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yardım arttırılacak 
~erika, askeri ihtiya~Iarımızı karşdayaeak SOO 
~Yon dolarhk te~hizatuı tesliınini hızlandıracak. 

Bu yılki yardıın 740 ınilyona ~ıktı. 
Amerika hükıimefi, önümüzdeki mali sene içinde Türkiye 'ye iktısadi 

yardım tahsisatını temin için kongreye müracaat etti 

'Vvashingt9n'da Türk - Amerikan görüşmeleri 
hakk~ında resmi bir tebliQ neşredildi 

f Ga:eıemi% B11gii11 j 

14 
Sayfadır 

~4SBAKANI NEW YORK'TA '\ ash inglon ~ - 'l urk • .\ merıkan goru:me.eı ı sonunda bu washınsıon'dil 
Anadolu Ajansı 

1 sabah Doğu Amerıka saatıie 10.30 da i.\1agıdaki mlisterek 
Ba~bakan Ad.il an :\leııdere Birle ik Amenlıı.a ~a\ unrua Bakanı < harlts \\'il· 

~ 
~~:on Menderes, ita/yayı üçlü ittifaka dahil etmek lüzu-

" "'e Orta - Doğu' da bir boşluk bulunduğunu söyledi. 
~t / \' As o~iat•d l'rr•ı 
lıtıııı Ork, 5 - Ttlrkıye Ba:,.bakcını .\d· ı fında takriben 200 mi yon do:ara b<1li~ ola- , 
~~ıı ~rcs bugun Ncw York'ta yaptığı c~k ackcri yardımın de\ aın cd~cegi hu~usu1 ıle • \' ada, Ankara Paktı namı:ı; ıe anılan sı li.h \ e a kcrı 111alleme tcslımatının hıı an· 

ıı ,unan • Yunos'av ittifakının her ba- dır:'a t'<1ğını Turkiyeyc trmin ettidnı ~öylC"· 
llıu • 

, d ın u Ve şa:ı;anı arzu olduı:unu. mı-tır. 
t bıı ıttifaka dahıl dmek timidinin :ı.ıer:dcre bu sabah Wa hinı;ton'd;ın ag· 

'c lf toy emı tır. Ba bakan .\mcrıkan lam r ctıcc er \e teminat ede ctmi~ bulundu-
'l.rıda.rıcı:ı; .. i temsılcı cııne H•rd ğı öğ· ğu h:ı'd" a)rılmıştır. 
4 tı c ~aptığı konuşmada, Tr.e tc mu- Bu .,unku toplantıd.< m•m'eketiyle Paki · 

' ~ r ha] çoıı csi bu unma ının İl ba- tan •11 ırd .. kt ana madan bah rden Başba-
1 tı k 111 mumkıııı kıl ca ın o) ka bu ıııt ımdı ha c futbo uha anııda-

( d kı b.(') benzcdı~ını, iki kale dıı cğının ara 
, ~\lct ad.ı.mı \'ugo a\~a Tuıkbc 1 sın<ia b r bo, uk nıe\cut \>lduğuııu an .ıtmı 

aııenun ara ında urıbn etraflı ant.ıs- ı fak;ıt a11la'<mıının i'tikba' icin s•kı işbir'ıği 
~ nı be ırtmıs. u~lu muahcdcnin im.l;.an arı sağla~ae:ıgını \'c kale dıl'ckleri ara· 
•ı::~eilnın gu\en ık \c ı~bır.iği o:. sındaki bu bo.,·u~un doldıırul~bi'ceeğıni , bu 

ı Soıı ·3 'c demi~t.ir kı: 
l;ıı111 derecede oncmli bir nokt.a, itli· yolda ümitler bcslcnildi;inl, kale direk'en 
·~ 'Ilı 1 tarnanııyre tatbike koymak hu· arasındoıki boElukta bu unan memleket 'erin 
~lld Utabakattır Orl!dogu mem'ckrtleri oldul'iunu sri)lcmi~ ve 

ttcı .• 
•ıı•ıc ' Arnerik .. n hilkumetı lıdcrle· dcmıslir kı: 

1, \ı,>~b~oru mc'erın, ga)et ia}da;.ı o:- •- Pakta iltıhak edere:. olur'arsa, o za. ' 
, e tıeıu ngton'a yaptıgı kı.a :uyarctten man bu l3PI sağlam bır kemer o ac .. ktır.• 
~- cJcıe enıldığinden çok daha önemli liccacrc.s, bu gıbı pakl'ıırın önemli müs· 
~:ııı0..._. Cdı!dığini sö~ ıcmistir. Basba· terek menfaatler mevcudi~ etinden do!!duğunu 

er idare inin gelecek 12 ay zar so~!c_mi tir. 

~ "•kırköy Jandarma 
~"Y~ ntaıııııa izin verildi 
~loı:b?~nu' ndaki hôdisenin.30 şahidi var. Savcılık tah
~ıı b~ırışti. Resmi makam /ar tahkikatı gizli tutuyorlar. 

Q iti 
~ llc) n" .• 1 d ır. 1 . 1 d b Cec .. unu Zcy- ıJar kapalı bu un u ,u çın t;ıh. didi ile kaçırdıkları Xaı'e a ın· 
r <!Ukk~kondu ar ma kikatın siır'atle ıkma i mümkün daki k.ı.dının Y.'ior~:a civarında 

den nı~ l ıkılınak o amamaktadır. ı torla ırzına ~cı;en Incir'i Tank-
lı ~ lld;ı Jand:ırm:ı- Gazetemizin hadi eyi haber a· a~ar taburu~?a~ ~ıu~tafa pı;· 

d, trıfst :ır arbede ı ıp Ze\ tin burnuna muhabirlerini 1 mırel, Rakırkoy Jandarma hırh
~Ial';ın l •• Arbed· gonde~me inı mutc:akıp, l. tanbuı I ğindcn Ahmet Yardımcı. .Mch-
1•1\ılın ikı Jantlar· Jand.ırma komutanlığından iki I met S:ınba) ır'ın tc:\ kif c:dildikle-

~l i', '
1
hh1 durum uba) d.ı hadı e yerin'" gitmi5lc:r rini bildirmi tik: Savcılık sanık· 

Ilı lıırı hl . dir. Arbede~e ,:ahit olanların ı:c 1 ::ır hakkında da'a. ,a5tığından, 

VERDIGI BEYANAT 
ıon ile görüşürken 

tebliğ ne redılmışW'. ,--- k M d b •• , Turkı) c \ c Anıerıka huuınet 
lerı Başbakan \dnan l\lendcrc ' 
m, Wa-hmgto"" »PhC• ,,,.,..ı Başba an en eres ugun 
ren dola~ ı kar.ılıklı memnun -

luklarını ifade C'dCr'er. Bu 'lı· I T .. k • r h k f d • o 
\ arC't, Turkı) c Ba bakanı ılc ' Başkan Eıcnho\\cr, Dısı~·eri ur ıye ye are e e ,, r 
Bakanı l>ulIC' • S:ı\lınma Bakanı 
\\'ilson. ~abancı faa 'iyetlcr daı· 
re ı Mlidürü Sıa :;en \e diğer 
yiik ek riıtbcli Amrl'lkaıı r ca· 
line hı-r ikı mcm ekeıı alaka -
dar eden nıes<'l<' eri ıırız \ ' C a
mik miız:ıkcrc Nmck hu u~ııııda 
kı~ mrlli b r fırsat teşkıl etmiş· 
tir. 

llaşb:ıkan, bu zı.}arcıi e nnsın-
1 da u,} nı zamanda. d ş s yascıle 
ı,tigııl eden <'ncumcn erde faa
l ~ c• ı:o trren konı::rc aza ılc de 

mrunıı ... a: 7 :o-ii: l ılc) 

Eisenho,ver ile ·Dulles, Tü rkiye'ye askeri ve iktısadi 

dair teminat verdiler yardımın· devam edeceğiııe 
~~---~~---~--~ 

ilı11eı•ik1t lideı·leı•i Tiiı•ki ye'yi eıı a~i11ıli~ istikı·aı•lı 

ve fJİİve11ilir 11ıiiıtefik sa ydıklııı· 111 ı 

• -- \ '>Cutcd rrc s \ 

\ 
Ncw Yol'k, ~ - Turki~c hG-

- kumet bııkanı Adnan ?ılendem Bac:muharririmizden : •• 
ı ~~~,~;n~~o°o~: ::~!: ~~ ~~; _..!__ ____ _ 

Dulle ·ı.. ~aptığt mııı.ıkercler KURULAN TEMEL 
mutcakıp bu sabah uçak a N w 
York'a gelmıs ve doğru~a Wa • • 
dorf Astorıa ote' inc inmi tır. MUHKEMDiR 
Menderes, mcm'cketine hareket 
cdeccğı pazar gününe kadar ora- New Yoı k 5 - Mendcre!in 
da kalacaktır. Ameı ıka zl) arcl mcmleketın ka 

A~ocialcd Pres.s'ın Washing- <le. ını dcgı"tırecck kadar mJ· 
ton'dakl diplomatık muhabiri B. h m b:ı5arılar a ona crdı. Ame· 

1 
r. Mc) er. Ba~\"cldlin W .ı~hing- l'Jka ~ardını n ıı~etının değış • 

<Denmı Sa: 7 Sü: 3 del 1 tDcumı ~a: 3 .Su: l de) 

Tekstil işçileri grev 
hakkı istediler 

Dünkü kongrede işçi Sigortalan şiddetle tenkit 
edildi ve veremli hastalara lôyıkiyle 

bakilmadığı bildirildi. 
İ .. la~bul 'l'ekstıl \e Örme Sa· ı nu anlatarak ı~Hrcnlerı tenkıt 

na~ ii l~çi!eri Sendika~ının dör- cıınış'erdır. 
düııciı Genel Kurul ıoplantıs:, Issızlık sıgo tasının kı a u • 
dün de saat 10 dan iti haren es· ı manda ihdıı.sınıı ) cnı darc .be

Tarilıi Kırkpınar güreşleri 
lıugüıı soııa eriyor 

ki EminönU Halkc\'inde çalı$ -
malarına de,·am etmiştir. Gün· 
dem mucib'nce dunkü toplantı· 
da. bir ~ün cn:cl okunan rapor· 
!arın mıizakeresi ~ apılnııs 'e i ıenkitlcr ak~:ını ı:eç 'akte ka· 

Bütün kategorilerin finalleri yapılarak derece alanlar 
belli olacak 

dar de\ am etmiştır. 

'4\' lda. 1 g1scnın tah· cc tekrar ifade eri alınmıştır. (Ul'\3nıı S:ı: • Su: 2 de) 
Ot,~ltı o•u C:lll de :ıd:I Dun bütun araştıı mamıza rağ· ~----------
~·~l.darı f nnıaktadır. men re: mı makamlardan malCı- llu u'i .)luhabırlmiı t mail 1 

Toparlak hildıri~or: 

1 Söz alan dcleıelcr konu ma· 
la rında. istib'ik kooperatJfi ku 
rulmasının !iızumu üzerinde duı· 
mu~. tierctıerın diışuk olduğu· 

~----

ıı "-dfzla olan hA mat a·amadıgımız bu müessif ha-

~ ıı ~cll'ıışt·iYeJc celbe di enin ne: sekilde nihayc:~Ic:ne· 
~. •ı <!o~r. cclli merakla beklenmektcdır. 

... , ~ttcs1 !lısı~Je re: Kadına tecnü1ün tahkikatı 
\= ~ ~ununc ka- B.ıbı;elie\'lerden tabanca teh· 

~ - -------------------~ 
~ -.'_stişare meclisi 

I~ .~ ... 
~9o,~ .. ulaeak 
~'ııı~l'tıe/er; d ·· ı ·· k · t"f k llıQsı sonun a uç u pa t ıt ı a tntn 

S ko!arlaştı. Mareşal Tito 
ı,4" elanik'e gidiyor 

~ t \' re ı 
l •l U~os ----·-------

bq 'l'ıt0 av devlet ı D p . .
11 ~ıı ~k all"ııı~ Yunan • yem 

~ ttcıll' t Se A ıre'den • • 

ı~ıı . 'l'ıt llık·c h.ı- M.. bb" H ı· 
ı \ ltt:ı.ı~· J:1~0 da" uf ese ıs eye ı 

tı~tı .. ra 'a • 
k~1 <\. ıı.)d'' ctj Geçen ay ~ apılan 1954 mil!et· 
~ ı: ~l -.... \' ~c:kıli sc:çim'erindc şchl'irni:ı O. 

• t ~ttş;ı l' 11ı:os av P. İl başkanı Secml tc:,ş, ll ida· 
t'.' ~-,t~d•tıı/1° Kraı re Kurulundan Se~fi Göğcn, 7.i
.~ 1 ~ e <la\' c'yı \ u- >a Kokturk. D. Zakar Tarver is-

~ ~'*~ıı:t ~tınış· lanbu'dan. Samim Yücedere de 
h a. I' \ uıos- Tekird:ı:dan mebus seçilml,leı

' ~.~~ l'luı oııo~ıç ıı- di. Bu vaziyrt karşısında şehri
~~~ lır. kesinle~· mil n. P. il İdare Kurulu ikinci 
'tı ı l>4\tı ba kanı Hayri Gönen, Satahatlfo 

~· ':'- 't'tın Gu,·cndiren, avukat Şemsettin 
• ı Sq. an<Stan Guncr \C Belcdı~c D•imt Encü-

• 
7 

de) (Deunu Sa: 3 Sü: 5 dı > 

Girdılderi müsabakalarda başarılar k:uaıııın ~iİ\ :ıı ı l eriınil ehin 
htanbulda kar~ılandık l;,ın ~ırıula toplu bir halde 

Binieileriıniz döıı 
yurda döndiiler 

Yaptık/an 73 müsabakada; 3 birincilik, 4 ikin
cilik ve 14 üçüncülük kazanan süvari/erimiz 

törenle karştlandı 
0.",ızısı !;poı a) lamız.da) 

r~dırne 5 - Busun tarıhl 
Kırkpınar gLire$lerı havan n 
:-.abahle~ ın b r:ız bulullıı ol· 
ıııası yiiziinden g<'ç ba lamı" 
"or.rndan ha\•a açnıı~, ı::urcşlcr 
de daha eanlı b•r hal almış· 
tır. 

Bugun kliçük orıa. bü} Uk 
orta, ba~altı \ e başpchll\anlık 
~üre !erinin birinci turunun 
neticeleri alınacak. Yarın bü· 

(Deumı Sa: 7 Sü: 6 da> 
-O--

Amerika' da bir . 
Türk hakkmda 
Verilen karar 

' ~~C'l'l31ed rrt'l5 
Knox\ill<' (Tennc scc), 5 

Geç-en ocak .ıyında çoı:uğunu 
Kııoın i:lc'dcn İstanbu'a kaçıra· 
rak Atlantiğin iki sahıli arasın· 
da bir ve: ayet mücadc e ine yol 
ac;mı~ bu unan Türk \at:ında~ı 
Emin .i\l. Bcynam, Knox Coun•y 
büylik jüri::.! tarafından iki ba
kımdan suçlu bulunmu~tur. 
Beynam'ın karısı, Bayan E'a· 

tne Currie Bcynanı ı:ctc.nlerde 
mahkem tfcn bo~anma kararı ı'· 
mı~ ve Z yaşındaki oğlu Lau· 

J rcnce'ın \C:;.ı) etı de kendi ıne 
<Deumı ~a: 3 Su: 1 de) 

Hugıinlerdr Tiirkh e\e gelett'lıi 
• olan Pakblan Bn,h:ıkıını 

. 'luhammc-d Ali 

Pakisf an' da 
Tevkifler oldu 

A;sOCJated rre s 
Kau~i. !\ - Geçen ha!· 

la pazar ~unlindenbcri Do~u 
Bcngalde te\ kif olunan kım· 
sclerın sa~ısın n 532 H ~ük· 

IUC\ailll Sa: j !;lİ: 8 de) 

Güreşçiler Tokyo1 dan 
hareket ettiler · 

Güreşçilerimiz yann akşam lstanbul'da olacak
lar. Tokyo' dan tezahürat/o uğurlandılar. 

.>nadoıu AJansı 

Tok; o, 5 - Dunya Serbest !!Ü ı 
rC9' sampiyonasına katı'mak içın 

1 
bura)a ge:cn Turk güre: çi crı 1 
dört hafta kaldıktan 'e Dun~ a 
Serbcı;t güres sampi) onlu'!unu 1 
kazandıktan onra bu~lin akşam 
ııcak'a buradan a~rılmı,..ardır. l laıllllllllıi .... illlıllll 

Turk gürı-"tileri 'l'ok)o ha\.ı 1 
alanında biı)ük bit kalaba'ık t ş 

Pazar 
lliıvesi 

yi etmiştir. Bun ar ara ınd;ı 
Turk Ko.onisine ınc:n up 30 kı· 
şi de me\ cuttur resnıı ~ahsi~ct· 
ler arınnda Biı';c:miş ~HllC't e: 
komuntan!ığı nez.dindeki Türk 
ll'lıbat he)ctındm general Ga • 
ran ilr dığer uba) ar ve: Japon 
"ure~ fcdera l onu ı' eri gc cnle· ı 
ı I görulmekte~di 

Gureşçl'crin beraberindeki go. 
tuı·mc:ktc olduk' arı hatıralar \ c 
Japon takdirkar!arının hedhcle· 
rinin ağırlığı uçak kumpa~)ası 
için bır me e e te~ki' c:tmbtır. 
Kumpanlii, oldukça ağır o!an 
bronz heykeli -Ocretşiz nak!ctmc
yj kabul etmı~tir • 

<Deuııu :sa: 7 Su: 6 da) 

*S•N ' AT SAYFASI 

*HAFTANIN MAGAZiNi 
*EV . KADIN . MODA 
*HOŞ MEMO 
*TARZ.AN 

* EDl -1000 
• S PO 1 

* SiNEMA 

*MERAKLI YAZILAR 

Müvezziinizden 
isteyiniz -



~ ~ ~~~~-,-~~_.,.._ ______________________ ,,_ ______________________________ ~~-
V.ATAN - ----------------------------------- 6 - 6 - 195~ ~ 

AZA GiRERKEN: 1 
....,.,,__ .... _ -""""'" 

Su işlerimiz 
ha dedir? 

ne . 
ilk, orta ve 
okullarında 

öğretmen 
imtihanlar 

1 Bir günde alfl 
---~--J 1 Yaralama 

em 1 e -
k e t i · 

,wn tahıl 
rtları, rok 
~illi bir ıl-

1'.U A ': J yon. ikinci sı· 
radakiler içın 

Pı•of. Ket•iııı Öıııeı• Çıığlaı• 
rıo milyon, ü· 

Ders yılının son:ı ermesi mUna~ı·bcti) 'e :H i\l:ıyıs l'aıar· 
tı' i ~tinli ba l:ıy:ın ve b:ıyr:ını itin t:ılıl ) :ıp:ın ilkııku lar son 
sınıf iı ı ıtılı:ınt:ırııı:ı y. rın s:ıh:ıh ı:ııı itib:ırcıı de\'aın edilecektır. 

\'t'.~.lko.} 'h'teunıloji is· 
la\yonunuıı tahıııinlcriıı~ v k' 
görı• bugiiıı 5eJııımil H' <İ" a ası 

lla)darı> ışa fnt:ınıve ha t...ne

ı istıhsale ------·-----

çıin<'ıi sır:ıdaki 1 
isler ıı:·n de 44 
mil~on 1 r:ı. 4 

hııvısra ceman 2fl~ ınılyon tıra 
tahmin edı mıştır, M.ırmlr:ı 
bu gc inde Susuı ul: hıı\Zıısına 
34 mı yon, Mrrıç ha\'Z:ı ın:ı 
60 milyon, Bal:ırcııy, Oedız. 
Kuc ıl: Menderes, Dil> ıık Mtn· 
dere.s hana'anna 272 mıl)·on 

Dıcer t:ırafı:ın orı. dl ı:. celi ııkull:ıı ııı iigrcımeıı top'aııtı· 
!arıııın nelkell'ri raı 111 :ıkş:ıına kud:ır ıııııı:ım :ın:ıcak \ c karne· 
lt r lıa.ft:ı içinde dsgılı':ıc:ıktır. 

\ lll ınd:ı. IHI\ a UlllllTIIİ) t'tle 
kısmen bulutlu \ e kısa rıa· 
sı l,ıl.ırl.ı ).ığı 1ı ,;e(·t'Cekıir. 

lt iiıgarl.ı r kuıcy b:ıtı, ~on· 

ra l nrı kuı<') \~ kuıey do· 
ğu yörıleriııdrıı, bilhassa 
) ağıs ıınında ~·ok J\U\'H'lli, 
ıliğrr ııa nı:ı n larda orta k m -
\ellr eseı · ~k; h:ı\'a sıcaklı· 
ğında i<>e diiııe ııaıar:ın lı,;ı

Cif hır cliı me ola(·aklır. 

indc teda\ i gorcn :Mehmet De· 
nıirean, nralarıoda çık;ın müna· 
kaşJ n"tİcrsinde lı' ta!ardıın 'Mu 
ı·at Er'i çakı i'e sırtı ıdan <ır ı~-' 
mı-ıır. Sanık hasla ~aka ıınmış, 
lı.ıkkınd:ı l 1kibat:ı başianınıştır. 

kiin 'ermekte is• de ban 
lı:e'crde .su durumu e'\•erış· 
ı ha'de olcluğuudan, lst h :ı
tımızı mll'efce özledığımıı: 
r \t)C)e u a~tırabilmek lcın 

ı ama prob C1Illnl ön pllnda 
c a'mak zorunda bulunu· 
ruz. 
Son yı'larda Tllrk c!ftclsine 

ağ anan bol kredi, bo. makine 
e dit:cr \U 1tnların yanına su 
at dıkt n onrndır ki ı.ihin
cr mızcle ta han u· e• iğım ı 
akiıd istıhsaı sevi}esine çık • 
•ız. 

\ apılan tccrilbelerin gıı.,tcr-
ıgı nctıc 'er gııre kı ık bu· 
ıbat i tıh ali su ama ile yüzde 

O 100 artmaktndır. Yazlık hu· 
ub.ıt ise nncnk sul ma 1 e em
~ et a tına alınm2ktıı \'e is· 
ıh~aı kuruya naz ran () Uzde 
SO) ) e kııdsr çoğa'maktadır. 
lı ırın su ama ile artımı gerek 
ıınc, g rck sap bakımından 
uzde 200 ll bu ur. Pamukta ço· 
alma ) uzde 100 i'e 150 arasın 

öa dcğişir. Yağ nebat arının is 
tih alinde de sulama en bU· 
) lık arttırma un~unıdur. Başta 
~onca o mak Uzere önem•. )cm 
bitki'criyle ı;a) ır ar ve bahçe 
kü'tür erinin y tı tlrılmesı de 
ancak su ııma ile kabil olmak
tadır. 

M cm cketimlzde zlraatimlıl 
b 'talı)an b r mUhım hA· 

dis<' daha 'ıır: Mu hı lf me\·· 
.simlcrd<ki nehir t:ısmıı arı ... 
Yurdumuzun t:ıbii rt arı do
la~ ısı) le sul:ırın akış reJim'e
rl C) iibi hır k rakt r taşımak 
t dır. Bu itib:ırla b!iyUk su'ar 
ftfet h:ı'ind 1:1 tıı 'ıın'arıyla 
nıem ekeıın mUhim ziraat s:ı.· 
ha'2rına zııman ı.;ım:ın zararlar 
~----------

Pencerede n nişanlısının \ 

evine giren genç 1 
Bakırkö} Q..,m:ın·~e Cami so· 

kak 17 numarada oıur:ın Sıdıka 1 
Ytıl'()l C\ vclki gece k:ırakol.ı : 
muracaatla, kızının ni;ıanlısı Ta· 
1 p'ın pencereden C\ e g.raığı:ıl · 
blldırmiştir. Sl<fıka') :ı h:ık:ıret 1 
\"e mesken masuni}et nl ihlııl et 
mo.ktcn sanık <>'. n nl ln ı r . 1 
J p hakkında t:ıkıb:ıı. lı:ı lan·: 
mısııı:. 

Bir hususi otomobil jan-

darmayı yaralad ı 

'( mr:ın'j c yolu Uzerir.del:i 
K .. , akbayırınd:ın gecmekte o· 
tan Salamon P:ıntokcy ;dares n 
dekı 965!l plakalı husust oto· I 
mob ı pol's gcire\ li j.ınd rma' 
eri Behzat Amııca ı;arpar k ıı· ı 
ğır sureııe ) ar:ıl:ınmas na se· 
bebi) et \crmi tir. Y:mılı Z\u· ı 
mune haslancs·n k:ıldırılmış, 
tahkıkaıa ba lanm•ştır. 

• 
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• 
Ailenıtc \'erebilcccğin'z <'n güzel 
ll ııyram hedıycs ni kaznnm:ık 

için $ansınıu dencl iniz 

İSTANBUL BANKASI 

~ermektedlrlcr. Bu ta~m:ılar yü 
zllnden bır col: \'erim:ı toprak· 
:ann ı tih ol yolunda devanı'ı 
h'etmeslne imkln bu 11nam2dı
ğı gıbi bu gibi yerlerin ıstıh
sa ndı: emnıyet de sağlanama· 
maktadır. Bu me)anda l.Uçlik 
delı çay ar, gerek sel halınde· 
ki akı.lsrJ \'e gertk beraber se 
tlrdık trl ıno oz arla enış zırai 
i k n v.: istihsal s:ıha arını kul 
lanı maz 'e b rınılmaz bir h:ı· 
le sokmııktadırlar. 

'l' ilrk erin çok dıkkatc "Ayıl: 
b.r su'ama, kurutma \' ta~ 

kınları on'eme, yAni suculuk 
t.ı .hı vardır. Çok eski zaman
lar b r tar fs, Osman ı İmpara 
tor Jğu devrinde An dolu ''f' 
Rumehdt, Macamtıın Ef k ye 
Bu~dan ova annda E cezıre 
ve Mısır delt:ı'arında Tur.itler 
tar .. fmdan yapılmış su tesl le· 
nn.n bır ço\·lan hl! çıı ı~m .. k 
tad r. 

İmparatorluk hudut arı d;.raı 
dı-tan sonra elde ka'an saha· 
lardan azami Utifade içın su !ş
lerınln dahıı cıddl şeki de e e 
a ınm:ı ı dU~uncesl hikım ol
maya bııfamı~tır. (•) 18!!0 de 
iradd senlye i e ilk defa l:ıırıı· 
lan bir komi~ on ıekıl de iştı· 
re değJJtue sular fen heyeti su 
'ar t\m~m ır.udu;'U$ıl, sıı i !eri 
P. ı il ı l"ııdeme.erınden i,~. 
mek suretly'e 25 12.953 tın ıhın 
de hbul edı en 6200 •}'ılı ·a
nıın' a De' let Su 1 ı~ri lTnıum 
Mudur'Uğ,Jne (DSı )e} ınl.ı .'.ip 
ctm,şı r. 

ıiğıetnıen Okulları oıı sınır imtih:ıııları ela )arın<l:ın itiba-ı 
ren, ı., e \C Ortıı okul imııhanl:ırı ıse 9 ll:ııiraıı Çarşıımba ~;ı· 

b:ılıı bs lıyacaktır. 
Ayrıc:ı elıı ııııiz Üni\ ersıtc lcrlnde de imtıhanlara y:ırın 

s:ıhahı:ın ıtıb:ır<'ıı devanı cdıll'ccktir. 

ı~~11A~:~:;·~· J.~;rt~~:a s~~if.~ «Adana» vapuru Avusturyahlar 
Ceyhan \'c Hatar b, ge 1 h \ • 

u!arı ıı;ın 215 mi ~·on, Fırat Du''n tehlı'ke Efes'te kazıya 
h3uası 54 Dıc'eye 20, Orta A • 
nadolu K.)·alı hauaıarıııa 91 G , d, B ( 
Ara· hımnsıns 30, Van hnvz..ı· ecir f a< ıyor 
sına 15, M ınftrit su lşlerine • 1 'f 
100 milyon :ıra, yeraltı su arı- Dun B:ıtı Akdeniz sefcı·inden 1 T:ıııınınış J\Yustıırya'ı ark<'-
n:ı da 20 mı yon lira sarfedi- donen • d:ına11 \'apuru .Salıııazn o'oğlard;ııı l'rof. Franz .'ılillıı<'r 
lecekhr. rı rıhtımı acıklarıııd:ı m:ıne\•r:ı. ş hrinıizdrn gq;crck İııııirc gil· 

Bu iş eri tahakkuk ettirmek yaparken mlılıiııı hlr telılıke gc· ı mlştlr. \' u turya Arkeoloji Ens 
üzere 1953 ) ılında 350 m iyon "irrnıştlr. tilü~ü ad n:ı ı~rcs'<ll' h:ıfriyata 
lıra s rı taahhllt yetl.lsl isle· Gemi, Salıpazarı ::ıçıl:larııuıa, ı lı:ı lav::ırak ol:ııı l'ruf. l\liltner, 
yen kanun tek'ıfı Dli) lik lıl· Cıılııta \'olcıı S !onu ünline gel 1 Kato lk §'rnıi için mlihim bir 
ıet reeli nce hatırlarda 0 dıığıı mek iızere d:inüs manevrası yıı ~er ayı'an hu mevkiıleki lı:ıfri· 
gıbl, mer'iyet mltddetı 960 se- p:ırl:en sUr'atinl azaltııınnınıs \·e ynt:ı ilk rılarııl: 1:1!16 yı'ınds b:ıs
ne ıne kadar uzatı m:ık suret y suların ds tesırıle buclo l:ım:ı· ı,.y:ırak ı,ıı:ılıııre 1926 da ayni 
le 500 milyon lıraya lb!Ağ edil dan ı ılıtıına çnrpac:ıl: şekilde 1 ıııe\Zuıı elr alJn A Hl tury:ı'ı :ır
miştı. sliı''ııtle llerlE'mC) e haslannsıır. kt-o'o~l:ırının ç:ı ııınınl:ırını de-

350 mi ron lira'ık bir tekli- f>urnmun \·slı:ımeı ni ~ureıı su· ı \ :ıın ettiı <'rktlr. lnsbruc·k eni
fe nmksbıl 500 mı yon lıralık uri t:ım l'Ol tornistan yaptır· \<'!' itı.•si Al'kcoloji kiirsibiinii iş
b r imkun s2ğlsmakls ınvuı: ı nı:ıl:la hc•r:ıbE'r hıı ıne\'k de <le· gal eden Pı of Mı'tner, i k ol.ı
:Mı let Mecli~i teknik e'eman· mirlcııwk ıorıınd:ı da kalını tır. 1 r:ık :ıra\S iren tısı! 'ar vüzlin. 
larımızs 30 senrlik teşrii hay:ı· Gemi. durumunu. dllıelttlkl<'ll den' k.ı;l>O ~ın .. ski çalış~:ıl:ırın 
tımızdıı henllz kııvdcdilmfmı ı rnnra ıı l:r:ır dl'nıır :ıhııı, ve )'o iıll•riııi t ı.bit rıh rl"k ,. ni hir 
bir ltlmııt göstermiştir iti bu lıııı:ı de\':ını::ı C:ıl:ııa rıhıınıına ı lı:ııriy:ıt p'anı hazır ;~a(•aklır. 
su mulıcndı erimiz irin <'idılen )ıııı:ı~mı t~r. 19.3~ de ba la)acak olan bu haf· 
mıırib ift lı:ır burlık bir tevce ı Bu hııdıs.e ):oıcu \'e rıhtııııd: ı ı~ .. tın 10 • 15 )·ı: siirmesi ınuh. 
cllh te.kıt etmektedir. bel.lesenlerı Lır ha) il tel .. ~l:ın l tcnıl'lıliı'. l'rufr ür .. bu defa ki (,'a-

Not· Dl~er bir pzıda bu ıu. ı dırmı ı~r. " • .. • lışııı.ıbrıl:ı a ... bt:ını Frin Gshmll-
madı kazananların t;llışma'arı Parıs llahıyat Fak ultcs ı 1 ıer rc!:ıknı eııııeklcdir, 
y;ını sıı ınenıııınnn t knik cep M"'d'' " idi 
ıı~ i ele ıılınacal:tır. u uru ge Büyükada'da orman 

n ünii n ('il ~iık~ek hara· 
ret dcret esi t- 30, rn d ii
şü k + 18 ol:ırak k:ı.Jdrdil· 

Kızııtnpr.ık bekç.hrindcıı l?. 
luka s:ı: ılı Ömer KtrC'mitd i'c 
7 lok.1 s:ıyılı J lii:.cy n Kılıç ara- 1 
larınd:ı çıkan mUıı ık:ısıı sonu!'· 
da ka\ JPP tu(ıı~mu 'ardır. Uu 
ar:ıda Omer tab.ınca ını çekince, 

'llUscyin .. 'ın1k i tcmış ve bcı~ıış
ma sıra ında .iliıh p:ıtlamı. tır. ı 
T:ıbanc;.ır!an çık:ın kurşun ar Ö
mrrin d Ye a)ağından y.ıraıan-' 

Ku .. cu .. k haberler masına sebebi~et vermiştir, Ya· 
• ralı ;-.:unıunr ha~l:ınesinc kaldı· 
~ ~ rılmış, talıkikatn baş :ınmı tır 1 * Edlrnckapı SultBn mahaUf'sln· ı E\•velki ak am nü, ükadad:ın 

de Camı çıkmn:ı:ı 7 numarada otu· · · 
ran F.mıne Arşın karakola mUraca- kalkan • Ükv. vapuru yolcul:ırın, 
atla ocın,ında uyu) an 17 ya ındakı dan 14 yaşınd .. ki Ahmet S rıca- 1 

:ı.:ı ı Me~lude've. akrabalnrından Sa· ı ile 12 yaşındaki Ncjat Gökbu· 
bahnttln in elle ı.arktntıtık yaptıtı• 1 t k 1 l k Ah t ,. 
m tddln etmiştir sanık )akala • u şa ·a aşır nr en. mc , e ın· 
ur. · nmış deki çakı ile );cj:ıtı boynund.ın 
* DeYoıtm K11yınaknnııııı1 bina - ) .ıralanııstır. 1 

1>ında, 1$ bulmak vadııe Ali Kara' l\'.uınb:ıracı yokusunda otur.ın 
nııı 50 l1rn&ını dolandırl\n Hikmet 
kaçarkrJı )aknlanmı,ur. Sanık halt A 'i il ay dar D veci, Hamaıan D • 
kında takibata bn lanmıştır. Yeti \ e Hcrep Can bay oğlu bir a· , 

--11- ac.ık mr,e c:;i yüziind n kut:a-
Otomobil almaya gelen Ya tulu mu larrlır. Bu arada kav 

ı::acılıırı ayırmak isi~~ en Rc<'ehin 
Boyabat' lı 4 bin lirasını bahası Q,nıan, Ali 11a)dar tara· 

kaptırdı rınd.ın bıç:ıkla sırtından, Rama· 
r.an tarafından da bastonla ba
sından yaralanmı~tır. Bo}nh:ıttan şchrmıze oıomo· 

bi almak icin nelen Şıikru Gür 
büz k:ırnkola miiracaatla, hcnı 

Yaralı t k Yardım Ha tanrsine 
> atırı mıstır. lliidbcden sonra 
kaçan Alı Haydar aranmaktadır. 

DSİ Umum JJildUrlil~U şimdi <" > !'ıı hlrıl 'rııı l ıiı ini top 
hukml şah lyeti lı:ılz, mülhal: ıaniısınll:t D P\ \et Su l)1Prl t'-

P:ıris İl&lıi) at Fakülte i lü· 
dllrll Kııt:ınldl,, diln a.\dan:ı• 
\':ıpuru ile ~ehr.11ıı1e gelııı.şıir. 

yangını 

erisi Şe\ketin Ş ,lidck' evinde 
kııldığını, sabah kalktıl!ı zaman 
('eh nıtcki 4000 lira:;ının hulun· 
madığını iddıa ctmı~ıır. Şilkrü, 
Sc\ ket ile kar-sınd:ın ~Uphclen 
diğirıi siiyled f!. ndcn sanıklar 
) akal::ınmıs, tahkıkata başlan· 
m•şıır. 

Kumkapı Çaplrıs sokağındaki 
26 numaralı kah\ ede yatan Sa
lih Gökal karakol.ı müracaatla, 
.ı'acak yıiıilndcn çıkın münaka
şa onunda Cavit Ay, Y: maı 
Okay, Da\Ut Kıiçük lara!ların
dıın ~i e ile baş•ndaıı yaralaı1dı
ğını ıddia elnıi~tır. Sanıklar ynbutce'ı b r ld rcd.r. Uemld:e· mum lHıiıl iırll Y. Mıl'ı. Jlilııııııt 

tın umumi l:ıı'i:ınma proiramı· Turııı•ın \ıoıııı•masııı<l n. 
na muvazi ::kilde çahJrıbılmesi 1 r - - -----
ıcın aı..k~'ı bıltlln yek4,etlerle ı 
\"e devlet dıı re"erlyk sı~:ı 1 bir- ı 
l!ğı yapmakt,.dır. Mali ımkAn- ı 
Iar hususunda yalnız b ıtçe ile 1 i mukayyet o mayıp harıcf vt da 1 
hl 1 lslı raz ar ak'ederek ,., o!." t 
tak ı: ar kıırmal: sııre!iyl~ hal· 
kın elindtkl sermaycd:n de fsy 
d.ılanıc ktır. Umum mlldilrlilk , 
aynı umanda tecr.1be l!h \'on l 
lan \'e ara5tırma l~boratuvar- 1 
:arı kurarak te ı5lcrın daha ik 
t $,ı.di ve tcknık e asları daynn- ı 
m~ ını tem n etmektedir. 1 

t'mum flidilrlll lln )'JJJ.!ıt'l~ı 1 
h!ıtUn ih:ı e ve a'ım \'e satım' 
J ler.rıi kolay aştırmak mal:sa
diy'e artt ı.ma \'e el:sil1me ve 
Jha'e kanunu l'e mııh:ıscb•I u· 
mumlyl' l:anıınıınun bn1 hfi· 
ı. mler. hıırlç bırakıJmı,. 
t r. 

C um llrlye de\Tlnde ıu işle-

n : ~9 1937 yıllan •• ı 
rasında 12 milyon lira urte-
dılmlştlr. 1937 yılında 3132 ııı
yı'ı kanunıa her senenin urfl· 
yatı 6 mılyon lırayı geçmtnıtl: 
tlzere 31 mi yon ııra tah is o· 
lunmuştur. Bu 31 mılron ıırara 
i' \'eten 1941 \'e 1944 senelerın 
de l:ıbul edı en l:anıınlarla 90 
milyon liralı\: bir •al hıyet el: 
lcnm, tir. 

19,18 yılının sel Aletleri su 
işlertmlıın renlden elt a ınmıı
sına \'e 10 senede sarfedılmek 
Uzere 5259 sııyılı l:anunla 165 
mı \'on lira dsha ll w edılmesi
ne sebep olmuştur. ~g~g rılında 
butçede 13.7 milyon hra olan 
t hs :ıtı 1933 yılında 81,4 mil· 
yon, 1954 de y ni bu yıl büt· 
ce inde de 93 mlh•on lıradır. 

Sulama i,:erirle ~·al:ındm a· 
Ukalı bu'ıınan memleket 

efl:~n umumiresini aydın at
mak maksadı)" c ost umum mu 
dUr'ııiLindcn yeni işler h:ıl:l:ın 
da bir l:aç döl:llman ricasındıı 
bulundum \'e !inilme yıSı an 
materyslden hıyrctler içinde 
J:a dı mı ve memlel·et hesabı 
na bllyUl: bır ın,ırııh duydıı~u
mıı :t!d:l! bir h dısc. oıarsıl: bu· 
rara bı hassa ksydctm:k iste· 
rım. l\Iemleketln mııa~'Yen bir 
kaç noktasını.la b şanını~ olup 
senelerdenberf bir tllrlll Jlerıle 
tl'emlyen su i''crlmlı ıırle bır 
vll at l:aunmı,tır l:i b,ınıın k r 
~ı ındıı Sc\1nm~meye imk n 
yoktur. Yul:arıd!l verml~ oldu. 
ğumuz mul:ıre.sell yıllık ral:ıım 
lar 1 in gelişme vUs'atinl ifa
deye l: fıdlr. l94S de 13,7 mil· 
yon lira olan sc.nc!ıl: sıı ı,ıerl 
t h 1 stı, içinde bulunuıığıı
muz yı'dıı yUzJe e~o bir fazls· 
lık artetmt'ktcdır. 
DSİ Umum MıldUr:U~U Tilr

kıycnın bUtlln sulama l5lerınl 
1 ml'yar 405 milyon Ura olarak 
l:e fetmel:tedır Bırıncı pi nd2 
bitir! me i gerel:cn sıı işlerine 
979 milyon, ıl:ınr! sırad ııkıl·re 
310 mılron hra flı;f ı nr 1 sıraıtn· 
kl 1 !ere de llfl mıh•on lfr 
s:ırfeclı 'mek •llzımdır. 

5259 ayılı l:ıınunıın birinci 
m:ıddesine gıire Vekiller Heye 
ti k;ır:ırbnnd )'er alan su iş· 
lcrinden hıı en devam edenler
i(' ihn'r.oıi muk:ırrer o•ıınlar ve 
bunların lkm.ı ine 200 milyon 
lıra t:ıh is edilmlstir. 

Be. l e el Til r 
layı 

39 yıl tnel l.ıugiıu, G h:ııt· 
ran 1915 ıt~ StıhHı llu lılr 

kanlı bir Si\ lliD salınr oı. 
J1111ştır. 5 1ııcı 'l'liı k al:l\ 11 J 
l '!tl n 127 ıı ı i ai:nlDrıl aıı si- ıl 
d ıtı lı lı i'r tıılııırlıı ta!.:\'iye ı I 
r Jild il:ten sonra krndl in· ı 
duı r ıı aı ile misil fnl3 o· 
l• n dusmana l:arp turruu ; 
(eçnıı5ti. Ahırın mewııdıı I 
Uç t lu beı )'llı kadardı. .! 

Be inci Tıırl: a l ırı , 5 ha- ı 
ıılranı 6 hııılrana ba!layan 1 
ıerı lı 2 ı r l 1Aı n1 tamıımlara- 1 
rah dlismının llrer lne atı l· ı 
mııtı. mu lılr mlhl ılet itin· 
ılt t lıftt n tlboıııbıısı yeı 1-
Dı slln ., ılre bırakmıştı. Gılıı ı1 da,..ırktn dll5man ııh>rrlPrln
de Tılrk hayratı ıl :ılgaı:rnı· 
}'umu. 
Frıl a\:Ar 5 ıncl alay, hiç 

bir u man dlişlirıned ll'I san· 
ratını dllşınan slperlPrine 
d ll:m elı: ıçtn ilç ı.tne yıi\i;ın 
iilll \ 'e yaralı vennl ti. Sıın
ral: dll;llmlş ve dli ınıu 11111 
hare be mPrıbnını bir a\ ııı,: 
Tiir l.: ka hramanını bıral:
mı tı . 

Uıı.2llerfn ve ıehl t lPrln dl· 
yarı Çıınakkılenln t arllı lnl 
nı11nı:sr, 5 lnrl alann mıi· 
b!l r t'I: çehitlt'rinl tııİ ııt ın :ı)'a• 1 
r:ıl: lsır \'e onlann Utıı ala- 1 
rı Unıınıl e l'ğfürt'\;lrı ılir. 

1 1-'. r. 11)1,r. c!lıi ı çt 

lU.IA ne olduğundan pek emin 
değilim. Fal:at şımdı, kııp•a • 
nın l:nfıısınrlan zoru olduğu 
hakl:ındakı fıkrının doğru oldıı 
ğunıı s:ınıyrırum Kanıı.ıti!Jlce 
bunu sır olarak muhıır11a et -
mek yanlıştır. Senin zorun. i · 
ler çet nleşlnre, rlcat etrnek Is 
temendır, Hem de U telık bu· 
nun lcın seni tebrik etnıemt h 
tlyorsıın Her lkı:;i de o'ıııııı 
Ttıtn O uman Cııeıurden hlr 
farkın k:ılm~ı • 

Keefer alt dııd:ıeını ısırdı ''e 
cAcı konuştıın• dedi. 

l\lsryk iki kolu ile semafor 
1 gibi ısııret \'ererı•k .~foıünl 

g-tlrıillın., <'ainc'e <hinelirn • de· 
dl 

TAYFUN 

Dev Uat!lne dev Usıllne dev; 
yenı ıırhlılar ve uçak gemıle· 
rı l'1ıthı körfezııııle topl:ınıııı~ 
tı, Bu nııınta1am, yıl'Zen guk· 
nrm~ :n.ıııl~r k:ılab:ılı ını n:ı· 

rln patınıye ıığnçl:ırı ('erçe\'eli· 
yor \'t' bu <la e:ır:ı ıp bir ~ ı•z:ıt 
ıe l:ıl edıyor<lıı. ll:ıhrıyc t>s:uı 
l:ııvwıinl l.ıızon'a hucum için 
bu atold:ı topl:ımı tı. Bu anın 

Ks :ımdıs bııradn blr ıııiıclcle 
l;:ıl. c:ık '<' Rııhb:ın okulunu :zi· 
) ııret edecel:tır, 

ntiyilkada A7 k'ar Gazinosu 
altındaki orınaııcla kuru oılar 
tulu mu \'t> ("t'lbedilcn itfaiye 
tarıırınd:ın ı..incluı iılmiişıiir. 

Vi flô far rag- bet kalanmış. tahkikata basıanm·~-
tır. 

?ntihara teşebbüs 'ı':ıngındnn sonra garaja dö- goruyor 
T le" caddesindeki 36 mıma nı•n \lrhııwt Ji Peker idare· 1• • 

ralı :ıpsrıımanın l Jnl'i d.ıiı c· 1 sindeki ilf:ıı) C\ e aıt 80 numa· b_H~ k ~r~ ında ) apıl?n. husu~! 
1 t A .~ o .. ı .. · I ır ı~talı ıık ınr. keıı tıııı olarak 

sııh e ıı ıır::ın ")oın u:ı~eı ta ı ı·alı Jıpın <ırkasındaki römorka ı · · · ·ıı&ı 
s.I ne ar:ı '' rıııck mecburi} c· atlamak isıı~ en 8 'aşındaki Fr c rhnızed:ıılda~~~· ~ırın .~ ı d arıkn tde.r· 
· d •· ı d .. · · ·' • 1'1 c ı ı~ını go terme ·te ır. 
tın e "a mıı n :ın ııııııe<'ssır dol!an Guner düşıniiş ye afır R d ' kk ı G · • • 
ol:ıııık. ervclki gere i(,'k'li hal· . . unu .1• at." a.an •Rıantı Ran 
d 

.1 1 1 11 ·n· ı;uıclte ~arıılanmı'I r. Yaralı ka ı mu terıl"rıııe a\lık ıkram • 
e, nı. s!\ ııın c:ııııı ı t' ıı c' crı ı 'lk d h · k ld ı ' · · · kesertk intllı:ıra ıc•seblıüs el· ı . ) ar ım asıane ıııe ·a ırı ) clcr ~d~ zarı! 'ıllalar hedıre 

mi tir A) dın 11 tt•d , ;c;i :i :ıptı· m ştır. ctmc~ı kıırıırla•tırmı tır. ---~--_,, .............................................................................................. .._ .. ~ 
30 Hazi randa 

B i r 

V i L LA 
V e . 

Para lkrami~eleri 

• 
100 Lira ile 

hf m bu . , Jık keşidf!lore, 
hem de bir k i~inin knanacağı 

Bü;yük İkramiye 

100.000 Lira 
Çekili ine iştir.ık cclcbilir"inlz. 

(Her 100 liraya bir kur'a numarası) 

GARANTi BANKASI 

~lMt'NlllMAK WOVK 
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tık kanıl:sar hsle ıeımeslne ra~ Bteden iecen bir femi bur:ı~ı bulmaya ''e bunları kırmızı ka 
nıen bu manzııı a ona lıe\lt!c:ııı giiı•ıne~ clıılııdi ve ÜçUııcU 1''i• 1clelcrle işarete ko) uldu. 
\eriyordu. S:ınki ın aıılı

0

k tıı· hı ht.'11 blrlıkte batsa bile, de· !kinci Kaptan rBu sabah )O 

rıhlniıı lıiıtlln hanı r.ııer1I i l'· nlz ~e\'))e ini b'r saçın kalın· la ı;ıkınra, sekstanla güneşin 
lıthı de tek ı! edılmı~ \·e giizle lığıııııı binde lıi.l nl pcı!nde 2.a\ i) esini de biç., dedi, Engts 
glirulUr h3le gı'lmış fıbi ıılı. bile yilk.ıt•llıııe-L(li. Ş mdi dllııyn rand da kroııomeırc) i kullanır 
Donsnma , 'ew \'orl;'a fl'lll.~i sııhııe i, en bUyiık l ıı ani eser Eğer gece)c kadar dönmezsek 
bir Sl1'3JB nl\•eı !mle kordoıııı lere ::uı e bi'e ÇOk bllHıklür. ~ ıldtılall da olcer \'azıycıfoi 
hııyuncs yilrHyllp felsefe yııpıı llııkik:ıl .u k. ok\an°ıısun be benimki i i'c mukayese de e· 
(;mı • bu lisenin onuncu ını· lir iz lıir köşe ;ntlekl kiiçük lıir dersin.• 
iııııl:ı\·ken olnıııştıı - lıııtırlıvor rllzgar lı orhımıı ol:ın bir tayfun «Pekala. Geren bir ,kııç haf· 
dıı. O um:ın gemı erin oyuııc:ıl: bile çok d:ılı:ı bli) Uk olabilir.. ta laf ol! un diye ı:üneş ö:ctüm 
lsr oldıı~ıınıı, mılletlerln dt> bi kaç kerre.• 
l'.ocılklar 0ıbı <Ilı lndı'ıkleı·iıı' M arvk se.vir odasııııl•, t:ı,·fıın • 

c. 
1 1 

' " ' Ilt'nci kaplan gülerek «\\'il· 
'e birbırleri h:ıl:l:ıııcls O\'tın· ılıt:ıı lnrını blı)tık P:ıslfık 
c>:ıl:lsrmn ncledıne \'P bo)·ıın:ı paft:ı ı Uıerine ısarct ediyordu re dertsiz başına diırt arıyor

sun galibi • dedi 
gure hıllalm 'eril l:lt>rln l dıı ılıı Bunu yap:ı rkcıı lırtın:ı merkez 
mh hl. O umıınd:ııı beri bu o· leriııin ıırz \'e tııl d ııin•leriııi •Zaten b"r kaç tane ek vaıi· 

1 ·ı ı b ·r ,, k 1 fen yok mu·: ) ııncaklsrı hareket h:ıliııde, h:ı ıı ı ırt'n ır ı re yı5ın1nı u 
yııt • meıııııı, hıirri)eı - kiill'llk J:ııııyordu. \\'ıllic içeri girip o· •V:ır . .\nıa kaplanın niyeLi, 
me e'elerinl bılfiil halic•dcrkcn nun omuzundan baknı:ıya bas bl'll çiirıiy<'nc kad.ır şirrc J:ri-
gtimıii tli \'C il e ç:ığıncl:ıkl fr) ladı. oSte\'C' ıııiisaocle edcrmi· türıııek Çamaşırları yıkatmak, 
sefe nden o k:ııl:ır uwkl:ışıııı sin SC) ir işlerine biraz yardım moral eğitimi, kantin filan h·i 
yllk ft'mılerıııe s.ıygı ve gıpt:ı <'de~ im bugünlerde.• ama, Ok) an usta da t~) (unlar 
ile bskı) ordu. far) k p:ır:ılcl cetvc1leri kol gcz.iyor D 

I•':ıkat IJö) ıe olunca bile daha ve pergt'li derhal ona vererek ·~lc\siııı!dir.11 
ya ıı b r onuncu ııı ı l talehc· uT:ılıli.• dedi •Simdi işe ba$la ııaryk bir sigara y:ıkarak, 
ı:;ındı•n lıtı~k:ı ııe i<li, ~·iiııkil as da şu fıı•tına }erlerini haritaya dış;ıı·ı cıktı. Kenara dirsekleri· 
Jına tiakılırsa Ulithi nc~di? Rrış ı:crirmcmo ~·arıtım ct.11 ni dayayaıak chenınıiyet iz hir 
bomhoş lı'r okyıınu ıın nrta ın «T<'fckkiir r<lrrinı • WilUe anı;aryadan bt-klrnmedik bir 

Aı na\ ulkciyde bir fırında çalı · 
san :'.\lu ta(a Kısmet de kaq~ıı 
onunria bakkal çırağı Şarli ta· 

r_'.lfından taşla ) ara'annııştır. 

Bir işçi denizde boğuldu 

Pcndik'tc bir inşaatta çalışan 
21 yaşıııdaki Sürmene'li i~mail 
Sarı rir.nill' ~irmis 'c ) iıznıc bıl 
ıııe<lı~inrlcn bogulmuştur. i ma· 
il'ın ce~edi denizdcn çıkaı ıl· 
mı~. t:ılıkıkaıa başlanıııısur. 

Türkiye iş Bankası 

tı. Wil'ie Keith'iıı, tayfun ih· 
tarlarını hanlay" doğru o arak 
geçırccc~indcn emindi. Kıicük 
bir rütbedeki bir sub yın. ken 
disini bilir bir şekilde daha 
faıla nıcsuliyd için aşağıdan 
doğru tat,) ikte bulunma~l ona 
haz \ermişti. Wllllenln Caine
cleki ilk gun'criııi halır':ıd.: 
b b k yüz iı, mağrur YC" Ukayıt 
bir asteğmen d~yak yemiş b.r 
~·ocuk gibi Kaptan de \'rıc ... s"c 
hınç b<'sliyordıı. ~lar>k ·De 
\'riess Willie'yi iyi oıçmüş. Kı
çına bir kaç tekme ~uru tursa 
iyi o'ocağıııı • b:ına daha o :ı:ı· 
ıııan SÖ) 'emişti .• diye düŞundü. 

Wıllic y::ınına geldi •Hep.sini 
haritaya geçirdim.• 

Mar) k sigarından bir nefes 
ç .. kerck: •Pekala.o dedi. 

)luhabere subayı da kenara 
dayanarak körfeze cloğru hak· 
lı. • ~e manzara değil mi?• dl· 
Ye sordu •Duna bakmak beni 
hiç de yormuyor. İşte bu kudrc 
tin ta kendisidir!• 

Ertesi l!a hah bil) ük gemiler 
denız.e açılrl ı. Cıılne'de hedefı· 

Bayram üstüne 
Bayram 

11
,, 

jstaıılıullıılar. ŞcJicr il ıı 
ıaııııııın iiç guııuPı;ecır 

'ıik bir nc e lçinılc ıı· 
• }ıt1 
dıler. '1emlrkctın ııctııt 

·· ı olJl1 • rafında rla bi•~ c j dBo 
'-1tıfi; he nim ) atnıı jo; •' 
buldan b:ıhsr.dısım. dUJllJll 
lıulda olanları gor 
içindir. , . 

t • amııı~· 
l\a~ r:ım geç 1 I'' ıııd ~ 

nıf'rıkadan gclen ~ JıJ' 
ci harrblrrc tıakılır<.artıııt~ 
ranı ha\ nsı de' 0111 

b-1ıd:ıdınıladır. ~ıtııdt' 
ll aşb:ıkan ,\ dnnn 

1 11dıııl 
rc><;in \ ıııenkarı de' le ıı~ı,rı' 
lan) İr l aptığı trıtltlr t' 

. f(nki\C f· tam hır mll\ a ııı-
tfrrlrııdiğı anııı.:.ılJ11'brrltf• 

ıı• :\'ıtekim, gelen rlrr ~ 
Anırrika 111ii1:ıker prrll' 1 
önre ht'r s:ıhnda rııd• ıııl 
mutahakatlarını '~111 ~ 0 
\e bu nıııtahak.ıtl3 ı; • 

kan Eı r.nhO\\Cr '" dt"' 
ile diki görii nıdrr1111 ~< 
ra kat'ı şr.klinı a 1•11 ~ııııı • 
ılrtmektrılir. ' 11 ~ ıııttl', 
Jaşnıanın tenırlırıl· 1;trl sJ 
kan ın iktisnılİ 'c 11',rııl 1 

halarıl:ı TıirJ..ı,r)C 1 t 
gl'niı; ;•·edi nçııcıı 
etnıf!kledir. .. {ı 111t1r 

\n1rri~:a goı 1 ııd' 
n r.tkcırri )1akk1 ıı' ~ ..-

11 ·» \ ~. 
resmi hir ti' ı 1

"' ıııı s 
nıası kar:ı rl:ı un ıır•~ 
OU\'Ordu Trhliğ 11

_ .. ı • 
• ' Jt'P ' re l{t'Ç 'akit gc rııı ,_ 

amme c-fl•an bllıı Jı$11' 
11 110 gece r:ı d} on ~ın . 11111 < 

servısindcıı oğıc 1ı 
nacak ,-erahııt d9,.ur· 

.. rCf" 
gazetrlerde gor \ 111c rı~' 1 

na bakanın • tıır f!'.
0 

mastarının tanı d ııı 
fak hctle netlerle" b' • ıııı 
nıek le hrr:ıbcr ); , 111r ~ 
chrmmi~ et \ c d~ıı• 
~ıı hu trblığ rııt'} 
t·aktır. 

Çoruh, Ycşi!ırmak, .Kızılırmak. 
Sııkıırya hıına'arın<f a birin 

el sıradaki ı,•er iı:in 200 mil-

mdı\'e k:ıdar eürdil il en ınıı· 
:ı1.7aııı deniz kııneti ldı \\'ıl· 
Jic Kelth, ) ııır:ınmı , pa· lı Ca 
inc'iıı lı~• l:ırafınd:ı ~:ıallcı·(c 
oturarak bıı Ci'onun ilıliş:ıııııııı 
hafızasına na t etmc\e çalısı· 
)ordu. Hıırrı manzaralarını ar da bir mercan ~ığınağı . On mil mun ıa1.am bir ~ekiide )·erleri şekilde kurtulmanın ze\'kini tat 
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Divarbaku' a 
~ir heyet 
Gidiyor 

M ısn' da bir .~1 1 
Komünist subayJn 
Durusması 

' 

ATINA MEKTUPLARI 1 ~ 

Yunanh'lar Türk · sanahna , 
• 

lran petrolleri 
yapılan 

• • 
ıcın 

t f 

toplantı · 
Anadolu AJan!ı 

As~.tellllff PrtY 
Kahire 5 - Yarbay Cemal 

Abdülnasırın askeri reJımın: 
devirmek ve Mısırda b:r komü 

~r Arıadotu AJansı 1 
~k a, 5 - Diyar~akırda. ku * Wa hington görüşmeleri- Londra, 5 - İ"an petrollerinin işletilmesi ıçın teskil edil-

'nist rejim kıırınaya çalı~maktan 
sanık 16 subaydan biri, 2.> ya· 
şındaki sü\·ari yüıbaşı:>ı Ahmet 
Ali El :\fısriııin duruşma!;ı bu· 
gUn ba lıımışlır. El Mısri, ev· 
,·elre. Kızıl Binbaşı Iakabiyle 
maruf Halit :\luhiddinin sağ 
kolu olarak tanılırdı. Duruşma
nın ilk gününde kendisiyle 16 
sanık subay meyanında bulu-1 
nan slhııri tt-ğmeni Fuat Ö-ı 
mer verdiği ifadede SÜ\'ari t:ü· 
ciinün diğer ordu birliklerinin 
yardımiyle 28 nisanda Kahire· 
yi ele geçirmek jçin tanklar kul 
!anmayı tasarladığını söylemiş 
,.e u izahatı vermi tir: .Nasır 

ile halen memleketi idare eden 
ihtilal Konseyinın diğer azaları. 
da tevkiC edileceklerdi. Asi 
grupun gayesi memlekette b~r 

komlinist rejimi kunn:ık idi. Bu 
maksatla Cumhurba5kanı .Ne· 
cip, baskı altına alınacak Ve kı 
zıl hareketi desteklediği husu 
.sunda kendisine zorla bir be
yanname imzalatılacaktr. 

llı~lan Atatürk Universıtc
~ ~hcndis koleji kısmı ve 

ttııı aat araştırma ista yon-
1.\t Ularıl le ilgili olarak bu
~~la~ cdi'en yerin inşaat 

ne dair bir tebliğ ya)ın- mis olan bcyndnıilel konsor~iyoma dahi sekiz kumpanyanın mü-
Janmıştır. messllleri Londrada İranian - Oil kumpanyasının merketlnde * Komünist Çin Ra baltadnı dün yeniden top'anınıştır.• nu top!antıda vapılan göri.işmelerin 
Cenene konferansın a h' . h h' b' • •• · ı · d 
K hakkında bir tek- nıa ıyeıı akkında basına ıç ır resmı malumat ,·erı mcmeışse e 
lif~re bulunmu5tur. urrıumiyetle iyi habPr aı. n kı.ynaklardan öğreni'diğine göre, gö-

~tıı.._ n ıncclcnmesi planla· 
·'"it, • 

ttij 1 ınası ve inşaat malzc-
* Ati:a görüşmell'rJ hak· t·llşmclcr esas itib .• ri)le Iran petrol <'ndiistrisinin kontrolü mcv-

.kında da bir teblii yayın- ı z.uunda konsorsiyom ile 1ran hükümeti arasında hasıl otan nok-~ 1 ~ \c istimlak islerinin 
~~ Mil 1 Eğilim Bakan
r iarı Faruk Vcrimer, 
U iı:bduııah Türkmen. A-

lanmı \'c T_ito Selanik'e lki nazar ihtilafları et:-afında l"ereyan etmiştir. Petrol endüslri-
hareket l'tmı~tlr. ~inin dcvlellc~tirilmrs: hakkındaki lran mevzuatının icabatını. 

kunıp.:ınyalann menfııat •rr:) le telif etmek hallı gereken başlıca 
~ahnı,·ersit~si genci sekre· 
ha~~dırıık Bakanlığı Yapı 
~ ı.ı an muavınl Orhan Al
llıUd~~~im Bakanlığı Yapı 
~\:r ... u Sezai Ergüm ve 
d eter Yardımcısı Osman 

~ -~:~ illütesckkil heyetin 
t iitl 11 de trenle Diyarba
~ ~CCkleri oğrcnilmiştir. 

