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Sayfadır __ / 

!eni kabine yarın 
belli olacak 

Bakanlıklarda açık kalan yerlere 
hükumet kurulduktan sonra 

yeni tayinler yapılacak 

Eııeümeıı se~inıleri yarın 
H•1$U>1 \luhabırlmııden 

Ankanı, 15 - Buyuk :'tlıllet 
Meclisi öniımıizdekı paıartc i 
gunü top'anacak \'c encumen se
~ımlerini yapacaktır. Paıarte:.i 
cc:sc!linde Ba::bakan Adnan Men 
dere:s'in yenı kabineyi )fcclı e 
unaca~ı tahmin edilmcktedı r. 

Kabinenin a~ nen muhafaza edı
lip edi:ınb cceği anrak o gun 
kat'i şekilde belli olacaktır 
A~ ' ardır devam eden edm 

('t. lal Ba)ıtr C1101hurba \.:anı t'tildiktrn 'onıa )emin 

faalı~ eti ~ona ermi~ bu'unmak· 
la beraber, henüz kabinenin n~- . 
ııyetı ~arılı ~ckilde bc'li olınn· 
ciı!:ı ıcın si~a i mahhller, Ba-

;:::-~Aiiiiiiiii;iLMiiii;;,;iAN;;;;;;;;;;Y A=,Y=A 1;;;;.5~ l1 
BİN TON BUGDAY ' 
SAJllDI . 

AllSll<İ ~JUh:lb[rJmJzd~ll 1 
Ankara 15 Emin ka)· ı 

naklardan a dığım habere I' 
göre Toprak l\Iahsulleri O 1 
fısi cır 43 rlo.ar üı.erindcn 
A man) aya ı.;o hın ton bu!! 
day s.ıtmı,, 'e mallar De'lıı· 
cı ık Bankası \ apur'arıııw : 
~uklenmci;c ba anmı •ır ~ 

lSO bın ton bugda) ı \ '· J 
mama) a ıhraç ctrı1ek ti •u <' 
O fıs ten daha C\ 'el buğJ ı~ 
atın al:ın r ı·ma ıaahhudJ.lll 

) erıne "etıı·emc-dı ı çın ru ı 
ka\(!le ı fe~hedı erek tcmı· 1 
natı at k. ~dcdilmck ilı • 
tc ebbu e "ccılmı,ıır. 

Hububat ıhracatçı Cırm • 
aı ın on ili bJ 150 bın ton 
uk .ıtıs şek ıne baka J~ 

ileride daıma cır atı~ ''an • 
cağı hakkında du)duklan "i· 
\'D) etler salahh ct'i maı...am· 
lar tarafından kat 1) elle tek
zip edılnıektedir. 

Sovyet gemileri 
Yarm teslim 

Cl"lııl Dıı)ıır Cumhıırbıı kan ı H1Udıkır.n ı;onı-ı. ıı11~1J:ıkan 
rik edılirkr.n 

Nehı•ıı, fJeııevı•e'deki 
koııfeı•iınsiaıı iiıııitli 

c..n'ık'ar erkanı nctıce~ i mera:... 
a beklemektedirler. 
Bılha ,a hangi Bakanların de· 
-ece!!i, mı'lel\ ekıli seçılco 

m!ıste-ar arın ve umum mudıır
<Deumı ~a: ~ Sü: 6 da\ 

1 ~ulles, Rusya'yı -ı 
itham etti 

\>s ıu.ıted rrus 
Willi::.msbur~ ı Bıl'le~ık .\meri 

k:ı). 1.5 - Dı-b,.k:rnı Fosıer Ou' 

C umhurha~kanı Celal Ha) ar, ,\ ıa liirk'ıin kıılıriııe çell'nk ko) arken 

Pakistaıı Dısbakaııı 
:!ıi 

bu ~ehrindt" yaotığı b[r konuş· ansızuı 
nıada Ba~'.-.:ın Eı-enhowerın sulh 
dC\fı .\toııı I'!Iınıııı So\~et hu· j 
le .• t> ue-ün Virgınia c.ı a:etın•n 

ltlısır'a geldi 
kmeu~ c nıüı.akere kın ar!ettı· Mıslf1tn Türk - Pakistan anlaşmasına 
ği ::a\ ret.erden hen uz bır neti· 
ce alamadığını" bu konuda da. katılmayacağı bildiriliyor 

1 nu~larla ~ apı an dığer butün mü Kahırı~. 15 (Anka) - Paki • ı kaııı Cemal .\bdu na ır le ıo· 

1 

akere'crde olduğu ::ıbı •'fa du 
'ar• a benzettıt:ı a) nı menfı ta tan Dısı teı ı Bakanı Muhammed ı ü mu tür. 
\ıra kar~ı a~tıtını açık·amı ur. Zafırul'ah Han. dun a am an- lı ır. TüıJ.; - Pal\ı- ııı n Paktına 
Du"lt> . konu~ma•ı _ırasında bu mn bura.Hı :e mwır. Bu sabah liatılmın ııratını bildirdi 
konu) a doğrudan doğrU\ a te· fı:sıı· Dı~ı§lerı Bak~nı Dr Zılah· Kahı re. ı"3 Anka) - PııK • 
mas etmek e beraber. So\l~tıe· mut Fcaı \e !'ılıllı lstıkamet Ba tan nı~ış eıı R. kanı '.\luhıımmPd 
rın takındıkları duruma rağmen kanı Bınbaşı Salah Sa ını ıle go Zafııu ah Ha!lır: Mı'ı a an· zi 
muzakerelerm de\ anı edcccsıııı ru~en Pakı tan Dı i erı Bakanı ) arctı, .,arada çr ıı tef~ r ere 
belırtmi-tir. Zafirıı ah Han, oğ eden onra rol açmı tır 

Du •e,., So\'~ etlerin. lıu !:o ıu· t:ıınıhurba•kanı Genera Secıbı Ru mıinasel-ı,.,t'e orulaıı bır 
da herhangi o r anlasnı3\i1 \3" cı.ınıhurıbyet Sat'a)ında zbarct et )llale CC\:ıp \eren ~lı ır hu"klı· 
na~maıdan e\\el Ato;n sıllih'a- mı~ \e U ak~aııı .)lı)ll' Basba· llkııııııı Sa: i iı: 8 del 

Komünistler, Çin Hindi' nde Fuli kalesini k~şattılar. 1000 ~ı:ı~~fsı~;.11~ı~·ı~:·~r.,e~,1~~:~~i•;~, 
F 

. . . . . ~e ancak \'e \'an.ız bu '"'·D~ın ih .

1 
raflı tedbır eı· alındı!c~::n sonr .. I fOnSJZ eSlrl gefl yerı/ecek • ı AJlcı:ini önlemeyt matuf et· 

' ndolu '1ansı sıliıhların yas:ığır.a raz.aır 

Edl'lecekl f Yeni Delhi ı.; - Ba~bakan O e 1 \"e Dı:iı erı Bakanı :\ebru, dı~ 
Mı i Sa\Unma Bakan ıı;ı İstan naset hakkındaki mecli muza Rus balesi Paris'ten 

bul Tems.l Buro:.undan bıldırı.· kerelerını uıun bır nutukla a· 
miştıı; çarak Mıl et'era~a~ı . clurumu.n G • d.. d .. 
Ru~anın Amer ka'a i de e· muhtelıf \Cçhclerını hu .ı~a etmış en on U 

deceğı harp ~enıılcrı~den .. o.nn· tır. •'ebru. Hindistan'daki '.f'r2n- h>orıated ruu 
ci grupun "Clış glinündc bir sız toprakları hakkınd:ı me:n·e- Paris. ı.; - Paris Operasında 
değiştirme olmu;ıtur Yapı:ac .. k kctının barı çı bır hal ç:ırc .. ıııe temsiller ,·ermek iızere Mosko\'a 
devri teslım muame c,,,ı hakkında \·:ırmak aı zusıınu belirttikten .ian kalkıp buraya ;elen 40 ka· 
dün saat 15'dc Bır:nci ~ rau Kil ,0111 a, Tibet e daır Çın ve Hin· tlar Rus bale dan.sör Ye dansözu 
r:ırgiıhında Rus den z a~iiŞeııı 1 dı lan ara:-ıııda akloluna:ı an- bıı;;ün tek bir ıcm"il Yermeye 
b:ıy Çiçcrın \C terc•ım1n l).ehoC 'asıııadan do a) ı nıcmnuniyeı!ni · fır:ıat b:.ılınadan u~·akla Rusyaya 
ile Birinci Ordu dE'niz ınlı J\ ı·ı be lrtnu;ııir. Ba~bakan .bunu dönmü~:erdir. Trup'a 15 kadar 
Albay Ethem Çevikc . Eoğazlar mUteakıp Cene\ re'de müzakere ll•kni-~ en refakat etmektedir. Ka 
\e Marmara Deııız Kı•mıındJnlı· o'unan meselelere tema,,•a ~öyle fi~. Fe!emenk KL:'ıI kumpanya 
ğından deniz Kurmay \"arba} A· demı tır: ,ından kiraladığı bır uçak ile 
loba \ e l\I. s. B. ista·ıbu Teın· Cncue'dc föUl me,,ele'erinin Prag'a ~ ollanmı5tır. 'Fakat h:ıre· ı 

(Deumı Sıı: 7 li: 1 dr) Wtvamı Sa: -; Sü: 2 de) kctierinden enel, ha\·a alanında 
bıı· konu~ma 'apan dırektörleri 
\lirhael Çulaki, 3 hafta sürecek 
tcmsil:cri ıptal ettirdiği icln 
F'ransız hükümetıne ~iddetıi tiı· 
rizlerde bulunmus ve • unları sö~ C. H. P. genel başkanı f...ınet İnönü 1\lalat) a mllleh eı.ili ola· 

C E~E\'ftE'DE - ( 'enrHe konferan~ına İ)tİrak edrn Komiini t 
Cin Ba!)bakanı \e Ih~ İ~lrri Bali.anı' ('u - En • 1.ai bol da> ile 
Güney Kore Dış İ şleri Bakıını P)ung \'ang Tai bir toplanlı · 
dan çıktılı.lan :.ı rada bh tc,adiif netke'i yan~aııa ılıınıı·la rken 

Şeker darlıguıın 
sorııınlosu kiın? 

!emiştir. ral ) emin ed<'rl.:en 
«Fran~ız hüküınetinin karan· 

1 nın mü,,tenit bu'undu~u sebep
ler haklı \'e mesnı ayılamaz. 
Hükumet tamamly!c tek taraflı 
bir harekette bulıınnıu tur. Sov 
yet'er Birliğinin bunda herhan 
gi bir :.uitaksiri yoktur .. 

Fran~ız hüklımcıi, Hindı Çi~·
de Dien Bien Phu I\aıe~inin ko· 
mün;~t \'ietminh kuvvetlc:lııc :s:i 

CDeumı Sa: i Sü: 4 ılt.l 

C. H. Partisi Meclisi 10 
haziranda toplanacak 
C.H.P. Genel idare Kurul:ı ile C.H.P. Meclis 

Grupu dün müşteıek bir toplantı yaptı 

Şeker şirketine göre şeker var. Demiryollanna 1 

göre vagon var. Fakat gene de piyasada Pozor 
lliıvesi 

A:\li.A 1. 
Ankara. 15 - C.H.P. genci ı· 1 Ar • ' • 

dar<: kurulu mec is :rupunu teş Amenka h ıs 
kil eden biltiın mi!lctvekıllerı· ı ' 
~in i,-tıraıd~ı~. ~.u~~n ~ımc1 ba~· Adamlan giffı'ler 

Harekel etmek iııere.)kcn l.ondra'da 
bandıralı •Beloo;)tro\ o ;enıi~i 

Sovyet ataşeleri diiıı 
Londra'dan ayrddı 

Assoclat.O Pre ı 

Londra, ıs (A.P.) - lngilte- iki hava ata~si, Binbaşı İ\'•n 
rede casusluk yapmağa tesebbils Pupyshev ve Binbası Andrei 
ettılderi için İngiliz hükumeti Gudkov dun ;ece Rus bandıralı 
tarafından memleketi tcrketme· Bcloostrov ~emisi ile Rusyaya 
:eri emredilen Sov)et e.çiligının <Deuw ~a: i Sü: 5 de> 

şeker darlığı var 
• ehrim1Lde birkaç günden beri ı- · 

ba gostermi olan toz şeker dar- T M T f · ı M T J 8 
tığı hakkında dün şeker me~-zuu 1 1 ' 1 ' 1 e . . . . 
ile alakalı muhtelıf ~enelerlc tc 
maş ettik. Hepsi de :ıyrı ar'"l ~ıü 
ta18alar ileri slirmekte<lir er. ı-
tanbııl !)eker ~irketi müdiırli•~u
ne göre, lstanbıılun ~ckt>ı istih-
akini lemin eden Alpull'ı fab· 
rikasınd:ı her vıl bu tal'ihtc toz 
.eker tükenir: 'e vem istihsal 
dc\TCsınc kadar istJ:ıbulun toz 
.eker ihti)~eı Eskişehirden tc· 
nıin edilir. lstanbulun seker mü 
teahhilllğini yapan 10 - 15 fir
ma bu sene Eskişehirden şeker 
getirmek istemiyorlarmıs ve bu 
ylizdcn Eskisehirde bol miktar· 
da toz şeker bulunduğu halde, 

<Der.ı.m.ı Sa: S Sü: 8 de) 

Arasrnda yeni bir 
Anlaşmazlik 
Özel bir kanunla hazine\ c ırı· 

tikal ctnııs olan halke\·Jerinden 
e.:>ki Eminrlnü Halke,inin Lç oda 
sı ) arın tören'e l\lillı Tiıı k Ta· 
!ebe Birliği temsilcılerıne 'i<jri· 
lecektir. Birlik. CJl.P. cskı ıl 
binasının T.M.T.}'. na \'eri:mesi 
ne mukabil halke\ i binasını ta· 
mamen istemiş:sc de şimdılik 
ka)dl~le 3 odanın 'erı:ccetı söy 

ı Deunıı :::ıa: i :::ıü: 4 de> 

•SAN"AT SAYrASI 

'*HArTANIN TAlllHI 

*EV. IADIN . MODA 

*HOŞ MEMO 

* TARZAN 

*E Ol-llUDU 

*SPOR 

* SiNEMA 

•MEllAICLI YAZILAll 

Müvezziinizden 
isteyiniz 

kan !smet lnonunun rı~ ascıınde 
toplanmı tır. Partinin muha elet 
\'C murakabe ,·:ııife:.inı 'erınılı 
bır surette ıfa etmesi için fi!;ır 
teati ınde bulunulmuş 'r B :.ı.ı 
.\1. de Ha olunacak 'azıfe erm 
güç'üğu nı~rıetinde ehemmi\ et 
\'e kıymetı belini'nılştir. 

Gerek meclis grupu 'e gerek· 
ie ::rııeJ idare kurulu ~ınıd ) e ka 
dar alınabilen rakamlara göre. 
'atandasın ,·erdiği üç bu~·uk nın 
\on cı\ arında o~ un, vazıfe ve 
tiıkran ce,·abını hakkı ı.e öde· 
mek azmindedır. 

Her şe) den C\ \'el metanetle ça 
lı mak, c. H. P. te~kilatına \'a
zifc:erinln ehemmiyetini ıyıce 
anlatmak düşlincele•i toplantı. 
)a hakim olmu~tur. 

Seçim netice erinin iktidar p:ır 
<Deumı Sa: i Su: S de> 

Şchrımııı Z•)aıet eımı bu u· 
r,an. Detro t T caret Odasına 
menısup Sl ı ııdamı. dun sabah 
sııat 10 da uça a Ye~ılko\ den 
\'1~ ana~ a mu te\ eccıhcn b r

0

eket 
~lmı crdır. 

nıcrikalı iş adamları. Ye
şilk'l) de, 'l'ıl·:ıreı Bakaniı!ı Lem 
sileı:.ı Sc'ahattın Dı.imer. Ticaret 
Odaı.ı Başkanı Saıt İbrahim F.si 
'c şchrimız ıuccar aı·ı tarafın· 
\!an u ur anmı ; hareketinden 
e\'\ el he) r\ b. kanı \\'a Iıs H. 
H:ı l, bır nıuhı.1-:ırınıızc ~u be)a· 
naıta bulunmu•IL r: 
•- l\tem eketınızdc ı;örduğü· 

muz hu nukııbuldcn çok miıte· 
ha sis olduk. Rır a) e\'\ el, oda· 
mız tem lcbiy e İ~t nbul 'l ıe • 
ret Odası İnfoı maııon Buro ıı la 

<De\amı ·a: 7 Siı: 1 de) 



\ ',\ TAN 

Muallimler H ~ v • , _,., ,, ! Taksim eski Bucak 
VAZiYETi·.~· ~ M"d" .. . ... 

