mucibince dominyoııların, bu 
arad:ı Kanada'ıtın ınıılıtııriyctini .tanıyor. Bu 

muhtarb·et kısa zaııı:ıııda tam istiklal derc-ce-
ine \arıyor. 

193!! da Ka nada İkinci Cihan Harbine ka
rışı,>or. 1940 da Amerikan CunVıurreisi ile 
Kanada Ba \"ekili arasında bir mü akat olu· 
lor, Amerika i'e Kanada, Şimali merıkanın 
mü ter ... k mudafaa ı~ e meş"ul olmak üzere 
bir müdafaa heyetı kuruyorlar. 1949 da Ka· 

nada, Şımali A~.antik paktına giriyor. 1950 de 
bir taraftan Kore',>e a~ker. yoJluyor, diğer ta
raftan Amerikanın tuttuğu cömert yardım yo· 
!una o da katılı;ı.or, Cf.'nııbı A yanın imarına 
aıt projcft"rin tatbikini frzniı•e alıyor, bıı 
maksatla kesesini açıyor. l!l.H de de Kanatla
nın harp malıcınesi verını?k \"I! tayyarN·i ye· 
ti tirmek ,)uretıyle biı:e ve balı diğ, r ~.\ TO 
nıemlekr.llerire askeri, ik!ısadi. mali, tek nik 
yardımı başlıyor. Kanada'nııı ~ahip 01duğıı im
kanlara ve g liştir<liği müşterek mcs'ulivet 

ruhuna göre bu yeni rolünün sür'atle geniş
leme ini beklemek caiıdiı. 

İ te görü~ or unuz: Hakiki \'ar'ııtı \"e ~e'i mc· 
i, on birkaç yıl içinde cereyan eden ge.,ç 

\'e dın<; bir memleket kn rşımızda duruyor. 
Öyle bir memleket ki mukadder:ıtına hlıkim 
olur olmaz, kudretini daima ha~ ır için kul an· 
mış w her nıanasıy e nıı?s'ut bir kadere doğ
ru yol almıştır. 

Bundan sonraki yazılarımda bu yaman 
\'e genç mem'ckeıte gördüklerimin hikaye.-ini 
slı.e anlatacağıın. Şuıasına ı?minlın ki benim 
gibi siz de Kanada ile ela ha y~ kından tanısnıa
nın, mliştcrck dfi \'a ve k:ırşılık'ı me ıfaatlrr 
uğruna daha sıkı hır işbirliğine girmenin ih· 
tiyacını duyacaksınız. 

Ahmet Emin YAT.i'IT.\~ -.. ..................... _. ................... ________________________ _, 

~~l.t 
~~l~~ 

l~ ~Q) ;!,1- Wamc r, Bros. fılm şirketinin Rom~: d~ Sınem~skoıı t.eknlgi ile 9 a: 
llıııtı it rtııekte oldu:U ııTrunh Helenu adlı bu)Ük tarıhı filmın bas tolunu 

Jtıe ~ sana Podestı O) namaktadır. Henüz 19 ~· ınrla olan Rossana.'yı ıeçen ''un •Ağa Uü en Kadın• filminde ı.eyrctm~tik. 

\ ' ATAN 

Güzellikleriyle maruf 
perde ve sahne sanatkarlarının 
o büyüleyici ve cazip tenine 

Blıgünılf'o itilıarPn PURO 
güıellik nıı•toıluna ~iı de 
riayet eıliniı. 11 giin zar· 

fında el aha ı;ı-n•; 'e. ıl;ı,ha 
güzd giiriinıliığiıniiıii lıiı· 

zat mü~abede eıleı·ek·iııiz. 

. .. ıiiiliiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil; 

Şehir Tiyatroları Müdürlüğünden 
T i' at rom uzun 954 • 955 mc' sımı •çın e er kabulüne 

başlan~ı ıır. Göııderilrcck piyeslerin ikı nüsha yazı ma· 
kine i,}le temız, sc)rrk olarak yazı mı bulunma ı bunlar 
dan tercüme \C adapte olanlarının asılları ile bırlıkıe "on· 
dcrilmcsı rıca olunur. 

NOT N r· tarıh nden i ıba en on vıl ;:cçmem .. o ld'l 
<'C'neb c c lcrın ıercumc \ey a adaptt' ınde ~646 a\ ı ı fıkır 
'e sanat cserlerı kanunu u •ı 28 nci m.ıdnesı t;ereğ nce 
mudlfler•ıiıı tc-rctim \c ıemvle ınıisaadı?lcrn bıldrr 
bir ve ık:ının eklenme i laı md r. (8351) 

1, 
1 

' 

HAYALİNİZDEKİ GİBİ BİR 

As. İhti~aç için O ton Ta\•uketi kapalı zarfla 5 Temmuz 9.>4 
Pazartesi saat 1 ı de E kişehir As. Sa. Al. Ko. da satın a ına· 
caktır: Tut:ırı 22500 lıra geç,ci teminatı 1687,5 'iradır. ~arına· 
mcSi konıı ~onda ve iığleden eV\'el Ankara. İst. Lv. A . İlan kıs 
mında gorül!ir. Tcklıf mektuplarının ıhale s at;ııdcn bir saat 
ewelıne kadar komisyoııa v erı 1 me i. 1733 - (7583) 

I • 
Melas satılacak 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. den : 
1 - Turhal ve Amasya Fab rikalarım·zdan teslim cdılmck 

arti~lc 10.0oO ıon nıeliıs satı!acakıır. 
2 - Bu işe :ıit şartname 5 lira mukabılinde Şirketin An· 

kara merkezi \'c) a İs la nbul Burosundan alına bıl' r. 
3 - Teklifler en geç 26 temmuz 1954 Paıarttsi günü saat 

11 c kadar \ nkara'da Şırket merkezine kapalı zarf 
içinde tC\'dı edilmelid ir. 

4 - Po tada vukubulacak gecikmeler ıtıbara alınmaı. Şir· 
ket satışı l•PıP yapmamakta serbesıtır. (8·H5) 

~-

Cinsi Tecavüz ha iseleri 
neden dolayı arhvor ! 

•····•·····•····•······••• ························~ ! Cinsi açgözlülüğün bu derece yaygın şekilde artışını i 
~ insan/ik tarihi kaydetmemiştir. Buna karşı cemiyet, i . . . . . esas/, hiç bir tedbir almamışt1r. ~ . ......•.••.••••••.......•• 
g on günlerde, teca\"ÜZ hadise· 

lerinin artması, basında 
derin yankılar yaptı. Bu tip 
sanıklar arasında , b"r dersha
ne müdürünüıı ısmi ele grçıi. 
naha sonra, bu sanıklar ara· 
sına, ilk mektrp öllrrnc•ıl, ri• 
nın katılması, deh~c ti arttırd ı. 
Razı ya1.arlarımız, trcaviizle· 
rin, okul ö~renc•lerlne kad.r 
iıımt'sini, tedrıs sisteıııındrkı 
ak,aklıklara hamlctl'lt'r. l\lek· 
ıeplerimiz.de, ö!: rctim k ifayet· 
sızliğini bir ahlak düşiık!Qğü· 
ııün öncüsü sayabilir mıyiz? 
Öğrencilerin şahsi karakterle· 
rıne, cemiyette takip edecek· 
leri, temiz viı?dani kanaatleri 
aşılayabiliyor muyuz:' 

Bu arada bir ajans lıabl'rini 
zikretmeliyiz. Hind ic;ıa n kadın· 

!arı, Başbakan Xehruya mü· 
rııcaat ile, sinemanın aleyhin· 
de bulunmuşlardır Bu kadın· 
ların iddiası, çocukların ma· 
ile\ i sa~lıi:ının, s•nema !:ı ra· 
f•nd:ırı ırhdiı edildiği yolunrla 
el ır. .\caba H irıd istan kadın· 
!arı, çocukla rının ahlaki ııok· 
sanlıllını, mektepte a ramamak· 
ta haklı mıdırlar? Okul mu 
kabahatli, yok:ıa cemiyet mi? 
0'<ır f önderdir. Çocuk hayatın 
naıari kı:.mını, mektepte öğ· 
rcıık, tatbikat crnıiyeııedir. 

Cemi) etimiz, çocuklar icin, 
Sosyal bakımdan, önder \asır 
ları haiz m 'dir? Arkadaşları· 
mızdan biri, pazar günü Sarı· 
yere ".? ıdip ".?elmc bır gl'zide, 
tam on muhtelif kavga saydı· 
ğını söyled;!:i rakıt hiç şaşma· 
dk. Bu tip hadiseleri. ıab'I 
karşılıyoruz. Bunlar cemiyet· 
ttki miinfcrit adi hadiselerdir. 
Fakat çocukl:ırımız, bu h:ıdı· 
selerden cirnek alabilırler. 

K onumuzu cinsi hadiselere 
\"r tecanizlerc ayırıyoruz. 

Freud'un; sapıklıkları, şuur 
alt•ı•a itilen c'ı•si ıç~üdüle~dc 
arad ığınr h·li) o ruz. O ha \l.:ı 
mağazınlerın kapaklar nı siı~· 
lü~ en çıplııklığa, plfıjlardakı 
açık! ğa, c n.,ı ıerb 'cd pırc· 
mu:ıl:ıra rağmen nıçın, bu ka· 
dar dt'jcnt're sap k çıkıyor" 

fr ud'uıı ~anıldığını anm•\o· 
ruz. O halde cin i sapık'ann 

ıı rı ~1111 nas 1 ka ~ ıl ıyacağ•z' 
Cııı ı :ıçgözlu!Uğlin, hu ka· 

dar ) 1..;~ gın art ş·ııı, iı sanlık 
tar'hiııin h"çbir dt'Hi kıl\dr•· 

ıncı. ·Sek~apcl adı :ıltında 
::ıhlaki orClere indirıleıı d:ırbc 
lrı·i, s.1yınakla b"ımez. Garp 
mcdeniyetlı?rinde de çıplaklar 
kampına vı> cinsi :ınlayışırı b z· 
dekinden faz.la olnıas na rağ· 
men bu up tc<'a\ üılCrt' rastla· 
nıvor. Çıplaklığın, c•nsi nefsi 
;j.:örletmed ği, bu suretle de 
a<;ıkl:ı.nm•o:: oluyor Cinsi tat· 
mınde ahlaki meziyetler de 
aramalıdır 

Hiııdistan kadır'arı, s"nema· 
lamı !ı:ötü manr\'i baskı· 

\ 'AZA!'\: . 
Dr. FEVZi AKSOY 

•• Jarını kabul rtmcktc haki dır· 
Jar. Glinü mliz!in büyük b ·r ıh· 
tıy.ıcı olan sıı ema, köıil eller
de, ft'nlere, zayıf şahs"yetlere 
\ e hdr d:ıha yenı gelişmekte 
olan geııç dımağlara, ıehirini is 
ıedıği g bi akıtabilıyor. Okul· 
daki cınsi tt'rbıyeyı kifayeıs·z 
bulan, krbıyec !er \'ardır. Bız 
de bu ı"p bir tcdris olmadığ• 
aşikardır. Nedense, bilhassa 
genç okurlarım zı ı, kadından 
\C onun mez·yeılerınden bah· 
sedıldiği \akit, i ıihz:ılı ıebcs· 
sümleı i gozdcn kaçmaz. De· 
mek onlar. kadının da cemiyet· 
te ayı ı hir yeri o'duğunu ka· 
bul eınıhorlar. Orta tedrisatta 
kız ve erkek, karışık tedrisat 
yapan okullarımız \8r. Buna 
Tağmeıı, kız Liseleri öııundc 
yığılan \"c haıta sarkıntılıktan 
laka la nan öğrcncUeri, hangi 
guruba ayıracağıı. 
Ccmıycıın tı?rbiyedeki anla· 

yışı değişi;, Burası muakkak. 
Ailenın tek ferd i ~E'rlne, şimdi 
bü fin fertleri çalışan a"le1eri· 
miz ekscriycıte Çalışan \'e para 
tutan gcnçlcrımiz, baba oto· 
rıtrs·n· tanımaz oluyorlar. 

• • •••••••••••••••••••••••• 
'as lalarla çabuk gelişiyor. 
Rad)O, sıncma, h r türlü ba· 
sın tedris usulll'rının modem· 
lığ , asrın çocuğuna kütük ya~ 
larda bü) uk bılg !er veriyor 
Vl' bu maale~~f o ıun aleyhine 
oluyor. Cünkıi, asrın \'asfı, a· 
çık gözlülüktür. Bu açıkgözlü· 
liiğü b·r marifet sayan, asr:" 
çocuklar•na, öğrt'tim üyeleri 
ııe ) apabilıJ"lrr? Bu ''nsfı ka
zanmayan terbıyclı çocuklar· 
rın da maa esef alay mevzuu 
olu~ı gözonUnded ... Çocukla· 
rımıza, zeki olmanın b r me
rn eı olduğunu, bunu bir açık 
gözlülük \"3Sıta ı yaparak, baş· 
kalarının haklarına tt"Ca\'Uz et 
memeleri lazım geld•ğini ö~
rctmelıl ıt. Zıra, cillSİ içgüdü· 
nıin dejt"ncreleşmcsi mcn~cini 
buradan al•r. 

r ahli'i çok "iıç b"r konu ilze· 
rinde\ iz Cinsi t cca\"tızle 

ri, bir öıfreıım eksikl"ğine w 
reb lir mıyiz? Cinsi çocuk mü· 
tn·a\•izlcrl, bu yola srvkeden 
am"ller \'e aıkler nelepdir? 
C•plaklığrıı, sınemanın B kinıli 
artisı'erinin, sel·stlel hahislc
rın fazlalığının bu yolda tesir
ll'ri \a r mıdır? 
Şuur cltına hapis ettiğimiz 

cinsi frrıılcmeleriı asgari had· 
de iııdığ muhakkaktır Hal
buki bugü ı c•ıısl sapıkların da 
arıı•ğı aş kardır. O halde. Psı· 
hnaliz yolu · e şuur altında 
arayac:ığ m z başka komplex· 
lcr mi \ar? Bun ı k:ırar ver
mek zamanı gclm·~ \e hattA 
geçmiştir. 

Tl'l"bıycdı? :ınncnin rolünü de 
kabul cd rsek. onun da i in n 
ba nda olduğunu nasıl u u· 
turuz. Cocuk ilk tatbikatını 
cemiyetten alır dı\'Oruz. Tranr 
v:ıy, oıobiis \'e plajlardak" sar· 
kınıılıkları, çocukların °Örme· ı 
mesine ımkiin var mı? Onların Emniyet motörlü ekipleri· 
nözJcri, bız;mkılere 111SbC'tle, 
c nsi hadısclere daha a_çık, da· ı nin kontrolleri 
ha hassa tır Emni) et l\hidilrl!ığünün Motnr 

. .• . . hı ekiplerı şehir içinde ı;:a1ı§ma 
cınsi muıecavizlm. bırer. c'.n· I !arına devam etmektedir. Yaz 

.sı apık sayab lır mıy z? ı me\sim• dola~ısıyle buna ıll\·e 
Adlı cıhrnen bunlar ceuı) a ten mo:orlıi dcnız. ekiplerı de fa 
ehlı)ctl d rler. Fakat. ka.r:ık· aııHte g çm şl r. Saatle 20 mıl 
tere,. )Ok~ul k mselerdir Bu \apan Polıs Motoru lstanbul sa 
tıp k msdcrr. C'em 'ette ne ka hılJerınde \C p c.Jlarda ko. trol· 
dar çok rasılad g mız• etrafı· 1.ır ~apm;ıkıadır. 
mıu ı:oz aım, k'a aı lı) oruz 
Cemıyeııekı bağ arı koparın k. 
bu b gıarın ı:ırı~,,, n goren•e· T om 8 gün kaldı 
re. ahsı)."'t ızlcn• kolay gel"r. 
~ara ntan sark ul k dl' . 
c za görmt') en bu g biler ne 
ırc ) i r nst ı c·:ı\ üze !;Ô•urnıdc 
r ıab ıd r. B r zam.ıı laı. b ıı..c· 
ınığ•ndcıı alınan su ıle, Fı eııgı· 
ııın arazı arıın:ın bu <'insi de· 
jı?l'crdcrin, esasında cemi) rt
lcıı bağları koparma hastalı· 
ğına tutuldukları aşikardır. 

Coruklarımızclakı ahlaki me 
ı•yeılı?r sağlamlaş •rırken, on 
ların okula gıdış gelişler"ndc· 
k i tl'nıaslarını göz önünde bu· 
lundurmalı) ız. E mahrl'm 'i· 
sanın, yüz kızartıcı edebiyatın, 

Bankanmda 6 Temmuz 19.i4 
tarıhınP kadar a~ıırara:ınız bır 
he~a1>l11 hrm ııltın (;\~ılıs) hem 
ıl r umumi ikrıııııı)emıa: katıla· 
lıilıı ıniı. 

TÜRKiYE 

VAKIFLAR BANKASI 

T. A. O. 

Çlçekpaı.an, \'eııi Vakıf Haııı 
Tel. 24595 

İTİZ.\.R 
açık ıf:ıdeleri ile kulaklarım z • Bu Yerin öte :nde• ad"ı 
dakı akısler·, aynen çocuklar ıefrikamızı bugurı ya,> ın.ıj ı· 
iç n ele \ariıı r. Kabul etmeli· m1dık. Özür dılrriı. 
yiz kı bııgüı ün çocuğu eldeki· ------------

w 

RADEKONCAR 
ZAGREB 

ELEKTROMEKANIK CiHAZLAR FABRIKASI 

motörlerimı;ı gelmıştır. 

3000, 1500, 1000 ve "750 Devırlik 
O 50 HP den 33 HP. ye kadar açık ve tam ka· 
pah 84 muhtelıf tı 

Toptan satış yen . 

ADIL GABAY ve ALBERT KOENKA 

Telgr. Agako-lstanbul Telefon 41523-44700 Galata-Necatı bey Cci"d. 210, fstanbul 
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l\'1,JURA 
'128 A 1ı., •e proırıı.ı:n. 
'1 30 Guna,dın 
'1 4,, Habt'rtcr "e baT• rıı.poru. 
8 00 Karma aal>ah mli~tl-
11.30 Bo!Pro •e tanao'lar. 
:J.00 Oı.1.nUD pf0%nunı '"" kapan 

""" 11.M Jı.,'L1f ''e proeram. 
1100 Au:er &aH.tl 
l~20 TurK .kahramar.ll L 
ll.30 ?Oevtn OPmtrdö•en. 
ı·ı 00 M S. A\ar: 'te habtrler. 
13.15 Hafit Viyana m 11.ı~. 
l.l.30 o le ıazeteşL 
l J ... ~ \\',. .... .. • • .,...., 

14 00 Hata raporu ak)lm prorra 
mı •e tapanış. 

••• 
'fl.51 A ıs •e pro;:ram 
17.00 Oençlertn be endiil pl.\4· 

lır. 
11.30 ıscrb('St PAt 
1145 lıledit.a fldan 
1800 aı Scartaıt::: Sonat, b) Cho· 

ııın 2 val!;, Schtr-o, Maı;ur 
k&. 

13 30 Kl8.slk TUrk mttzı:ı. 
19 00 f.t ş, Ararı •e hab•rlrr. 
19 15 Tınhten b:r sapra<t.. 
19 20 f;f'n ıar~·ıar 
l!ı.JO Koyun ıaa ı 

l" 43 Yurtt.an &esler. 
2n 15 Racı. o ıs et.Hl 
:0.30 R•dvo senfoni orkt truı 

Ht'ymo Taıtbrr tdareatnde a ı 

sı~oı.: \\'lndMır un tn lıı:a• 
<lınları U1'f'rtilrU bı '.\lo art 
Aım1.n danalan. c) R1chard 
Straua& ROM"n Kavalıt'r 

Talaı"rı, d ı Yohann Sırauu 
Ctr.ıup ıüllerı •a:ıı;I Yohan 
~trauu OU f'i ].Ja' 1 l"una 
vala1. 

:n ıs RadYO hattaaı 
21.30 :\tuaııı t<.tkaddt'r Atakaı:ı.. 

22 oo serne.t saat. 
:r.ı.ı~ B~f,t'ndıtınız rttlmcHer. 
22 4.S '-l- s A}arı 'e haberler. 
23 00 Prôf;raın ve kapanl4. 

lSTANBUL 
12 .57 A• ılı Ye program 
13.00 Haberler 
13.!3 Danı muL ··:. 
13.!JO Lutfl Gtinerı 
14 ou a ı LUdWil' •aıı :Ret'l!ıO\'en 

• Proıne theuı'un Yaratıl ı ,ı~ 

Calın: Pıu l van Kempen td. 
Dreaden t:Jarmonl orke:ıtra .. 
aı b) Edlloard E.Jaar • Coc.ıı.;a lg 

ne• Çalan. Belltekitı n id. 
BBC e:t'ntonı orkeıt raaı. 

14 20 bai me sı n an. 
14 t l Rene Lf'b&.ı+'daıı ha t ı.t ~arkı .. 

hır, 

ll.00 Kapan11. 

*** ıı oo Acıln •• H aıc.t.:ı Df' t m an ta-
ıı.ıl ht'Yti.1 f Acrı:n.a ,ıranı. 

1130 I~ttızca dtr1. 
18.otl İbrahtın Solma• •• arkadaş 

lan. 
ıP oo Habf'tler. 
l~ '~ A .. ııe Ari.Un, 
20.00 a ı ı:. Chabrter •Habanera• 

b ı L. ••n Bet ı:ho•en. •Baa:a 
ttUN> No 1 •• g cı R . \\'~· 

ner. 40Ca n Holla n dal ı • OP•
rıaından an·• d l C. Debııaaf 
.. Premtere Arabeaque• •> O 
Ro .. ın l . cL.& Da DD> tı R. 

SADECE 
EKME~ KAFi DEGİL 

20 15 
20.30 
20.3!> 
Jl.00 
2 1.10 

AddlDMI. •\'alh IJ R. 
ınanıı, tRıiya., 

Rıdyo ıaıete ı. 

Kıu ehlr haberleri. 
Necmi Rlla Ahuıkaıı. 

Konu~•· 
Şarkılar. 

21.30 Viyolonist Zıno France..cattl 
Ciaude Debuıııy Sonat No: 
3 ~soı mh::.or• ~fakat. eden: 
Robert. Cuadt"$UI tPıyanoı, 

21 ~ 8por hubtnallerı. 

22.00 Nurten öO.reı..an •• :Suun 
KOk.tu rJ.:. 

:.ı2 30 Sa t&trlf'rl. 
22 41 H• bf'tler 
23.00 Kambiyo • Bor" ,.. rro,nm 

lar. 
23 07 Dana tnuı:ı .. I. 
23.20 Dln lt''.flCI latek.;f'rt (KIA•ılr. 

Ba tı mu1tQ.:ı. 

24. 00 Kf:pını,. 

lz~ıiı>: 
ı~ .'18 Açılış l't' prasnm. 
ıa.cıo Salbe Ku(.ukoı&ullırı .. Gtl· 

r..ın Er;Un 
11.30 Bando m\J.Llıt:I. 

11.43 .Muketrem Bı:ı,·da« . 

17.15 Ba,ııca proıramların t a i.dJ
m l. 

17.20 ı.: ""t Ön•er Tanı:;o .. •alı 

OLAMAZ 

Xll~l/lUŞll; /9/$ 

"Tt' Polka lOph·tuıu. 
17,10 ~lualln Aracı. 

18.00 N"W' Yori.: Trlo'aundan daru 
muzı ı. 

ıs.ıs Ker im 11erl, 
18.45 TUrk tarihinden UJfılar. 
18.Sl ~rar1ıar. 

19.00 Haberler. 
19 15 Radyo kumı tuh. 
20.00 Tony ?olartln. 
:.ıo.ıo Sehl rden ktıçUk haberler. 
20.ta Radyo ıaı:ett"•l. 

'20.30 Radrotonıı.. pl:r~•-

21.20 Tek baaıama ll• oru n h a· 
••ları. 

21.30 af Elaar: !:nıs-ma VaryU)'on 
ıarı b~ Çatan: Arthuro Tosca 
nını ıd. N . B . c. &enronı or · 
ke.itrası. 

2113 Yarın ne plılirtlim ':' 

22.00 ı ahrl Ka.,-a ta. 
22.30 Horsa ve proır·am. 

2.l.35 Y ayının aonu. 

imu11.ı sah ibi: S LV&llrı' KORL& 
Umumt Ne~r1Jat Mıidurt1: 

!'tfELll:I \"ESER 
Bu "Yıda Mea'ut U lldUr: 

IH SAN ADA. 
( V4TA1'rrı') Gan•tccllik •• Matbucılıll 

r. A. Ş. - htanbıı.J 
V.\T\""l "ıfATRAASI 

Otomobil . lastikleı:inir:ı ~ e-n ' iyisi'· ... -•. 
;.,, / /1:/ 

.N E-_Tj C~E v:g_R:E·N 

GOOD-YEAR •FABRIKASININ 

KARTAL.MARKASINl 

TASIYAN LASTIKLERDIR. 

·En·yüksek· kalitelotoriiiiliil lastikleri !çin 

Emniyet ~debi18ceğiniz ımark• _ 

c.oo-.fiE·4R 
---::::::::J&RIZASIZiı..OLARAKA..EN.l_UZUNlöMüRbc . . 
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STEYR Servis istasyonumuzda 
her çeşit Dizel kamyonlarının 
ve Dizel traktörlerinin enjek
tör pompalarının en son sistem 
ayar makinelerile en hassas 
bir şekilde ve ucuz !iatla a· 
yarları yapılmaktadır. 

~ayın dizel ve kamyon traktör ı 
sahiplerinin aşağıda adresi 
verilen Servis istasyonumuza 
müracaatlarında m u t 1 a k a 
memnun_ kalacaklardır. 

NOT : Mazotla çalışan bıl · 

umum Oizel Kamyon ve 
traktörlerden m6d6. bilhas· 

sa OE:UTZ ve HANOMAG 
Oizel Kamyon ve Traktor· 
lerinın e nj ek tor pompa 
ayarları için hususi takım · 

farımız gelmıştir 

• 

! • 
• ;; 
~ , 
• :; 

STEYR SERVi5 
JSTASYONLI 

YA KUP SUYUGENÇ 

Harbiye Oolapdere c11d· 
No. 114 -126 

Pangaltı - lstanbıJ1 

Tel. 86521 

1 Taksim, Cumhurıyet Cad. Pek ap. a - Tel. 87:352 • 87:353 4 ,. 
iki depo dnlusu tecrübesine 

bugün· başlayınız. · 
MOTORUNUZDA N, VERDIGİNİZ 

PARANIN TAM KARŞILIGINI ALiNiZ. 