~~~ULAN TEMEL 
HkEMDİR 

1 

T rieste için 
londra'da 

' 

Görüşme olacak 
ASSQdated PttSI 

Washington, 5 - iyi haber 
alan resmi s:ıhsıyellcrin bildir
diklerine göre, bir ~ıkmaza gir
miş bulunan Triest mesele:sini 
halletmek için yeni bir tcşebbüs-

~tt c • <Başı 1 incide) tc. bu~unmak ~z.crc İ1ngiltere ve 
ııı esınde umum arasın- Bırleşık Amerıka gc.ecek hafta 
e de hakkımızda tatbik I.ondrada 1talyan teıı:,silciteriyle 
~ hazırıanan tahdiUcr ön d?~nıdan do.ğruya ı;nuz~kerelere 
t ~ ba§'ka hayale sığma _ gınşeccklerdır. Dıs Jşlerı Bakanı 
~ .... dar ı:enış 'mkfinla a· John Foster Dulles'ın diln İtal
·•ını 1 r \" h. l bli -k l · • • d tebliğde prensip 0 •

1 

yanın '"as ın? on. yu e çısı 
tıa~ edilen hibe ve yar· Alberto ı:arc~ı~nl ıle yaptığı ya-
'tcc ları rakama vurulun 1 rım. s:ıallık gor~ ~~de bu ~usu

l.: dk dôrt sene için bir ı su ltalyan temsılcısıne açık,adı
'd ~~a:ı a~an neııcelerin ğı. bildirilmekte~ir. Söyle~di.ği~c 

~ ğı l:ôrülür Şahsi te· I gore, Londra muzakerelcrı. ıhtı
~ anıasmaıa; neticcsin-, liifı halletmek. iç.in sarfcdilen 

~~tı tcıneller muhkem - gayretlere yenı bır safha açacJk 
b n teferruatını anataca· tır. 

1 ın· • 19~8 ın hedcfj Türk or Datı'1 dip:omatlar daha evvel, 
c ~a~ Yılına .kadar en Trie le bölgesini iki memlekete 
ltıı sıandardlarına yük taksim edecek bir formül bul· 

)! ile 1~~nra, iktisadi bün- mak için Yugoslav temsilcileriy-
1 t;ı11 as den sonra askeri le uzunuzadıya göriişmllşlerdir. 
~ut~~~~ ~e. a~ır n~i: Tarchiani Dıs İşleri Bakan'ı-

r laka erıınıze. da} a ğından çıkarken herhangi bir 
ıı t <lereeesıne var- tefsirde bulunmaktan imtina ct-

~o Unun b' kısım i· · · ' · tıı.ı , ır . mış. sadece Tneste meselrsı de 
c c~İınuHur. Dığerle- dahil olmak lizcre umumi nıe c· 

~tcek ısnıalar anlayışla leler hakkında görU~ teatisinde 

lıı. ~. tıl E Enınıiinn y \',\ .\ T.l,':\IAiS bulunulduğunu bi:dirmiştir. 
~ · ~ lngiliz Güyanında gizli 

~tıka' da bir ves;kolor 

~ .. ,
11 

hakkında nı~e;r~~~~~~ ~nf~~~'i z ~g~~: 
~ 

1 

meti t:ırafından azlcd;lmiş o· en k lan soku Ba•b:ık:ın Jag:ın'ın arar karısı Janet J:ıgan dün gayet 
gizli b'r vesikayı g:ıyri kıınunı 

lıay <11ıısı 1 indıle\ bir şekilde uhdes inde bulun-
ııı s or. n Be>) nam. Knox durmakla suçl:ınd•rılmışıır. Bu 

ha1t'krctıncnidir. l ,·csika polis·n fanliyet'erıle a· 
~><ar ıı.ı ında ileri sUril- la kalı bulunmaktadır. Bu hafta 

1 
tn \en ardır: başında polis tarafından yapı· 

.'1 Olan taam~Uden ~o- lan bir aramada Janet Jaganın 
annesındcn ka· evinde e!e ı:eçirilmiştir. Hu ve 

~ ~ lı . sikıının basıldığı matba:ıd?n. ça 
'~hu ı\ıı:ıcrıkada daimi J,ndığı :ınlaşılmaktadır. \ esıka 
r ltlllek için e\"lcndi- da polisin rıyaklanmaları, nasıl 

ı. ~t, 'E'..'uı; işlemiştir. bastıracağı, kullıınaca~ı sualler 
d ın n. Tennessee yazıı bulunmaktadır. 

ı, ıken t • • 
t bı\iıb anı~ıp ev- Ankara'da bır «Kıbrıs Mı-
e' '>Un! are Emın Bey 

t'•ğı Yapmak için 
~ ~"u{llınıstı. Bayan 
ı. ~ b11 atı 'l ürkiyenin 
~ ~Uk el . · · 

lçitı Çısının yar 
llıelll mahkemeden 

11 tanzimini iste· 

tingi» tertip edilecek 

Ankara, 5 (Anka) - Ankara 
Üniven;itesi Talebe Birliği önü
nı!iıdeki günlerde ııehrimizdç, bil 
tlin me lek teşekkülleri ile Uni
vcrsite gençliğinin de i tirakiyle 
biiyük bir Kıbrıs mitingi yap
mak üzere tcşcbbüsç geçilmi~tir. J 

.Mitingin yapılacağı gün hak
kında henüz kat'i bir karara v:ı· ı 
nlamamış olmakla beraber. top. 
ıantının esaslan şimdiden tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Prof. Yusuf Ziya vefat etti 

Ankara, 5 (Anka) - Bu .sa
bah haber aldığımıza göre, lla
hıyat Fakültesi profesörlerinden 
Yusuf Ziya Yöriikhan evinde ge
çirdiği bir k:ılb krizi neticesinde 
\"efat etmiştir. Cenazesi yarın 
öğle namaıını müteakıp Hacıbay 
ram camiindcn kaldırılacaktır. 

tMt!K HnEDİ ~!NK!SI 

Baııbalıl.ta ymfü\. kar~lı~lı 
cııun. Silr'at 
Mı,dıut u lindilut 
Eo aDsait faiz badini 

meseleyi teşkil etmckkclir. 
Kumpanyalann bu ın • \'ZU etrafında geçen çarşamba günün

dcrı beri başlıyan bu yeni müıakcrc'erinin daha ne kadar süre
ceği hakkında da lıiçbir malumat mevcut değıldir. Bununla be· 
raber bu müzakere!Pnlrn müsbct bır netıce hasıl olduğu tak
dirde General Zahidi lıükı'lmetiyle geçenlerde yapılmağa ba5la
nan müzakrelere dcva'Tl Hlilmck üzere konsorsiyom tarafından 
Tahrana yeniden bir h, ycti:ı göndenleccği derpi~ edilmektedir. 

Guatemala' nm 
Boykotu 

Depremler 
Oldu 

:'.\1:ısır hükümetine göre ihti· 
111 teşebbüsü, üstüslc yapılan 
baskınlar sırasında, 40 su bay 
\"e 20 sivilin tevkifiyle b:ıı;tırıl-
mıstı. 

Mexico Cily, 6 (A.A.) - Ko
nıilni t alcyht:ırı bir Guatemala 
sözclisünün bildirdiğine söre 
Guatemala, J:ıcoboarbenı hilku
metine karşı hasnıane tavrından 
do'ayı Birle ik Amerikayı ccı.a
!:ındırmak içi ıı iktisadi boykot 
p15nı hazırl:ıın:ıktadır. 

Anadolu Alılnsa S3ntklardan. süvari yiizbaŞı!;ı 
I.efkoşe, 5 - Kıbrıs'ın Gü- F.~:ıd El Alfinin de diğer sanık 

ney batısındaki Pafos kauısın·, lar aleyhine ~ahadet edeceği 
da bu sabah 8,45 te yeni bır sar savcılık makamınca ilan edil
sınu daha olmuştur. Ölenler oı- ınişti. Bu şahıs sahıılik yapmak 
duğuna dair simdh·e kadar hiç iizere ayda kalkıp da hüküme 
bır haber gclmemi~tir. ti sanıklara baskı yapmak \'e 

Bu plana göre Guatem3'a, mah 
sulleı"ini denıirperdC' dışında ha
zır alıcısı bulunan nirleşık Ame
rikaya satm:ıyı redclcdecrk \'e 
Ru ya. Konılinist Çin ,.e Rusya· 
nın A\TUp:ıdal:i peykleri ile ti
cari nnl:ışma'ar imı.:ıl:ıyacaktır. 

Kıbns adasının Güney batı· sahte ı\elilJer tanzim etmekten 
sındaki Pafos bölı:esinin yüzler suçlandırınca. ~avcı ~asınnw 
<:c halkı zelzele korkusuncl.rn ge tır. Yüzbaşı Alfi unları söyle
ce~i sokaklarda geçirmişlerdir. miştir: c:\fünferit hapi~ \'e bit 

Birleşik Amerika Guatemala. 
dan kahve. muz ve kümes hay
vanları salın alıpaktadır. 

llalkın bu korkusuna, dün ak- meı ıükenmeı jsticxaplar yfüün 
sam bu böl::ecle kaydolunan ve. dt'n asabım tamamiyle bouılmuş 
altı sani)e devam eden şiddetli tu. N'e yaptığımı bilmiyordum. 
bır yer sarsıntısı sebep olmu~ - Ve b:r askeri tahkikat heyeti· 
tur. ııin hazırladığı ifadeleri imza

Dün ::eeeki sarsıntı 40 kişinin ]adım.• 
ülnıcı;ine, 100 kişinin yara 1ıın - • Alfi bununla beraber sii,·ari 
masına \'e 33.000 kişinin açıkta tugayına mensup 350 subaydan 

Bayan Pandit Yugoslavya kalma.,ıa sebep olan, 1953 Ey- hepsinin Nasırın siyasetine mu 
lüliindekindenberi vuku butJn halif olduklannı söylemi.tir. 

ya gidiyor zclzclcnın ~·ddct'i~i idi. 

Yeni De'hi 5 (A A ) - Rir- . ~le:'t..iro'da .. 
leşmiş .Mil!eıler genel kunııu Mexı.co Cııy, 5 (A.A.>. - Dun Eyalet MeclİSİ 
baqkanı Mııd:ım Vijrıl:ıvak~mi ı gece. hır dakı~:ı kadar silrcn oı-: 
P<!ndiı''n 17 h:ı1.iranda Belgrıı- t:ı şıdılctte bır deprem şehrı 1 B k d 
da gıdeceği resmen b'ldiril - saıD·s.mı~tkır.b. l ıl dı" b'l a< an 1 a 

D l .. . ırço ·na arın ta a .ı ı 1 
lor. a ıa once <'l'nencılc bır d ' ,.1 ki ·d· • • 
k:ıç ,t!İİn kalm:ısı da muhte>mel ııı me c ır. Hapsedıldı 
!?Örülmektedir. Yugoslav hü- Japonya'da , 
kuınetinin nıis:ıfiri otan :'\T:ıdam Tokyo, 5 <A·A:·> - J~pon~·a 1- ""'dolu AJan;ıı 
Pandit. Yugo~lavyada 12 giin nın kuzer~nde Kant~ Bolgesı~- To,,.yo, 5 - Eyaltt mecli i os
kndar k:ıl~rakt •r. Daha sonra de mahalh saatle 22•20 de bır valiSt ~ıtı arı da, Diyet mecllsin
da İngiltere hükiınlf'tin':ı mi- ~er ı.ar~ıntısı duyulmuştur. Ha- ~!,.ki arkııd:ı !arını taklit ederrk 
safiri ol:ırak Londraya gidecek s:ıı- ') okıur. lll~ et meclisi mllzakerelerinin 
tir. Sarsıntının merkezi Tokyo' daha fazla uzatılmasına maııi 1 

nun 50 kilometre kadar J<uıe - olmak maksadı~ le mec'is başka
~ ınde bulunan Çukuba Tepes d- nı .Ka wai'~ i h:ıp ctmi;lerdir. O· ı VE FA T 
varındadır. tunımıııı bugtin saat 13 te açıl-

lzmir'de sıcaklar 

EvklC~an emekli merlmm Haalp 
Olcavın e t, Devlet DrmlrJolları me- ı 
m11rlıırından Ferid ile Aliye llfell· 
lıa Olcay'ın anneleri. Muallll. ?>r.c-
11, 'Ö'mlt ve Fahir Olcay•ın babaan· 
neleri, Devlet Dcmlr\'ollan san'at
klrlarından Necdet ov.akcln'ln lın
Jası, l\tü~rrr! Kafadarııı bllyük tc.r 
ECSI, aallhatı nlsvand:m, 

ması gerekmekteydi. Kapılana 11 

yanında iki sıralı beklemekte o
lan polis kuvvetleri. her an 1>.a~-1 

İzmir. 5 (Hususi) _ 'Üç gün- kan Knwai'ye g~is lt>min etme· ı 
deııberi ~chrimizde ve E~e bö!- ğe ha7.Ir bir vaziyetle bcklemek
gcsiııde sıkıntılı sıcaklar hü - tedi~lcr: Muhali[ \'e ' ck~eri~·ct 
k.. ·· k .. d ' B ·· ··ı partılerıne men up li~ derın ko-um sum1c .. c ır. u:;:un ~o gc- j . d , . d 
d 1 t 35 1 . b 1 rıdorl3r an gelen şe~.erı ısan-

c ınrarc c ereceyı u mu;j- 1 k t k"" d' B , . t 1 . 1 ara a c mc .. e ır. 
dOn Allahın rallmcLlne kllnışmuş- tur. u \azıye • me)\e enn o - D'ğ . l r ftan Diyet mecfüi· 

,_\SIP OLCAY 

tur Cenazesi buı:lln Kadıkôydekl gunlaşmasına yardım ettiği hal· 1 eı a at d h""k. · t 
evinden alınarak OsmanRfa C'amı-ı de sebze \"e meyve fiyatlarında niıı genel o u.rum a, u um: 
inde o le ıumazını müteakip Kara- h .. h' dT b' d . 1 ~oğunluk ,partıııl mebusları mu· 
c:aabmeıtckı aile meurııcına d~r- enuz ıssc 1 ır ır usme 0 • zakerelcrin on gün daha u1.atıl-
nedllecektır. Allah rahmet eylt.'lln. .mamışt1r. k vern1 •1.,ı r muhal'ı f - nıasına ·arar ,, e , 

Sümerbank'ın 
soo· Al TINLIK 

ikramiye keşidesine 

1 O Haziran Perşembe 

akşamına kadar açtıracağınız 1 !i O liralık bir 
hesapla siz de iştirôk edebilirsiniz. 

Bütün şube, ajans, müessese, fabrika ve 
mağazalaflmız emrinizdedir. 

Teşkilôtımız bulunmayan yerlerden 
havale ücreti bankamıza ait olmak 

üzere, posta vasıtasiyle de 
hesap açtırabilirsiniz. 

.. 
SUMER BANK 
Sermayesi: 200.000.000 T.L. 

. 
1. E. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

. 

7 Haziran 1954 Pazartesi sabahından itibaren Karaköy Köp· 
rüsünün su üstü tamiratına ba~lanacağından Belediye Fen İş· 
!eri Müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine Tramvay araba
lan tamiratın devamı müddetince köprüden geçirilmiyecektir. 
Bu itibarla: 

a - Beyoğlu tarafından gelen tramvaylar Karaltöyden, 
b - Be~!ktaş tarafından gelen tramvaylar sabahları saat 

(10) a kadar Tophaneden, ondan sonra Karaköyden, 
c - İstanbul tarafındaki tramvaylar l3ahceka1ndan done-

ceklerlir. Sayın halka ilan olunur (7198) 

mebusları ise bu kararı boy:.ot 
etıni~lerdir. 

Yo;,ida, ttnkid ~IU 

Tokyo, !) (A.A.) - Başbakan 
Şigeru Yo~ida, Lil>cral partinin 
fe,•kalade toplantısında, Japon 
... osyalistlerinin demokrat rdimi 
devirmek için komplo kurmu~ 
o'duklarını beyan etmiştir. 
Ba~bakan ~on hadisc~ri şid

detle ten~it ederek sosyalist ter
tibini muvaffakiyet itliğe uğrat· 
mak gayesiyle seyahat prngr~
mından muvakkat bir uman 
i~·in vazgeçtiğini bildirmi;;tir. 

. 
D. P. yeni il 
Mütesebbis Heyeti • 
•Mılı... 'tıı (Başı 1 inl'ide) 

men üyesi Hayri Erdoğdudan mü 
teşek'kil kalmıştı. 

D. P. Genci idare Kul'ulu. nor
mal kongreler sonuna kad:ır i'
leri ted,·fr etmek i.izere bir mü· 
tcşcbbis heyet te~kiline karar 
vermiştir. D. P. genel idare 1.:u
rnlunun tcsbit ettiği müte ebbis 
heyet şu z.cvattan miirekkt•plir: 

Hayri Gönen, Salahatin Gü~en 
diren. avukat Semsetlin Güner, 
Dr. Opr, Hamdi Akça, İstanbul 
Ekspres gazetesi sahibi 1\Iithat 
Perin, Eminönli il~c ba~kanı Nu
ri Atılgan, Al}ilya l\lo ho3, Fah· 
rettin S:ıyınıer, ve Kemal Salih 
Sel. 

D. P. genel idare kurulu tara· 
fından ~ehrinıiı D. P. il idare 
kurulu müteşebbis heyeti olarak 
\•atlfelcndirilcnler paza•csi gü. 
nii bir toplantı yaparak araların 
dan baskan, ikinci ba!;kan, mu
hasip H katip azaları seçecek· 
lerdir. Bu .seçimi müleakıp yeni 
müte,ebbis heyet vazifeye başla
yacaktır. 

Yeni D. P. hay iyet diY&D.J 
ii)·esi 

D. P. il ha).siyet divanında, 
bir muddet evvel ölen Osman Gü 
ncl'den inhilal eden uyelille avu 
kat Mesut Selen da\'et ediinıiş
tır. 

ıaıaka ~ gösleriy orlar-
. ........................... ·························1 • • . 
• • • . . . 
• . 
Yunan halkı, Devlet Tiyatro 

temsiller vermesini 
Operamızın Ati na' da ~ ve 

ümit 
• 

etmektedir. : • . 
~ ••••.................... 
A tiııa, llaı.iran - Yunan ti· 

yan·o :.an'atkfırları mu· 
hakkak ki memleketimiz ta· 
rafından tiyatrolarına gösteri· 
len alakadan cidden mütehas
sisdirlcr. Zaman zaman Tiır· 
kil·~ye gc~en tiyatro \C san'at 
ıtoplulukları gerek halkımız 
tarafından, gerekse hükumet· 
çe bü~·ük bil' alaka ile karşı
lanmıstır. 

Dost iki memleket :ırasında
kı hatların daha da çok kuv
\etlenmesine yardım edecek 
un urlıır<lan birinin, hatta en 
mühimlerinden birinin san'at, 
tiyatro 'e kültür anla,maları 
olduğuna 'e olac:ığına siıphe 
yoktur. Bugün Yunanistanda 
Türk san'atına k:ır~ı bU} Ok 
bir alitka me\<.'uttur. Geçen 
ıne,·sim Ankara Devlet Tıyat· 

ro unun dneti üzerine Anka· 
rada oGüzel Helenaıı piye;;•ni 
salıne,>e koymuş olan Yunanis· 
tanın değerli rejisörü Mouse· 
nidis Yunan radyosunda Türk 
san'atkarlarını Yunan halkına 
tanıtmak üzere bir serı konuş
ma ba7.ırlamıs ve bu ise ilk 
defa olarak hik~yccimiz Saıt 
Faik'in hayatı ve hikayeleri 
ile başlanııstır. Bundan bir 
müddet eV\'cl öliimüyle san'at 
.'Se\"erler araı;ında büyük bir 
acı yaratmış olan Sait l'ııik· 
in hikayeleri Yunan diline 
tereilme cdilmişlır. 

Bugiın Yunan halkı. bir ti· 
yaıroınuıu misafir eımeğe go· 
niilden al"'lu etmekte \e önü· 
müzdeki ,mevsim basında Dev· 
!et Ti)·atto \'e Operamızın bu
raya geleceğini ümid etmekte· 
dir. 

MilleUnrarası Tiyatro Ens· 
titüsünün Palerıno kong· 

resine ?ıluhsın Ertuğrul ile be· 
raher mem:ckelimizi temsilen 
istfrak etmis olan tb atro mü· 
nckkidi ve muharriri Uııfi Ay
la l'alermo dönü50 Atin:ıda gü· 
rüştüm. Palermodan sonra Ro
ma, l\lilano, Floransa Ye Ati· 
nada ıiyatro taaliyetlerıni teı· 
kik etlen Lutri Ay Atinada kal· 
dığı müddet 7.arfında bura 
saıı'at ~eul'leri ile tem:ı~larda 
bulunmus \'e De\let Tiyatro 

• 
~ 

• •••••••••••••••••••••••• 

:ımııe!lrrııra ı Tiyatro Enslıitii,, üniın P.ılenno konreransınd• 
Radyo ve Televizyon komitl' inin çalı malarından bir göriiniı~. 
<~ağıtan üçüncü bu komi leye is tirak r elen dcl~gelerimi1df'n 
Lütfi A;)'dlr. l\luh in :Ertuğrul sinema komite inde :rer .alm15tır) 

l'a1an: 

SARA ERTUGRUL 
Yatan'ın ACinı .Muhabiri 

••• ,! 

ve Operamızın At.inayı :z.iya· 
reti imkanıan ü:zerındc, bu 
tasa\'vurun gcrçekleşmesıni 
pek arzu eden sanat adamla
rilc görüşmlistür. 