D e\ •etin bir r \'AZAX: l 

nau;uı;~ı~~: 1 ltl11htese111 GİRAY 1 
masına imUn 
olmadıfını 'e 

kongresi 
Birliğinin 
yapıldı \'eşilkÖ) ;\le!eoroloji islas u uru yemvrrt 

~onunun tahminlerine görE', 
bugiın ııehrlmiz 'e ch·nrında 
hau aı bulutlu geı:ecek, , iıı. 
garlar ııo~ razdnn Ol'ta ku,·
,·ette e elektir. Hına ı.ıcak· 

1 ~~;~~·~~~~!.~f' unou "J bunu ust ma- rurkhe ~fual ımler Bırlığın n ~ ıllık kongre.::ıi dün saat l:i te 

:tası bulundu- "' 
ğuna nuhak- Yıiksek l\Jiınar, Akarlcnıi \'ıiksek )lımarlık Şuhe:.i rıoJe 

karolara mut ak bırlığın Çemberlitaştaki merkezinde ) apılmıştır. 

l 
Geçicı ha.kanlık dı\•aııı seçıminden sonra ıdarc he,elınin 

an'atmak lulU- bir yıllık faaii)et raporu oitG"l muştur. Raporda. b'rlıce bıı it e ki a istanlarından 
kak nazari) e ---- ---------·------·------

muna kanı o- 5 cemiyetin faalıyet'erıyle o ğer cncumen \e teşekkuller.n ,a· ııgı artacaı.. t ıı. 

l>iınku sıihunet derece i 
:izamı 14, asgari 10 derrce 

) e ceza mahkemesı t:ırafından 
mahkiım cdılcn e ki Taksim Bu
cak nıüdılru Safa ~. 'wp n"k 
hakkındakı karar Tr.m~ , le bo
ıulduğundan. dava 111 iincıi \-' 

bakı)oruz. Ancak şuna da ka-
nıız ki bu sahada y3pı acak 
ilk işlerden bir tııne~ı de Tuı-
kiyedc pla tik sanat ar me\'W
unda ~ uksck tah il \ • • .,n t~k 
mıle ese olan Guze' Sanlt ar 
Akademısinın ele alı;ıması \ e 
gelı~tın mc.)ıdır. 

Çünku hemen şunu ltıraf et
mek Bıımdır ki bugün mem•e
ketimizde bir az mımarı, re· 
s m, heyke anla) ışı \arsa. 
Turk anat e.ser erı garptaki-
erle bo> ölçüşebıli~orsa bu-

nu ancak E'ksık imkün arına 
rağmen ) etiştirdiği bir a\ uç 
mımar, res am. he~keltraş \e 
dekoratörün memlekete ) a) ıl
ması ı e ,uıeı sanatlar akade
misine borçlu~uı. 

Cumhuriyeun onuncu } ılın
de Atatürk güz.el sanatlar mesc 
le.sının ele alındığını müjdele
mıştı. Ne ~azık ki azıı Atanın 
bu ı~aretıııe rağmen aradan 
geçen )ırmi sene zarfında, he
men bütun yüksek tahsı' mues
sese erı her bırı ayrı a~ rı de\ -
:etten muzaheret görmek sure
t le reform arını ~aparak. mad
dı imkan arını genı letmış \ e 
f'mi muhtari)et'erini kazanarak 
bu ıunkiı manada hakıkı bırer 
;)uk~e mektep halıne ge mış 
o'dukları halde, akademı bir 
koşede unutulmuş 'e eski ha· 
lınde bırakı mıstır. 

A kadem•nin bugünkü sanat 
se' ı~ es yırmı sene e'"' el· 

kinden >uksek ise bunu an· 

Sun'i kereste . 
imal edilecek 
Balıkesirin Dursunbey ilçe in

de, orman artık'arını ışlemek 
üzere bır sun'i hereste fabrıkası 
kurmak için yapı'an tetkikler 
6ona ermış 'e bu hususta 1 !et
me .er VekUeti mütehassıslıın)lc 
Zıraat Vekil eti Orman U. 'l\lü
dur H~kih tarafından bır proto
kol imzalanmıştır. 

Bu an'aşmaya gorc, fabrika 1 
milyon 'ira sermaye taahhüt e
den mahalli miıteşebbislerle Or
man Umum Ilidür"ü · tar:ıfın-
d:ın kur a ede & 
tondan fazla sun'i kere~~e imal 
edilecektir. 

Bu kereste'er. inşaat arda kul 
lanılabilcrek vasıfta olacak ar
dır. 

1797n. 
NEWYORK 

PM 
PJ.;J( lf.ffEHICfıV 

*-----.. tKTiSAT 
\' e 

MALİYE 
Günün iktisa d i ve ma

li mesele lerinden bah

seden aylık mecmua 

15 MAYIS SAYISI 
ÇIKTI. 

Baw ıca bayilerle kitabe\· 
erındc ara) ınız. 

Abone olmak içın Bahçeka 
pı Türk T carcı Bankası 
Hanı Kat 4'e muracaat. 
Te•efon: 24870'te.n 36. 

579TL 
BROKSEL 

PM 
PAı.V lflIEHfOflY 

olmuştur. 

cak o devırlerde yetişen hoca· 'anlaı·'a, mu esse e) ı btı -.::unk.i 1 a ı) et erınden uzun uzun bıb~edılmış11r. • 
!arının şahsı gayretlerıne mah· artlarla daha bır muddet i· j Bundan onra tenkitlere "eçtlmış söı alan U\ e'erden Dor. 

----------·,- ğırceuı mahkeme ıne ııa'·ıcdıl-------------1 mıştir Rüş\·et suçundan A~ILCC· 

rumı) et ıçınd!.' dıdincrek ka- darede mahıur gormes en u- Dr. \bdiılkadir Karahan, bır!: ın bek enen b:ı arıv ı "O term•· 
ıandık arı sanatkarlık \3Sıfları· fak bır zumrenın daımı t.:ruş· diğını, bununla b<'raber Bı ı::: Deı-::isı ,.c \anı 

0

!\o~neralıfı <>ıbı 
na \JC oğretmek aşkı ile bü· nıasından 'e bırbırler•nı kar- ça ı,.ma'arın çok fa)da'ı ol<luğunu belır•t kten son.ra encu;cn 
tun \!ar ıklarını talebe!erıne ~ı'ıklı olarak' tenkıt etmcleı ın· !erin ıyı çalı nıadığına, kutüphanenın rok ınıizamsıı o duğuna 
'ermelerıne borç U) uı.. den ıbarettır. tema etmiş 'e azın ık oku11arı oğretmenlerınin asi.'ığinin sağ 

Hakıkalta bugunku 11kademi Kaııaatımızca bu nıcnakaş3· !anmamış olma ının bı~!ığin prestıjin bozduğunu Öl !emiştir. 
eskısıne nnaran çok az farklı 'ar :ıkadeınınin ha}a'ı} c·ini Bundan sonra Arıf Ulkıi, Or. Zi) ıı Soınar soz almış' ar ''e 
talımatname, idare ~ekli, blıt- muhafaıa cttığının de!ıltd.r 250 oğretmenın intıbak kanunundan fa) dal anmasına rağmen 
çesıle, günden gune ka) bettiği Yok a bugılnkiı halı ne razı mağdur o'duğufıu oğretmcn er ıc:ın halci 15 ~ ıl e\"\ elkı ıa!ı· 
nn'anelerı ııe manen maddeten akın \C es ız bır akademi 'a- matnamenın tatbik edildığıni soy emı lerdır. 
çok za) ıf,anlli durumdadır. şam:ı umidını kaybetmiş son Jdarc heyeıınden Alı :Nusret Gokseı \'e Halis Özgu'nün ten 

Yırmi sene C\'\ e ki akademi aat :ırındakı bır hasta} a ben· kıt ere \ erdığı ce\'aptan sonra ıdare he) eti ittifakla ib'l·a edil-

Küçük haberler 
* FRtlh Ha)dar Mahallesinde otu· 

ran Hacer adındaki kadının. e\ ının 
penceresine ,ıerde yerine bayrak as
tığı lhbar edllmlttlr. Kendisini n
kıı.1.3 aıı pollalcre de hakaret eden 
Hacer, AdlllCl't 11önc!erllmlt •e tev· 
ki! t-dllnılştlr 

) ı e e a'alım: O ıaınanki her zerdı. m·ştır. * Dlın ge e baha karı saat 3'te 
} uksek mektep gıbi bir ta i- ç ene e\"i c Iaarif Vekil- :-:ızamnamede yapılan dcğ:şikliği, seçimleri \ e dı ek'erın Do.mnbabçede bir otomobil içinde 
matname ıle ıdare edılı)ordu. ı ının emrı ı e akademı men- te pıtıni miıteakıp kongre son bu muştur. rarı. al ara içen Mehmet, fotor Er· 

za mahkemesinde mulıaıeeme e· 
di'en Safa Akkepenek'ı,ı dıin 
de,am edi en durusmasınd . av 
cı. sanığın tec:zıyesini ıslemiştır. 
l\lüdafaasını ''apan sanık avuk::
tı Hamdi Üge de, hiıdbenın. 
Taksim D. P. başkanı Abdu ka
dır Tankut'un tertibi oldıı~ıınu 
sö~ lem iştir. Dos~ anın tetkiki i 
çın duruşma başka güne bır.ı
kılmıştır. 

Bir yankesici yakalandı 
F k 

. . , ı;un. Ncz:lh ve Fehmi auçü&tU )alca· 
a ·at teessus etmış an ane i i- upları tarafından haıır'anmış • ıaum141ardır Saıııktar h.nkkında ta-

le tcdrıs. mlıfredat proğramln- bu'unan (te kıliıt kanunu pro- lkı" otomobı"I h 1 rs iZ 1 N "sa a da 11 ı klbata b9.flllnaı. tır. Sabıkalı yankesicilerden Te\'-
rı. akademiye tayin edilecek jesi) hala bir ko~ede unutul· 1 n y 1 n * Kasımpa tp lkçl Fırın Sokak {ık, İstiklal caddesinden geçen 
profesor \ e asistanların seçıl· muş \ aıi\'Ctledir y k 

1 
d • 25 numarada oturan HU:mct Yıldı- 64 yaşındaki Ali)e'nin, içınde 5 

nıesi. bütçe teklıf!erinin ham· Son zaman.tarda bunun kısa a a an 1 Yang 1 n oldu rım. polise ml\racaatı.. ltomşuau Me 'ira ile bir muska bu'unan çan-tın Delenin evini lalcmak için lmn· 
Janması, bulçenin sarf ışine •a- zamanda vekaletten çıkarılaca-ı aaı.: 1ı:oydutıınu ı:ldla eımıotır. ı:ıc.nıt tasını çarpmıştır. Bıraz soııra 
mamen profesorler meelislen ğı hu usunda , 3ad a ınmış bu- Sabıkalı otomobi' hır ıılann· Xısan a~ında şehirde H u is· ~akataıımı.ş, tahkikata başlanmıştır. ~aka'anan Te\·fik'in üzerinde ,an 
hakıındi Kuv\etıni temsil ettı- ıunmakladır dan Raufla Zeki dün sabah saat tanbul, 38 i Be) oğlu. 8 i Kadı- * Pendik Çatra mevkllnde b•r ta çıkmamış fakat 5 lira ı e nıus 
ğı akademıden ve onun me.)ele Dun)a) 

8 
• •anat şaheserleri ı7.30 da İzmir 1060 p!Akalı husu- köy. 7 si Üskiıdnr. s j Bakırköy bostar:ııa çalı~n Nahide o ıl4e•ıenın ka bulunmuştur. Te\ftk, 5 lıra-

d 1 k d dl
. .. i 6 )'aşındaki C>Qlu Nail boııtan lt•ıyu- k d' · 't ld 10 ı. 

sın en a an a ·a emı mu ırıı vernıış bır mı'letın tek akade· 1 otomobi e Ama\utko)den gc 5 ı sttn~e. 2 sı Ada'arda olmak auna cıourek bo uımu tur. h dlsc nın en ı ıne aı o u6unu Sv\-

mue se e ının ihtı~açları için mi inın ıe .. kilat kanunu ~eni çer erken, seyriı efer memuru üzere cem'an 112 )angın \.,k'ası hakkındu tahkikata b&flanmışm. lemışse de cebinden c:•kan mus· 1 
\ eka et \ e huklımet nezdınde mecli in iİk müsbct i terinden Abdurrahman kendilerıni gör· te bit edı'mıştır. * Boşalmış bulunan, Milli Tllrk ka suçlu olduğunu ort.ı) a kny-
te ebbUs er nı )apar \e mut· biri ol un. Bunu ısti)oruz. muş ve durdurmak istemiştir. Bu ~angınlarda 5 brna tama- Talebe Bırıııtı )Ukaek murak:ıbe he· muş \'e sanık te\kif edı'm --t r 
laka netıce~ ı elde ederdi. ,------ Raufia Zekı. memurun dur ışıı- men, 13 bına kısmen )3nmı~. 87 }etl ü)ell!llne Iktısat Derneııı idare Tevfık'ın tevkifine sebep nlan 

Z Ü 11 
• 

1 
°"" heyeti lzalarından L<ıttı Ayabakan k b" · · ı k k l 

amanın maar 'ekı erı ı retını dinienıedıklerinden Alı- bina da daha ba langıçla ıtra- aeçum~tır mus anın ır sırın ı ınus ıı~ı o 

her tUrlu mımarı resım hey· J ~" m~w~ I durrahınan motosikleti ile san k b ece ondürülmüştür ---o--- duğu an.aşılmıştır. 
ke 'e abıde mese:e ı hakkın- ~~ !arı takip ctmel!c ba lamıştır. O Çıkan yangınların 59 u kurum I Bir d e linin marifeti 
da akademı mee'isının reyıni sırada a)ni yel'den geçen 6 ncı \e kıvılcımlardan, 23 ti akarya· Gemi ere radar konuyor 
a mak üzere mue eseye ge- ~j 1 .;: .. ı-o mudürü Orhan Eyüpoğhı kıt ocaklarının parlamasından, Denizci ik Bankası, Radar ci- Çeıııberlltaşta bir otelde k:ı-
lırlerdi. Ecnebi miıtchassıstar - ~ - - - - - -- - da takibe iştirak etmiş ,.e oto· 7 si söndürülmeden atılan siga- hazı bulunmayan bütün gemile- ~aen,. Mehmet :Naiın Arda, eamı-
getırılı~ or, A \TUpa)a ta:ebe mobl' hırsız' an , Lido. gazino- radan. 7 ı de elektrik kontağın. rıne bu cihazdan ko~ mak üzere 
"Cın<lerıli)Or, tedrısat gunden Sams Una sunun onunde j aka'anmışt.r. dan ileri geldığı anlasılmıstır. faaliyete geçmıs 'e birçok eski •- l\lujde ey ümmeti Mu ham 
gune daha ,·erımli hale geli- giderken Şimdi)e kadar birçok otomobil Eniştesi tarafından gemılcrın cihazlarını tamamla- med, ~lehdl Resul 50 yaşında, 
}ordu. çaldıkları te bit edilen sanıkla· mıştır aklı başında, Bakırkôj dPdİl'. ıH-

35 ) ıl e\veı bugıin. 16 l\1a· rın. son defa ku'landıkları ara- yaralandı · ye bağırırken yakalanım~tı!'. n 
1"19 d u k Son olarak 1 'l'arı• vapuruna karadan şehrı'mize ge':lı'ğı' :ınl" 1 

'1s ;ı a o mıuncu ba~ı da Nışantaşı Emliık cadde- K ' .. -
d

• k 
1 

t ·r lt' . ,
1
. 1• ozyatağı Ka\ isli sokak 19 nu. Radar ciha:zı kooulmuctur •Ak- cılan l\lehmet ""aim ı\r ... 'nın 

oı· u ı aa ı mu e ı:,ı " ır ı-

1 

sindeki bir apartımanın ön!in- v • ~ " ·• 
1 t f K 1 P 1 marada ot.uran Bahaettin Doğan suo vapurnna da bugunlerde bı'rka<> defa Akıl hasta:ı"~ ne ., .. ,· -ı 