ı C . A.'lı SHELL Benzi nı'ııin , enerıı ziya'ına 

sebehıyel veren en büyük mahzurları. yani. 
erken ıştıalı ve buji ateşlenmesindeki arızaları 

öııltdi~ı milyonlarca kilometrelık yol lecrübeleri 
netıceoınde sabıl olınuşı ur. 

fakaı, SHELL' in bu emsalsiz kalığı 

1.C.A.'nııı motörünüze layıkıle lesir edebilmesi 
içın zamana ihtiyaç vardır. Çünkü, iştial hücre· 
sinde birikmiş o lan torluların kızıl dereceye 
kadar kızmamaları ve bu sureıle erken işlialej 

sebebiyet vermemeleri için, bunların labiatını 

değişlirmek icab eder Ayrıca, elektriğin boş 

yere toprağa nakledilmesini önlemek için de 
bujilerin üzerinde biriken tortuların da tabiatını 

dejtişlirmek lazım gelir. l.C.A. 'lı SHELL Ben
zini, bu tortuları ı elektriği naklelmez bir hale 
gelırerrk . ı hava ve benzin mahlutunun iri bir 
kıvılcımla lam zamanında, ateşlenmesini temin 
eder 

• 

. 1, 

Son 32 sene zarfında 

, 
• • o • 
1 
• , 
• • • 

benzinde en büyük gelişme. 

Kullanılmış ambalaj bezi, çember ~e 
kanaviçe satışı 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 
lstanbul Mağazası Müdürlüğünden 

:\la ğa l:ı m ızda ve mağazam ıza ha~!· B ı y a;tı' e 
depomuzd-. biri ken kullanıl m 1~ ambalaj beılr: ·, ~rt' 
kanav'.çcle:r 7.7.954 çoırşamba. günü sa at 16 d a P3 ıf 
re ıiyJe satılacak tı r 11 JC' 

İstekliler i n mal1.emcyi qörmck ve izahat ,ıl ,ı; 
mağaza müdürlüğüne müracaa tları ilin otun_ur. il ,o· 

Sahşı yapıp yapmamak ıa mağaza mild~ 
t i r. (8429 ) ~ : 

-------
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Şile Sulh Hukuk Hôkimliğirıde~.· · 
Şil enin AhmeUI k OyU nden 11.hıd. ŞJmalen n.Jol la "tl:'

1
. ;ır'1 

Ku rt tara.tından K . Sani 928 tarih otcıu Ha:ıan ve g .. 'er· 
No. 81, Ctlt ; 32, 5ahlfe 81 u a. 84 , O arben Çakır d ~ 
Ahmet li kOVUnde Acı:na. tarla me1'• otlu Hasan. o;4 , ~ 1 

kllnd e, Tarlanın su1148.nt, 4 OOnü rn A'~n l tarih N .. ~vı ,~,,,. 
mik tarında, Şarkan Ömer •eresele· da: Keza 2. O. ~ıs r 11 

r l. Oarben ?orana,. oglu Abdi. ŞI- rı a.v Hasan . osr o 1 
malen KD('& lbrahlm oıııu Bekir , len Koca İbrttı 1:r~' 
Ct'nuben Mana• e>ıılu Abdt tarl aları : u ubton Ali ogltı 19. ~ftl 

K . Saru 228 tarth, No. 62, Ahmet · Al-·n ı ıarıh NO· tll' .. ~• I 
il köyünde, Çakıl nam mahalde 31 da: Kt:ıa J. P~ ":,iti 
D. l\ı.llk~rınd• tarlanın •Ulüsanı Yol, O arben ş ·l tl• ı. ıPr _.!: 
Sarlr.an Ömer aa;a Tereae: lerl, Oar.. Muhacir HUııe ~ ı(i';,~'./. 
ben Koca Oaman oa:ıu , Şlmalen Huae:yln tıı.rıa ı arı· ıı ~ ~ 
r..rollahas'\n , Cenuben CaltllJı: . Ayni tırlh r:o · ~~...,: 

Ayni tarih No. 63 Bag ranıDd• za : 2. o , şarJc•~\I }1
1 v 

kc2'a 3 donu m Şarkan Hendek, Gar Oarbt'n Hacı ol ıı~~ ti 
ben Kara HUMyln Trreaelert, Şlı:na• Dolma cX;l \I , ce ,Jt lj'1 
len Hendek, Cenuben Dere. l"ln ,.e Bayft.D1 fS ~. 

Ar n1 t.ar lh No, ISt, Bttırhane ye· Ayni tarib ~~1'1'1' "l 
rinde keza I . O. 100 :zira miktarın· Keza, ı. o. şa 5uırl" h 
cıı, Şarkan Bayır, Oarban •e Şlına· Oarben :ı.·ol. '''0 1ol'(!;: 
ten T&llık, Ceuuben r ot. Çalılık , cerıub9 o- s1 ı;,..ı 

Ayni tır lh : No. 65, Kiraz Bayırın· Ayni tarıh rJ ,_ . 11 
da keea 4. D. Şarlcan Kura jbra - u-ı arka$ı. J<e ,.~;, 
hlm, Oarben Allf ottu. Şlmalen h&· Şark ıı.n ?.tarı•" ipt"-",/._f 
nım Cenuben Dolrna otıu . Ş1maJen şe-.ı-r ..,, "'1( 
Arnı tarih No. 68, Eğrtk tarlada l'Oi . l'JO· r ~ 

le eza 7. D. Şarkan Kara Hüseyin •e- AJ nl tarıtı ~r~.,_~ f 
re!\t'l1 , Oarben Yol. Şlmalen Rafıs Keza: 3. D· C 1..1. 
Oıman . Ceouben Sl•ri oıllu Aleh· Şımaıen 11•111

1')' ~,;','.'. 
met tar la ları. aeyln Onıer. J ~ı'.., 

Ayni tarıh No. 88. Elmahk ta ke- Ayni tarın r; ~J..-. 
t a 2. O. Sark.an Recep, Oarben All· da . Kez& J. ı>- ,ı':.İ 'l. 
elle , ı, ım.aıen 81crJ otlu Arif, Cenu· be~ Taht~ıoıtu~ F"l'"/ı 
ben Dere. met cenubrll ·> --_,,,, ~"< 
Aynı tarih No. 69. Atmalar tırıa.. A;nı ıarLh ~!_.J • 

ııncta Keza 3. D. Şarkan KllçUk: E· da Kez& ı . D- l.l /?'~ti(: 
mtn, Oarben Tol. ı,.ımaıen Dolma od: ıı Hü6eytn °!!-ıeıt ~ f 
lu Huan. Cenuben Halil aa:a tarla· ma o!llu, şı uJ ~~ 
ları . cenubeD gll~os•µı ,,...,.1 

Ayni tarih No. 70, Kalaycı otlu rlh l\o. 88 /. 1t'1JI 
tarlasında: Keza :ı. D. Şarki.o dere, runund• 4()(t rı fo';~..d 
oarben KüçUk Emin, şımııen Ko· ;oıu, oar~;1 •• .,. 
ca oC;lu Bekir, Cenuben Kara Hu· Cenubt'n )oyıt .4~ 
&eyin otlu tarlaluı. Ahmetli k tır~Jf"...ıl': 

Ayni Larlh No. 71. A('malar keu. ıt er Fc)'71 
0 . ~~ ~ 

2. D. Şarkan Kuab oQ;lu İbrahim, ıusanı , 1· 11 d,eıı:;.ı11 ı·'~ 
Oırben Kara HılMyln. Şlmalen Dol· Oarbtn ;ıebtrı ., 
ma oıı.u Hasan, Cenuben Klıcülc !:· aa n. Cf'll\J 9l 1'"~ 
mln ta.rtaıar1 . . , nı tarllı11 ıçl j 

Ayni tarih No. 7 :ı, At'ma ~anında }'ll oı\ın•~ıuıdtı &J.rl 
Keza ı. D. 800 a~ın Şarkan Hen• Atıl ınt>'I' ıt•ıı ) ısı': 
dek, Oarben Garip Hüaeyın, Şlma· Iüsanı 5"~ırO -~~ 
ıen Hanım, Cenuben Koca ibn.tı1m Artr. sıı:, 10 ti>'~~ 
oC:lu Bekir tarlaları . Manav ~a>-ıtıı .. .ı:ı 

Ayni tarih No. 74, Bü~·Uk Cayırda : Tapuda t&f"fı.JP'""JI 
Keza ı D. 800 ar$ın Ş&rkan Hen· kendUI .s•ıı ~ 
dele, Ot.tben Haaan Ali, ~imalen t.ekaddil'°,._fıLl~ıı' , 
Bekir, Cenuben Molla Huan Meh· rısler1 ~ şı!•1111',. 
met tarlaları. ı ız malldıo o" ıı1 f 

Ayni urth No. 'i~ . Küçük çayır· oıduıru ı:ı 01rıı•~~6;. f 
da : Keza 800 ar :oı:ın, ı,.arkan Yol. Gar dUml!J ıı-' , ti 
ben :Sendele, şlmıı~n Bekir. oen.u.. u :.ı trınd~ tıırıtJ. ~ 
ben BeJkozlu Ahmet. tarlaları . lk lerl 1 ~uı ıJ,r' 

Arnl Ur!h No. ":7, Jtayalc Pınarın· Haliö.IPl 1ur•~ 
ela a. D. IOO ar,ın Şart.an Hınd.ek, &ın• ın 
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r:ıısus \l}lUI i)IC i\kdeniz \e tlanıik cyahatine $,'lkm ı ' olıın 
yolcular ilk i kele olarak Kazablanka')a uğradılar: bir 

nıli,)onıı .J&kın nufusu olan bu bu)uk şehri geıdiler. Kaıablnn
lı:a'da görlilecek çok şc~ \ardır. Bura:.ı me lıur şehin·ilik mii· 
lehassısı Pıost'un eseridir. Hani u i tanbutun oa imar planını 
hazırla) an pro t'un ... Arad:ı ktiçuk bir fark var: Pro t'un bu
radaki plıinları kendi inin de t:ınıyamı)aca~ı şekle sokulnııı , 
halbuki Kar.ablanka'da aynen tatbik edilmi • Bu yiızden 1 tan
hutda i tenilen değisiklik olm.ıdıgı halde Kabaılanka'da geniş 
taddeleri, parkları, ) irnıi kallı binalari) le modern bir şehir rn· 
CUda gelmi . BU ehrf gezmek hem ZC\kli, hem de istifadeli· 
dir. 

Fakat gelen haberlert bakılır a )Okular ehirdeıı 7.i)ade 
lluzblr'i gezınislcr ... Buzbir Kazablanka'nın fuhu mıntaka~ıdır. 
lırada, )abancı. Arap 1200 k:ıdın esaret ha~ atı ) a ar. Bir 
lcere hu mahalle)e giren bir d:ıha dı arıu çıkamaz. Geçen t.e
ııc kuzev Afrikada bir tetkik gezisi )aparken Kazablanka'~a 
Ctldiğimiz zaman he)et ausından bir kısmı Merake~·e gitmi , 
FızJa sıcııklnnlan mütee sir olun bir kısmı Kaıablanka'da kal· 
lııı~ t ı. lerakc zi) nretini bitirerek A tıantik ahilindekl bii~ iik 
l~hre tekrar ıliındıiğiımiıı zaman burada kalanlar 8uzbiı''de 
lordüklerini Aıleta deh etle anıatmı tard ı . 

Tarsus ~·olcuları işte hu deh et \'erki nıahııtle~ i ,sezmi • 
er, llem )alnız rrk •klcr deiii1• kadmlar da Buzbir'e gitmi !er. 
bun~ a gazete i muhıırıirinin anlattığına göre bir karı kou 13 
ta ındaki kızlarını da birlikte goturmuşler. Kızca 11 aşkın 
l.t~kın etrafa bıkınmı : .. 
l.t Bu gui11 ı.i,)areti pro"rama kimin okduğunu bilmi)oruı. Fa 
. t kim yapmı a herhalde i 1 bir 1 görmemi tir. Ruzbir ye
~ııc '..'\ledina ~tnlltn :>erli mahalle terini, teneke e\ !eri. s erli 
rapıarın )il a)ış tarzını tetkik et elerdi herhalde daha fa)da· 

<ı bir is gör mü ve icin için ka) nı) an ras hakkında bir fikir 
tdinnıi:: olurlardı. 

Enis Tahsin TIL 

lngiltere • Aınerika 
ıııüzakereleri 

rna ı 1 ıncıde) • •ağırdan almak• taktiğıni ne ka 
, A:nerıkan delegesının b r • ı dar t nkid ettığı malumdur. 

!:üne kadar Washıngtona Gerek İngılı'Z \e gerekse Ame 
~esi beklenmcktcdır. Muza- rıkan resmi şahsiyetleri Chur-
~ ere sadece hibı salfthıycı chıll - Dullcs göriışmesinin re 
r Yan Amerikan dıplomaUarı mı bir mahiyeti olmadığını söy 
ik cdeceklerdır. Bunun se- lemektedırler. Fakat anlaşıldığı 
1 Fran ızların komUnısUerlc na göre. Churchill se\'imli şah· 
~~tışurma mtıtarekesı sapma sı)e" ve diplomatık kabiliyeti 
~htımalidir kı. B rle k A- ile Dulles'i :)ola getirip getire· 

a böjle bir mu areke iç n mı)cccğ ı i aıılamak isıemiş ola 
~at vermekten kaçınmak ıs· eakur. 

~ı tedır Churehıll bu sabah Ei enho· 
r en CeneHcdc Bırle ık • wer ile beraber Kraliçe ı-:liza -
:liyı Dış ı~hi Bakanlığı u· beth'in du ı)a seyahatine ait 90 

( 1°ğu mütehas ıslnı ından bil dakikalık bir film sevret nişıir. 
t~ı \lex s John oıı temsil 

1 

Churchill'den sonra da Dul -
~tı tedır. les ılc Eden ı:orü~meleriııe de· 
;adakı dıp oma tık ka~ nak· \ am etmi-1erdir. 
arın .sona rrecek ol:ııı gıi· ı Churchil'in oda.,ının 

.~erde İn"ılız - Amcnkan ~uhuneti dü iınildii 
Ilı ının b ı-az hafıC dilme Washington. 27 ( .\,) 
llıt~ın n mc\cUt oldu 1unu be \\ ash ngto ıda dun senen •ı en 

ted r,<'r. J:i .tkat bunlar sıcak gUııu idi 'e ıcaklık 36 de 
ı'taınanda ı) ım er olmadık· rece~ e kadar ~ üksclmıştir 

f' 11 <la ıtırar ctmektcdır er. Fakat Bevaz e\de ChurchiJl';n 
:chıl. ıadakı açıklıj!ı ka Eı enhoweric gôrUşme erini ~ap 

iip l:a) ICc--E c h \'Ct ·- l ı-.da niıı .sıcaklı ı ın dere· 
\' Lığı ı:oril mel re arı 'er c yr dilşuru mu~ ur "Bu suretle 

b c buglın oğ e üzeri Dulle iki dC\•let adamı bo~ucu sıcak· 
ti~ 1 b'r guruşme \apmış - tan rahatsız olmadan calışıııak 

" les'ın ı e İngı terenın ımka ını bulmaktadırlar. 

Bir Yanda şiddetli sıcaklar, bir yanda 
yağmur ve dolu 

1~ lıaıı <Başı 1 incide' ı 'ddeti 1 ar'ltırmt!i ve Alabalıl: 
kte tan tarıhınde tatb!k c- mahalle indeki derenın taşma
lll\ııu0~n daırelerdc ' z me 1 sına sebep o•muştur. Bu yüz-

ı~tıı ta u sene 1 tcmmuubn den 16 ev su ann istı'Asına ma· 
"'l'1c lı tbık edıleccktir. Son ruz kalmış \'C kısmen yıkılmış
~l.r a\alarıo çok sıcak gıt tır, E\lrri su a'lında kalan va
~ sınelerde &deta memurla- tandaşlara be'<.'divece gt•rck1i 
ltıııınasını gilç'cştirmiştir. yardım yapılmış ''e icap eden i· 

4 ıııc~1Uıd_ıı baslıyacak olan darı tedbirler alınmı lır. B•ı a
/ ~b :ıslcmı e .ı:o•e me rada tehlike i durumda olan k•ıp 
tcıe~ kcytn saat 8 de va- rüler, ~u·arın çekllmedsine ınU

~ .. ~·11 & e ler ve hiç fasıla zaren trafil!'e kapatılmıstır. 
~<arc1 aat 14 e kadar ça-

" 
ır. Maden 'de üç kişi~·e yıldmın i :ı· 

"l ,. ('orıu· 1 bet etti 
~ 27 ı a 

llıııı 'l'ü<Hususı) _ Buglin l\laden 27 CA.A.) - Kaıamı-
~ ~arıs/kgucU kö} une yağ l.ln Kefdagı böl!?'esindeki krom 

\'e ın" Şİddetlı bir dolu ocaklarında çalışan Uç kö71U yıl 
~ ilr ey,a ağ çlarında mü dırım isabetiyle ölmüşlerdir. Di
t kı:ı~ lBPınıstır. Bu a a· ğer taraftan, 1\Iadcne 20 kilom t 

•r e hır :>ı'dırım duş· re mesafrdeki Gezin 'töyü civı;· 
in anıa 'ıkta ) n:ın cı rında kovun otlatmakta o 11n 30 

r. an ve haj"' an ta} ıa ) aclarındaki bir kadınla bir ya-
\ ındakı çocuğu ~ağan ya~mu• .. r 

rdaltan'da dan hası o an sellerın akın1m· 
ta ~7 <A. A ) - Bır v· na kapılmış \'e 100 metre kadar 
"'den.ı ıı )ağ n )ağmur, uruklcndikten sonra boğulma;>· 

sonra bırdcnbirc 1 !ardır. 

'-tı<\(, 
..... \ ' 

<! it, 1~1 ZC'lflndada l'\gıwruhol dağı geçenlerde in-
1\t ıııt' kullerll' dolu hir duman ııulıınu dağın 

en lUkbclırken :orulu)or 

(,H,~~GER YE ClCELl::U - , lc\\art Granger, l::Iiıabeth Ta.) lor \1• PetC'r l lino\ ıle birlık· 
te. lngıltere'de aBeau Ilruınmc 11.ı adlı tarih ı bir fılm çe\lrmPk ttdir. llu fılnıin bır ahne ınde 
bulun flglirınların <:u<:e olma ı gereknıekıedır. Resımde aı.tiir Grınger'I eucc urkaılaı:larıo 

ile birlikte gôrü)'o r unu1 
~----~-------------------~-

Libya heyeti bir 
Tebliğ yayınladı 

Safa plajmda 
( Ba51 1 iııcıde) 

bir 

zım Küçilk'un askerden izinli o
arak ~ enı gelmış bulunan yeğe· 

IBaşı 1 inciJP.) nı Abdullah Kilçük'e isabet ct-

sırlal'danberi me\ cut dostluk miş ve cillınıune sebep olmuş· 
bağlarının tak\Jj esi çarelerini tur. Bu r nada plBj b:ığnşan:ar. 
araştırmak mak~adiyle ı;:•tmiş kaçışan arla birclenbire karışmış 
bulunu) oruı, ıij arctiınizin her· tı r · 
hangi bir askerı pakt ıle hiç bir P!Ajda adeta bir •meydan mu 
alakası olamaz. Turki)edc bize harebesln ba,lamış, mu tahdem
karsı çok dosıane bir hüsnük:ı· erle Uç sarhoş arasında kanlı biı· 
bul gösterildi 'e Libyava ~ar· dövüşm<.' olmu tur. Ka\ga esna· 
dım hususunda samı mi bır ar· sın la ı::ııoz 'e bır:ı •I rlcri. san. 
zu iıhar olundu. Turki~c ~et· 1 lja ıır fır atılmış. t~b•ncalar a 
kılı mercılen Ar. p de\ etleri tılmış \e bıçak':ır çekilmiştir. Ar 
hakkında çok iyi n'yetlrr b s· bede sonunda bekçi Mustafa Ya· 
tcmekı dirler. rap Eir!ıg' U) c \'er bıçakla ağır surette yaralan 

ı olmamız \e Türkı~e ılc dosta· mısııı'. Bekçınin karde i Recep 
ne \e amımi müı asebetlere ma Ya\ r i e arkadaşı hamı surette 

cinayet oldu 

lik bu uı mamız iıibıri)IC' Türkı· ' ra ııımışlardır. p aj nıü talı- ~ 
) ile Arap memleketlrri arasın dem'c ınden de hırkacı yaralı va Mu~tarıı \'aH·ı 

Kendisini aşıkı ilP. 
Bulan kocasınrn 
Gözlerini kör etti 
Atına, 2i - Kendısıni bır va 1 

hancının kolları arasında ) aka· 
ladığı içın kocasına kı-zan bit· 
kadın. za\·allının gcizune hır ko 
va ko:;tik soda dokmck sureti) 
le, koı· etnıış! r. 

Jladı:.enııı taf litı şudur· 042 
)aş ilrındoki Yanopoulos, beş se I 
nede ıb ri dıişup kalktığı 40 ) a~ 
ları·ıdak• Aleksandranın akraba 
ları tarafından ölumle tehdıt ~
dıldiı?i içın, geçen sene onunla 
r\·lcnmek zorunda kalmıştı. Fa 
kat. aradan birkaç hafta ge~·ııı· 
ce. hır gün inı hır ckilde e\e 
dôıım Yanopoulos, k.ırı::ıırı. )8" 

tağında., amcazadesinın kolları 
arasında ) akalamış \ e karısını 
kovarak bo~anma dıh a::ıı açroı, • 
ur. 

Aleksan<lra kocasının \'Ocuk 
) apıııaktan icız olduğunu \'e 
::ıırf .ııleye bir halet tem ni mu 
sad ) le dokuz çocuk babası o· 
la ı ıınıraıadesıııe ba \ urduğunu 
ı lerı sürıııiışse dr, bu hu ı.ünı· 
) etı hususu uda hıç kım::ıe~ i ı· 
nandıramamı ur. Bunu:ı uzcrı· 

ne Alek .. a•ıdra, b r bahane ılc 
Yanopoulos u b:ıba ının e\ ine 
da\'Cı ctını• \ e boşanmaktan uz 
geçme::ıiııı istemıştır. Aldığı ret 
ceubı fi?er ne kız.ııı kadın ,3. 
detııı olma~ an saatlerde e\ e dö 
nilp beni )akalamağ:ı kalkarsın, 
öyle mi?» diye bağırmış 'e içe· 
rısinde ko tık soda bulunan bir 
ko\•ayı kocasının yıiıünc bo alt 
mı~tır. 

Yuzii yanan H1 eozlcri derhal 
kör olan za\'alh \'anopoulos, can 
havlı :,e odadan dışarıya fırla· 
mış. fakat etrafını göremediği 
ıçiıı merdı\enlerden aşağıya yu 
\'arlanarak. u telık bacaklarını 
kırmıştır. 

Koca. ağır yaralı olarak has· 
ta hane~ e kaldırılmış, hem suç· 
lu hem de guçlü olan karısı tC\ 
kıl edilmi-tir. 

Sovyetler Türkiye'ye karşı 

yeni sulh taarruzu 

yapacakmıı 
Zİ) ettedir. 

daki gerginlik St'bcplcrinin iz:ı- tır. aliı~l.ıhdcıııl rden Sulhi Er- ;\ltinih, :n !T.H . .\.) - SO\)et 
lesiyle. arat rıncla e~ki<leıı nH''' Koma halinde ıığır ~aralı bu baş yakalanmış, ıuğcr ıkı 1 k,ıç- i~~alindekı .ıı mırkeılerın kur· 
cuı ol:ııı iyı mün.ısC'hetTcrin Y• • lunaıı b<.'kçl :'ılııstafa Yın er Cer· mı1>tır. •rahkıkata de' aın o un· tulu~ komiıe~ı ııırafından \'eri· 
tıidcn ıeesslİ:sÜ 1;arclcrini araş· 'ı rahpaşa haslan<.' ine ka'dırılmı~- tmaktaclır. ' leıı h r ha bert' i:Öre, SO\ yetlt'r, 
tırclık. Lib)aııın kardeş 'Iı ır - Tiirki)e)·c k.ır~ı )cnı bır sulh 
de\ le ine ha kı yapmakla itham la<1rruzıl'ıa geçeceklerdir. Bu 

oıunnı:ısı ç rk'n bır isnattır. ı,ıb Gııateınala'da eskı· komıteııın scudısü. meı ikan ge 
j a ılc Mısır ar:ı ındaki bağların nıılermi İstanbul lımanında ıcs-
mahi)<'ti o kndar barizd'r ki bu • • lım eden Rus Dcnız Heyeti Baş 
nu izaha dalı• lüzum ~ÖrmÜ)O" re-.. ıın taııınmıvor kanının beyanatına işaret cimi~ 
ruııı. Kııhırc\ r. sadece başba - .1 ' ,., \ e Ru" De ıız Komutanının Tur 
kan C'cml\I Abdülnaı:ır'ı z•yarct (Ba ı 1 inl'ide) (OAS) da ~ar•n Wa hington'da kı~e)c k.ır~ı do~tlu~ıan bah et· 
maks d) 

1
e grldim. Kendi>i ile terliğine )eni hüküm:?tın kuru'- toplanacak, nı 1., r 1 B:ık.rnları me nı. buna dr ıl go tererek. a) 

ı 1\1 d k' d t e mr ı:. " n r n ıı ı asvıp ıto>ını ı • f d • 

YAZ SICAKLARI ESNASINOA I / / ~ 4 
' " ,. / / . 
UR~l'" TE/lll 

; I \ ' 

cereyanda durmaktan mütevellit 
soğuk algınhğına karşı GRIPf fj 
haşan ile kullanıhr 

• Gripiıı, ba~, di~.aJale 
ı-ioir, lumbago \'C ~oğuk 

algıulığından nıüle\el

lit bütün ağrılan tesldo 
etler 
• ba) anların wua)) eu 
zaınanlardaki sancıla· 

rıoda fa)dalıdır. 

OİKKAT: AJJığınu: mü tabı.arın haLil.i Grıpin ulup oime
dı&ıoa bilbaua diL..lar ediniz. 'faL..lııleriodeo uL..ıaıaı&. 

«Yedi Kardeş» salı 

Okyanus'a açıldı 

:'\ C\\ York. 27 (Turk ell 
Pa 'fık Okyanusunu ı:eçmek u· 
zere Wılinm n.ımında 62 ~a· 

şında b:r adam, «Yedi Kard 
i m ı i \ crdiığ alla hareket e· • 
nı Ştır. Yanına be~ ıı~lık )ı~c
cekıen maada. p.ıpağını ıle ke
dısini de almı tır. 

Sa'a ~ed i k;.1rde ismi \eril

me 'n n sebt'b'. ) edi adcı Bat· 

Bir İngiliz başkomutanı 

Kıbrıs'ta 

l.efko <Kıbrıs) 2i (,\ A.) -
Doğu Afrıkadaki İngı ıı kuvHt 
lerı b şkumanda ı General Geor 
ı;: Erskl dun gece Lon.iradan 
uçak a Lefko,e~ e g lmı tir. 