Kendisine Palermodaki top· 
Jantının ne mahiyette olduğunu 
.•orduğum zaman 5u ccmbı al
dım: 

•Bili~ orsunu-ı: ki Milleı:er 
arası Tiyatro r:nstıtilsline ) eni 
btılmış bulunu~orırz. Muh in 
Erıuğrul"la beraber istirak et· 
tiğinıiz bu toplantı tamanıiyle 
'teknik mahiyette oldu. Bu 
'loı>lantıda ikı ba~lıca ıne\'ZU 
incelendı. Bunlardan birinci· 
si r:ıd~o \C televizyon gibi me· 
k:ınik reprodilk.siyon va ıta· 
ları kar~ısında san'atkftrlann 

I 

,.e muharririn hak n men· 
tfaat!erinin ko.; unması olmuş 
,.e te'c\'izyon gibi ·A\TUpada 
yeni ınkişaf etmekte olan 
bir Ya ıtanın ortaya koyduğu 
prob:enıler ele alınmıştır. Bun· 
dan ba~ka tele\ izyonun he· 
nliz inki~ar edt>mcdiği mem1e
ketlerdcki çalı•maları kal· 
kındırmak için daimi bir Te
levizyon İhıi as Komısyonu 
kurulmasına karar vcrilmlşıır. 
İkinci mcs'elt> olarak Sinema· 
nın, Tiyatroya zarar \'ermire· 
cek :ekildc faaliyet gösterme
si husu u araştırılmış fakat 
bu hususta kesin bjr tedbir 
cılmaya imkan olmadığı kanaa
tine vnrılmı tır. Diğer taraf· 
tan Radyo hususunda b:zim 
tarafımızdan yapılan bır tek· 
lif kabul edilmiştir .. 

Devlet Tiyatro \'C Operamızın 
önümü7.deki me\· im başında 
Atinayı ziyarcf'i gerçeklo,;ırse 
Türk - Yunan doştluğunun 
san'at ve kultllr yoluyla be.!!· 
lenmesi lıususunda biiyük bir 
hamle ~ apılınıs olacaktır. 

EVERF.ST'E ÇIKACAKl.AR - E\cı·e t'in tn ~üı. ek t tpelerind en l>iri addedilen Rakapo i .ı.ine
ıine tırmanauk olan Almnn heyeti Karaşi'yc 'aımı tır. Resim, Jıeyl't aınlarıDJ gösteriyor. 

Dünya Muharipler Kong- 1 t-

resine gidenler 1 
Washiııgton'da topl:ınacak o

lun Dünya Muharipler Birliği ge
nel kongre ine Türkiye adına 
katılmak üzcrt' Tiirkıye Eski Mu 
harip!er Birliği genel b:ı kanı 
Rolu mi'lctvekili General Fahri 
Belen dün uçakla Amerik:ıya ha
reket etm: tir. Birınci .Kore tu· 
gay komutanı İstanbul milletı·I'· 
kili Gı·neral Tah in Yazıcı ile 
Bo:u nıll'eh't kili 'atık Poyr:ıı
oğlu da Fahrı Be'cnc refakat et
mektedirler. 

Bir açıklama 

Türkiye .Milli Talebe Fede· ı 
ra~yonunun Çanakkale anıtının 
yapılmasının geciktiği hakkın· ı 
daki bl'y:ınnamesir.e kar~ı. Ça 
nakk:ıle Şehitleı.· Abidesi in,;aa· 
tına yardım komiıesı tarafın· 

dan şu a.:ıklaına ~·apılmıŞtır: 
·26 ııi~an 1954 tarihinde mü 

teahlıitle iıııza edılnıiş bıılıııuııı 
muka\'clı> mucibince ilk bir ay . 
gert>kli hazırlık ve malzeme i 
p:ıri~:ııe h:ı!'Tedilcceğinden in· 
şaatın baş'amamı5 olması tabii 
dir. 

Senelerdcnbcri ihmal edilmiş 
bulunan bu lb:denin yapılması 
i~ini ele alarak bugün kune· 
den fiile çıkarmaya muvaffak 
olan komılemiz, ~imdiye kadar 
olduğu gıbi bundan sonra da 
ayni .evk 'e hassasiyetle çalış 
ma:arına denm edccektır.ı 

ÇÖPÜÇLERI:.: YE~İ \'ASITA - Ankarada ÇÖJ>1'Üleıe bisiUet.tt 
arabalar \ eıföni~tir. 



1 VATAN --------------...----------------- 1 • 6 - 1954 __,,,, 

me dan 
1 PAZARDAN PAZARA 1 

Yaz erken geldil 
:··············· ................ .. 

açova 
avaşın an so ra i Bayram günlerini Ağustos sıcağı içinde ge· ! 

i çirdik - Bayram yerleri, Gülhane Parkı ! 
••••••••••••••••••••••••• . . . . ..........•....•......• , . 
Zaferden sonra sadaret makamına gel n Çağala zad Sinan Paşa, öyl 

• • • • • • • • • • 

: Sirklere rağbet - Afacan bir çocuk j 
! Kıymalı mı, yalancı mı ? i 

şiddetli tedbirler almıştı ki, Paşanın kanlı ve korkunç adaletinden kasanlar, 
Anadolu'da devletin başına büyük gaileler açmı lardı. : 

~ .......... ........, ................ ; 
Ya.:an: E.T • • ........................... • ......................... : 

0% il : Feridun Fu:ıl TÜLBENTÇİ Bu sene yaz erken geldi. 
Henfh: haziranın ıptlda· 

ediyor. Bu rağbet yüıiınden 
bur.dan sonra ıirklerın sık 
sık tehriıniıe u,iramalan 
beklenebllir. 

1596 :rıh Ekim ayı sonların· 
da cereyan eden Haçova 

meydan muharebesi Türk ai· 
!Ahlarının zaferi ıle nihayet 
bulmu~tu. Bu sava&ta Şeyhillis
lAm Hoca Sadettin Efendi bi
rinci derecede rol oynamıştı. 
Ordumuz bozulmağa yüz tuttu
Au sıralarda Sullan ÜçllncU 
Mehmet, her şeyi yilzUstU bı
rakarak canını kurtarmak is
temişti. O zaman Hoca Sadet
tin Efendi, Padişahın etekleri
ne sarılmış: 

- Nusret sabır iledir. Ev
lAdı vatanı yüıUstU bırakır, 

nere:ere gidersiniz? Başsız ka
lan ordu nasıl cenk eyler? Bll
IAh o'maz Padişahım. • Zafer 
blıe mev'ultur. 

Demiş. Sultan "{}çUncil Meh· 
medi bırakmamıştı. Bir mud
det sonra da muharebenin şek
li değişmiş, düşman mağICıp e
dilmişti. 

savaşta Hoca Sadettin F.Jendi 
den sonra en faııa gayreti 

görUlen Çağala Zade Sinan Pa
şa idi. Dilşmanın sol cenahını 
bir vuruşta parça parça etmiş· 
ti. Sinan Paşa tafcri mllteakip 
otağı hümayuna girdiği ıaman, 
iltifata nail olmuş ve hllküm
dar tarafından sadaret maka
mına getlrlleceğl müjdelenmiş 
ti. Vrnri azam İbrahim Paşa 
Jse, kaçan dllşman birliklerini 
takibe ko)l"Jlduğu için henUz 

ÇUnkD FosfaUn, ona 

saDlam bUnye, sıh • 

hat ve kırmızı 

pnaklar ka· 

zandır•· 

:akbr. 

orduglılıa avdet ctmeml~t.I. 

Ertesi günfi Sultan 'Üçtlncü 
Mehmet, bu karanndan nadim 
olmuş ve İbrahim Paşayı al.il· 
den vazgeçmişti. Fakat blr giln -, 

Hu usı usun rl h zırlanmış 

olan FOSFATIN FAL VER 

m ması ile bUtUn dUn. 

y • d • mllyonl rca 

&izin 

yavrunuzun 

sırası dır. 

_Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
lsfanbul Tapulama Kursu Müdürlüğünden 

YILDIZ 
1 - 5602 sayılı Tapulama Kanunu ıere~ince arazi kadastro· 

ııru teknisyeni ve teknisyen yardımcısı yetiştirmek üı.ere fstan· 
1ıu1 tapulama kursuna (50 lise) ve (50) orta okul ve lise mua
dili okul mezunu olmak üzere cem'an (100) öğrenci alına· 
caktır. 

2 - Taliplerin kayıt ve kabullerine 26 haziran 19:54 tari· 
hine kadar de\•am edilecek ve l temmuz 1954 perşembe gilniln 
den itibaren tedri.sata baslanacaktır. 

3 - Taliplerin durumlarını gösterir bir dilekçe ile Yıldıı'da 
Teknik Okul binası dahilindeki kurs müdilrlilğllne müracaat 
edeceklerdir. 

4 - Kurs müddeti bir tedris yılı olup müdavimlerine dört 
lira yevmi)e verilecek yiyecek ve )'atacakları kendilerine alt ola 
eaktır. 

5 - Tedrisatın sonunda muvaffak olanlar köylerin tapulama 
işlerinde calıştırılacaktır. 

6 - Taliplerin erkek 01mııaı şart olup 30 yaşını geçmemiş 
o'ması lAumdır. Kursa müracaat edenler arasında askerll~lnl 
yapmış olanlar tercih edilecektir, 

7 - Tnlipll'r alınacak miktardan fazla oldu~u taktirde ara
larında müsabııka imtihanı yapılacak ve imtihanda muvaffık 
olanlar kursa alınacaktır. 

8 - Kursa geleceklere bulunduktan mahalden kursa ka· 
dır yolluk verllmiyecektir. 

9 - Taliplerin hüviyet cüzdanı, okul diploması, iyi huy kl· 
fıdı, ikamet tcıkeresl. askerlik terhis tezkeresi, tam te$ekklltııı 

bir hastahaneden sıhhi hey'et raporu, numunesine uygun yilklen 
me senedi 4/6 eb'adında 6 adet fotograf ile en geç 26 haıiran 
1954 tarıhine kadar tapulama kursuna müracaaUan ilAn olu· 
nur. '6508) 

ewel Çağala Zadenin Veziri A· 
ıam olduğu haberi bUtUn orou 
ya yayılmıştı. 

ŞeyhUllslAm Hoca Sadettin 
efendi, Sultanın tcreddü

dünıı ö rcnir öğrenmez. otağa 
girerek mührü hıimayunun ~im 
dıye kadar neden lbrahlm Pa
eadan geri alınmadığı sebebi-,. 
ni sormuştu. Kapı Ağası Ga
zanfcı-: 

- Galiba 68adeUt1 Padişah 
nadim olmuşlardır. Tc.ttddüt 
eyler! Cevabını verince, Hoca 
Sadettin Efen<il birdenbire 1 
celAllanaııştı: 

- Ya bir adamı bu kadar 
asker ıçındc bednam etmegc 
lhtıyaç ne ıdi? işte her tUrlu 
fitne vt fesat bu t<ı levvunlcr
den çıkar. 
Demişti. F'akat bunu padişa

ha kim arıcdccekU. Gazanfer 
Ağa korkuyordu. 

Ben Saadetı<ı Padişaha arı· 
dan ihtiraz ederim. 

Nihayet orada bulunan ve 
sözünU çekinmeyen İmra· 

hor Ahmet Ağa söze karıınu&· 
tı: 

- Efendi lisanından söyle
mekte ne hata vardır. Şlmdi 
ben tabur seyri iı;ln hangı ata 
füneccklerini sual edeceğim. 
Emrederseniz ben söylerim. 

Hoca Sadettin Efendinin tas· 
vlbi ile Ahmet Ağa hemen hu 
zura girmi& ve Padişaha: 

- Padi&ahım, Hoca Sadettin 
Efendi d15arıda bekler, .MUhrli 
Sadaret hcnlız lbrahim Paşada 
olduğundan askerde bir kılUkar 
ihtimali var, diyor. 

Demi~tl. Sultan ÜçUncU Meh 
met, askerin isyanından kork
tuğu için lbrahlm Paşayı !e
daya razı olmustu. 

- Kapıcılar kethüdası varıp 
milhrllmUzU İbrahim Paşadan 
alsın ve götUrUp Sinan Pa5aya 
versin. 

Çağala Zade Sinan Pasa, Müh
rll hümayunu alıp sadaret 

makamına grı;ince bir takım 
şiddetli tedb:rıere baevurmuş 
tu. Memurıyetınin ilk iıç gil· 
nünde orduya resmi geçit yap 
tırarak timar ve zeamet saltip· 
terinden, ulOfeli askerd~n otuı 

sındn iken 
han adama 
kıllı ısındı, 
bayram ı;ün 
]erini ade
ta ağustos 
sıcağı için
de geçir· 
dik. Hava· 
nın ııcak

lı ın ~ 1•1unııen t>ir kenara çe
kilip dinlenmt'ğf tercih eden· 
lf'r çoktu. Fakat ekseriyet 
alışılmı~ bayram ziyaretlerin 
den vugeçmedi; hemen her 
sokakta bayramlık elbiseleri· 
ni ı;I> mi& insanlara, çocukla· 
ra rastlanıyordu. 

Bayram yerleri bermutad 
çok kalabalıktı. Fakat bu ıe 
ne Gillhane parkı kalabalıkta 
rekor kırdı. Pnrk ideta bü
yfik bir panayır yeri halini 
almıştı; hr.r köseden ba,ka 
hır ses duyultıyordu. Parkın 
gfirilltlisü kapılann dışına, 
tramvny caddesine kadar ak· 
scdiyordu. 

Slrk'e, e~ki adıyla at cam
hazhaneltnne tte biiyük rağ
bet \"ardı. Hail , uzun sene
ler mahrum kaldığı bu el· 
lcnc·eden hol bol istifade et· 
mek ıstıyordu. 

At f'ambaılan eskiden fs-
1.,ı•b•ılıın belli b115lı "ğ· 

ı en c e 1 e· 
rinilendf. Se 
nt.ıle bırknÇ 
defa ff'hri· 
mlze gelır
lrr, uzıın 
mııddet Is· 
tnnhulıla h 
lirlardı. Bil· 
hassa ıo;rh· 

1nrkb •.;ırda at camha1.sız hiç 
bir Raınaun \'e Bayram geç 
nlf•,di. Bunlar yiillerce in· 
san alan bii,) ilk radırlannı 
bo'j bir arsada kurarlar, içe 
rlsine ıınfiteatr ~eklirııte ıııra· 
lannı v.-rlr. tlrirlndi. 

no ıık çadır dıılrtı eklinde 
lıti. C 'adırın yukarısında cam 
hazların marifet gö lcrmf'~i 
için trıpez ve!lalr Jimna tık 
ma\1f'11ırsl hulunurdıı. 

Eski nt rambıızlarındn ıah 
'' ha)'\'an yoktu. Sadrre at 
koşturulur, hıınlann ii tüne 
binen ııenç kıtlar at ko ar
kan çrmher içind~n geçmek, 
ipten atlamak suretiyle ma· 
rifet gösterirler, cambaz.lar, 
palyaçolar tiirlii numaralar 
:> ap:ırlardı. 

1900 sene infte fstanbıılda 
iki at cambazı vardı. Rlri 
Beyoğlunıta, dı#ori Gedlkf\a-
1ııd11. Geıli1ıpaşa sirki son· 
rıı inema ve gazino nldıı. 
Rr.yoğlunılakl sirk &lmdikl 
Sr.s Tiyatl"o unun yeri idi. 

Son kırk ·ıl zarfında f • 
tanbnla iki dl'f;ı irk ıteldi. 
Hirlnci i Amar Irki idi, ça· 
dınnı şimdi yerinıle Jıoca 
bir mahalle tP.~ekkül elmiş 
olan Taksimdeki Talimhane 
arsasmıla knnnu5tıı. ikinri 
sirk. iki yıl evvel gelen l\led· 
rııno'rlur. nıınlıırın ikinslnde 
rlr vah~ı hayvanlar vardı. 

Şlmrll ı~tanbıılda h!r de
~il. iki sirk vardır. Biri RP.y· 
oğlunıta iki numaralı park· 
ta, ikincisi Gıilhane parkın· 
da... Halk mahrumiyet sene 
!erinin arısını ('ıliarmak isti· 
yormu5 ;ılbl sirklere rağhet 

otobüsle Cağaloğlundan l'\i 
c:ın~1 ~ına gidiyordum. 

Sirkecide a· 
rabaya gt'nç 
bir kadın, 
üç dört ya· 
şındakl ço· 
cuğu ile, 
bindi. Ka-
dın bo5 kil· 
mıs tek ye· 
re oturdu, 

çoc:uğıı da kucağına aldı. 
Gözleri zeki. saçan, çok r;e· 
v!mli bir çocuk ..• Boş durmak 
tın boşlanmııdığı belli. Oto· 
büs kÖpriıyu geçerek Galata 
rıhtımına gelince annesiyle 
konuşmağa ha5ladı: 

- Anneciğim, bak bizi ge 
tiren vapur. 

- Evet oğlum. 
- Yok yok yanılmı ım, o 

değil, bıı nourla gcldık. 
- Galiba Ö) le. 
..._ Hayır Jıayır, hu da değil. 

Rizinı \'apur nhtımdan ay 
nlmı!i, uzakta duruyor. 
- ..... . 
- Anneciğim, bum&ı da 

neresi? 
- Tophane. 
- Nasıl top? U.stlk mi, 

nıc in mi? 
- ·~ lastik. ne meşin. 
- KA~ıt mı? 
- Hayır o dn değil. 
- Çok tuhaf ııey. 
Otobüs Fındıklıya gclınre 

yine sordu: 
- Annr:ci ım, burası ne· 

rcc;i? 
- Fındıklı. 
- Fındıklı mı? Neılen rr.· 

\ izli rteğıl? 
- E kıden. burada fındık 

ağaçları \'armış nnılan. 
o fındıklan )erler mi 

idi? 
E\ d yUll'rıll. 

- Nedrn n urnan bit bu 
raılan gf'rmeılık? 

- ..... . 
Kahata tayız. (OCUk 

ııe orııyor: 

- An.nrclglın, burası ne· 
rr.sı? 

- Kııhataş. 

Hiç ht§ knh.ı nlur mu? 
:Sr.drn olmasın? 

Serttir de ondan. 

Dolmabahs-f'ye getdık. Kü
dik ıır :>·ine duyuldu: 

- Anne· 
<'iğim, hu· 
ra&ı neresi? 

Jlol· 
ınahahı;e. 

- Kı)ma 
lı mı, yatan 
cı mı? 

Konur 
ma)'ı ılin· 

Jiyrn otolıus halkının hep 1 
kahkahalarla gıılmeğ,.. baııtıı· 
dı. Çoruk gülenlere hayrette 
baktı ve sordu: 

- Anneciğim neye gülii
yorlar? 

nu ıııraıla Be lktn~a gelntir 
tik. Anne: 

- Hiç yavrum. 
nedi ve ayağa kalkarak 

çnrı•ğun rl!ndr.n tuttu. Ana 
oğul blrlıkte arabadan indi· 
ler! ..• 

Köprü Yapımı İlanı 
Samsun Yollar 7 ci Bölge Müdürlüğünden · 

bin kişinin haı.ır bulunmadığı- 1 - Tokat vllAyetinde Zile - Çekerek yolunda Çekerek ır
nı görünce bunların tahsisatı- mağı üzerinde yapı lacak blr betonarme köpril ile Ordu ilinde ve 
nı teserek kendilerine •Kaçakıt Orôu Çambaşı yolundıı ''e Melet ırma~ı llzerlııde yapılacak bir 
adını vermi5, bir kısnunı para betonarme köpril ayn a:vrı taliplerine ihale edilmek ilzere kapalı 
cezasına ve bir kısmını da ida· . 
ma mıhkiım etmişti. Yakalata· znrt usulii ılc ekslltmPye konulmu§hır. 
bildiklerinin basıarmı kestir- 2 - Çekerek ırma~ı lııerinde yapılacak köprUnUn bedeli 
miıti. Çağala Zade, bu şiddetli keşfi 126499.02 lira ve muvakkat teminatı 7575 rra. Melet ır
tedbirlerl ile askeri tam bir mı~uıda yapılacak köpriinU:ı bedeli keffi 153484.53 lira ve mu. 
intizama sokmak gayesıni güt- vakket teminatı 892!5 lirııdır. 
mliştü. Fakat haklarında a~ır 2 - İhaleleri 10 haziran 954 perEembe gilnü saat 1~ de 
cezalar verilenlerden . mühını Samsun'un .Matasyon mevkl!r.de bölge müdilrlUğU binasında ya· 
bir kısmı Anadoluya fırara mu: pı:acıktır 
vaffak olmuslardı. Af talepten · • " 
de reddedildifii itin b.ış!arına 4 - Ta'ipleıin bu teknik ffnemde hır kopri1 insaatını taah-
topladıklan adamlarla isyan hUt idare veya kontrol etmek suretiyle in~a ve ikmal ettiklerine 
etmlş:erdi. Anadotuda yıllarca dair belgeleri ekllyıırek 7 hnzlran 954 ak~amına kadar holı;e mU
sllren ls:vanlar iEle bu kararın d:ir'O~Une rnüraraat·a yl'terlik belgesi almalın ve en az 15000 
bir neticesidir. Diğer taraftan on b~s bin lira nakit germavesi bulundu 'Una dair banka mektu· 
Kının Hanı Hacova meydan bu \'toya mevduat r.U7.rlıını ibraz etmeleri IAzımdır. 
muharebesin~ k~ndlsi g"elmeyip ~ Taliplerin ~54 ı:encııine ait Ticaret Odası \'eslkası •le 
kardcıi Fethı Gırayı gonderdı· • . 
ği için Hanlıkta az:edilmis ve .emır.ııt mektubu veyıı mı;khunınu ve Çekerek köprilsil için 633 
yerine kardeşi ~yin olunmuıı- altı yU:ı: otuz Uç kunı3 ve Kocal! köprUstl için 768 yedi yliz alt
tu. Bıı tedbir de Kırımda yeni mış Sf'kiz kurus bedel mukablll bfügerlen alacakları ihale dos· 
bir isyanın patlak vermesine rasındakl evrakın her birine M eer kunı5luk pul yapıstırarak 
sebep olmustu. imıaıanmış kopyı!an ve yeterlik b .. Jgesini dıs ıarfa ve tenıtrnt 

Haçova meydan muharebesi teiı:llf erini iç zarfa kovarak ihale saatinden bir sut eV\•etlne 
kaıanılmıs, fakat zaferi mfite- kadnr komisyon reisilğjne makbuz mukabilinde vermeleri ilAn 
akip başlıyan ldaresh:1ik. devle- olunur. 
ti çok fena bir duru~ sok· Postada vAkl gecikmeler naı.arı itibara alınma~ 
muştu. Çağala Zade Sınan l'a· • 
şanın yerine gelenler de bu ft - Çekerek k5p:ila0niln bır dosyası Tokat Nafıa mUdDr-
idaresizliğl kolay kolay düzelte · ıı~nde. Kocall köprllsUnün bir dosyası Ordu Nafıa mUdUrlü-
memi§lcrdl. ğ!indp görUlebilir. (6487) 

' ~t;ENERAl 'ALİ FiJAt: CEBESOY~ 

1 
-ıoo-

SOVJef Rusra'yı 
idare edenle~ 

r , 
Aslen lehli olan Çaka reisinin kudret ve nüfuzu çok büyüktü. Eijor p-olo~: 
sovyetize edilebilirse orasının lenin'i olacaktı. lıtanbul Lenin'liğirıirt 

Stalin'e vaadedildiğine dair şayialar dolaııyordu. \_ _____ _ 
TROÇKI VE 
DERCE:SSKİ 

Çcka Reisi Dercenski'nin adı
nı yabancılar pek nadir i

~itmişlerdi. Fakat memuriyetJ· 
nin ehemmiyeti nisbetinde nü· 
!uzu çok \e bıiyüktU. O kadar 
ki. hattA bir gün Polonya SO\'" 
yetize edilecek olursa, bu .za. 
tın Polonyanın Lenini olaca· 
ğına dair rıvayetler bile çık· 
mıştı. İstanbul J,cninllginin de 
Stıline vadedlldiğiM dair şa
yialar <lolaşıyordu. Troçkl ise. 
Yahudi ve Kızılordunun muci· 
di olmakla halk arasınd1. in· 
kılAbın doğurduğu uch•et ida
rcsınin hakıki mUsebb.hi te'Ak 
ki edilmişti. Vaı.iyetl ltibarıle 
dlinyanın nefretini üzcnne çe
ken Troçki, zaruri olarak sol
ların başında geJmek!t dl. 

Komlıniı.m lh.ler!ertnın grilge 
de kalmağı trrcih etmc'crl, ha 
yallerlnin gayesine V;\rmadıın 
cYVel meydana çıkaralı: A;rmın 
hosnutsuzluğunu liı.erlt-rlnc 
çekmemek için o:duğu sanılı· 
yordu. 

Kamlnrf 1,ıı l 
rfl ,. 1 f 

mir olacağında ~Upbc edılemc:ı: nılidahale~inc J;a ın-5' • 
dl. hıli tedbirler alı~ rı6•!..ı f 

il \RİCİYE KOllıisırnr.t<'.ilrrn 
GELİ~C'E 

Hariciye Komiser!lğı vaı;ılıı· fıı olunmaııı yu :ı ıd"'
ı;iyle yapılacak teşebbti lerın atı tak\•lye ve W 
kat'i bır netırcye iktıran etme· lcrdendlr. • _...f!'.1'~ 
si beklenemeı ve verilecek vaart ~EJ!" 

SO\"YET Sil"~~ !ere inanmak da doğru olamaz Jt 
dı. E asen komUnist olmıyan DEGişiKt.iKLE ( 
kimselerP- \ 'C hükümctlerc kar- \'E TÜRKİYE ~ı 
şı yapılan vaadleri icra etme· ti dt' ~ı 
mekle Rıı lar kendilf'rlni ısöz- 5on·et ı;Jyııst 11 

.iJI. 
H ariciye Komiserlı ınin haki. trrindcn dönmliş &a:rmaı.lardı. ı~n bu ıa~~i;ıı (. ı ıl 

ki vaı.lyctine gelince. ha5ta Eğer bu \•ııadltr mUnasebeliylc karşı takip ettıl nıJ)'u,., 
Çic;crın olmak tizerr butlln Sov hususi menfaatleri varsa. on· siyasetinin eht~cJdtliı 
~et hımcıyE'~İ tıpkı dı~cr im· ıarı yaparlar ve dit!er devletler makta \'C bu ın ııtfJ' 
miscı ilkler gibi diklatörltrin den daha c;ok dostane davr:m· sen içtima~ .ve 1 d09-c-
vtrmiş oldukhırı emirleri tat- 1 ı.·ınde bı"rbırınıtı , Ji 
b dıklarını gôstcrmeğe çalışır ar- " ..-e• 
ık etmek ve onların karıırlıı· Avrupa ile So\~ t' ~ .-

rını az çok kolaylaştıracak ma- dı. d k sol" ı 
1( t t 1 k b 

ı:;ın a <'n ço da•ı.t , 
ıma op ayıp \'erme ten aş ştnnF.T YF.Rl~E faallerine (aY ' rıı 

ka bir şey dtğllıli I>iğer hUkfı ııuı,th. ~İYASETI mrkte idi. ıws11 ;; rı1 t 
metlrrin Haririye niızırları gi· harfim olan Tı uıcçt 
hi Çiçeıin'in Rus haricı &IYR- Rı~~ada komUnlı.min, ilk 7'.I· nin ıaman gcÇ .. aıl~ 
11ctl lıı.crırıde mUhlm bir tc iri huru zamanındaki ~id :hı~iy cı • G 
olacaıt ı sanılamudı. le Avrııpa.vı i't illı edere!ı:, nnıı bir temaşacı rt•r1 

1 

~ ta ve bir tarı cel · ı 
Dıktatörlcr de kararlarında Ru~ya harJcindc de tatbikinin ŞI mus•ihane sb" v'' 

ha rici \aııydlerin s ırl işıne gö- mUnıkiln olamıyaca~ı a ııl;-şıl· c ıılıcırkr.n, dl~~;~ d r 
re bir istıkamct alın k!an ılya. dıktan r.nr.ıdır ki komiınizrn hizım vasıtonı'"'ııl'ııt' 
rt e kcındi pren iplerinin icap el harben \'e tclhlş surctlvl·• de- le mUradrlcYI ,.,r,1111 
tirdıği ı~tikamcll muharn23 Ye ğil , ulhen \'C siyasi lıultil ile gibi kcnc'li~lni~1;1tı1ı:. takip ile harici durumiarını hu daha ıyi ~athik l'dilcctl:i,.e ka· şryl blıc l aP ucşd' 
na göre tanz.ım cylr.mrği dıl· naat getiren Sovyct dikta:<irle- krndi meslek ~ştı· t ft. 

' sUnUr!crcli nu uğurda her re- ri bu politlıtayı tatbike b:ı§la· faaller ~;ığtaın tıld"! • 
1 dakfırlığı göze alabilirlerdi. Bi· mışlardı. Şiddetli İngiliz notıı- Bunlara .dnl\ı t..Al 

naenaleyh d iktaUirlerrn karar- sına wrl!en mu,·afakat cevabı, Jcri önUını!ıd~8r9ı: •· 1 
}arına az çok vakıf olmak \'e Polonya iş!trinde gö,terilr.n daha etraflı O t~ 
bu kararları lh'~l etmrmck ~ar faı.la hü nUniyetln ve Roman· (' 
tiyl~ yapılacak tekliflerin mll~- yanın,_Ukrayna'nın ic; itlerin_!'.~ 

- --- -

Fransa'da nüfus sayımı 
Önlimliı.dekl yaz Fran!i:ıd:ı nll· 

Cus sayımı yapılacak, 90 bin me 
mıır bu Me meşgul olacaktır. 
Sayım sadece nUfus miktarını 
anlamak için değildir, Kaç ev 
bulundu~u. tahsil sevivcsi, ha
yat ~artları öğren! ccekUr. Bu 
milnasebctle vatandaslara 80 • 
ııo ı;ual sorulacaktır. 

Seçim neticesinin :;os faydalı 
olacağı tahmin ediliyor. 

2.5 milyar insan, 3000 dil 
Unesco tarafından yayınlanan 

bUltene göre ycryilzOndc mevcut 
iki buçuk milyar insan 3000 dil 
kullanmaktadır. En çok konusu· 
Ia11 dıl çincedir. 450 milyon in· 
ııan çlnce konuşuyor. 

İkinci oıuak ingllizce gelir. 
İngıllıce konuşan 250 milyon in
san vardır. Hidustani dilini ko· 
nıısan 160, İspanyolca 110, al· 
manca 100 milyon insan vardır. 

En sok ş kcrl n1e yenilen 
memleket 

Son bir i•tatistiğe göre fngi· 
lizler yer yUzlinde en çok şe· 
kerleme yiyen insanlardır. Bir 
İngiliz, vuatl olarak. haftada 
225 gram ~ekerleme veya çiko· 
!Ata yeT, Diğer birçok nıemlc· 
ketlerde halka bunun onda bi· 
ri kadar bile dli mcmektcdır. 
Hiç şekerleme. çikolata ~ emi· 
yen memleketler de varrlır. 

iki kocalı kadın 
Amerlka'da Pegy Lo:ı Hirsch 

adında 26 yaşında genç ve gli
ul bir kadın ık! kocalıdır Bun 
lar<lan hangisıni seçcc:~lni Mr 
tiirlü tayin edememektedir. Ko 
calardan biri bUyUk blr olclın 
diğeri ise hir kaç petrol ku~ u
sunun sahibidir. 

Pegy 1036 da otel sahibi Wolf 
adlı gençle evlenmiş. '7 ~ıl bir
likte yaşamıştır. Bundan sonra 
ayrılmıslar ve kadın petrol ku 
yulan sahibi Hirsch ile Las Ve· 
ı;as'da evlenmiştir. Fakat bir 
müddet sonra gcçinemiyerek ay 
rılmı~lardır. 

İfin garibi Temyiz mahkeme-

* Şf:llİR Tl\.ATROSU BAHAR .,. 
QİÇEK BAYRAl\11 T~MSİLLERİ -
Cuma. Cum•rte~. Par.ıır, OQ!hane 
Parkındı, BİR '\·Az OECF.8İ RÔTA· 
SI - Komedi. Yazan: Shakeapeare. 
Ttlrk.,•ı:t 6tikrQ Erden. Tel• 24888. * n:~i &it OPL'RET1 - ÇADALA• 
MA KAPTAN - BUJ(lk Operet 3 perde. 
Her Ette 2l"d~. C&rfllmba, Oum&rt.ul 
vtı Pazar m1Un11 saat ıS'de u her Pa 
zart.eli. Tel: 49311!1 * J'EVHiO eh.GE Opereti - Ti• 
MARHANE DÖNOŞÜ'. Operet 3 per• 
de. Her gece 21 'de, Çartamba. Ou
martes.t ve Patıır mt.tlne ıaııı ıs·ıe 

•• hu Paa.rteaı. Tel· 493all. * ıtCÇÜK SAHNE - Mtıbur Al• 
ır.a.n TR.tos ALBERTO'a Komik Kuk 
lalar TIJ&trosu T~tuerı. Her gtın 

ıaat: 14.30 - 18.30 - IS'de. Anıca: 
Perşembe, CUmartw .,. Pazar ı•· 

cclert &:ı.at :U.lS'te. * APOJ,LO ıtRıtt - Her ıon ı8.4~ 
matine. 2ı .u auare. papr cilnlerı r m•;;~EMALAR J 

BE\ OGLU CiHETİ * AUt,\UR• Ttl : 42"62 - Kah• 
rnman Şerif - İk i Açıkgöz Bok6ör 

k AR: Ttl; 44334 - Amanaız Sa· 

'"''· * ATLAS: Tel . 4083~ - Yaman 
Su varı. * ELH:\?.IRA: Amansı~ San,. * İNCİ: Tel · 84595 - So)~un -
Ley!Aklar Altında. * LALE: Tel: 43595 - Amansız 
Sava,. * LÜKS: Tel · <10380 - Kalpa:ıan
ıer Ymıısı - Uell Futbolcu. * MELEK: Tel: 40888 - RO)"&IJI• 
daki ıtaclın - Kara eövaıye. * 6.\RAY: Td: 41856 - Denini-

sinin ne birinci ne de ikinci bo· 
~anma~ ı kanuna uygun bulmama 
sıdır. Simdi kadın kocalarından 
birini seçerek onunla yaşamak 
veya yenidm boşanma davası 
açmak mecburiyetindedir. 

Pcı;y iki kocadan hangisini ter 
clh edeceğini bilmemekte. bir tür 
1ü kat'i karar verememektedir 

Radyolu polisler 
Amcl'ikan polıslcrine portatif 

birer radyo cihazı vcrilmi5ti'r. 
Polisin scrpusu içinde bulunan 
bu radyo 140 gram ağırlığında· 
dır. Radyo şehrin her taTaflylc 
görU meği temin edecek kuv
\'ettedir. Yeni radyo clhnzının 
polislerin işine çok yarıyacağı 
bild;.rili.}:or. 

' 
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~ lenen f lörf her yerde 
TA TAN s -

i yasak ediliyor 
~kanaate göre 1 ta lya' da flört kati ~eki ıd~·;;~~·k~'di:·ı 
se kadınlarm bir araya gelerek parlamentoyu yıkma- i 

Köy EnstitüsO mezunlan· 
nın iste§i 

Ankara. 5 (T.H A.) - Köy 
Enstitils!l mezunu ilkokul öğret
mrnlrrı için bir intıbak kanunu 

i çıkarılması ve maas durumları· 
nın a) arlanması hususunda te· 
şehbiisler J apılmakl.ıdır. 

''•··· .............. ları muhtemelmiş · ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

İzmirde kuru hın •Ese Bö'gesl 
Köy Enslitüsü l\lezunu Öğetmen
ler Drrneki• nıensuplarındıııı bir 
hryet bu meks tla sôrüşme!erde 
bulunmak lizcre Ankunya ~el
mış ve l\Iılli Eğitim Bakanı Ce· 
'Al Yardımcı w Müsteşar Osman 
Farukla tema !arda buıunmur 
tur. 

~ ktıınetı tarafından 
4rrı..n arda :ı ayım!a
~arnıme, Mısırlı tı

k l.ırı tarafında :ı go-
~ :Yerlerde sevi mek

or. Kararn mt-nln 
ındc ayn n 1•1 h'l
ıınınak•adır: 1 cad-

rUlenler birinci defasında ~. 
ıkincı defa~ında 10 dolar nak
di ceza)a ~e suı;u ilçilnc!l defa 
hleyenler hapis cezasına mah
kum cdılmekteydi. 

• (] 11'1la A ıkda lık c
' ort Yapar en - o· 

' e tkek Yerli gU'l hap-

Umumt adaba muğayir hare
ketler hakkında ltalyada kabul 
f'dılmiıı ol~n kanuni mevzuat 
da oldukça ağırcadır. Mevcut 
kanun hükümlerine gore umu· 
ınl cadde, yol ve ge~ıtlcrd~ bir 
kadını öperken sorülcn erkek 
hakkında tlç aydan lic seneye 
kadar hapis cezası verılir. Bu 
husustaki İtalyan kanunu ynl
:rm: umumi gilzergA!ıla:-d1 opüş 
meği yasak etmekle kalmayıp 
trm istMyonlarında. ved~ ven 
istıkbal sırasında sevglll'erın 
hararetlı bir ıekilde m.ıhabbet 
iUıar ctmdcrini, birbirleriyle 
sıkıfıkı sarmafdolaş o'maları· 
nı ve surultü il bir ~cki'de o
pu~meknnı de suç addetmekte 
dır. Bır istasyon plAtformunda 
maşukasıııı kolları ansında s•
kan bir İtalyan genrinın Jtal· 
yan polisı tarafından tevkif 
edılmr~i ihtimali her 7.<ım:ın 
mrvcullur. nu husus mevcut 
kanunu ciddiyı>Ue tatbik ehlk
lerı takdirde İtalyan hapisane· 

d ~tu b'r sl'nc ıı:in
bt,. : lsllyccek ~kek 
~ <:eza~ına mııhkum 
U ~l'lıaıncnin c b:tbı 
~r :ısında; terhiyes~z 

keklerin on u-
~ ::lınlarla herke ın 
e sev ~m· ı Adet 

~ bun arın bu har -
~ )' 1 llllekct•e nhUıkt 

8tlığL bcllrtılm k 

Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat ilanla rı 

11 
la~ 
l>ı_ a 10 ton brYıız sabun 14/6/954 pauırtesl saat. 
• A, Sa. Al Koda satın alınacaktır. Bedeli 18790 

t natı 14U2 :!~ lmıdır. Sartname~i koml~yonda Ye 
• ~llkara. 1ıt T.v. J.... İ'ftn ktsmında görülUr. T ltlif 
• tbaıc ıaııtıııcen bir saat evveline kadar komlıı

.. (1481) 

l'f1 * f}l a 3551) lr,10 .,·atak l\Ietali 14/6/954 paıartesl saat 
ı.llı ~ Sıı. Ai. Ko dıı satın alınar.ııkhr. Bedeli 47228 

lı. •tı 3541 P5 llrııdır. Şartnamesi komlsyonda ve 
~ 1~tı~11 1'3 İst Lv. A. İtfın kı~mında görülür. TekllC 

8 
t saaUnder. bir saat ewcline kadar komlsyo

(1482) 

'15,000 

14(1,000 

60,000 

* 

1481/1482 -- 6522 

5000 17/6/ 954 11 

8250 17/6/954 16 

4250 1816/954 11 
(706~150611598) 

ı-,, rıı ktan yazılı h't'Cek ve yakacak madde•i 
n ve ~:ıatlcrde Hoşdere As. Sa. Al. Ko. da 

1 ıtı~t!n alınacaktır. Şartnameler komisy~nda 
\ a 11t>lann:n ıhale uatinden bir uat evve.ine 
~ 1~1 ' tılınesi. 
0ıı l:rdcll G. Tcmlnatı İhale glin \"e saati 

l.tra 
J-ı ooo 
80,000 

Llra 
8750 
6000 

17 haziran D54 
17 bnzlran 954 

(6562 -- 1492/1493) 

15 
15,30 

'°l * ~ ~ ~e llıikı 
~a 'aa••@ ar l ıı zılı ~·iyccck maddesi hizaların· 

t l ııı '''•ıı tde İzmir yurtiçi kışla As. Sa. Al. Ko. 
~JL'lı ~ıc'ııııı ~lıııacaktrr. Şartnameler komı~yonda 
~~t 0ııa : tn•n ihale saatinden bir saat evYC· 
• 'ıı ı erıltnesi. 

'tutarı G Teminatı İhale gün ve 
l.trl\ • J.ira saati 

l, 
6050 
7650 

18/6/954 11 
18/6 054 11.15 

(6835--1548) 

'loo kn0 * 
, tı~ t 11 ~tlti ~ıtır eti 11.6.1954 cuma saat 10.30 da 
~ t~lc:ı ıe Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. 

j t l{ dal'llınatı 840 liradır. Sartnımesi komis 
'llt ıı, lu&~e Ankara, İst. Lv. A. il&n kısmında 
' e 111,. iye Belediye Bşk.'da ı:öriltür. Tek· 

1nden bir .saat evveline kadar komis-
~ ~ ~ (1521-6i09) 

~ to11 * 
~~.1 1\1· ~e kabak 17.6.1954 ,onü saat 16.15 

tıı11 4l2 s 1 da satın alınacaktır. Bedeli 5500 
' 'haıe ıradır Şartnamesi Ko. da görülür. 