\ a u a a enıa asa ,;ı- den :Kaçırdık :ıı ı an aşı!mı tır. k ~ '·~ 
h 

·ı b b 1· t cı. en•el ·ı gece saat 22.30 da, Radar konulacaktır. Bövlece Ra· rı'p "Jktığı tesbı't edı".mı'ctı'r. ııa· -
ıarga ı ı t• era er s an- Hırsızlar hakknda takibata baş- ·ı i b • ' ' 
buldan Sam una h.ıreket et. I lanmıştır. ~ı e\ d ır :;c,eleuyü~ıl)lden aıa- darsız hiç bır gemi kalmı)aca:t· dıse hakkında tahkikata bı:slan-
mi~ti. izmir'in i gali, l'\Iu)· arın 8 çı an ın na asa sonun- tır. mıştır. 

da eniştesi Nali Satır tarafından ------------------- - ------
lafa Kemal Pa-a•ı bir an ! '· • 

w " • • • • • • • • • • • • • • , • tabanca ile yaralanmıştır. Dizın· 
eH el harekete me<:buı· et- • ·ı k ,• den ~aralanan Bahsettin Numu 
mi~ti. Ka) hedı ece · zaman • • ne hastanesine ka dırılnuş, • snık 
~oklu. Halbuki bazı ~akın • •• t 
do lları Ö}le bir haber gc· • 9 [ Y l U L O • )akalanmıstır. 
ti rmi !enli: \'a ıı.tanbuldan 

1 

:. . : Evden kaçan iki kız 
hareketine m u aade editnıi- Kah\t • ~nH•>indr:ı • yakalandı 
n~<:ek ' e ' ııhul bindi i 'a- ll ı•z .folahına l. • d•r • 
pur Kanıdtnizde batırılatak· • Jıuıuıı C))a)İl p • Xuran \C )!cral isımlerindcki, 
ıı. Kararın ı d egiıttirmek ıu- • • 18 )aşlarında ıki kız. İımırde 

yazık ki akademinin bu me ' 

y RIN 
okşama kadar l 00 lira yatırırsanız 

31 Mayısta 

ut de\ rı çok uzun siırme
dı. Harıçten geurtılen bazı 
müdurler :-erlerini do durama
tlı. Kendı'el'i akademinin ih
tıyaç 'e dertlerinı veki'ete du· 
) uracak. Ust makamlara acı! 
ıhtı) açları ııah ederek onla· 
rı ikna edecek en selahı~ etli 
makamı işgal eltıkleri ha:de 
bu \'aıi) eılennden istıfode e
demediler B !hassa akademi\ ı 
1emsıl ettıklerını unutarak 
kendılennı ~ etta~ ın bir 
ıdare memuru \ aııyetınde gör· 
düler. Bunun neticesinde aka· 
demınin maddi manc\I ıhuyaç· 
!arı eki eıe tam ai1asıle ak· I 

lem dı. Aka aı eı.dı ıııec· 
lı.)lerı ı e miıdurlugün arası 
açıldı. Bır çok def:t akademi V 1 L LA 

zumunu ıhı. 1118~1 • ıukadd cı; 1 • • bulunan ailelcrının ) anından ka 
,azifesi onu bekli)ordu. Ha· ı 1 O • çarak ;:ehrimıze ge'mişlerdir. 
rekelinden ene! sultan \'a. • Ge ç kızlar )Bkalanarak ailı:ı· 
hidet lin tarafından ııuıura D u· · S EL 1· EV • l(·rıııe iade edılm leı·dir. 
kıı lııı l ol undu . Padi:ıah, Bo- i' • • 1 

-;w,,~,;..",re')ınE' a~km o· 
l&k~iiı:~den geUrtı'en e· ı 

m r enin temel direği 
olan .pr.Qfe orler mec'i inın bün· ı 
)esıni sarstı . .Meclis el'ın re) i 
1 ti§ar1> ~ n' istenı:dlği ıaman 
dirl'k~ i tenılmediği zamanı 
dinlenmez hale ge'di. 

1:a\aş ~uaş akademiye ~er 
]eşen bu ıdare ıihniyeti maal'· ı 
e er bazı mensup'arı tarafın-

- d •. , ,--TA r.~ V l. l'l.1 -°"" · gaza h:'.ikim ohııı du5mıın o· • r iC". t'f J • 
11anıııa 1111 i~aret edı•rrk: ! . B İ R O E N • ı J G ~I \\'IS 19:>t 

- Urıı a rtık ınrınlrket I • • PAZAR 
"' milleti na~ıı kurtarmak j • • Ay S-G Ü~ 31_ 111z m 11 
Ja11 ın geldiğin i tasanı.ırd:ı t ı • ~ " ltuiran.ı ı.. ad.a,. • RU:ui 1370 - :\L\ \IS 3 
lerrddüd" duç·ar olu~ orum. l: • ~uıdan .. ıanlar bu • HiCRİ 13i 3 - R .\'.\I AZAX 13 

Demi ti. Halbuki lustara it 1 • l.11Ji1)& d• cucrlcr: 
Kt>mal tl'reddüt etmi~ordu. ı' • 
Çünl. ıı bu)uk \e kahraman • • • • · 
millPtine inanı) ordu. 1 ı • 

• 
• \ 'asa ti Ezaru 

• SABAH O·Ul 09.21 

• ÖGLE 12.10 04.51 
• lfdNDi 16.07 08.47 
• .\KŞA;\I 19.20 12.00 

Kazanabilir.sin'z. 

Ayni zamanda: 

100 kişiye 

ALTINLAR 
dan da benimsendi. 1 

Bu gün guıel sanat şube'e· 
rinde :ı;iıksek tahsıl veren bir 
müessesenin tedris muhtariyeti 
'e bır te~kılat kanununa sahip 
olmadan ylirümesi imkansızdır. 
Bu hakikatı anlatmak için aka
demi mensupları senelerce ek· 
seri) a baılarındaki idareye 
rağmen uğraştı ar durdular. 
Ümıdln ke ıldiği zamanlar ol· 
du. 

JG l\IaH ta İstanbuldan ha ı • 
reket eden Band ırma \ a- • 
punı, Knraıleni1in dağ gibi • 1 • 
dalgaları i le lıogu arak Sam • 

YAPI ve KREDf 
BANKASI 

• 
• 
• . . . 

una gıdı) ordu. .. . 1 • • 
F. f'. TULBE~TÇI .t .• ı •. • ' , ı • a • a , • • ! 

YATSI 21.12 01.51 
İMSAK 02.39 0720 

Cazelt'mlıe gonderllcn :;an 
Ye rCJlmlrr bas.ılSın, lıasıJma• 

lln ta•e •t![lmcz. 
G RANTI BANKASI 

';::===========-------------·~==-==;::::::::=:=:=.:.:::::::::::::::==~======--------
Devr'ye kesiminde o kadar 

.sükiınet \ardı kı Kaptan öğle· 
yin miirettebatı sa\'aş istasyon 
l:.rındnıı a) ırdı, k~ndisi de ka· 
m:ırasına indi. Willie de nbbe.ı 

5 on sene erde hUkiımeıin \C bırııktı. Dehseıli yorgun düş-
buyuklerın ~akın alAka ı müştn; otuz saattir uyumamı)· 

ile 'i&nan akademı binasının :;e ıı, faknt Kaptan gündliziin uyu 

C~-A.K.VARDAR 
ni baştan ~apılması :;eni bır mayı menetmış olduğu ıç n. b..ı nızin üıcrınde uçaktan hıçbir boğazını tıımalı•arak "ıktı: '-erlerıne "eçtil'iınl go'ıdu". i\ç · d · ld a esa et d ·"' K ta " " " o & ..., ateş edıldığıni gördü. B:ııar-
umı e vesı e o u. 11 l' r c emıyoı"u. ap • ~ey yoktu. Sadece a il misema «Kaptan Sıanfield'e ate" a<>tı· 1 k t l N h b k d k ld ğ d · " • Pil.) u op ar aynı nokta.}a yanın bulunduğu kayalıktan 

• ı a.}et u ene a a emı 1 dr ın uyumab·ta o u un an emın ı engınde. ) akıt )ağ izlerı var- !ar. tevcıh edildi. kalın bir duman tabakası ,, ü:{-
blitçeslnde geçen sene~e na· : ama ta ıat c:ağırısının kap•n dı. Queeg •Allahaıs::narladık Quceg su .sutunlarına baktı " 

.. "l il bı' liralık ı her ı d · · Wıllie Quee6"''in ıDünıen tam seldi, Stanfıeld'ın ·''anına ".ne: ıaran goru en ~ z n rı an sa on an, geçırmesı Corsair• dedı. \ e se• ır hücresine doğru ba- " 
rt h kü t 1 · ı 'ıht maı· de d ''"il' ,_.. · " doğru! Dıkkat e i'erJe'• dedi· mermiler dlistıl. Stanfie'd :!ene a ı ı u me ın me e es ı e e ı ı 'ar ı. , .. ı ıe ırnpru Wi he nTaş gıbi den'ıin di- ğırdı. uBiıtıln makineler tam ~ 
1 ıo; b' d 1·1 a m k ·· "stu"ne ıkt K d ı ğini duydu. Al'tık ma'-in tara· dbrt saho )aptı .. Bu .sefer sa· a acat;ının ır e ı ı s ) a nun u (,' · • ıtgın em r binr. çöktü» dı) e mırıldandı. ~ol ıleri, sa~a tam dümen kı· " 

k b ld e Z nd k 
· ~ ıcı, sahi' batar"alannın tam hi,dcn artık mukabele edilme· 

a ı ır. :ı.er u ıı 1 \e ·ızgın guneşe Kısa boylu kaptana baktı ve rılaeak. " 
B d a 

• ef k deı ,· d ·· aksi istikametınde dal"aları a· di, )iıni destrO,\Crin yanında SU 
u ara a ın a es a a ' ı karşı ört saat uyudu. Oğledcn bir utanç hissetti. Xb'Jet ıı:s- \\ ıllıe. kuzeye doğru bir ka- " · 

t dü
•m ı baı unsur "be . şıırak ilerlı) ordu. W!llie kap· sütunları ~ ukselmedi. E .. :ısen 

\!C: ana ., an ı · onra ııo tı içın kaplan köş'kü· Ierıne ne olmu ttı ki Qııceg ı;:ı- yalığın üstünde be'iren porıa· 
1 f ro ag nd 

ıa da . tan koşkune koştu. flKaptan, Caine o kadar uzaklasmı•tı ki 
arın men ı P P a a rı ne gıtıiğı zaman bır haylı dın · bı opera - kom ık cana\8rı <'llU kal ren:;ı ale\ ı \ e sonra be· • w 

sistemi bir ı;ekilde ça ışmak· lenmi ti. rahaısıı. cdebıhyor, kızdır:ıJı,· Jircn duman ı go ıererek «İşte ana batıır~a cmır beklı)or. Top Willıe bundan da pek emın o-

t d B 
· k propaganda•a :ar hedefe te\•cıh edilmic va· lamazdı. 

a ır u çır ın , Dilrbun!eri Keefer"den de\· liyordu. Şımdi tam göz'erın n kaptan orada. dedi. ııAteş a· v 
bir çok sanat men uplarının raldıktan hemen sonra, Cor- onUndc bir 111~811 ölmii§til. l{ı· ı:an b:ıtaryıı orada Kop niye zb ette .. dedi. Queeg onu duy Yemekten sonra olup bi•cn· 
da bılme~ erek Alet olduklarını .,a·r tipi bir bahrı~ e av uçağı. a dN reli tcl•iz cihazının ho· çıkarak ~ ukarıs a doğru bağır- mu)or gibi~di. ,\ ı·ık pencere- lerı )laryk'c anlattı. İkinci kap 
üzülerek görüyoruz arlanın dağlan ara ından çıka· parlorunclen de kt) ıcla ü:en d:ı- dı. •Topçu guzetleme. nin ~anında durmuştu ve ) il- tan homuı·dandı, fakaı bir scy 
Akademı men uplarının ara· rak Canie'e do ru geldi. Bir· ha bınlerce kişinın sesleri ge· Jorgen~en başını aşağı uza- zunde garip bir tebcssiını \aı • SO) lemedi. Fakat o gece ;,;eç 

larında anla,amadık'arı, iç:erln lı)ordıı. Daha henüz, bir İKİ tarak ce\aP verdı. oEvet Mr. dı. Wıllıc tekrar etti: eKaptnn vakit jurnaline şunları ~azrtı: 
de daimı geçimsiılik buhr denbıre aıeş 3 dı \C bır mih· kiiçük kal:ıdaıı ba ka zamanrla. Keith... sahil batar)asına ates açmak 19 llazı ra n . Saipaıı. Bunu 
nan bu mue e e men up arı· rak ç zerek mayın tarayıcı. ı!e Caiııe'dc kan dôküldüğlinu ı:or •Snhıl batar> a ı 045', ınesa· için izin ric:ı ed ~orum • Star.· kl'nd im göııerimle giırmeılı ııı . 
nın hiç bir yardım ve ba~ka bir de\ tı~ e gemısının ıııemışti Willie kcndı keııd r.e Ie 4000. ka)'a ığın ustun de. İ - fıeld'in topları ene sah o ha· Dana gü, erte nobetçl subaH 
bir te ki ata lhık o madıkları )Cnı Stanfıeld de troycrınin •Bir.ız daha geçerse benim tc namlı a enni gördün mu· !inde iki defa daha ateş :ıçtı. naklt'ttı. Onun ı;o} leılik!eri ııe 
sö:.-lentılcri hiıim kulaklıırımı tam arasında denize duştu. Wı kendı kcndıııe acı) 1p du. an, Asıl batar.} a~ ı ora) a tc\'cıh Queeg hiç a1dırış etmedi. Da· göre t c.knenı iL ba ka bir des· 
za kadar gelmektedır. l'e drrha, kaptana te'efon etti. kotü bir a ker ha'ine girmem et.11 şıııı 'e goılerinı bi e ~·e~irnıe· troJerlc birlı kte uçağın dıi tu-
Halbukı ortada her türlli ge· Kapıan uykulu bır se 'e: tch kesı \ar• dt) e dUşiındü. , Ba,Usıune efendim .. BüCün di. Wfllıe he~ ecanla wEiendım ğü .l eıi a rı) ormuş. 1000 ) arda 

'i me>c mılsait o1duğu ha de •Peka a 20 nııl süratle oraya Dırdcnbıre Stanfıeld in her toplar. sahıl batar:ıasına 045 dedi, hiç olmazsa dort numa· kadar yanımızda olan destro· 
manen 'e maddeten ~oks'ulluk doğru ıler e)e ım• dı)e cevap ~anında su sütunları )Ukselme- irtifa 10. mc afe 4000 • .ralı top kıç tarafıan ates aı;· yere bir sahil lıataryas t ateı; 
içinde bulunan 'e bu yiizden 'erdı. Caine ve Stanfıeld uça· ğe başladı. Willıc bir kaç sanı- Stanfil'ld . u huzmeleri ara· sın • açmış. Kaptan da batar)a men 
ılerleme)erek iç n için kayn~ ğın duştüğü noktaya iki taraf· )C kendi ini topar'ıyamadı, sında daire çizıjordıı ve döner- Queen gene hiç ce\ap \er· 2ilımiz dahilinıle oldu! u, toplar 
)'an bir mDe.s.sese ,·ardır. tan :ıaklaşırlarken Queeg şort· bun•arın hattı ii tü\a iklimine ken de beşer pusluk top'tırı ~ ·e medi. Wıllıe koprunün .u;ııc hazır bulunduğu halde. tek a· 

Bir 

Dışarı)a geçim izlık o'arak ı !arı 'lre &)ağında terlikleri i'e has bir ~eyler olması ıhtimali· ııal\'o atesi açmıştı bile. Wi'lie kısmına ko arak, uzaklaşmakta tını almadan ol'aclan uıakt~-
ak.)ettlri en me e e'cr: Akade· kaptan koprüsunde belırdi. De ni duşundu. Sonra kelimeler Caine ın top mürettebatının o"dukları de.::ıtro~ erden tekrıır mış. 

min•n bu günkü halile ~~·a:s:a:· =========~===~====~~~~~~~~~~-~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
1954 yılında 

Bahçelı 

22 EV 
ve 

Çe~i t li pa ra hediyeleriyle 

1.000.000 lira 

9 Eyliil d e bir çekili~te hediye edilecek 

10 EV Döseli 
~ 

Bahçeli ve 

lıynca her evde: Buz dolabı • Rad,u « Cama~ır mııkina ı • Elekt rik ı-ıı pu rıe'i • Uil-1~ mal. ına~ı 

Kadıkoy Subcmıun on:.ınden her sacı ba~ı lcall-an vasııalarla bu evlerı :ıyareı "dcbı/ırsınrz 

5 
Haziran 

kadar 

bır 1 
·· ıcl" (I 

ikramiy e li Aile cı.ı 



* Xehru. Cenevre ltonJ'e
ransının gidi inden ınem 
nun olduğunu Ö) Jemi>ı· 
tir. * DuJle so,·yctıeri itham 
etmi tir. * Paki tan Dı işleri Baka· 
nı Zafırullah ilan illı
:.ıra gelmiştir. * haıyada büyük nüma~·is· 
ler olmaktadır. 