Gen ral Er kıns burada l\ıbr s 
mi-

sebc-

\'aki göıiı melerim'7dc. Lib}a i· cluhunu r smcıı bildirmışlir. Dı '·o f a t tt'h . b 1 ı ·ıı be~anatııı ~losko\a rad\O u 
l' ı ır a:a ın a ·ı os an ı· i~lrrl Bakanı a~ rıca. yeri r )I· ırl'c ktir ıara ın an da derhal ya~ ınlan· 
nascbl'tlcr "- buı lanıı t:ık\I • ıııııı, merkezi Am i ::ı) 1 ıktı~:ı . ·. , . . m sının Hus propagandasının bır sa ağacından ~aptlmı o ma-ı • b r rad) o postası 
) csı ç relerini uzun unı ı tetkik I efen km vt'lli bır ha'c gcıırccek f'hıquırııııla ısgal r.dıldı ıaktığı olduğunu ;r de ctmıştır. dandır. alda iki }etken d•rcğ', u dcpo-u \ aı'<lır. 
cıtım l\lı ıı Başbak:ınıı ın d \'e bir nı rk,zi Amerıka f icra~ 'l'cgucı .. ılpa 2i ( .A) - Gii , •-••••••••••••••••••••••••~ 
Turk ye ile :<lı ır arasında do · yonıı kurulnı 51 ıa yo· açacık teıl \'rııılir k ~naklardan (iğrcnil liğı 
tanL" müna ebetlcrin )·en iden tc biri r alaragını da bihlirmi,tır. ne ~iirc, Gu ılenııılad.ı Chiqulmu 
c sii iine taraftar olduğunu giır llr.r iki tarafın ra lyo~arı kcn la .;chri albay ,\rnıns km vct'cl'i 
mek en ayrıca nıemı:ıınluk du~ • ıi lehlerinde ııcşrivatı:ı bulunup tarafından ışga rdilnıl tir. 
dum » ,\nıtril\ıın ıleııi1 dı>ni~e 

· harbin kimln tarafından kazanı! 
I.ib~-a na~hakını dığı hu usun la umumi efkilrı 
Kahıreden a~ rıldı şüphe içinde bırakırlarken, 10 

Kahire. 27 {,\.A.) - L'~a 
Başbakanı \hıstafa BPn Halim 
\ e kend.sine refakat etmekte o· 
lan dığer Bak nlar bu sabah sa· 
at 7 de Bıngazi'l e mütcvcccıhe 
Kah re<len uçak.a hareket et· 
m· !erdır. 

.\mt'rikan dev'eti Dı~işlr.ri Ba
kan'arı Guatemala me e c~ıne na 
<ıl müdah:ı t- edıleccği tcdbi ıt' i· 
ni goru mek lizcre ıop'anm d!a 
hazırlanmaktadırlar. Dışi~'eri Ba 
kanları 7 temmuzda toplan. cak
:aniır. 

km\ <'lleri 
Washington 2i < \. \ .) - A-

merlkıın a krrı ÇC\re rinden öğ· 
rcnilılığirıe gore, \mcrıkan haH 
ve deniz km vetlerıne m nsup 
bır ık'er O\) llcr tarafından u
zak me afeli bomb:ırılıman ucak 
arı ı;:ondeı ılm lnl" mani o mak 

uure orta Amt'rıka\ la Antıl a· 
çıkların a de\ am ı ur tte de\· 

Amerikan de,·lct eri teski atı me bulundurmaktadırlar. 

Milli Takım geldi 
(Başı 1 lndde) 

ıa rahaı.«ızdım. Bu yüzden O) na 
yamadım.• 

Yine ktndısi) le görüştüğümilz 
Millı takım O)'Uncularından Su· 
at 'c Rurhan hasta olduklarını. 
tansi~onları11111 dü.iik olclu~unu 
o} lemı !er, son maça bu ) üz -

den katılamadıklarını üzülerek 
O\ lcnıışlcrdir. 

Son olarak görüşıufumüz Lef 
ter de: •Takımımız . ürantreı'c 
oldu, fakat Almaı !ara karşı al 
dığınıız nC'ticeler anormald'r. Sa 
.}et Çetin sakat olmasa)dı h'ç 
olmazsa bir sayı farkla yenıllr 
vera berabere kalabilirdik. ~la 

mafi ı\lmanların for hattı Çt)k 
kuv\ cılı. lman takımının Yu
goola\•ları yenmesi de bıı dedi· 
ğimi iı.bat eder.• demi~tir. 

Beyrutta mühim görüı

meler yapılacak 

BeHtıt. 27 (Ankal - Mıs•r 
'!\lilll isı'kanıct Biikanı Salah 
Salim. Llibnan hilkumeıi}'e gö· 
rüsmclerde bulunmak üzere ö· 
nümiizdeki hafta zarfında bura· 
ya ı::rlcC'ektır. 
Lubnaıı Dı şleri Bakanlığın· 

da ı öğren ld•ğine ~öre, l.üb· 
nan D ~ır i Bakanı Alfrrd Nak 
kaş, Salih Sal:ııı ile yap lac:ık 
gciru mt'lt'rdr rap d"vlcıleri
nin ha• Mar ;Je olan münasebet 
!erini gözden geçirmek üzrre 
Arap memlekcı'erı d.ışişlr~ı ha
kanlarını•ı bır toplantı yapma· 
!arını ıeklıf edecek•:r . 

SaHlh Salim. Revrutıan son· 
ra Yeme ı ve L by:ıya yapaca~ 
re mi ıiyareılcrde, Orta Do~u 
Sa\ unmas ile ilgili mese'eleri 
görü mekt r 

l\t sıı !\t ili sı'kamet Baka.,·· 
nı Lübnan hukumf'tini, Suudı 

rab s•an ~ 'b Turk - Pakıs
tan Pakt na " rmemt'k hususun· 
da bir karar alması ıc: n "a)Tet 
saı·fedeceği ı hm n edilmekte· 
d:r. 

Nehru, Cin' e davet edildi • 
rna ı 1 indde) 

nin saliıhıyctli 5;ıh~iseı!erinin a· 
r:ılarında ısti arclerde bulunmnk 
üzere toplaıımalarının sa\'anı ar 
zu <ılduğıı kanıı:ııi ıdC'.} im.• 

Çıı, llındıstan ılc Çin arasın
d:ıkı kaı·şılıklı hılrnıet paktı 
pren ıplerinin başka milletler 
tarafından da kabul cdi'meleri 
hnlınde harp ıhtim~lının azala· 
c.ıgını. mıllct.rr arasında i5blrli 
ğı imka ılarıı ın artacağını da sö} 
lemı lır. 

Komıiııisı Çin başbakanı bu 
beş prensibi şöyle sıralamı tır: 
Hırbırlerin n toprak biltünlüğu· 
ne \C h!ikiinıraıılığına hürmet 
etmek: adem• ıeca\'\İZ; birbirlc· 
rirıin iç işlerine karışmamak: 
mtisa\ at ve karsılıklı i<tıfadc 
\'C sulh içinde müşterek mC'\ cu 
di) et. 

l\:omünıst Ç rı başbakanı Hint 
1i ve yabancı ı:aıetedlerle yap· 
uğı :yarım saatlik konuşmada, 
sadece daha cncl hazırlanıp ken 
dis•nc \erılen seçme suallere ce 
vap \Crnıış, a~ rıca sual sorulma 
sına mü aade eımemi tir. 

Çu baıı suallere şu ce\apla 
n \ermış ir: 

•DU'1}adaki gerginliği izale et 
menin ) egane yolu harbe muh:ı 
lcfct etmek \'c sulhu korumak· 
ur.• 

.ç·n llındiı de iki tarafın ı:e· 
rcfli b r ıııuıarcke ) apmalarına 
m.ıni olan kim eler "ardır.» ller 
milletin ı tıkl!lllııc ve kendi ken 
d ııl qfnre etmek hakkına hür 
met edı'nıelidir.» Her mllleı is 
tPdil:ı hllkiımeı ısıeminı seçe· 
bılnıelı \C buna hariçten kimse 
müdahale etmemclld r.• 

Cu bund ı n soııı a :'\'ehru i'e 
yaptı~ı goru-nıeler hakkınd:ı 
mıişıerck b r tcblığ ncşredıle • 
cet ı ı so~ ll'nıi~·ir. 
Xehrıı'nun be~ anatı 
\'cnı De hı. 27 (AA ) - Ko 

nıunı t Cın Dışış.ert Bakanı Cu 
En Laı şerefıne dün akşam Ye 
n Delhıdc \ rile ı hır zi~afetıe 
~öz al.ı ı Hındıstan Başbakanı 
:-\chru ezcümle şo) lc demıştir: 

~Rugfıııtin başlıca meselesi, b t· 
çok m llcılf'ri nıuzcl rıp cd n 
kıııden, korkudan \'e harrı hava 
leıırıd n kurtarmaktır.• 

Cetıc\Te ko ıfeı nnsıı a ıştır. k 
etm ş olduğunılan dolavı Cu En 
Lııı'~i tebrik l'drn Nchru şu u 
ilhe rtnıi t r: •Cin H ı d nde 
muhasamatın ~akında sona ere· 
ce~ini ''e ilg Ji memleketler için 
su h \e hürrheti lemin edecek 
olan bir hnl tarzı• a \ arıla'cağı· 
nı ümit rdilOrtız 
Fraıı ız - \'letıııiııg ıı ı.~rı görü.

melcri buguıı ba lıyor 

Hanoi 2 7( A.) - Hanoide 
ıeyiı edıldiğine gıire. nıııha.,anı:ı 
tııı ke~i mcsi ıçln kabul ed ıle -
cek usul e aslarının tcshııi nı k 
sad ' lc, yarın sabah Hanoı'niıı 40 
kilomrtre ktıZf'\ inde bir tııaha i
de Fransız - Vicını:n :ı~kcrt gi.ı 
riişıııeleri başlı} acnktır 

Bu görüşmeler. on gündcnbe· 
ri de\ anı eden ~i"Lli ıema ların 
bir de\ amı olacaktır. 

Doğu Almanya'da refe

randum netice vermiyor 

Berlin. 27 (AA ) - Bu"Ün 
18 mihon doğu Alman.}alı ıkı 
b r komuı ı t ıaz, ıkı altında \e 
SO\')etlerırı tc \ıkı.}lc :\vrupa 
ordusu a C) hi dek• refcrandu· 
ma ıştırak etmısur. 

İ~i haber alan ka.}naklarda. 
bildirılcliğıııe gi1re, koıııiınısıle· 
rin bir a) ılanbcrı de\ ıım eden 
propagandalarına ragmeıı bugün 
oy vermt" işi \•avaş gıtınıştir. A
lınan haberlere göıe doğu Ber· 
linlılerden ancak ilçıe b•rı re} · 
lerıni kullanmı !ardır. Bugün de 
\3m edecek olan bu referandum 
da şu suallere cc\ ,1p \erılmcsi ıs 
tcnılmektedir: • 1 - Almanya -
dan yabancı birlıklerin çekılmcs· 
,.e barıs andlaşması mı yoksa. 
2 - İ•ı:al kuweılerlnın Alman 
\ada daha elli ı;enc k iması 'e 
.\ \Tupa 8\ unm cam asına iş

tırak mı ı~tcıs ıı 2? 

TURK HACILARI 
Bu yıl da huzur, rahat ve em niyetle ve memleket şerefine 

uygun şekildı:ı 

Büyük ·Hac Y olen lıı~nııozu 
Yapabilmeniz için Denizcilik Banko sı T. A. O. geçen sene gördüğü çok 

büyük rağbet ve kazandığı büyük memnuniyete dayanarak bu yıl do 

lüks, hususi, birinci, ikinci, üçüncü kamara lı bol miktarda güverte mev

kili büyük müteaddit yemek, okuma, istirahat salonlu, nefis yemekli, so

ğuk hava tertibatlı, bol ve temiz içecek ve kullanacak suyu bulunan lüks 

ve konforlu gemilerinden 

S/S İSTANB.UL 
vapurunu müessesemize kiralamak suretiyle sayın Türk Hocılarıııın emir

lerine tahsis etmiştir. Biletler Türkiy enin her yerinde aynı fin1İa satılmak

ta, Kanal ve karantina ücretleri bilet bedeline dahil bulunmaktadır. 

BİLET VE BİLGİ İÇİN 

HER 

}
7 EHİlW DE ~IÜ NHASIRA~r 

ANTALYA UMUMİ NAKLİYAT T. A. S 
Şube ve Acentalarma müracaat ederek biletlerinizi almakta 

ACELE EDİNİZ. YERLER MAHDUTTUR. 

Vapur lzmir ve Mers_in'e de uğrayacaktır. 

~ ......................................... . 
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Macari lan 4 Brezilya 2; 
manya 2 Yugoslavya O 

Macaristan - Brezilya maçında hôdiseler oldu. Hakem iki 
taraftan iki oyuncuyu dışar1 çıkardı. Maçtan sonra Puskas 
bir Brezilya oyuncusunun başma şişe atarak yaraladı 

~--~-------~----~----~ 

"/fiilli ııık111111111z sabıılıa kaı•şı geldi 
B rn, 27 (. P) - Dun;>a Şam 

p olliuğu çin l apı !makta o· 
lan futbol kar la masının kJr 
dofı al m. çı bugun Brez !ya 
ile Macar sıan arasında saat 
17 de (Turki~ aat yıe 18 de) 
başl.ım ır. Maç an eHd l\la· 
rar takımı c \ar sahalardan bi 
r nde 20 dak ka kadar antren 
mon \apmıştır. 

Takımların 
Dünkü 
Kadroları 

Maça İn"ılız hakemi Arthtır 
Ellıs'in ıdares nde Brczıl~anın :\1 A ( ' A R J !'! TA :-.· 
"\urusuy a ba5lanm1ştır. Macar Grosis - Buı.anski, I.aıı-
lar ruz nara karsı oynama:ı; a to,., - Boz:.lk, l.orant, tak:ı-
_!a amışlard r. rla - Tolh, Koc)İS, Hideg 

Brcz l~a parlak bir hücum· l.:ıı ti, C'tılıor, Toth. 
la lacı:ır kalrsıne yakla mı R R E ı J J, Y :\ 
\'e Jul nho lcr' urdüğü topu Ca tilnıo - ''ani o , San· 
Hurb rıoya geç'rmiş ~e o da tos - Brandao~·inho, Pınhe 
bır şut ÇC'km:şse de ıopu a\U i ro, Bauer - J illnho, Rar · 
ta çıkarın ştı.r. hosa, jndio, Didi; l\laurinho. 

Oyu un başla mas ndan Uc .\ ı, :ll A ="' \' A 
dakika sonra \eri en b r kor· Turek - l .aband, Koh! · 
ner le Br z.il.}a kalesının önü maycr - E(·kel , l .il!brıdı. 
k r cnıış ve l\lacarlar büyük laj - Itahn, fo rlork; O. 
b r gol { r a ı elde C'tmı~ler· \\'a ltr.r, F, Wa lttr, Schufer 

d r. f<'akaı Brez lya n11idafaası 1 Y ll G O S J, A \' Y .\ 1 
topu kaleden uıakla ıırmağa Ceara - Staoko\iç, Crnko 
muvafCak olmu<:tur. 11 ıç - Çayko\'ı.ki , llon"at. 

B r müddet unra sahanın or Ho kov.:- l\~ i luUnonr. Bo· 
tôS ndaki bir karışmada Hideg brk. lıtıç, \ uı..a : Zebl's, 

kuıi şortunun yarısının yerin· ------------• 
de o madığını görmü tür. f'a· 
k. t ıçındc ağlamca bir don 
gı~ mış olduğundan oyuna de 
'am cd b lm•şıır. 

Be ne dakıkada Hidcgkuıi 
l\I carları ılk golli kazandır
m ş \e Brcfl>a takımında pa 
nık uyandırmıştır. 

Bundan on a lltaear takımı 
açılnı ş \'c 1n"ılizlerın pek b i 
b Idık erı k sa pa lar ylo Bre· 
2 ha kale ıni kıştırma~n ba 
lamı ~ard r. Bunun ne ccs nele 
)ed ne dak kad Sandor Koc 
sıs kıncı "Olü .} apmışı•r. Bre· 
zıl ·al !ar bu J:Olc t r:ızla of· 
sa) t o dugunu ıdd a et mı ler
d r. 

Fakat hak m Ell•s bunun 
gol olduğu a kat'ı karar \'er 
m H' or ay aret etmışıır. 

Brcz lyalıl::ır bu olden son· 
ra bır hücumda bulunmudar 
fakat lndıo'nun ayal:ı daki ıo 
ptı, Gro ıts kaparak Brezil~ a 
ka e Cmılbo'~ a kadar go ı 
dermı t r 
Beş dak ka müddetle Brc--

2 halılar çok silr:ıtlı oyna>a· 
rak hucum durumları'lı muha 
faza etm' !er, fakat İnd o \c 
Julınho'nun attıkları ikı cu· 
tun kalen a üzerinden geçme· 

•l le ıki gült' gol kaçırmı~ 
lard r. Bu sırada Macarlardan 
b ri lndıo'ya çelme taktığın· 
dan Brez lyalılar leh'ne prnal· 
ıı -venim ş ~e Djalma Santo 
u attığı pena'tı Brez lyalıların 
ilk golu olmuşıur. Bu gol ikı 
tak nı n birb'rine gırmesine e 
bep olmuş -.e Ellıs b rbirlerı.r 
le miınaka~:ı eden oHınculan 
avırmak mccburiyct.nde kai
m ı•r. 

B rıncı devre iki tarafın sti 
rat i oyunu ıle de\·am ctmıs 

\e 2-1 lacarların galıbıyetıy 
le o a erm ştir 

İkınet d e\'rc • 
İk nci de\ renin başlamasın· 

dan b r dak ka sonra be~ ecan 
lı b r hiid se olmu~: Bauer. 
Bozsık'ı, top ıkı ndcn de 10 
metre uzakta olduğu halde, tek 
melem ş ~e Boz.sık ba ını tu· 
tarak )ere du muşıür. Fakat 
~ ard m na ko an antrcnorfi e· 
1 ylc i arct ederek uzaktasıır
nı ş ve o~una de\am etmiştir. 

İk nci dc\•rcnın ılk dakika· 
ııı .Macarlar n Brezil;> a n•sıf sa 
hası içinde hesaplı paslarla oy 
naınalarıy a geçmıştır. 

60 ncı dakikada Macar! r bır 
penaltı atarak üçüncli gollerı· 

~apm ~ıardır. Penaltı veril 
mesıne sebep Bauer'in kale· 
den üç metre l:ndar ileride 
Koc ı 'e tekme atma ı olmuş
tur Baur bu tekmeyi ayak o· 
yunları ve çalımlar arasında 
att•ğından eyircllcr pek far
kedemem şler. fakat hadise ha 
kemin gözünden kaçmamıştır. 
Brezılvalılar protesto eım'şlcr 
fakat hakem Eli s penaltıda ıs 
rar - m ytir. Penaltıyı LantOS 
atm cıır. 

fkı dakika sonra Didi, Hıdeg 
ku ye çarpmış \'e yere duş
m ıne sebep olmuş ur. ~'oto 
muhabır en bu had sc üzerine 
ahaya ko mu lar. onların ar
kasından da pol ster ovurru· 
ların arasına karı mı ardır. Fo 
tografçılarla polisler arasın· 
dak' kovalamacanm onunu 
bek emek iç'n maç ikı dakika 
durdurulmu tur. 

65 incı dak kada Julınbo 

sahanın ortasında iken ald•ğı 
topu büyük b'r maharetle i\ta 
car mCidafilerın: atlatarak ile· 
rı surmüş ve 15 metreden çek· 
tığı şut kaleye girmiştir. 

Bunun üzerine Macarlar bil 
cumlarını · ddetle ndirmis' er 
\c Mihaly 'l'oth, Bauer ve 
Djalma Santosu atlatarak ez: 
bora bir pas \'erınış ve topu 
b metreden kaleye gonder· 
mi e de Castilho atlayarak ıo 
pu vakalamışıır. 

Boıs k'in verd•ği b'r pas Mi 
haly Toth'a yeni bır şut im· 
kanı verm ş, fakat Djaln• 
Sa tos atı arak topu almış \'e 
k.ılt'nın yanında bekleşen ro· 
tografçılara b'r ouıla gönder-
nı•ştır. 

Maçın bitmesine 20 dakika 
kala • hakem Ellis. Boz.sık ile 
N'ewton Santos arasında çıkan 
b r hadi ede b:r kere daha 
nrabultıculuk yapmak mecbu 
rıyetinde kalmı~ ve iki O)'U n· 
cuvu da sahadan çıkarnıı~tır. 

lacarlar en iyi O~'Uncuların 
dan b rinden mahrum olarak 
bücumlıırına devam etmişler 
ve bu arada yağmur da yağ· 

. maya başlamıştır. 

Brezıl30lılar beraberlik "olü· 
nü temin edecek blh ük bir fır 
sat kaçırmışlar, Julinho Hum 
berıodan aldığı bir pa ı gilzcl 
bir sutla kaleye gondcrdiyse 
de gol yapamamıştır. 

Bundan sonra D dl ve Julin 
ho iki akın yaparak Macar ka 
lesini büyük b'r tehi ke kar· 
şısınrfa bıraktırmışlar fakat 
Groısis ıki gUzel kurtarış yap· 
mıstır. 

88 inci dakikada ~lıhaly 
1'oth, 7 metreden çckt'ği b r 
~uıla .Macarların dördüncü go 
lunü yapmıştır. 

O\'Unun b 'unesine bir daki· 
ka kala Hurbı:rıo Kocs:s'i tek 
melemiş ve hakem Ellis. Bre· 
zılyalıyı sahadan çıkarmı,tır .. 
Maearları tutan "e~ ircilerin yu 
haları aras nda hakem maçın 
sonunu illin eden dudüğilnü öt 
ttirmUştür. 

Bu maçı 4-2 kaıanmaları· 
na rağmen, Macar ar d ünya· 
nın en iyi takımı şöhretini az: 
çok kaybetmişlerdir. Zıra bu 
mac ııüzcl bir futbol oyunu n· 
elan ıiyade tek ml', yumruk ve 
güreş go terisi olmuştur. -··---
Verilecek 
(P7iılar 

Bcm. !?7 C.\ PI - nıinya 
Futbol Kupası Maç1arı Tertip 
Komitesınin İs\ içrdi Başkanı 
Ernst T hommen ~erek P uskas 
ın Brezilyalı O)'tıncuyıı saha
dan çıkarken ~· .e att1ğı n ı \'C 

gerekse oyunma l·crind('ki 
kav"ayı görmilş olduğunu söy 
lemiş \'e hAdise)'i bu ııece \·a· 
rısı vapılacak toplantıda k o
m ıeve rapor edeceğini bild 'r
ml t'r. 

Komitenin bu rapor üzerine 
'f'rl'<'e~ karar Puskasın iltrdc 
k• blı Un m lletlr,.aras• ftı'bol 
hayatına te~iı;. eder oıahıycıte 
olab lf'cf'ktir. 
Hııkcm E ll's d e oyundan eı 

kard·~ı Bozsik hakkında komi 
te~e bir rapor Vel'(?cektir. 

•• Yugoslavya maçı 
Almanya -

Cene\-rt 27 (A.P.) - Alınan. 
ya - Yugo lavya kar~ı'aşması 
ik ı bini hususi urette gelmiş 
olan Alman futbol meraklıları 
olmak U7..('re 18.000 cyiı ci ö· 
nunde saat 17 de ba 'amı ·tır. 

İlk ''uru u \' ugo~la,·ya yap
mış \ e oyun çok sıcak ve rulu 
b•Ui bir bıwada ba;lamı :ır. 
Karşılıklı hücum'ardan onra 
Almanlar acılmı .. lar ve hucum 
!arını arttı rarak 10 uncu dakı
k ada jlk ;o~lerini yapmı 'ardır. 
Yugoslav antrhdı Horvat 
Schaeftrin bır utunu durdur
mak için kııfa vurmu, ve topu 
kentli kale ine gönderm:s. ve 
ne l apaca!:ını şa, ıran Re ara bu 
go'C' sadecc eyirci olmu tur. 

B ırkaç dakika onıa \lımn
lar sıkı bir hıicunı daha yapmış 
lar ve Horvat Rahn'ın arkadA5 
!arına \"erdiği bir pa ı durduı a 
l"ltk bu efer topu ortaya atmış 
tır. Bundan .onra ki Alman 
hücumunda Rahn i\lorlock'un 
\'crdiki pa~ı çok güzel bir ·utla 
ka t'ye atmış.<a da top ılirek 
üıednden a arak kalenin ı:cri· 
sine dü müştür. 

14 ün<'ii dakikaria Almam·a 
bir frikik kazanmıştır. Buna 

ebcp Bearanın Laband'ın <;ck
tı~i bır utu penaltı çizgi i dışı. 
na çıkarak eli ile durdurmak 
isteme i olmuştur. 

Fritz Waher'in attığı frikik 
Beara tarafından fevka!İlde bir 
p onjon ile durdunı'ntuştur. 

Bundan onra Yugo-lavlar be 
rabcrlik ~ayısını temin için bü
tün gayretlerini toplamışlar ''e 
ııımaıı "7a mrn bekll.'riol de h ı.i· 
cum haltma <:ürmüş1'~rdir. 

t'akat Alman anU·hafı Lıeb 
rich çok gfizel bir müdafaa or
ganizasyonu yaparak Yugo lııv 
tarın tescbbus:erini boşa çıkar 
mıştır. 

22 nci dakika Yugo lavlar Mi 
l ıı tıno\•iç va~ıta•ı.} le bir kom r 
atını ·ar ,fakat Turek ~ine !ıa· 
vada uçarak bunu da yakalamı~ 
tır. 

:n nci dakikada Stanko\'iç to 
pa t'Iİ ılc vurduğu vakit Alman 
lar ve seyirciler penaltı ve:ıl· 
mcsinı i~temi-ıler, fakat :\!arar 
hakemi i-tva~ Zsolt bunu ı:ör· 
mediğini söyliyerek oyuna de
\'am edilmesini bildirmiştir. 

Birinci devre Yugosla\'ların 
devam'ı tazyiklerine rağmen 
l -0 Almanyanın lehine netice· 
Ienmistir. 

11doci dent 

İkinci devrenin baslamasın· 
dan ıki dakika sonra Rhan Yu· 
go lav mudafaa hattını yarmış 
\'e topu Beara'nın ba~ı üıcrin
derı a~ırarak kalc)e göndermek 
i temı e de. top kalenin birkaç 
parmak u tünden avuta gıt
ml tir. 

İki dakikoı. sonra, Alman for· 
v-tinln en za.}ıf oyuncu u o'an 
Sehacftr Beara ile kar,ı ka r
şıya ge mis. fakat gol yapama 
mı·tır. 