•aatınden b!r saat evveline kadar 
l l~ ... (1618 - 7119) 

~llıb toıı n 
1 e '•ıt •kliyıt yaptırılacaktır. İhalesi 8 

:ı ~ır 'l'a~l de Topkapı Maltepe As. Sa. 
a 

1 
a ınlni fhatı 0,5 Kim arau Ton 

a ~ısı Ton Xlm 25 kurue. tahmil 
1a 50 kuru~. ıe~ici teminatı 990 H-

e,\' orulur. Teklif mektuplarının 
eı.ne kadar komisyona verilmesi. 

Cl6Z.2-71Z3) 

lerlnln adam almayacağını h.k
dır eden İtalyan ıabıtası kanu
nun tatbiki i~inı biraz ge\şck 
tutar. Çapkın İtalyan erkekle
ri tarafından ı;imdlklenen ya
bancı kadınların, hlıdiseyi İtal
yan polisine §ikiycl ederken, 
polisin kalasını bafka bir ta
rafa çevirmesınin sebebi de bu 
dur. 

İtalyan vltıı kınunu mukem-
mel mevzuat me)dana getır

me bahsinde himmet sar!elml~ 
se de İtalyan milletlnin heye
canını alt etme işinde mu\•af
:fak olamamı5tır. İtalyan erkek 
)erinden her biri ale~li birer 
Romeo olduğu s:ibl. İtalyan ka
dınları da herkesin onünde krn 
dılerine saygı \'e muhabbet gös 
terilml'sinc ah.kın mahlnklar· 
dır. Sabahleyin evinden çıkan 
bır İtalyan km, kendi ot.ırd:.ı
tu caddenin koşC".sini dômince
l e kadar bir alay kompiımıın 
toplamazsa veya umumi va~ı
talardan hirlne bındı~i zıı rnan 
hiç bir erkek kcndısinı çinıdııt· 
Jcmeı veya çimriiklenıeğc leşeb 
bils elmC".zse bu İtaly;ın kızı o 
ıUn iyi boyAnıımamış bir hııl
dt' soka~a çıktıfını v"y,1 artık 1 
yaşlandıjlını Jıatınııa getircrrk ı 
iızii ntn clıırmağa haş!:ır. Halbu
ki İtalynn erkeklerinin ita'yan 1 
kadınlarına tabıi ,::elrn hare
krtlc:ri, yabanrı kadınların ve 
hilha~sa bunların iklımı soğuk ı 
meml,.ketlerdcn gelmiş olanla
rının slnlrll'rınl fona haldr boz
maktadır. Kadınlara cimdik at
ma ftıılyan erkekleri için milli 
bir spor gibidir. Bu sporla mrş. 
gul olmağı Adet edinen İtalyan 
erkeklerine ltalyaneacla • l'a
pagalll della strada - sokak pa
pağanı. diye ad takılmıştır. 
l'apağ:ınların uzun gagaları ol
duğu için bu sporu yapın er
keklere de böyle denir. 

Fn&ist idare zamanında so
kak papağanla'l"ına karşı çok 
.sert hareket edilirdi. Hıristiyan J 
.sosyalistler de bu mücadeleyi ı 
pek o kadar sert olmamak üze- ı 
re devam dtirmekte iscıer de 
.kadınlara çimdik ntma Adetme 
bir son verilebilccegi hakkında· 
ki ümitler çok zayı(tır. 

1 Kadın'ara acıkı;4 iışıt;d .. şlık 1 
)apmanın men'i hakkınd.ıki ka 
nunun cıddt bir şe''Jldc t3tbi- I 
kine kalkışılacak oliia, italy:ın 1 
kadınlarının, hep bir :ıraya ge- • 
IC!rek parlfimcnto hin.hını nıil-ı 
lcl\'ekillerinln başlarma geçir
mesi ihtimali mcvçuttur. Çun- ! 
kü komplimanlar Ye çimdıkien 
meler İtalyan kadınını geli~tir
mcklcdir. 

Bir milletin !karakteri, onun 
fertlerini masa başında tetkik 
etmekle anlaşılamaz. O millet 
erkek \'e kadınlarının aşk Ve 
sevgi münasebetlerini ve ne şe
kilde iışıkdaşlık ettiklerini in· 
cclemelt lazımdır. 

Başkalan tarafından görüle-

M. Aurlol geçen &ene Elysiıes 
arasında 

sarayında Tiirk 1i'11ıctecilcrl 

Verilen habcr'erdeıı aııfaqıldı
ğına göre, Bakanlık bu ta lebi 
mibbel karşı amış H Ur'Al'e ta
hakkuk ettırı mesl içın çalıfıla-

1 
ca~ı \'adrdılmictlr. 

Yenı intıbak kil•ıununa 'öre 
ll'aM•ır dıırıımtla ol;ın Kov f.ns· 

i tıt!i U mezunu ofrt •m .. nlrrın lrn
vıpları da te'Afi edılmi~ olacak
tır. 

Anadolu yakasının blıı ı 

yorlorine su varildi 
Yenı Elmalı Brndının fnşaa-1 

tının hcnuz b tmemiş olmııM do· 
l:; ı~ı\·le ve s•cıık yaı guT\lerın
de ha1 kın blısb.ıtlln susuz kal· 
mamam~ı uğlamak için Ansdo· 
lu '-:ıka~ındıı <l ı'1'1en itıbaren 
H!llllr~e mıinavebe ile te\'Z•ata 
ba~ı:ınmı ıır 

f>üıı Kı ı iıli 'e Kurbıılıdf'\'e 

Fransa'mn eski Cumhurbaşkam Avrupa devlet- ı.nıırı ıer~n n ha ına kadar. t\!'-
• .. • / • .. .. • klııfar, K dıkov ,.,. Moda ~cmt· 

/erme Turkıye yı ornek gostenyor.- 'rnnr su ,rr miştır. BuC'Un ele 

M. :Auriol tekrar 
gazeteciliğe başladı 

Frınn'nın eski Cumhurtıaı- partisi kongrtlı>ri toplanmı§lır. ı Kıı d'lı \ e Kurbatıdcrr, KBpril· 
kanı M Vınrent Aurıo? C'umlıurlyctçl Halk HarP.kC".tı lrrınden Bo tanrl\ a ka~ıır olan 

geçen sene buglinkrde Pariste de egeleri, Sosyallstıerın b•ıgun mıntıka\ a ı;tı vcrılecekıır. 
bulunan Tilrk gazctecılı>r he- ku çoğunluğa girmc.-dikl(lrindrn Bursa Ceıaevinden iki 
~etıni l':lysces sarayında kabul teessurlc balısetmış:~r ve bir f irar 
dmış, o sırada hilküm s ıren :ınlaşma temcnnıslnde bulun· 
kabine buhranını n('hCelendır- mu~ ardır. Bımıı, i'i (T.H ) -- Şehrimiz 
mek ıçın bilyük ga) ret .sarf et- Sosy:ılist ('re Jit'lncc, hunla- CczarHnde Ya lmakta olan 1.'i r.r· 
me:.tc olmasına rağmen gaze- rın kongresi 1215 mııhııliI \e ne~e hUküm u Hımrnd Boz \c.

ted'erımııle bir ~aate yakın 265 çrklnısere kar~ı 106!1 rey Hamza Çatalcalı ad'~rında iki 
goriismU~ıu Bu gor.ısme .,.sna- gtbı buyUk hir ~oğunıuıtla Av· 1 nıalık<ım rezıevınil" duvar nı del 
sında kcndısine şu .sua: sorul- rupa mlldafaa camıa ına gırme m"'k suretiyle ewelki gece kaç-
nıu§tu: ğı kabul etnııştır. Karar bu hu· m•şlardır. 

- Bııskıınlık mllddetinlz ya .sustaki tasarının Meclısr;c mil· lzm'rd b 1 • . 1 d 
kında doluyor. Te ·rar adaylı: zakere ıni. ~o a~laştıracak \'C ~ e eş :ı·~ ı y ara a n ' 
ğınızı ko~acak mısınıı? hır fşblrlığı ımkAnlarını hazır İz!11ır, !5 CHus~IJ .- Bugün 

111 A · 1 b k t'I bl t • Jıyacaktır. Eski Başkan bunu 6 hrımızde beş kışının yaralan· 
, 1 • urıo buna 8

. t" r 1 i•tcmeklc \'C teş\1k etmrkle- ma ylc netıcelenen b"ş trafik 
'ır a şu ccva ı vcrmıs 1• dir. kazası o'muştur. Yara~ananlar 

- Ha,> ır. tckr r adaylığımı Dc\'I t hastant'sind" eld:ıvi a'tı-

AlDICINIZ 
MÜSTAHZARIN HAKİKf 

GRiPiN 

koymak niyetinde değilim. E- M· Auriol Avrupa blrli~inc na :ı'ınmışlardır. Hadiseye scbe- :ı. AJ' ber r un ıo '1'.L. - u ruıı ıı~u 'I.L. - .ı rıın • 1 .ı.. 1011 ı.eıımedl'.11 

me im bundan sonr.ı esas me • daır bir eser hazırl.ımakta biv t \'eren er hakkında lahkl-
kğıme dönmektir. Benim esas dır. Eserde Avrupa bırliğinın kata g<'çilmistir. 

raııa b~hrr kelime !('in her ılın zo kurut alınır.ı 

l \' l:NİKAPIDA RIRISCI ht 
600 m2 beto:ıarme depo ltirı
Iıı.tır. 1 elefıın: 13370. 

mesleğim g:ızetccılik ve avu1'nt zaruret lıalinı aldı~ı. bunu mu. 
lıktır. Gıızctecl'lk tnrafı d ıha hakkak temin etmek lAzım g ı 
kuv\'etll olduğuna göre sizınle dıği nokt.ısında ısrar edı ivor . 
meslekdaşız dtmektlr. MUddr- Başkana göre Birliğe mlini ~lan 
tim do'ıınc.ı tekrar gazeteci'iğc bazı nokta'.ır \'ardır. Bunun en 
başlıyacağım. mUhimmı itimat buhranıdır. 

M. Aurio sllzUnU tuttu.MU:! ~skid n düsman olan m nıle
deti dolunca, tekrar namıetli- kt-Uer birbtrlcrine tnsnanm or· 
ğıni koyması hususundakı bil- 'ar. B.'hass.ı Fra.nsa'da • A'· 
tün ısrarlı müracaatları rcdd t man~n.>.ı karşı bU~·uk bir iti-
ti ''e Ely.sc s sıır.ıyından :ıynl matsızJık vardır. l\f. Aurıol bu-
dı. Ilir nıUddet istır:ıhat ettik- nu doğru bulmuyor, eski düş· 
ten sonra şımdi gaı leci ık yap manJarın p k fı fı dost olabil -ı 
maktadır. Fr:ınce Soir gnz tc- ceğinı soy Uyor. 
sinde .Frans.ı'nın iç i terine, P:ıris'ten se'rn haberlere go 
bugün knr$ıl.ıştığı gUç ilklere re M. Aurio) esrr.rıde Tıirk) e 
dair sık sık makaleler yazıyor. den biı~ ilk takdir hı siyle bııh 

sctm ktcdlr. Tiirkiye'nın eski$ on nıakalrsinin başlığı şu den İngiltrrr, Fransa, bilhassa 

DOKTORLAR 

l\1 ÜTEHASS1S1 
MAllPE\'Kl:n Elektrokar· 
dioğram. Cumartesi öğleden 
sonra hastalara meccanen ba. 
kılır. Harbiye .Hallskarı:azı 
No 82 

EML IC 
l~ll E:'\K(H ırn l'A m KU!li l<Otc 
LU satılııt \'ılla. l'rıeron. t:ı205 ı 
Saat 14 - 19 

rlC/.!iii11Il13 
OEI.1Kı.ı ı ' u :rTE f UGLA
S I - istenilen ıskelede motor 
te limı satılır. Mürııeaat: Mü· 
refte Tuğlacı Ayıaç ve) a Ga
lata Aytaç Şarapc\1, 

i ı, I Ah.E J'ANSİ\'Ol'\U 
Her ıUrlü knnforüyle emrıniz
dedir. Camii karşısında · Koca· 
man ur 67. 

DOGLI ,\KDC~I Zi:\ en büyilk ı; 
maşırhancsi lnlib:ıh Çaına:ır Fab 
rıkasıdır. fo'criktiy 81268. dur: •Seçim usu'Undc ısln- Yunanıslan ile dusman vaziye 

hat yapmadan \'C çoğunluk par tinde iken bugün dost ve milt , 
ti' eri müşterek bir ;pro"ram tdık olduğunu anlatarak bu J!I 1 :ıku! Taşlı 1:11~.sa saatleri 

SA'l'ILlK IKt DAi EI.t-Be· 
ıonarmc. astımlılara .. tı. bo~ 
Ca mltca Bulgurlu MUsellita51 
15. 

S.\T ILIK IOTOR - 200 tonluk 
sefere hnır VAROL motoru s:ı· 
t.hk·ır. Mürııcaa: Tel: 44073. 

hazırlamadıın Meclisin feshi bir memleketten ders a'ınmasını ! ı Iusa Akçay~ı Emınonü Arpacı· 
hal ~ekli değildir,. ta\Siye rdi)'or. lnr No. 22 Jslanbul Tel: 25i20 

Frans:ı'd:ı uzun müddetten· M. Aurlo' yedi senelik baş· 
beri devamlı bir eks<'riYel te· kanlığı esnasında, çok güç du
mln edı!cmiyor. Buglinkü ka- ruml:ırda büyUk bır iktidar 
bine de bu ) iızden nazik \•a- gdstermiş, herkrsln hürmet ve 
ıiyetledir. G<'çende nnc k iki sevgisini kazanmıııtı, Gr'rn h~ 
rey fazı:ı il<' itimat almıştı. b~lrr, muharrirlik saha ında 
Ccne\Tc mlizakcr<'leri sona e- da avnı muntff:ıkıycti temin e
rince kabinenin mevkiini mu- dcceğinl gösteriyor. 
haraza edemiycceği muhakk:ıi.: ~ 
tır. Bu \'aziye1 kar~ısında Mec- Emniyet Müdürü yarın 
!isin dağılması ve yeni seçim • 

Devlet Orman İşletmesi Adana Müdürlüğünden • 
1 - 1 lcıtmenln ml'rkez. Eğner, Çatalıın ve Kar5antı de pohırında mevcut m!lsaderell 

orman emYali a~a[:•da gös•erıl difi üzere 13 parti halinde arttırma lle satılacaktır. 
l'artı Em,·alın 
nclrıli Cinsi ndcıli 

l Çam mertek \'e topak 253 
l Ardıı; ve ;:öknar topak 22 
l Cam mertek 230 
3 Cıım kereste 737 
3 Com ve sedir kereste 678 

J\13. il __ l'_l_uh~ Br._._f"._e_7.5 temlnıl.;.,ı _ __;D~ep:...cı;.;s..;;;n_ 

8 464 
0.566 
3.602 

75 00 48 00 Adana 
7!5 00 4 00 

Adana Eğner. 

bilecek şekilde flörtü ya
uk etmek içın İspanyada da 
kanunlar kabul edHmişse de bu 

1 kanunlar memlekette tutuna
mamıştır. İçindeki kelimelerin 
yarısı iki m&nalı serenadlar, Ô· 
nünrlen geçen bir götle Mica
len izharı muhabbetler, Romc
oların hafif ~imdik atmaları İs
p;ınyııda devam edip gitmekte· 
dir. İspanyol polisinin zam.ıc 
zaman birbirine sarmaşdolaş 
olmuş bazı çiftleri tevkif etti· 
ti görülmekle ise de, İspanya. 
da da açıkgöz çiftler kanunun 
ve polisin gözilııe batmamak 
yolunu kolayca buluyorlar. 

yapılması hususunu ileri süren ı . gel ıyor 
ler vardır. Eski Başbakan bun İzmir, 5 (T H.A.) -- fstnnbul 

lar~ cevap vermektedir. Dü· . Emniyet müdür!üğünc tayin cdi
şiınccsi pek yrrindcdlr. Jlnki-1 lrn Ş<'hrimiz \'a'i muavini ve 
kalen evvr'cc bir anlaşma y:ı. Emniyet müdUr vekili A1Acddin 
pılarak mllş'lerek bir program Eriş bugün yeni vazifesine baş
hazırlanmadıkça y<ıni bir srçim lamak ü:ı('re vapurla istanbala 
den hiç bir nctiC<ı bek:enc- harek<'t etml~lir. 

l Cam 'e ardıç kereste :m 
l Cam sanayı odunu 360 
l Cam odunu 198 
l Kaıma \e bel sapı 338 

67 615 
37.590 
3.478 

Hl 035 
kental 

2 - Satısı 14 6 54 tarihine ra ılayan pazartesi 
mc müdilrlul!ünde kom!syon h uzunında yapılacaktır. 

70 00 
160 00 
150 00 
160 00 
80 00 
3 ~ 

-- 40 
günü saat 

l!l 00 
845 00 
425 00 
42 00 
Bit 00 
52 00 
11 00 

Karsanıı 

Catalıın 
Adana 

10 da Adana orman iılet· 

İspanyol erkcklerrndcn bazı
larının söylediği ı;ok miirs•ir 
sözlerin toy kızları ağlattığı 
görülmektedir. İspanyol aşık
dışlığı da şekli ilibarıy:c umu
mun gözleri önünde yapılıyor 
demektir. İspanyol erkekleri
nin komplimanları hazan bir
kaç ke'imelik bir cümleden ıha 
ret olduğu hal.de bu kompll
manlar batan da bir kitabın 
bir faslı kadar uzun olm&kta
dır. 

i panyol kültiir ve görenek· 
'erinin teslrl altında bulunan 
Meksikada ve Cenubi Amerika. 
nın bir kısım memleketıerın· 
de de !şıkda~lık etme şeklı aş.ı
ğı yukarı İspanyadakinin ayni
dir. Yalnız Mek.sikada bir er
kek bir kadına kompliman ya
parken: 1 Siı insana her üç şek
li kabul ettirecek kadar giiıel
sinlz 11 diyecek kadar ileri gi
derse bu erkek o kadına izdi
vaç teklif ediyor demektir. Bu 
cümledeki •ÜÇ ~ekil. kelimele
riyle ·dini nikAh. medeni ni
kah ve evlenmenin bir budala
lık olduğu• kasdedilmcktedir. 

Vazıı kanunların kabul ettik 
teri kanunlarla. tayin qltikleri 
cezanın derece~ı ne oluha ol
sun harp tehlikeleri, çekilen 
darlık ve yoksuzluk:ar bazı 
memleketler gençlerini hlrbır
lerine daha ııkı sarıl ınağa SC\'k 
etmektedir. BU gençler birçok 
lnıınlınn ön!lnde bunu yapar
ken hareketJtrinin ehlAki !:ıır te 
reddi tezahUrU olduğunu as'a 
tuawur \'e kabul etmiyorlar. 

Çc\ ircn: !\, A. 

mez. Yeni Emniyet müdilrn pazar. 
Son zamanlarda Cumhurivet te i gıinil vazifesine başlayacak

ı;i halk hareketi ve So yalisl tır. 

Sesi saatin tikt:ıkı kadar yel.
nasal\ idi. 

3 -- Buna a 't şar:nnme orman umum mUdürlfi:ünde lıte rsin, Osmaniye. p,,zantı itlet:r. ı 
.müdürlük1erinde Ye Adana me rkcz, Eğner, Çata lan ve Kırsa nıı bölge ~e!lıklerlnde sör!l· 
lcb:Jır. 

4 -- 1st<'klilerin belJi günde temlnnıları ile komisyona müracaatları ilin olunur. (700Z) 

. " hiç bir ce\·ap ılamamı$. Karar-

- Bund:ın yirmi iki sene ev. 
ve! Tynt'castle'de Rl"Cs Mıırthy 
jte Hannah Burgess'i ben e\·len 
dirdim. Hannah'ı uzun ıaman
danberi tanırdım, en sevdiğim 
mllncvi evllitıarımdan birisi idi. 
Rees'i ise tanımıyordum. Ter
biyeli hoş tavırlı bir gençti. 
Gal:c t'yalctinden gdiyordu o· 
ralı idi, kendisine karşı derin 
bir sempati hiss<'diyordum. Par. 
lak bir mevkii vardı. Sim:ıldrki 
bir büyük konserve \'C fckcr e· 
me fabrikasının mUmesslll idi. 
Mes'ut bir aile kuracaklarına 
emindim. Bir müddet sonra 
bir çocukları oldu. Sizi ben \"af. 
tiz ettim. Oğlum. 

YAZAN=a·ı OlctUtı tr ÇEvitteN.ı: ~~JtUtA.E. ~-

- 6 -

sız bır halde orada dururk~n 
Edward Collins isminde tıit 
genç elinde blr paketle orayı 
ı;elmlş. Çamaşırhaned· n çama
ı;ır ı::clirlyormuş, İkisi de Mo
na Spurlingin kapısı onUnde 
dururken knpı hırdenblre açı:
mış \'C bir adıım içeriden çı 
karak merdivenleri acele acc:e 
ınme~e başlamış. 

Sözlerini tartmak ister gibi 
bir hal takındı ve bir an sustu. 
Sonra devam etti: 

- Ara sıra ailenin dirliği, 
düzenliği bozulurdu. Anneniz 
hakikt bir Hristiyan \'e çok din 
dar bir k:ıclındı. Babanı1.a gelin 
re hayııt telAkkiteri dnha ser
bestti. Du yülden aralarında 

bazı münaka6Rlar olurdu. Anne 
niz evde şarap ve tU tün le ilme 
sine tahammül edemezdi hal-
buki babanız bu fikirde değil· 
di. Sonra babanız mesleği ica 
bı sık ~ık evden ayrılmajta mec 
bur kalırdı. Senenin sekiz :ıyı 

uzakta yı~ardı. Tabii bunun 
bir takım maı.arrat:arı oldu. 

Nazik v~ hoşsohbet bir insan 
olduğu için çok ahbapları var· 
dı. Bunlar'a kahvelerde. otrl
:crde ve barlarda \'e daha bir 
takım başka mUnosebetsiz yer
lerde buluşurdu. Lakın doğru
sunu söylemek !Azım gelirse 
1921 deki müthiş hlıdlseye ka
dar mühim bir kusuru veya ka. 
bahatl olmamıştır. 

İçini çekerek elini alnından 
kaldırmış, dalgın• gözler:e ka· 
lın parmaklarına bakarak dü
~ünceyc dalmış sanki geçmiş 

zamanları hatırlamağa çalışı
yordu: 

- 1921 senesinin Ocak ayın 
da b:ıbanızın çalıştı~ı mUessrse 
ona yeni islr.r \'erdı. ai:Cniz de 
Midlıınds'a nakletti. Bir kaç 
ay evvel de bctıı buraya Be -
fnst'daki klllstnin başına ta~ in 
etti'er. Annenizle daimi ~ekil· 
de mektuplaşıyorduk. Sunu iti· 
raf etmeliyim ki Worthhe 
yerleştikten sonra işler sarpa 
sarmağa basladı. Babanız ~eni 
işinden memnun de~Udl. Worth 
ly kırlar ortasında sakin ve 
sessiz bir şehirdir. Anneniz de 

orasını pek sc\ memlş:i. Do~
ru dilrü5t bır ev bulamedık'lfı 
için annenizle bab:ınıı e yalı 
bır yer tutmağa mecbur kal· 
m lar. Eylı'.lle kadar burada 
~aşadıklan sonra babanız ar
tık sabrının tükendığıni sö~ le
mis. isinden çıkarak Arjantin'e 
muhaceret etmek istediğini. o
rada muvaffakıvC"t ihtimalleri
nin daha çok o'duğunu 11,.ri 
sürmilştD. 15 Eylfılde GUney 
Amerlkaya gidrcek 0 1an Eas
tcrn Star gemi•irde üç yer a. 
)ırtmış. A~ın 13 tinde anneniz
le siıl Livcrponlden trene bin· 
dirmışti. Kendisiyle Ccn'ral 
otelinde buluşacaktın11~ \yın 
on Ur;linıl on dör<lllnP. ba~lı:ı :ın 
gecede o da Worthly'den trrnP 
binmiş ve sizi bulmak llzrre yo· 
in çıkmış. Lakin Lı\'erpoo! i -
tasyonunda polis!er onu tev
kif etmi,ler ve karakola gBtiir 
milşler. 

Birisini Bldürm!lş olduğunu 

duyduğum ı.aman ne kadar ~aş
. tığımı ve ne derecede !lzilldü· 

tum!l Allah bl'ir •. 
Etrafı uzun bir sllkt\t kapla-

dı. raul oturduğu koltuğa ld~
ta çtikmliştu. GUçlilkle ndes a
lı>·ordu. Rahip söı:crinc devarn 
etti: 

- 8 Eyllıl gece~i mUthiş, 
korkunç bir cinayet i~lenmis 
Alona SpurUng isminde yirmi 
attı ya•:nda, genç ve güzel bir 
kadın Worthly şehrinin Eldon 
mahallesinde Ushaw 52 soka
ğındaki evınde \'ahşt bir suret
te katledllmı, ti. Mona bir çi
çekçi dlıkkAnında çatışıyormuş. 
Cina)·rtin i$!endiği saat belli 
imiş. Akşam vakti sekiz ile se
kizi on grçe arasında olmuş. 
Sıınt yedi buçukta iş.inden dli
nen l\!Js Spurling hafif bir yr
nıckten sonra bir ev elbisesi 
J?tynıış \'e işlerini görüyormuş. 
Ö'dulW uıman da sırtında aynı 
elbl•e varmış. Saaı sekizde alt 
kııl[a oturan :rrusty isminde· 
ki komşuları ı\lona'nın apart
manında bir takım gürültüler 
du) mu& ar. Bu bir döğüs \'c !tıs 
me kakı§ma scs'erine bem.i· 
yormuş. 

Alberl Prusty karısının te~
'<ikiy'e yukarıyı çıkmış. Apart
manın kapısını \'Urmuş, fakat 

Bundan sonra komfu il• ça· 
maşırhanedcn gr'en gcnı: adam 
apartmanı girmışler ve salon
da, yerde Mis~ Spurling'ın kan 
lar içinde yattığını gl:irmU$ er 
boğazı kesilmiş ve başı hemen 
hemen gö\'desinden ayrı bir hal 
de imiş. 

Mr. :rrusty ·koşmuı ' " ya· 
kında bulduğu bir hekimi Çı· 
ğırmış. Fakat na!ile... Genç 
kııdın çoktan ölmllı ... İlk tah
kil>alı yapan polis mUf.-tti~I 
Swann üç ip ucu bu mu$. Blrl
si üzerinde kurşun kalemiyle 
bir resim yapılınıs olan ve bir 
hafta evvel Sheirıeldden pos· 
taya veri'miş bir kıırtpostal
m•ş. Üzerinde 5u sözler yaı:ılı 
imiş: • Ayrı'ık ka'pleri birbiri
ne l aklactırır. Döndüğüm ak
~am benim'e Drun"dc ık,am 
YrmeOlii yer mi lnız? 1mr.a: •Bon 
Bonı 

Swann bundan ba~kı yansı 
yanmı~ imzuıı bir mektup dr 
hıı bulmuJ. 

<Devamı var) 
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Size ilk ihanet eden almmz ve ellerinizdir! 
ilim yıldızı ve 1953 Türkiye gOzeH 

• • 
BELGiN DORUK 

yukandaki sözlerine ilaveten şöyle diyor: 

,uEvet. baoımlann yaşını f:n ent>l aç1ğa vu· 
rao alın ve ,.ile r id i r. Halbuki munra:r.am r ia· 
.yet edilen b i r güz~ llik metodu ..• <'İlde ;;ö~ 
teril e n husus i bir ihtimam ... \ ' C ivi bir 
tu\'Blet sahunu sap·sincic seneleri~ \'e gön· 
lük ev i~l..rinin } ıpratın tı·-irini 
ha fi fl et ,.h ilir ini1 .. Be nim lıinat lul · 
l ırndı[!ım \' f" he pin ize ta '"i)e etti ği m ·ııhu n 
P U RO'dur. P Ü RO trm id i) or .•. c-ilıli he -liyor ..• l 
ko rU )'Or ••• } umu~atıyor 'C raıele;:-ı i ri}or . •• 

PURO GÜZELLİK METODU 

lfill 
... Sıhlrn bir gOzel· 
S- ilk ve cazıbayı 

uhlp oıursunoı. 

PURO •dımlarla ilerliyor. Bu sene· 
ki ftıımıerı: Çakırcahnın De
finesi, Kanlı Çiftlik, Kör

'7.28 Açılış ve pr<lGf?am. 
'1~0 Günaydın. 
E DO Sevilen rtılar, 

8.30 M. 5. A;an, haberler n la· 
va raporu. 

8 45 Pazar &abahı m elodUert. 
11.00 Oyun hanları. 
11.15 Hafif ~rkılar. 
11.30 Gönül Akıncı. 
9.SO Kadın aes Te 

l0.15 Hacer Buluş. 

l0.30 Nevt n I>e:nlrdlınn. 
11 00 Daldan dala. 
ll.30 Panr ııkeçt. 
12 00 Asker 5Utl. 
l2.30 Yurttım •~ler. 
13 00 ! . 8. Ayan Te haberler. 
13.15 Yenl dana pllktarı. 
J3.30 ö ıe gazeteıl. 
13.45 Ham Hagen orkestruı t.) 

Franz Suppe: l"lotte .Bruruh 
uvertürü b) Johan Strauq: 
1001 ı;ece opereUndeu ntı. 

U 00 Ha Ya raporu, akşam po)rgra· 
mı ve kapanış. 

ltl.58 Açıl~ Te proı;ram. 
17.00 Orhan Sezener u arkadaşları 

17.30 Ali Can. 
17.'5 :lncesu (Kürdlllhlcaülr ıaı-

ııı. 

18.30 Radyo ııe 1nc11W:• . 
18.45 &dl Ho;aca. 
111.00 • ! . 8 . Ayan Te lir.berter. 
19 15 'I'arthten blr yaprak. 
19.20 a) Cherobını: Anacrçon U• 

vertürü, b) Chabrter: Bourre 
tantaı;que, c) Grte.,: Norveç 
dansları d) Mozart: Oç Al
man dıı.n11. 

19.t5 Şarkl demetlerl. 
20.u Radyo ı;aı:etesı. 
20.30 Kısa epor Jıaberler1. 
20.3S iıtc)1n çalalım. 
21 .'5 PJJ.k albümü. 
22.00 Caz ,,. dana. 
22.30 Oha\l.5$on: Keman u orı:=t· 

ra tçın po•m. 
23.4~ M. S. Ayan n haberler. 
ZJ.00 ~ram ve kapan1'. 

12.:17 
13.00 
13.1:1 

13.30 

ts·rA~BUL 
Açılış n p~m. 1 
Haberler. 1 
Saz eserleri (Nubar Tek)"ay 
n PeJZI Araıansııı. 

1 
Vlncent Youmanı•ııı ROvül•· 
rlnden mcıocıııer. 

13.4.5 Perihan Söz~rl. 
14.15 Dana ve caz müzltl. 
14 40 Necati Başara ve arıta<laıları. 
ıs 00 Ona Do-.J;udan melodiler. 
15.20 MüU:l~c Ecevlt. 
1:1.4.5 Unutulma~an aesler. 
16.00 Ha.san Mutlucan. 
U.15 iavlçre rady0&u ıentonl orkest 

rası Jean Phlllppe RAmeau. 
•Hlppol) te et Arıcıc• Iııare 
eden: Edmond .Appal Pranı: 
&hubert. •Scnıonl• No 2 
•St bemob İdar. eden: E• 
ncst Anacrmet.. 

17 00 Necdet ClcJ. 
17.30 Hcııry Ktnı; orkutrı.11. 
17.45 Ayten Gençer. 
18.00 Okul- ö:ı-end auU. 
18.4!i Çocuklar ıcın mtl%1k. 
19:00 Habe:ler. 
19.15 Küçük .tora. 
19.4.> Ne arzu ecıenıenız •l a. Puc· 

cini .:a.ıademe Butecrfly• ar
:ra b) P. Çaykovskl, 1'1mtık 
Kıran• ıültınden •Clçeklertn 
Valıb c) E. Grleı;, •No"eo 
dansı> No. l d) J . Jiaydn, 
•Sonıı.tı• 1 Kısım e) O, 81· 
1:ct, •Arlestcnnc• aültl No: 2 
d''erandob 1) Sara te, Ha· 
bancraı> ı;) J, Slbellua. cKe· 
dc:U Va!~. • 

20 ıs Radyo ııaıeteıt . 
20.30 Nadir lllllı:U Çulhr.. 
20~0 Yeni buıu~ıar. 
21.00 Şehirde bu l\&1ta. 
:u.ı:ı A. ZamboClu u a rud&Jl&n. 
:Zl.30 5.ı:ıı>r ha beri eri. 
21.45 Baz eaerım (Veclh• Darya l 

lzzettın öıctc). 

22.00 Dünra hlklrelcrlnden 6rntk 
ıer. 

22.45 Haberler. 
23 00 Pl'08ftiDJır. 
::3.30 Dana muzı:ı. 
23.05 Güzel uslu • Güzel melodi· 

ıer. 
24.00 Kapanış. 

tzMtR 
B 58 Açılış ve ııroçam. 
11.00 Zeybekler. 
il 10 Tilrlı: mu..ııcısı. 
11.30 İmılrde Ge<;en batta. 
11.40 Ne~·eıı cabah mtızı:t. 
ıo oo Kadın dlnlertc1ler ıı;t.ıı.. 
J0.15 $eTlm Ça:!layan. 
ıo ~ Osman Türen. 
ıı.ıs Mozıı:ıı btr hllı:lyc. 
11.30 Güler Ôqeı;lt, 
12.00 Yayuıııı ıonu 

Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır ooıu. OldUren fehır. 

29 . 
TEMMUZ 
ÇEKiLiŞiNDE 

• 100.000 · LIRA.1 
t' 2 ~ Ad~t . 30.000 

1 •• 10.000 
10 .. 1 000 
20 .. 500 

100 . ·_ ••• ,100 
< 

[\ Liralık para ikramiyeleri val'dır! l' ~ 
., Bu cazip çekilişe katılmak • 

için.siz.de --
15 HAZiRAN 1954 

r AKŞAMIN~ .. ~~OAR -,. 
> 150''L:.iratık · vadesiz. 
';,250'Liralık en ı az 3 ay• vadeli' 

bir tasarı·uf hesab ı açtırınız!, 

Kızılcahamam Belediye Reisliğinden 
Fenni Mezbaha Yaptırılacak 

Evvelce ilAn c<lilerek Haber gazetesinin 20, 22, 24 NisıP 
tarihli nüshalal"ında inti5ar etlen lıelediyemiz fenn i mezbaha ya' 
pım İli ne keşıC yönünden talip çıkmamış oldufundan kesü ye· 
niden tanzim edilerek 27.5.954 tarihinde nitibare!' 15 2ün müd 
de·le \C kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmu~tur. 11.6 
9j4 Cuma gıinü saat 15 de belediye daıresinde Daimi komis· 
:;on huzunınyla zarflar kabul edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 21840.82 olup ~7.5 muhammen be· 
deli 1638,75 liradır. 

3 - Taliplerin belli gfin \'C ! aatla kanunun 32 ve mlitea· 
kip maddeleri hUklimlerlne u~ gun ~ekli! me~tupları~ın dai!Ut 
komisyona vermeleri fazla malumat ısıeycnlcrın her ı~ saatm· 
da beledh·c kalfasına müracaaılan. 

4 - ·Postada gec'kme veya teklUin belli saattan sonra ve· 
rilmcsl kale alınmaz. 

s - Belediye Komisyonu ih ııleyi yapıp yapmamakta mub· 
tardır. (7192) 

14.59 Açılış. 

15.00 .MOrüvvet 00.dücü. 
15.20 Başlıo. programıann takdimi 
15.25 Janlnc Toscane'den ham me 

Jodller. 
15 45 Türküler. 
111 ıs Mlsbcl Plaatro orkutruı. 
Jll.30 Ahmet Çağan. 
17.ı5 a ı Tachallı:owalı:l: Caprlcclo 

itallen hı Gounod: l"auıt • Ba 
le mQzlllb. 

17 45 Radyo yurt türküleri koroau 
18.15 Danacdellm. 
l8 40 Servet Oand&ş. 
19 00 Haberler. 
19.1:1 incesaz (Büaeynl taalı). 
20.00 Plo 8andoa. 
20.10 Radyo • Sııor. 

20.15 Radyo putcat. 
20.:ıo sızın için aeçttlı: (Türlı: ıııu· 

slltlııt ). 
21.00 San'at dünya~ından h t.berler 
21.10 Yalnız aazlarla müzik. 
21.25 8a1nt - Saens - XeDlan lı:on• 

çertoau Çalan: Zlno l'ran ces
catı 

21.!IS Yann ne pişirelim? 
22.00 Emin Ollndila. 
22.30 Pro;ram. 

22.:ıs Tarının ıonu. 

TEKJl\İK 0~1VER~ITE 
20.ıs Açtlı' ve TQrk mudktat. 
20.4S Haftalık proı;ramın takdim i. 
20.50 Modern operetlerden ı:nelodl· 

ler. 
:ıı .02 Boıeldıeıı: •Balldat Hallfeıh 

\l'l'ertQrU. 
21.09 Letıar: VaWer: 11) •Altnı • • 

OOmü~• bı •Ltıkaemburg kon 
tut, c) Vals intermezzo. 

2ı.2s Lıszt: 2 No. ıu Macar Rapııo• 
dlal. 

21.3$ Joh. Btrııusş: •Viyana ormıı.n 
lanndan Ellillneler> • Vals. 

21,47 Oerah'll'ln: •Parıste B ir Ame• 
rtkalı•. 

22.03 Program •e lı:apanış. 

,. DOKTOR _, 

1 RI ~!! .. ~~~~; 1 
Ni~anta~1 • Rumeu cad. 

Sevim Apt. No 4 

--· lcl; 83t 33 --· 

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji 
Müdürlüğünden 

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
1 - Kolejimizin ilk kısım birinci ve üçüncü sınıflarına 1 Ha 

ziran 1954 tarihinde. 
2 - Orta \'e lise hazırlık s ı nıfların a 20 haziran 19:54 tarihin· 

den 29 hadran 19:54 t~rihine kadar öğrenci kayıt mua· 
mesele i yapılacaktır. 

3 - Bu sınıflara a'ınacak giindüzlü ve yat ı lı öğrencilerden o· 
kul ücretlerinin birinci taksitleri peşin oJaralı: kayıtların 
bitimi tarihine kadar yatırılmış olal·akıır. 

4 - Hazırlık sın ıflarına kaydedilrnlcrin :: i riş imti hanı 30 ha· 
ziran 19:54 çarşamba günü s:ıat 10.00 da okulda \ 'e bir 
defada yapılacaktır. Bu imtihanı kaıanam ıyanların :. atır 
mış olduğu ilk taksit ücreti 5 lira imtihan ücreti alıko· 
nulduktan sonra iade edilecektir. 

5 - Bütün yııulı öğrencilerin 1954-1955 öğretim yılı i!k tak· 
sitlcri haziran 195-1 $Onuna kadar Yatırılmadığı t aktirde 
yerlerine yeni öğrenci a lmakta okul idaresi serbesttir. 

6 - Kayıt için müracaat edeceklerin ~u Hsikalan get irmele· 
ri Jlzımdır: 
a) Nüfus hüviyet cü1da nı, 
b) Sağlık ve aşı raporu, 
c) On tane vesikalık foto:?raf (4,5 X 6), 
d) İlkokuldan pek iyi dereceyle mezun oldu.S:unu ı:ös· 

terir ve.sika veya diploma. Cfık birinci sınıfları için 
buna lüzum yoktur.) C6936) 

Baş. Fınncı Ahnacak 
Ankaradaki Ekmek Fabrikası için a-zami 475 lira ücretle ve 

imtihanla bir baş Fırıncı alınacaktır. isteklilerin aşağıda yazı· 
lı belgclerlle en ı:eç 15.6.1954 tarihin e kadar Ankara Lv. A· 
mirliğine müracaatları. 

C\Juhtar· 
olmadığı· 

(varsa) 

Dilekçe, :\'üfus cüzdanı sur eti, Doğruluk kAğıdı 
lıktan) As. Durumunu ~österir gelbe, l\lahkômiyetl 
na dair belı:e. C. M. umumiliği ndcn) Tahsil belgesi 
sağlık Raporu. 4 adet vesikalık fotoğraf, 

Ücret 47,'5 lirayı geçmemek ~artiyle sınav kurulunca tak· 
dir olunacaktır. imtihan 16 H aziran 1954 Çar~amba cünü ya· 
pı!acaktır. 1547 - {6833) .> 

00 d L" nefis ••' gun Ofoit Gal 

muhallebisini yapıaır. 
t Utıe T oıe SOl 

100 Grcı., ARI Pi.-c U-
250 c;,- ş.• .. 

Yo~otıt .. ~ 
SOı lılr ~,. konur. keıU&~• Ş.l• wıt' 

\anı# .. ~ 
Pirinç Uı. h•• eclilir, Aı.fll ~ 
lta;ıtlo clolırıo ltonıtın!crn:ı\ 15 dokllco k rısrJ 
~ ıauhotlebı MtY11 ıebooıno bolcı!tdıt .. 
taz• çilekle sGsıen11. 

( 6 ltıtllı'\tir) 

ı:~ .. 
Bakırköy eski Baruthanede 30000 nüfusluk küçük :ıehir kuruluyor. Barut;a;epııl3D 

da ,.e LOXDRA ASFALTI ü zerinde :;eniden par-clledlğimiz ve şimdiye .. k8 • . 
8 paı'r 

salan n fevkinde ve tam LONDRA ASFALTI üzerindeki ars:ı larımız.ı bugunkUı. 
den i tibaren satışa arzedeceğimizi seyı.ıı müşterilerimize if tiharla müjdelclrı 

BAHÇELi FERAH EVLER ARSALARI MÜESSESES 
larpU(çuıır Büyük Şi ecl ilan 18 - 19 Telefon: !?5919. d 11 ı:sl~'' 

B•:.,.iin en• Q nq" 1 ı • ~ • .11 .. ,. hr r saat başında 2 otobüs Beyazıt O"şçj MektebıD e 

AKŞAM 
7 Haziran Pazartesiden itibaren çok cazip ve ınera~lı 

8 yeni tefrikaya birden başlıyor 

HAZRE; EYUP I 
1 

GÖK BAYRAK 
Cenıi1 Han'ın Cuuıu 
Can Beyin maceraları 

Resımli tarihi tefrik a 
Bizans Önlerinde 

Yazan: 
(Va • :\"ü) Kemal SA'.'llA~CIGİL 

. . 4 
GULCIN'IN MACERALARI . 