Akhisar ve Kırkağaçta 

yağmurlar hasar yaptı 

VATAN 

Auıerika, Iiore i~in 
Beyaz Kitap çıkardı 

Washington, 15 - Birleşik Amerıka sa,·unma Bnkanlığı 
bugün yayınladığı bir Beyaz :Kilııptıı, SO\)et Rusya)ı Kore Har 
bini tertip, sevk \'e idare etmıs olmakla suçlandırnııstır 

Be}at Kitapla. Hus)anın, mütıırekcnin gerçekleşmesinden 
e\·vel Koreye 6-12.000 ııskt:ri per onel okluğu 'c So.·yc• ta· 
biyetinde memurlar \'asılası} le Kuwy Kore hıikümclini tamamı 
ile kontrol altında bulundurduğu da br)nn cdılmi' ir. 

Sa\·unma Bakanlığı ileri sürdüğü \'akıaların muhıelıf ka) nak 
!ardan edindi~i istihbarata mlistenit bulunduğunu ayrıca ka} · 
delmiştir. Beyaz Kitap, şu gibı b:ışlıklar ta~mın \ rsikalar ih· 
lİ\'a etmektedır: 

oKore Harbinde Sovyet rolünün hakiki \'eçhesi•, uÇin ko
müni~ılerinin tecavüıü~. o 1948 den sonra Kuıcy Kore kunct· 
!erine ıe~mil edilen So\·yet y:ırdınıı•. 

Beya'l Kitapta şunlar kaydcoilmi~tir: 
c19-l6 da Ba~bakanhğa getirilen Kim l ı S•ın \'e Pannıunjom 

l;tiifjiilt;fZI l 
Aman tahtaya 
Vurunuz 

C. H. P .• l'rridıın J'ıkrl· 
~ i (Kaı>tan ). B. !\I . .M. ne 
rei.., nk11i ~aı>tı Te 19:i0 
se~·imlerincle hrıimete uğ. 
radı. 

Hayret, D. P. ~e girdi; 
bu ) iizdrn parti :? mayı ta 
bir mebu Juk kaJbetti. 

Acayip, eker ~irketi f. 
darr mecli i a1alığına ta) in 
ettiler; 

Xeti< e i meydanda; 
Srker yok. 
)laamafih gene de şiik· 

retmek lazım. 
\'a maazallah ~·anlı !ıkla 

toprak ofi~ gibi hububatla 
alakalı bir ~ere tayin et. 
~elercli? 

EC'\'l:T GÜRESİ'S 

ı-

.. 
YÜKSELI·:X ET t'İYATL.\lll - fü fiyatları yiikselnırkte dernm etmektedir. rakat bunu 
önlemek için yapılan tamim satı~ıan berhan,l'(i bir ekildc t e~:r rlmeml tir. Diin çekilen bu 