İ ki d akika .;onra 'furtk ha· 
uda Liebrlch ile çarpı mış ve· 
bunun üzeri ne hakem 7.solt o
y unu bir dakika durdurmuştur. 
Bu arada takım doktoru tara· 
rından Turck'c lüzumlu. teri:n i 
yapılmıştır. Bundan sonra, 'fu
rek yeniden oynanıaga ba 'am ı ş 
tır. Birkaç dakika sonra Tu· 
rek, Bobeek'in bomba gibi bir 
~ulunu bir plonjonla durdura 
rak Alman takımını beraberlik 
durumuna dü~mektcn kurtar
nııstır • 

Almanlar kalelerini altı kişi 
ile müdafaa etmişler \'e Yugo • 
lavların bir gol yapmalarına 
mlini olmak için bütün gayret 
!erini sarfetmi~lerdir, 

Hücum ha tl arında üç kisi kal 
ma ına rağmen Almanlar Ytı
go lav kalesini ıkışutmağa de 
\ am etmişler ve ovunun bitme 
sine dört dakika kaıa Rban va 
sıtasiyle bir gol daha vaparak 
zafcrlerınl teminat aluna almış 
] ardır • 

Bozsik'in bir iki haftalık ce 
za elm a.ı.1 muhtemeldir Bu 
taktirde Dünya Kupa~· \ la•· a 
r•rıa •<:tlrik ed-miyecektır. \ y 
nı zama'lda, Macar parlamen 
to u hası olan Bozsik'in remiz 
m azisind en do'ayı bir ihııırla 
meseleyı atlatması da müm· 
kündıir. 

. . ~ 

··: ..........._____._ ... __ ~ ---· -- - H 
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--------------------:a. 27 <THA> - fs\''O .., re'de yapılan DUnya Fu•b~ 
·ampıyonas•nda takım rn ı.ı. 

Almanlara kar~ı uğradığı I'~ 
mağlubıyet eskı Federas.}~ 
Başkanı Orhan Ş,rd Apak 1~ 
Zafer GaZ<'tes•ndc ç•kan b r r 
zı ıyla yem b r safha.}a girOl ' 

tl~ ~ 
Bu me\'Zuda kend lerı~ lr 

11 
mas euı~ımız alakalılar; sıı ~
sıısl:ır üzerınde itt fak tltı1~C" 
tc \e hülasa olarak ~öyle 
mekteclırler: ırr 

•Orhan Ş ref Apak'ın ( 18 
hez.inmin içyiızii) ba~lığın~tıı· 
şıyan yazısı, b hassa 4 no r !\ 
dan ibretle 'e dıkkatle oze ıı.· 
de durulmağa değer bir ıııa 
yet rnşımaktadır. dtfl 

ı - nıı yazı sııfa etuğınd 15 
beri fırsat kolla.} an 'e a b~e 
boyle hır hezimeti dört A: b'r 
bekleyeıı ve temenni eden • 
eda ile kaleme alınnııstır. ~ ı: 
retıcp olduğu ılk nazarda 
kati çekmektedir. {e 

2 - Orhan Şeref, .Egcr b'' 
derasyonun ve kaf lenın ·ıtltl 
~ında bulunsaydı bu ııe.ı• 1c· 
vukua gelmezdı• gibi bır d C· 
ir U)andırmak gayret n~~3re 

Ulvi Yenal gibi gerek ~ 111 ıı ,.c gerek teknik bilgi bak• 111 • 

dan memleketimizin. ~ıı. k j,0e· 
li clemanlarııtdıın bınnı . b lt 
rasyon baııına gurilnırsı ,-c· 
onu bu tiırlü marazi bır 
himden kurıaramamı;tı~i. t r 

Alman) a • 'J ürli.iye karşıla~masında kalemize yakın bir m esafeden coı oluı ı.:n 

3 - Umum Miıdlirlu ~1,r 
nik bir makam değildır. d3 •• 

IObiyet sebepleri h k~ın rsPo· 
lfıknlı federasyon hcnbı d ~ 
runu "\ crm den doğru~a;11ııı( 
ruya wııu ın ıınidurc ıs ... ~ 

Dun ,>a pı lan a tletitm ın usahaka larından bir .ı;orıınü~ 

B.rezilya 
muharebesi 

Macaristan ve 
oyuncularının 

Tribünlerde oturan Puskas, bir Brezilya oyuncu
sunu baştna şişe atarak yaraladı . Bundan sonra 
oyuncular ve idareciler soyunma odasmda gazoz 

şişesi ile muharebe ettiler 
Bern, 27 {AP) - llacaris 

tanın Brezılyayı 4-2 yenme· 
sinden sonra l\lacar futbol yıl 
dızlarından Pıı~kııs, Rretilya 
lı oyuncu Jose Carlos Baucr'· 
in suratına bir ş· e atmıeı•r. 

Oyun bittikten sonra, daha 
en e'ki maçlardan birinde <:a· 
katland•ğı İCİn maçı tribiin· 
lerd~n seyreden Puskas, Bauer 
tam sahPdan çıkarken kafası· 
na bir şi e fırlatmıştır. Rau· 
er'in başından kan akmaga 
başlamış \'C arkada !arı kolu· 
na girenk soyunma odasına 
gotiırmüşlcrdir. 

Macarlar da PuskasılJ etra· 
fıııı alarak soyunma odalarına 
gıitürmüşlcrd•r. 

Bu hadi eden sonra. yliz'er 
ce put:s soyunma odalarını, 
her iki takımı ıutan .cyircılc· 
re karşı kordon a ltı n a almı~
tır. 

Ferenc Pu kas•n Brez.ilyalı 
O) uncularılan Baucr sahadan 
çıkarken bir şişe atarak yara
hıma ındıın sonra, soyu!lma ) -
rinde iki takım arasında, bu 
efor idarecilerın de ka~ıldığı 

b'r işe muhıırebeııi b;lşlaınış 
ve her iki taraf elltrıne gec r
dikleri gazoz şişelerinı b rb r · 
!erinin kafalıırına Sa\'urmu lar 
dır. Yüzlerce polis, cyircılc· 
ı· n de bu kavgaya katılmama 
l:ı rı !cin sıkı tedbir alnw: ve 
1 er oolis grııpu da ka ''"acı· 
lan ayırmak çin 20 dakika uğ 
raşmak zorunda kalmıştır. B u 
arada iki polis, şişe parçala· 
rından yaralanmışı.ır. Bir ara 
O) uneuların bırb,rlcriııo futbol 

ayakkabılarını savurdukları da 
görü'ınii tiir. Macarı tan 1\lilli 
Spor Konı'tesi ikincı başkanı 
Gustav Scbcs ka\ gadan yıizü 
kesilmiş olarak ç kmışım 

Brezil) a idarrcileri, oy11ncu· 
luından P inheironun yaralan 
mı olduğunu bildirmişlerdir. 

\'okshi re'da b:r dokuma ış· 
f si olan ve f ngiltereniıı en iyi 
hakemi sayılan Ellis ele saha· 
dan 20 sopalı polisin himaye· 
Sinde Çıkmış \'C btınUn, haj a• 
tında idaı·e ettit:i en çetin maç 
olduğunu söylenıişt•r. 

Brezilya l ılar otobü"e aglaya
rak hinmic1er "l:e idarecileri 
de • '.\lacarlar b u maçı ~ldı· 
lar• demiştir. 

Ankara bisiklet 
Yanşlarr 

Ankara, 27 (A ) - BugUn 
ikinci kategori Ankara mnka 
' emet bisiklet yarışları 75 ki· 
lometre olan Ankara - Kızıl 
cahamam asfaltı üzerinde ya· 
pılnıı ve aşağıdaki teknik ne· 
ııceler alınmıştır: 

1 - Ayzek•n İpl'k (Yeni e· 

hir Kulübünden), 2 - Altan 
füsoy {Haccıtepc KulübUn· 
den). 3 - Tt . \ •m: Kuıgun, CO 
to Y•ld r•m KulübUndenl. 4 -
Hikmet Za mer ( Yenişehir Ku 

liı biinden): 5 - Civan Tlimer 
(Oto Yıldırım K ullibünden). 

Gul ası 
e s m y n 

3 linciı H~ 4 i.ıncü küme Gul 
Kupası atletizm müsabakala· 
r na diin l\Jithatpa5a Stadında 
denını edı'errk su sonuçlar el 
de ed'lmi tir. 

3'iincii KÜ.UE : 
,100 metre engellı: 

ı - Atilla Uluğ n·.n.ı ı.oı 
(Yen Gül Kupası rekoru). 2-
0ral Yılmaz (G.S.) 1.06.3; 3 -
Princis ( B.S.) 1,11,8. 

800 metre: 
1 - Ün;ıl Somuncuoğlu (G 

S.) 2,00,3. 2 - Ero Fınd•ko~ 
lu (B.J.K.) 2,07.3. 3 - Güney 
Tomakan (F.B.) 2,11,4. 

Belgrad -Ankara 1 
Boks karması 
Maçlan 

Ankara, 27 (AA) - Üç ı.::ün 
dcnberi şehrimizde buiunan 
Brlgrat boks karması bugıhı 
saat 17.30 da 19 Mayıs Stadyo 
munda ilk kar~ıl:ışmasını An· 
kara karıııas) la yapmıştır. 

Alınan ıeknık netıccler aşa· 
•ıdadır: 

iH Ki l.O: 
Pıılj•r - Saadetıın İnce)C 

ek•erıyetlc ı;:nlıp. 

5·1 Kil.O : 
Orhan Tuş - ~liırovuş'e ek· 

serıyeılc galıp, 

57 Kil .O: 
Reddilı - Tek n Yılmaza ek 

seriyetl(' gal p. 
60 Kİi.O: 
Lazaıeviç - Şcrafetlin Uı;u 

zoı. ~k~eri\ etle galip. 
63.5 KİLO: 
llıiseyın Çakmak - Nıkolıç 

ile berabere kalmıştır. 
67 Kİi.O: 
Uııfi Akta ş- Sa\ li Jans

ki'ye ek r ~etle galip. 
'i l Kİi.O : 
Yılmaz Dursun - Pa\liç ıle 

berabere kalmı~tır. 
75 Kir.o : 
Sali Saygun - 'l'oıııiç'e na· 

kavtla galip gelmiştir. 
81 Kİi.O: 
Saim s~)gılı rakibine tek· 

nık naka\·tıa ı:alip gelmiştir. 
AGIR SİKJ.J;'J': 
Vecdi AkyUı - Soiç maçın 

da, Vecdi rını;:ı terkctmcsi do· 
l:ıyısiyle Soiç hukmcn galıp i• 
lan edilmişıır .. 

Pu\•an ı:ısnifiııde takımlar 
4-4 berabere kalmışlan.Iır. 

F erb h e 
odu 
Cirit atma: 

1 - Öktem İren (Kadıköy> 
43. 2 - Aygen Törümer (Ka· 
dıköy) 33,l~. 3 - Coşkun Sen 
ce~ (F.B.) 31,69. 

Üc;ad ım atlama: 
ı - \tılla Cenkmen {F.B) 

13.38 (\'eni Gul Kupası reko 
ru), 2 - S. Teo[anidis (Kur· 
tuluş> 13.05. 

200 m etre: 
1 - AtillA Ulur! {F.B.) :23.9. 

2 - Petro l\lo ha kıs ( B.S.). 
3 - Fidııi Çakır (F.B ). 

c:iille n1 ma: 
1 - M. Karikis <B 5.) 10 68. 

2 - Liınberopu•o (Kuntılu 'I 

9,65. 3 - S. l\l ihallidis (B.S.) 

9,10. 
4 X 100 ha)l'ak: 

l - Fenerbahçe takımı 
2 - Rcyoğluspor takımı 
3 - Kurtuluş rakımı 

ru\ an durumu: 

1 - Fentrbahço 
2 - Kurtuluş 
3 - Bcyoğluspor 
4 - Kadıköy Spor 
5 - Reşikta~ 
6 - Galatasaray 
200 metre: 

47,8 
48,1 
52,3 

54 
33 
31 
16 
14 
12 

1 - Teoman Çakır (F.B) 
24,4. 2 - Cemal 'l'opuılu (G. 
S.) 24,8. 3 - Bülent Osma (G. 
S.) 25,7. 

(;uııc a tma: 
1 - Esen Arpat {F.B.) 12,25 

2 - B. Berbero~·u (F.B.) 
11,83. 3 - Valsamapulos {Kur 
tuluş) 9,92. 

4X100 bayrak: 
1 - Fcnerbahçe 
2 - Galatasaray 
3 - Kurıulıı 
Yuksr.k atlama: 

50.l 
50.4 
54.6 

1 - l\letin Soyer (G S.) 1,50. 
2 - Harabara~ (B.S.' 1.50. 
3 - Uğur Gürı •k (F.B.) 1,40. 

ı•u,·aıı durumu: 
1 - ı1·c ııcrbahçe 
2 - Galatasaray 
3 - Bcyoğluspor 
4 - Kurtulu~ 
5000 metrr: 

42 
20 
12 
7 

1 - İhsan Pehli\'an < B.J .K.) 
1617.6 <Yeni Türkiye reko· 
ru). 2 - n:nçcr Yakınlar CB. 
J.K) 18.12 6. 3 - Stavro İlı· 
)ad·s (Kurtuluş) 19,03. 

Yalova Çorlu'yu yendi 
Çorlu mususlı - Dün şch 

rimizdc Yalo'a ve Çorlu futbol 
takımlaı ı aras nda bir maç ya 
pılmısur. Yalova takımı Çor· 
!uyu 3-1 yenmiştir. 

• b r"' da bulunulması husu ı ,.c<' 
at taşımaktadır. Daha "01 

hafta dunya şamp >onu ~ • 
güreşe terim zin wreri ~d t' 
ı;cbetiyle en küçük bir 1~ııı~~ 
b le li} ık görülmeyen \, il'. 
mıidürllii!ün, fulholculıı~ıılıf-. 
sa rısıı.lığından mes'ul ıu ,ur!: 
sı bu kasit ve maksadı.; .e~ 
)c mahal bırakmayacıı ~ 
dt ifade etmekted'r. d' 1

• 

4 - Kaldı k , dava~ ~· 
prcrısipler'nde hak olıı 1 

!\ ıı< 
b r insan için lıır .vıııııcıı ı 
cu olarak tcllıkki cdı ıac• ıc 
kıt \'c fikiı-lerınin ' 11f.ı'lııtıl 
yer, sazeıe sütunları (1 poıe!l't' 
la7ım gelır. Hele bır 111, ıı 
uğruna resmi :>azı nı~.1 ıı) 
redi'111e i hiç b•r 'a\; 1 r.t 
b'r hareke.'! tellkkı ed ~11U 
Öğreııdiğ'nfze go c. btl 

!! t m Rakanlığ yarın r~"' J' 
rnda bır ;ıçıklnma va ı;ıı c • 
bu urctle hakiki d~~ı;ıı • 0 

rı umumi~ eye arz 
caktır. 

Güneş Spor 1 Ku ası ba~ketb0 

Müsabakalarl re f. 
Şchrımız'n g~yr-f~~c <i 

lüplcrinden Tatırnhll t p c bJ( 
Spor KultibünÜ'l .ıe;ıısıl 
olduğu {Güneş KU rıı• 1 
kelbol turnu' ilsı ğ ı;ıtı 
dlln :\1. T. T. B·rlı. 0 10 
Öğrenci Loka i ~ıı0c~ı< 
de,•am eclılmı~t r. ,,al• , 

Ü abli" <I 
nıcli geçen m 5' 11 nrıı 
ııağıdaki l'ctıce1~r 11 ~o 0 

Gedikpaş;ı. 59 ~ / 
B rl'ği 39. Çııçır ;;111 \ 

34. Şişlı 32 -
27. <8111P ' 

Ru ıurnlt\ anın f11sr
61

, 
ta) in edecek olan urU '( 
ımızde}tı pazaı' f. I< ııc 
de ik nci kilıne ı 1J; ~ r 
·1 .. "neil kU!lle eşi' ı,. UÇU aıt• 
çır arasında o) 11 

GalatasaraY 
Samsun' da 
Galip geldi .. ,, 

(" fi" Sanısun 27 rıı 
maç ~ apma1' üZ~bııl 
gelmiş olan f stıı, fıl ıı 
cLisü Galatasarıl· ııy ~ 
mı ıkıncı nıaçıııı V ' , c 
Sporla yaprııı~ 
mışur. • spo,_11 ..D • 

Uun Bıı9k IY""-
nıaçı Galaıasaı:ı:) 
mıştı. 

ııs• 
Ankarada m!Wlb akalar 3 a.ıımak üzere 1:clcıt neu; l"'d<l Iıokskarat 
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Şeker sıkıntısına karşı 
ciddi tedbirler alındı 

Bakkal Hacı Yunus, dukkA· 
~ııın onune oturnıu c g.ara ı 
~tiıttUrü)or, çırak 1 tcpan da, 
tıa Srapa ıle cadde~ e, kaldırı • 

5U crpıyordu. Bugun hava 
ke çok sıcaktı. Buz dolabı • 
~i bıraldr bılc b r turlu so· 
~lllak bılm·~ordu 

• t E:lındc; içı ma ga' komuru 
~lu ıembıllc, ~cldırmelı hırka 

;;cldı: 

le ..... Yunus cfend•, dedı Sen 
loı §eker 'ar m.?. 

..... Yok ulde .• 

..... Kesme:'. 

\;'.Kesme de ~ok. Ben de 
~onata ~apıp içc)ım de· 

\ 
~.li 

r YAZAN: 1 
A D NAN VELİ 1 

dım; ama §eker nerede?. 
- A)ol, sandığın dıbınde fa 

lan kalını~ \ ar:ıa 250 gram 
\erıver ..• 

- Ammada lakırdı anlamaz. 
kadınsın be!. Yok dcdık bır 
kne .. Yoktan ~oııga kopar mı'! 

- Ah Yunus efendi evıa· 
dun, pek lawn oldu. Küçuk E· 
rol h!l.)ta da, onun ıçin iste· 
dim. Vişne peltesi ~ apaeağım .. 

- Aksaray tarafına bak bir 

kere.. Bel-kı orada bulursun. 
- Yallahi ne Aksarayı kal 

dı. ne Fatihı •. Bulamadım gıı· 
ti. İki !ıra 'ereyim, üç lira \ c 
reyım. Tek bulunsun .. 

- İstersen akş:ını üstü bir 
kere uğra .. Bir ahbaptan belki 
sana 2:50 :ram bulurum. Ama 
o da iki bu~uk liradan \eri· 
;ı.or. 

- Hay Allah senden razı ol 
sun Yunus efendi, ikindi \cıkti 

tlt. )Q u 
'la~dn~ ıazetemiu göna,.ril'n bu re mln altınılnki lngiliıce ibare~ 1 şö~ le tertü-

4 llrner'la lJu gibi pozlarda n mini pek ender ı·ckiyoruz, fakat ~elr.tlgiı ıi ı: 
ıa!ll,.n d~ degi) or doı;rusul• 

gcle) im nıi? .. 
- İkındı~ ı b!raz geçsin.. A'k 

fam ezanına doğru gel .. 
Kadın, son derece memnun 

uzaklaştı. Ama o, köşe;> i dö
ner d-Onmcz, dükkanın onün· 
de ilç kişi belirdi. Uzun bo,>· 
lu J)'ah ,özluk u olanı Bakkal 
Yunus'a doğru okuldu: 

- Ahbap sende ~eker var
ını·: dedi. 

- Yok bey ... Şekl'r şimdi 
arslanın ağzında . 

- Yarım kilo kadar da lok 
nıu? 

- Vallahi \ok 
- Öyleyse· bir~z. içeriye ı:eı. 

seııinle konuşalım .. 
Hacı Yusuf, bu yeni ziyaret 

çilcri pek beğenmedi. İsteksiz 
b r halle biraz. da ürkek, yeı·in 
den kalkıp ı~·cri girdı: 

- Bu.> ur, dedi. 
Adamlardan bıri. kcndıni ta 

nıttı: 

- Yunus efendi, ben Tka· 
ret Bakanlığı !ılufeıtişı) im. 
.Arkadaşların bıri Bele<li.> e 
l\lüra'kibi, öteki de polis me· 
mıırudur. Aldığımız. t"mir üze· 
rine dükkanında bir arama ya· 
pacaI:ız. Şu kapı ne kapısı?. 

Yuı.us b'ı·denbirc sapsarı ol· 
du. Şaşırmış haliyle: 

- Ardi) enin kııpı~ı. dedi. 
- Aç bakalım kapıyı .. 
- Be) im, or .. da size ait bir 

~ey lOk ki .. Bos u.>"tin,>ağı tc'" 
ııckelerini, ktifelc.rı fılan ben 
oraya koy arım. 

- 1.>i :ı.a. aç. 
- Be.> ım şab clme Alla· 

en. Daha abdest a ıp da c.ı.
mı.>c ;ı.clışecc •ım. 

- PekalA arslanım .. Kaplj ı 
aç. ıçcrsini ~~le b r eclrdim . 
.Sonra sen ~ ınc Camine ı;:ıt .. 

Bakkal Yunus çıkar Jol kal 
madığını anladı. Çekmecenin 
üstünden anahtar dizisini alıp, 
iç 'kapının kilidine taktı. Uzun 
bo~lu mUfeıtı§e .!ıOkularak: 

- Başka bir emriniz varsa, 
başüstünr, dedi. Oturup birer 
ele kahve içersıuiz. 

- Aç, aç, ~·ok konuşma .• 
Yunus ister istemez anahtarı 

çevirdi. Ardiyenin icı eni ko· 
ııu ıostu. Bununla beraber ka· 
pıdan içcrı gırrr gırmeı. yığın· 
lat'la çu\ al fark ediliyordu. 
.l\lufettı ilcrlcyıp. çu\'allardan 
birini eli) le l okladı. Sonra bak 
kala dönüp: 

- Bunlar ne bö;>le? dedi. 
Yunus hem bitkirı, hem malı 

cup bir hal almıştı: 

- Şeker, di)e l'C\"aP verdi .. 
.Müfetıis ÇU\ alları .S«~ dıktan 

sonra: 
- 24 çuval sekeri neye bu· 

raya sakladııı'! dedi, 
Bakkal, bu sefer is;>ankiır 

bir hal almıştı: 
- Onlar benim dti malım. 
- Ne )apacaksın bu şeker 

Icrı?. 

- Reçel ka>natacagım be· 
~im .. 

l'olis memuru atıldı: 
- Ulan c.:iQğlu.. 24 çuval 

şekerle reçel kaynatılır mı?. 

- Beyim bizim çocuklar tat 
hyı faıla se\crlcr. Ben de ta· 
bıi çılcğin, ~işnenııı bol zama 
nını bekledim. Cuma) a e\ de 
reçel ~ aptıracağtm. 

- O kadar reçeli ne yapa· 
caksııı'!. 

- Bııe tatlı da~anmaı bey .. 
Gelir, gider. kaşıklarız. 

- Peki sen, şeker darlıi:ını, 
halkın sıkıntı ('ektiğini bilmi· 
)or musun?. 

- Bili>orum ama, halkın 
her derdine ben kosacak de· 
l:ılim :> a .• 

- :Sen Belediyenin emirleri 
ni dinlemez misin:'. 

- 'Belcd ye de kim oluyor 
mus be)? Esnafla Belediyenin 
ne alıp \eremcdıği var? Bele· 
diye, kendi paramla aldığım 
şekere karışacağına, gitsin de 
Kadıköyünün, ÜSküdarın su· 
)tına baksın . :'ılillct susuzluk· 
tan kırıltjor. Has~alık çıkacak. 
bit ~ıkacak. Kı,ın V~li Beye 
n defa SÖjJ,•diler. • Be)efen· 

di. dcdıler, haıır Karadeniz· 
den koca koca buzlar geldi 
fcı. bunlara bo verme.. Be· 
ledıyc namına ı:el buzları bir 
kenara l'oy. Yaıa Elmalı ben· 
dınde •n biltimiydi, oturur bın 
lıın or;ıya atarsın. isteyen buz 
lu su içer, i teH?n de eritip I 
elini ~ütUnil yık r.» ~ı>rli'e.: 
Ama bu IUlar Valinin bir ku· ı 
!ağından giı·di. öbUr kulağın
dan cıktı Beledi~ e o i~ıcre 
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PİEK A..._,GELİ 1 
Dunkti çocuk ... Rentlz. btr ..._ __ 

~aç yıl evvel Anna Maria Pi 
er Angeli adiy:e İtalyan film 
terinde masum genç kız rol· 
!eri oynuyordu ... Hollywood, 
sadcee adını değil, şahs:yctı· 
ni de dcği~tirdi ... ;)imdi Pi
er Angeli adiyle kalpleri fet 
hedh or ... A~ nı zamanda ger 
ı.-ektcn kabılh etli bir sanat
kar ... 

ROCK HUDSOS 
Küçük adı Kay:ı mfına~ına 

geliyor ... Soyadı da onu ko· 
ca Hudson nehriyle :ıdaş ya 
pıyor ... Yakışıklı. güçlu kuv 
\etli bir de ıkanlı ... Birkaç 

1 

~ ı dır hep kovboy ve m:ıcera 
film' erinde o~ nuyordJ; fakat 
bundan bö) le onu ro:ıl.'lr.:ik 
a ık ro.lerinde görecckmı· 
~ız. ... 

JEı\~ sı:mıo:\s 

VJ\ ic'.1 Lcı::h'den bo alan 
~eri o do~durınu a benziyor .. 
Bu t;enç Ingi'iz y .Jdııının gü 
ze'liği, ıneınleket;nin ıari! 
porsclen'crini haurlatıj or ... 
Onu gC'çcn mevsim. Kraliçe 
Elızabcth l'in genı;'iğı ı c~., 
landırdığı Genç ness• adlı 
tarihi fı mde seyrctmi tık ... • ı 

C\R\' GRA1''"T 
Sinema Alcminın ez.eli jön 

prömiyelerinden ... 13~)az prr 
dede oldu~u kadar, hlbusl 
h.ı)alında da en giızcl Hı en 
muhtc,em kadın:arı l k,.lbi
ni fetheden bir Don Juan ... 
Yirmı yıl e\·vcl kar,.ı~ı:ıda oy 
na) an kadın yıldıılann bir
ı.-oğu unutuldu gitti, fakat o 
hfı'a neyse o ... 

L\!CJl,l.E BALL 

Zekasını \'e güıcll:ğini, gü 
dunnek 'te cğ'endirmek ı::a)C 
sı)lc ustalıkla gizleyen kızı! 
saçlı bir di'bcr ... Birkaç y:l· 
dır sadece AmcrL1'a'da tele· 
vizyonda görü:Uyordu, fakat 
son olnrak çe\'irdiği •Uzun, 
Uzun Araba» komedisi saye
Eindc bütun dünya onu YI!· 
nide:ı se;> redccek ... 

DESİ AR~AZ 
Kubalı bır uarkıcıyken dün 

ya çapında tanınan bir ko· 
mcdi artisti 01du... Yanda 
reıımini gördüğünuz. Lucıl'e 
Ball'un yalnız hakıki hayat· 
ta dcği , a)nı zamanda tele
' i~on pro:;:ram'arında ve 
• Uzuıı Uz.un Arabo» fılmin- ! 
de de kocası olarak göriı'ü· 
yor ... 

-
l'\IAR\' ALDO:-; 

Bir müddcttenbcri adını 
duyuyor, mecmualardil muh 
tdif poz.lard.ı rcsımlerini go 
r~ orduk ... :\Iııry Aldon'u ni 
hayet Gary Coopcr'!e birlik· 
ıe çe\irdiği •Ö üm Ft"daisiı> 
filminde tilnıdık ... Bal gibi 
hir bakı ı olan. üz.erinden 
tat! 1 ık akan, güzel tenli, tat 
1ı se~ 'i ~eni hır yıldız. ... 