Amerikada milyonlarca iman ı n heyecan 
ve zevkle ta k ip ettiği bu resimli ı-omanın 
Türkiyede ne~ir hakkını · Akşam • 

almıştır. 

6 
KLEOPATRA 

Sayısı7 ı k maceralarının kahramanı n· 
lan t<ırihin bu meııhur bdınının bayatı 
re imli bir seri halınde unlandırılmı~tır. 

K A R A 

X 9 ~v 
Bu :iı:H po !isin haJ"lkulA~ıııt ' 
maceraların ı T urk iyedc ~ 

ne~rcdeceı.ıir. 

7 l I 
V U R C A "'' • toıı:ı' 
Kahramanlık \ 't ıı Ş1' J'OliG 

:ı·uan: hlu)\Jrrem ze>ı 

B 

AD M ~' ~t"' ci~" r 
Avrupada cMüthi~ Türk> ünvanını kazanmı~ olan yenilrrıe: j,Lli' 

livonının hayatı, maceraları ve en h eyecanlı gure~leri renk11 

lolar halinde takdim edilecektir. 

• • • ,I oı 

Paıar tesiden itibaren AKŞAM 9 

, 
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c. 6 
• 195! - ---·---------------------------------

•lotof, Kore i~in 
V AT AS 

t teklifler yaptı 
te~'~bakam beş madde halinde ileri sür

lıf/erin ayn ayn müzakeresini istedi. 
S A•~oclated l'r~u 

b - Kore ınesde· Fransız karakoluna ula~m• ı.,. 
i:Ünku muzakcrc· dır. Bö) lece D•en Bien Fu'dan ;o şişleri Bakanı kaçıp kurtulanların sayısı 70 1 

0 
b r Kore Su h bulmu tur. Bunların ı i asteğ· 

e as maddt's oldu mt'n olmak üzere 19 u Avru· 
e bazı tekli0<'r i· pa'ı, d·"erleri yerlidir. 
h·ınların a' rı ay Amerikalı esirler 

e konu ması iste· Cenevre 5 (A.P) - Birle· 

hlahi)'cti esas iti· 
dir, fakat Ko 

e n n !: km za ir 
b r safhada. 
a rı mü1.akere 
diplomatlardan 

b r stirpr'ı tcş· 

'k .\merika Cinde mevkuf 8.1 
kadar Amerikalı s·'iil ve aske"I 
personel ıı tahliyelerini tem in 
mak ad'yle bu!!ün kızıl C• ı'c 
müıakrrelere giri~mişıir. F.s"ı
er'n sayıs . Cenevredck' Ame· 

rikan temsilci hey<'ti ıararındnn 
tam olarak bilinmemektedir. 
Birleşik Amerika şimdiye ] \ R" 

dar diplomatik alanda me\'eu· 
d:yetini tanınıııd ~ı Pekin rejim· 
;le bu meseleyi direkt olıırak .ı:ö 

(Ha~ı 1 inridr.) 1 kendisine \ e şahsına Titrkıye) c kana, ekonomik yardıma da de· 
ton'dan hareketi munasehctiylc 1 karşı yapılan hararctlı tczahürle \anı edıle('eği htıs11sunrla temı· 
şu yolda bir ha\·adis 'ermiştir: ri belirımckıcdırlcr Bizzat ınan :ııat \ermişlerdir. Gerek Eısrrı· 

•Türkiye Başbakanı Adnan :ızasındıın birçoğunun kıı) dcttıği howcr. ~erek Dulll' , onıinılizd~· ı 
Mcnderrs i eri ge'en Amerikalı ı;ıb, bu şckılde bir te7.w'-'irc, ki ~ıllar zar!ınd;ı Turki)enın e· 
idarecilerle yaptı{!ı miızııkrreleri bir yabancı hükumet reıs n n bu . ııs ihtıyaçlarını ka~ılamak 1 
müteakıp bugün başkentten ay- derece hararetli ve sürekli şekıl hah,inde ask<'ri 'c iktısadı var 
rılmıştır, Amerikan Harıciycsine de alk l:ınmasına , e ba kan•n dım yapılacağını öı \ermek yo 1 
men up yetkili diplomatlar, şım bu kadar samimi ı:ıkd m•nc, mü· ı ·unda selahi~ cl'rrinln azami I 
dıyc kadar hemen hemen hcrhan l tt'akihen ıktidar 'e muhalefet 

1 

imkanı ni betinde ileri ,ıım'ş·. 
ı:i ~ abancı bir ziynrct~·inin, bas-ı liderleriylc d:ıha bazı azanın söz. !erdir. 
La dcVlt't b:ıskanı Ei t'nhO\Hr ol- alarak bu kadar dost:ıne h tap· Bidııveıte B, Amerika Hıiki'l • 
nı.ık üzere. Amerık:ılı fdart'ci1er ı Jarda bulunma ına şimdi) e ka· m<'lınin ı Temmuzdan itibaren 
\•c kongre ,idcr't'rindm bu derc· ı dar ayanda ra tlanmamıştır. başlayacak ma'i \il zarfında 
ccde samimi bir hii nıikabul :;ör Başbakan l\lendercs şercfine Türkh eye te~mıl edilrn a kerı 
mediğıni öylemişler.d!r. verılcn bir ziyafette Harold Stas yardım pro;ramı iizC'rınden muh 

Başbakan Menderes bugün 
Türkiye 'ye hareket ediyor 

·1 

-
i llı'erin tamam·~ le 

n ınutc~ckkil b r 
an haz rlanıp )ap 

rlişmek istcıııemckteydi. Bu 
müzakt'rekrde Amerikayı bıı 

Başbakan ve k!!qdısıne r~I?k~t 1 sen ele hararetli bir h·tabede tem<'len yüıd<' 50 nisbNinde bir 
eden heyet mensuplaq, cmır crı· ı bulunmuş, • \Va hııı"tona ~Ql· l indırme ~ apacal:ı zannedılmPk· 
ne tahsis edilen 4 motör1ü do. mek ve aramızda bulunmakla bi 1 le) ken, bu kesintinin ~ apılma· 
nanma ııça~ının harckı:tinden ya ze btiyiik şeref nrdir.iz. deını. r mai-ına amir bır faktör Tiırk hü 
rını saat C\'WI han a'anına ~el- ve: ·Zıhinl<'r·nı·zd<' ço'k ııul ha· kiım<'tin•n programıdır: ~tende· 
n~i~, Ameı:ika.n devlet ve kon,gre tıraların taze'enmr.lerine imkarı ,. res. 4 ~:ıl ı~ bir silahlanma prog 
sının rn ılcrı ,1:elen mensup.arı bah ctt nlz, lıunlardan biı .. n•cm :ra~11 ıwmnde çalışınııktadır. 
tarafından uğurlanmışlardır. ~- kketin zde gördiıgünıüz ını"nfir· j Ru pro"raını gr.rçek'cstir<'bll • ..,_ 
ça.f!.a. ay • yıldızlı bayrak çckt!- pern;l'k, diğer· de memleketın: I mek içın, hükfımı-ti~e ~ ~crl 

df'vlet'n Praı? biiyük rlç·si ı\· 
l<'k•is Johnson temsil etmekte· 
d:r. 

naş\·cki: alanrla Amerika:ı ga- men ı:ôstcrdiği az·m 'c meıanc· Müşterek bir A merlkan -
mıştı. zin tehlikeye lak n olmru;ıııa rıığ 

1 

yardım yaoılma•ını ı tcmıstır. 

zctecilcrle şaka!aşmıs, hava ala· t<', askeri glicünu d:ıha Cazlalaş· Türk ıehlığinde reni an'a•ma • 
Kno'l'l"lanıl'ın ihtan nında ayakli tü herhangi bir be- tırmak husususunclaki aımine. ı nın mahiveti ı:aret umuml tc • 

Washington 5 (AA.) - • \'analla bulunmak istcmcdıl!ini, iktısadi \'(' kultiırel sahı>larda el 

1 

rim'.crle açıklanmışıır. Bunda iSPA~YOL ı·An - Juan Sebastlan 
no ton 

yatı 

)apmıştır. 
~~~- -~--'"'-~~-~~ 

) andan Cumhur·~ cıçi lid<'r' .ö~rcnilmek istenilenlerin, mU~te· de elti~; büyiık baş:ırılara hay sadece anlıı•manın ana hatları 
W 11 am Knowland buı::ün ı:ıızc rck tebliğde m<'\'<'Ut o'duğunu an ran•z. Amerika Türk'yeyc karşı ih as l'dılmiştir. Bu tebliı!, n· 
tel'ilere verdiği beyanatta sil· !atmış ve zarif tebessümüyle de dt'r n b·r itimat beslemekte, k~raya dönmek lizcre Washln~- Tarı'h"ı Kırkpınar 
ney doğu Asyanın demirperde basın temsilcilerinin sempati!e- Türki)enin sulh cephes:nde i·· tona hareket eden Menderesin 
ger·sine kaymasını. önlemek i· rıni kazanmıştır. Bir gazeteci, gaf ettiği kilit mevk ın ehemmi· uça~ının kalkışından l,5 saat 
çin önümüzdeki 30 -;ün 1.arrın· Baş,eki'e refakat eden hcyctın, Y<'lini tam:ımen müdrik bulun· "'Ol'l"ıt 11c•redilmiş fakat cuma 
da •<'saslı k:ırarlar almak. l~- .ızal:ırıy'e buradaki Amcrik:ın e'· m:ık•adır d \e iliH• etm= •ir :;:ece i bunun tarafından ta~\ip 
z mdır, fıkrindeyim demiş ve çiliğinin mcnsup'arını bi.~ ara~a 1 Türl:h rn in ,\merikad~!' istek leq t~~lıldii!i ~. 'diriln•rkt.edır .. Teh • 
şunları i live ctmi~ıir: göriıncc: • Herhalde Turk't·rın Washin"ton 5 ('l'L'HKTEI.) lı"<le. katı rnkkam ızkredılıııe • ~~C\let\('r tara- Komünistler toprak kazancı W:ıshington'u istıliıları matiiıp - Buradaki siyasi müşahitler. mi,tir. 

'ıb~ . lmcsı. 1 elde edip dururken. Cenrvredc nıaks:ıdı lı asıı .. etı.i.' d<'miş .• ~kn: 
1 
Başbakan Adnan i\fendcre in Yetkili diplomatlara ı:nre l~i· 

1t 
1
lli ntoplantısı ı,:örü~mc, konusmalıtra dc\'8!11 ılrrc buna gııl~ıus \'e ıa•:fe~ı Ame.rikayı ziyıırcı:nin tarn mfı· .senhowr.r \'e nul1c, dost ,.r 

\ .\) _ D plo· etmek ıehl;kclid'r. Harici Y:ırdı.11 Idaresl dirclctörü nasiy!e büyük ıııuvafCaki)etlc mıiltcfik ml'mlcket'cre tc~mıl 
1 il oğren'ld.ğ n<' Şuras~ı dıı belirteyim ki llnro'd St:ıssen'c de naklctnıış· nnı celendiğinl hildırmekt(' vr c<iılen askeri ,.e rkoııonıık j ar· 

~a'l·resi üv~ eri Hanoi ve Jlindiçinideki delta tir. St:ıssen ele bir hay:ı gıllmu~ Türkiye tarafından ileri sürü· dımlar iizcrinden rsn~lı kes'nti 
F:d nin Cene\: böl~esi kız ll:ırın l'lir.e dusecek \ e t:ısdik makamında başını sa!- len • as":ıri ıalcp!er• in kabul 1 fer ~anılması: olundakl re re\ nn l 
hakkında 2 5 o'ursa, komünis!lerle. komunir. t lnmıstır. olunduğuna ısareı etmektedir· dan Türk;) e) i i tisna <'der'l'r • 

d'n'C'd.kten ol mı~ :-nl~~ arasın?a ~ır h~ı. c;· Mcndcr<'s müzak<'reler netice· ler. ken. bu kararlarının iizcrındr 
c b'r nal ça· k.lt'b!ece~ı nazarı) es ne •~tırak si hııkkınd.; bej an:ıtta bu'unma- Verilen nı:ıliımaın ı.:öre, Tür· muhtelif mülfıhazalnrın lt'siri 

:ınetl<'r' c etm·vorum.• ınakla b<'rab r, zıyaretiyl bun· kıven·ıı 'rri surdıiğü asgari olmuştur. 
u da Edene dan doğan neticrlcrden son de- talepler •unlardır: Bu faktörlerin b. şında gelen 

erd·r. k k recede memnun o'duğunu ııöyle· ı - - Her j ıl 1'urkh e\ c ya· en kuHet ısı udur: merıkan 
.. orc Ed Ba lr ÖY ımştir., pılmakta olan 76 nrlhon dolar Jıderkri Turki)c~ı. Bırlef•k A· 
~11.alı: liıni~n mb~~ 'l'ürki~rnin gerek ckoıı~~isi ve 1 lı~. iktısadi )a_rdım~·n d?rt yıl merık:ın~~ en azi~li, i~t·krar:ı 
" ı (Ra~ı 1 i:ıcide) grreksc müdafaa kudrct.nı esas- muddetlc, yanı l!l.ıB yı ına ka· ve rn gu,·enı ır bır mlıtet! k• 

il ll1d 
1 

k bir do ya halen sorgu hAkimliğinde 1 surette kurm:ık yolunda sadet dar ıdame ettirılrceğine dair tr saymaktadırlar. Türki~ cnın So\' 
L. a \'armak ki d '!"t · 1 ' 1 • 1. d h " a bu'unm. • a ;r. ı• u eca\'ız .er ya· ti~i azimli gayrellcr bııraıl;ı, ?.len m·nat verı mesı azım ır. ~etler Birlığınin gıiney renıı ın 

~ b \eya komü kınd:ı mahkcmry<' evkrdılceek- dcrl's'ın ziy:ırcti münasebc~iy c Maliın1 olduğu Uıcrc, Am<'· ı clnki \a'll~ct• Ye Ort:ıdo[:u bol· 
~'de 

1 

h ınc l'leııin 1 rdır. 'fcca\'{jz hadise inrlcn on mcrik;ın hasını ve hüklımct. rikan kongre'>', d•ş ınemlekrt· ~c incle işgal eltıı!i me\'ki de 
t a 'l alline ııı· gün sonra. 7.rytinburnunda, ~.ıın-ı mensupları tarafından sitayblc 1 ıcre ~ upıığı ıklısııdl > ;ırdını., ır~hraızamv tah·rı ile ifade et•lk 1 ı1e ~ kani olun darmal:ırla halk ara,mda m~s:ı· rndcdil nıişlır. :ııuı.akcrclcr .,ıra· j 1935 yılınd:ın sonrn kesmeğı frrı •tratejik bir önem la,ımak· 

ne\redc kn eleme atması da çok teessüfle ında bi'hassa Türkı)e)i ıktısa- kararla tırıııı•tır. Bu b, k mdıın tadır. 
ka'''l'anmıştır. 1

1 
den kııv\'..-t t'ndırmeyc matuf Tlirkiye, bu yardımın kesilme j Buna i'ih eten si~ a 1 'e aske· 

kaçanlar Di~er taraftan Bııkırköy Jan· p'anlar lizerlnde durulmu,sa da. mcs·ni veyahut dn kl'sildij!i tak rı t,ıakımdan Turkıl e hUr dun· 
Dırn dnma komutanı :Kıdemll Yüzh:ı- BaŞ\cki'c rrfnkat eden askeri dırde, Export • lmport • Bank' \anın anıikonıiını~t ccphesının 

~ı Hi mi E~~n·c ~- h~zlrandan ili- 5ah ı)ctler .de b!r. taraftan Bır: d~n çok uzun ~adcl. ~ir kredi-, İ>ogu ,.e Batı kesim erı a:asın· 
bart'n 15 gun muddctlc mecburi •cşık Am rıka sılahlı kuwetlcrı n•n nçılmnsını s1 cmı5tır. da ha) ati bir irtıbat rolunde • 
hin wrılmişlir. ~ ·f'eı i)le etraflı görüşme:er y.ıp 2 - Türk•ycnin önümüzdeki d r. Türkire Kuzej Aılantık 1

1 ı ını . 'ardır. Mendrres'le beraber rlört yıl u;cı .. ~ ndr ·a~:::ıri ih· l\tunhcdt's· Tt',kılatında u ·cdir. 

askerAI ve ı· klı sa'.:J"'ı \nkai':ıya dcintnc~tı;. ~J.;w .\nıcrı· 1 y c () aoo fı ur milyon "ı'un11nl lnı ta 1'ı rl ltıc So \et 
U k.ın blt)lik 11~1 i' A\jiı )Y14rren, 'olıı bu in hl • çlcırı kar lc\hlıın Q m a be ah ite· 

Y l 'ftfrki~enin ekonomik kalkınma lamıyara~ ~kar olduf(ttnd, n ııliz ·a•o ıtıtfakına :::ırenmen ard 1 m arttırılacak a'nnında g:ıy~t. s?r'~.t·~ bi.r ~lcr- :ı~~ı:ıd.ı>ki tnll'pler de ;:özd<'n ;:t' Yugo la\)a ı'e • hu usl baıtları 
ı 11 • leme kdydettığını soy emıstır. çır nı ş:ır: mcH·ıptur. Tuı kı) ~ a\ ni zaman 
~ ~f 1 fndde) 1 ordusunun ihtiyaçlarını karşı· ı Hrsıııı ter irlcre bakı'a~~k o- A - ·~m<'rik:ı'lın Türkiyt'clen da Paki tanla da özel rabı•ala.r 

Q de Clnıie VC !a) ;;ıb lccck ·az·~e!c getirilmesi lur:ıa, Başb:ıkan )le~dcrcs H1 ~ - dah:ı fa~ ıı m.:ıl alm:ıs • tesisine (;'a ısm:ıkladt~ \'e bu .cı· 
t 'lakan Men ;çin, Amerika hukümeti, kong· me~;Jkan şıı~s~yctlerıy,l~ .yaptı~ı . B - rilrkıye~~ ~us,ısi \ınc· yet Amcrıkan idare~:lcr ne, ı • 

a :.ıı ?rıllş•crel:' renin kararına ba~lı o'ınak !)ar· goruşmelcr ık.~ ı~~mlckclı? d~ş r ka~ srrmayesının yatırımını tikran noksan .h·r. hol~e sa) ıl.ar~ 
~e erııe alilı . .ı· t')le \e Anıerıkan taahhüt re ıne.-clc?cn:lc gutt?kl~~I gaye '~ l(·şvık, Ortadoguda müessır bır an~tko 

~. f.k.r teııti· prioritelef'ini tekrar ,özdC'n ge· tuttukları j:oı _bı.rbırıne 11~.~\·aıı c. - Alm~nya , }'ransa Ye ıııUnbl <'~Plı.e kurulabıl~C'eğı hu 
• b çırmek suretile, cljevm ta.wlp o:~ıu~unıı bır la;~c daha go~tcr- fngılterc gıbı Aınerıkanın d:ı su und~ ünııtl<'r ~·er~ekled!:·. 

it , u ti}:ıret. I edilmış bulunıın askeri yardım mıştır. Baskan hıscnhow,l'r b~sı~ sana) i ~eeh~z:ıtı icin Turkı) eye Yet~ıl_i makam ar ısı~ butu.~ 
~llııı Nato' • programını arnırmak arzusun· toplantıs!nda l'l!endcres le ) ~P. uımn nıdelı kredılcr açması. bu mulahaza!nrla Amerıknn 1ı 
~ lı bir uzası dadır Bundan maada Amcrık:ı lığı görüşmr'c~ın bu. ~ephesını 3 - Tiırk ordusunun modern derlerinin ~·eni anlaşmanın esa· 
{~. ı:erek Na ı hlikümeti Tilrkij e için takriben bu şekilde tef sır et.mıştır. !eşmesi \'e inkişafı mt'selcleri sını tcşki eden karar':ıra ur· 
~ 0 dışında 1 bes j Uz milyon dolarlık halen Gazc~ee!lerde~ bı~ ,,na;b:ka~ de .soriı me·er t'snnsın~a .es~s dıkl~n~ı sö?·lemı~ıerdir • 

~d~st ınillcl tah ısi yapılmıs \'e programlaş· Mrndeı e e şun. :ı~ı .so} .emek fır lı bı _rsuretıe ~e!_k ık edılm stır. Tiırkıyenın .. muhtemekn ı: I 
e Ve as· tırılmış askeri malıcme )ardı· satını d~e etmıs:ır. • . Amerıkanın, rurk ordusunun Tüm<'nden muıe~ekkıl bır or 
11tlrınek \e mında münderiç maddelerin t~ •- ~ız ;Anıe~ıka~ılar hı~sıya~ı bazı masraflarını ka;şılamak lı dusu ~:ar~ır. ~a~baka.n. Mcn~e: 
~ e kılat an. !imini sur'atlendirmeyi dcıpiş k~~·,·et~ı. bı.r mıl!.ctı~ ve hıç hır tere, yaptığı 200 m~lyon Turk res önumuıdekı 4 j ıl ıçınde Na 

ıı anııı \e di· etmektedir. muttefıkımıze, Türkıycye olduğu liralık yardımın ılerıde de de· tonun gayelerıne U)RUn, tama· 
e kar~ılıklı Geniş bir müdafaa ku\ \'etinin kad.ır sıcak hisler bcslemiy1>ruz.11 \':ım ettirilmesi hususunda Tür· mh ıe mütevazin hir müdafaa 

la hl~Jt hu· temin \ e idamcsinin Türkij enin lıluhte'if teınasl:ı~ı sonu?da kiyen•n teminat aldığı anlaşıl· glıdl vücuda getirmek kararın· 
~ ıı eı ne daır ekonomisi üzerine, buı:ünku du· B:ışbakaıı Mcndc~cs le karş! ~S: m;ıktadır. (210 mi'yon dolar dadır. 
a \ \:ızıh 'ie ruıııunda hariçten yard m gcir- nııs o':ııı gaz.ctccıler kendı~ını kıymet nele tahınin edilen ıec· 30 Haziranda sona eren şlm· 

~ Ulunınak medikçe ıaşıyarr.ıy:ıcağı bir kili· Jiplonıatça ketum fakat daıma hizat yardımı bu takama dahil clikı mali } ıl zarfında Tıirl:iyc~ c 
fct yük'cyec-l•ğıni ve Türkıye· nrşell bulıııuşl:ırdı r. , değildir.) lakribl'n 200 mılyon do:ar t~· 
nin en kısa bir z:ımaııcla kl'ncli Basboık:ııı )!endere,) hır muhar Türk orthısuna yapıl:ın tcc· tarında askeri ,arclımla 76 mıl 
ordusunun \'C ekonomisininih rirlt>r ı:rupu i_le bıı:~~tuğu .vakit hizat ~ardımının ise, beynelm· yon dolara baİiğ olan ikıfsadl 
ihııyaçlarıı kendi kaynakların· onlara neşrcdı.lmck ut.ere bır b.~- !el rnziyctin icap ettirdiği mU6 Hrdım tahsıskri a:,rılmıstır. 1 
dan sağhyabllecck bir duruma yanat. vermem ıs fa.kat onlar.a .Tur detçe devnm cttirill'ecği belir· ;femmuzdaıı itiJ:>aren başlayacak 
getirilmesinin mustcrck menfa· kıyenın mc.selclerınl da~a. ıyı an tilmekıcdir. mali ~·ıl zarfında ise. bidayette 
atimiz icabından olduğunu ıcs· l:ınıaları i~ın nıem'eketı~ın. umu Tıirkiyen•n, de\'lct bütçesi , ani -ziyaretten C\'Vcl, Türki) e:,e 
Jim <'den Amerika hükumeti, ıtıi sıyasctınden bahsctmı~tır. arttıkça. askeri büıçesini de ·vapı'an askeri y:ırdım ilzerin • 
Turkiye') e öniımüzdeki mail se· . Bu .top antı o kadar muvaffa· arttıracağı \'e önUmüıdcki dört den kesintıler yapııması dlişlı· 
ne zarfında iktısadi yardımda kı:,ctlı o.lm~ş ve B.ışbakan .. ~!<'~- yıl sonuncla askeri masraf'arın• nülmekıeydi. l\lüzaker<'l<'r ne· 
bulunulm:ısını mümkün kılacak d~rcs Turkıycnin resmi gor~?u· kendiliginden karsılıyabıleceğı ticcsinde Menderes bu k~sinti· 
tah i atın ,temini hususunda nu 0 kadar es.ıslı bir ~ekı de hususundak: nokıai nazarı, A· !erin yapılma ını ön!emlştır. Bu 
kongre) e müracaat etmiş bulun iz.ıh .edc~·ek uallere _cevap ~r ver merikalılar üzerinde bilhassa itibarla gelecek mali ~ ıl zarfın· 
maktadır miştır kı, toplantı bır haylı uza· bü3 ük bir tes·r husule getirmiş da :ıskcri yardım tahsisleri 200 

Amenka hüki'lnictinin l95j dığındun gaz t~cilcr Başbaka.n~n 1 tir. milyon doları aşacaktır. İktisa· 
mali )ılından ötc:ıe askeri ve P~~ıgr:ınıı~:ı man.ı olmamak '.çın j Bu se:!epl<'dit ki, Amerikalı di yardım tutarının da 70 m l· 
ıkıı adi destek yardımı sağla· ınu~aade ıstcmek zorunda kal· lar, Türki)enin öniimüzdekı dört yon dolar civarında olması muh 
mak hususundak1 niyetlerine da· nıış ardır. . .. yıl'ık ihtı) acını her şeyden ev temeldir. 
ir herhan::i bir teahlıüde giriş· Başbakan Menclere bır tcrcu· ve nazarı itibara almayı karar Tiirkiye'ye yardım tahsisleri 
ıncsi ı;ayri nıümkiin olmakla be man vasıl:ısıf' e konuşm~ı.ştur. J:ıştırınışlardır. halrn Birleşik Amer•ka Kong.re 
raber, 'l'iirkiycnin istikbalde hu· Fakat ,şaı.ctccı er lhşknn Y..ıse~: TÜRK uırmlK \~ sıne sunulmuş bulunan 3,5 mıl· 
sule gelebilecek ihtiyaçlarını ve hower ın Başbakan )tendcrcs ı •. ~ '. ..' ·i . var ılolar tutarındaki Jlarıcl yar 
Türkije ve Amerika hükumet· C~iıel i.n~illzccsintlcn dolayı teb- )lllZ,\~~:.'~~~ 1İ!t'~ :il dım fonuna dahıldir. Bu lop· 
!erinin mlişterek ıtayelerin~ e· rık rttığınl duym~şlardır. llu top ~ L llC '" 1 )ek<ın yardım ıahsis'crının her 
rı nık hususunda almaları ıc~p •:ıntı~n . .Mendc~es e, .n~den mc~: Washington, 5 {AP) - Ei· hangi b•r suretle artması bah~s 

ıı 0 edebilecek tedbirlerin ıaylninın lekctının en .. lyı. hntıbı dendlğını ~enhower İdare i. Başbakan Ad· mevzuu olmadıeı cıhetle Turkı· 
ı 1 •tanı mu takdirıne . de~am edilme~i me.v· anl:ı.nıak nıumkün oln~uştur. nan Mendere e Rırleşık Ameri· )e\ e ~ :ıpıl:ıcak ~ardımı .ua~ c· 

1 ı zuunda Türkıye Cumhurı)etl ıle Dığer taraftan Turkıye Genel kanın onumüzdeki "12 ay zıırfın dilen sc\·i~ede tutmak ıçın dığcr 
;r·ıı ~ m\ılabık kalının.ıştır. • Kurmay Başkanı General Nuret· <ia Türkiyeye yapaea~ı askeri baz.ı meml<'kct'ere ait tahsis'er 
~ er·ı tın -Baran el'e Amerika liyakat \ardımın 200.000.000 dolara de kcsıntiler _yapılması muh:ık • I 

. grev hakkı "ıstedı·ıer nişanının Komander rütbesi tev- baliğ olacağını \e silah \C mal· kaktır. 
cıh edilmiştır. Sa\'unma nakan· zrme trslimalının hıılandırı!aca- l h , l' 

ıııc de) lığı binasında yapı' an merasim· ğını temin etmiştir. B r e~ r.t s~. •3 ~r. 
b 4Ub . grev h:ıkkının tanınm:ısını iste· de General Ridgway ni anı ta- Bu itibarla Türkiye hüki'ımet Wa hlnı;:ton 5 <Tl.'RKl EL) -
ıır bel': ı m ş igi sigortalarından bazı şi· karken Baransel lı:i n •Korkusuz llııskanı, ı:ok milhim sayılan Selahiycttar _çevrcll'rden verı'en 1 0

1>11 an· kilrc.tlerde bulunmuş ve . Mah • hir muharip. cesur bir subayı şahsi bir muvaffakıyetle bugün ma!Omala gore, .tanın~ıs bc.ş 1 
lfJaııdı:i ınutpaş:ı işyerinde bir dıspan • demiştir. \\'ııshingtoııdan ayrılmış bulun· Am<'rikan .'.ll:ılıyc~ı ve ıktıs~tçı 
fb ı ser :ıçılması Hizumunu belirt., Gt'ncral Baransel Birleşik A. makt:ıdır. l\lcndcres, Tiirkiye)<' sınclan mlıteşckkıl .bı~ lı~} .et. 

81nd:ı ınıştir. meriknvı ıi~ aretinde Başbakan avrılan :ıskerl vardım tahsisle· Tiırkıyenin mali ve ıkıısadt ım· 
:~e ba~ Kongre geç \·akte kadar. ça· Mende~es'c refakat etmektedir. rlnd<'n ağır bir ·kcslnti ~·ııpılma· kanlarını ~erinde. ,.e rlaha .es~~-
ıı :l l'a· l.sınasına ı!e\·am etmı. seçım 1 e, .\'!şanla beraber \'erilen b,.ratıa sını önlenıek'e k:ı1marııı~. faknı ıı bir ,ekıldc teıkık \'e te bıt ,et· 
'a bu ılı: 'i konu~malar zaman zaman llaranscl'in iki memleket ara - ın· a) ni zamanda, kr.ıırlisıne, ı:ele· m<'k tizere, yakında ,\nkara > a 

q ır ı:ıırU tlllere yol aı:mısur. daki ınünascbetlcrin takviyesin- cek mali yıl zarfında bu yardım hareket edl'ceklir. . . 
l't Kongre. İşçi Sigorl:.ıarında de o) nadığı fcvkaliıde ro: tcba· tahsislerinin daha da artlırıla· Teknik ~ardım çcrçc,·e~ı dahı 
L tcd:ıvın n ln)'ıki~lc -yapılmadığı riız ~ttiri' mi~tir. cağı hususunda sôı vcrilnıışlir. liııde yapılacak olan bu zı)a.ret: 

<Bası ı inrlile> 
tün kategorilerin fınalleri ya· 
pılıırak, her katC'gorinin dere· 
C'l' n'anları belli oı, ::-akt•r. Bu· 
günkıı tııreşler daha bil~ ilk 
bir ı;('\ ırrı kalabalığ hl'Zurun 
da cNe,an e·m·~. pehl nnla· 
rır. bo~ ları biiyiidükçe aHik::ı 
da butıa ,::?öre arım•ş bulun· 
maktadır. Güre ler n t"n h<'ye 
ean! gunü ~ <ırındır. Bu sen!' 
ıarıhl Kırkpınar ~üre<ler bı· 
r nei gününden i haren b"r ,\1 I 
man le t'' İl\ on •irk<'t• tararın 
dan knrdeUı) u nl•nmakte o· 
lup )khter takımın n de bir 
kat deha ı;Us'rdıl!i .ı?iirr•!er bü 
tOn Avrupada yayınlanacak· ı 
tır. 

Rııımrıkü giıre•lcrd<'n al•nnn 
neticderi, boy 'e desteler n 
de finale kalan'ıırı derece sı· ı 
r:ı··~ !e bild r yorum: 

I·';nale kalanlar: Deste 1 inei 
bo• Hakkı se:~ ili, lsmail 
SC"\yah, Sinan GamS'l, Şm·ki -· 
F.rl'n Mrhmet CcllktUrk, ~tus 
ıafa Şen (6 ncı dtrecr-) 

~iare-şal l'ıto otoınobılle Atına) a gırcr.!.l'n 

Uçlü istişare meclisi kurulacak 
Dcirdüncü nıra kalan·ardan 

~e•'<' "k rr· boy: Hilm' G<'z c', 
Sadrtıin Ş m~ek, Kemal Drm r 
ı-iire:ı, Rrfct :\leıt , Merkan De 
ltı:oı. Sen·et Şen. Kad r Dere rnası 1 lnrfıtpı 1 nan \C Yugos'a\ de'ilet adam:a· 
1i gure•lcr nl ev ramadılar \ c Yugoslawa tarafından bu"Un m le tam mutabakat halınde bu· 
Bu ı;üre•in ı:al b. 6 numnra\ 8 mtısterek,.n \ u tnlanan hır tcb· lundu~u ka) do unmuştur. 
ı::r~rcek. (Dcir(iütırU tura kal lı~de. Türkı) enın d,. d hı b Y ~ ımda, B lk.ın fttlfakının 
d ]ar). lunduğu ~-nı bır {ıçlü C J .Da gaH'~I ŞU Seki de izah edı nlı$1.ır: 

neste bü~iık bcı,·: ı _ Tur kan ittifakı kuru dıır:u 1 An edı Bır e.mış Mıl c'ler j&Sası zıhni-
hıın Cakar. 2 fsma ı Kaqı ml•tır. Tl'b1 gdr, ltt fakın 3 dev ~ctı dahıhnde su h n koll::ktif 

'
. 'k 4 7. o :et Dış h Ni Bakanı rı konft· 'T\İH'n (:ın tak\ı)esı. 3 - \ ı ,., ·p;ıv. • 'a o 

t:an, 5 1-:m·n ç fı ık. 6 - .an ı n tıc ınd re mt'n tc ek· l\letnı At nada yayınlanan ıeb-
Hii "Y n Çetin. ku rd eeği ka\dolunmu~hır, 3 iğde de, Atına ınlııakcre Erin· 

k ı k b 1 ml'mlc-krt Dış Ilakan'arı 1,.m. . . 
!.:Uçuk orta üç ı o~: muıda Be's atla topıan c 'ki r- d~n Türk h.~ku~etınc. bU) ük el· 

Nurı .\n·;ıl•, 2 - BahRrddin d r. çı C mal Hu nu :aray \'asıtasıy: 
.\) dın. 3 - Safak \'ur•sl.'\ er, J>il!er tarilftan Brlg at '"iGJ 0 • le rn etraflı .ma Omat verıldığı 
4 - r'ahreıtin K•nalı, 5 ~ ~e Tıırk hukumetının Atmada 
Zülküfül \ ykut. 6 - :ııehmet u .bugünkU ~ır )ayı , . rnrı an anla~ma ile tamamı,·Ie 
'farzan \'e :'>lahmuı Geçkın ı:os av~ a • Turkıye 'e ) u anıs- mutab k bulundu Su k.ı~ dccli;nuı-
güre·lcrini ayıramad·lıır. 1 ~.nın. ) enı Balkan fttıfakı~ın 

... . .. . cuml inden o'mak uzcre b.r üç· tır. 
Kuç?.k· orta, bu)uk boy~ fi i Uş, re mecl15i kuracaklarını ------------

1 - ;-.: \az Guresrn, 2 - Sa ':> 'dırmı tır. 
ban Fıl·z. 3 - :'>lehmeı Gam· ittifak. trmmuzda bclgratta 3 
sız. 4 - Ha·~n Akııl. 5 - Alı de\let Dış n knn'arı kOl"Se)ınce 1 
Büke, 6 - Şaban Pehlh:ın. re mrn te ıs edıleccktlr 

Bü,•ük orta. l - Sabri Pek· İstışarc mcc ı i e lt. nyıda 
ı<<'n, 2 • - Elmas A \'c•. 3 , Yun~nlı, Türk \•c Yugo lav tem 

hmet Topçu, ~- - Abd,ul ah sılcı erinden kuru'acak \•e top· 
~oylu. 3 -:- _Hcus.ey ~ '\ ent'r: 'antı arını münavebc- ile ıiç ba~
ü - R:ı~m. Kc .kı~, ' -;-n .\h. kentte yapacaktır. l\Iare.~ı Tito. 
mrt F:mır ıle Hılmı Çctı de nun ziyarrli sıra ında Atmada 
'ıım ed•YOr. . et'reyan rd!'n m!iıakerr'crdcn ta· 

Basalt ı: l - ~Iustafa Fı· bıatıvlc Türkıyenln Atına btivlik 
rz. 2- Burhan Gurkan 3 rlçı ne en etraflı ş<'kı'de ~a
Zülf:kar Yıldır., 4 7 Yakup 'Cımal ver lmış olup Belg~nt rad 
Sr.lvı , 5 - Ahmet Koç. 6 ~osunıın ,a,ımında e'çinin Yu-
Ralıml T'rhl \an. _ ---·-· 

Pakistan' da 
Tevkifler oldu 

<Dııı l incide) 
se'mis olduğu, ·:'llornıns News• 
gazete~ının bu ı;abahkı nusha• 
s•nda. Dakka resmi çcvrelerı· 
ne atfen bilrlırılmcktedır. Tev 
kıfi<'r n. Do~u Pak·stanın ko· 
ıııı.1nist elemanlardan temtzlen 
mesi maksad·yle yapıldıtı ıla· 
, e olunmuıadır. 

Raşpehlıun'ar. altı çift: G.. ·ı T k 'd h k t tf" I 
Babaeski!• İbrahim, \dapazar UfeŞÇI er 0 YO an are e e 1 er 
lı İhsan, Ali Ahmet, Sındırg lı 
~erir. Dlızceli Orhan, Kulelll' 
l\lusıafa, Bandırmal• Karaha· 
san Çolak ismai\ İzmi•li l\cc 
m \•ıJdız, Kar bacak ibrııh m, 
Hııyreboluhı Siıleyman. lsıan· 

ma ı 1 lnddl') l ıuk bagajin 400 kilo} u bulmm-
HU ryin Akbaş. •en g nç c~'11- na rağmen hep•!ni Ucreuıı nak e 

pi) on. sıfat!} le kendisine vcrı en dece~ıni fedcras~ on ba~kanı 

lıııllu S:ıbr•. 

B it ·r· hr ı • 'iği a'an takıma hedbe rlti • Japon federasyonu başkanı hatta ~sa a 1 çı _ _. pe nan .e~ e~ bü~ilk \e ağır tlimüs kupayı hic . . · • 

glimü• kupayı daha d;1 ağulaş. Vehbi Emre·~ e bildırmhtir. 
tırmnmak içın bır kAğıda •ar- Gureşçller pazartcsı akşam Us· 
mı tır. D ı•kan Peron'un birıncı •ü istanbu"a varmış o•acaktır. 

me ıt razs .z şoyle ııl~u: h.oca: 
1 

bir şe'<' sarmamıştı. Nihayet ha Türk gürc,.~ılcrını uğur,a.~keıı 
elı ~ Oıh~~ . Çakar,. ra n va kump.ıma ı takımın brrabcr şo}lc demistır: ·TUrklcrdeh oğre 
kibı Rahııeskılı Mustafa} 1 0

• göturme~ hakkı o'.ın 300 kilo· I necck daha pek tok şe)lmız vır., 
öaı·lkada ters kepçe oyunu ı· - __ _ _ 
le sırtaşa~ı } end•. Adapnz.ar1ı • ""' 
Xl'rmi \'ılclız rakibi ile gU· ' ' f (~CHIİ:def~i fJHfJJIQCftflllf 
zrl h r ııüreş çıkardıktan ı;or. 

rıı Karabacnğıı pes <'tti. Colak lı,.ffedı•fıııı·ş şekli 
fsmaıl idmanı olmadığından •w 
bahisle rakibi Bandırmalı Ka 
ra Basana pe~ eıti. Sındırg·lı 
i e rııklbl 11 Ahmedin güre5 
leri d kkat çeken b·r ~ekıld<' 
neıieelcndl. Bir ara Ali \h· 
mrı S ndırgılı 'Şcrif•n arka· 
ı; ndan koşuyordu. Bu ıoırada 
~er f ~ere çökerek arkasından 
~elt'n rakıb nP k !çık alnı ak 
kendi üzerınden sırı a ağı ö· 
ne dü~ürdü. Orıarıa son o!arnk 
ıkı çıfı kald•. lla) rcbolulu Sü 
le) nınn i c Karamürselli Sabr• 
\C k}azlı İhsan ile Baba· 
eskill lbrnh;m ıızun zaman "Ü 

rectiklerı halde ycn'•cm<'di· 
kr. C:Urc<!r.ri mlinaznıılı J:eç· 
tı. Xlhayct yarına bırakıld • 
!ar. 

Pearson'un tavsiyesi bı dlrılen bir işçinin durumiyle ta '<'n'in ~iiılt•rl Bundan başka komUnizm ile ten ba~~a. eksperlerd~~ müte • 
ılgılenmlş ve kürsfi)'e çağrılan Washington 5 (A .. ) - Ga· dünya çapındaki lhtl!nfıa TOr· şe~kıl dı~er bir. Amerı.ka~ hey_ Win~ipeg, 5 (A.A.) - Kana-
h tanın resminin çektirilerek zeıcler ve ajanslar Başvekili mi· kh eyi en ı:üvl'nilir \'e gerçek· etı de Turklyl'nın malı guç~uk da tarıh ~urumund~ b<'.yana~ı~ 
S orta neıdınde teşebbüse ı:e· z 11 \C he)climıı: aıa~ının ayanda ten elzem bir muttcfık .sa\dık· !erini bertaraf edecek tcdhırle·ı bulunan Kanada Dışışlcrı Baka 

o t Ol!' ni kararla~tırmı~tır. harıcn e enrumeninin ,v rme~1n· !arını l'llcnderr e t!O\ lemıe olan ri, bu mcmlPketin mutahassıs- ııı Lester Pearson, Amcrıka\I . 
Konı:re bu,iln •seçimlerle ça· den sonra toplantı salonuna da· Ba~kan Et enhowerlc Dışbaka· ları ile birl kıe a'mak iızrre, ya· dı~ ~ı~ a•e•ını bıraz d~ha l umu· 

de lı&ın 1 1 ktır \Ct edı·ımclcri Uzerıne ı;alonda nı John Fostcr Dulles. Basba· ,kıııda Ankara')a gıdecektır. eatma)a da\et etmı&tır. .. a arını tamam ıyaca • ' 
. 
1 



~ ' -----------------------------------------------------------------------~------------------ VATA. 

SIIELL 1. C. A: ııııilll i>ın rztiıuz · ·üze.r'iııde'lii 
rıııüsbet tesirleriyle [Jaı·aııızııı taıtı kaı·şılığı, 

olaıı ku·v·veti • 
teınııı 

Benzıne katılan hiç bır l madde, motorünuzun fabrıkadan cıktı o, 
zaman haız bulunduQu kudretten fazlasını temin edemez.· fakat sizın 

bu kuvetten tam olarak faydalanmak ısteyeceQlniz şüphesizdir. 

ı. C. A. ıı SHELL kuvvet zıyanın iki esas amili olan vakitsiz iştial vE. 

• 

1 • 
ayarsız ... buıı ateşlemesını enler,. 

SoTdalci rHİ11.,fo ôhtirolr höcroaiıuloı.i 
bır•••"u·., •ızmıa v• parıemalıı: t•aır. 
•u elfl"O•rın O•t 010 f'tOkl&Y• Jri&rne.r. d•"' ev,..eı hava ve vektt mahlutunun 
ai•• aımauna ••b•O atmaktadır~ •u~ 
f"\& vakna4z tştı•' denır. 

Sotdeı.i rHi .. ulo İ•• etotlo1110 to nı 
ve.kltnCI• Yuku bu ,,,akta v• l"ava il• 
ua.1ıu1 ırnahtu1 unu tvtut tfıılrma1ıı tae2tr. 
But.O. .a • .,ın bır tkıl"l\W•r• yanma& tt•r 
hala gotı,.,,.,oaındon llorl Qolmolıtoaı., 

+ 
... IGNITION 

iki Depo Dolusu Tecrübesi : 

... iı.i t11iıa •••tl•'f•n b11jileri oo;: 
termokl•dlr. eoıcıa hakiki bir oarı~ 
elan b rııcınıııer veeııaelYI• eıokırııc 
corayonı l•P••C• koçmaktacıır. eaQ.' 
cıaıcı bull normal ••kllClo al•tl•moyl 
QIUlormoktod•r. Zira buroda ı. O, 4. 
ıı:ıırııcı,..ıııorın ııoıoımııoono tamom•,. 
•••'• oım,_ butul'\mokladır. 

. 
ADDITIVE CONTROL 

Patent : 6595 

Deponur.u bugün Shell'in 1. C. A. la benr.ini ile doldurunuz. lçınde b.ir miktar adi benr.in m•Y· 
cut bulunacağına göre bundan sonraki bofafmada Shell'in 1. C. A. h benı.iniyle ikinci bir do· 
lum yaptırmayı ihmal etmeyiniz. 1. C. A. katığının ihtirak höcresiyle bujilerin uçlarındaki bi· 
rikintiler müessir olabilmesi için kısa bir müddet geçmesi lôr.ımdır. 

iki depo dolusu tecrübesi 1. C. A. h SheU'in vakitsiz. istiaUe buji ateflem arır.alarından ara· 
banızın kurtulacağını size ispat edecektir. 

r. 
c 
c 
o 
• 
2 
C • 
J 
ıır ., 
c 

Deı1onu:;;a iki Defa. Doldu,rrnakla. HAKiKi Farkı. 

il issedeceksi ııiz. BUCUN T ecriibeye ba§layınız. 
. . 

MICIR NAKLETTIRILECEK 
Karayollan 1. Bölge Müdürlüğünden 
80C097 60 lıı a kcsır brdc ı İs ımlıuL ~ Edinıe l olunun 

160 - 234 K m. aı a ına 8880 ~Ictre kup mıcırın na kıl \ e fı· 
gtiresı pazarlık usulu ıle cksıltmr) c konulmuştur. Kesin tenu· 
nalı 10509,76 lıradır. 

Istekhlcrın ıha eden cnel Bö ı:;e ~ludıirhi üne müracaat· 
la :ıoetcrlık belı:;P-~i almaları azımdır. 

Bu ise aıt .,artname bergun Boge Mudürlli:ünde görülcbl-
lır. 

Pazarlıbı 11 Haııran 1054 Cuma gtinU saat 11,30 da lst:ın
bul Kuçukjalıda l\Iudurluğumuı bınasında miıtcşekkıl Komis· 
lOnda )apı acaktır. 

Isıeklılerın 1954 lılı Tıcareı Odası belge i ~eteri k b~lgesi 
\'e kes n tem nat makbuz arı ı'c adı :;eçcn Komısyona mura· 
caat <'lmelcr luzumu i an olunur. (6846) .............................. , 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezi Reisliğinden: 
Esas nızamnamemlzin 53 uncil maddesine te,iikan Kadı. 

koy şubemiz Kongresınln 6 Hazir;ın 1954 pazar ı:Unü s.1at 15 
de Kadı koy Ka) makamlık b' r.asındaki evlenme salonunda 
fe\ kaliıdc toplantı)a davet edilmesi İdare Heyetimizee karar· 
laştırı nuştır. Bu Şubcmızdc kayıttı onursal ,.e daimi üye· 
!eril" a d;ıtını ödcmış asli iıyelcrın mezkur ı::un l'e saatte 
Kongrl"yc t<'şriflcri rıca o!unur. 
G . X D 1~ 1 : 
1 - Rıyascl dı\anı seçimi, 

,. __ SECRETARY WANTED 
Employee, Turk:sh subjcct rcqu red by Br'tish firm 

opcratıng near Balikesır. \Just h;ne good knowledge of 
Englı h. a.1d abıl••y to translatc 'furkısh - En~lısh. Some 
c.xperience of offıce ''ork ıınd tlP ng csscnt.a .• \ppl,ı;; 
" th full part culars, BCL, Ün.} on Han 41 42, VO) \oda 
Caddesi, Galata 

. 
K. K. K. istihkam Dairesinden 

Ankarada merkezde çalıstırılmak tızerc dol4:1 ın ye\ mile l~e 
b'r yüksek İnş. :nıibend.si. bir y uk ek mımar :nuhendis; inıw 
liıce bilenler :erc,h edilecektir bır iııı:ılızC'e tr.reüman hır desi 
na•or alınacaktır. Taliplerın lüzumlu be gc erıylc cto~ruca An· 
kara K. K. is. d.ne mUra('aatları. (1533-6i7:!) 

,_KAT ARANIYOR _, 
1 

Harbiye; Osmanocy, Şi li. Nişaıııası. :'-laçka ch·arla· ı 
nnda iyi bir nıe\'kide haıır ve) a inşa edilmekte olan 4·5 
odalı tam konforlu bir kat satın almak 'st yorum. Adres 
\e fıatı Beyol!lu. oosta kutu su 20 a 'iaz•lması r ca o unur 1 

larıdıl', 
-4 

1 

,Veremin yayılmasına mani olun t 
~Verem bilha.s~a 15 - 45 .ya.,lan 
arasında t;uk tchlıkelıdır. Ir~i de-
1ğıldır." Ama çok bulaşıcı bir has

: talıktır ! t Bılhassa sıhhati bo?.Uk 
kimseler arasında kolay ya}'ılır. 

Kendınizin \'C ailenizin, ıyi sesıl
miş, bcsleyicı yiyeceklerle, açık 

hava cgzersızlen ve bol ııykuvla 
1 " 
:;ağlam ve sıhhatlı olma ına ıtına 
'cdinız.' Her yıl doktonınuza mu
ayene olunuı. Bu suretle, egf'.'r 
ha talık kaparsanız, • erkenden 

1 
anla~ılır. Bu, ·cıcnH s ycnınC'k 
ıçırı e lırıııdc bııluııaıı en km \'etlı 
(c:an~dır ! ' , . 

lüırııl" lkauriikl~ klrııH· 

lırdn 11kın11 . 

Toz YI kirden u1'ını~. P11lorlıt ıdllr11111lf ~•1• 

hnl1rdı 11lkıtJ hluHlllllr kayutılnıı•ıt aut ıçraeyln 

Ym11!1 bır halının hllındıiı orhi o 

kapluı ~•dlı. 

1
Verem bulaşıcı bir hastalıktır - Ve

ı emlılerckn .sakının < • 

Veremi, verem doğurur l Yukc.
rıda göstc;rılen başlıca bula~ına 

yollarını tanıyıp bunlardan ko
rununuz. Şu belirtilere dikkat 
gösteriniz: Yavaş ve de\·amlı ~e

, kılde zayıflama - ı~tah~ızlık \'e 
daııni hazımsızlık - yorgunluk \ c 
hal,ızlık hıs~ı - kan \.'CYJ kanlı 

balgam tüklirme • dcvcımlı ok;:,u
rük, ses kısıklı~ı, göğüs n!!ıılan: 
Bu belırtılerin herhangı hll'l \'C

reın ı~aı etı olabılir. i\Iu~ycnt" vl· 
ınak lİzcre hemen cloktonıııuıa 

gidiniı. Unulıııayınu kı, 'cı cın 

rrk<'n l<'da\'İ <'d:lcliği Lakdııdc ıyı 
olur. 

• . r:u; en muh m !ai!lık konulaıına doıı hJW • 
r ' • ' 
lanmısi. )az.ılardan lm C tanesıdır. Bu yazılarda. 

doktorunuz!;. tam ı,bıı lı~ının. ni':'lı~ınızı koı umald• 
•ı.:aıma:..ıı. uzun ve ııhhatlı bıı omur surmenizı d~ 
! nasıl mum~ un kılacag·ını rriıeetksıniz. .... . 
• 