re imde 500 , .e 530 kuru~ıuk e!iketler göriilii~·or. 
~~~~~~~------------------~ müzakerelerinde konıUni t teınsikisi Jıryctine başkanlık eden 

:-;anı f•, dahil, Kuzey Korcniıı i'eri ccten bütün idarecileri So~· 
)et tfıbiyetindedirler. Kuıcy Koı ede hükmet mekanizmasını di- mesinde kolaylık Sen Sinot Meclisi salıya 

rekte olarak Ruslar idare etmektedir. t 1 

Telefon borçlarının öden-
Habeşistanda uranium General Garvin, Türkiye. 

ye geliyor Ankara. 15 (A.A.) - P. T. T. op anıyor bulundu 
İunir, 15 (Hususi) - Akhisar 

ve Kırkağaç bölge'erinde bugiin 
)'ağmurdan sonra şiddetli dolu 
yağmış, bağ'ardaki üzüm çiçek
lerini döken ve bu arada ha~ıl 
o'an seller de yeni ekilen t!Hıin 
fide:erini söküp götürmüştür. 

d B A k 
'I İşletme Gene' Hidilrlü!':ünrien . . . . . Pakistan, a ir meri a 1 öğrendiğimize gbre. •.e:cfon fa- .,sen ~l~~d meclısınde çıkan ıh Ad ıs A~aba, 15 (A.P.) - na !\ATO Genel Karar"ahı (Pa· 

turalannın aboneler tır.ıf nd:ın tı af yuzunden Pat~ik Athel'a: 1 beşistan Imparatoru Hai'e 5 ... ris) 15 (A.P.) - A\rupadakl 

Kar ıs 1ki1 k el kıl D v ' f" daha kolay bir sttr":·e ödenmesi ı go.ras'I~ _bazı 5,en Sınod mecfüı 1~5!Ye btt"Ün sa;a.rda kabu' e:· Müttefik Kuvvetler Backomu-
OQU ya geC 1 ni sağ'amak maks:ııliy'e ~err.k'i O~e~erı?ı~ ara nrının nçıldı~1?1 1 tığı A. P. muhabırıne ''erdrni be- tanlığı teşki'atı •Lojistık: <ubı 

' ' • · ı ı 'k ı d"' -:' . 

1 

bıldırmıştık. Rum cemaatının ı .. .. 
Anadolu ı\f:ınsı Anadolu Afansı ıncc eme er ı ma c ı mı, 'e a· d'kk ti t k" l"'" b h' d 1 :> nnatta, dün~anın en yuk ek c\·· s kurmay başkanı merikalı 

Hirohito, Wilson'u 

kabul etti 

Kalküta, 15 _ Dakka'dan mo Viyana, 15 - Pr:ıg radyosu boneler için en kolay şekil üze· ! ak~ 1 
3

• 
1~ et ıı;ı t u kla ıbc- safla uranium ce\•herinden bir Tümgeneral Crump Ganin bu-

" p k' ) h b James D:ıvıs adında hır Amerı· rinde bir karar Vi!rilmi~tir. 1954 nınb a ıhs e1rı devam de mhe ·he e: kı mrnın memleketınde me\d~-
,;U a ·ıstan alınan a er' ere k . .. . h . d . 'b .. h ra er a en urum 3 er anrrı k 

1 
. • .. "Un uçakla Türkiye) e hareket 

gore bugün çıkan karı~ı'-'ıklıır an a tsuba~ ının sıynsı nıultecı I azıraRın an ılı aren ta akkuk bi d' 11 • "'-l'k k ·d d"I . ı-'' na çı arı dığını açık amıştır. etmiştir. 
neticesinde 100 kişi ölmüş. :ı~- o'arak Çekoslo\'ııkyaya sığınmış edecek tl.'lcfon borçlarına ait fa· ~I ıe,,ışı" ıl ~.~ _e ~ m~mış ı~ ,;mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
rıca yiizlerce işçi de yaralanıııı~ olduğunu bildirnııştir. Radyo· turalar, bugiin olduğu gibi bir a ~.n. sa 

1 g~?~1 
op ~n~~a • Tokyo, 15 (Aı\) - Amerikan 

Savunma' Bak:ını Charles Wilson 
bu sabah İmparator Hirohiıo ta 
rafından kabul edilmislir, Bu zi 
~ areti rnütenkıp Japon Baş baka· 
ııı ile bir görüşme yapan Wil on, 
Yokosukadaki Amerikan deniz 
üssünü tetkik için Tokyodan ay 
rılmıştır. 

D kk k b nu .d 1 .. \l ıicret \'e ha•·ale varakası tanı.ı'm 1 S<'n Sınod mec.ısınde ınkısar 
tır. a · ·a ya ·ınlarında ulunan n ı < ıasına gore, ı man or ' ' edec k h.d. ı · · d'l 
bir fabrikada Bengalli isçilerle du unda hiınıct etmekte o1an bu edılnıesine, ınuıız.ııın bir Ucret 1 kte d' a ısc ere ıntıı.ar e 

1 
• 

tesislerde ç:ılıştırılmak üıerc l.'İ Amerikan astsııb:ıyı, Normandi- öclennıc.-,ine. \'Cy:ıhut da ınııılaka m~. 1~ ~~~- ' b' h"d ' p ı ··ğ 
\ar vila«ellerden toplanan di"er \'a çık:ırınıısınılanberi hizmetin· telefon miidiirliiğii vrıne:erine S ısı~ 1

d"
1 gı 1

1• •. a ısde, a tJ 1
1
"· 

J .. ~. • •• en ıno mcc ı ıne anı - nıaı n·1 
i~çiler arasında çıkan karışıi:iık ue çalıştığı Arnenkan ordusu- muracaat olunmasına h:ıC'et kal· b k . 1 1 . d d ğ 
lar diin !!ece b::şlamış ve bu~iır: nun emperyalist gaye er güttü· mndan. aboneye en yakın P. T. azı aı ar ar ~ ~asın a? 

0 
: 

:ık ama kadar de\'Dm etmi·Lir. ğünü farkctmiş ve bunun üze- T. merkezine \'ey:ı istenilen di- tmuşl buluknmakt,~) ~ı. bsa 
1
b ~Unu 

· h"' · b ğ h h · b' p T T op anaca mec ısın, u a;um· 
işçiler arasındaki çarpışmaların rınc urrı) et. arış ve camia er er angı ır • . . mer d k h ,. 

IZMf RDE 

E$REFPASA AJANSI 
YARIN AÇILIYOR 
-----0-----dcvıım etmekte o'.duğu bölgeye için faydalı bir hayata k:ıvuş- kezine külfetsiz ve forma'itesiz /n ;~ l h ar~ret 1

1 sa!hka~ard arıc- • 
bir piyade birli~i ile polis tak· mıık karıınnı \crn1iştir. ödenebilecektir. cceaı j mın ° unma ~ ır. Hesap açtıranlara itına jle bazı rlanan 

\'İye ku\'vctleri gönderi'miştir. Batılı çevreler D:ı\ls'in bu Hughes lzmir'de Yugos avya Bulgarıstana K 1 y M E J l 
1
. . 

~ 
ltalya'da 50 bin işçi ~a)ata ~a\'l~smuş 1~lup o•ra:ıdığı tzmiT 15 (.\.A.) - Birleşik nota verdi 

ususun a ır ma umat e e et· merikanın Kuzey Atlantik pak Belgrad 15 (A.A.) - Yugos 
g rev yaptı meğe muv:ıffak olamamıştır. zcı· d k' 1 . • •1 • • 

1 
tı ne ın e ·ı c aımı temsı cısı lav Tanjug ajansının bildirdiği 

O\ Cenova, 15 (AA) - Muhtelif Prof. Arsebük öldü büyU~ elçi M~. J. Hughes, be· ne göre. \'ugosla,•ya, 9 ma)ıs 
~ 1 mUe5' eselerde çalı;ı:ın yiizlcrce j A~k?rıı, 15 .<Anka) ...._ A~ka· raberınde _refıkası bulunduğu günü o.n ya .. ında b•r Yugosla\' 

9 EYLÜLDE 
HEDiYELER 

Açılış münasebetile 

IJ11111n ~ }a,İlf' do rli 

.ı .. ~alı hır f'\~ ••hiı. 

olalıilır)İllll. 

10 
DÖŞELİ EV 
BİRDEN 

~ 
işçinin işlerinden çıkarılmasını I r~ l nıvc~~ıtes! Hukuk Fakülte· hal?c bıı~ün ~aat 10 40 ~a. hu çocu~unun yaTalanma 1 i'e ne 
protesto için 50.000 demir • çelik s• .. pro.~esorlerınden Esat A'rse· susı uçakla fzmire gelmışt:r. Licelenen hudut hadisesini pro-
1şçı~ının yaptıl!ı :re,· sıra.-,ında, l:aık ı.ltın ıırccı Hakkın rahmeti- • ıe.sto eden b:r notııyı bugün 
biri ağır olmak üzere, 15 kışi ~ı .!.!l!!şlur. Bul~ar büyük elçiliğine te\'di 

Fetih ve Cumhuriyet Alf mları 
Hususi Keşidesi 

~ 
yaralanmıştır. Öl O M 666 TL. lmlştir. 

Kraliır-e Elizabeth :lataııbul Barosunda knyıtlı Avukat ' -·---
-s Bay SIMEONAKİ VA!.LİAS LQNDRA Bu ajan~ımıza para y atıranlar a) nı zamanda 

500.000 :ı Londra'ya döndü v~fnt etmiştir. cenııze menıaımı ya-
~ ! rın pazartt'111 17 may111 19S4 ~:uıt J.5.30 
.• Londra 15 (A.P.) - Krallçe da Bc~o(;lu Taksim num Ortodok, HK K 

1
1'; izabcth JI., İngiliz .:\lilletler Ayla 'l'rYada Kilis sinde kra oluna- CL"1L"1.. 

• cnAı teessürle blldlrlllr. 
topluluğu memleketlerinde 6 l\aruı : naran mı 0 s. \alllas. RCıV lf JTER. C 

S Jlaıirana ı..~dn 

c111d,.n abalar hu 

oy süren uzun ve yorucu bir otıu: r.onıllos ~. vam:ıs n ka· ~ t: /j CtV 
neziyi müteakip bugün halkın rm, \'~ttnl: Partcn.ıkl :.carp.ı- ısu"8uı.ı S.ı•ın,.,, '' C•ıı ıı. u 

• I ti •· ki Tth <1111 • < n. P 11. ~11 

knra•ı da ''"'"''· 
muazzam sevgi teıahürieri ,ıra ,, 0 .. ansı ve çocu arı n al;-

~ I ra baLırı . 
sında ng·liz topr:ığına ayak ceııa:ı:e Lnazımatı ıservısı 

uuı..u. 
basmıştır. N. Pıstor 

katılmanın bır vatan ,·aıire· 
si te~kil ettiğini söyhiyor, dl 
yor ki : 

·Slya~i p:ırıilere hiç se
çim kaybetmemiş gibi sevk~e 
'e her seçimi kazanacakmış 
gibi Umitle çalışnıa ruhu dııi 
ma bakim olmalıdır. Onun 
için biz bütUn muhalefet 
partilerine beledıye seçimle 
rj iç:n şimdiden hazırlanma 

tavsiye ediyoruz.• 

YENi ISTANBUL 

248TL. 
BEYRUT 
PM 

sile te~l\il edecektir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızı 

aygı ile selamlar ve bü:y ük 
başarılar dileriz.• 

AKŞAM 

DOGRl' \ 'OLU 
BUI.ALll\I 
Akşam Demokrat Partinin 

haşarılığı işleri inkar eden 
Halk Partili miifritltrin ha
reket tarzını doğru bulmu· 
yor, ıliyor k i: 

•Yeni iktıdıır deninin ba~ 
'\'F.Xt Jarında paTtiza.nlık gayreti) le 
CUMHl'RBASKA'Sll\llZ bazı yerlerde memurlara hak· 

Habip Edip • Törehan Ct· sız muameleler ynpılılı, Türk 
lal Ra) arın tekrar Cumhur terbiyesine yakı<:mayan yazı
ba kanı seçilme i müna ebe· lrfl· yazıldı. sözler 'ör:endi. 
ti~ le diyor ki: Demokrat değildir diyr va· 

·Ticaret: ve sanay"I cok 1- tanda<: baskıya uğradı. dı ş ti· 
lerlemiş muazzam 'leşkiUtlı c arct i )erinde bocalamalar 
Amerika gibi b"r yerde. se\· oldu, yabıın<·ı mem'cketlcre 
gi ve saygı kazanmış bir Ge· borçlandığımız paraları vıık
neralin Cumhurbaşkanlığına tinde ödiyemedik. dö,•iz sı· 
seçi mesi. umumi hayata bO· kıntlSI cekiyoruz demek ba~· 
~Ok bir te-ir yapamaz. Cün- iı:a; bu hfikıimet dört senedir 
kti. iktısadi teşekkül ,.e taıız memleketin tacına bir taş 
zu\'lar, Cumhurbaşka.nının ila\·c etmemiş. '':ıtandaş hay 
'kanaat~erinin ''Üeul bulma· rına hiç bir i<ı görmemistir, 
sına yardım eder ve bu su- haberlerini gazetelerde oku 
retle memleket. gideceği is- dıığunuz barajlar. lim:ınlar 
tikamette yüruyeb"llr. fabrikalar. e'ckırik santrıılla 

Biz uzun asırların doğur· rı boş Hırtan ibareli r. hariç 
duğU atalet ve b'l;?isizliğin ıe itibarımızı dü iirmü ş, Türk 
neticesi o'arak, tekamül et· 'hükumetinin "özüne inanıl· 
miş ikıısadi ıe~ekkntlcre he- maz hir dıırıım y:ır:ıımıştır, 
nüz ma: ik değiliz. Bizde ~:ılı· llkmokrnt Parti demokrasi
s yetin ehemmiyeti. ba ka ye yeni darbeler indirmege 
memleketlere .nazar:ın ~ok H totaliter biT rejim kur. 
daha fazladır. Onun icln. maf?ıı baslamı-tır demek büs 
Cumhurba kanlığının, iktı- bütün başkadır. 
sadl ve mali hayatımızı bl- hı<' müst:ık•I fikirli vatan· 
len. cumhırri\ et de\.Timizden daşların fena ve memlekete 
beri onun butü.n kuruluşuna zararlı görı\lik'eri zihniyet 
şahit olan ve bu sahada bü· budur, bu topyekün kötüleme 
) Ok hizmetleri gö:ülen bir ve ne olursa olsun iktidarı 
şahsiyete ver·ımesi, b'ze, lktı yıprntma ,.c devirme hıTsıdır. 
sadi ge:işmemiz jçin ümit ''er Bizi en mükemmel demok
diği gibi. haric'n "Üvenlnl rasiye ulaşııracak yol her 
kazanmak için de mühim ve· halde bu değildir.• ----- ----------

Telefon: 4423S 

56 
YAPI ve KREDi BANKASI 

Şubelerinin elli altıncısı 

l(OCAMUSTAPASA 
ŞUBESi 

Yarın hizmete giriyor. 

17 Mayıs 1954 

572 TL 

DlJSELDORF, 
PM ,, 

4 Pt:ı:.v Aueorf.:tfJ.v 

1 KiŞIYE 

Lira'ık umumi keşide ~ede l~tirak ederler. 

TÜRK TİCARET BANKASI 
HE~ 150 LİRAYA BİR KURA NUMARASI 

1 o o REŞAT ALTINI 

YARIN HiZMETiNiZE GiRECEK 

OSMAN BEY 
Subernizin hususi ikram;~ e_ine Hlriık için h eşap attırınıı. 

CAZiP AÇILIŞ HEDiYELERI 
Umumi ke~idede Er en köy Etemefendi asfa:ıında her ay bir apartman daire.si. 

TÜRı.İYE liREDİ 

11' Levend Mahallesi 
· 3. cü Kısım Evleri , , . 'I .. 

1 • ~· 
ı · 1 

' 

/s f;~b~I, . Şişli ·ıe-;;;,d fvfahallesi 3. ncü kısmt(ll 
leşkıl eden 255 evin inşaalına bajlanmıştır.' .. 

1955 yılında bitecek olan bu evTer Bankamlzc!a 
bir ev hesabı açtıracak müş(erılerimize satılacaktır~ 

Evlerin plan ve salış şartlarını gösteren bro~~rü
rnül ~JJ~e;imildedir. 



~, ______ ......,. ____ ..-:;., ____________________________ r:-.------~~------·-----
VATAN --- ...::;_.----------------------·------16 - 5 - 1951 ~ 

1 AKROPOL'DAN VATAN'A ...... 
/ 1 

Mnammer Karaca bir temsilde perde arasında Llmbelll n llorn ile birlikte 

Muammer Karaca 
Atina' da kalpleri fethetti ............................ 
i Sanatkarımızın • • • • • • .......................... 
' 1 A tina, 12 Mayu - Son u· 

manla~ Atina gazetelerin 
de hemen hemen heJ"iÜn mem 
leketlmizın pek se\•diği bir Is· 
me rıı.ulamak mümkün. istan
lbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan 
Anadolu'ya, v<'lhasıı her köse 
bucağa kadar bUyUklU küçOklü 
herkes tarafınd:ın se\'llen ve· 
neş'eye neş'e katan değerli 

5ahne unatkdrımız :Muammer 
!Karaca, burada da kalpleri !et 
!ıetıniş gazeteler, mecmualar 
re.simlerini basıyor, hakkında 
glltunlar dolusu yaıılar tıkıyor, 
~e!ine davetler, ziyafetler ve
riliyor, velhasıl de~me misa!i
r-e gösterilmeyen irıet ikram 
ve ititar bu Türk san'atUrına 
'österil i~·or. 

Kendisine g&terilen bu bti· 
)iik ıUkıya karşı Muım· 

mer, 
<- Ben! o kadar şımarttı· 

lar ki kendimi Adeta bir Hind 
Mihracesi veya bir Şark Pren· 
&i :zaıınediyorum,- diyor. 

Atinaya ayak bastığı günden 
itibare'l Karac:ı'yı inhisar al· 
tına alan Yunan ileri gelenleri 
ve sahne san'atklrları birbirle 
riyle yarış edercesine ziyafet· 
ler veriyorlar. 

Burada kaldı~ı. müddet ı.ar
fında tiyatrolara deva:n eden, 
artistlerle temııs halinde buiu· 
nan Muammer Karaca Yunan 
san'at.kArtarının .arasındaki a 
henklı birli~e \'C sistematik ça 
lıfJI!aya hayran. Buna rağmen, 
artistlerden alınan yüzde kırk 
ill yüzde kırkbeş ıaTasındaki 

vergiyi çok ağır bulduğunu 
&öyluyor. Muammere bizdeki 
vaziyeti sordum. Sualimi d:ıha 
bıtirmeden ayağa fırladı ~e: 

~erefine 
vetler 

ziyafetler 
yapılıyor 

Yaua. 

SARA KORLE 
Vıtın'ın Atlna muhabiri 

• • 
•- Zito, yasasın Demokrat 

Parti, .. d[ye bağırdı. cDoğrusu 
Demokrat hilkQmet san'atkar
larımıza azami yardımı göste· 
riyor. Derdimiı.e derman olu· 
yor. Allah lçin, bizde san'atkar 
Jardan ancak yüzde on vergi 
alınır. Bu. dünyanın han2i ta· 
rafında görülmüştür? llüküme 
timiz yabancı san'atklırl:ıra da 
azami :suhuleti ıöı.teriyor. 7.a
man uman memleketimiı.e ge· 
len Yunan artistlerinin c<-rek 
hUkumetimizden, gerekse halk 
tan ı;:ördilğü iyi muamele ve 
yakınlık neticesi olarak bana 
burada alaka :österiyorlar.• 

S eyrıne gllliğl tiyatrolarda 
veya eğlenmeğe gittiği A· 

tinanın meşhur tavernal3rında 
derhal tanınan ,.e halka tanıtı· 
lan .Muammer, alkıştan sıkı· 
lıyor, utanıyor, kızarıyor Ye 
tıpkı ~hnetle olduğıı eibi ha· 
rcketini kontrol etmek mecbu· 
riyetinde kalıyor. Diğer taraf· 
tan kendisinden imza veya re· 
sim isteyen :enç kızlardan çok 
hoşlanıyor. 

Geçen akşam Atinanın en 
meşhur lokallt'rinden bir: olan 
tPantheonı> da serbest tiyaııo 
sahipleri birliCi ctaraCından bir 
ziyafet verilmiştir. Masanın ü
%eri Türk ,.e Yunan bayraklan 
ile. silslenmlşti, Ziyafette kar 
şıtıklı nutuklardan sonra bir
liğin reisi ıııerasimle ?ıluam· 
mer Karacaya bir berat \'ermiş 

...... 

..••...•..•.........•••.. 

veriliyor, da-
• • • • . . • . . . • ••••••••••••••••••••••••• 

n bir de antıka Yunan liarap 1 

kupası bedi) e etmişt ir. Bu su
retle cemiyet lieref Uyesi olan 
Muammer Karaca şimdiye ka· 
dar ancak beş ki~i) e ,·eri lmiş 
olan berat'ın altıncısına s:ıhip 
olmuştur. 

A tina radyosunda yaptığı ko· 
nuşmalarda Rumca da söz 

söyliyen Muammere bu lisanı 
nasıl ve n<'rede öğr<'ndiği ni sor 
duğum zaman. c.- Allah tara
fından vaki o:du ~aliba: S11nki 
doğma büyüme Yunanca bilir
mişim :ibi burada çatır çatır 
konuşmaya başladım.• 

Yunanistana otomobili ' 'e ş5· 
förU ile ı!e !cn Muammer J{:ı· 
raca, otomobilini kara yolun 
dan eöndcrccek \'e kendisi u· 
çakla İstanbul'a hareket e· 
deccktir. İstanbu:'da bir gece 
kaldıktan sonra Ankara'ya gi
dip temsillerine bastıracaktır. 
Ankara 'da sahneye koyacağı 
Hk piyes muhakkak ki meşhur 
.Ciball Karakoluı olacaktır. 1-
kiııci p!yesin ismi ise ıÇcrkez 
Çizmesi• dir. 

1stanbula hareketinden ev
nl büyük elçi Cemal Hüsnü 
Taray san'ntkarım ızın ş<'refine 
blr kokteyl parti verecektir. 

yunanislanı pek çok seven ve 
Yunan haU:ının da birl sev 1 

diğine inanan Muammer Kara· 
ca'nın ikı memleket arasında
ki dostluk bafılarını bir kat da
ha kuvvetlendirmekte muhak
kak kl büyük payı oımuştur. 

San'alkl'irımız ıki ay sonrn 
tekrar Atina'ya gelerek Yunan 
artistleri ile beraber Yun:ın :s-1 
tanda vuku bulan son zc• 11elc 1 
fe!Cıketzedeteri menfaııt-r.c tem 
siller \·erecektir • 

Tiyatro Sahipleri Birliği relsl Kosta l\lusnrl Muammer Karaca'ya eemlyet şeref üyesi 
beratını Yerlrken 

Kanada askeri heyetinin 
:ıiyareti 

Ankara 15 (A.A.) - Kanada 
Mi~tl Sa\"unma Akademisine 
mensup heyet, bu sabah saat 
9 30 da tan.k okulunu ziyaret 
etmiştir. Ka.ııadalı misafü:eri· 
miı, okul kumandanı albay Ta 
bir Ortan'dan ~alışmalar, eği· 
tim metodları hakkında etraflı 
izahat a'mışlardır. İzahat için 
yapıian toplantıda misafirler ta 
rafından sorulan muhtelif sual 
lerin tc!errUath olarak cevap
landıMlması, billhare tatbiki 
eğitimlerin nasıl yapıtmakta ol 

Yedek Subay kayıtlara 28 

Mayısa kadar u:ı~tıldı 
Ankara 15 (T.H.A.) - l\til'· 

11 :Müdafaa Bakanlığı bugüne 
kadar yapılan milTacnatı:ırın az 
lığını gözününe alarak 40 ıncı 
dönem Yedek Subay kayıt mua 
melelerini mayınn 28 ine ka· 
dar temdit eımele tarar ver
miştir. 

Karar bütün dkerllJc şubele 
rine tam;m ed ilmiştir. 

Savarona'nın bir motörü 
sandalı parçaladı 

fzmlr 1!5 (T.H.A.> - İki gün 
lük bir ı.iyarctte bulunmak ti
ure c\'Velki gün limanımıza 
gelen donanmıımıza mensup Sa 
vnrruın mektep gemisi bugün 
flıhıhleyin limanımızd:ın ayrı 
bırak İstanbula baTeket etmiş
tir. 

Diğer taraftan Savarona ge· 
misinin motörü dün lıir sanda· 
la çarpmısur. Sa.ndalda bulu-dul!unun yerinden i?Örillmesi mi 

saCirlerLn sıın derece memnun! nantara bir şey olmamış, srındal 
:retlerini mucip olmuştur. sulara gömülerek batmıştır. 

PAZARDAN PAZARA 

Değişiklik hastalıiı 
•••••••••••••••• . .............. , . • • • • • • • • • • • • • 

Sık sık yapılan değişiklikler - Telefon numa .. 
raları ve «teknik sebep• • Plôilarda halk gü • 

nü • Su derdi, köprü derdi - Yardan mı geç-

• • • • • • • • • • • • 
• • • meli, serden mi? • • • • • • ................. • ••••••••••••••• 

Ya%an: E.T. 
Blzile bir değişiklik hastalığı 

vardır; hiç bir 5eyi uzun 
müddet aJnı 
yerde grir
mck isteme· 
~iz... Evleri. 
miıd<-ki e~
yanın yerle· 
rini sık sık 
clcğiştl
ririz; tram· 
vay, otobüs 

duraklarını deği~tirirlı, oto
mobillerin, arabaların gidis 
reli~ yollarını d<-ğiştiririz, 
aoknk himlerinl değiştiririz.. 
Hunlara daha bir çok d<'ğiştir
diklerimizi katmak mümkün· 
dür. Biz devamlılıktan her 
nedense hoşlanmıyoruz, tlal
ma yenilik istiyoruz ... \'en!lik 
grrçl iyi şe~ dir, fakat her ıa· 
man değil. Güçlük veren ye
niliklen~e eskiyi muhal'lıza et. 
mek daha doğrudur. 

Rb.l hu mevıudan hah et· 
meğe sevked<'n, İstanbul Te
lefon Başmüdürlüğünün l(a· 

1etel<'rde çıkan bir ilanıdır • 
handa. pek çok abonenin l<'
lefon· numara~ının deği~tiril
diği bildiriliyor. Numaraları 
detiştirilenler orasında nan· 
kalar, tirarethancıer, kiiınür 
dağıtma müessesesi, evler ve 
saire var. 

Bıı deği tirmenln bazı tek
nik sebeplerden ileri geldi· 
ğini öğrendik. Araya •Trlrnik 
~ebep• girince bu tekniği bll
nıiyenlere susmak dii~cr. Yal
nız şunu haber verelim ki de 
ğiştlrilen 200 kadar numara 
önC'li imi . gelec·ek sene nu
maralar ha tan başa ddlşt11 
rlltctkml . Ru dt'ğistirme de 
•Teknik sebtp• ) iızündcn ... 
Rari bu defaki t<'mtlli oı~a da 
b:ışka ·Teknik sebep~ le kar· 
ı,ııla~masak! ... 

PLAJI.ARDA 
HAI.K GÜNÜ 

yaz yaklasıyor. Belediye bu 
münasebetle plajlar mese 