1 D,\\' ID BRİA~· 
Uzun, çok urun boylu, ya· 

kı~ıklı, hain batıslı, kendine 
has bir ,ahsıycti olan bir ak 
tör... Non·eç kırılarıııdan 
ycJken:i gemilerle denizlere 
açılan Viki~'leri hatırlatan 
hir görünü;:U var ... Onu ya
kında, Joan Crav.iord'la çe
\'irdiği bir filmde \İne gangı: 
ler ro:ünde seyredeceğiz. .. 

Gene rejisör - Şimdi sevgilinin ~adırına gidip uBa~ herıeye rağmen gene sana döndüm» diyecek va •~· 
ban k' · 'h d k · canı se ıp ıntı ar c ece sın ....... 
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Sıcak Günlerin Modası 

\'ııkandaki )anyana iiç re ımde grirdüğünü1. bolerolu aı;ık elbise !er )awı rahat J:ı)ilir. 

Faydalı bilgiler: 
CAM \C AYN'ALAU XASlL 

TE. 1İUEl\in? 

Camları gUne~ \arken 'e cam· 
lar :üneştc !azla ısınmış iken 
ıılmemek lazım .Ct'ld ğıni bilı) or 
mu,>dunuz? Camların eneli dış 
tarafının kuru bezle tozunu al· 
dıktan sonra slrkelı u ıle sıl· 
mclidır. Kuruduktan sonı a tüy 
bırakmı).ın bır betle parl.ıtılır. 
Cıım \e a,>ı aların ıjı tcmtzlen· 
mesi "çın gaz tc k ğıdını ıopak 
halın getırıp ı 'atmalı ve onun· 
lıı sılmelıdır. Su)a sırkc, ı plrto 
kaımak camlnın daha parlal: 
olmasına ) ardım eder. 

PERDELI.miN' \'IKAlliM,\ 1 

Perdelerin muhakkak senede 
hıç olmazsa bır defa )ıkaııınaı;ı 
ıarttır. E er )az kış a.>ni c\dc 
<ıluruyorsanıı bunu cnede iki 
'Ciefa )apmalısınıı. Perdeleri ıe· 
mıı ve 'Uzel ütUlcnmış olmıyaıı 
blr ev hiç bır zaman tıoze tcmız 
\C hoş ~örünmcz. Perde cvı:.ı sU· 
sUdur. 

Yıkanamı)an kuma !arda., ,a
pı'mı& ohıa dış perdelcrdekı le· 
kelerı leke ihıcı.> la çıkarma :, ı:u
ıcl fırcala)arak tozlardan kur· 
tarmık mUmkündtir. Eğer nerde 
1 r çok kı~lerm t ise dı~arıya te· 
mitlemc~e \ermE'k lh.ıındır 

Tül perde! ri evde ) ıkarkcn 
bunları r 1la hırpıı.amam k ıçın 
kutulardakı ~bunarı kullanma· 
lıdır. Bu sabunlar kiri hemen 
çözer. EV\e'a perde.>! sabunlu 
ılık suda b1r müddet bırakmalı. 
ı)ice lumu adıktan sonra çitile· 
meden \e sıkmadan ~ıkanp c:al· 
kamalıdır. Çalk nıa SU) unun ılık 
olması şarttır. Perdcl<.'rin blçım
sız ~ekllde kurumaması içın düı 
bir j'ere ~asıp kurutma ıdır. 
Pcrdel~nn bliılenme inde dik· 

kııt edıler.ck noktalar: 
fök ütU kullanmak, işlemelerı 

varsa te.r nde ı ütülemek. isle· 
melcrin Usıune nemli ince hır 
!bez koyarak Utule lek. 

l"crdclcr eğer hemen asılmı) a. • 

cak ve ) aı me\ siminde bir ta· 
rafta duracaksa bc~az bir bcıc 
arıp bırakmak \C takılacaeı za· 

man uttilemek ı~ ı olur. 
Plasuk kuma ta'l perde \ c b:ın 

so perdeler ni ıslak bez \e)a 

sünger ıle silerek temizlemek 
mümkündür. 

BÜ\'ÜK, KÜ('f K mmKr.. İN 
ÜT i~·l\rn<m iııTil'AC'l 

\'Aımm 

Sıit )alnız kilçuk cocuklar için 
fasdalt bır ı:ıda dcğıldır. Bu)fik· 
Jerin de onlar kadar süte lhtı) aç· 
ları vardır. Aınerikada. lı\·içre· 
de \"e Non eçıe çok slıt ıçilir. 
Bu .>ıiıdcn orada laşıyan insan· 
lar da daha sıhhaılidır. Süt iç· 
mek bır ili} at mesele !dır. Bii· 
) ükler süt içmek Adetini tcrket· 
tikleri içindir ki ütü zor haı.mc· 
derler ve :azdan şıkayet ederler. 
Ya\ aı; la\ a 'e aıar azar stit içi· 
lirse \ licut ,.e mide )'crıidcn silt 
alı ır 'c rahatsız olmaz. Yemek· 
!erde stit içmek çok il'idır, Buna 
alı nı:ık lazımdır. 

Haftada 'e) a on beş :ünde bir 
)alnız süt içerek b:ırsakları H 

mide)i dınlrndırm k ptk (a)da
lıdır. Süt cıldi de rüzelleştirir, 
sinirlere iyi eclir, insanı gençlcs· 
t r r. 

VOGURTl.U çil.EK 

Derin bir kabın içine bir 
kat çile>k, bir kat bal koyunuz, 
Uzerlerine de birkaç dilim kon 
sene ananası ilave ediniz. E· 
ğer muzla çilek mevsimi birle· 
şir e anana ın )t'rine mın dl· 
rmleri de konabilir. Yahut 
da her ikisini de koyabilirsi
nız Bunun itzerıne bir kat da 
buzlu yoğurt döktilkten sonra 

ine bir kat me)~a ıın,·e edi· 
n'z En üst tabakanın )O •ırı 
olması lcabcder. 
Tatlının Uzerini de çilekle 

süslersenız nıisafırlerinize bun 
dan daha nefis bir yemek ) e· 
dıı;emezsiniı.. 

" R. E. Y. 

Modanın umumi hdlarındaıı 
ve seklinden başka bir de el· 
bisclerin giyildiği yerlere ve 
vak•tlcre gOO-e biçıiml~i. ku· 
maşlan ,.e tarzları değişir. Yaz 
gtinil ııehırde 'iyılen biı· elbı
sel i kırlarda veya köyde gi· 
yecck olursanıı hem sıcagı 
faı.lasıyla duyarsınız.. hem de 1 
0 elbise o yere: uymaz. Yaz 
başı elbise yaparken ilk dli tı
nülrcek ~ey o elbiselerin nere 
de \'c ııe zaman gbıleceğidir. 
Şeh rde yaşamağa mecbur o
lan, çalı~an ,·c-ya her hanı:i bir 
şekilde kchlere hiç gitmi
l en 'eya az giden kinı::.eler 
on.ı ~orı.: kı~ afet scçmelid"rler. 
B.ıhçeli e\ i olan veya deniz ke 
narında tenha bir köyde otu· 
ranlar için gi)ınmck mevzuu 
daha kolaylaşır. Kalabalık 
köylerde, ote'lerde \'cya hare· 
keıli bir yerde oturan da yi· 
ne ona ~öre kıyafetini U) du· 
rur. 

Yaz elbiselerinin mumkiın 
olduğu kadar yıkanabılecek ku 
maşlardan yapılmaı;ı, ütülcn· 
nıesi kolay olmıısı, kolsuz \'e 
yakaları açık olması fa} dalı o· 
hır. Bunların üzerine küçlik 
bolerolar veya kı n ceketler 
gi)erek hem elbisenin icabın· 
da açık tar:ıClarını örtmek hem 
de ak am crinliğinden vU· 
cudıı muhafaza etmek kabildir. 

Bu yaz adc biçımde spor 
elbi eler çok modadır. Bunlara 
pli de \•apmak miimkllndilr 
Bu plilcrin ütiıleıııne~i \'C 

muh:ıfau ı b:raz gıiç o'ur. 

Liık'n bozulma~ an pli ya· 
pan makineler dr pı,·asarl.ı 

\ardır. Yazın en e\ilen Tl'nk· 
ler hiç liphcsiz acık renkler· 
dir. Bu•ılar arasınrl.a her yas
ta her ıioıc kadına C'I fazla 
~ akı~a ı da muhakkak ki be· 
:-azdır. 

Güneşle ~anmış hlr ) üze 
,.e 'üeuda hcy:ı-z renk kadar 
hiç b"ri 1 ) kı maz. 

Be) az dh se!erıı .}cknasnk 
o'm.ıması için renkli bir <'" 
şarp ''ej a kemer takılır İnsan 
bunları deği ık olarak kull:ı
nac:ık olursa h psı\ le :ıyrı bir 
clbı c gbmış kadar kcjıCl<.'ne· 
bil r. 
Bcjaı ta~'\Ör \C\a rliirıbcsl rr 

şehir iç n ıdeal bir kılıktır. in 
ce elbiselerin üzerıı e b~) :ız ce· 
ket \'C ma•ıto d:ı alınabilir. 

D ııiz kenarında 'lie tenha 
kmlerde basmalar. 'Pamuklu· 
lar, pike'cr en çok Sl'\ •len ku · 
m:ı !ardır. Bunların düz ren
gi, çizgilbi. c;içekfüi de 'ardır. 

Yaz mevsiminde gece elb" r· 
sini kadın kendi tipıııe göre er; 
melidir, Eğer sarışın ve ro
mantik bir tipinız varsa 1 nu· 
maralı Can·en'in modeli mu
hakkak ki size yakışır. Eğer 
r ıncr. ince ve güneşten j ana· 
rak biraz ç:ngenelerin tipine 
lıcnzeyeıı hir kadınsanız bas· 
nıadan yapılmış olan volanlı 
e'bise sanki sizin için çizilmı. 
bir nıodeldır. 

Jacquc GrıCfe'in bu clbLPsi 
bilhassa genç ve narin 'ücut • 
ltı kadınlara pek yakı ır. 

R. E. 1'. 

ık ı tısına kar~ı Seker 
ciddi tedbirler alıııdı .~ 

, it g 

{Ila§ı 1 incide> 
Bak ın. Esnafın §ekcrıne karış 
mıısın. 

Uzun bol hı Mlıf ıt'ş cebin· 
den bır mlıhürle b r nı kırını· 
:zı mum çıkardı. Ardijcnin ka· 
pısına sicimi g çirır'"cıı, bak· 
kal bılsbıiuın ıela landı. 

.,.. Ne o be), ınuhiirlıılor 
mu un? Ne titıçumuzu ı:;ordUn? 
nıtlı fırın kadnrd.ı mı ha ye· 
tını ı jOk Onu bıle gunlcrcc 
a\ akladılar. ama b ze gelır -

l'<' l'I dırım c,za ı. (hll' olsun .. 
Onıııı bu ıtırını ınn kımsc> kıı

lak a rııadı Ardı;ı.cnı ı kapısı 

mlıhiırlendı. Zııbıı \ rıık:ısı ili' 
tuldu. 

Mtınurlar ,ıtııkten sonra 
.ışkın b kkal. biraz duşundü, 
başını kn ıdı. Sı111ra aııde \C" 

rıııden kalktı. 'J uıtincü Ali !.;!,· 
berııı dükkanına ko tu. Tc e· 
Jonu elınc alıp bir numara çc· 
\irdı: 

- Alo . Nrr s ?. İlçe Bnş
knnlığı mı?, Ha. t marn .. Ka· 
mil Bey orada mı? Sen m ı;ın 
Kimıl Be)?. Kimıl Bey kar· 
desim. Kamı! Be). Benim ba· 
sıma hır iş ge'di bil~dcr .. Dıik· 
kanda 24 ÇU\ al ~eker bastılar. 
E\'et bugLiıı bn tılar. Biraz ön· 
re ... en bunun bir çarrsinı dil· 
§tı Klimıl Bry. İnsan in ana 

hol le gunde lazım olur karde 
E m. Ben de sen n sıkıntılı nk 
lınde jctı mcdım mı?. Ben ol 
nıasas dım İdore Kuru uıı bı· 
raz zorc na gırcrdın. Ailem 
ıtik kallcm ctıık, s ni idari' 

Kuruluna l eıleşl rd k Sen de 
5\1 bııını ckC'r n çare ıı c bak 
Vıılı) ı mı ı:ıırcceksııı. 1ı Bas· 
kanını nıı gorC'ccksııı, kınıı o 
ı cc kı;cn gor de, §ıı mlıhı ıı 

ımkdur Hacı \'unu b zd n • 
d r. dl'. 

B rırlcı, ni) c bıı kadıır 
•cllı lanı) orsıı ı" Bu un çok 
b 1' CCZ 1 \Ok .kı .. 

Ne) m ş ceza ı" 

kim• JO ıra cezayt lı ~;,ı:. 11~ 
!ur E' rakı ılflmaıa ;cf, f ot'> 
llama t ıcra3 a l oıınr. 1 • 
lıse gonderır. Pol..s #!> d" 
arar. Kend nı e\ de > 0 1 ı· 
tirsın. lln ıh uç s ~e '' 
Ee 11 sek ı cç mlcr t 
zam.ııı d ı Bel dı)C ?ı1 se 
1 nır, hır af çıkarı'" 11 
ccz t.ımc gıdC'r pu 
§e.)e bak bııader. ~ 

- Va! .ı doğru de 
Be~ kardc m BU 1 

de aklını )nttı. Ant8
1 

- 'l'opu ıuııu oıı ı ra 
eczası. 

kl're de Ka ap Rıt 
ım. Kasanlaı J3 

nn ) ı b lı.> orlaı 
par 1 onlarla b şa çı kaıııı\ ~ 

- Sen bilırsın. ı: 1 
1 -- On 1 ra mon l ra.. n ) c 

~ere) ını? Delcdı) e) i ben mı 
ıengııı c<l cc im. Z t n sene· 
de 42 lıra 'erg, \ crı) ornz. Bır 
dr, )eme ıçme 10 1 ra ecza 
\er.. Allah b le razı celmez 
buı a b • Bız de çoluk çocuk 
b slı)oruz kaıdcş m .. 

- Yok, yok Hacı .. Sen şim· 
dı hıç ses çıkarm.ı. On'ıır cc· 
ııı) ı kcssınlcr. Sana tcblığ e· 
derler Sen de beş ı:un zar
fında itiraz edersın. İtira7.ın 
kabul olmazsa Mahkcmejc baş 
vurursun. Mahkeme b r bu· 
cuk sene surcr. Soııuı da Hu· 

- A Jah scı deıt ~ ~ J ~ 
I·rnm ı beykaı'dcşıııı srı 
lune gore \eısın · ~ 1' 
r rınca bır hed •> eın; r 
Ak§ mn fi nın C\C er 
şeker .> olla) acd111\> 1 4' 
) apar, iç rsın. Har,11 l>' /. 
~dersın. Bız ~u•01,rıS ~ > 
tınc i anmış ınsa ,e > 
ne muradın 'arsıı ,eff 
lah omrune bercke~C ııJ 
lah çoluCuna ff:ıı "tll 
ö'!lur \ ersın .. A 1 tı 
"d tıôsterme ın. ~ıı /. 
) aı ı da C'cnnct e 



- n . 6 • 1954 - -------------------·------------... -VATANIN ILAVESt~--------------------------------------------------.-...------------~I__; 

SANATA SUSA.YAN 
~SKİSEDiR 

Arif KAPTAN 
\'ıllardanberi İstanbul, Anka lerı sahil boyu uza~pp giden 

ra gıbi bil.) uk şehirlerimiz gazinolara ohırup, söğUtlerln 
de yeter derecede sanat hare· derc)c eğiliş!erini, kırmızı ka· 
keti olmadığından şikAyet e· ) ıkların yemyeşil sudaki aksi· 
dıp dururuz. İnsan, \ilayctle· ni se)Te doyamıyor. Fakat ge· 
tıınizden birinde brr müddet !,'enlerde ilk defa Devlet Resim 
Oturmak zorunda kalınca, bu Sergisi açıldığı zaman, yahut 
alanda m.ıhrumı,)etin ne de· da iki ay önce Ankara Konser 
llıek olduğunu anlıyor. Küçük satuvarı 160 kişilik bir grup 
f.lpta b•lc olsa, konserleri ti· halinde Tıyatro, Opera ve Bale 
atroları. resim sergileri \e tcmsi'leri '·ermde ı:eldiği za· 
~Ollfaaslarilc: b r 5chiri şehir man • bu gibi tabii ihtiyaçlar-
1~Pan nimetlerın değerini da dan mahrum yaşamıya alışmış 
G iyi takdir cdi)or. görünen bu halk - birden u· 
Çoğumuz cmcmlekct gör- )anmış ve bilet ücretini düşün 

~ek. maksadıle seyahat etme mcden, Se\ inç içinde bu tem· 
alışmamışızdır. Bır vesile i· sıllcri görmiye koşmuş ..• 
Anadolunun hcrhaoı:i bir Şehrin sapa bir köşesinde 

$esinde bir işi rılrnıazsa, cfa kurulu Şeker Fabrikasının him 
ca §ehri gidip bir göre.)ım!11 met edip, bu temsilleri tertip 
en insan pek azdır ıçimizde. eden Eskişehir 'l'\)'atro - Kon· 
~le bir fırsat çıktığı içindir ser Dcme~ine kiraladığı salon 

• istasyonundan belki ytiz kc boyle geniş çaptaki işlere hiç 
geçtığim Eskişehiri daha de eh·crişli olmadığı halde, bu 

nı gördıim. Gördüğüm iyi ol üç gece sanat ÇC\.Telerinde ha-
llŞ, zira beş on ı:ünlük misa- la tesirlerini kaybetmiyor, bir 
lık, burada cbedincn yasa· turlü unutulamıyor. 
k, :ıahut bir müddet yıllan· Bundan anlıyoruz ki, Sana· 

zorunda olanlann içinde ta karşı bu derece anlayış ve 
llldıklan kültür çoraklığı· ihtiyaç gösteren Eskişehir, bu 
lanımam:ı vesılc oldu. a18kasile, aydınlarının şanına 

Oysaki Eskişehir, Anadolu'· la)ık bir Tiyatro binasına sa· 
n ort:ısına bağdaş kul'mus ö hıp olmağa çoktan hak kazan· 
~li bir ticaret merkezimiz. mışıır. Oysaki, zenginliğine ya 

+\it kışacak, temız, içine azıcık mi 
banın yerlileri göğüsle::'ini marlık ıev-ti karışmış bir si· 
artarak: ıYüze )akın mil· e nema salonu bile yok.M Bur:ı· 

lndarıınız var• diyorlar. Beri da rastladıliım bütün sinema· 
, n da en muhtaç oldukla· tı 

g lar halkın zevki ile alay edi· 
) , ,,. anat gıdasınıbn mahrum ... p t k ı d ğ 
fı; . .,~!eri dinle, in bir kere: cZen yor saııı.ı. ora ·a san ı ın· 
f " dan bir iskemle, ev e yası· o· ı:;., Oltnak, insan olmak mı· 
,ı . • diye soru•·orlar. Cadde· larak, insanın ı:özündc nasıl 
1 Ilı " bir tesir bırakırsa, b<ırada sine 
P L ortasına Bankalar kurul-
tr' o b~a, kıyıda • köşede silolar, malıırın yaptığı tesir de o ... 

~f•kalar yUkseldikçe sevini· Hepsi bir adamın malı i· 
,ar ama, bir '-'andan da ök· mis. Yani, Eskişelıir'de: 

" eS.nenıacılık Tekeli• bir b ı:ibi boyunları bükiılü· zatın elinde demektir. Bu böy 
"tlt u gençlerin. Konser dinli le olunca İS rekabetsiz kalıyor. 

t ınUteHızi bir salonu, ti- S.ılaş sınemalarına çeki düzen 0 teınsillcrine hasredecek ı ed • · 
8a~nesi, küçUk çapta da \ermek, bura arını m enı ın 
• hır k bl b' sanlara ~araşır salonlar hali· 
1 ·aç ta oyu ır ara-
~ <>ı>Jıyacak bir resim "illeri- ne getirmek elbette sahibinin 
"ın ° umurunda değil, ~alnız halkın 

ı! !ayan Eskişchirde, ardın ze"kinin bu derece istismar 1 1
erc destan olan bu mı! cdılmesi bahsınde Eskişehir 

~•ra rağmen aç ve susuz u"1cdi,·csınin S'" ü .. :ece"i bir 
or kend'l · · ..,.,. " ""J " b 6th 1 erını... söz yok mudur? Bunu bilmek 

deıılr Belediyesi sanat işle· isterdik. o halk ki, içinden 
ol' b&aYrı her alanda çalı· reSsamlar, şairler yetifü·or. Re 
t~ U besbelli. Ama. bir sim yapan bir genç gördüm. 

\ te musluğundan akan su· Volkanlar gibi yanıyor içi. Ma 
lııacılllizliğe, yumurtanın kı· tısse'lcrle, Dary'lerle, Van Gogh 
t Cokn YUvarlanabileccği as- lnrla sarmaş dola:ı. Şiir yaıan 
~t aklara muhtaç olduğu bır genç tanıdım, döktürmüş 

\.!:Uzel sanatlara da ihti· içini mısra mısra. Kanık'larla. 
ardır. 

Abasıyanık'larla kucak kuca· 
~ a~n kadrinin bilindıği ) er ğa. Kıyıda kösede daha ortaya 
llüe ahrumiyct acısı daha çıkmamıs neler vardır kimbı· 
~ ~ du~ uluyor. Orda kal lır ... 
~t ısa zaman içinde hep Her türlü sanat hareketine, 
tı/n konuştuk. Zira, Batı dolayısile bir tiyatro binasına, 

~ 'ıtr~ konserlerine, r<'sim bir konser salonuna, mütevazi 
lt ıt~~c. Tiyatro \C Opera bir resim galerisine içleri 1it-

\'a;nc susamıs a)dın bir rıyerck hasret çeken Eskişehir 
~ecı· Eskisehirde. Halbu· aydınlan, hergün silo silo, Cab 

atg 
1
Ycye bu susuzluktan rika fabrıka genişleyip büyü· 

~Jı:.anıı sizi hayretle kar- yen ve in~allah bir glin bir dev 
1t ••~t· «Biz ı:ünün yirmi haline l:<!lecek o\ıın şehrin ik· 

a11 •ndc her musluktan tisadi gücü ile, dumura uğra· 
~~tı akıtıyoruz!• diye sn- mış, cüce kalmış bir sanat 

f:sk· kendini. Bu yalan zevkinin nasıl el ele bcrab..-r 
il !!İ.i ışchirdc her mus· ) ürüyebilcceklerini acı acı dü-

l~lirlınu~ belirli saatlerin şünüyor1ar. 
ı:ı.:' •ıc:ı~ır müddet Allah .Medeni bir toplum olarak 
,·ıı:ııua su akar. kalkınmanın yalnız tek taraflı 

lıol'g um otelin arkasın- değil, iktisadi alanda olduğu lthr,:\ Çayı geçi) or. Bu kadar. sosyal ,.e kültürel alan 
iib· eline ı:ümüs bir da da atba~ı beraber yürüme· 

~c ,, 
1 sarılmış Keıtarla· si ı:erekir. Zengınliğin me\'CUt 

~ı ı>•nl • • a ltı crın gUzel villala- olduğu yerde sanatın bannıp, 
~e heı:ı dizi dizi... t:BU kalkınacağını düşünenler yanı 

11t 8 YbetJi ) apılann iç· lırlar. Tcşviksi:z, allikasız ve 
c~~~~t eseri namına ne hamlesiz kalmış sanatı, iktisadi 

bl:!tcııİ • diye düşünüyor alandaki refah ve yükselışler, 
tıııa n 1.istu, allı ye.il· gösteri§ kabilinden bile olsa, 

~~ but\i~ının Şatafatlı renk kendiliğinden kalkındıramaz. 
1Ce ıu ~üs kayıklarla do Biz t.er zaman, bu derece u 
tefa~ Uz. sürUp giden yanık olan Eski~ehir'in - bu 

il t ~k?a diyecek ~ok. insanlık kaygusunu anlıyacak 
1 batı 1 devrin •Kahta· ,.e güzel sanatlara olan susa· 

\ tdtı11 tlatıyor. Tabii gu yışı takdirle karşılıyacak - an 
llıı}etı faydalanmayı ih· layışh, uyanık bir belediyesi 

h:ılk aksam üst· olacağına inanıyoruz. -.........-;;;....;-.. ____________ , 

~S M E R 

..... ..,., . ı, 
. . ' HiKAYE 

PASAJ iN 
CAMLARI 

pASAJL'l camlarını biz kır-
madık ki. Ben buhıtsanı, 

pasajın camını illa benim mi 
kırmış olmam ı:erek. İçmeden 
önce pasajın aynalarında ken· 
dimizi seyreltik. Sarı saçlı ço· 
cuk. Ben. Ve iki arkadaş da· 
ha. S.ırı saçlı çocuk aynaya 
bakıp saçlarını düzeltti. 
ıVar mısınız?• dedı, c.Van· 

ı:el'e gidelim.» 
Ötekiler su.stular. Ben; 
ıYokum• dedim. 
1Xedcn?11 dedi. 
O'Param )Ok• dedım. 
aBiule var• dediler. 
Gittik. Ve bulut ı:ıbi olup 

çıkıık . .Mademki para verdik, 
içtik, muhakkak bir ~ey olma· 
mız lazım. Paraları veren ço· 
cuk eski se,·gililerini anlattı. 
Benim hiç öyle SC\'gilim olma· 
dL Hiç bir kızla Bofaz·da, A
dn'da b:ıharı yaşama<iık. Gırt· 
lağıma kadar efkar, bu ('ocuk· 
lam uyup, burada bu Rumun. 
bu pis afyonlu şarabını içtim. 
Ve şimdi bulut oldum. Dışarıı.ı 
ne de gece. Blltün herkes, bü· 
tün her sey gecenin içinde. 

eXe olmuş bunlara• diyo· 
rıım. 

Ses vermiyorlar. 
Sağıma bakıyorum, kim;ecik 

ler yok. Soluma bakıyorum, 
sırra kadem basmışlar. Bu ka
ranlığın içınde beni tek başı· 
ma bırakmışlar. Hadi onları 
tanımıyorum. Ama sarı sa('lı 

çocuk yapmamalıydı bunu. :ıra 
ğazanın vitrinleri, arada bir 
gelip geçen otomobillerin far 
lan yıldız yıldız parlıyor. Kııl· 
kıp Tepcbaşı parkına gıdıyo· 
rum. 