~~~~~~~-------ı~~·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Afyon Daimi Encümen Reisliğinden E R G v N 
Af~ on merkez kazasına bal Iı 3023:? lira 82 kuru~ ke)i r be

delli değirmen .\)vah kôylı okulu inşaatı kapalı ıarf usu· 
liyle eksiltme) e konuJmustur. 

1hale tarihi 10/6/954 per~embc ;:!inli saat 15.30 da icra 
ed lccektir. 

Bu i e a 't ~art na nıe \'e ev ı·akı ke,şfı~ e mesai saatleri da
hi: inde 'ila.} et daimi enclimen kale(Ilinde görülebilir. 

Taliplerin ihale tarihinden 3 sün eweı vilayet makamına 
müracaat ederek alacakları ehliyet \'esıkası ile 954 yılı t:caret 
odası kayıt vesıkası ''e muvakkat teminata ait !?:?67 lira 46 
kurusluk is Bankası makbuz veya banka mektuplarını ha\i 
teklif mektuplarını muayyen saatten b:r saat evvel makbuz 
mukabilinde 'ılayet daimi enciımen rcJsliğıne 'ermeleri. 

(6595) 

2 - Jdarc lle) 'ctıne a't fa alı) et raporunun okunması. 
3 - 1934 yılı btilçesının tetkik \'e kabuiU, 
4 - 1954 yılı heyet seçimi, 
5 - Kızılay menfa;ıtıne mü teal ik tck'iflcrin. Kongre dilck

lerı o arak l1 mumi Mrrkezc intikali istenen temenni· 
Icrin tetkik 'c nmzakcreSiyle karara bağlanıp Umu mı 
)t ı keze tek ıfı, 

YALI ARSALARI PLAJLAR 
Elcktrığe, te:ernn.ı, b.ıne yakın ev, vi a. kô)k. yalıya sahıp; g zıno'arı, otdlel'I, D.iny nın en meşhur plaj 

17 dakika meııafcdeki e eı.trik i ban İjÖ treni i ta ~onuna, ucuzluğu \C tenıizliğıle nıc;;hur çar;;ı~a 

Gazino Mahalleleri - Kum Depo!~~~ 
s}tesı)le hakiki bır cennet; ~&lence, r.:csirP ~eri Kuçukçekl11 
• 

6 - Cembete r \ka'adc hizmet \'e )ardımlarda bu:u naııla
rın takdırınln, U)'lk gliıulcnlcrc onursal iı}'e ik tevcı· 
hinin mucip ebeplu yle Umunıl Mcrkcıe bıidırilmcsl. 

7 - Es;ıs Nııamnıımenln 29 uncu maddesine tcvfıkan unıu· 
mı Kongrc}'c ıştirak edecek delege erin yedeklerıylc Se· 
çılerck t: muml ?.IerkC'ıimize bildırılmcsl. 

CildiniziTO ka loq Kremi kullanarak 

. güzelleştiriniz. 
" ~ ~ 6 Altıam, yüz.Onüıe ve boynunuıo 'dlocel'li · gı~• 

ıb-~· TOKALON kr•mi sürOnUz. Cildiniz toıelı11 p 
llJ yumuıayacaktır. Sabah, gündüz TOKAL ON 

\ 

kremini kullanınız.. Teniniz. derh8l mat, berrak 
• ve saf bir hat olacaktır. ı~ • -··············-···-··· .. ······································-······-··············· .,. ········· 

. 
inşaat Fen Memuru Almacak 

M. S. Vckôletinden 
1.stanbul Teknık Okulu Tcknıker kısmı mezu.nlannda.n ba· 

rem dışı 550 tıra ucre:iı iki in~aat fen memuru ahnaca.ktır 
Askerliğini yapmış olmuı şarttır. 'falıplerin Ankaradı As· 

kcrl Fabrikalar Tekaüt 'e Mua~cnct Sandığı Mıidürlüğüne br 
rer dılekçeyle 'e dıploma EureUerini ckle,ı; erek mliracuıları. 

(6813) 

YAYA 4.5 · DAKİKA MESAFEDE ,,~ 
\C 

nyni uımanda, hem Lond:-.ı A fallının üıcrind· ve htm de kuml>:ıi sahilde bulunoın bu cım.ılsiı arsa a r; PL.\J, Y.\LI1 GAZİ:\'0, BE:\'i:İN İSTASYO~U. OTEL yaprnaıa t-J' 
perdah {sn·a) kumıı istıh al rtmcğe re, k.ılfıdc nıiisaıltir. . c 1rt. 

Arsaların en müh•m husu i~et crındcn bıri cic: koıyık ve nıotör'c :\Jimıır Sin.rn Kiıprüsü a!lından geçerek, 5 dakikada l'LORYA SAFA PLAJI yanından denıt ı c ı 
~ani hem ~eniı \ asfını haız o m.tsı ve hem ele kumsal göl sa hı lnd . bulunmasıdır. 6u suret~c sert rüı;:arlardan, bu~ uk dalgalaldan muhafaza.ı b ılunan arsalarıınıı. ıı .\F 
çocııkl.ınn \C ~afı in~ .. n arııı korku uz \e l hlıkcsızcc KUM. m::\'IZ BA~YOSU ,.e IH•:XI:Z SPORL.\Rl:\l yapmaRa musait bulunmasıdır. v:\)l~ 

(5/H,\7.IRAX/l!l.'H Ct:marlc.si gün!i llıirri~cl ı:azctc~inin birir.ci ~ahıfe ının at köş.-cJr.deki fotoğrafı \c altındaki yaıı)ı J;Ö.enlcr ,.c tetkık cılen'cr, B.\Lll{ /\ f 
~ÜN' DE u spoı lannd i GÖLt.' tere ıh cttıklerıni anla~ acak aı'<lır. ) ııal' • J ı 

15 St'ne <'mek ;ırf l• l etışmış koku:ıı akas~ a ağa(l.ırı, 'c çam fıdan:arı i'c nıiızeH en bulunan ) c~ıllikler içındeki 254 - 2i8 l\Ielıekare'ik ar~aloı.rımıı.ın buı;un ıçın '1 
:u olm.1sına .rağm n 6.ıOO - 8000 !ıra gıbl aa)ct cliı'ı b dcllcrlc \crılmcktedı~. Zırij her aısanın içinde, çıkanlıp satıldığı lakd::de asg .. rt 15.0~0 lir;ılık kum ıne,cuttUf• Jt 
D 1 J{ K A T ! D 1 K K A . T ! D 1 K 1' dan -r: 

(Enclce arsa alap 'C )cnldcn arsa almak için müracaat cc!cn bazı mıiştcrı:erimi2; FLURYA - KUÇÜKÇETüJECEDf; DEKİZ KE~.\RT~I),\ .Mt.trck.ırcsi 7 ıır~ 11ıt j~. 
isittıklerini, arsalarınfız,n i:c neden bu fıata \erı'mcdığıni bize ısrarla sormaktadırlar. Eu ınuşterılerimize aç:ıkça söylcycccğimiı tek cumlc ~udur: Rt'k!amlara kııpı!Jlloı.tırll1•'1J 
Yapılan her ar ayı gıdıp maha'linde gorunüz, inceden inceye tetkık edıniz, !'ckla~ uylip U) madığına bakınız \'c ondan sont•a kar.ır ,·criniı; görın~den :;si• pal'& ya rııe' 1~ >' 
'ın•dan satılan arsalıır l'LORY \ - Kl'ÇÜKÇEIOIECEdc degil, .'\\cı'ar Koylindedir: deniL kenarında değil. denize nazırdır, tren istasyonunda dc.;İ! ~ • 5 kilomctr~ ~ı.ı• c• 
l.'\O'f 1 - Pek mahdut ohın \C ancak üç bcs tane me,·cudu kalan, ba mutena chnftaki :;rseı:arımııın nıu~tcrı!erinin yarıdan faz:ıısını \'UKSEK :\lÜllE~DISLEH c 

timiz bu maha' c~e (Ktıçıikçckmccc ~IÜHE:\'DİSLJ-:rt ,\J.\H,\LLE::>İ) un,anını takmıştır. - , 311.~ r 
2 - Arsalara bug'ıln \e )ann 'c son o .ırak Salı ''e Çar~amba giınleri saat 14.00 de, yazıhanemiz önünden ka.kan ücı·c.'Lsiz vasıtalarla gıdııecektır. ,\ı·s.t kapa. 11111~ 1 

alınır, bedelın üst<ı t.ıpu 'cnlirken tab~ıı edılir. Bır hafta zarfında tapusunu almay.10Jarın &l'biisını ba~kasına ver m~b.tc Şirket serb~ttir Bu t;ıkdirdc 
derhal ıade edı \r• 

• • 
EVLER 

Bohçekapı 1§ Bankası arkası Yeni Vakıf f~ Hanı kat 2, No. 1 S - 16, Telefon: 27310. Kısa Telgraf Adresi: lstonbul -
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iilhane Parkındaki 
ahar ve çiçek barramı 
~ i 

~ •r, Saraç Hida;>e· r AZA'"' 1 du. Garsona çayları sö>·ledikleri 
G 1 y ., : 

• uınrükçu Be· ' ııkıt. GumrukçU Beşırin karısı 
'<tıı.' \;ak ıtr;ı Melahat. , A D 'M.T 'Al 'M.T l l EL ... 1 da sepeti açtı Bel az peynlrın 

ııe ren Makbule o 1 • !11 "W su~ u, gazete kağıdını sırsıklam 
~ ~e !>arkına ı:ıımiş· ..:-.----------------------.....: etmış. gazetedeki yazılar da pey 

bahat, Zelıha· n irin ıi tunc çıkmı~u. Hele her 
~e n \' r . 1 b' k ul'il as ı ~ c ıçın, ~uz ıra) a ır ·arJ:a numarası 

• l> llleıneJı•. Çocuk ~azısı cnıkonu okunu)ordu. 
~tıı cnı ti. Ama Şe· Aıle gaı.ınosunun en dipteki 
~ ta da cumle Alem localarından birınde, ıki kisi 
llk~nııten, kızcağı· oturmustu. Erkek hasır şapka· 
>trıı ak da olmazdı. h ıdı. GciğsQ o.çık beyaz bir 
~ ~,ı:!nbcrı komsıı ar gomlek g1)ntış, Lııcı\'ert ccke· 
ani" ha) ramının gu· tın in ) akasına da kırmızı bir 

a anlata bıtırem. ~ul takmısıı. ihdmaı niteli bir 
sanda lcı idi. K:uş•sındakı ka· 
d ın da çar aflı~d" Dudakları 
nı k ıpk•rmızı bo}amıştı. B ra 
içıyorla:-dı. Erkek kad ına e· 
gildı. Kulağına b r şe.) lcr \iy· 
lcdi. Kad n b r kahkaha att ı . 
• \dam. signrasını yakıp, :ı aka· 
sındaki gülti eline aldı. Gozlc· 
r inl se\gıli.ın ·n .:;özlerine dı· 
k<'rck ç çcği dcrın der:n kok· 
lad•. 

Yasfiyc. masaya oturduktan 
sonra s i?ıııa , so una bakındı. 

Eğılip, Zel ı hanın kul·gma: 
- Çilek kokusu ı;e:ilor bur· 

numa. dedi. 

Zılli Zeliha, gelinl Vasfiyeye !ar, börekçiler, fındık fıstıkçı- Zel iha birdcnbtre telaşlandı: 

• 

S' c2' ~ /"1 A 
~ıf<.o~ 

sokuldu: lar, la\'antacılar, kuma:icılar, - :Eyrnaah. ba~ıma gclel'ler l 
- Kız 0 ma\'i gömlekli heri! bır kıyamet... B ııiıııki aşeri) or .. Kız brn şim· Modern ressam - Norm ar, sağram adamsın, dilenme ye utanmıyor musun ayol? .. 

ne o\lcdi sanıs'! ... Rmmkiler ı;iıle O)'naya ta di sana nereden çı r.k bu lağım'.'.1 ------------------------------------------._.-.... _____ _ 
- Amaaaan an11eciğim Sar dcnıı kemmna kadar gıttilcr ). eı ıııdcn kalkıp, A i!c ~aı no· s • ) • • ı • • 

dhiO.l"n~~:~~~i:~: )O be::· do· 

0J:.·~.~;Ç bl~.~~;.~·:~::;,,~:~ S<~~~;~~:!;~!~~~l:i:ğ~~~;:.;;.: 1 n e m a n 1 n c e y a n g o z u 
d \'et etli: vapw·una dogru a)ıp hareket· 

_ Zıkkım H' ın her~e:e... - Ha~di birtr ak-am çayı i· ler ~aptı. GUnırukçü Bc•ırin ka· ld A d H b 
Srn ·n e ne ıoru \eırmı ?. Jmam çelım . .. Buy~r\lıı, Para~ı ben· rısı da ha~ atından pek memnun 

mıdır nedır?. G'?be kadın oldu· den... du: yı iZi • u rey ep urn 
tunu ~~:~~11:.ı :=~~~:::· ır~i~~ıl~~~!J~~: i:~;:~ g~~:~~~~ lcndı~.~~~;o~~tı~ğlendık, ne e!· • e 

- Kız ö•·lelerine fııı., ... irdc•·e· r---------- -------------------- ----------------
J J --ı..................... . .................. & ) ım deme, "all.-thı kocan, hem I • • 

seni, hem karnındakini kırk ! Sahne ve perdede çok muvaffak olan ~ 
lokma eder. ı ı • • 

Sarac Hıdayct, karısiyle be· ı :.: güzel yıldız, Şimdi Sinema meraklı-.•: raber b.r ağacın dibındeki ka· 

labalığa sokuldu B'r çingene i /afinin bir numaralı gözdesi OlmUŞfUf ~ karısı, ) ere b.ıkla atmıs, bir • • 
ta?cje fal baiuyordu: :................... •••••••••••••••••••• 

- Bak dinle hemslreciğim. 
Sen el bastın, niyet açtın. Senin 
cı malında, el parasında gözün 
l oktur. Goı:ün toktur. Fakat e· 

lınde midir, dilinde midir, bir 
.. ey \ardır. Bir işin, b 'r niyetin 
\ar şekerim. Fakat işşallab gü· 
zel, uzun bo~lu hır canla, sarı· 
şın bir canla >t!\'ineecksin. Bil· 
medığın bır yerden, bir bükO· 
mattan eline toplu bir para 
geçecc!(, Güller gibi yüzün gü
lecek şekerim. Soı elin kaşına· 
cak, sol göLiın atılacak. yarın 
s.ıat ikıdc, saat üçte ~u başına 
neler gelecek! Sııklıyayım mı? 
so:li~cyim mı? Bir babsı:i tut 
oıı sağ gi>zünden salla, sana de· 
) 1\ erc.)ım ,.ekerim ... 
Yılmaz Atlıksrır.caya bindik· 

ten sonra tekrar annesinin )'&· 

nına geldi: 
- Anne be? ... Supanı:Iez al 

bara ... 
Melahat kaşlarını çatar:ık sor 

cu: 
- Ne Kakule dedin? 
- Supanglez be! ... 

- O da nenin nesi)'Dli~? •• 
- Ccmal'in ablası öğretti 

be? ... O hep vıyormuş ... 
- l'ıla)muo! Cemalin ablası· 

ııın her yedığirJ ıse.n yi)ebilir 
mı in? 

- i terim beee! ... 
- Sana bır tane çarparım. 

eşek tepti zannedersin, pir;! ... 
- .Sensın piç ..• Bak babama 

söyfü eyim de sıör sen ... 
Paı·kııı büyük yolu iki sıralı, 

diikkfınlarla dolmuştu. Pıyazcı· 

1 

\ 

Holll wood't n gfü:de ~ıldıılarından ,\nn llh th, evlrndikien . on ra film ('C\İrmi} C!'egınc dair çıkan ::;aylaları yalanlamış ve son 
olarak • Ro~l' lU.ııie• isimli filmi bitirnıi~tir. ııu rilnıılc kendi i llooward Keel \ '3 Fcrnando Lamas ile beraber oynamaktadır. 
Ann Bl.l th ·1 alebe l'renSD isimli leni bir rilmde de rol aımı5tır. Ann Bhtb çok mutı bir a•tıst olaraı.: tanınmasına rağmen, bu 
son filmini (ClirirJ.:en çok hırçın du·ranmı~tır. llollywooıl'un nıt lıur dedikodu muhiti, daha yeni e\lenmiş bulunan artistin 
l>ocıı ı ile anla~sııısdı;tını ileri ürmekte ,.e hunıı ~Phf'r olarak. kocasının çok t{'ki içtiği rıva,·pfıni ""'""" ('ıkarm"lı:tadıt . Ann 
ntyth ise "lilik lıayatıııda çok mes'ut oldıığunıı söyJü\·or. 1'ıl dır, muhtelif filr.ılenlc rol atılığı gibi, tclerlzyondan ifa birçok 

te.liliflerle k111ıJ..a~mı::;tır. Fakat Bollywood rejJsörlerl onu bırakmam.ağa amıetmi& görünüyorlar. 

A udrcy Hepburn, 1951 .sene· 
si kasımında Amerikada 

ilk defa Broad\\ ay'da sahncı e 
çıkmış ve yaptığı Gigi ro ü ıle 
birdenbire yıldızlığa ylikseıcrı;ş 
bir artisttir. O tarihte ::;irmi 
bir yaşındaydı. 

Gigi; de\ rimiz.in biı) tik .P: dn 
sız kadın yazarlarından Co· 
lette'in bu isimle .)aı:lığı b.r 
romandan Anita Loosc'un A· 
merikan sahnesi için hazıriadı· 
ğı bir dramdır. Piyesin en mü
him rolü olan Gigl ro!U \'Crtl· 
mek üzere bir artist aranrh~ı 
~ıra~arda Co:ettc bir sm~m.ıcı 
grupu ile :\Jonıc Carlo'ya ge· 
len Audrcy Hcpburn'a tesadüf 
etmişti. Fransız kadın roman· 
c.·ı Colctte American Weckly 
der;isinin 23 mart 1952 t.ırıh
li sayısında bu tc:sadlife ait ha· 
tıralarını ,,u satırlarla anla:
maktadır: 

•Monte Carlo Baby Iı!minin 
bazı sahnelerini Çe\iren Fran· 
sız sinemacılarıyle birlikte 
Monte Karlo'ya gelen Audrey'i 
;örünce gözlerimi kendisinden 
:ıyıramadım. Kendi kendime ış
tc bizim Gigi piyesinde Gigi 
rolunü yapacak artist dedim. 
O gün öğleden sonra onun'a 
buluşarak kendisine tekllfle 
bulundum ... 

Colctte'in kocası l\Iaurke 
Goudeket a)'tlİ gün~Anıta Lo· 
ose'e bir mektup yazarak h"ı
sının keşfi hakkmda malfırnat 
vermls. bunun üzerine &oad· 
way tiyatrosu prodUktöı·ü Gıl
bcrt Miller te~ebbtise geçerek 
Gigi ro:ü için Aııdrty Her· 
burn'u temin etmi tır. Broıd· 
way'ın rejisörü Raymımd Rou· 
!can birkaç provadan sonr:ı se
vimli \'e kabiliyetli Aııdı·c)'in 
Gigi'yt bir ruh vermekte ol· 
duğunu takdir ve b3H,nlılı;l;ı 
'örmüştUr. 

24 Kasım 1951 günü Eroad
way sahnesinde Gigi'nin tem· 
sil olunmağa başlanışı !'\c'v 
York ve Amerika sanat füemi 
için bü)'Ük bir hadise tC'şk!I et
rniJ \'e Audrey Hepburn'un 
yüksek sanat kabilir"ti iizerın· 
de tah'iller yapan oi)CS mli
nckkltleri gene artı.: n Gigi'~ ı 
romandaki kadar mükemmel 
bir şekilde cıtnlandırmağn mu· 
\'affak olduğunu bc' irtlT'i~'Pr. 
dl n t l'lhc kadar sanat de ,. : 
hakkında kimsenin bir bilgisi 
olmadığı Audrey Amerikan ti
v .trr ,..,...,,,. ,ile ı:ııır!ak bir yıl -

dız olmuştur. 
AudrtJ'l Giıi rolU yaparken 

gormck üzere Ncw York'a gel· 
mıs olan Paramount Pictures 
Corp.'un rcJısörü l\Iister 'V1l~i
am Wyler, hazırladığı •Roma· 
da Tatil • Roman Holıday. fil· 
mındc ba roıu )apması iç:n 
Audrcy ıle mukavele imzaladı. 
Bıraz sonra !ılmin ilk sahnelc-
1i çe\Tİlmek uzcrc Roma'ya ge• 
lındı. Audrl'y bu fılmde sık:cı 
ctıket ve teşrifattan bıkıp u· 
.sandıgı için saraydan kaçarak 
Roma'da scraıat birkaç gün ge 
tlrmek isteyen Amerikalı ~:.r 
ı:.ızctcci ile karşılasan bir prcn 
ses rolü yapıyordu. Rcfüörlcr 
ıçınde faı:.Jn Vtizlik ve mu~küt
pcscntlisi ile tanınan Wılliam 
W~ Ier; caz.ibe:i bareketll, \<ık 
taraflı Audrey Jlcpbum':ı hııy. 
ran olmuııtu. •Bu kı~ Holly· 
\\ ood'un en buyuk yıldızı ola· 
cak• diyordu. Son sahneleri 
Hollywood'da tamamhnan ·Ro 
m.ı'da T:ıtilıı cidden bir şah· 
eser olmuştu. Audrcy Heı>
burn'un Amerlkada oynadığı 
bu ilk film bir Oskar m!ikA!atı, 
bir de British Fılm Award mü· 
kafatı kazanmış, blitıin dar.ya· 
"a Audrey Hepburn'u t.ınıtmı5. 
tı. 

İngılız ~incmacıları; blrka~ 
<Dhamr Sa. 2, Sil: 6 da) 

ua ıuı.ı uin İ)Cli me dana çıkaa 

pl'UleS zorla a.r&J• ıetfriıiJw, 
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. 
SABAHLEYI ~ UY 'IR UYA MAZ 
YAPILMASI LAZIM OL ' H REKETLE 
l:yanır U\'&nmaı ~at ktan fır· ıı uğunuı \e u~anır u~anmaz b•r 

lamak 1)1 değı d r U\ku lle u- ba dak su \e~a maden su~u i· 
yanıklık arasındakı b r de' e tiniz. 
vardır kı o uman ıarfında 'u· I Sabahle n ban' o H~ a duş 
cudun her lıa ı bırer bırer ha· ) pmak utıır Ya~ıtanıı ~ok· 
r ekote 2eçer sn abunlanıp 'ücudu 5ert hır 

Kcdıler \e baıı d ter ha)\ an· kıl c d 'rn ve' a fırta ı'e fıı çı· 
ıar u. anınca eerın rll"r in an a· ı l• ıp su dokunmek de a~ ni ııı 
rın da tabıat k:ı unlarına il} - gor r. 1 

rak bo\ e yapmaları liz mdır. Her _ün ~ıkınmak ıhhat itin 
Yata~ın le nde bacakları 'e ' dır. hem de tcmıılıklır. Ba$· 

ko ları !-&Yaş ;)8\BŞ uıaıarıtk H! al rını kokunuz \ t'\B kır1 ı ha-
bUkerek hareket e•t rmektc fa}· n le raha ~ız e nıc.e hakkınız 
da 'ardır. \ okı ur. 

Kolları ar'taj ı doğru uzat P • sa~oları sert bır fırça i'e ! liı 
unki uzaktakı ha~all bir ~e i def fır a amak ancak dört da· 
)Bkalamak i~ter ı: bı ger nmek ı kıkalık b r z m:ın alır En meş· 
be'kemıtı ıç n bir ne\ Jimna · guı ınsan b :e b ıru her sabah 
tiktır. yapabılı E er daha çok ukit 

Derin nefes alarak ci~er rrı de \e ımkAnınız , a a açık pencere 
cyandınnak !hımdır. Eğer ka· on!inde hafıf beden r.arekc•lerı 
ranlık b;r odada ~aııyorsa!1ız )aparsanız çok ı. i olur. Fakatı 
perde:eri b'rdenb re açmayıp ı- maa e ef b r {'O ıarınız u ihma -
~ığın ~uaş ~auş ocla a Jl rnıl'· c \e)a tembe'rl r Yahut da bu 
E>ine dikkat edın z. Aks ın ·dır· r.· n ne ı f \dalı oldu~ur.un 
<le ı;ozlcnnıı ~oru ur fa,.rkında de~ı!c!ır. 

Barsakların harckrtl' gclmc~ı 
!çın elınlz. e hafif haf f k rnını· R. E . Y. 

Elbl d erin i.> i durma ı için i) i bir korseye n bir sütyene 
ihtı~ ac; \3rdır 

Reli kalın olıınl:ır, bu şekilde korseler c.eçmeliilirlcr 

Omuzsuz sut,>enler, açık elbiseler i ı;ln lazımdır 

• 

Yazlık elbiselerin en güzeli 
Yazlık clbı e de) ince insa

nın aklına hcmr.n renkli. çı· 
çekli. deseni", iç açıcı empri
me bir elbi~e ~c'ir. 
Kumaş i ter ipekli, ister 

pamuklu olsun, ister pahalı, 
islerse ucuz o sun hiç farket· 
rncı. Desen zarif, renkler gu· 
ıeı \'e ferah \erci ise o elbise 
taııı ın.ına ıyle bh- ) azlıktır. 
B.r k:ıç senedcnbcri gôzdm 
dJ.mlİş olan enıpı imelcr bu 
ene ) ınc çok rnğbet gormeK

tedir. 

Yaı modellerinde ı;öru en 
barız bır 31enı ık \C değı~ıklık 
~udur: Şıı11<li)e kadar daha zı· 
yadc suslu \'C l!ahılle rlcnııen 
tarzda ) apı lan emprime mo
dc'leri bu yao daha .sadı \'P. 

chcmisier biçımlnde dı' il
mektedir. 

He~ınılerde ~örülen modo!l· 
ler Parisin cm büyük t:!rzıle· 
rinin seçme örneklerıdlr. Hep· 
s.nın biçınılerı sade ve s;~ıri.ın 
her aatınde ıı~ilmeğc mü .. ait 
e:biselerdir. 

emprimedir 
Emprime çc~iıleri zevke t!Ö 

re değişıktlr. Btiylik dcscnlı 
\'e çıçckli olanları vaıdır. Kıl· 
çlik çıçeklcr, çizgiler ve du· 
var kA~ıtlarmı andıran oaskı· 
lar da mevcuttur. Renk'er u· 
mumi~etle tatlı \e oıgun· 

dur. Kumaşlar arasında taftıı, 

silra, düşük yumuşak lırcpıer, 

te rtçc tusı;.or \'e ş:ıntu ng:ıra 

ra tlanm:ıktadır. Emprimeyi 
her kadın kentli şahsi zcv· 
kıııc göre seçer. it. I~. \'. 

ı · 

Audrry 

Si em nı 
yıldızı: u 

c 

<B~ı ı ln cl ıt ~ı 
fılmde fıgilran rolU \"ererek 
çalı~tırdıkları Aııdrcy Hep
burn'un sanat değerını anla~ a· 
mamış oldukiarına çok Uıu!d.l· 
ler. Deborrah Kerr, Rex Harri· 
son ve James Mason gıbl Aud
rey Hcpburn'Un yüksek 'anat 
kabiliyeti de Amerikada keşio· 
lunmuştu. 

Audrey Hcpburn, ·Rom1da 
Tatlı. fi'minden s:ınra Para· 
mount'un ı;evirltı~ı ikınci film 
•Sahrina Faır. ele de fe,·:<~lfl
dc mu\ af fak olmuş \C bu fı 
mi tamam adıktan sonra tckrıtr 
Scw '\'ork'a Uroadway sahne· 
sine dönmliştül'. 

Audrcy şimdi Jcan Giraıı
ooııx'un bugUnün zev;c te'lkkı. 
lcrini göziinündc tutardk bzır 
lanıış o"du~u • Undine• peri 
m;ı alında 1;u pc.rısi ro ünli yap 
maktadır. Audrcy'in • Undınro 
piycsıntlckl mu\'affakiyctlrı-ın

dciı blilürf dllnya ba~ıınnaa 
takdir \'e hayr.ınlıkla uıun w 
ıun bahso unmakt.tclır. Piye.,,; 
Audrey'in gö tcrdiğl ytiksck 
::.anat kabiliyeti sayesinde ,\ mt' 
rlkada bu çeşitten sahne eser
lerine vcri'en bUyük sanat ınU
kAfatı 'l'ony'yi kazanmıştır. 
Audrcy'in Brondway tiyatro
sundan aldığı 10.000 dolar h~f· 
talık ilcretin de llyatro artist· 
:erine \•crllmektc olan Azami 
para sa hasında hır rekor ol
duğu söylenmektedir. 
Audrcy Jlr.plıum'ıin hususi 

hayııtı 
Audrey Hcpburn 4 mavıs 

1929 gilnli Brilksel'dc d!ınyaya 

gelmi~tir. Babası İr.Anda'ı bir 
iş adamı. anncsı Ho'landa'nın 
asil allclcrındcn bırıne mensup 
bır ba)andı. Audrey on ya~ın
da iken annesi babasından a~ • 
rıldı. İkıncı Diln) a Sa\afı pat· 
Jadığı ıaman A udrey İngılte· 
rede kylı bir okulda tahsıldc 
idi. Almanlar İngiltereyı şid
detli hava bombardımanlarına 
başl.ıyınca annesı ve Audrcy 
HollAnda'ya geçlılcr. O tarıh
lerde !\azı i galı altında bulu· 
n.ın butiin mcm e et'erın ço
cukları gıbı Audrey de açlık 
ve nıharunııyet'cr lçınde b r 
ha~ at slirmegc ba5l.ıdı. Hoıla 1-

da'lı birçok kızlar gibi Audr11y 
de yemek pişırmek ve ~emek 
hazır'amak ıçın Alman mutfak· 
larında çalıstırılı~ordu. Bir giın 
hızmet gbrdü~ü mutfaktan k.ı· 
çarak Arnheim'dc bulunan bır 
b:ı c ıncktcbınc gıılıce l'azıldı. 
llollandn'tla bulundusu sene er 
~lJ'fındn bın mudd t ric ;.m 
tcrdıım'daki bale okuluna de
\'am etmişti. 

ll:ırptrn sonra annesiyle bir
likte tekrar İnı;iltere;>c donen 
Audrey bir taraftan Marle 
Rambcrt'in bale okuluna d .. -
\ am ederken diğer taraftan da 
ınüılk dersi alıyordu İngı'tc
rerle kcnclısine ilk defn Hıgh 
Button Shoes adlı müııklı bir 
pb esin korosunda rol 'e -
rildı. Audrey'yc daha sonra \C" 

rilen birkaç roı de ehemmıyct
siz şcvlcrrli Bundan sonra ı;an. 
sını filmde denemek istedı. İn
gihz sinemacıları Audrey'c 
•Laughter in Paradlscı>, •You· 
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İYE ÇIKAN 
ET SERGİSİ 

Arif KAPTAN 
cak olan Devlet Sergilerine ka 
tılmaları içın gereken tedbir 
]erin alınması zamanı gelml~
ur. 