le il le me1j
~ııJı\ilr. Ca-
7etelrrde o
kuduğu -
ınıırn giire 
lılaJ sahiple
ri ncl<'diye· 
ye b:ı'i nır:ı. 
nık iirr<'tlr.
rin arttırıl

masını istemi)ler. Hrlrdiye 
lıir kısım tarifrlere ) ü11le 30· 
!'iO 7.nm yapmı!:. Ru vaziyet 
kar l"ında fakir halkın llllt}a 
gidemlyerdi diişiiniilrrrk haf 
tada iki wra üç d<'fa f<'n7.İ
ıatlı halk günleri ~ apılması 
düşünuımiiş ve trtkiklere haş
lanmış. 

Cemal Refik bunılRn haklı 
olarak ... ikayet ediyor. Pl5J 
ürretlrri rsa)><'ll pahalıdır. r.u 
raJara gitmek için miihim nn'k 
li\·e parası da \ermek lazım
d;r. Şimıll üc·r<'tlerln arttırıl
ması orta halli lıalkı plfıj· 
!ardan büsbütün malınım r.de
crğini söyliiyor ,.r. eliyor ki: 

·llaflaıla iki ,·eyn üç ılefa 
tenzilfıtlı lıalk ~iinii, halk c;a· 
ati ne d<'mrktir? 

Cumhuriyetin onun<'.ll yılılö
nümü mar~ınd:ın bir mısra: 

• fmtiyl7.sı:r., c;ınıfsır., 'kaynaş· 
mı~ bir kltıeylu 

Rir yandan giiğsünıüzü te
re gere bunu haykırırken, öte 
yanrlnn hir ·halk tipio dir tut
turduk gicliyoruı. Halk fhli 
soba, halk tipi radyo, halk ti· 
pi ayakkabı fiUn derken, şim
di de halk tiııl plaj tarifesi 
ihdasına kalkışılıyor. 

R!! haller açıkça gö~trriyor 
li kavlimiz riilimhe uymuyor. 

Rtledi~·e, hakikatrn mah· 
dut kazançlı halk kltlrlerinln 
p!Sj ihtiyarını düşilnüovrsa, 
tarirelerl mütemadiyen yilk
~elen plajlarda giinler, saatl<'r 
a}ıraca!ına, lüks plajları talı-

dit etsin, muhtelif )·erlerde 
ucuz tarifeli p!Ajlar açsın, 
halk bunlardan liyıkiyle fay· 
dalan ın.• 
Doğru söze ne denir! 

SU DERDt, 
KÖPRÜ DERDİ 

İstanbul'un bir su, bir de 
köprü derdi vardır; ikisi 

--
de uzu~ıa· 
manoan
beri hnlledi-
1 eme m l • 
tir. Su isini 
kat'i surette 
ıliizene koy
mak i~ln ha
rekete gr.· 
('ilmiştir. ,\. 

llikaiıların ı;iiylrdiklerlne gii
re gel<'cek seneden itibaren 
ı;u sıkıntısı diye bir şey kal· 
rnıyacak. hcr açtılınıı ıaman 
musluktan gün11 gürül u n
kııı·akmış. nu siiılerl ~rnet it· 
tihaı ederek teHkkülle b<'k
l<'mektrn başka yapacak bir 
şey yoktur • 

Köprü derıline gelince, hal
lcdilme~i pek kolay olan bu 
isi ele almaga lıiç kim e yanaş· 
nııyor, herkes kahahali birbiri . 
nin ılstüne atıyor. Köprünün 
a(ılıp kapanma ı;aatıcrindcki 
müna ebetsiılik ) üzündrn halk 
Mkıntı (ekiyor. Ru sıkıntı bit· 
Jıas a kışın son dereteyi bulu
yor. Yine kim c aldırııı cimi-
) or. 

Remzi Toıanoğlunun ,\k· 
anı'da dikkati çekecek bir 

:ıazısını okuduk, Arkada ımı
~ın anlattıgına göre bir kaç 
giin tnel sabaha kanjı Ni
şantaşında çıkan bir )-.ngını 
snndıiı ın<'k için itfai~· <' hemen 
~elişmlş. l'akat mu hıklarda 
bir l<atre sıı lıulunmadığınıl:ın 
sıı tanklarınılaki suyu ı;arfc-t. 
tikten sonra su aramağa bnı
lamış. Rir ıııraCtan da 1st:ııı· 
bul iılaiye ine baş\unnu5. 

1stanbul i'r"iyesi derhal 
harekete hazırlanmıs ''c Kıiıl· 
riinün açılma snatl ;)'nklastığı 
için telefonla ıniiı·acant r·le· 
rr.k Atatürk köpriisıinıin açı l
masının geciktirilmesini bte. 
nıiş. l'akat Unkapnnına gelin· 
c·e kiiprünıin açılmış ılılugu. 

nu görmüş. Uıınıın füerinc 
ı;ıı tanklar!) le lıirlik!P. Eyüp, 
Silahhırağa . .)i 1i yoliyle \'e 
tabii biı) ük gecikme ile ~an· 
gın yrrine gelebilmiş ... 

Ru hadise gii trrlyor ki 
Kiiprü i iyle clnha ridclı suret 
te meşgul olmak lazımdır yal 
nız açılıp kapanma saati de
ğil, icabında açılıp kapanma
nın geciktirilme ini de ;>olu· 
na ko) malıdır. 

YARDA:\" 1"1 GEÇMEl.İ 
SERDI:N lUİ'? 

A m<-rika'nın Kaliforniya 
hiikümetindr. San Quen· 

tin şehri ha· 
pishane 
sinde bulu
nan C'aryl 
C'hessman a· 
dında bir 
mahkiını 
•2t:>:; numa
ralı Hör.rr.,, 

adlı bir roman yaımış. Romnn 
hrr tarafta heyecan uyanılır

mış. J\lünrkkidler bunu son sc 
nelerin en biiyük <' erlerin· 
den lıirl sayıyormıı~lar. 

hin garibi romanı ya1.aııın 
irlanıa ınnhküm oınıasıdır. 
C:ıryl gecelr.) in yaptığı taar
rııılardan dolayı bu cezava 
çarptırılmıştır, hükmlin ıle hu 
günlerrle yerine getirilme 1 
ı:ızımdır. Edebiyat snenıt.r 
tcıas içindedirler, •Ru kadar 
kU\'\'<'tıl hir muharrir idam 
editmemelldir.• diyorlar. Di
ğer 1araftan kat'ileşmiş hir 
lıiikiim var. Ru isin na ıl ne· 
tic<-lcndirlleceğl merakla bek 
lrniyor. 

*--DİLER--, 
1 TIBnt l\IÜST.\117.J\RAT T.ABORATUARINl~ 1 

Yeni Telefon Numarası 

•-- 2 sa o ı " 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlônları 

Saf malma Komisyonu Başkanhğmdan 
l - Kibrit fabrikamız i(in mevcut ~artnamesinc ı;:öre 43 ton 

Antimuan Sülfur pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 26.5.1954 çarşamba ıünü saat lO'da Kabataş· 

ta İnhisarlar Umum :Müdilrlüğü Satınatma Komisyonunda ya 
pıtacaktır. 

3 - Şartnamesi her giln komisyonumuzda göriilebilir, 
4 - İdare kL~men veya tamamen ihale edip etmemekle ve· 

ya kısım kısım ayrı :ını taliplere vermekte serbesttir. 
5 - İstekll!erin 10.000 on bin liralık teminat makbuzu sa· 

ir kanuni nsaikleriyle birlikte belirll tlin ve saatte komis)o· 
numuz.a milracaatıarı ilAn olunur. (5798) 

Vrangel 
- 91 -

ordusunun 
Ordusunun Fransızlar tarafından terkedildiğini anlıyan Vrangel, ArıkO~: 
hükOmeti ile anlaşarak beraberce iti lôfçılar aleyhine hareketi düşu""'~til 
tü. Eğer muvaffak olursa Ankarayı bu sefer de Ruslar aleyhine çe\fire'e ) 

~ı( 

' 'RASGEL ORDUSU~U~ 
iSTAJ\'.BUI,A GEI,DİKT:t:N 
SO:SRAKİ DUR JU 

B ol§eviklere kar6ı mücadele 
eden Vrangel ordusunun 

blitun masrailarını Pransızlar 
Uz.erlerine almı§lardı. Fakat 
bu ordu mağlübiyete utradık
tan \"e Rusyanın cenubundan 
istanbula döndükten sonra ay· 
nı yakın alAkayı göstermemh
lerdi. Fransız hilkümeti, bun· 
dan böyle mali fedaklirtıklar
da bulunamıyacağını bildirmiş
ti. Bu hAdise Bolşeviklerin ek· 
meğine yağ silrmUştil. Sovyet 
Rusya hlikumeti, 7 :Nisan 1921 
tarih'i beyanname ile Vrangcl 
ordusunun bütün subay \'e er
le r ini affetmişti. Hasıl olan 
yeni durum tiz.erine, Vrangel 
ordusunun artıkları Bolşevik· 
1erin tarafına geçmeğe ba~lıı
mışlardı. 

Enver Pasa ile yaptığımız 
mü'akatların birinde. vaz.iyeti 
kendisine sorduğum ı.aman ba
na şu malfımatı \'ermi~ti: Or· 
dusunun Fransız.lar tarafından 
terkedildiğlnl an\ıyan General 
Vrangel, evvela Ankara hükü
meti ile nnla~arak beraberce 
itilafçılar al<-yhine hıırckct ct
meği düşUnmiiştli . Eğcı· mu
' affak oturs:ı, Ankara hilkum<'
t ini bu sefer de Rıısların ı:ıny· 

hine çc,·irmeğe ça•ışacaktı. Bu 
suretle Fransız'arın tekrar te. 
veceühünli kazanacaktı. Halbu· 
ki Sovyet hükumeti daha çabuk 
davranmış, istanbulda pek ba
kımsız halde kalan Vrang~l or 
dusıınun affedilmesi yolunu 
tutmuştu General Vrangel'in 
~--- -
Teknik Okul 
Müdürü öğrencilere 
Kugın 
Yıldız Teknik Oku!unda per

şembe ı;ıünU yapılan oğretim ü
yeleri toplantısında öğrencilerin 
protestosu yfrzündl!n ortaya çı· 
kan münakaşayla tamamlan:ımı
) an oturum ikinci bir toplantıvla 
sona ermiştir. Bu top!antıda bil· 
tiln öğr<'tmenl er dA\·ayı benimse 
yerek Mühendısler Birtifinin Be 
yu Kitabı esas alınmak üzere 
bakanlık nezdinde tc•ebbUse gc 
ı:eceklerini bildırmişlerdir. Bir 
heyet bu hu usta temaslarda bu 
ıunmak Uz.ere yakında Ankara· 
ya gidecektir. Diğer taraftan ge 
çen hafta tamamtanamaran Tek 
nök Okul Talebe Cemiyetınln yıl 
lık kongresine bugün okulda de 
vam edılecektir. 

Okul Müdürü Atıf Tansu, kcn 
d isinl kongrryc davet eden ö~
rencilere cBeni sevmb· en talebe 
nın kar~ısınn çıkamam• demiş ,.e 
tekaUtıiığüne ıki ~ ıl kalrlı~ındıın 
okuldan ayrılmak için Bakanlı· 
{:ın emrini bekledı~ini l:il<lır:nış 

tir. 
Ormancılık faaliyeti 

Ziraat Vekiı'P.tl Orman U
mum müdlirlüğil on aya ait ha 
herler hü'l<'nini neşretmiş bu· 
hın maktadır. 

Bu haberlere göre; Devlet 
orman işletmeleTlnin 1!154 yılı 
iş mevsiminrle yapacakları is
ti hsal ve nakliyat işl erine dair 
hazırlanan p!An gcreğin<-c, köy· 
Jlinlin zati ııdıın ihtiyacı içi..'l 
2!1507.952 kental odun ile in
ş rı iye ihtiyacı için 234 844 m3 
keres te tahsis edilmiştir. Bun
dan başka. Bitliste b:r ağaç 
sevenler cemiyeti kurulmuş: 

1 ~ehrimizde orma.neılık semini' 
ri için hazıTlık'ara baştanmı$: 
Anupa ve Amerikaya ihfüasa 
gidecek ormancıların isimleri 
be!li olmuştur. Bu ormancıla 

şunlardır : 
Bolu orman aroştırma islas· 

yonundan Y. Or • .Müb. Hasa.n 
Se!çuk (.\tmanyııya); Orman 
umum Md. şube 2. şeflerinden 
Y. Orman .MUh. Ballık Seren 
($imali Afrikaya): umum mil· 
dürlük şube 5 mlidilr muavini 
V. Orman Müh. Vedat Süer 
(Amerlkaya). 

BUltende verilen bl:r dif!~r 
habere göre, 10 cu Büyük Mil 
let l\Ieclisine 9 ormancı millet
vekili dahil olmuştur. 

Bunlar: llUseyin Ağun Cni
ıe), Ali Ünliisoy (Yozgat), Se 
fik Çağlayan (Mu ). :"-:iıım Ba 
tur (Kastamonu), İbrahim Gür 
ğc.n (İçen. Cemal' Tilıiln (Ko
caeli) . Bekir Baykal (Ordu), 
İsmail Selçuk (Bilecik), Seyfi 
Göğen ((İstanbul) dur. 

Bir kız kaçırıldı 
ZeytLnburnunda oturan 14 

yaşındaki Serifc evvelki ,::ece 
çalısu:ı IAstik fabrikasından 
çıkıp evine dönerken ayni semt 
ıe oturan KAıım tarafından ka 
çınlmı§tır. !Sanık yakalanmır 
Ur. 

Çata'cada on beş bin ve Ge'i
botuda da yirmi bin muharip 
askeri vardı. Fransızlar bun
lardan şUphe ettikleri için or
duyu dağıtmağa ve silAhlarını 
el?erinden almağa başlamışlar 
dı. 

VRA~GEL ORDUSU 
11 E 'J'Ei\lr\SLAR 

------ı Jlt~ıe 
başısı Naim cev\esl' 't 
masa gelmesi ta\'SI 

Iunmuştu. ~·· 
~G~" 

STALİJli YE yıtı\ı 
ORDUSU. 

el sı• 

21/22 Nısan gece- U ı~• 
daş ile otan ıııdusıı ~ 

da ise, \'range! 0~ıııııı 
lesi bahis mc\'Zuu ıti 

Enver Pasa yukarıdaki nıa· ve:ce de işaret :aııı ô 
IQmatı verdikten sonu. Stalin bu husus ını ştr 

Vrange! ile nasıl temaca geldi- ıerini şöyle ızııh "dllcıı ! 
ğini ve bu yeni vaı.iyetten le- _ Anadolu or rs• \r' 
hlmiı.e ne gibi istifadeler te· lara yüroyecek otu e Is' 
min olunabileceğini anlatmış- de Boğazlardaki ',rıs ı ' 
tı : da ki İngiliz ,.e ~abilır t 

- Anadolu mitli kuvvetteriy l<'rini ark:ıdnn \f\l cdeb 
le rn!lştcrekcn Boğazlar üzerin ]arını alar:ık esir dd .e 
de yapacakları bir harekAtıa rn telı• 
muvaffak o' amazlarsa bile le bir vazi~ c ı ıar t' 
Vrangcl, bütün kuvvetiyle Trak linde eğer 1ti'A~~t '1 ~ 1 
yada nisbcten zayıf bulunan Yu geriye verilıne~~ oıııtl t 
nanlt\ara ·arşı harekete ge· Türk \'C Rus bük ı.ı'.t 

. çebi'ir. Bu suretle evvelkinden rafından hakli ol~! rd-
daha ku\'\'etli bir Cafer Tayyı::r nin tamamiylc 1t

1
a .ı; 

vaziyetinin iade i mümkündür. . h 1 b r ~ 
Bu hareketin de muvaffakı)·et- şartıyle der a ur<J:ıır 
siz.:iği halinde ise ya çete usu- pı lm:ısı ilcrıye 5 dcfl\lşt ~ 
Jiy' e harekata cle\'am eder ,.e da ısrar oıunııC• ıardat 
yahut silah \'e harp malzeme· Ruslar, l{afıcııs ıııatıl • 
lcri ellerinden alınarak Ana do 'lk hareketini J: M 
Juya gönderitlr. sonra İ s tanbul d b t 

Enver Paşa, Erkanıharp hin üzere' Ba'Jcanıar ~1' /ı 
hasısı .:\aiın Cevat Beyi Orle a vik inkılabı yapıı~ır sU 
iizerinden İstanbula gönderdi- ları kendileriYlC t1ııı tac 
ğini. 'Tlraky:ıda ekseriyeti Rus bur etmek siyııse tcrıı• 
hirlik'erinden tesis olunmuş !ardı. ÜçüncLl .ı:;ııaa ~• 11 

bir kuvvette yapılacak hareke· o tarihlerde bır hbas ,r: 
tin memleketimiz hesabına ~m derasyonu mura1' tt~ 
niyet sağlıyamıyacağını , böy'e gresini top•aına cıJ' 
b. h · • bU kt1 ır arekete Ankaranın el koy gcr;me ' crının . ıdılr 
masının tabii olacağını ~öyle- bir münasebctı 0 

11 ~ miş \'e bunun içın de Ankara anlaşılmıştı. ıvt<' 
hlıkumctinln Erkanıharp bi~- ----::::::;;ıii 

TiYATROLAR 

* SElllR Tl\"ATROStr OR \\1 KIS
lltı - Pazarteal'den ba,ka hrr ı;cce 
2ı de, Pazar maline 15.30 da SOK,\k· 
T\ - Y1121n: Elmer Rlce. T(lrli:çe~I. 
Aı\ld~ Z~yöeko"ln - Tel : 42157. * ı;.Wllt 1·J\' ATROSU KO.'.IU!lll 
KıS:\U - Sall'dan ba,1ı:a bet ııec., 
21 de, Pazar s UndlU: 15.30 da .'.11F.
Ll,K llA'\rıll"i .ı..:ı<;Kl\,ÇLJ{ıt • Ya
r:ıın: Louls Verneuıı. TOrlı:çul: Bur• 
han Feırıc • Teı: 40409. 

* sr.ıım :Iİ\"\TROSU E:lfhösü 
HÖLl1MÜ - Perşembe, Cumırteı 
,., Pazar uat 2ı de, anıcıı. Pazar 
15.30 dn \ \<;f,I KIZ • Yazan: JacQU• 
es Devaı. TQrlı:çesl: İhsan Boran, 
* GF.SÇLİK T}V \TROStl - 00-

n:R \OLU - Komedi 3 perde - Ya
an: A. A. Mllne - 'l'tlr.lı:tuı: M. Bu· 
rlan • Sahneye koyan: Avni DUUı;ll. 
Salı, Çar'11mba mııre 20.:ıo: Çarşam
ba matine te~ • Emlnöoü ör:rencı 
Lokalinde. 

* l'fll'İ !'US ON'llF.'l'J • n:n~ı \ 
A \'l'I • Büyük Opcrtt 3 perde. Her 
ııece 2ı de, Çarşamba, Cuınarteaı Te 
l'azar ınatloe saat a te n bcr l'a· 
ıtartr.sı . Tel: 4~369 * TJ, nuu Ru.ı:ı: Oprr•U - •Se· 
çim Arlfrab, Operet 3 perde, geccıuı 
ııaaat 2ı'de Makılm'de, cumnrtcsı, pır.
zar matine ı:ı te. 'l eldon: 43134. 

* KLl, l K SAITXE - Çarşıımba
daıı başkR her ı;tcc unt tam 21 de. 
Salı. Cum talebe mattne11 u Pa
zar mrıttne ıaat tam ı1·de CİNAYP.:l' 
\'AR - Plıeıı :ı ııer<le - Yazan: l're· 
derik Knott - Cevlren: Tevtılı: SadUI· 
lıh • Tel: 402i4. 

SiNEMALAR 

Ht'.\'OÔl.t.ı (;1Ht;T1 

Kayalıbay davasından 

çıkan davada reddi ha
kim talep edildi 

Kayalıbay davasında yalan 
şahadet etmekten sanık Şaban 
Civan ve arkadaşlarının muha 
kemclerlne diln lI nci ağırceın 
mnhkemcsinde dC\·nm edilmiş
tir. Davaya müdahil olarak iş
tirAk eden Danyat Kayalıbay 
reddi hftkinı talebinde bulun· 
muştur. Danyal Knya\ıbay red
di hakim sebeplerini bir hafta
ya kadar bildirecektir. 

Bursa'da bir üsteğmen 
intihar etti 

Bursa 15 CT.H.ı\.) - Z<'ki 
Öğüç adında bir lcvaz.ım üsıeğ 
meni bugiln beynine tabanca 
ile kurşun sıkmak suretiyle in 
t ihar etmiştir. 

Kore gazilerlmizde.n olan Us· 
teğmen Zeki Oğilç. kaldırıldığı 
h.atanede olmüıuıt· 
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'VAT AN 
~ 

~eziriazam Hafız Ahmet 
~o;~.~~~şa r n 1 n şehadeti 
l~•tdıı . ~dOncu Murat, sarayın bah ~esine kadar giren ;;~,;;;·;~;·di~ı~;;:·~ 
~tt Pcı u •ırada, Padiıahı müıkü l bir durumdan kurtarmak isteyen Hafız i 
\' ....... !~: iç kapının arkasında abdest alıyor, ölüme hazırlanıyordu ... : • •••••••• • 
~~q •··················•·····• 1 

" : Feridıın Fô%ıl TÜLBENTÇİ 
~ b lları d 
1 ~ n a Veı.irl 

l ·~e~ :asa'nın az.il 
~ hl et ıııak aşa ikinci 

l diae, •ınına gelmıs
~ t o arı llıyarıbckirde 
t re, P Ordu ve bil-

ı tbil ı aşaya dayanan 

Veı.irl hama haber yolladı, fa· 
kat Hafız Ahmet Pasa: 

- Başıma geleceği rüyada 
gördüm. Ölmekten gam çek· 
mem. 

Diyerek bu teklifi kabul et
medi. 

t 114rıııı~~~ tarafından 
' ~ıııa ı. Hatta ma- Harız Ahmet Paşa, divana 
~ •erıcıe baş Vurarak: gitmek üzere yo'a çıktı. 

il gayri serdar Sara)ın bahçesine girince. a· 

~!l'dı. Pad· ·ı . t ı. t sı erın aş ya6 muruna u-
•C«at etıs~ha da bu tuldu. İçeriye kendisini gilç a· 

l c':ı hıt 0 ınışler, Hüs· tabildl. Mührü hümayunu Yer· 
t dunun rnaı.sa serdar mek üzere doğruca huzura çık 

ÔQ lrıda b basında kal· tı. Sultan Murat, eniştesinin 
lııır ltklerf l~nnıuşıardı. yüz.ündeki endişe ve telişı gö

lt tar Ullan Dör- rünce: 
\ lt.)e lluıı 11 a;1ndan rcd- - Haydi git, Hafıı:. Allah se 

t tde~r d ırsat bilen ni muhafaza etsin! 
~ a d!rnı 11 e VUfıyetıer- Dedi. Hafız Pnşa kıyafetini 
~~ boıııı ardı. Anado· değiştirerek 'Ü'sküdara gitmek 

llbuıa :ustu. Ocak· üzere bir kayığa bindi. Bu sı
);~ 'ahta 81°nnıcterı de rada erbabı kıyam da sarayın 
~ 11. lstan~ayetine se- ikinci avlusuna kadar girmlş-

l>aşa 1 Ulda hulu- ti. Bağırıp çağırıyorllr, ağız
tdıı' 5Yanı gizJlce lanna ne ge'di ise söylliyor'ar 

~ na ~,.Cunkij Sada- p d' h · t' ı d ""'h .. ı\:.on"ı "lldısini ı•yık ve a ı.a ı ıs ıyor ar ı. n ı a· 
ı • trı k " )'et Dördüncü Murat, Ağalar 
~a n '\'\>et a arna llıis· kapısı önünde bir ayak divanı 

dtylet :e ta ip o • yaptı. Iısilcre sordu: 
~ , l usa başınıı - Kullarım, nedir muradı-

l)ı b nız? 
... anatınd Asl'er Hüsrev Paşanın az.li-

~l.h lıııe)d a 1stan- ne sebep olan Veıiri ham ve 
t~ tr, l)rınında top- diler. Eğer talepleri yerme ge 

ıı lcteıı1 aklanmış ar arkadaslannın baş!annı iste-
!liisah~rı:ıe hulun- diklerını bağıra bağıra söyle· 

"' n, on yedi Urilmczse, ba•ka bır cıehzade· 
h """ı 'd ~ ~ 0 Untar ı amını nin icllsına kadar gidecekleri· 

lı ~ Işı ın aMasın- ni de imA ettiler. 
~lf;ı l\hsı otan Ve· - E bette \Crirsiz. Yoksa is 

ı.~ah>'a met Pasa. başka türlü olur. 
>,,-cıa ıı F.:rendi Def Dedıkr. Padi•ah, IJ'I gözü 'ııı asa . , ~ 

k t?ınd ' Yıne Pa- dönmüş insanlara soz diıılrlc· 
:.a\lfe ~~ Yeniçeri miycceğini anlayınca ıçeriyc 

lr ıie "•tde ınusahip girdi. Bu sırada Jsyanı giz.licc 
) ıı kaııa 11 1

' teşnk eden Recep Paşa, sureti 
\': ltece~ı~. biraz haktan görünerek Sultan l\Iu
ltd ~el'ile Paşanın rada nasihat etti: 
~ ı. f& r de isya. - Padişahım. dedi. Bu mil(· 

t 4ıı ?ııı bt•nın tlçlin- sitıerl teskin lazımdır. Eğer 
-~ \'c~~cl a\' usu ben kulunu da isterlersı: ver. 
> r a bastı Bayram Kul efendisi u~runa kurban o· 

~ e laktaıı rıııncııya Jagclnüştir. F. ascn ve::-mcZ5en 

atagelmişlerdir. Bir kaç ben· 
deniz gitmek He bir şey olmaz. 
Ama, Hak saklasın bu huysuz
lar le kın olunmaz ise, ah\'al 
müşkUI o:ur. :-<izamı devlet bo 
zulur. 
c ultan Dördlincü Murat, o ta. 
rihlerde henüz. çok genç \'e tec 
rübesizdl. BostanC'ıba~ııı i.ts· 
küdara yollayarak Hafız l'tışa· 
yı çağırttı. Bostancıb:ısı vez.iri 
izamı yo'da bulup 3lıp gctır
mişti. Fakat Padişah, S~\'gı i 
vez.irini vermek istemiyorrlu. 
Bu cesur, kahraman \e ma Q. 

matlı ihtiyara bir !Orlli kıya
mıyordu. Son bir çare o::ırıık 
.kapıları tekrar açtırdı. Taht3 
çıktı. İki sipahi \'e iki Yeniçeri 
olmak üzere dört zabit çağırdı. 
Kanlı tasavvurlarından vaz.geç· 
melerini oyledi. Fakat dinle
temedi. Asi'er: 

- Devletine bedhah'nrı \'t'r· 
melisiniz. Yoksa bu deryayı bl
payfının çekilmesi mümklin de
ğı'dir. 

Sözlerini sarfeltiler. Bu es
nada veziri iiıam iç kapının ar 
kasında abde t alıyor, Padişahı 
bu müşkül durumdan bizzat 
kurtarmak için ölüme haıır!a· 
nıyordu. Sullan .Muradın söz· 
!erinin kar etmediğini görün
ce daha fazla beklemedi. Pıı
di~aha yaklaşarak: 

- Hezar Hafız kulun yoluna 
fedadır. Ancak bunu rica ede
rim ki beni sen öldürlme. Bu 
zaliml~r hununu nahakınıı akı 
tarak Eehit etsinler, beni Üs· 
küdara defnettir, yetimlerime 
inayet buyur. 

Dedi. Yer öptilkten sonra 
besmele çekli ve Ayeti kerime 
okuyarak asilerin üı.crinc doğ· 
ru yürüdü. Hadcmei hassa ~öz 
yaşları dökü~or, Sultan l\Iurat 
da ağlıyordu. Hafız Ahmet PaJ 
şa döf:lise döğüse şehit oldu. Ah 
met Paşa iyi bir asker. kıymet 
li bir devlet adamı, olgun bir 
fairdl. • 

İsyanın bundan sonra~! ımf
halarını, öniımtiıdeki paz.ar sa
yımızda y;ız.acağım. ~ lı """ içi, do ohdu. E•llfon"'I"' dohl 

Uney kutbuna yeni bir 
~~~-~.f.~ri heyet gidiyor 