Bitlmkiler oradalar. 
• Neredeydin be?• dedi bir 

tanesi. 
tıAyıpıı dedim. 
Ka~ıya baktık. Ne ağaçların 

yeşili, ne damların kırmızılığı 
görünüyordu. Sapsarı ı~ıklar, 
alaca karanlıkta kıpırdanıp du 
ruyorlar. Yanımızdaki sırada 
bir kız. bir erkek gözlerini ka
pamışlar alabildiklerine öpü· 
5üyorlardı. 

.Good• dedim. 
a:-\e?• dedi. 
Yint: 
ııGoodt dedim. 
Fötr 5apkalısı kızdı. Hani 

şu paraları öde) en çocuk. 
•Ben gidi~orum, eyvallah» 

dedi. 
•Nereye gidiyorsun?. de· 

dim. 
cıK:ıdıköy'e• dedi. 
S:ırı saçlı çocuk, bırak git· 

sin. diye isaret etti. 
ırHadi· dedik •güle güle.• 
Kalktı, ıslık çala çala yürü· 

dü. Üçüncil arkadaş, 
Gl\"e oturuyoruz burada• de· 

di. 
Tepeme baktım. Parkın 

lambalan donuk donuk yanı· 
) ordu. Elektrik direği yemye· 
;ıildi. Üstünde oturdu~umuz sı 
ra da )eşil. Gerisi hep siyah. 

cGelin buraya• diye ba~ırdı 
peşimizden, c:Xercye kaçıyorsu 
nuz öyle7ıı 

Döndük. 
Yakası • bağn açık bir a· 

dam. 

Ferit EDGÜ 
•Xereye kaçıyyorsunuz" dı· 

ye tekrarladı, ııCamları kırar· 
sınız, sonra da cızlamı çeker.ı.i· 
niz.• 

Sarı çocuğun yakasına ya· 
pı;ıtı. 

dladi yürüyün .• 
aXereye beıı dedi sarı saçlı 

çocuk, cı\'ereye yürüyor mu
:iUZ?• 

eEtrafımızda karanlıktan kur 
tulup ı:elen bir yığın insan var 
dı. Herif: 

~sarhoş bunlar• dedi, aCam· 
ları kırdılar kaçıyorlar.• 

.sarhoşuz• dedi sarı saçlı 
çocuk, .~ıemlekeıte içme hür· 
rıyeli var.• 

•Camları kırdınız• dedi a· 
daoı. 

•Hen• dedim, .aynalara bak 
um yalnız.• 

•Ayna Cilan bilmem• dedi. 
Elimi alnına götürdüm, 
«Ateşin \'arı> dedim. 
Elime bir tokat attı. 
cBenim mi?• 
.senin ya, senin tabii, dok· 

lOl'll git.• 
Üçüncü arkadaş; 
.camları biz kll"madık kio, 

dedi .aynalara baktık biz.• 
cıNe a~nası?• dedi herif. 
•Pasajın aynası.ı. 
«Ulan• dedi, ıbana pis pis 

numara yapmayın. Siz kırmadı 
nız mı pasajın camını?. 

•Ateşin varo dedim, ıdokto· 
ra ı:ıt. Bir ültradiyozin al!• . 

Kalabalıktan biri çıktı. Sarı 
çocuğun omuzuna yapıştı. 

a:Xeredcsiniz yahu• dedi. 
•Buradayız• dedik. 
•Sizi arıyorum iki saattir• 

dcdı. 

HC'l'if: 
•Sen yoktun onlarla, yalan 

söyleme11 dedi. 
cKim• dedi iClen, ıBen mi? 

Biz bir barda içtik onlarla.• 
«Yalan !ıÖyleme• dedi herif. 
Kalabalıktan çıkan adam, bi· 

zi kalabalığın ortasından çe· 
kip aldı. 

aOlur gençlikte böyle ~ey· 
len dedi. 

"Yok~. dedık, ıvallahi biz de 
ğildik. İ('meden önce aynalar· 
da kendimizi sc~ rettik, o ka· 
dar.• 

Şimdi uyumuştur diye dü· 
şündüm. Yüzü sivilceli esmer 
kızım. §İmdi çoktan u~ umuş· 
rnr. Odasında ışık yok. Elek· 
triği l akmadan soyunur. Yata 
cağını sıra, yatak oda ının ı ık 
ları yandı. Pencereden baktım, 
odada hiç bir hareket olmadı. 
l:ıık hep yandı. İçim sıkıldı. 
Aynada bir bulut görmek isle· 
dim. Baktım, ayna param par 
ça olmuş. Bir parçasında avuç 
dolu~u bulut var. Bir parça· 
sında minnacık sağ gözüm. Bir 
başka parçasında bir kopya ka 
lemi. Kalemi alıyorum. sarı 
defteri önüme çekip hiUyemi
zi yazıyorum, Tekrar pencereye 
gittim. Işığı söndürmüş. Pen· 
ceremin camı yerli yerinde. Şa 
r.ıbın paralarını ödeyen çocuk 
Kadıköy vapurunun ku:ına o· 
turmuş, beya~ köpüklere ba· 
kıp bilmem kaçıncı sevgifüini 
anlatıyor. 

1 SANAT SAYFASINA GELEN MEKTUPLAR 1 
SANATA HiZMET 
EDENLER 

On beş yıl evnl bir sanat der 
gisinde okudu~um bir ya

zının başlığını hA!fı hatırlarım: 
1'esim sergisi sucu dükkanı de 
ğildir ki, kapmna '.Zil takalım! 

Bu cümle, ressamın seyirci
den şikfıyetini gösteren lı:-.klı ya 
hut haksız feryadıydı. HakJıy;Jı, 
zira geleneği olmayan re.mimi
zi, bütün imkansızlıklara rağ· 
men kurmaya çalışıyor, yaptık· 
!arını görmemlzl htiyordu. Üs
telik tablosunun satılıp satıl· 
mamasını bile dü~ünmüyor.ıu .. 
Arzusu, halkın sanatla tur.:ı.;;ı

nı sağlamak, varlığını bizh•rc 
duyurmaktı. Sanatçının bu mü 
tevazı talebi bile pek cev:ıplı.· 
namıvordu. Şurada bım~d ı aç
tığı sergiler ıiyaretçi bulamı
,.ordu. Ancak halktan şikii.velçi 
~!makta haksızdı. Zira münev· 
verlcrimlz bile bir Türk resmi· 
nln mevcudiyetinden habersiz
di. Sergiler belki k:ıpıla:-ına bir 
çıngırak takıldığı halde seyir
ci bulamayacaktı. 

Türk ressamı, inzhrada y2::a· 
manın acısını yıllarca tatmış· 

tır ve buna rağmen mücadele
den. didinmekten kaçmamıştır. 
Asıl öğüneceğimiz taraf da res 
samımızın gururu, kavun . kar 
puz serglcillğlne tcnezziil etme 
yişidlr. 

Sanatçını~t>u seviye endişesi 
sonunda galip gelmiş, bir resim 
sevenler topluluğu, bir seyirci 
kütlesi vücut bulmuştur. Gale· 
risiı bir şehirde böyle bir ne· 
ticeye ulaşmak için sUph.-slz 
ressamla ittifak cden:er olmuş 
tur. Bunların içinde en hayırlı 
teşebbüslerden biri ve hatta bas 
lıcası Maya Sanat Galerisi'nin 
kuraıusuydu. Bu tesebbüs o de 
rece büyük bir başarı sağlamış 
tır ki, bugün ressam değil, se
yirci feryada başlamıştır. Nite. 

kim. Aılalet Cimcoz'un sanatı· 
ııuz için gerçekten büyük bir 
hizmet olan ve hatta onun ma· 
lı olmaktan çıkıp bütün bir nes 
lin çahsmalarını aksettiren b~: 
müessese haline gelen Maya Ga 
lerisi'nln maddi zorluklar yü
zUnden kapanma tehlikesi ~e
çlrdiğl duyulunca feryadı ba
sanlar ressam'ar dcğıl de se· 
yircller oldu. Doğrusu, bu teh
likeli duruma biraz da sevin· 
mis gibiyim. Nasıl bir zevkten 
mahrum kalacağımızı anlamış 
olduk. Sanatı sevm!lll!l, ı;anı;t 

dostu olmanın manasını i)~ren 
dik. 

Evet Maya küçüktür :ıırıa kı
ı:a bir zamanda bu şehrin isinı· 
lerinden biri ıolmuştur. Beyazıt 
Kulesi, Gülh:lne Parkı, Kapatı
çarsı gibi... Yabancı t!.lristler 
için, modern Türk resmine açı 
lan pencere l\laya'dır... Gelin 
de Maya'nın kapanmasına ra
zı olun. Türk Tiyatrosunu gö· 
rebllmenin kabil olmadığı en 
büyük şehrimizde, hiç kimseden 
yardım istemedtn bir ins3nın 
tek başına kurduğu bir sanat 
müessesesini de kaybetmek acı 
sı. nyıbı bir tarafa, gülilnç o· 
!urdu. Soranlara ne cevap ve
recektik pek bilemiyorum. Ti
yatro meselesinde antrenmanlı
yız. iyi kötii bir takım m:ızeret 
ler falan dil ünüp sıra:ayıveri· 
yoruz. Resmimiz için buna alıs
ın:ıyalım. 

Maya için bugün kapanma 
tehlikesi kalmamıştır. Modern 
Türk resmini temsil eden en 
değerli sanatkarların iştirakiy. 
le açılan Kurtarıcı Sergi mu· 
vaffak olda. Zira bu defa seyir
cinin endişesi ressamınkindcn 
büyüklil. Resmimiz için bu hi
dise bir merhaledir. Diln bir ga 
!erimiz olmadığına üzülüyor
duk, bugiln kapanmasına taham 
mül edemiyoruz. 

sara M. 1'UBDA. ... UR 
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Jan ~air Rob<'rt l'ro t (solda) \'c §air Cari Sandburg'a, •Son 
Jirmi beş yıl :ıarfında edebiyat al<'mine yaptıkları e aı.lı 

hizmetlerden dolayı., geı;enlerde :Sew York'ta. •l.İmited 
Editions Kulülıii l\lükôfatı. takdim edllmi5tir, Kulübün ku
rulusunun 25 inci yıldönümü müna.ebetiyle verilen ziyafet
te, ayrıca on Amerikalı yazara da mükafat nrilmiııtir. 
Frost 79 ve Sandburg 76 )aşındadırlar. Bu iki sairin eko· 
Jü tamamen farklıdır. Omı iiniin bÜ)iik bir kısmını :Sew En-

gland'da kırlarda geçirrn Fro~t, serbeı.t nazımla :yıızan 
lirik bir şairdir. Frost'un ~iir!eri. şekil mükemmeliyeti ba
kımından Theorritus, Vir~:il ve Wordswortb'un eserleı'b'le 
mukayese edilir. Frost, ('Ok inl'C bir şairdir, bir geçitle!! iba 
ret olan hayatta inc;anın lıa!ıit sevin('lerini \'e tabii ıstırapla
rını anlatır. Frost'un fel efec;ine göre, •ha)·atı temiz ve 
berrak hale getiren ~nnat tır.• Diğer taraftan, Birleşik Ame 
rika'nın batı bölgelerin.le yeli,en Sandburg tamamen re:ı· 

list bir !'airdir: 5iirlerinde taı·lada köylünün ve fabrikada i1· 
çinin hayatından balı eder, onların bu çalışması qye inde 
memlekt'tin inkişaf eltigini belirtir. Son derece ahl'nkli şiir
lrrinde Sandburg. 'iehir lıa~atının kudret ve c:iddetini, Uıni 
olan insanın 2ayıf hatlni \·e ihtiyaçlarını anlatır. 

r 
(Foto: USIS) 

J91A'de Nobcl Arınafanı'nı alan F.llot'un a~ilıda oku
;racatınız kısa ~ltrlt>riııdt> iki bıi)uk dılnya harht ara
•ında billuıı bir nı. U saran bcdblnlik n br.z&lnltfın 
brllrlllcrlnl bularaksınll. ı::ııot doğu. tan Amf'rlkalıydı, 

~onradan İnclllr. ut anda,lığını tf'rcfh f'ttl. Preludl«"r 
• tamam«"n bir •l.ondra hava u sinml~tlr, ilkin Lond· 
ra"yı tanımayanlar bn şllrlt>rde her hanıı;I bir buyllk 
~ehrin izlerini bularak Tt bunlara kar ı muhakkak 
ki yint' de bir yakınlık duyacaklardır. 

P RE L Ü DL ER. 
ı 

:Kıs akşamı 
hgara kokulany la sıner 
Dar okaklara. 
Saat altı. 

i~li günlerin yan ık urunda 
Şimdi rü1gar, serpintili, 
Savurur kirli, kuru yapraklan, 
Ayaklara dola5ır 
.\ıı;alardaıı gazele kağıtlan. 
Kırık pancurlan )"ağmur döver. 
Kö~e başında bir fayton atı, 
:\efe i buharlı, yal n ız, 

A~ aklarını Hırur, 
Sonra yanar 
:Sokak lambaları. 

il 

A~ ılıyor sabah. 
Ba~ at bira kokul anyla, 
Tala serpilmi$ yollarda 
Çamurlu ayaklar 
Acele gidiyor erkenci kah\·elere. 
Zaman teknır e diyor 
A;rni o~unları, 

Düsündiiriiyor 
Binlerce heklir o daı.ında 
Solmus perdeleri açan 
Dinlerce eli. 

ili 

\'organı aı;tınıı da yataiınızd& 
Sırtüı.tü yattını7, bckledinU. 
Daldınız sonra; gece 
Gösterili nıhanu1 un 
Binletre kirli resmini. 
Taunda aksetti bunlar. 
Sonra dünya -geri geldi. 
Paneurlar ara'1n dan sızan ı ıkla, 
Serçeleri duydun uz da yol kenarından, 
lla)·alinizde sokak bambaşka bir şey 
Göründü. Sokak anlamadı bunu. 
Oturdunuı ~atağın kenarına, 
Saçlarınızdan tö züp bükülıi kaittları, 
Tuttunuz 
Sararn115 tabanlarınızı 
Kirli avuçlarınız da. 

iV 

\'azıhane dolusu binalardan 
Uzandı ruhu, ger gln •· 
Sema}a kar ı , 
İ rarlı ayaklar 
\'iirüdli saat dö rtle, 
Yahut lıe~le, 
Yahut altııla. 
Bodur pıırmakla r pipo doldurdu. 
Akşam gazetele ri \t gözler 
Bazı kali)etlerle emin, 
Karanın sokakla rın vu:danı 
Sabır ız, 
DiinJaya bir mana vermek için. 

r.u !ahııelere dol anan 
lla~ allrrdir düs ündüriir ber.i, 
Sarıldığım: bir şey ki 
Sonsuz acı .;eken. 
Bir ljey ki sonsuı İli. 

Giilün, huna gülün, 
Tiikürüğünüzü silip anıcunuzda: 
DünyalRr sanki bir ihtiyar kadın, 
Döntr ye kömür toplar 
805 arsalarda. 

T. S. EL/OT 
Çe\'lren: Cuit ERGfS.l;OY 

'l:!Xif'Y!_lıır-1'er,piler. 
SIMENON 

YA~.Ul.\.K HIRSI - Georıu 5=imenon'dan 
çeviren: Sait Faik. İstanbul 1'ayınlırı. 

S imrnon cıünyanın her tarafında ilgiyle okunan !!ayılı ro· 
mancılarddn biridir. Gazete tefrikası halinde birçok ro

manını okuduk. İlk Ön{'e!eri ıMaigret ı;erlsi• ile pollder ro
manlar yazarı olar2k ür: kazanmıştı. Fakat sonraları bu dar 
alandan kendini kurt2rc!!. Her zaman Ze\'kle, okunacak et.ebl 
değer taşıyan eserler yazdı. Simenon bugün dünya edebiyatı· 
nın en ı;ok c'er yazm•~ romancısı olarak da ayn bir ün sa· 
hibidir. Kıtapıannın srıyıc:ı yiizleri geçiyor. Haftada bir ro
man yazabi1di~ini -öylcmektedir. Bu romanlar dünyanın billilo 
dillainde ger.ış bir oku-:- kütlesi bulabiliyor. Böyle olmasına 
rağmen, Simenon ucu• edebiyat yapan bir piyasa yazan de
ği'dir. Rom!ln!::mnda kendine vergi bir UslQp, psikolojik tah
lil yönleri gorilriı1. Gide gibi e.;letlk zevkin yüce'erine var
mış bir sana ıç1 llıle Simcnon'u çok se\·diğ'ini söylerdi. Sime
non'uıı crerll'rinın hepci aynı sanat seviyesinde olma a bile, 
birçoğu gerçekten kalJCJ özellikleri bulunan romanlardır. İs
tanbul yayınıarınrla )f'ni çıkan •Yasamak Hırsı • da bunbr
dan biri ..• Claucle Rains'in basroltinü oynadığı bir filmini de 
gördüğıJm:iz hu 11'man• Sait Faik birknç yıl önce dilimize çe· 
virmiş, bir gazetede tefrika da edi!mişti. 

1 

• Y:>~:ımak Hırsı. s;menon'un mcziy~tlerini açıkça ı:;ö)· 

teren bir l:itap. Hıında yazar katil, cani, suçlu dediğimiz kim 
selerin ~erctkte ö~ le hc:rkesten farklı, bambaşka kişiler oı
madıkları!lı, lıerhangi aksi bir tesadüf sonucunda içimiu!en 
her birinin bu duruma düşmesinin mümkün olabildiğini an· 
latmak ı~tıror. Hollandra'nın Groninquc ,ehrinde yac:ayan, 
Coster ~tah<lum!an Müessese inin ba muhasibi K~es Popin
ga'nın katil oıahile<'t>~i. Paris polisi tarafından azılı bir cani 
olarak gürılel't'e aranacağı, yakalanm:ımak için en usta hi· 
lelere ba~vuracağı, cemiyet kaidtleriyle alay edeceği kimin 
aklına gclir<li? Yıllarca karısı, çocuğuyla sakin, muntazam, 
yeknesak l:ı!r mC"mıırun hayatını süren küçük bir insan bir
den nasıl c..ınavıırlaşır? Aslında canavarlac:tığı Wan da yok. 
O b:izı &ksi tesadiıflerin kurbanıdır. islediği cinayet bile öyle. 
Hayatın rüzgarı birden ters ylinden esivermiş, Popinga'yı bir 
çöp gibi ör.iınt' katıp sürüklemiştir. Toplumca hakkında tiırlü 
türlü şey!er düşünülen ruhi tahlilleri yapılan bu adamın bel· 
ki tek kt.?.Suru, haya?ciliğidir. Romanın Fransızca adı bile bu· 
mı göstc:wor: •Trenlerin Geçişini Seyreden Adam•. Dar. c:ı
~ıntılı hr.yatından kurtulmak, yabancı ;ıehlrlrre gitmek. karı
sından ba~ka güzel kadınlar tanımak, yolculuklara çıkmlk, 
her günkü ki~ili~iııin dışında kendine ba3ka kişilikler kazan· 
dırmak, yeni duygular, yeni izlemlerlc hayallerini genışlet
mC'k ..• Popınga'nın, azılı katil diye Paris şehri icinde sokak 
sokak, otel otel aranan adamın suçu buydu. Kendi de yazdı~ı 
bir mektupta şöyle diyordu: ·Deme-k ki btndenlz ne manyak. 
ne bir ~eliyim. Sadece kırkından sonra, istediği gibi, örf ve 
adetten, kanunlardan zerrt' kadar çekinmrdrn yaşamak iste
ren bir inc:anıın. Nihayet şunu anladım ki zaten herkes bun· 
lartfan knrtuıman riyakar bir 5ekllde çalışmaktadır. Poplnga 
sayısı be'l:i bınlere varan suçsuz suçlulardan biridir. Roman 
bo~ unca !J<'ta bir yazar bizi ger!,'ekten suçsuz bir katilin iç \'e 
dı~ dünya~ı boyunca do!aştırıyor. Onun islediği bütün bu suç· 
!arın, a!ı•rlı~ı bu delice scriivenin ebcbinJ, ruhi etkilerini, kt-
acası •g ..çek •i anlamak lstl'YCnlere \'erdiği cevap çok öz.· 

lü \'e ç'.>ı. manalıdır: •Popinga t·ebri bir gülli le gültrtk ı.un· 
ları ~Ö)ll'mek wrunda kaldı: ·Ortada bir hakikat ~·ottu ki, 
efendim, ii~ le değil mi?- dedi.11 

Yaşamak Hırsı'nın a~rı bir değeri de onun, Sait Faik'in 
usta kalemiyle çe\Tilmesi, onun lbize bıraktılı e.siz bir hatıra 
olm:ısıdır. Usta bir ~·aı.arın ge.rekirse na ıl basarılı bir mü
tercım C'lab!leceğini bu kitap bize bir dCla daha gö teriyor. 

-
SılN AT SAl'F ASI 

OKIJHLAHINAt 
18 T~mır.:.ız. Pazar günii \'atan'ın Sanat SayCası'nın 52'in

cI sayısı çıkacak, yani bu Sayfa'nın ilk yayın yılı tamamlan
mıs o!acak. Bi•indiği gibi, bu Sayfa geçen yıl bir Sanat Yap
rağı olarak çıkrnah başlamıc;, ilk şekli 25 harta dr\'am etml~. 
sonra, teı:it'i sebeplerden do?a~ ı, tek saylaya indiril misti. Yıl· 
dönümiimüzü hesaplarke'l tabiatiyle ilk sayımız olarak Sanat 
Yapral:!Cnın ilk sayı,ını ele alıyoruz. 18 Temmuz'da, bu fa. 
aliyetin yıldönümünü kutlamak maksadiyle bir öuı Sayı çı
kar:ıcağız Bu ~ayı münasebcıiyle okur'arımıı arr.sında hır 
mektup müsab:ılrnsı tE:-tiplemeğe karar verdik. İkı konu !•eri 
. ürli) oruz: l) •Sanat S:ı~ f:ı"ı'nı Tcrkit11; 2) ıSarıal Sayfası'· 
nın Sağladıkları.11 Müsabaka~·a katılm:ı/h arzulayan okurları
mız. bu iki konudan birini sc~·ecckler ve bize, 500 ita 800 ke
lime ile. çz.lışmalamn•z.ı yeren, yahut da destekleyen bir 
mektup (reya maka!~) göndereceklerdir. Gönderilen \'azı ar 
içinde, her iki konuda da en çok beğendiğimiz iki ya;ı Özel 
Sayımız'da yan~ ana yayınlanacaktır. Mrktııp (\·eya m:ıkale;;i) 
yayınlanan iki okurumuza telif hakkı olarak 50'şer lira veri
Iectktlr. Müsabaka yaZJ!arının en geç 14 Temmuz Çarşamba 
günilne kadıır elimiıe varmış olması lazımdır. 

j HARRRİNİ7, VAR M1 ? J 
TiYATRO 
~ 

* Almanya'nın Erfanı;en şeh
rinde 30 Temmuz IP54 tarlblnd11 
bcışlayacaıc ve 7 Ağuıtomı ltbdar de 
vam edecek olan Dünya Cnhn•I· 
te Tl)Urnları f"f'stlvall'ne t.c.T.B. 
Cf'ntllk Tiyatro u da dhet edll
mtştır. Bu dlvete iştirak etmek 
kararını veren Gençllk Tlyatro:ıu 
ilgili makamlarla temasa ı;C('.:nlş

llr. Bu anıda :.mıı qıttm Bakanı 
Cellıl Yardımcı "'" Dc'l'let Bakanı 
MUlı:errem Sarol vanıımda bulu
nacaklarını vaad etmişlerdir. Mad
di lmkAnlar temin edildiği talı:dtr 
dt' ilk d~ra bir tiyatro testlnllne 
memlchtlmlzclen Gençlik T1yaı

roı;u htlnılı: etml.$ olacaktır Al • 
manyada oynaıımasına kanır ve
rilen P. C. lllacno•nun , . .,ın Baş
ka olaraktır. Te 'filnt>'nln Dovrr 
Yolu adlı piyesleri Açık Han Ti· 
yatl'OIUnda. Anknnı'da ve Konra 
da da temsil edilecektir. 
* Sekiz yıldanbrrt Amertka'da 

bulunan n Yale tlntversltesl'nln 
Tiratro Bölümünden mezun olduk 
tan annra. Tiyatro •e Televizyon 
nlcnında baprı kazanan sırın nn 
rlm yaı:ı ııeçlrmek U7ere İ&ıanbu
la aeımı,ur. * Tine Yale Onlnrsllesl Tl.,.ıot· 
rn Bölümü me%Unlarından n Klı · 
(Ük Sahne aktörlerinden Haldun 
Dormt'n, suadl)'e - Çltteharuz
ıar cıvannda ciddi blr yaz tırat· 

"rosu kurmak için tetebbUsc geç
miştir. Gerçekleştttl takdirde, bu 
tiyatronun elemanlarını Tiyatro 
Dernel;l'ne mensup Ontnrsltell. 
amatör gençler t~ll edecektir. 

irin Deulm'ln de bu tlyatrOda 
r.aJıneyc konulacak ptyea!erden bl 
rlntn başrolünli oynamak lhtıma• 
U Tardır, 

RESiM 
~ 

* Beyaıı:ıd' da, Kııyum~u .:lfu
nd Paşa 'l«"dr ...... ı RHlm Galrrl• 
sl'nde, Utrf' ~'ftlntürk'Un, llhaa.ı 
nı Klulk ıtırk eusıeme nn.uı mo 
ttrıertı;den alan kumaş ve &eramlk 
de:enıcrlnden müte~kkll bir 6er 
ııtsı açılmıştır. Bu rergl $ TemmW! 
Paurteııl ı:Unüne kadar devam e
decektir. 

EDEBiYAT 

* TUrk Edebıraıını Yunan hal 
kına tanıtmak maksadl)le tertl.P· 
ıenrn konferans aerWnın ilk proır 
ramı &alt Faıı.•e ayrılmış ve ce
çen Pazartesi akfl,mı saat 20.30 da 
takdim t:dllml.ştı.r. Bundan ıcmra· 
ki konuşmalarda Halit Ziya Uşaklı 
rıı ile Haldun •raner'ln onat '8h· 
aıretlert ınceler.t'eek ve e:ıerlerln 
den numuneler okunacaktır. * \"1 \MAK ve ÖL!llHK - Te• 
kin ı:rrr'ln bu ısımıı kıaa b1r ro
manı yayınlanmıftır. 
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Mozart şehri Salzburg 
ve meşhur ~uklaları 

_ ......................... . 
• . ....................... .. 

• • • • • • • • • • • • 

Dünyanın en güzel operalarını, en güzel orkestraların 
refakatinde temsil eden kuıcla tiyatrosu her tarafta 

• • • • . 
• • • . 
• 

• • • • 
büyük rağbet görüyor 

. 
: 
• • . • ·······················-.. 1 936 Yl'ı yaz.ında iki) iııüncil 

do&um ·ıldontimiı, blıyuk 
müzik ve sanat ıtnlikleriy"e 
kutlan::ııc:f.k o';.ırı ı\vusturyalı 
botekAr Wol!gang Amadtuı 
Moıan ın do~du~u S•:zbu:·~ 
'thrin!. 1948 ı1<'n bu yaıı.ı üç 
d~!a zı artt ettim ve ü<ttü~ıl! 
ıki aya yakın bır müddet tıu
rarfa misafir kalrlım. Hl!'n1,.n 
butlin omrümti &'tÇirdi~:m I • 
tanbu'd;.tn onra en çok otu~
duC:um bu şırin \'e renkli .\ !p 
ka aba~ına ait zengin kU!tlir 
Vf .sanat hAtıralarımı her z.a
man zevkl e hatırlarım. Dom. 