Bt, sergilerin gayesi halk 
topluluklarının sanat kültürü 
ne hlmıet etmek olduğu ka· 
da'l" sanatçıyı teşvik ve tat· 
mindir. O halde. iyi niyetler
le kurulmuş bir müesseseden 
az.ami randıman almak çare· 
!erini aramak .;erek. Bana ka 
lırsa; en önce, tıanat anlayışı 
geni~. llyeleri arasında görüş 
birliği olan nhenkli bir ıı:Dev· 
Jet Resim ve Heykel Sergisi 
Jürisi- nin seçilmesiyle •hak· 
ı;ız: reddedilmeı.:. gibi J>ir kor 
kuya kapılmış olan b3.~ı genç 
değerlerin sergi~e katılmaları 
sağlanmış olacak. Daha son· 
ra gençliğe çalı~ma şevki ye· 
recek • teşvik mükfifatları• ih 
das edilmelid"r. Bit" yaş had· 
di tayin ederek. mesela yirmi 
üç, yahut yirmi beş ynşına ka 
dar olan genç re~samlar için· 
de sergiye katılanların e er· 
!erinden en güzellerine birin· 
ciden beşinciye kad~ mlikA-

1 fat vermek devlet ~ergilerinln 
rağbet ve kalite ini ylikselte· 
cek bir çare olabilir. Bu ka· 
darcık bir fedakarlık devlet 
için bir yük teşkil etmeyecek 
tir sanıyorum. 

Bugün tatbik edilmekle o· 
lan Devlet Re:;im ve Heykel 
Sergisi talimatnamesinin -bu 
cihetler gözönünde tutula
rak- yeni baştan ele alınma 
sının Devlet Sergilerinin gele 
cekteki fonksiyonu bakımın· 
dan ı;-ok hayırlı olacağına ina 
nıyorum, Daha sonra. bugüne 
kadar Ankarada Devlet Sergi 
sinin şanına Jfıyık bir ser6li bi· 
nası yaptırılamamış olma'ı da 
sanat{llları, plastik s:ınatı:ırı, 
pllstik sanatların istikbali ba 
kımından ümitsizliğe düşOren, 
onların çalışma gücüne tesir e 
den sebeplerden biridir. An· 
kara Belediyesinden, İstanbul 
dakine benzer güzel bir gale· 
ri bekleyen Ankara sanat (ev 
l'e i, aynı zamanda, memleke 
t in bütün ressamlarınL her yıl 
b'r araya toplayacak bir Dev
let Resim ve Heykel Serı?isi 
bina ının yapılmasında Eği
tim Bakanlığının müzahir olma 
sını dört ı;ö:ıle beklemekte· 
dir. 

Fazıl Hüsnü DAGLARCA 
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turneye işUrlk etmemeleri, 
onların rollerinin başkaları ta 
rafından alelacele ha~ırlanma 
sına gerektirmiş. MeselA • Ma
kine• komedisinin istanbulda 
ki temsilinde rot alan Meh· 
met Karaca, Mahmut 11Malı. 
Saime Arcıman ve Esen Görk 
menin rollerini burada sı!a· 
s iyle Reşit Baran, Yaşar Oz· 
soy, Neuıhat Tanyeri ve Gö· 
nlil Ülkil oynadılar. Daha doğ 
rusu onlar değil de, suflöT' oy 
nada. Masallahı var, genç irisi 
Gönlll Ülkil'nlin küçücü~ bir 
kız rolünU temsil etmeye kalk 
nıası tam bir «festlvalı> oldu. 

Daima tiyatro hasreti çeken 
biz fz:mlrlilerin kırk yılda bir 
gördOğümliı: •tiyatro örnekle· 
r;. iste bunlar. Sonra. sanat 
konularında sizin beledi:ıenin 
de blz:m belediyeden kalır ye 
ri olmadığını anlamış oluvo
ruz. 

Heyet bunıdan Antaraya gi 
decekmis. Tanrı banehlr ıe
Yircilerine nbıt' ihsan eyle.sin. 

CAFER BEZcl 
İkinci Kordon No. !t5 

İZ M t B 

GULHANE'DE 
BiR YAZ GECESi 
RUYASI 

Tunc YALMAN 
Shakespeare'in •Bir \'az Gecesi Rüya5t• komedi 1 aıaiıda 

adı ceren kimselerin emeiiyle Gülhan, Parln'nda temsile baı· 
lınmı tır: TÜRKÇESi: l\I. Siilı:rii Erden - REJi, DEKOR n 
KOSTÜMLF.R: 3Jax Jı1f'inec:ke - MÜZiK: Mendel ohn - MÜ
ZİGİS E!'\TF.RPRASYOXU: Ferenc Fricsay idaresinde Berlin 
Fiı!ırmoni Orb tr.1 ı n •Kammer• Korosu (Banda alınmı plak 
mu iki il - KORF:OGR U'f: Efvıo•nya Nana OY - ISIKLAR: 
Kemal Erdoğru - (t\'XA'\,\~LAR: İbrahim Delideniz (Theseus), 
Şükriye Atav tTiippolyta), Turhan Göbr (Egeus), Altan R:ın· 
oğlu (lftnnia), 1\"edret Arıburnu (Hf'ltna), Muzarrer Ar ı .. n 
(Lysander), Ahdurrcılım:ın Palay <Demetrius), 1smeı Av <Phi
to~tratus), r:rdiment Bchzat Lav (Oberon), Nezihe Rtrtrikli 
(Titania), Fatma Rüriin (Puck), Secdd M. A)'r•I <Bottom • 
•Çul~uu), Kadri ÖAelman (Quince - •l'onı:a•), Saltuk Kaplangı 
(}'Jute - •Kani•>. Rauf lilukut <Snout - •Ahlat.), Şakir Arı.e· 
ven CSnuı • s'\'ontuk•), 1\1. Ye5ildeDi7. CStan:elin(. •Boş Çıkın,.) 
Ye Ba~·an NIDasov'ıın !lale Heyeti (Periler) - ilk temsili 3 Ha
ziran Per5embe ıect>si ,:erilen bu eser Bahar ve Çiçek Bayramı'· 
nın dl'\'•mınca, ~ani 22 Temmuı'a kadar, Perşembe, Cuma Cu· 
marteı.I \'e Pazar ı:cC'eleri saat 21'de tekrarlanacaktır. •Bir faı 
Geu:ı.i Rüya l• gert-n ~ıl mf'mleketimizde ilk defa ot.ıralı; Anka
ra Devld Tiyatro u'nda sahneye konulmu~, l.ilda 1 tıınbul'da 
evnlce temı;il edilmtmi~ti. 

G ülhane Pa-rkı'na bundan 
birkaç hafıa evvel dola~

mal:a gittiğimde içime hüzün 
çökmüş, Attila İlhan'ın .su· 
na Su • şiiırinin ilk iki mısraı· 
nı. •Eylul'lin• yerine •Park
lığın• diyerek mırıldanmış 
durmuştum : 

yliz elli yıl sonra, tercümenin .. 
kötülüğüne, bıızı aktörle>rin tu· 
tukluğuna, etraftaki gürültü· ı 
ler yüzünden konu maların ,.e 
müz.iğin zaman 2aman duyula· 
mayışına ra'<men, seylrcilcı·i 
,·ine de tatlı tatlı bliyüledi. 
Aktörlerin ht'mcn hepsi temsi· 

f.0.'i\('DO. "', 
l'ıın·.-t t ~ JJJ~~ 1~~.-end ül. Bl ou ıı: 

.... 
Shake!>peare, İnt:iliı milletinin belki de en parlak çağını ya. 
şad ığı bir de\ irdc, tiyatro a:ıığı kütıeltre zevk nrmesini bi· 
len. tiyatronun içinden ~·etbmis u<.ta bir yazar, l'e inı.anoğlu
nu her cephe>si, her J.:u~unı, her meliyetiyle tanı~·an, olgun, 
•Yaşamışn, •<hı) muş• btr insan olduğu gibi, ayni zamanda bir 
kelime ~ilıh hazıydı . .Siirl(' •dramatik unsur11, eserlerinde o)·· 
Je..ine kayna,mı~tır ki, hbdeki tertümt.IC'rini anrak bir •metin 
i1:ıhı· saymak y;ınhs o:maz. - nu harta istanbul'da tem<.lle 
ba.,ı.ınan •Bir Yıı1. (: f'l'l'ı;i Rüya t• nı Shake!.peare. 159i'de 
olgunluk çagının hrniı7. arife~inde)ken, bir ..a~ay diiğünii irin 
)aımı~tı . .\)ni eser, Shnkespeare'in doı?um )·eri olan Stat
Cord'da heı· ) ıl tertiııll'!'ll'r: he::; aylık büyük F~tinl'in bu se· 
nPki ı·tperhıarına alınmıc: ve nıenıleketimizi geçenlerde ziya
ret eden rejislir (;t'lrı:e nr\ ine tarafından ahneye konulmu~
tur. Yukarıdaki re imde Slıakeı.ptart'ln t erlf'rlni bir araya 
toplayan \'C •İlk J"olio. (l(i'.?3) diye biiinen ba<ıkısının ilk 

•Pırklıfın cesedJ ~anıurda 
yatıyordu: 

Gülhaııe Parkı'nda bıçakla
mışlar.• 

Öyleydi, çünki park, bom· 
boştu, pisti, bakımsızdı, terke· 
dilmişti. Parkı bıçaklayanlar 
kapıya bir ele le\'ha asmı~l:ır· 
dı: İdman ~·apmak, ko~mak, 
oynamak, co mak ~asaktır. ye 
mek &etirmek, köpek gelir· 
mek yasaktır, bisikletle dolaş· 
mak yasaktır diyorlardı. Daha 
başka yasaklar da \'ardı. ve 
hemen hep i başka memleket
lerde • bun l aı- rahat rahat ya· 
pılabilsin• diye parkların a
çılma:;ına sebep olan şeyler· 
di. 

Birkaç gün evvel, geceleyin 
yine tilıim Gülbane Parkı'na .. 
Bah:ır ve Çiçek Bayramı açıl
mısıı. P<ırk öylesine dl'lti~miş, 
<'nnlanmı,ş. a~ka gelmişti ki, 
Özdenıir Asaf: • Ürperiycmım 
ben• dedi. Ben de ürperiyor
dum. Kendi halinde yaşlı. ol· 
gun \'e hala muhteşem bir ka· 
dın, ölmek üfere iken. • bı
çaklanmı,. • kcn, ansızın boya
lı, çok boyalı, oksijenli !!açlı, 
allı mor:u elbiseler içinde a
labildiğine şen hoppa bir kız 
halinde karşı<ıına çıkwermiş 
gibi bir heyecan, sevinçle ka
rışık bir şa kınlık duyuyordu 
insan. Daha doğrusu o içine 
kapanmış İstanbul halkının 
kendini koyverme:;i, akın a· 
kın, sel sel parka dağılıp, coş
ma.sı, eğlenmesi, gev~eyip ra
hatlaması tatlı bir heyecan ve 
riyordu insana. 

Jin ha\'asına öylesine kendile
rini kaptırnıı::lardı ki, kiminin 
rolünü unutmasını, kiminin di· 
linin sürçmesini bile afietmek-
te güçlük çekmedik. Asıl sihir· 
baz sahnedeki Periler Kralı 
Oberon değil, Shakespeare'in 
eRüyası• nı bizlere de gördü
ren ?ıfeinecke. ve ondan şevk 
alan çalı:ıJ?!a arkadaslanvdı. Bu 
arkada§laT içinde batılan öy· 
lesine tesirliydier ki, oyunla· 
rını uyandıktan sonra da, ıırU· 
ya. nın bütliniinden avrı ola· 
rak ze,·kle hatırlıyoruz. Ü1e • 
rimde bu 1.esiri bırakanların 
b~ında Nrdret Arıburnu ile 
Fatma Bürlin ve Komikler ara 
ı;ınc!a da Necdet :\1. Ayral, Kad· 
ri Ö~elman ve Rauf Ulukut 
gelıyor. 

Gc.>orge Bernard Shaw'un 59 
yıl evvel Daly's Tiyatrosunda 
Ada Rehan'ı Helena rolünde 
gördilkten sonra yazdığını B:ı· 
yan Arıburnu'nun Jlelena'sı 
için de tekrarlaynbiliriz:: .Ken· 
dini tamamen rolüne \·erdiği 

zaman, mısralardaki mu•iki, i· 
:fade edilen hislerin okşayışına 
karışı}or ... O !ahnedelken pi· 
yesin bütün ura!eti ortaya çı· 
kıyor .... Ve aynı tenkidin bas· 
ka bir ~·erinde: cHnrekelleri· 
ne değil, hareketlerindeki za· 
rafcle hayran kalıyoruz .. > 

Fatma Bürün'ün Puck ro • 
Jünoeki ~irinliğine, afacanlığı· 
na hayran olmamak mlimkün 
değil. Jlele bu değeı;li aktrisin 
daha bir kaç hafta evvel cSo
kaktaıı temsilinde ihtiyar bir 
kadını ve geçenlerde •Leylak
lar Altında• filminde mel1nko· 
lik bir genç kızı aynı haşan i
le canlandırdığını hatırlarsak .. 

Komik sahnelere ~elince, bu 
temsilde Şehir Tiyatrosu'nda 
ilk defa olarak Shakespeare'jn 
soytarılarının, ::ereken hafif· 
Jile ve cana yakınlıkla oynan· 
dıjını gördük. Bu rejisör için 
olduğu kadar, aktörler icin de 
)'abana atılmayacak bir ba~rı
dır. 

•a~·fa<.ını görüyor unuz. . 
SINEMALARIMIZIN 
YAZ PROGRAMLARI 

B iliyorsunuz. bizim sinemala· 
rımız, vazları programlıırı· 

na de\'3m edemezler, seyircile· 
ri azalır ve bu scbcbtcn kışın 
gösterdikleri fılmleri çifter 
çifter yeniden ırgeçmck• sure· 
tıy le, 'ak tiyle bu fılmlcri gö· 
remcmiş sc~ ırcılere bir fırsat 
hnırlamıs olurlar. Aslında si· 
nemaların yazında kışın olduğu 
gibi yeni filmler gcıirme!cri, 
göstermeleri gerekir. Bu, ba· 
tı ülkelerinde böyledir. Zaman 
la belki bizde de l.ıö) ie olacak· 
tır. Daha şinıdıden bazı kımıl· 
danıııalar, batı belirtiler dik· 
kati çekiyor. Yalnız biz burada 
sinemalarımızın yazlık prog· 
r:ımlarını eskiden beri olduğu 
şekilde - yani eski fılm 5rk· 
}inde • tel'tiplemelerini .ı.ıöz.ö • 
nünde tutarak t:ırıısmak, fay· 
dalı olduğuna inaııdı~ımız bazı 
hususları öne sürmek istiyoruz. 

Attila İLHAN 
hangi bir ı;inE'ına salonu arka 
:ırk:ıya ı-;ıich Von Stroheim'in 
veya Dreycr'in yahut Abel 
Gant•e' in bütiın e~erlerine afı
, c ko.}ar \'e bu sanatçı hakkın· 
da toplu bir fakir edinilme ini 
sağl ar • 
Bızdc ne sinemıı müze i var, 

ne sinema kulüpleri var. ne de 
sinemalarımız böyle şeylere 
heves edi~or. Oyn•ki, hiç değil 
se, yaz programlarını düzenler· 
kcn bu noktaları gözöcilnde 
tut~aıar, hem sinema ı.everle· 
ı-e hem sinema sanatına hizmet 
etmiş hem de -eski filmleri u· 
cuıa edinmek imkanı dolayı· 
siyle· epeyce kar etmiş olur
lar. Bizım memleketimizde bü· 
) iik sinema ustalarının e erle· 
ri 'eşitli tarihlerde gösteril • 
rnişlerdir. Uıun zamandır bu 
e~erler kimbiJir hangi ithalat· 
çının deposunda uyumaktadır. 
Yaz programları yapılırken on· 
lar hatırlansa, listeye alınsa, 
gösterilmekte olan çoğu basma 
kalıp filmlerden daha az mı 
ilgi uyandırır dersiniz? 

Üstelik, sinemalarımız elle· 
rinde mevcut eı.ki filmleri der· 
leyip topla:.alar, öyle sarııyo • 
ruz ki, rahat rahat bir John 
Ford Festi\'ali blr Hitchcock 
festivali, bir Cocıeau, bir Re· 
noir, bir bilmem kim fesuvali 
yapabilil'!cr. Rejisörlerin ta· 
mamiyle tanınmadıkları ve re· 
Jisörlere ı:öre bir !e!'tival dü
zenlemenin ticari olmıyacağı 
iddia edilirse, sinema tarihin· 
de önemli yer tutan oyuncula
ra göre Icstivaller tertiplene· 

KESE L.>\GIDI - Al'tti Dökmed. Kaynak Ya
yınlan - BİR ASKIX HiK '\'F.Sl - Hüse} in 
J\arakan - YAŞAMA SE\'J~ct - Cahit Ob
ruk - l'.\ŞAMAK HERKESİN HAKKI - ~a
bih ~endiJ - Özdemlr Xutku'nun lirlerl -
~JHIİISTAI\. ATATÜRK'E - Özkcr l'a ın. 
Ro1kurt l'a}ını - Mt'STAFA J\t:MAL Tt.lR· 
KÜSÜ - Sunullah Arısoy. :Ka) nak l'a)·ınları. 

Bu mc\'si.m içinde çık:ın :;iir kitapları kilçük bir yığın halini 
a'dı. lçlerintlen ı.ze'.i~ıgüzcl birkaçını çekip, )'eni ba5tan 

karıı::tırmaya lr .. ~ıadım. A\•n! Dökmeci, Sunullah Ans9y, bih 
Scndil. Cahit Obruk daha önce ba ka kitaplar da çıkarmı5, 
sanat dergilerine ya7an ı;airler. Özkcr Ya5ın, Kıbrısın yetis· 
tirdiğl istidatlı gen~lerdrc. Özdemir Nutku'nun da bu ikincı 
ki+.ıbı. Hü eyin Kar:ok::n ı;dı)la ise ilk defa k:ır(ıla ıyorum -
ftinayla ha ılmı:; •Bir A~k Hikaye i• nde tam anl:ımıy' a •ol
mu~, bir §iirle kar~ılıışaını)oruz. Ancak parça parça ı;üzc' lık
ler r~kala~·a~ilmi,. DOS"ll~l' bu güzellikler de du,·gudıı. dı.i· 
şüııcedc kalmı~. mısra h;ıline ıclememis. Şairin hcnüı. yolun 
başında o'duğu beili. Ra~k2 sefer de ya1dım, ilk de:ıemeler;nı 
hemet'cccik kihı!l halinde bir araya ıetirmek isteği "cnç ka· 
biliyctler için c:ok defa ı..rıı.rlı o'ur. ilk kitabıyla başarıya 
eren kaç sanatçı sayalli iri~? Onlar da gerçekten apa)Tt bir<>r 
klcilik ahfoi oldukl;.n:ıı scnradan btlli etmişlerdir. Hiis~vin 
Karakan da bö) le farda.-ıı aceltciliğe kurban o'muş. - Kıbrı~
lı şair lJzker Ya~ın'ın kitabındaki şiir'er. temiz duyguların. he-
yecanların bir ıfaciesi oJınaktan kurtulamıyor, daha doğrus!! 
vııtan duynu :nnnın uyanoırdığı heyecanlı e leni3lerden g ' r
çek &lire, sanat tccrlne ~imoi'ik yakla amıyor. - Özde:nir 
N'utku'nun :ıdsız şiir kit:ıbrnda ge"en kitabına göre göı.c çar· 
Pan bir geli~me yok. Ru genç şalr de kendince bir takım Öit'~ 
likler getirmek he\·esinde. O~·saki, ne çeşit olursa o'sun oyun· 
lar, sadece bir takım oyunJar, şiiri yaratmak için şart deıtil
dir. - Daha önce •Bizim i·kele•, ·Gelin Dünyu, •Deği' • adlı 
kitaplı.rını okuduğumuz Sqbih Şendi!, siir yolunun bir havlı 
e kice ~a;rıe>rindeııdir. Bö,·Jeyken şimdiye kadar kt'ndlne \•ergi 
bir ~·oı lııtaınadı, hir ki;i?iğe eremedi. Siirterinde. batta bir 
şiirinin l'lll'!;'a 1arınd.a blr\'Ok şairlerin etkilerini görmek miim· 
kündii Bu kitabında da etkilerden kurhıiamamı • Ş·ndil bu 
kadar çok şiir ~ aµnayıp da kendi ~lir anlayışı üzerinde blr.ız 
uğr:\ş.~:ı. kendine ':!rgi hir ~ol tutmayi\ ça!ıc a çok iyi ede
ct-k. Yok a Mr·~ be§ on kitap daha da çıkar a ba 1adığı 
noktadan blr ııdım i!,.ri g?tmi~ sayılamaz. - Sunullah Ar~soy 
kisiliti daha çok be'irm:s şairlerimizden. Elbette o da kl'n
dınden önceki usta airlerin etkisi altındal dı. daha bu etkı 
kaybolmamış, Ama bu <'lki~·e rağmen bircok ı;iirlerinde ~e::· 
çek şiire yı,kla~ahiHyor. · Muctafa Kemal TürkUsU. kitabını'~ 
he)ecan'ı, du~·gulu bir SL'<leniı;i var. Yalnız her zaman dedi· 
ğim gibi fadt'c• !ı .. yeC'. n \'C duygu çok kere cfüj kll\'Vetlendj. 
reme1~ hatta \·ar olan ~iı:i clr şok edebi lir. Bu ÇP. it şiirlerin 
ya çok ku\ \ 'elli olması, ya da hiç 'azılmaması gerekir. <:ünkü 
bu çe~it konu!ar, tema':il:.- üzerinde pek çok dıırıılnıu<, pek 
cok ~f'Y siirı .. nmistir. Ş:ı ir!n ba arıya erme~! zomur bu atanda. 
Ama Arıs"y bir cıohit göstermi ·, •1lu tara Kemal Sen Misin?» 
şiirinde oldu~ıı gibi yeni clü~lincelcr'c yeni duvguları birbirine 
k:ırıstırmasını bilnıis. - Jüıvna.k dert?i 1 sahibi 01arak tanın.ın 
Ami Dökmeci ayni zamarıd2 kendine göre bir z.ekG 5iiri kur
mak yo'unda çnlıı:an g•'lç bir şairdir. •Anıçn, • Ku l•ık Vakti• , 
•Barı a Oair nt tan ı kıt: plan foinde •Ku<luk Va'kfi 0 n..'!e> ol· 
duk«a ba arılı rı·ırı•:ı ın-ır.ı okudu!hımuzu hatırlıyorut. • Keqe 
KGğıdı • da • ({usluk Y~ \.ti .. ndeki zekanın aracıyle vız••:nak 
lstenrn şiir ~ nl:l\'ı•ının tnmam':ıyıcı~ı gibi. Yalnııı. duyguyu. 
he eeanı bir tarafa atmak istiycn bir ı:airin zeka a'anınd" e:>k 
daha dikkatli, itiıUlı o lmacıı gerekir. Harcıale>m sözlerden, dı.i· 
şiincelerden, bulıı~l:ırd:ın kacmalı<lır. Yani zeki şiiri yazm:ık 
i§ieyen bir kimse ilkin 1'endi zekasının sınırlannı z.orlamal•
dır. Yoksa bıı kıtapta ~·er )"t'r gördüğünıilz ~ibi hiç de zekice 
olmay .. n mısra 1ar ~ıı7mak durumuna dü•ehilir. •Kese Ka
ğıdı» ııcla da Dökmeci bu lıa'e ciii~ınekten kurtulmamı~. Cilnkü 
kendini 1orluyor, duyı;:ularını , hl'wcanını tutuyor, Bdkl de 
n:ıizııcı bö ·le. A:na fıirinde bir zorlama. bir ~ıkıntı duyuluyor 
Ü~telık dt. bir :~;.ım zckicr olmıl\'an zeka ovun'.arı yapmak 
istiyor. Dlı1cmcei'nin blr <'ııh~ki kitabında 1ekasını da. duygn· 
larını da bu zoraki ha\•ad2rı kurtarmas1nı di'erim. - Rah~etti· 
ğim kitaplar ıeind ~ kendimr yakın bu1dul!um Cahlt Ohruk'un 
' Ya~ama Se\ inci- oldu. Obruk c: .. irce kisHil!ini serbest l'ııra
kıvermi:. J>urgu'-:ırımın enginli.ilini, heyrcanlarınun ta~kın
lığını. zekamın ::fa~nlı!!ını göster,ceğim diye kt'ndini ıora 
okmuyor, ı;ıkmıyor. Y::ş:ıma.rı Se\·iyor, mut•uıu~u özlüyor. tn· 
sanları, kisilil!ini h:ı\•:. tın kendine \'ergi ~iiri içinde görüyor. 
Yalnız büt!in kitap ooy•.., or~il. Bazı parçatar halindr bir iki 
küçük iirde Obrıık'ı.:n bu ~2irce dünyııya b1kısını gör~biliyor. 
duyabl1iyoruz. Kitap o':ır:ık •Ya,ama se,•incl. donırucu olma· 
Yan bir c~er. Gene ~;ıirlerimiz.' bir :ıiir kitabı ;.ayınlamıının 
n:ı~ıl bir sorumluluk. nas:l bir yiik oldu~ıınu bilmiyor'ar diye. 
ceği gC'Jiyoı· insanın . Bir ~i:r kilahı bir blitündiir: Eksiği, faz
lası cılmay.:ın bir büt:in. Bunun icin değil mi. öteoenberl ya· 
yınlanan şiir kitaoları anı ından kaçta k::ıçı birkaç yılı a~an 
bir kalıcılıl?a erebi':ni tir".' Şöyle bir dUşünürseni:ı: sanırım ki 
iki ilç addan b:ışk~sını h~tır!amıyacaksınız. Bunu finUnü yap· 
mış ,airlerden çok. yeni yeti.şen, yeli§ecck o!an ı;:enç §aırlerin 
dO ünmesl gerelr. 

Nedendir hnmem panayır
lar da. cambaıhaneler, &irkler 
de çoğu kimseleri önce ~öyle 
bir coşturur, sonra içinize bir 
hlnün, bir yorgunluk çöker. 
Bu gibi yerlerin gürültüsü faz 
la, kalabalığı falla, rengi faz· 
la, Adiliği bayalıiı fazladır. 
İlk costunıcu tesir geçtikten 
Bonra bu çesitli fazlalıklar ki 
ti)'i yormağa, genel cilmbüşün 
içinde teker teker çirkinlikler 
sırıtmab başlar. İşte o akşam 
da böyle oldu ve •Aferin Be· 
lediye'ye! '• •Yaşasın Beledi· 
ye!• diye girdiğimiz parkta 
bit' müddet ıonra Belediye'yi 
kabahatli bulmağa ba~adık. 
Paviyonların mimarisine, ren· 
gine, biçimine, .&üslenisine ka· 
rışacak, bhı ze\•ksrz tasavvur
ların gerçekleşmesine engel 
olacak, hattll icabında pavi· 
yon sahiplerinin dileklerini din 
leyip, o dileklere uygun ma· 
ketler hazırlayacak, serginin 
genel seviyesini yüksek tut· 
makla görevlendirilmiş bir 
Sanat Komisyonu niçin kurul· 
mamıştı? f stanbul'un Çiçek ve 
Bahar Bayramı'nda, parkın 
birçok kısımlarının biT taşra 
ka-sabasının çarşı içini andır· 
ması yakışık alır mıydı? Son· 
ra eğlence olarak hanende ba· 
yanlaroan, «Sulukule ekiple • 
ri • nelen. içkili ~alaşlardan 
gayri takdim edecek bir ~eyi 
yok muydu bu ~ehrin? 

Sıraladığım bütiin bu mezi· 
yellere rağmen, seyre~iğimiz 
temsil yine de, diler memle • 
ketlerde, hele İngiltere'de. se· 
,·ireilerin Shakespeare'ın bu 
eserinden aldıkları zevki ver
mekten uzaktı. Usta bir ~air 
veya bir uı;lu~u tarafından 
tercüme edilmedikçe Shakes· 
peare·in herlıan:i bir eseri. de 
ğerinden belki ylizde seksen 
kııybetmeğe mahkumdur. Hele 
cıBir Yaz Gecesi Rfiyaı;ıı gibi 
saf siirle örülmO& hafif piyes· 
leri .• 

Muhsin Ertuirul ıeçen yıl 
cOnikinci Gece• )i Küçük Sah
ne'de ıı:Ne İsterseniz• adiyle 
sahneye koyduğu zaman, bunu 
bildiği için ,eseri bü~biiliin de 
ğiştirmiş. cmatraka bir kome· 
di halinde takdim etmişti. 