t bu • ·························: 
~ havalinin maden zenginliği hakkında İ 

;··········· tetkikler yapacak i , ... _ .... . 
a ·veı i ••• •••••••••••••••••••••• 

., ~~ tıık eten tel· 
lt l blllla Anııırıka. ..

lldernı >"eni bir 
tı.ı lıi)'ord eğe karar 

~1~udd~t ?ıde. 
trı k , l\utup 

~-~ tt e o ın 
'trde ıızınııği hın· 

b ak. 
C llhınacak-

bt4et l<ııtbu 
~ 

1 
~etı ey et g~a ıim 
ııı erızı h onder

tt lıı., baık epsi A-
~ bl""~ de an'ığında 
~ • ·ıınıılola tık
tr )11 e be~ ay 

~ llkı:tııııtı. İlk 
~et de ııı~den iki 

' \'asıt ~leyet-
~trı a ar da 
·.:"l'll k dardu 

ıı ı l•ıden ncu se-
l la 2 ı:cnı~lirek. 

~ ltıııl')•reaı aı. bır 
~l ha Vardı. 
.-,~~ı, ıtıu~aı ~ındc 

{ı ~ ~t Cıı ılın tct. 

ıe'oirıııy ~Y ~ut
bt~et lll11 1 tozuı. tt )01 949 da 

it <: 330o a ~ıktı 
' '~tıııer ki§lden 
~ •• llıı arasında 
.. .,._ -ı:\ıı' iazete 1 

ı;'.'ll. e tıetni c ler 
~ t r bı Ye hin 

b e ~lltı::aç kıs· 
~ 'ıı:·~ı t Yaptı. 

~ liıı liıerın~Y)'ıırc. 
, l ~ tıı h e iki 

'bıı eyet 3 
~.'t>') ~\'aliy G Yıl 
~-..ıtıı ah e git-
~ ~ıta t•dı:ı ltobert 

. \' a her Olduğu 
~t )ecelt ~Y Yer. 

~ 'ltııı er hi r, bis· 
rll) 1 bir ç bozuı. 

Otdl2. kllpek 

' tt erı h 
~ teıııııeyelfor • ı t ev. 
9 ·~aı.:Uc.ikler 

1 L "'ili 
"~ •ıcdef ı:ozc 

Ctııı l3\erı daha 
t) ı.. dlr lk 

llıt <\Ut ' • 
r~lr lu ~ı> ha· 

. lla hahrnin 
a\'au. 

Hundan e\'Vt'I be~ defa Güney 

de birçok kıymetli maden b:ı
lunduğu tahmin edildiğind .n 
bunu bir an evvel bularak is· 
tirade etmek isleniyor. Askeri 
hedef atom bombası için lfi· 
zumlu olan uraniyum maden· 
!erini ele geçirmektir. Flföaki
ka Kutup hava'lsindc bu ma
den:erden de bulundu:u tah· 
min ediliyor. 

E skiden Kutup ha,•alisine gi-
denler dünya i'e alakala

rını keserlerdi. Bunlardan u
zun mliddet haber a:ınmaz. gi· 
dcnıerden mühim blr kısmı 

'f 

Kutbuna gldt-n Amiral llyı·d 

geri dönmezdi. Şimd i iş değiş
ti. Kutuplara gidenler hcrtilrlü 
teçhiıatı birlikte götürtiyorlar, 
Meta kiiçük bir şehir kuruyor
lar. Burada elektrik \'ardır, ısıt 
ma vasıtaları vardır. Radyo is
tasyonu vardır. Radyo vasıtuıy 
le dUnyada olup bitenler öğre· 
ni'dlği gibi hergOn bir rapor
da veriliyor. 

Kutuplarda hava kuru ve 
sağlamdır. Fakat soğuğa ta
hammül etmek için gidenlerin 
sıhhatinin yerinde olması IA· 
zımdır. Kutupla mikrop yaşa· 

(De\·amı Sa: 8 Sil: • de> 

i?\EK SAG.\N '1'11,0JZ - l'ıl , G. :\1. Stiidyosunun genç yıldızla· 
rından J ane Powell sYedi Kardeşe Yeıli Gelını. adlı son fıl· 
minele bir çiftçinin km rolünü oynuyor. Jane Powell'i bir din· 
ıenme Anında, bu lllm için tiidyoya ı:etirilen ineklerden birini 

sağarken görü} orsunuı. 

İkiz eoeuklaı• 
..:> 

ı -\,i~;;;;;/arak 75 doğumda bir ikiz 
çocuk dünyaya geliyor 

. - - - - - . .._,,._,._._,.. . - - - - ---. ----- . 
g on zamanlarda ikiz doğum 

\'ak'alan çoğalmıştır. İkiz. 
çocuklar tabiatın güzel bir he· 
diyesidir. iki çocuğun ayni za· 
m:ında büyütülmesi anne \'e ba 
l>alara daha fazla yorgunluk 
\'ermekle beraber, eınek yekunu 
muhtemelen bir kaç sene ara 
ile yetiştirilen iki çocuktan da· 
ha azdır. Çocukların ayni yaş· 
ta o!nıaları ayrıca birbirleri· 
ile daha iyi arkadaşlık etme· 
!erine de nsile olur. 

1kiz Çocuklar iki fürllidür. 
Biirnci tip, bir yunııırıanın il· 
kahı mute:ıkip ikbe ayrılması 
suretilc meydana gelir. Bu tip· 
Jer h:ıkikl ikiz.lcrdlr. Cinsiyetle 
ri ayni olur, bil'birlerine çok 
hemerlcr, hayatlarının muhte· 
IH sarhalarında birbirlerinden 
ayrı da ol~alar ul\I benzerlik· 
!eri Ye şahsiycllerindeki ana· 
hatları ayrı kalır. 

İkinci ne\'İ iki'Zler birbil'leri· 
ni mliteakip iki ayrı yumur
tanın llkahı sure ile meydana 
gelir. Bunların birbirleri ile 
b11.nzerliği ,.e umumi milnase· 
netleri iki karcleşten ileri git
mez. Hatta aHı babalardan do· 
ğan ikiz. kardeşler de t~pit o· 
Junmuştur. 

Cemiyette ikiz doğum ihli· 
maileri de şavanı dikkattir. 
Muhteli! memleketlerde yapı-

lan i~tatistiklere göre. vasatt o· 
!arak 75 doğumda bır ikiz. ço· 
cuk dunyaya gelmektedir. Ba
ıılarınca beslenen kanaat hi· 

Ada iskelesi 25 metre 
uzatılıyor 

Sehir hatları gemikrinin toi 
naj itibariyle büylime·i, buna 
mukabil Ada iskelesinLn etra
fının kum~al Ye kayalık olması 
do!ayıslyle Ada i ke!esinin 25 
metre daha uzatılmasına karar 
\'Crilmlş ve dilnden itibaren i.n· 
şa faa~iyeline halşanmışıır. 
Reş adet kezon llzerinc ter

tiplenen iskele Türkiyede ilk 
tıııbik edilen sislemdiT, Dışan 
ela dökii!iip bilAhare yerine ko 
nan iskele, maliyet itibariyle de 
ucuza çıkmaktadır. 