Yazan: 

BURHAN ARPAD 
•• m,.~·rfanınrtaki Jtdermann mis. 

teri oyununu, Karajan·ıarın, 

Krıpps'ltrln '""la K"'appert
bursch·:arın idare eıli~i muh
lrşem senfonık knn.\l'rlrri, 
0:-.car Fritı Schuch'un biıyü 1 e
~·ici mizan:-.en·rrini, Vh·ana 
Dr\·let Opt"r.l ı'nın o ç;ığ:I ca
ğı! akan Alp suları kadar 

• Sa lı bu rg Kukla Tiya tru li U• !\hidürü Prof, Aiche r 

. .•..................... : 
pırıl pırıl \:e berrak !lt8'.i ~an
a•klrlarını t!la~en hiç bir göz 
\'e ku:ak unutamaz. 

Ama bütün hu rnuhtrşrm 

&an:ıt ı.iyafet:erinin, Salzack 
ırma~ının ça~ıltısının. Cafe 
Bazar'ıiaki kozmopolit sa!lat 
atmo.sft'rinin ve B:ırnck mima
ri ş:ı.hr!C'rltrinin viıcuda .ı:-ctir
diQ:i !=ialzburs(da, Drrıfattigk"ıt 
ıok;ılJı 1:'5 kapı num;1ralı av
lunun niha (tinrftkt mütevazı 
Störünüşhi bir b;ı, ka sanat a ('
mini hiç t-ır zaman ve l;.ı; 

kim.!.e unutamaz. 

l 913 yılında lif imar A:cher 
tarafınrlan tr is cdı en hu 

orijinal kukla hyatrl')sn, i ~ 
tem!li'ini o yıl eubat a:n zar· 
fında Şt'hrin Rristo4a 1 otpliıı· 
rlr \•trdi~İ ı.amaıı rl<"rh 1 a!3-
ka '1 (,'C'kmişti. Trm·nl c1ilrn 
<'Ser, Pı-1oı~rt'ın BastJ .. n \C Ba!i· 
tienne operası idi. Gcr.r.n her 
~ıl. mimar A·rh r'in kn\d't ·
yatrn•unu sür'ati• geliştirdi 
\'(' tanıttı. Bir mü<trlP 1 .sonra 
o.C1u Hcrm:ı.ıın Aıchrr, onun 
~·erine :etli v"" • Sa'zbıır;: Kuk 
la Tiyalrosı.ııı adını almı, o'an 
h<-)ru•, :'\foı:art'ın d'>~up YC'İİ$
ti~i ıc-hre !Ayık bir hUviyet 
vrrmP~"" ba larlı. 

Sa'zbura Kukla Tivaırosu, 
diA:er birçok kukl:ı tiyatro'::ı.· 

rından pek !ark't bir repc-rtu· 
arla. kli~ik o"Pr;:ılırr <lramlar 
\'P ma;;;al!ar temsil ediyord1..1. 
rııozar"ın rrtiıı;tifi B rock ril:'v 
rin atmnsf ri • S"lıhıırı:t Ku'< :l 

Tiyatrnsuıı ıçın vaı:;r•cılmcz 

bir ;:ın'arıe olmuıııtu. R p rtııa. 
rın en tok h!msıl ertıJ .• ., P~C'r-

1,.ri Shakt!tf'"'3rt"'in F'ırtına" 
Gotthe'n:n ıFau'"· G'ıırk"ıın 
·AlOatı'mış .K::ıdııı. liff,.n· 
barh'ın .savoy<1.'lı Çor:"ukları, 

~toıart'ın •Tiyatro Di"" ktörü•, 
• Ril.'itİ!'ıı ve R<ı:-.tır"nn••, • ı\ıı;k 
Yüzünden BAh('l\an•, R:ıi· 

munıl'nun •Peı iler Krılının 

F.lm3sı ....... dr. m. op ra \'e ~o· 
n1ik op<'r<ılarıdır. 

Bu tenı. ı '!'rln \·~rilrrrfl 
~aloııların büyiıklüO•i ~rıo .. 
1000 kisi arasında rlegiş bilir. 
Aich"'r'h1 z ngin kuklJ ~o·t k-

lh.itUn bü)"uk ıe b i rl e rde tabm ı n den çok fare yaşam aktadır . Bun lar h er yıl, mil) onlarca ton 
&!d a nın m ahvın a sebrp olu) a rla r 

FARE NES 1 1 URUTACAK 
BI ILAC KESFEDIL 1 

Bir dişi fareden 5 senede 6 milyonluk bir fare ordusu 
meydana geliyor. Farelerin Amerika'da gıdalara yap

tıkları zarar yılda bir mil yar Türk lirasını aşıyor 
................ ··-·-

Hotlanôall hıla:ın Ohschlııtr, b uldujtu bı r y pnı 
gun bınlercıe fa reyi 'okrd ıyo r. Bı l a:Jn i yukarda, 

lerJe bırhk te a:oru.yorsu.nuz. 

SIYf"llli nd t h"r 
avladılı fare · 

B ütün dünyanın boş b('IAsı fa.-
r,:ere karşı savaş devam e

di)or. Kapanlarla zehirli ~iye
ceklerlt', gaı:arla, bir.Oir teknik 
vaı;ıtayla hrrgün binlerccıoinin 
yokcr\i'mcsine ra~men, eene 
her yrrde, daima mevcut o,duk 
ları ıörülüyor. 

Bu savaş, c~rr Hol\anrla'h J' 
an O'ischla~er olmas~ydı, rla· 
ha uzun zaman ~ürUp ı;:idecek
ti. Olisch.lager'in buluşu. " ır .. 
lard:r devam erle g ... !cn muc:1-
dele)·e artık bir son vermek 
lA7.ım geldiğine işaret ett:ği gı· 

bi, fare n<'slinc kat'i darbeyi 
inrtirece~e benziyor. Bıi!ı:i:ın 
sonra, fare neslinin y~ry iıün

dcn ka'kaca~ına muhıkka( na 
ıarıy a bakahinriz.. FrJlı!l."'nııı 
iki yerinde, farelerin rn faıl;ı 
tahribat yıptı~ı sahalard:ı, i 
ki tecrübe ).ıpaıı Olischlager 
buldu~u cazip yem .sayesin-te. 
kt!;a bir ıam .. nda, binlerce fa 
reyi yoketmi~tir. 

Kii çiik l\l ourt, p i)·ano başında 
n· 

turne errlr ve telr,izyon '(it 

)loıarl'ın doğduğu ve fes ti va lteri ile m e$hur Sa1zburg şeh rinden güzel bir manı:ara 
ücretr razı idi. Ama Ot' çare 
ki böyle bir trk!ifin değerini 

kavra~oı.n olmadı. Şımıli ise, 
HC"rın:,nn Aich r"in kuklat;.rı, 

ikı ~ ı danl>erı senenin 8 ayını 
Ş:ma'i ve Cenubi Amerik;ı.da 

_;::ajmanlarıyle J::°' çirt\ orlaT· tııJ· 
ri k lan zamanloırını de, .~ 
\ilk bir kurlsivrt 1,. ba~ ı old • 
iarı Salz.burg .Iestiva;ınc ı! 

si} onunda salonun büyük!ii ~ü
ne göre •·e boyları 90 santıme 

kadar kuklalar varılır. S..ı.hne

niıı Leknik tcşkilcitı Jç t.ı m· 

Kukl:ı Anna P awlow a. ı Kuğ unun Ö lüınÜ• bal<'sinde 

Bu hususta fikrini soran !); r 
gazcıeci}e OJischlag,·r. far('ler 
hakkınrla enteresan bı:gi!er ve 
rirken, rliyor ki: 

•- Her birjsi en ~sağı yjr
ml ne ya ·ayan, son dtrrce 
şüphrci oL-ı.n, kendisi:ıe kurlı.~ 

l:an tuzakları, ck$ieriya e\'veldf.'n 
hisse,ten fare!('rle miicade,e 
çok güçtür çünkü Care'e.-, hcıy

vanların en zc-kisi, tn itimat ~t 
meyenirlir. Birçok mtitcha.11;c;1!';. 
ların ileri slirriüt?il gi~i. c·Cer 
yrryüıünde ins<tn mtvcut o!ma 
~aydı, yerine vekı\let e·i. c"k 
ye~anc hayvan cinsi fare· ola
c;:ıktı .. • 

FA RELERİN AVRUPAY..\ 
GİRİŞ İ 

F areler, yeryiizünrle, insan'ar 
dan daha önce mevcuıtu. 

Paleonto'.oji bi;ginlerine gört", 
tufanda !'\'velki fare cin5leri 

çok çirkin,1i; fakat gittikçe se
vimli ve güzel bir hal ardı. Bil 
yük kıtlıkların hüküm sürdtitü 
dcvir'.crde, H indistan'daki fa· 
reler, !illere hücum edere~ o~ 
!arı del& deıik bir hale getir
mişlerdi. •• 

Fardcrin Avrupaya ~·erle~me 
l.ri çok daha sonr.ıdı.-. l'k 
kah\·erenkli fareler Avrupı.'nın 
B~ltık s:ıhillrine yerlcşıiler. A
rarlan uıun asırlar ~eı;tı. Av· 
rupaya ikinci bir Car~ akını ol 
du; fakat bu defa g·~lt"n fare 
cinsleri siyah rcnkli:·d1. Avru· 
paya gri r<"nk1i farcıer::ı girn1e 
si xvııı inci asırdadır. 

Tarih kitapları karı~tırılırsa, 

eski devirlrrde, sel hali .. dr J<.OY 
leri, şehirlrrl basan nıil)on' r· 
ca farenin, kedileri, ~öpPkirri, 
l'şekleri, atl.:trı; hatt:i ın:-.anlar
la lkrabcr önlerine çıkan bü
tün canlıları krmire kemır: ye 
dikleri &örülür. 

Farelerle mücadrlt- :ıe dere
ce güÇSl', hunların ('oqaımal:ırı 
o derece koiıyrlır. Farıl!'!r kr1r 
kunç rltnecek bir ni:-o? ·t jç~rı
sinrte ço~a:ırlar. Bır rlişi f;t:-c 
üç aylıkken her. ererindP sekiz 
on yavru yapmak şartiyle, yıl· 
ria üç dört drfa yavruiar E~cr 
bir r~rc neslinin çoğalış mil\. 
t::ı.rı hesap edilecek olursa. '.;•i: 
akla durgunluk vrrir. Cünkü 
bu h("sa p üç yı:rla 2~0.000'i !.ı:l

lacak, ~~ seııe jı_:erisinrie ı!tı 
milyona çıkacak, on .!iene son
r a 36 trilyona varacaktır 

Farelerin tahribatı, z;ırarJa
rı hak kında yapılan istati!tıkl r 
oldukça hayrrt vcricirlir. ~1ü~<! 

hassıslar ı n tahmimiııe bAkıiırsa 
Fransada ıü•1rle bt$ f.ırfl, b'.r 
insan ın; iki fare. bir çoc;jun 
gırlası kad;ı.r zarar yap;ı1J( şar 
tiyle, yılda 20 milyon ton gı· 
dayı mahvetmektedir. f.ırrl .. r; 
İngilterede ortalama .jl)O mıl· 
)·on, Amerikada 1 milyar lira· 
yı a~an zar::ır yapıyor. Digr r 
memlekellerrleki ıararl1rının 

~ynı nispetle o\du~u Oü-;linü· 
lürse, insanların ııd;ıl:tnma:-ıın 
da, farelerin bü~·llk bir engel 
teşkil ettiği anlaşılır. 

Bu ıararları, dığer kork:~ınç za 
rarları yanında h~ç m s·ı-

F a.reler dr arıl a r gı bid ır. 11 Kral ra re.lf' r• '" r mri a ltında, kuy
ruk kuyruğa urerek ıruplar letkıl edtrler. 

dtın mü:eşekkildir. Halkın ;:;iir 
dü~ü sahııc kısmınrlakı ıcuk

ıa·ar, s· hncnin arkflsında \"!

ya üstünrle durup kuk ... - ar
tisılc-rin hareket \'e trgannisi
ni sa la)'an elemanlar \'e ni
h.ıyct sahne Onünıl ·ki orkes
tra mensupları. Son )'II arrla 
t.,,ıbik rdil n ses a:ma banılı 
sayesinde lc-m.sillrr t""nasında 
orkestra ve ses arti"li kullan. 
m ... k kü:Cetl berıara! rriiln1iş· 
tir. Zira s ... hnc-deki kuk a·arın 
\'l'Yfl orkestranın harekeıler:-
11c 1töre konuşacak, ~lrkı .:ıÖf• 
livr-cek söı \'e ses sanaU.drJa. 
rinı aksonmadan bir <tnıla ha· 
r• kel eılirml'k pek .lü<;IÜ. Lıg 
netofon St'S alma hanılı ayC"· 
sindr ı>PS, söı ve mu"'iki, daha 
ev\•rl lcsbit cdilmektP \' • tcın· 
sil e§na5ında ko'aylı'.d1 tt•kr;ır 
Janmaktarlır. Bu sav-~rle V.,·.·.1 
na Devkt Operasının ... 1 Ü'."l,;İ 

ses vr söı aııatçıları:ıın. Vi· 
y .. n~ fil3rmonilc orkes~rası ·e· 
ya koro.:ıunun kukla üy.ı 1 ro.;l1 

tPm i!'crine i~tiraki s:>I!~. n
makta, dış mt"mit"ket'C'ır ya
pılacak turnrlcr içi~ dıı çe~it
li yabancı mrmlckrt ri:·rrıy e 
bantlar haıırlanmakt1·iı:. 

Salzburg Kukla Ti •~tro!!•ı' 
nu, rıc yazık ki asgari btş yıl 
rlaha Türkiyrde ~örcnı.l .:-cc
~i1_ Ha;buki 1A48 rlr t:ı.nı" ı~ım 
HC'rm<1n Ai!'her, İstanhula ı?e
!ıp ıo • 15 '"" ı..ırfınd• 20 • 
30 t<"m·<il v rm, k ic:in çok mii
s~it lckli!lrr yapmı"11. Alman
ca. !ransııca ve ır•ı;ilizcr V('rc
cr~l temsillerin 12 kişi ik ar
tist, müzisyen le ttknisyen 
karlrosu için 5000 Türk lir ısı 

b<'sinde kalır. Pi:;li'.c't•r. Jct:tım
lar, l.iiğım boruları iı;,.risiıı le, 
C"Vi ·rin tavan aralarınıla, mul· 
!aklarda, hrmPn hrr yr"dc .ıo4 

}aşan fart"l,.r, clektriK kablola· 
rına. kurşun borulitrl '«l'Jnc;;.
ya karlar hrr ırYİ tahup elm!'tc. 
ı~ kalm .. ı, veba, fare •ıfü.,ü, ku 
duı, kol("ra aftöz. ıtpırc., l \'e
gaire gibı ttirlu hasta:ık~aıa •13 
bebiy"t verirler. Rıyo.ojı bil
ginleri bc;erıyeti n h ı$;:ünkü 
v;ırlı~ını rtiirı ·a kuru!.tu,CunrL1n 
b("ri farelerle daimi ~n; müca-
rlrle sayc~ınde sa~;::ını~ını ~iiy. 

lüyorlar. Bu dC'mektir k ı , i .
sant:ı.r fareleri yok "ı~mP-i~~ t 
taktirde, fareler insa:ıh· .. ı yoke 
decrktir .. 

YiRMi ALT! \' ı\ ŞL!\D.\N 
&ERi FA RELER 
ARASINDA 

yorlrlr. 

Fa ııs t operasında kukla Faust ' '<' 1flefi 'if O 

ları, hcp.,.inin bundan taımak 

iı;; n koştukları bu maddenin 
t('rkibi heııüı bir sır olarak 
.ı;aklanıyor. ~or\'CÇL<', Hındis -
t:..n"da, İngiltrre, Al manya ve 
Be!c-ikada ) apılan tecrübeler 
ümidin fevkinde netice vrrm·ş 
bir gun icersınde mi()·onlarc;ı 
fare mha edilmiştır. 

Hollandalı bilgin, bu buluşu 

nu bol o~arak İ!iitihı;al rttikten 
sonr~. pek yakında. biltüıı dün 
ya\'a Sf'\:kedcce~tni, bu suretle 
hr"r memlekette fare nesline 
son verilrceğiııi ileri sürmek· 
ledir. Bilgin henüz çalışmaları 
rıın tatmin ed•c-i o:madı~ını, 
büıil11 calışmalarının; bcşerıyc 

tin 1 numaralı düşmanı .Kral 
far<>lcri• )Oketmek gayesı ıüt 
ti.ı unü söylemektedir. 

ı h. ral fareler. insaıılıfı m;.ıh 
vrdebilecek kabiliyette olan ko 

na ku)!ruğunu ba~lıY 
mikrobu nakletmekted 
gün dünıada. alkol fıl' 
muhafaza rdılcbı'e n • # 
ları11 nın adedi otuı:~ı.ı 
Bunların hepsi, J.;,orli: rf 
lere sebep olduk·a n 50 

rülmüşlerdır. Di~er ft1 
bun 1ar1 beslemekle 

tirlrr. Bugün yer) uıii rff 
sı binleri bulan ,f;ıre 
mE"\'CUttur: diler fa~ 
medeıı, onları daı rn ı ,.ı 
r; altında bulunnur:1 11

4 
fareler• imha ('dılıtı t 1 
ba, kolera !ialıırıları!1 

~·· ~ı yokPdect"~ındrn 4 
he edılmC"m l' ı; biltil l1 ~ 
!imleri çalışm;ılaı"ırıJ,r1 
ll'~·e teksif ederek·k1!Li 
ni l-'t'ryüzü nden 

11
e lt' 

bir an önce çaresı 

Hayatı yirmi alt ı yaşındanbe ı_~ra . m:krobunu~ ıası ~ıcı_~ıd_ı: 
ri {art"ler arasında a:rçen kı. dı~er farelerın ku)ruk atı 

d ırlar. (ii 

Çe\'iren: s~ 
Olischlager, hususi surette yap 1---------·--· 
tırdığı, J.iibora:U\0 arlartnda dur 1 r ;v 

madan çalışırken bır yandan 
da ıöı.lerine devam edı)·or : 

- Fare, hay\'anlar içl"rsin -
de eıı kuvv(tli ha[ızası olan· 
dır. Yapılan tecrübelt"rde mü 
şahtde edilen h•r;kulAde hatır 
lama kabiliyetı, bh oloji bilgin 
lerini hayrette bırakmıştır. Son 
z;ımanlarda. fareler ilzt"rinde o
nJınal ara tırmalarda bu.unan 
\Visconsın tin:versi·esınd( n iki 
pro!e!'ıör de farelerin eıı k~n
~ık )·olları kolaylıkla şaşırma· 
dan tekrar &:C'Çliklerini ıöre -
rek, beııi m toılışmalarımı des
teklediler ... 

Bu Proft"sörh~r en b:\'.;ka, 
dün~ anın hemen her yerinde 
fartler ÜtC"rinde ı;alJşmalar 
bati mışur. Pek yakında, fare 

lerın topyekiın im h a!Jı~11 tem iıı 
t"dt"ctk daha hirı;ok buluş:arla 
k:ı.rşılaşacak~unız. Bu arada, 
Tulanc Üni\'crs~tesinden, Dr. 

Loh Sen~ T~ai'nin ('alışmala
rını da zikretmeliyiz, Bu bilgi 
nin ç:..lı~maları ispat etmiştir 

ki, fareler yük arabası, el mer 

d;veni. herh anıti bir yerden di 
ğtr bir yrre atlamak i('i n sa
lıncak kullanma.~1111 mükt"m -
mel biliyorlar. Elrklrik ecre· 
yaııı bulunan bir 5ahadan yiye 
crklrrini temin ttmek mecbu 
rİ\'etinde ktıldıkl::ırı za man. bil 
tÜn hileleri kullanıyor, hatta 
cereyanı kC'~iyorlar ... 

KRAL FARELERE 
DiKKAT! 

Q lir;chla2er'in fareltri orta· 
dan kaldırmak iı;in bul· 

dıı4u madden in umine •bni mo 
lin" denilmekt,dir Farelf'rin 
1ekıüel b•r ı n•iyakla yaklaıtık 

,,,ı~" 
YE Ni Yll.lN MAYO ~IOOEl,!.ICRI - J,rq«'',ı;al' 
kılı mode ll ı Fransa pl;ljl.ıırınd a hi lha a batık 

tarafından tercih edlllıor. 
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CAPRAZ KELiMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

;Ç.apraz ıı,nmelerin hıtledilmlş ~e&.llleriıı.l, bugtl11kl gaıctemıziD 5 ncl sayfa ında bularak ınıl'l) . 
Y k d .. aletten ıden bırı; AS) a dC\ et ... 

Soldan soga: u Ort on oşogıya rınden birı; Du unces ı \ eli· 
ı - Gelir' er: Bir çiçek: Dram rctkar 14 - So) 1 ı: Ctlzı: Bu-

l - AHupa ba~~f'hlr:crınden 2 _ Alet \C\a makine ile \'apı- ~tik Ş<'hır crımızden bır•n.n ha'. 
biri: lllı,·iytt; Sıı.ıltı. 2 - Kör; 

1 

lan i~ler. Mu°sanın arkad, ı: Bır kın ;ın olan 15 - Çalma, F.uı 
ll flç, Dıni ı.~rcıı; Bi; dı;nıı. t~~- nota: Fıııbo gıbi oyunların ne- mulıtckıri; Ça ı ma rne\ :uu. lo-: 
nrsı. 3 - Urperu; Çekımserh": tice merkC'zi. 3 _ Ha~ at surm k: Dil ilı :n : A ırd tme. l ı ~ı 
Yangın. 4 - Yazı ı huküm, Se- Bır ma~ mun : B r ebzc: Ful:cr kfıh, i rin. 1~ - B r nıda: So· 
n,.ltn.-c İstanbul la çalışını c- 4 _ Bar aklar: Bır a)ı' T zı nuı a kadar: 1 ıkba 19 - ~g
hircı ik mlitehassı ı; l<u mma. •fı'etl erindcn hırı; M~ktup. 5 -, ık: Klırıng; Bır m mlckct: Ka-
5 - Bır ma~i kabı; K,içük hı· Rir soru cdıtı: Bır mal><t: Sah- ra parçası. 20 - .\, ı )ması ; 
malların gcçıın \'3 ıta:.ı: Bir.k.ab: ınc artıstlcrl topluluğu: Gue - Çeıden çopt<?n ÔU\ar' S,ı; l'stu· 
Frııık ba) anı. 6 - Cet. ı~ırr.: nın fıkır .} azısı. 6 - Kurabı~ i n renklı mad e sürulm,ı~. 21 7 
1\lerha c: BU) tik şchirlerımlzden bnpı an bir ~tmı; Hukbmdar Budal ık· Enın: Su. 22 '"7 ~ı ~: 
hırı i - Sinema ftlmı cekınc rna 1 sull\ esi: Bir çıçck. 7 _ Av• upa 1 Coğr f}a tcrımlcrınden bırı: Bı
kincsi: Örgü ı~ne~i: ~1İ<.'danı i: baş ehırll'iin<lcn biri: Uz.ak ~a 7.İ bıze o1duğumuz gıbı sos~er~-~ 
narımı~ olan. 8 - Bır rnc)\.,, rctı; D ğirmcn. 8 _ T .. klıtçı sah şey: Perende. 23 - T nrı, U · 
Pır ... 9 - E~kı :'.llısı. ıl rın gü- teUr: Ha ret ni 1ası; Po'i ık 9- Bır Çin mc.sar o çlisü; Bır şe'ın 
ne i: Mutcallık 10 - Lfı de~- Bir nota : s:r mc~\a: Gt'çcr ol .. n ıkı kenar ara · Dır uman 24-
rının Sa.ı labad'ı: S rma.}"tıl:ır: tO _ Bır ~eşiı i enmiş dt>.·: Tarihi bir dc\le•: An ııın; B.r 
Yaıı ı ı ı Eskı l.\Imrl_ı_ların Ola); Bır arazi ölçu~il. ıı - P.ir cnıız ttkne i. ~C'ğerlıce bır ta~; 
bir mabudu: Bakan ık: Kume~ ~ 1 ına ide~: Bır \·emi . 12 -ı ıermının u a abıldt~ı ı•okta 25 _ 
h )\llnların ı.n biri 12 - Bır 'öndurme; Ek p Dokunulm"z Bır b çak: Kuru o~ıık \okul; 
çiçek! Kii adC': \ 'ckul t. 13 - ık. 13 _ Bıi)uk da\U; Eskı mı Rutlx-•lz nefc : Bır ta\la sa) ısı. 
llır lıarfın okunusu: ı·:{: .. merı'ik: 
Dı\'an aır'erimizıle:ı hır : Söz. 
l 14 - DuHııeı ıı etlerin kn biıi: 
L \kU: Korkak. 15 - n ~ 1: l\lıt· 

1 h~t Paş.ını ı urLılcluğu ) er; Ma
raz. 16 - Hir (•rşiı b.ılıkc:ı kn 
'ığ : \ç grıı u: l;)ôhr t; 1' ~r.a:ık
'a ııliıka ı olnı ~ ıın. 1 i - ı~ahuk· 

11 bir d niı har. anı: Ylı;ı;; ı: ·-
n k: Bır ~ 'ı: Satıııt Hl - Bir 
o:rnıuk ç<' ıclı: ,\kıl : llıı-ıı i i~a 
r t. ı O Bir r it kcrrste: Bir 
çn gı: K. b:ı bır kuma 20 - Ca· 
nak ):ılayıcı: A"agı: Bir no:a: 
Bır ha) \'anın erkel!i 21 - Bir 
nota: Pek fenn el ğıl: Rlr mem· 
tekd 22 - Herk i ı gözü önün
le: Bır uz\Lımuz: Se\gİ i 23 -
Eza; Gcmın n suraıini ö'çmeğe 

,·ara:.arı ''c uru uskurlu i ı>t rlc
nizc b'r:ıkıl.ın Alet: Eh 1 allp. 
24 - Yuk ek m<'mur; 1n_:i iz a-
.ıl t un~anı: Direktıf: Tepki. 

\'akınlar toplu'uğn: Bır 

mev~ım; Örnek; Bir şc)i başka 
hır &eyın ~trınc ıcçirme. 