İlkin su nokta üzerinde du· 
racağız: Sanat eserlerı, değerle 
rini zaman içinde korurlar, Şa
şarıh bir roman. basarılı bir 
oyun, başarılı bir ı;enfoni yıl· 
!arca, yüzyıllarca sonra da 
ıevkle okunur, seyredilir. din· 
lenir. Yunan heykellerine, Mı
sır heykellerine ha)nnız, Sop 
J1okles'e bir türlü doyamıyoruz, 
.l\levlana haıa :özlerimizi ka· 
maştırıyor. Öyle ki bu eserler 
nesilden nesile aktarılıyorlar. 
Her ne.sıl kendi ı:ıman ve şart· 
!arının gereği olarak onlarda 
yeni del(erler bulup çıkarıyor. 
Kitapçılar Ronsard'ı, Cen·aute· 
si yayınlıyorlar. Ti\·atrolar A • 
ristophanes'i Euripides'i o)·nıı
yorlar. Orkestralar Bnch'ı, Ha· 
endcl'i çalıyorlar. Galerilerde 
primitif resı amların eserleri 
halka :;:österiliyor, Bu böyle ol 
duğuna :;:öre, bir sanal olan 
sinemanın eserleri lj~ ı;esil -
den nesile, :;:ittikçe ıengir.le -
~erek. yeni mAna :ı.rı yeni yo· 
rumlar kazanarak akmalı de· 
ğil mi? Sinemanın çesitli de -
virlerde ortaya koyduğu eser· 
ler bir kere 2österildiklen son· 
ra unutulacak, ortadan kalka
cak mı? Elbette, hayır. 

~~~riı~uç~:ic~nblız~~~e!ıi~~~ ~~: 1r-H--'R_r.ı_,_R_l.-NT-.-'l-,--V-A-R--M--I-?-.. , 
~ünilnüz Beyoğlunda bir aine· f\ fi J 

ma sırasıyla ~Iarlene Die:trkh yahut Gary Cooper'in veya ., _________________________ _ 

John Garfield'in elde bulunan TiYATRO 

Vardı tabii, Ve bir A"us -
tur)~alı (rejisör Ma:t l\feinec· 
ke} imdada yetişerek panayı
ra vekar verecek, Gülhane Par 
kı'nda temiz bir ı;anat bava ·ı 
estirecek bir teşebbilsü ger· 
çekleştirdi. Shakespeare'in ~Bir 
Yaz Gecesi Rüyası• tem;;ile 
baslanalıberi, Parkı'n bir kö· 
sesi her bakımdan iftihar e· 
oobileceğimiz seviyeli, ve o 
nispette de hoş, car.ip, iç a· 
çıcı bir gösteı-iye kavuşmuş 
bulunuyor. 

Gülhane Parkında açık hava
da temsil edilmek üzl!re •Bir 
Yaı Gecesi Rüyası. ndan uygun 
bir piyea bulunamazdı sanıyo· 
rum. Bir saray dillününll ıen· 
lendirmek için yanlan, konusu 
perilerle dolu bir ormanda ge· 
çen bu 6en, hafif, bu ılık kome· 

di ilk oynand$ tarihten ilç 

~Ieinecke daha cesur dav· 
ranmış, eserin ruhuna her ba
kımdan sadık kalmı<ı, üstelik 
Gülhane Parkı'nın dekoru tem 
.sile harlkulAde bir güzellik 
katmış. lAkin ne yazık ki, bun· 
ca emek, iskelet haline geti· 
rilmiş. kupkuru bir metne da· 
vanmak mecburiyetinde. Sha· 
kespeare'in dilimiıe gerektiği 
gibi kar.andınlabilmesi için. 
bu :sayfada :zaman zaman, Eliot 
,.e Aude>n'den tercümelerini o· 
kuduğumuz CaYit Erginsoy gi 
bi. şair Bülend Ecevit ıibi 
Tilrkçe'yi olduğu kadar İngiliz 
~iir dilini de iyi bilen \'e an· 
layan ı:ençlerin ise koyulmala· 
rı gerekiyor •. 

Temsile Bayan Manasov'dan 
bale dersi alan ötrencller de 
katılmış. Perileri tf'msil eden 
bu i'e~ kızlar ,.e kız çocuk
ları canla başla çahsmakla be· 
raber hakikt bir bale heyeti· 
nin yerini doldurmaktan çok 
uz.ak .. Llkin Eahar :Bayramın· 
da katıldıkları için bu amatör 
t?ençlere muhakkak ki yine de 
t~kkilr borçluyuz .. 

Batı ülkelerinıe, bilindi~! gi· 
bi, sinema müzeleri kurulmut · 
tur. Bu müzeler sinema sanatı· 
nın ba~arılı eserlerini muhafa· 
za eder, ve her gece meraklı· 
!ara oynatılır. Yalnız bu kadar 
da değil, ticııri sinema salon· 
larının bir kısmı, programla· 
rını sadece geçmiş yıllnrın ba· 
§arılı e~erleriylc düzenler, se· 
yircilerine onları gösterirler. 
Bu suretle seyircı , meselfi Cap· 
ra'nın. yahut Rene Clair'in ve· 
ya Ford'un yahut Carne'nin 
herhangi bir eserini, tıpkı ki
tapçıya girip bir Balzac. bir 
Sebiller, bir Tolstoy aJırmıs 
gibi, ı:örebilmck imkAnını bu· 
lur. Bu ticari sinemaların yanı· 
sıra Sinema Kulüpferi de sine· 
ma severler için sinema klii· 
siklerini \'e sinemada devir 
yapmış eserleri her yıl tekrar 
eder. canlı ve uyanılı: tutar. 
Hatta tanınmı~ s inema adam
ları için festivaller tertip!enir. 
bir sinema kulubü )ahut her 

• 

bütiin filmlerini gösteriyor, il· .......... ___ .,.. 
gileıımez mı . .;iniz? Geçen yıl· 
!arda tesadüfen piyasaya çıka· 
ı-ılan D:ctrich'in iki eski filmi 
C «Arzu• ve •Allahın Bahçe· 
si») kopya masraflarını çıkar
mışlar mıdır? K!ir bırakmam~ 
Jar mıdır? Walt Disney'in ha
) al oyuıılarıııdan seçmeler ya· 
pılu ve biı· program hazırlan
sa kim hoşlanmaz? Bir ~ine
madn on. oniki, «Tommy ve 
Jerry• filmi gösterilse kim ı 
görmek istemez? 

lladem ki memleketimizde 
bu gibi i ler!e uğraşan unat 
sinema •arı yoktur, ticaı:1 ~ine· 

malar na,..ıl olsa eski filmleri 
oynattıkları yaz aylarında el· 
ıerinde bulunnn gerçekten de· 
ğerli filmleri programlarına 
koysalar, böyle bir yıldrı, bir 
rejisör yahut bir oyuncu çifti 
(mesela Garbo ve John Gilbert, 
yahut Fred Astaire ve Gin"er 
Rogcrs) etrafında festivaller 
ıertipleseler hem sinema sana
tı bakımından epeyce ölil ı:e· 
çcn bu aylar biraz hareketle· 
nir, hem de seyircilerimiz ve 
sinema adamlarımız bu eserle· r 
ri sırayla görup kendi ı:e\•k öl· 
çüleri \"e ~ etişmcleri :çin bir 
şeyler edinir. 

* a~çen •r ıo.s4 Dl~l'l!imlnl ıı:a
paran iıtanbııl Beledl:feal Şehir 
Tlraıroı11n, bıı 711 Dram Tlyatro
ınında be.ş, Koınııcıı tı:ratr09\lnda 
altı, EınlnönU bölılmllnde üç, "' 
Çocuk TlyatrOJUnda iki olınak üııe· 
re onattı pty~.s u.hne:re .ıı:o:;muş

tur. Dram Tlrat~unda en UEUn 
•~mail edilen plyea P.dmencl Roı· 
tonıll'un ı·anu K&rtal'ıctır. 111 de· 
ra o:rnanan bıı pt:ru ıtUnde orta
lama aM llrıı gelir temin etmt;tlr. 
Dl~~ tuaftaa Thorntuı Wllıller' 
ın Ru Şe.,ye Rajmen adlı uerl bu 
Tiyatroda en az oynanan ptn.ıttr. 

Rrr . •1• ftatmen ancak 34 de· 
ta ıeınsıı edUmlş Ye ortalama ırün· 
de :ıoa llra ıı:ellr ı;etlrml.ştlr. 

Komedi T1ratrosunda Jean G11-
Jtlon'un Onu ('ıık ıs.,.ı,.erum •dıı 
ltom~dW an urun teman edUen 
pl)eatlr. 112 defa oynanan bu uu 
ortaıaına olarak ıı;Unde 972 lira 
baaılat yapmıştır. 

EmloönU Bö!Umü'nden Komedi' 
:re aktanlan Renlı.11 l'entt 1'e ara• 
ya ııkıştırııan Cua IUınunıı'nn 

nymazaalı: Xnmedt Tiyatrosunda 
en az temall edllen uer Ma17 Chue 
... ·ın Do•tum Rarn7 adlı ptreııt
dtr. 
A'tnıpa memletetle:tntn (ofun· 

da n Amerlkada arıarea. hattı 
yıllarca ornanan bu piyes bizde 
anc.k 28 dı!a ıemail edllm1' n 
g(lnde ortalama ol.arak 1164 llra 
ı;etJrm!ş\lr. 

Komedi ltıamı'nın Klonu Dra -
·- -ten çok daha büvUlı: otdu

C:u IC'ln. Jtoın'!dl'd,. en az hasııaı 
r•pıın ptr wn ulle Dram'1a en .;ok 

tutunandan daha lar!a •iş 711!>
tıtı• bu rakkamları!ıı1n anlatılmak• 
t.adtr, 
RESiM 

-t Geçen hafta Salı c11nU F.llar• 
nıonl DHnetl'nde açılan Adnan 
Vannca·nın resim eergW 15 Haz!· 
ran·a kadar devam edeee.kıır. 

* Oe('en haftaki Sanat 8411•• 
aında, Adaı .. t CfmC"oz'un mauat• 
!arını ka"ıla;aınadı:ı için kapat
ma#& karar nrdttt Maya Galeriııl' 
nt kurtarmak Umldt:rıe 11natçll&r• 
dan yardım utedltlnl, şimdiye b· 
dar Maya'da ecrırı açmış olan res
nın ve berkeıı.rqların ı.s Haziran• 
da açılacak olan 11r&1re ezerıertrıt 
hedt:rc ederek katılmaya dhet et• 
ıı:ını blldlrmltt!k. Ö!rendıtımtu 
ı:öre. Olmdlye kadar Jirmlden taz
ıa recsam n herktltrat Mıra Ga· 
ı .. rhl'ne eserlerin! hediye etmişler 
u bazı Pirler de Galeri yaranna 
aatıln1aı: üzere tmnlı k!taplannı 
btro.kmışlardır. Eter serıı:lde yapı· 
ıacak olan utış, ma1111nn bir ıa.
mını karşllarea Meya Galuld ı.., 
ııyettne denm edecektir, 

• 



_, 
******** ******"'* ******** NAFTA q"1UıMAtitAZiNİ ... Ö~,··· 

ACABA HA SAS MiSiNiZ, 

'J ar ihln bü ük dalgalınndan birini ~ ıışatan 

•Ouo \adi • filminde, Robert Taylor la Ue

l!l'lra.h Ktrr'in en.ip bir a~k ahne ine ıs~hlt 

ttuyoruı •.• Fakat burada goruld üğu fibl, Ro
malı Tıylor'a aynı kfıbuc; hakim. 

f•r!P. Oheron ile Alan Marshal, 1941 de ('t\ lr
.,.,, •rl .ı.vıtla. nın bir ahnf' inde.. Henüz 
ıı.ıdal;ları birbirini bulmamakla beraber, bi

raz sonra ·klbu~· lu an ba~layacak. 

•l'ı ı)e - lr. - loko . \merikalılar tarafınrlnn 

tı•krar ~rHilrn gıizel bir rerndur. Tony ~ar

tin ile \ \'onn de Carlo'nun dudak rlurlağa 

gelmeleri uzak degll. Ton) Martin, kllbu u 
daha ar hi etmek için, dmardan 

kunet alnor gibi ... 

l.orl"lta Younı:. partrinf'ri John 1"or ~·thf'0un 

kolları arııcı nrl a hile mu1ipligi <'iden hırakmı
)arak, hin göı kırpı~ or. • it Happens Ever} 

1 hıırı;dtY• kihu~suz çevrilmi e benlll ot! 

Sinema profesyonellerinin anlattıklarına göre : 

Sinemada öpüşmek 
bir kGbustur 

H o'lywood ıBü~Uklcri• nin, 
hal at sırlarına karışan ü

zuntil'er1, tasavvur ed lem ) e
cek kadar çoktur. Kamera ö
nünde aşk ~ahne eri tevrillr
ken. blz e' ırcıler ne tatlı kUl
~:alara 'kapılırıı. Halbultı, ma
da "onun ıers tarah bamba ka 
Bu husu~ta. s yısıı tanınmıs 

Yıldız arla konusmak ımkanını 
buldum. Bana kalplerının en 
m~hrem kös,.lerıne varınca

' a kadar aeıldılar Stüdyoda 
~$k snhnr eri çevrılırken, dıı)· 
dukları h ~. vazıfe h·~ inden i· 
ll"rı ge('mi)or. Hauanlt'kla ey 
rettı ımız. o ınema Don Juan' 
ları. ack sahne eri çe\•rılirken, 
du)duk arı .. ndışe~ i bütün re-
111i e•ı'I" anlattılar. Bu otorı
ttlerdrn bıri: 

ıSınemada, bir a k sahnesi
ni yaşatmak, ha~atta olduğun· 
dan bin mıslı daha gllçtür. Ti
tıılıkle Uzerınde durulmazsa, 
1'amera bu sahnen n butün su
nillklerıni, merhameısızce t•ıı 
ınce nUan !arına ka<far goıle
rınııın onUne serer. Nefes ılı
Eın~ı'Z3, a) akkabılarınızın, otur
duğunuz sandal) enin mü na e· 
betsiz bır J:ıcırlı ına \ annca
) 3 l\adar dıkkat edeceksırı ı.. 
Rejisör dabıi olun!» dıye tel;:
ı·arlamakta h:ıklırlır. Komedi) e 
kaçan bır senar~oda, birkaç 
haftalık sakalı, çalı ı:ibi saçla
ri) le ı:enç kadını öpmek iste· 
)en aktörün durumu daha 1!lİÇ 
tur. 

Perdede öpüşmek, çetin bir 
inııihen teşkıl eder. ~rçek 

Hfü\I ZAIU'I, IU: 1 1 \Zla l'U GÜZEi. - Sıl·ak kumların iite
rlne uzanan bu genç kaıl ının mayo 11 sı·nenin mod. sına U\ ~un 

ol:ırak, m:n i ~atı·ııdl r. 

- Sız bunun hoş birşey ol
dufunu zanneder ınl'Z d~i. 
Hı bukı, fılmdekı bütün tavuk
ların 'eı:1ne horozu rolün ti m·
navarak atlam bir Eöhret ıe
nı n etmek, ahne vnzının ten
kıtçı roı.lc.rı atlında. ihtır slt 
bir a•k ateci e opuşebılmek, 

hr.r baba~ ı~ıtın harcı de~ıldir! 
O '"ord ı Umuı ~ahanP. öpüs 

UP• un sağladığı cazibe imkln
Janndan azam! derecede fay
dalanılır. Bır san'atkAr için 
mak) aJ herşe) dır. Mak~ ajı bo
zacak bır hareket. f lmı in\.ı
tna u ratacağı grbi, hıssi k ı
Jere de sebe!l olur. Sonra. rol 
icabı, kollarınmn arasın.ı a1-
dı •ınız. kalbinin \Uruslıırını 
du)dut:unuz se' ı:ılınııin, ro
bundakı plı elerı buruşturma

mak, yüıllndeki m ıkyaJt boı -
mamak, a~aklarına ba mamak, 
normal ölçulerl kaybetmemek 
ıçın, azamı bir ıhtımam ı:oster 
mek ıııecbun)etınde :nız. Ay
nı umanda, muteha sısların 
~ozlerı üzerın'zdedlr; projek -
törler n sahte cünes ışıCı al
tında. alnımızdan terler boşan
moktaoır. Bu ıa~rı tabıı de
kor ~çcrı inde, sevgılınızle bır
hırınlzın kolları arasındasınız., 
aman ruJu bO'Zu masın, aman 
pudraları olma tn, aman ri
me i golgeıeıime n dıye, dık
katinizden doku'Z doğururken, 
bcrı )andan reJi orıin ihtarla
rı, kulaklarınııı fa ılasız tırma

lar: ıDaha ıabıl olur! Daha hl· 
kıkate )akın hareket edin'. 

an'atkarla, sahte san'atkdr, an 
cak aşk sahnelerınde anlaşılır. 
Eksereya ~rldttların rnukadde 
ratını öpüşme sahneleri tayın 
eder. Dudaklann birbiri U7.e
rine yapı ma.sı kAfi g<'lmez, go 
!1üslenn de aşkın taı> iki ılun-j 
da ezılmcsf lAzımdır. San•atk5r .,.,._....,..,.~ 

bununla da kalmı~arak, bizi ~E 

ah; elerının ne ııt' çliıkler e 
<'l'Hıldı~ındcn calc kim elrr 
blh&berd rler. i•ln entere an 
tarafı, o sahneler çevrılırken 
.ı:or•enız bır daha kolay kolay 
o hnclcrı sc,Tetmek ıe' kiııl 
kendınızdr bulantauıınıı Bu 
ahneler çe\'l'İ irken, aMake-

ıOlmadı; t<'krar ) eni baş -
tan'• soz eri sık ık duyulur. 
Sen ar) n icabı. ayni sah neyi ''İl' 
mı defa, bazen bırbırınizın kol 
tarı arasında hitan du Unceye 
kadar, en kuçuk bir arz.u hi -
i duyma~ ıncaya kadar, ıekrar 

Jamak mecburıyctınde kalır· 

sınız. 

Se.hhar bakı$11, iri gôılu '\lir.hele l\lorgan, 1945'de partöncrl ı•aul 
Renreld ile heraber, Mlchelf',e rarlı hUz.unlu hu eıuln adeti 
mllttll1111 ıdır. Yukarıdaki ı esimde, Mlchele'ln, Amerikalıları 

hayran bırakan. ı;ihlrli hiwıunü ı;oni) crsunu.ı. 

san'atının sihirli iklimine doğ
ru sürüklemesini bılmclidlr. 
Dostlarımdan bır jonpromie -
nın dediği ııibi: •Sıhırlemeyen, 
bızıaı san'atıle bil) ulenmeycn, 
san'atkAr degıldir.• 

Hollywood'un snyıstz dll -
berlerinı kollarının arasına al
mış, onlarla en ateşli aşk sah
neleri çevirmiş olan Robert 
Cummings, hır ı:Un bana. ö
piış .sahneleruıin hiçte arzu e· 
dilır birşey olmadığını gayet 
samimi bır iCade ile anlatmış
tı. Bövle iken, b !hassa •Ask· 
sız Zafer:. indeki partöneri Li
znbeth Scott ile yaşattığı aşk 
sahne'erı buyuk bir tesir kabı
lıl eti taşır. Se~Tedenleri meC
tun bırakan Liıabeth Scott, bu 
şaheser sahneleri çevirirken, 
geçırmekte oldut11 gripin te· 
siriyle ateşler iterlsi~de kıv-ı 
ranıyordu. Buna rafmen. san' 
at kabiliyeti, hastalıktan daha 
ku\\'etli olduğundan ı:t ıp has
talığının ateşini. a~k ateşine 
inkıtap ettirme ini bilmişti. 

Robert Cumming, bundan 
bahsederlten: 

- Artistliğln dışı sizi, içi 
bizi yakar, dooi. O filmi mut· 
laka vaktinde biıirmemız. ı:ere
kıyordu. Lııabeıh grip olması
na rağmen, ask sahnelerınl, bir 
birimizin kolları arasında çe -
virdik Fi mın mUellifı boyle 
istiyordu. Rejı ör emrediyor
du: ıTabit o'unU"Z: hayatta ol
duğu ı:ibl §ehvet hummaları i
çerısinde birbirinizın kolları 
arasına atılınız.• 

Emri yerıne ı:ctirmekten baş 
ka çare yoktu Sarnıas dolaş 
o'musttık. Tereddüt edemez
dim. Dudaklıırıl"ı clııdaklarına 
yapıştırmıştım. Rejicör bağırı
yordu: •Bravo çok gilul.• çok 
gih.el amma, ben aradan iki 
gtin geçmeden yatağa düştüm ; 
gripc yalcalanmıştım. İsıe. fi
llmlerımrzde ~ıpta ile eyrcdi
ıen. zavallı hayatımızı Bunu 
) alnız. una if a edebilirım: 
•Sinemada öpüşmek• bir lı:A -
bus: 

Bu hususta fıkirterın, öRrc:ı 

Rl"Ş l'ransız ı•ar.ı~Ul\'tıSÜ 16 mayıs günu. Gisy - les • ~ohlr~·da 
~.200 ml"lre iri itadan atlı) arak yeni bir rekor lurmı-;lardır. Re

&iın, bu be ı;:endn alladıklıırı umanki heyecanlı anlarını 

gö teriyor. 

mek istcd!Rim erkek artistle
r n he. en ı .... p ı aşağı yu 
RYni fikirdeler. Reni hn> " 
dllşliren nok'a, kadın artist -
ler, aşk, öpU' sahnelerındeı. 

et mr.mnun gorunli\'orlar. 
Bu sahneler için ,aralarında 
güzel bir tabir ku!1anı) orlar: 
ı~fukadrlts ntes. • 

Bektırlarda dahi, ayni can sı
kıntısı müşahede ediliyor. Sıild 
Jo teknisyenlerinin naurları 
altında, becerık ız. ic•ekslz ha
rtketlc.rle bu sahne'eri cevlr
me' e çalışı ·orlar. Partönerle
ri ise rıasif bir şekilde. adeta 
bir dans sahnr~ i çr.vrlllyor -
mu ı:ıb· . kenililr.rinl tıım bir 
te limiyl'tlc. UtRnl!at' frctlrrlr. 
erkefın kolları ara ına bırakı
ven ·orlar. 

Bununla beraber. e ki bir 

Holl)'\\ood'lu dostum. sessiz 
slnrma d<'vrinin "t"Anr a k 
kraliçe erinden bi~i "addr.dllen 
Clara Rnw'ıın aşk •ahne'eri 
<"evrilirken çektiği manevi ıs
tırabı nnlattı 

ıCl:ıra Bo~·. dedi, çe\'ir<lii!i 
o harlkulftde a~'k sahnı?IPrinde. 
hl.çbir zaman, erkek arfütle 
kucakla.şıp dudak duda!a eel
memıstır. Böyle iken serreden 
ler, bu aıe~li a k sahnelPrinl' 
hıwraı .. urlar Halbuki işin lc

0 

yUıünü benim fihi hirrrıltları 
bilir, Clara Bow. son df'rece 
mutaassıp olduğu için. n ahıı

scr ıııahnel«'rı . hinat kendi ye
ti~t·rme~i olan bir bR ka dub· 
lor o)nammır'• 

ÇE\iREN: 
SEYil' GÜLEÇ 

VURDUMDUYM Z MI! 
C ı ~ · · l ı det~ ., evap arınız, seçecegınız mes e \le ne ;~ 

• • 
isabet ettiğinizi göstcrecektır 

H erke in hassas·yet derece
ı b r dP.ğıldır. Bazılarımız. 

en ufak ŞP) !erden nem kapa
r z. Baz. larımız. da büyukJeri
ne bıle a dıns etme} iz. Rir hi. 
dıse karşı ında rlıı) duğumuz 
he)er.an \eya ka) tsızlığa gö
re isimler almışızdı r. Bu isim 
leri en az ıki mnlllm "ruba a· 
yırmak mumkundUr: 

•Ha ııs. ve nurdum duy
maz•. 

Bır marazi ha a ivet var· 
ona bir ne\ ı ha talık. demek 
daha doğru, Bır de hayatında 
h·ç reaksiyon "OStet'mıycn 
var; bu da makhul değıl . Bi
zimki i normal hır ınsanın his 
kabılıye ıni o çmektır ki ek
ser y eıin ruh haletinı ıesbıte 
yarar. 

A~ağıdak sorular bu tip k 0 m 
selere göre teırtıplenmışt r . 
Onlara 'erılecek <e\aplar rıı
hunuı.un ayna ı olacaktır. Ya
ni ha ~aslığ nızı veya ka) ıts z 
lığ n zı bu cevap ardan çıka

racaksın z. Eğer elde eti ğ · niz 
a} ının } ek unu l 50 veya daha 

fazla olursa kendi nıze ıvur
dıım dm mıız• demekte tered
düt etml'} in 150 den aı çı
kan rakamların toplamı has
a l ığınızı gö ıerecektir Bura 

da 15-0 esa olduğuna "Öre o
na u7.a~ veya yakın çıkan r;ı
kamlar çok ha sas ve) a az. has 
sas olduğunuza deli dir. 

Şimdi sualleri sırnlı~ahm ve 
her ~ual ın alt ı na • p,, et 

\e)a Hayır• ·ır. beraber pu
anlaorın ı da )azalım : 

ı - Sık ık m ıneniz '"l a 
bal'~aklarını zda ağrı his(eder 
misin ı?. Evet 20 pU\an, ha
yır 1 pu,an. 

2 - Kulağınızı tırtıklayan 
se ler i~0tince içinize fenalık 
gelir mi?. 

F.\ et 20 pU\·an, hayır 1 pu
van. 

3 - Elin 1.de olmı)arıık iş·
nizın fena gidrecttine dair hır 
lıis-e kapılıyor musunıu? 

ı-:vct 5 puvan, haJ ıt' 25 pu· 
\':ın . 

* Greta Gnı bo, larta Toren. 
İngrid Bergman, S'g:ıe Basso 
ve Mai Zctlerling'dcn lonra 
İsvcç'ln Devlet Tiyatrosu'ndıın 
yetişen diğer bır değerli is
' cçli aktris he) nelmıl el film 
alanına girm iş bulunuyor. Bu 
genç sanatkAr, isveçtt> çok me . 
hur oir:lıı~ıı hnlde, ş mdh" ka
~ar dı urda pek t ;ıınmwan 
Anita Bjork'tur Gr"r:ory ret'k' 
le blrlıkte, Berlin'de. ro,. ~ir
kctl hesab•ııa . ·Gece 1nsanla· 
rı• ad ı bir !l'm ;evlnnictir. 
Amerikan askert kuv\'tllerivlc 
Doğu Berlin komünhtll'ri ı:ra
sında cereyan eden hır çekl~
meyi canlandıran bu fı 1 min a •. 
trr önemli rol'erlni Rıta Gam 
ve Broderlck Crawford oynu
yorlar. 

* Warner Bros ~irketi tara
fından İtal) a'da çevrılmekte o
lan •1'ruvalı Helena • fil'll:n
de, gfüe liğl dillere destan He
lena'~ ı. bu ~ıl • l\~ıı O•hen Ka
dın• Cilminde gordu~ıımiız Ros 
sıına Pode.~ta Helena·vı Trmıı'

dan kaçıran Yunan Pren i Pa 
ris'i de Jacques Serna canlan
dırıyorlar. 

* ·Kara Şövalye. dvanhoc) 
•e •Yuvarlak :\tasa Şö\•a yr.Je
ria adlı son iki filmhıı!t orta 
çağ ko tum'eriyle ı;ıörillen Rn· 
hert Taylor ·Amans•z Poıls• 
ad'ı E:on filminde bır cinayet 
masa. ı ~rfi rolıinll oy:ıam:ıkta 
dır. Bu Cılntdeki gant!,,tC•r rotil 
nü George Rlıft can nnclım nr. 
* Fernandelln ·K:ıdın RPr

berl• adlı komedlsln°11, ~l"hrı · 
mlzde gördıi~li biır lk ra~bet 
karşısındn. film itha 1 A•r.ıl;ırının 
önumOzdekl yıl, F •rnanilel'in 
diğer )eni Cilm1ennl dt' mem
teketımi7.e """rer,.ı.- ı ,,ri ıımu 1-
maktadır Riitlln ıHlnvıda cok 
sevilen me hur Fransız. knmı · 
linin fılmleri, her nerlen•f'. u
mn yıllarrlır memleketimiıd,. 
g~sterll miyordu. 

* Fransa·nın , Opera Balesi'n 
den snnra en meshur bale he· 
yeti sayılan Rnland Petiı'nin 

Pari~ Bale~ı arllı heyet Ameri
ka'da •Cam Terlik• adlı bir 
filmde görllnecektlr Filmin 
başrollerini Leslle Caron ve 
Michael Wildlnc CElizabeth Ta} 
lor'un knc:ısı) oynayacaklardır. 

Leslie Caron film eevlrme .. 
başlamadan P.vvcl. csaı.en Ro
land Petit heyetintn bas dan· 
'oz.lerinden birıydl. 

e) 

4 - Kırmızı ile m \ l renk
fprden b0 rin i secmı-nlz icap et 
~f' hangı~ın· tere h eder ını z., 

K rm zı 5 pu\ an, .Mavi 15 
puvan. 

5 - Sevrct! ii! ıniz hir ŞflV İ 
luıınak ~ eya clı nlze almak ar 
zu u du~ ar mısınız?. 

EHıt 1 puvan, ha~ır 20 pu-
\an. 

fi - Hava Ot'l!i ml'lrri ke
miklere te~·r eder Ha\·anın 
dettişece)!ın ı kesı rPbil r m sı
niz' 

Evet fi pın an, kararcızlık ın 

Pli\ an. ha' ır 20 pınan 
7 - Gecelni ;ıyııkl ar• n z.ı 

) or!!andan çıkarır m•sı n z7 • 
E' et 5 puvan, h:ıy ır 15 pu

\an, 
8 - Beklcnmrd k tl'r za

manda yahut hlrdcrıh Te rltıv 

du~unıız hir çdrı kRrc ı ı nıla 
lçıni7.den bir lırperti geçer 
mi., 

n, 'ma 1 pu\ an. bauın 5 pu riı.. 

'an. hiç 15 pll\an. 

_, -
YAZISIZ 

YAZISIZ 
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ÇAPRAZ KELiMELER Haıırlayan: ESAT HAMDUN 

(Çapraı kellmelerın halledılmls ıeLlllerfnl, bugürıkD gııetrmızln 5 acı sof asındı bulıcımnıı> 
Soldan sata 5, ın. 15, 20, 2~ 2 - ErkAnıharp; Sene; Kısa za- ı ı skı sı!Ahlardan bıri: Bir denis 

numaradakiler Tokyoda eerbest man. 3 - Eskı ko.tuk me hane· teknrsl; İplik etırme lleti: Jstav 
gures dun)a şamp yonu o:an lerının kUçük rakı surahısı; De\• roı, Bırd nbıre 15 - Aylardan 
Milli takımımızın 6ckıı ıüre~ci- let Şurası; Tarıhl hır de\ !et. 4- hırı: Yere se:-dıklcnmiıde.n b rı; 
sinın adlarıdır Eskı mekteplerin mlıkafat.aı m· ı \: ılrlı~ ıis kumınc!ası l6 - Bir 

dan bıri; Lisan; Bir nota; Bir tat· nğaç: Alacak \CSıkası: ikametgah. 
Soldan saga: 1ı 5 - Yapma; Tango başlanı:ıcı: 1 17 - Kemer: Vaıiyet; Hı>kımlık. 

A~:ardan biri; Tasdık ı;öıil. 6 -, 18 - Rey; Koşu ~olu; İlletli şış; 
1 - Otomobil uati; Yapı mal· Yalan; ncybudc; Akıllanmıık. Bır nota; Olgunluk. 19 - Sıfatla· 

:ı:emeslnden bira; Ahi. 2 - Bir 7 - Bir kumas; Bir içecek; Is· ra a~ırılık ıfad~I \ ertn ke'ıme: 
nota; Ka~gı; Armudun kötü bir vıçre tarzı köşk. 8 - HAd ~e: Su, Spıkerın konuşması: Erke· 
cinsi. 3 - Dervı~!ere lAyık go· BilyUk köpek; Bir renk: Alet \C" ğın kadına kaptırmaması lhım 
rülen ~ey; ı\lahdum, 4 - Yağma; ya makine He yapma. 9 - Baş gelen şc~; A tes 20 - Bir fırtı· 
Amerika kıtası ili kelerinden bi· parmak buruna değdırilerek \l' na; Tasfı~ c edılmi~; B•r no•a; 
ri; Azar. 6 - Bağışlama; Pleb:· dığer parn aklar açılarak yapılan Bir yemek. 21 - Yemek sonun· 
~it; Rütbesiz .asker: Biı 'l1evsim. alay işare~ı; Sahıp; Bir hD)\an; da yen len mC)\B ı;:ibi şt~ler: 
7 - Umumi fikir ve mütalb so· ikinci derecede. 10 - Hububat Uzun değnek; Kabul etmeme. 
ruşturması; Gıdamızı teşkıl c· toıu; Şarap; Bır deniz tekne :: 22 - Zehir; Hayvan ye?l!'"rın· 
eten .eylerden bır kısmı: Akıl; Bır ıçk:. 11 - Bir kağıda ısım den birı: Bilyükçc. 23 - Bir ba~· 
ı::~ki :ııısırlılmn bir mabudu. ı~nret•nı atmak; Çok iyi: Aylar- !ık; Bir Çin mesafe ölçüsü: U· 
il - Bir meınlrket; Raks; Beyan dan b'rl. 12 - Bir bıçak; iL" mumi yardım: Sarık bezi. 24 -
edatı: Hamalın kazanc , a~ıtası. I ~C) ın iki kenar ara ı; Bir nerıy Guzcllık: Efzun; Gı;>'im eşya~ın· 
9 - Dedı~im dedikcl; Tarihi bir ekı: Cot.ırafyıı terım crındrn bi· dıın b ri; Ha\ ııdan sudan. 25 -
de' :et: Etrafı kapalı. ici boş ıek· ri; Bir bağ. l3 - Duman Jnkesı: Zamanın kısım!ıırından; L~tıfe; 
rıe : s:r nota. 11 - Bir çalgı; Bir Yugo la\ynda b'r bö ill': Mesl ıq Umumi bahçe; Hem kadın. hem 
edat: Barsaklar. 12 - Adri)atık bır zeynn; B r nota. l4 - Su: erkek adlanndan biri, 
lnyı1ıırında bir bölge; Ceza C\'I; 
n:r edaı. 13 - O'ay: Eski Mı· 
c ırlıların güneşi: Maden Uzer!· 
ne renkli ı~leme: Bir hay\Sn. 
14 - ahil c\i; Tepkı; Fi r \'ila· 
\etımiz. 16 - Zamanın kı ıınla· 
nndan: Soru; Dilsiz; Bir nota: 
Bula~ıcı 17 - Tıtreme; Bır nı· 
ıla; Ba~ka bir n•ıfa; Bir aknr •u. 
18 - Aşağı kı ım; Deniz h~' • 
'ıınlarındıın b ri: Eski ha~ ıı' mll· 
t's•ese!erinden b•ri; İçki da~ıtan 
1!l - Bir renk: Bir O) uncak k·t· 
ring: Seher. 21 - Bir sıı\·ı· Bir 
ajans: Mamur; Hn .. ır: Esk• YLI· 
n9nJılar-n bir musiki alrti. 2'.! -
Tekau•'ük; Tatar oku. 23 - - Yn· 
nardal! s:ı ljlısı: Buyruk: 0 1omo· 
hll IAmhıı•ı : Rir uzrnmuı. 24 -
Buyuk hurufallı geniş baelılc 

Yukandan aşağıya 

1 - Yazılar; BilArdoda bılya· 
yı oteki ikı bil) a) ı dokundurma. 

Jacqucs Falzant ( Fran ız karikaturistı) - Genç ~atında lkl 
;rocuk babası olınnnın sorumlulu unu pek fatla ciddi)!' alan, 
normalin üstünde bır aa.> retle ralı~an, kendisine rok rih enen 
hır sanatçıdır. 

İlk işi otel garsonhıtu idi. Bunu c!\Iüştrrf dalma haktıdır:ı 
Hclzesınden öturü kn'lramaıhğını o) lcr. Dahn sonrnl:ırı tlyat· 
ro drkoı·ları, kitap 'e ilin re imleri ) aparken talih • dıha ılol· 
ru~u zengin blr basım"! sahibi • kapısını çaldı. OesenlPrlnJ 
role beğendığlnl, hemen anlasmak i tt•dıtinl so}ledı. Boı boı 
oturup, pi pi dü ünen f"aizant işte o gündrn sonrı mqbur 
ohlıı. llır çok drrgilrrıle kitırı kapaklarında imu•ı görü1P1l 
Faizaııt'ın §ohrctli kadınları konıı olarak işlediği kankatiu dl· 
zisl uı:ı çekme~lr~if 'ı ,.. 

Butterfly - Go home! .. 

- Ooo .• Annem ıen,·or, tik basıımıta baslı! •• 

~ \ 

,, • 
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hç , B. por'u 
mağlUp etti 

• 
~· nolmabahı:e s•ad naa Fener 

bahçe e Be) oğ u~por hu
su i bır maç ~ apt lar. 

lk tak m da b r ıkı O\ uncu 
nıu LC.Sna amatör kadroları)' 
O) nad tar. 

Fenerbnhçe: Jo' kret is-
met. \vn - Nl.'d m, ıeı h. 
K. Burhan - \edat. !-'ahır, 
Ned m. Hu ameı ın ~ı)aı. 

B. Spor: Karozo Recep. 
Jlhan - Osman Y lmaz Nı· 
kolao - IJJ ıecııp, D )aman
dı, Yafa Nıko Yan. 

Gaı;et.e :zeı;ks•ı lıa 1 yan 
deuenın )ed ncı clakıkas nda 
1-'ah r n ) ap ğ ol biraz 
• onra D ) amand n n beraber
hk golu tak•p el • 

Budan sonra Fener• ler Jliı 
~ıımedd 1 \a ıa 1) e k a ra

lalarla uç, Xl\a1 \a ıta ) le 
de b r gol )apıılar. 

Biraz onra Be) oglu por ·
k ı c· ı:olunu ç kard Bunu 
Fencrbahçe! Ned m \e Hlı
ameıtın 'a tasi) le yap!ı 
kı -.:ol tak p etti 'e deHe i·:! 
b il. 

İk ci dev1 eye tak mlaı 
kadrolar nda baz değ· k k
lc )aparak ç kt ar. 

Bu deucdc Fenerbahçeıı r 
Nt)aı n n a)ağ ,ıe •kı '" l'\c· 
dım n ay ağı) le de b r ;:ol üne 
mukab 1 • k:o B yo" u porun 
uçllncü ~nlunu ç kardı. 

Maç da bo\'lere ıo-3 Fener 
bahçen n gal b yeıı le ne ı
celendi. 
Rııgun Kt ıkt;1 ne' ı.oı llt 

O\ Ra)alilk 

111 
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e tad 
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Gene Basketbol • 

Milli Takımı 
Dün seçildi 

Hııziran J!l eh mE'n1'ekrıi· 
mmicıı ayrıl•p 25 lıaLıranda 
\' ~a ada ..\\ustu~a - Ger..ç 
m 1 t basketbol tııkımı ıle 
milli miı abaka :yapacak Tiırk 
genç nıillı takını kadrosu a 
a ai•dakı baskt'tbolcular seçıl 
mıs'erd•r .. \dı geçen basket
bokulann ) arın aat 17 de 
nıalteıııeler• ıle birlikti" Kurtu 
luş klubıinde bulunmaları teb 
1 ğ olunur. 

Tunç r:r•m, '.\it ın Çabukcr, 
Ya\ uz Tiırknıe er, Turel De
m r. Baıur Baturalp Önder 
Emer. Aleko Sof~anidis, fk· 
tan 'fnk, Erol \ydın. 

--o-
Ankara Spor Yazarları 

Derneği 

\nkara ~ ( \~K.\) - lz.m r 
de kurulan ve hıiıün me>mle
keıe ıne~ dan okuyan kad •lar 
aı as• fuıho\ ıakıınlarına kıırs , 
,chrıııı z • por ~ıızarlar acr
neği bir 'kadınlararu~ı futbo' 
tak mı kurmak Ütere ıe-eb• 
hiise geı;nıı, ir. 
• Takını .eçılır eçllmez an· 
trenıııanlar•na başlı)acak 'e 
lımır takımı biri \ nkaradıı 
bır' lzın•rde \e sonuncusu da 
f tanbulda olmak lizert 3 ma· 
ça da\ et edilecektir. 

Profesyone kume maçlar -
na bugun de Dolmababçe a 
o nda de\ am cd 'erek aat 
17,15 de Bc.ı.:ta~ ı c Be)koı 
kars lasacakı r. 

1cncı1ılcr it spor imle~. önünde_ 
• . .:.. .:r. ~ ... Bisiklet yarışmaları 

T ·· rkiye futbo 
lı ·riıı.eilikleri 

Dün Ankara'da başlayan müsabakalarda 
H. Tepe, Erzurum Karagücünü 6-0; D. Spor, 
da Bursa Merinos Sporu 2 - 1 yendiler. 
!\nkan 5 Uv\ - Bugün 

19 Ma) s sıads onıunda Tur
kıse fuıbol bır ncılıkler ne de 
'am ed lnıı r. 

Rırtncı kıır ıla•mada Hacet· 
ı:pe - Erzurum KaragUcüne 

6·0 ı:alip gelm ıiı:: 
Hakem· Tarık Ozerengın. 

Go'ler· Hacet epedcn KA-
ıım. Muzaffer. Oktay, Huhı. 
Takımlar· Erıurıını Kara· 

ı::iıcu: Bahı - \bdürralıman, 
Erdogan - Rıza, A lan Sa
llhatt n - alım, ::'\ac·, Dık· 
ıan. llhan, Yasar. 

Hacettepp· Korkut - İlhan, 
Huse.} ın - \"ac t, ilhan, Mu
:ı:aCicr - Oktay, Ruhi, Nihat, 
Ka~m Okta). 

Gunün ıkıncı l>ar~ılaşması 
dana Dcm.rspor le Bur a 

l\ler nos takımlar aras nda 
) ;ıp lmış 'e neuccde dana 
Demirspor maçı 2·1 kazanın ş 

r 
Hakem Bedr" Çakar. 
Goller: Adanadan Selam:, 

penaltıdan :\luhnı rem. 
Tak mlar: 

d&na Demır por: Haş'm -

Çekoslovakya takımı, A

berdeen'i 4- 1 mağlup 
etti 

\' 1ara 5 { f\~KA) - Dün 
Pıa"dil 35 000 k ı onfinr\e ya 
p la ı maçta Ccko lo\ak)a fut 
bol •akım iskoç) an•n tanın· 
m hık mlar ndan f\bcrdeen'i 
~-ı m:ığlüp etmı tır. 

Milletlera rası basketbol 

maçlarında alınan 

netice ler 
'par 5 { \:'\K \ ı c;on 

"unlerae 'ap lan mıl e leı .ıra
g ba!keıbol maçlarında a-a
~ dık' net'ce<er al nm ~ r: 

:\la ar .stan Çcko lo\ ak' a' 
S!\-59. Ital~ a Be ç ka~ ı 45·34 
yenınw r. 

Raif, O •uz - Ali, fuharrcm, 
Lütfil - Rama.ıan, Bedii, .Se 
liimı, Ahmc•; Yaşar. 

Bursa ~lcrtr:os: Cemal -
s~kru. Hu C) n - Salıh, Ke
nan. Suphı - Al , Necmi, I\a· 
dlr, Neca• Oral. 

l'ınal mu-;ab:ıkalan 

Turk H futbol b rırcıl g fi 
r al musab:ıkalar 6 6/1954 pa 
zıır günü nşagıdıı t esb t edı~ 
d ğı şekılde o) nan:ıcaktır: 

aat: 14 30 Erzurum Kara
gucu - Bursa Merınos (tiçün
culuk, dorduncUliık). 

Ona hakem: Faik Gokay. 
Yıın hakemler: HUse) ·n 

Maloğlu, Nail Kokcn. 
.saat: 16.30 \nkara Hacet· 

tepe - Adana Dcmır por. (Bi· 
r ne !ık ik'nc ık). 

Oı ta hakem: fo'erıdun Kıl ç. 
Yan hakemler: \li Barçın, 

Nad lrmako • u 

Yunan istan - Yugoslav-

ya basketbol milli maçı 

Al na 5 { \NK.\ ) - 7 ha
z ran pazartesi gunü Yu'.!os· 
tavsa - Yunanı lan arasında 

mılli baskeıbol maçı sapıla
cakı r. 

Yuı::os a\' porcuları 
At ıra) a gelcc<'klerdır. 

yarın 

Ankara :'i (.\ •• \ .) - ~ T. 
Ankara bol~e ınden alc\ ğ•mız 
malumata gôre, ~arın aat 9 
da .\nkara Kızıll'ahantam yo· 
lu üzerinde 75 k·lometı elık bl 
:<ıklet yarı.maları yap 'acak· 
tır. 

Ru y.ırı,malara birınc:i kate• 
.;ıot·i müsabık'arı i~tırak e· 
deceklerdır 

""'"'--....,...,,.-..,.-----------------~ 

Bbıi,......., __ _ 
yurd 

--------------------------~ Yaptıkları 73 müsabakada; 3 birincilik, 4 ikin-
cilik ve 14 üçüncülük kazanan süvari/erimiz 

törenle karşılandı 
A uup.ının muhtelıf şehirle

r nde ~apılan bcynelnıı d bini
cı ık mu abaka arına iştirak 
eti n SU\ ari ekihımız dun .,\
dana' \apuru ı'e yurda dön
mu tlir. 

Katı dıkları mü abakal.ırda 
bıı)lık mm.ıffakıyetler kaz.ınan 
surnrı erım ı Galata rıhtımın
da törenle karşı an mı, ve" keıı
d erınc ha k tarafından sevgi 
tezalıurall yap lmıştır. Da ta 
b ndo olnıak u1.ere bır suv ri 
ın:.ifreı ~i binıcı rımııı rıhtım-

da selimlamı tır. Gemi ~ anas
tıktan .onra rıhtıma intn k;ı. 
fı'e b.ıskanına nal 3eklinde ya· 
pı mış bir bukt't takdim edil
miştir. 

Süvari Okulu Koıııuıanı 'l'ug. 
gener;ıl İsmail Hakkı Sokollu 
başkanlığında. antrcniir 1''ran
~ıı Taton, Kıdemli Yıizbaşı Sa
lıh Koç, Bedri Boke, Cevdet 
Sumer, Kemal Öz~elik \e O -
teğmen Aslan Güneş'ten müte. 
şekki! ol;ın binıci'ık r.kibimiz 
bu ı;ryahatte M,ırsilya. :'\ıs, Ro
ma ve J.uz.er'de 73 beynelmılel 
mü abaka)a katı'nıı tır. Bu mü 
ahaka1arda Tiirk bınicilcd uç 

birincilik, dort ıkincfük, on ta
ne de Uçııncüluk: gıbl en on de
ıecell'ri kazanmışlardır. Tilrt 
ekibi aldıgı ıferccelt"re gör!' gt'
ne bu mii abakalarda 79 nıiıka
fat elde eimeğe ınu\ affak o'· 
mııstur. 

Biııil'ilık rkibımizin kaCile 
ba kanı Tuğgeneral İsmaıl Hak 
kı Sokollu ihtisaslarını gatete
ci'crc şo) e nakletmiştir: 

•- ~l ar i'ya. Roma, ~is ve 
Ltızer'dc br~nelnıi'el atlı mıı
~ahakalara kalılan 'l'Urk iıvari 
ekibi, sağladığı ü tiin derece· 
'rrle h.ıkiki kıym<'tini hır kere 
daha dıin)a>a gö tcrmb bu'un
makt .. dır. 'l'i.irk binkileri bu 
mil abakahırda 79 mıikafat te
min <'lnıbleı·dır. Bu, kahir bır 
ı:allbiyettir. l\lii•abaka ara a ga 
rı 30 hami ll4 al ı l~tirak et
mı tir 

G nç . ub.~ arımız gcıek hiz
metlcm 'c gerek mes'cki k;,ı:bl
ltyctleri~·Je milletıınızi hakkıJ.e 
tcm~i, etnıi~tir.• 

:B. Spor .kalrcisinın hır kıırtıın 1 
~ 

Adaııa'd 

boks 
.\dana 5 A. -\. ) - Beden 

tel'b )esi umum müdürluğu 
boks fcdera:.; onu ıar:ıfından 
19·20 haııran 1954 tar hlcı ın 
de Is anbulda ) apılacak Tur
kı~ e ferdi boks şamı>ıl onas -
n:ı katılacak altı bölge ciı ncla 
kalan 12 bu genın kaı ma ta
k mını eçnırk maks:ıd 'le fe 
deıa yonca \da'lada el;nıc u 
sulü ıle secnıe boks musaba
l>aları so a ernuşıır. 

Çok çek nıelı 'e hey ccanlı 
~e~·cn bu nıiisahakalar sonun 
ı\a derece al;ın bok orlerc he 
dıyelcri !edçra ) on başka •ı 
Dr. llakk Yuccso) l .. r ndan 
'er lınışt · r. 

Teknik net cc er a~.ığıda· 
dır: 

r.ı kılo: 

l - \ a~ ... r Do" an <İçe'). • 
2 - Gu. han Ba;>raktar (Sı· • : 

\llS). 

fH kilo: 
1 - Eoı:tr 1'anıı::il (s·,·as). 
2 - Hasan Oğuz (Se)han). 

; kılo: 

1 - Coş-kun Elıdıl {Bal ke· 
ır>. 

2 Hııncf' Oz)agıılı (!çel). 
60 ki lo: 
1 - 'lt'hmet :rarlardcmir 

(Hata)>. 
2 - .Nur Seçin (Sivas). 
63.S k ılo: 

ı .\ i ihsan Korgahus 
(Bursa). 

2 - Yılmaz Sütçü (Sıvas). 
6; ki lo: 
1 - :\1ehnıet Uzun (S 'as). 
2 - İrfan Kori:ahıış (Bur-

sa). 
il kilu: 
1 - Cemal Ahcan (Ku-

tah) a). 
2 - Fııhr Yurdakul (Ba-

lıkesırı. 
79 kilo: 
l - Sanı Sa~ı;·lı (l!aıay>. 
2 - Atilla Seçkin ( B.ırsa). 
lll kılo: 
ı - Orhan Gazıoğlu clçcl). 
2 - Sel•m GÜ\en (Haıay). 
.\ğır: 

ı -· lı)a Sakarya {fçen. 
2 - \'asıen Koleoğlu (S.-

v11s). 
Ankara bok mıı ahakaları 

nkara .5 (A. \.) - 19j3· 
l954 ~ılı boks bır ncilıklcr sa 
rın ~aat 15 de Ankara te l 
ldubU :kortlarında yap lacak
lır. 

--0---

Şehrimize 

Gelecek Yunanll 
Atletler 
19·20 haziran tarihler nele 

Türk ve Yunan şamp·yonları 
arasında enternas) ona! bır 

atletizm ba) ram tertip edf'n 
f'enerbah<;e kliıbiinün Yunan 
Atletilm Federasyonuna en 
öhretli Yunan şa mpı) onları· 

nin memleketimiLe celbı iç'n 
yapmış oldu\•11 da\'et, ınczkfır 
federasyon tarafından kabul 
edilm'ştir. 

Fenerbahse' nin eski antre 
nörü bir Brezilya takımı 

ile kontrat yaptı 
f ki yıl Fenerb:ıhçe kliıhlinıi 

çalı t•rarak, gecen nıe,sim hiç 
;) enilnıeden takımın şamıı yon 
olnıasını temin erir~ antrenör 
Szkell). Breı· !yada Porto A -
legro takım ile bir onlasma 
~apaı-ak burııdaki alakı sını 
ke,mi ı r. Szekf'll)", Porıo \ -
legro takım•ndan a'dıı!ı ·, ı b r 
1eklıf iizcrinc ınem~<-ke imiz
d~n a)rılnrak Brezı1:rnya g 1· ! 
ıııı•tİ. Orada ·ki a~ l•k bir : 
tecrit be' e ıiıb utıılma s n : 
ko ulan ıekelly b r h .. rta : 
ıarCında keııdisinı ~ö tcrnıış : 
H kltip •ri rcııı kendısıni an· : • 
&aıe elmıstır. 

CUNDUZ cözUVL~ 

Aeıclıjım futbole~ 
Yazan : Gündüz /(JL .,. 

ıaııı1' E \et: Pek acıciığım bir futbolcu var. insan her dall 
'a 1 , b çare, ic ı , clhas ı şu 'es a bu bakın~c 

künlcre ac nıaz ) a •. Çok defa da bazı heme nsl~scie· 
her ımkan \arken nıye Ia:>ık olduğu )ere ~u 1 

d ~c de ac yabılir. İ·te benııııki de ac ınanın b~ ııet 
Çurıkü oıı:ı bakı) orunı da cenalı Hak <·oınerıÇ i• 
ih~an etmi5. Bo) bos ı.ermıs. kunı•,, enrı Jı 'cr~S)ıt' 
\l'rmı•, zeka \erıni~ \C biıtun bunlardan baka fLl 
rıc melekeler de \ermi~ Lakın te bu eksıksııı.c P 
bir sezondur sahada kah süru nuyor. kah ise e!Ile ~83 1 

1 
ruyor. Kendi kendime dOt't11n dan dl) Ol"U)ll kı", ; ı o 
da bıı kabıli)et b'r türlü kendını toplı)am:ız ;-;ıı 
tribunlerden ) üksclen anla~ ı sı.z, ha) sı.) et k r ~ 1 ıı·• 
izıe; nef,:ni bi'e~·P de -ahl:ınamaz? ... Halbud~ o 
antrenmanlarıııı dıkkatle takıp etum. K msclcr V 
nırzı~eılerıni yakinen gordlinı. Kab 1 )el ne h.ı)r~e) 
Buyu) e ın.ınsam. blıyuled !er zahır de •kal''ı~ 1 a 
tirıp aıa<ağım .• nutun senr her hafla futb01~~ 
zerre kadar sarsılmadan !ınrn le se) rett m HC' .., G 

dUw· mi. umduğumu bulanı yordum da bula mı) or bS 
sunepelesen \e beceriksiı.le en futboluna ,crakar 0 a 

,yüzünden çoViarıııa a aylık b le olduııı Gene drl ı:ı 
etıığimden bu sefer çokların n ı~imadın ka) .be ınt 
rum ki sizler gittikçe· ·K ın bu? Kım bu' dı~e lir 
duruyorsunuz... S zlerdcn rıc.:m, üzerimo dll) 1 d 
ağzımdan almıya çalısmamanıı.dır. Zırn takını arı btl 

takımlarda halen ka} mnkla~an ıl'İmlrrin ~ anında1' cif. 
tuta ıp dıplcrde ka) bolan bu ısım den bahsetınc e 
sizlere tuhaf gelcccktır. Onu sııc ıc hır cıegıl 5 ı;• 
ten. lsu~orum ki her şc)e rağmen kend s•n<' 1 

t1 or 
{ \E'nıyorum \"e dıplcrde ka mas na ne kadar ııc) .\ 

}; . 
sadece l>end s anlasın da sıl kınsırı, d rıls ıı arı 101,ı; 
rede o ~ünler. O zaman sizlcı e Benim sızc anlsb;S 

1 Gar 
dı~ım; hal ne acı) ıp kahırlan ci ğım fmho eli ı \' 
ceg m. Tuh' .\ilah mu tahakı nı vcrı. ıı "'Ol dunu 

' kaçı,erdı ağzımdan ... 

Bnş ııehln·anl;ınn giınt>inden 