ıa" O'rnn ıı karikaturl ti) - Polon,ıılıdır. \ ar5onda doldu. 
\dı GU)la\"'dır. hmlnin ilk hf'r.r• ı nl lnıu olarak kıılbnır. on 'aşında 
ha•atta "apa•alııız kaldı ı ndt'r r ı il ııun orljln.ıl insanlardan biri
dir \lrml )a ında J• h 1'apt)ur, :..ı adr<'~ 'kı llaı nı. du Sl.rıubour;'tA 
llrlioraıtr ·aııııllar ukııluııu bıtlrdl. GUf'lf'rllık \dpınab ha !adı . Bu 
sırr.da, çalı ııtı ı::azrıeııln bo ~tr hrlnl doldurmak için karikatür yap
mak 2oruııda kaldı inat H\zıındl'n alnt - '\t~ •rre kliıhünd<' U 
ı::un (!3rkı sö1ıı:ı11. nu sırada •l'rcf. lluuuır in :1ı.ıunt•I 1 hnll bir lo;ıtap 
ynzdı. Bundan litııru l9S? dr bır mizah armatanı ı.azandı. • \llın Cr
,.,,. ı,ımıı o 111111 F.nthlrn 1 t'>tl \all Jürhl tarafından <'il br rnll~a 
~•"'' oldu . Günu ı:ıınliııt• va.ayan. arı.ten trk slıtunlııı.: rr•me S.adu 
ılzılnin hn tıırlu•ünde fırın <•Ynataıı f,u-, •Karıkatürdf!ı de bık

mam yakındır!• demektrdlr. 
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efe!".ki ihtıUUde olduğu gibı ı:cne kendı.JU Uiüt· 



Dünya Kupası çeyrel< final l<arşıfaşmasında 
... ... ..... ._ .. 

Uruguvay, ingiltereyi 4 - 2 , 
Avusturya, İsviçreyi 7 • 5 yendi 

Bugün Bern'de 
Y Qgosl avya -

Macaristan 
Almanya ta 

B ezilya; Cen vre'de 
ımları karşılaşıyor 

Bl"'rn (l!Viçre) 26 (A.P.) -
1.:' .. uguay \'e Avu5lUr)'3 bu Un 
D~inya Futbol Şampıyo:ılugu 
turnuvasının çeyrek finallerin
de futbol ~porunun merak:ıl· 
rını her bakımdan tatmin edip 
h·ytrandan heyrcana ürü~lc· 
ytn :ıki ma(' nrticrsinde ga~ıp 

.$?'elip )arı finallere yükse·ımı~ 
!erdir 

Grten turnu\ anın ga ibi DUrı 
'.\a ... ımpıyonu Uruguay. yakıcı 
bir gün·~ altında. çetin ve 
hryecanlı bir oyunda in:ı'.t· · 
rr~·i 4/2 ·enmiş ,., lngi:iı.lt>• 

turnuva J;,ı katmışur. 
. .\ı;usturya, lsviçreyi 7/5 ınağ 

lı'ıp etmiştir B;ıştan ba.,a he
~ tc~n içinde ,_.eçen bu ma~ı ~rY 
r ·denlrr. st:ıttan oruncu:ar de· 
rrcf'sindt" )"orgun çıkmı,.lardır 

Kendi vatanda~'.arından ınü

t~ek.: il, takımlarını çı'.gınca 
~lkışıayan bir seyirci küt'esi 
t rahndan tutulan İsvıc:relile' 
1. ci ha(taym-:ta hemen hemen 
3 fakika zarfında 3 gol çıkaı 
mı~ ve artlk oyunu sigortala
mış ~ıbi görlinmüşl~rdir. Fak•t 
.\Yustul')a 1 ılar bit blr ıamaıı 
mücadeleyi e:den bırakmamı , 
9 dakika ıarfınd:ı beraberliği 
a~tadıklan maada 5/3 baı:.:ı ("Ç 

mişl.rdir. Bu maç 90 dakika 
müctcıetle ga~:ct hızlı bir lem· 
po ı:e oynanmış. tribünlf'rde göl 
~ede 35 dereceyi geçen h;ıraret 
\e h~yecandan bayılan yüz:ercc 
fıPbol m<?rak ısı tedavi edilmiş· 
tır 

l'ru~ay - İngiltere 
Şımdl Uruguay ile .\Yusturra. 

yarı fiııal"erde rarın npı:acak 
~la.rar:.Stan - Breı.ilya ve Al· 
manya· Yugo::ıla\)'a mac:larının 
~aliplerle k.ar~ılaşaraklardır. 

llangi takımın. hangi ta'<ım:.ı 
ka··ştla--aca~ını çekilecek kuı ':ı 
ta\ ın edecektir. 

Uru~uay • İngi'tere 1ru('1 da 
futbol kalitesi bakımınd~n fev 
ka. Ade bir o:. un olmıı..tur i g~ .. 
lızler ;;,ahadan mağ'(ıp c:ıkmsla 
r na rağmen ~ıllarcl:ınberi bu 
d·•tPCerie güz,.] bir oyun çıkar· 
n1anu~ 1.:ırdı. İngili1 hi.ıcum hat· 
ttnın en te~nik oyunrusu hu
ı::u~ sıcai!ı \e 39 yaşında oldu
ğunu unutnuı gibi oynamts. 
sık ~ık LTruguay müdafaa~ını 

mlişkül durum'.ara sokmu,tur. 
Fakat Uru"'uaylılar sıcağa da
ha faz•a alı}ık oldukları cihet:e 
daha ~i.ırat'i bir tempo tutturı
bi·m:oı;lerdir. Pastaşmadaki ..,,.
b( t de t~h'erindt-ydi. Uruguay 
jl · ;oli.ınü 5 ci riakikaria sola
c:ık Burges \·;:ısıt:ı!<iy 1 e kayd-:-t· 
m•ş, İngi"itler 15 ci dakikad ... 
bun:a ~antrfor Lo[th.1u enin bir 
ı::oHı i e mııkabc'c ctmi.,J~r-iir. 

Bundan ııı::orıra lJruguaylı'ar 
santrhaf \'arell \'e soliç CaCino 

va.s:tas le ik gol daha ç:karın 
ca İngiltere içın durum kötü
leşıniştir. 66 cı dakikada sol 
açık Finney İngilterenin go:
lr-rini ikiye çıkoırmıştır. Uru
~uay 4 cü golünü 77 ci daki
kada atmı~ur. 

Tak ı mlar 
İngi:tere: Merrick, Ron Sta

rıiforth. Roger Byrne, Bill ~lac 
Garry, B:l1i \Vri~ht (kaptan), 
Jim Dickinson. Stanley, ~at
hh\·s. ivor G'. o:ıdis. Nal Loftha 
use, D~n~ \\'inash;ı.\Y, Tom 
Finney 

Uruguay; Roque \Ia~koH. Jo 
se Santan1.a:ria. \Yıliiam fl!.ırti· 
nes (kaptan), Victor Adrabe, 
A. Ovalera. Louıs Crus, Jtt'io 
\ bbadie. Xavier Ambroi~e. O

mar ~Iigues Steiner (Avus!ur 
ya:ıı. 

t\vu tur~'a~ Kurt Schmidt. 
Ern!lt llappel. Erhard Kan pi, 
ı..,opold Ba"cban•lt. E··nst Oc,,.i ö, Karı Roller, Robert Kör
nert. t:n t StojaspaL Theodor 
\\·.ıgnc , Erich Probsl, .\lfred 
l\:ürner 

İsvi('re: Eugene Paı li~r. R. 
Bocquct A. '.'ieury. W. Kcrn~y. 
Oiivier. E:ıgtman, Char'.es Ça
sali. Char:es Anteneıı. Rog('r 
\Volanten, Joscl Uegi, Robert 
Bolman. J. Fatton. 

H1kem: Charles Faultle:-.s (İs 
koçya~ı). 

Buguokü maç 
Dünya kupası 1/4 tina 1 kar

şıla ·m.ı.~arına yarın da (bugün) 
de\·am edilecektir. Bu2ün Ber
ne'ıJe :\lacaristan - Brezilya, Ce 
ne\ rrde i~e Yugo~ıav_ya - Al
mansa takımları kar ılaşac.k
tı· 

3 "" 4 ciı k üme gül kuı>ası m üsabaka lanoa dün saat 16,30 da 
'fit hatp aı;a stadında ba. 1 anı1dı. ller iki k ümede d e bilhas ·a 
T"enerbaçeli atletlerin ü-;tün oldukları görülüyordu. Gü nün en 
i)'i dert>ce.lerinı 4 cil k i.i med e 1000 metrede ı~enerbahçeden 
\ "u k'ol!' l r.ser 2.52.2 ile \e UZUll atlamad a yine Fent rbabçeden 
Tco ınan (,'ak1r 6 m etre 11 ile yap tı1ar. 
3 t u kü mede f"enerbahteden ,\ ti l i Cenkmenio 6 m 39 luk de
rtl't-lf'rİ d ıkkati ('ekmiştir. 
Btyngluspoı dan \na"taıı;ya d ısin lSOO metredeki 4.:?2.9 luk dere 
ct't de fena dcfıldn, Resim ıırıklıil yuüek atlayaıı bır atle ti 
gn tl!'n~or. 

İ&viçreyi 7-5 \'enen A vu sturya takımı, 

cya; &UNDUZ CöZUYLEJ 

POT 
Yazan : Gündüz KILIÇ 

E skl bır fut~ol fe~_c :a~yonu başkanl~ğ~mız \."al·dı. Omuz:arı· 
na mes'tTiıyet yuk,ent"n her s··f :;:-ıhı mu\·.ı.[Cak olan1adığı 

ıamanı.u· hırpalanOı. l\lu\·a[fak oldu a:kış:andı. So ra Beden 
Tı?rbiybi Umum :\lüdüril ile bi ihtilifa dü~crek razifcsincıen 
C:<"kildi. Dogrusu çeki:dıği Sirada herke in göıünde ve k;ı.lbin
<ley<h. İJıli:Af umum ınüdürün bazı ufak tefek is!erde sırf 
mevıu:ıtın mü aa.d<:sizli!indeh hak!ı olarak fedtrasyon baş
kanının her dediğine •evt-l!ı diyeme-yişinden doğuyordu. Gel
gelclim o r..'i.in'.erde halkın vr nıatbuatın gözdesi o~an eski 
b<>ŞKan bun'arı etrafa, hepimize bamb;1şka aks,.ttirdi de ço· 
ğumuz um:Jm müdür(" garez bile o:muşıuk, Eski başkan top· 
!adıtı umumi semp;ıtiyle na~11: olsa g;ı 1 ip çıkaca~ını düşüne

rek bir ·~·a o. ya ben da\'asına giri~mişti. Fdkat diger tar3fta 
belki ismi onun kadar elüstün:lr 0 1 ma~·an. :ikin dürHst ve 
namuslu b!r vat-n ~v~ıidı \'ardı ki bütiin suçu devletin nizam· 
larıııı harfi\.·en tatbik etmt-ğe çalışmaktı. Nitekim \•ariyeti 
kavrayan biiyükler umum mUdiırü yrrinden kımı!datmadı'ar. 
E.;;ki baskan da iı;;tif:ısını geri alamadı \•e çekildi gitti. Blitün 
bun'.ar Dünya. futbol şampiyonasına ı,tirS.kimi:ıe pc:k az bir 
zamaıı ka!rtığı günlerde cereyan elti. ., 

F~derısyon ba.sız kalınca bir An e\.-"'Ve! çalışmaya başla

ma:ıı., lüzumunu bilen Ui\'i Yenal mu\'affak olmu' bir fede· 
rasyon başkanından boşalan yeri mes'u!iyetten ı.erre kadar 
Ç("kinm de" ~ır( iş:rr yüıüstii kalma~ın düşüncesiyle kabul 
etti. Şimdi eldeki imkAn'ara \'e zan1ana göre en iyi bir Şl"kildc 
Ç•lı~ıp ı~\.·i('reye fid,.n millt takınıımız ora.da Almanyaya 
mag:'üp o1ın:erince eski başkan •.A.nka ajansı vasıtasiyle ef· 
kıirı umum!~eye ihlisa.'ölarını an'atıyor. Her cümlesinde •Ben 

o: . .,aydım bu mağllıbiyet olmazdı• gibı:erden giı.li fısıldaş
ma!ar ~ıilen bu b ... yar,atı beni fazlasiyle üıdü. Eski başk.an 

ı:ribi o'guıı bir futbo: adanuna bu atızı hiç de yakı~tıram.1dım. 
Zira ktndisi pek iyi bilir ki henüz büyük takımlar karsı~ında 
ına~l(ıp 0Jn1amız hiç de facia değildjr. Nitekim onun zama
nında cıa ~akımımız İspanya:ıtara (4--1) yenİlİ\'trmişti. Kabul 
edelim ki •.\nka. ajansına kendini futbolumuz i('İn bulun
maz bir •Ziimrilıil Anka• kuşu gibi salan hazret cidden Tür
kh·erıe fu~boldan anlıyan yegAne insandır. Beyanatında bu

yurdutu ıibi Almanlar p~kilA ~·enilebilirdi. Öyl~y~e ufak 
kapriııılC'r yü·türıd"n !utboıumuzun başından ('ekilip Türk ful· 
bolunu bir uCerd~n etmesi aünah değil mi? Eski ba kanın fır
ııı.;1.t bu fır~a·tır diye elkirı un;ıumiyr-ye kenrlini aratlırmağa 

ça:ıı;ım•sı hiç de bo~ kaçmadı doğru. u... 1 
Zira et:"e-r lAzım~a bu mil:et nasıl olsa onıı arar bu:ur .. 

Fakat \·ine bu milll't fır'1atçılardan da pek ho:;:anm.tı. 

İTALYA'N N MAGLÜBİYETİ 
MECLİSE AKSETTİRİLİYOR 

Roma. ~6 AA - !tal)·ın 
'lı:li takımının dün)·a futbol 
.. ;:ı mpiyonas1 karşıla~ma..ların
da uğradd:ı çifte mağlübi)et 
italyan Milll MecFs!nde ba· 
bis me\-zuu edilecektir. 

Filhakika Ncnni'nin Sosya 
list Partisi üyelerinden Ores· 
te Lizudri spor ve turizm ve· 
kilinden )'azılı olarak ~u su .. 
ali sormuştur: · Kanaatinizce 
~t:Jletle-rarası Spor milsaba· 
kalarına katılan bir mcmle
ke-t:n presti j i bu müs:l.baka
larda bahis mevzuu olabilir 
mı!· 

Ru suale müsbet ce,·ap \"C· 

ri~diği takdirde Mebu• ! tal· 
ran ın dünya futbol sampiyo
nasına katı l ma.siyle ilıili or
;aniıa.syon işin:n' bu kadar 
mühim bir vazifryi ba .. arma· 
ya muktedir olanıadığını mu-

ttıaddıt defalar ispat etmiş 
bulunan İtalyan Futbol F"· 
derasyonun.a hana;i sebeble 
tcvdi ed:Jdiğ:in:n• açıklanma
sını istiyecektir. 

---•o---
Dünya kupası maslarının 

hasılatı 

Zürich. 26 <Türktel) 
Dlınya kupası maçları bası
Jatının büyük bir rekor teş
kil edeccgi anlaşılmı~lır. Dö
mi final ,., final maçlan ha.· 
riç olmak üzere s:mdiye ka· 
dar 320.000 seyirciden 1 m il
yon 680 b~n Türk Lirası tu · 
tannda bası!at elde edilmiş
tir. Tahminlere ~öre matların 
sonunda bu rakam ÜC: m:t· 
yon Türk lir.a.Slna vaklasa· 
caktır. 

• 
Puskas, Macaristan 
Brezilya maçında 
Oynamıvacak 

Solcure. 26 \ \ Dünya 
futbol şanıpi)·onasına katı· 
'an ~tacar milll tak~mının dok
toru Kreis, :\tac;ı.r takımının 
kaptanı \e sol içi Pu.skas'ın 

durumu hakk·ndaki sualleri 
tı-vaplandll"Arak ~öyle demiş· 
tir. 

•Pus kas paırır ~Üııü y pı
lacak ola" )1acar stan • Brc
z:lya maçına çıkmıyac..ı.k Ye 
yerine Palotas oynatılacaktır 

Palotas'ı santrhaf o'ar:ık oy
naı.:ı.cağ!z \'e bu me\ kide bu
lunan Hidcgkuıiyi ~ol içC' gt'· 
ıirtceğiz. Bu suretle takın1 şu 
kadro~·la s<ıhdya çıkaco.ıkıır 

Grosiıı - Buzansk, Lantos 
• Bo~·k. I.oıaıı Zc:ııkarıas -
Toth, Kocsis. P;ılotas, H:
de.:::kuti, Cıibor' 

Bugüı1 bir gtıintı yapan 
Puskas'·n gayrt ı:ı;üçlükle yü
rüdül:ü ve topuğunu )·ere 
bast.ın:-d•"• ... K :1 ~ \l·ı· 

maaf:h Dr Kr(':S bu oruııcu
nun p..-k rakıııda ;yile~ecr~:
rıi ,., m:ti takımda t:"sk, y('
rini alab:lr-<:P)tiıı sö'.1- l,·ıni ·ıır. 

1'ann Cinallrre 1.. a l ac:akları 

tahmin olunan takınılar 

B·rne. 26 .\.A. - Yugoslav 
tak·m:nın idarec:si ve scçici
lC'rinden Dr. K ravic'in kanaa· 
tince J-·ar~n final kaı·~ılaşm~-

.. .., , ... , '· ·•c ,,_ 
hr: 'Yu;;::os'.aYya. Breıily;t, tT
ruguay Ye .:\.\'U~:urya. 

Dr. Kr:>\'İC, 'la.carların n('
den Brezilya'lılara mağlup
olacağıııı zannetti~i sualine 
cevaben ~öyle dem:~tir; • '1a· 
carlarla Brez:lya~ıların foı 

hatt. oytıncuları ayni kıymr -
tedir. Fakat müdaraada oy
ne1}·an oyuncuları, Brezilyalı

larıııkine kıyasen cvsa[ bak:
ınından çok a~ağıdır 

Gayet parlak olan Uruguay 
takımının gc~en y·l yap~ığı 
gibi bu yıl da İngiliılcrl \en
mesi b,.klen<'bit:r. Çünkü o
}.-unculan daha süratli Ye can 
lıdır. 

fsv;çre·ye ::;:eliı.ce, İıa1ya'yı 
yenn1ekle bir mucize ~·arat· 

nıı~!ıa da A' usıur) a1ıları ye
n(CCk nefe~ \ e ccsare•e ııı::a

hip olduklarını zanr.eımiyo
rum. Takım1n1ıztn Almanları 
yenebileceğine emin:m. Çilıı

kil Alman müdafaasının Tiirk 
takımı kar~:sında ay,.t bo
zuk oyuıı ı;~kardığın gördük.• 

B. T. Ankara bölgesi ten is 

birincilikleri yarın sona 

eriyor 

A<ckara 26, \. A •. \tıka 
ra bölgesi ten:s bir.ncılikleri 
maçlarının çift erkek \'e tek 
bayan Cinai maçları yap:lmı. -
tır. Bu suretle dün yapılmış 

olan karışık maçı ile beraber 
tek erkek hariç bütün müsa
bakalar netic(lenmiş oldu. 
Yarın saat 15.00 dr trk erkC'k 
finali Uğur Sevindik ile Ars· 
lan Das arasında oynanacak 
v,. bu !iUretle bölıtt" b:rinci-
ı: ihayctle cek r. 

Tenis final maçlarının 

neticeleri 

Çıft Erkek: 
(Kemal 0.ş - Cıhat Oz

ı:renel) çiCıi nliicadelcii bir 
n1açtan soııra <Uğur Sf'vind;k 
- Erol Bole!) çi!ıini 3/6. 
s ·o. 7 5. 4/6. 6/2 y<n<rek 
çift trkek bıriııcisi olmuşlar
dır. 2.3 saat sür('n bu maç 
son senelerin rn t:üzel çift 
ınaçlarından biri olmuştur. 

'f ek Bayan: 
Milsabakalarının tek bayan 

f·naı karşıla~masını İfakat 
Toros az:mli çalışmasının ne
ticesi olarak bütün gerıç ra· 
kiplerini yenerek Ankara tek 
b ... yan ~amp:yonlugunu al mı. -
t•r G. Gör.en~ ikinci. olmu,ş· 
tur. 

1 iSViÇRE MEKTUPLAR! 1 

TUrk l\l tlll takımının 7-2 tık ma~ ta çıktığı k a drosu 

Al ' 
Bernden arkadaşımız 

NECAT TARKU 
bıltUrıyor 

• 
Bu nlaç da ( Berndeki ilk 

ka ~~rlaşma ~ib·) hiç )'Oktan 
ve maale:;rf ı daıecileı-in bil~i· 
sıı.I:ğiııdC'ıı do:ayı açık fark"' 
l;ı ne•icdcndi, Turgay, Suat 
\'(' Burhanın ne s•btp1e ıa

k·mdan ihraç edildikler.n i 
anlan1.ık biraz zor. Suat ve 
Burhanın )'Or:~un olduklar -
1 1 bir an iç:ı1 kabul edelim, 
Turg .. y da n11 yorgundu? Bu 
ikincı \ ınaıı n1.aç1 g:östernli'> 
tir k, Türk futbolunun ıayıf 

ta,afı dr(anstır, Gerek tckn:k, 
~l'rekse t,ıkıik bakın1dan mü
daf: \C haflarımız kifayttsit· 
diri, r. \1uhakkak k:. .\lmaıı 

muhac:nl hatt· noım.ılin üs
ıiindc oynuyor Fakat, bu o 
yunu !!Öslcr1:biln1C"sine ıck 
3L•beh. bilhas,;ı ık~ bekin ~:ınt 

ra çizg·sıue k.1dar ""k•p Klodt 
vcı Scha('fer·i11 süratli inis!e
r ne ka ·sı koyma ;mkA.nını 

pe~:n.·n cld,.n ç~karmala.n kar 
şısıııda, .\lmanlar;ı istedikle
ri ~ibi defansım•ıı ::tcçn1ek im 
k3ııı \'erildi . B··rnde'de öyle 
id;, zu .. h maçında da hata· 
lar düz ltilmt"di. :\'manların 
defansı çok: zay·f olmakla be· 
rabcr ıaktik H:bariyle biı

drıı üsıüııdii. Cs:elik for\·cF· 
mi1dtn saderc :\ecmi ileride 
kalm·ş \'aı yı:tte, Posipal'ı 
çok ~üzı:-1 OY<ı. 1 arnak1a bera
b· r <hele takım 10 kisi, kai-

l dıkı<.ın ııı::onr:ı.) yalnız ba~ına 
faı·a ;ş gör<'nıed:. Posipal'ın 

Nrcnıiye kaışı yaptı~ı favu1-
lerin haddi hrsabı yoktu. Hele 
bil" rtt"fas:nda .'.\'C'cminin ka
sıklarına dit: ıle vurma~ı se
)·irc;:er n uzun protestoları

na ~· beb oldu. Ha[:ayıma k;ı 

dar 3 : 3 durumda olmaınıza 
cııg('l, (yaıı hakcn1in müda
h.ılı < lizcrınc) hakemin Lı-f· 
ter'in artığı \'r r-v\·elA n1ute
b r addcıLgi ~olü (top b:r 
\Jm;,·l oyuncu~und<ı.n geldigi 
ıç;n of:ı<ıyt me\'zubah:s ola 
mazdı.) :ptal t:•mesi Ye bir 
penaltıy~ Yrrınemesi (Lefler 
top'.a ı:;ole ;tiderkl"n arkadan 
b;ç;ldi), •opu haraya kald.
rıııca \lmJn d<"fansını alt ü5t 
cd<'n dört k:şilik muhacim 
hattın1ız (her halde talinıat 
grrrğince) yerden oynarken 
muvaffak olamıyordu Bu 

Attığım ız bir gol 1\Jman kale sinde r}, 
. . . 10ıb 

maçta bizimkilrr de h:ç değJ
s~ 4 veya 5 ,e-ol atabilirdi. 
Buna mukab:l birinci ,.e :kin 
ci Alman gollrri sırasiyle 
Rıdran ve Nacin:n dikkat" 
~izliğinden ileri geldi. Turgay 
ile oynanmış olsaydı, bu maç· 
ta her halde 7 gol yenmezdi. 

İsviçre gazeteleri. başta ZU
rih'te münteşir ·SPORT• ga
zetesi takımımız hakkında ;:;;· 
tayişkii.r teııkid yapmakta re 
r-ı.cümlc: şöyle demektedir: 
Aferin cesur 'Türklere! Tlirk 
lerı mücadeleleri \'e şanssız 
;idf"n matı sonuna kadar oy· 
nama cesaretinden dolayı 
tebrik etmek llzımdır. Tak•m 
hakikaten şanssızdı. Erv~ıa 
bedalaca 5 dak:ka içinde ye-
dik1eri iki ;ot. sonra Sdy1l· 
mayan ilk goll~ri, nihayet 
bundan maada Türkler b:r 
çok müh:m fırsat kaçırdı . On 
oyuncu ile ve bC"klcrin kötü 
yer tutusu karşısında fazla 
b;r şey beklenemezdi. Buna 
rağmen mücadeleyi bırakma .. 
dılar ve oyunun sonuna ka
dar uğraştılar. Ahali de bu 
hususu (çok yerinde ve hak· 
lı olarak) takdir etti. 

Türkler basit - be lki de 

fazlasıyle basıt - bır ·ıh•~ 
nümunesi gös:erdıler. B1 ~ 
f:ırvert çok süratli v_c bJ>°rtt 
oyuncuların kabii;yru ..-.eı· 

1' <'" 
vericidir. En e\'veli r'Sıl ~ 
tin·i zikretmek isıer:Z. JJ'l ı.1 ?1' 
~·uncu ~akımın eo iyi .rıı ,ı · 
cimiydi. ~.\ iman def:ı~S· ı.ser~ 
lak bullak tttiği g b':0~co••. ya birkaç Alman O~ 1rJC1 

na karşı topu tutarak ıt1 :ftİ 
rd• d' 

dan arkadaşlarının ya usı• • 
:;ıclmcsini sağlayış t~rıı 1' ,ti~; 
ca idi Bu oyuncu b·~ç~ /. r 
mat'a.• b:Jiyor Ye o)

0 ,i <a', 
b . h .k C ppens ı·O' ıze o an a. o t r111t1 tf 
çika santrforu) h~ 1 

bele. 
Lt-fler ve ~lustafa 8 ,,..,~, 
d:klrrimiz oyuncular Jt l'.I~ 
dadır. Zaman zanıaıı J1'rı 1" 
dC' ıekn:k b~kım~311 seıe· ıı;L 
oldu~unu gosterd.. ~"' r 
diğimiz bir dcfa~sıa.rık~ ' ' 

k 'k g<'' 
bu ~ere~ ıe "' • ~ id ''" '' 
tik bakın1ından va Ut'"'~ 

Fakat bu Türld• ' ~., ı" 
le etmesini bi1iyorb1~ıı: •'-' J 
1ı şekilde magliıP o o• td'ı 

Bu tenkid her b•' ·rJ<" 
:;e \·ı 

futbolu hesabına 

bir şeyd:r. 

Bir Alman a k unnda kalemize gol olınak uıere 

1 ,, 