İskele, 15 haziranda bitecek
tir. 

r 

lüfına babanın srüçlü kuvvetli 
bulunma ı ikiz çocuk doğumu 
ile münasebetli delildir. Ai· 
lenin içtimai durumu \'cya re· 
fah se\iycsi de ka)da değer 
lıir rol oynamamaktadır. Bazı 
hallerde ırsi olarak ikiz do· 
fium ihtimalinin daha faz.la ol· 
duğu !?Örülmüştür. Bunun.a 
beraber, 75 te bir nisbeti ik· 
lim ve diğer hususlardaki bü· 
tiln farklara rağmen istatistik· 
!erin tutulduğu bütün mem!e
ketlerde caridir. 

Üçilz doğum. vasati olarak 
562 de bir ihtimalle vuku bul· 
maktadır. Tamamen tesadurt 
olan bazı hadi~clerin bütün 
cemi~et için miltalaa olunduğu 

zaman matematik formil!lerc ı:i 
rebilmesi dikkate şayandır. Bu 
riyazi münasebet daha da ileri 
gitmektedir. Arni istati:.tikle· 
re atfen dordUz.!crin dofum ih· \ 
timali 421,870 de bir, be;iz.Je· 
ıin ise 31640.625 d~ birdir. An· 
cak. üçüzlerden yukarı, çıkın· 

ca bu kadar ~avrunun bir kisi· 
Jik ~ere sıkışarak ~ine bir ki· 
~il·k gıdayı payl:ı•mak üıerc 
nı>şvil nünıa bu'ma'arı icap et· 
ıınektedir ki. bu da ekseriya 
mümkün olmadığından çocuk· 
lar yaşamanıakladır. Tıp 
'tarihinde yaşayan altızlar gö· 
rülmemiştir. Beşizler ancak bir 
nesil boyunca bütlin dünyada 

"bir kaç tane ı:örülür. DördUı· 
''e üçüzler ~ ukardaki formül· 
lcre :ı akın miktar' arda doğar 
ve yaşarlar. 

Beled iye otobüsü bir ka
dının ölümüne sebep 

otdu 
Mehmet ıı idaresindeki 787 

p'Akalı Relediye otobüsü S~· 
!iden geçerken VCTjini Gündi
ı;ar'a çarparak a~ır surettı- ya 
ralanmasına sebebiyet vermi•· 
lir. Verjlni kııldırıidığı Şiş'' 
hastancs'nıie ölmüştür. Tahkl· 
kata başlanmıştır. 

Bir fa lcı yakalandı 
KaragilmrUk Türkisıan ~o· 

ka~ında Vaslllki, Kemerhur
gaz'da bir kahvede fala bakar .. 
'ken yakalanmıştır. Sanık hak
kında takibata haslıınmı•tır. 

•Teşekklir ederim, iltifat edi 
yorsun. :Böyle §eyleri seyret· 
mrk insanın ı:ön!Unü açıyor.• 
Sonra arkada~ının kolundan ı;e 
kerek içeri dükkfına girdiler. 
Guy, bu eldivenlerden bir çift 
sardırarak Miriam'ın oteline 
yollamaları i~·in satıcı kıza ta· 
limııt verdi. ' 
Kız •Bir kaTt yazmak iste· 

nıez. misiniz, :ııösyöh dive sor 
dil. 

eIIoyır, lüzum yok. Benim 
g5nderdiğlmi anlıyaeaktır. • 

Dışarı çıktıkları uıman Dwor 
işnreı kin gülerek ıDenıek yeni bir 

Dworkin'e •Nasıl, ~unl:ırı zafer kaznndın.> diye alay eııi 
ğendin mi?ıı diye sordu. onunla. ıTebrik ederim. Ame· 

cÇok.11 Cuy·ın sorduğu su· rikalı mı. İngiliz mi bu sefer 
aıe cevap vermek için içlt1e düş kih . 
tüğü buhrandan kurtu'tnak i· o-Amenkalı.11 
çin gerçek bir gayret gö~terdi • ~eşke ben de Asık olabll· 
ği belli oluyordu. cÇok sık. cid scydım. 1ns11n aşık oıu.nca dlln 
den büyilk bir 'lC\'k sahibiym1$ )'ada olup bitenlerin hepsi 'ız. 
bunu yapan. Sen de iyi şeyleri geliyor. Müthis bir rahatlık 
seçmesini çok iyi biliyor&un bir bakıma.• 
ya.• .sana lı&ık olduğumu söyle· 

; 

s-

1 BiNiNCi YILDöNOMONDE 

ibn·i Sin3nın felsefe i 
r Abdülbaki Gölpına rlı 'nın 
bundan önceki , i bn·i Sini• 
yazı ı 9 Ala~ ıs tarihti sayı. 
mııda çıkmıştır.) 

İslamda felsefe, 5ınırların ge· 
nişlemesi üzerine başlamış

tı. Eme\·ilerin son zamanların· 
da başlıyan tercüme faaliyeti, 
pchle\•iceden ve Yunanca'dan 
Arapı;aya bir çok c.<ierlcr ka
zancı ırdı. Tt'!rciimryle beraber 
te!if eserler de yazılmaktaydı. 
Abbasoğull,arı umanında bu 
faaliyet. büsbütün arttı ve doğ
rudan doğruya Efliltun ve A· 
rislo'nun fikriyatı, bir yandan 
da i kenderiye mektebi tara
fından tem il edilen Yeni EC· 
Jlituneuların düşiinceleri, İs!&· 
mileştirilerck bir İslim felse
fesi meydana geldi. Fakat şu· 
nu bilhassa kaydetmek gerek
tir kl İslam fol efesi. İslamın 
blinyesinden doğmamıştır. Ke· 
şif \'C ilhamı, yahut nkıl ve 
mantığı esas olarak ~abul e
den filozo!lar, !elscrı mesele· 
leri, )alnız bu kılavu~la hallet· 
me)e uğra ıp kendilerine aıt 
bır sistem kurmuyorlardı. On
lann bütün cehdi. Yunan !e:· 
selesini İ•IAmi'eştir:neK ''e di
nin csas'arını, o bakımdan 
tevil ve iuıh etmekti, Bıı yiiı
den elimizde, İslam klsl"fesi 
diyebi'eceğlmiz tek ~"Y. )alnız 
Kellim bilgi idir. KC' amcıl:ır· 
da. Yunan felsefesinin mclod
larını alıyorlardı, fakat bu 
metodla, fclse"fcye 1-.ır'lı dıni 
savunmaktaydılar. Ha!buki İs· 
Jfım reısere~inde esa~. l·lıim di
ni değildi, Yunan :fcl; •fos:ydl. 
Bu fc'sefcnln, idealist bir te
:ı:.ahU rU olan tasavvuf bilr, a)· 
nı kaynaktan gelışnıeclc.} di. 
Şihabeddin Sühreverdi-1 MaktOl 
(ölm. 1191). pek haklı olarak, 
serçek yolculuğunun, Yunan 
\'e lrıın'dan feyiz a'dığını, Yu· 
nandan. tli Fisagoriler \'llsıta
siyle ge'en neşetin, Ahdullah-ı 
Tüsteri (ölm. 896) tarafından 
İran'dan gelen neşenin de 
Bayezid·i Bistfıml (ö m. 874), 
Hliseyn • ibn·i Mansur (ölm. 
922) ve Ebul • Hasan-ı Hara· 
Uni (ö!m. 1033) tarafından 

tem •1 edildığini sö~lcr. <Mec· 
mfıntün fil Hikmet-al - İllihly
ya, Henricu ... Corbın) (neşri. 

İst. .Maarif Mat. 10~5, S. 502 • 
503). 

B iitün bunlar dlişliniilrC'ek ı:ı· 
tuna ibn-i Sinl'nın. ken· 

dine ait fel•efi bir si temi ol-
duğıınıı iddia etmek zorlaşır. 

o, Muallim-! E\'\'el denen Fa· 
rfıbl'den sonra Muallım·i Slnl 
olmuş ve bir çok esa~Jarde, \'u 
nan fcl~efcsine sadık kalmış

tır. Hatta bu ylizden ibnir -
Ri.ışd (ölm, 1198· onu, kendi 
duşünce'erini söylememekle ve 
daima Ke!fım bilgisiyle Iilozof· 
lar arasında yürümekle kınar 
ve kl'ndi clUşlinC'esinl, ancak 
•Hikmet al - Maşrıkıyya. aö'ı 
kitabında $Ö)liyeblldiğini kay
deder. 

Orla çağrla mevcut olan, hal 
ti R, Bacon (ölm.1204) tar.ı
Iındnn da gönilen hu kitabın, 
bugün, manlc cf elimiz.de ka· 
lan kısmı, yalnız ön ~özıl V" 

mantığa ait bir kısmıdır. İbnlr 
- Rlışd ve İbn-i Turayı (ö m. 
1185) lbn-i SlnA'nın. bu kit.ın
ta, varlık hirllği inancını mu~ 
dnfna etliğini söy erler. Vnrlık 
birliğı, ilkı bir tenkide tabi tu. 
tııhır a, yaratıcı kudrr.tin, bil· 
gl ve anlayış sıfatını, yaratıkla
rın r.n olgunu \'e üstünü elan 
insanda kaıenması ve sıfa lla 
zatın, aynı oluşu kanaatine 1,:ö
re matcryailzme pek yaklaıır. 

.. 
Yazanı 

Abdülbaki Gölpınarh 

Hele bazı sufilerde gördüğü· 
muz, baz.ılarında da sezdiğimiz 
gıbi ruh. ce.~rdin bir manası 
uyılır, ölen adam, o'gunsa, bil 
gisinin miıccrred mana oiup 
bilenlerden 1.uhur edeceği, cc
sedinse, yeniden alem polasın· 
da karılacağı, böy ece a'emln, 
daima Adem. ademin de Alem 
olduğu inancı dn buna eklenir
se esas itibari) le de matcrya-

Jiımle kaynaşı\'erır \'e misti ıım, 
bu çe~it vaı lık birliğinde, 
ancnk eski bılı:inin meydana 
getirdıği kalıp!asmıs köklerde 
kalır. 

İbn-i Sina'nın bu kitaptaki 
iikirlerı nelerdi? Ön sözde, b'.l 
yük bir saygıyla Yunan filo
zoflarından bah etmekle l>e:n
ber onları kınadığı ve bıına 
karşılık, Doğuluları övdugıi 
düş'inüııir e hıç ıiphe yok ki 
bu kitabın metafizik kısmında, 
Yunan felsefesinden ayrılıyor
du. Doğulularla, Rudizmle, Ma· 
ni diniyle \'e bu münasebetle 
Hristıyanlıkla dn karı~mıs olan 
Hint • Jran fe'sefc inin mlimcs 
si!lerini mi kostcdlyordu, yok
~• iddia edildiği gibi )'eni E!
lrıtuncuları mı? Bu cihet hak
kında k<'sin bir söz söyliyemez· 
sek de her halde. İbn-i Slna'nın 
bu e eri, Aristo felsefesinden 
ayrı bir sistem kurmaya çalı • 
tığını gösterir. Ne yazık ki yi 
ne Ari to reı~errsinden a)TI 
bir !e'sefc kurduğunu isbat e
den • nl • Jnsl!o adlı büyük ki· 
tnbı da. Mes'ild-ı Gaz.nevt'nin, 
Isfahan'ı zaptındaki yağmada 

kaybolup gitmiştir Ye bize, 
~ alnıı bu çe~il bir rivayet kal· 
mıştır. 

Bu iki kitap, elimizde olma
nı:(\)a beraber lbn·i fü. 

na'dR orijinal fikirlere tesa~Ü{ 
etmek, daima milm)J!lr,<hir. 
.Mesela, felsefesini, • dlişllnU> o
runı, şu halde varınlP cllm'2· 
siy'e ifade eden \'e skolA~tik 

felsefe> i ve septizmi asan De· 
'kart'ın {ölm. 1650) fıkrlni, 

İbn-i Slna'nın •SlCA· sında bu
luyoruz. lbn·i SlnA, bu kitapta. 

insan drr, kendi varlı~ını hi!ir 
Ye bu husustaki bilgisi, ııbit· 
tir. Pakat \'arlığını bilmr.kle 
beraber harici uz.uvlarının, da
hili uZU\'lnnnın mevcudiyetini 
isbata ihtiyacı yoktur. Jlatta 
bu 'arlı~ın. uzunluğunu, enli
lığlnl, derinliğini de isbat et· 
meye llJzum görmez. Bir an , 
elini, yahut ba ka bir uzvunu 
düşiln c. varlığından bir cüz'ü 
dü~ünmüş o~maı. ı:linkU varlı
ğı, hamhaşkadır. HattA insan, 
kendi ur.uv'arını görmese, tut 
ma!a ve se!inl duymasa uıuv· 
hırını bllmez, fakat bu bil"i· 
sizlikle beraber yine de ,·er-

lığını bilir.• (Şifa, Tahran ba• 
sımı, C.I, S. 363. Hulrısa) gö
rülOyor ki Jbn·i SlnA'ya göre 
bilginin temeli, insanın, kendl 
var ığını bilmesidir. İşlirAt ad
lı kllab·nda da bu fikri S3YU· 
nan hakimin şu görgusünU, 
ilk önce Garp Alemi anlamı& 
''e Dekart'dan evvel, Şifiı'nın, 
hiç olmazsa bu kısımlarının 
Utince~·e tercüme edilmiş ol· 
ması ihtimali ortaya atılrnı5tır 
ki Guil aııme d' Aııvergne 
(ölm. 1249) da. bunu bilha~sa 
ıikrcder. 'Fakat bu, Dekart'ın, 
metoduna esas olan fikrl İbn-i 
Slnli'dan aldığını kesin olarak 
;i~bal etmez, çünkil akıl itin 
yol birdir. Fakat fikır bakımın 
dnn fbn·i Sina'.nın, Aristo fel· 
~re~inin bütün kuvvetiyle ya· 
şadığı bir devirde, ondan ay· 
rılclığını \'c zamanına ııöre ger 
çekten de yeni ve müsbet bir 
fikir olan böyle bir fıkri ileri 
sıirdüğünü isbat eder. . 
Filozoflara n felsefeye dUş

man o'anlar. umanında. 
!el•efeyi ve ileri görüşii tem
sil eden !hn·i SinA'ya kafır de 
mişlerdi, hatta lsUım Ic'sn!e
sini yıkan \'e bu fe sefenin, 
mlisbct bir hn'e gelmcyisiae 
lmil olan Gauiıli hl'e bu fikre 
taraftar giSrünmUştu. 1bn·i Si
na. blitlin bu kınamalara. ·Be
nim ııibi bir adamın kftfirliğl, 
övlc kola~· bir şey clP.ği!. Be· 
nim inancımdan daha cağlım 
inanç o'nmaL Bu devirde, be· 
nim gibi bir adam bulun~un ,.e 
o da kAfir olsun. Su halde h'ç 
hlr :ı:.a'l\an, yer yüzünde hir t"k 
'Mü~lUman bile yok~ mdllnde
ki Far ça bir rubAI ile cev:ıp 

,·ermicti. Yob37lıl!•n hakkı \'ar· 
dı Ye bu, garip bir ~ey de"'ıidl, 
tek o'ay da sayılamazdı. Clin· 
kü onların diişUnccslne a> kırı 
ve i'eri bir düşünccve nhip 
o'an herkC's. on'arca kafırdl. 

lla'k da bu büyük ~öhrc11. 
mıı alla tırmada gecikmedi. 
hlAmda Ali ve C'lıfcrüs • s·
dık'dan sonra hakkında, 11\·dıır 
ınıı sözler ıı1iylcnc'1, krnrl'~ine 
uvdurma kllanlıır ı~nad cdi'Pn 
büyUk adem, hic !fiPh" :o,ok kl 
İbn·i Sinlı'dır, Ona ııit hikA~e-

<?'!'. mn a'lar ol)'!anu~uı ~er· 
\er, halk erımnd :ı ividt-n iyi• e 
\'ayılmıcotır. Bu clıı ııarip bir 
~ey Ö<'~ildir. tünkll fuUııbet dil· 
!IÜncrvr. uhip olmıyan toplu• 
hık. bü..,Uk adam'an elbette 
Tıınrı'aııtı'"lr. Ancak ı!arlp o an 
bir ~C'v. Tilrkcn hiç bir cözU 
o1mıv;ın ibn·I Slnfı'ya ait bulun 
m1'·an 

Dfişcnbih ırnbl gilnU gitme 
"rka 

Ne yekşcnblh ne cum'a günü 
Garba 

Scşenhlh çh 11enl>lh ı:unil 
rlnMr 

Şimlle gitme ey hulku ıtrln 
ylır 

Cen(ıba kılma pennenbıhte 
ııh-yct 

Kılıptır Bu • Ali böyl \B• 

11lnet 
nazmının, hem de naz.mın için
de de lbn·I SınA'dan ancak bir 
rivıı> rt oldu~u açık' anmasına 
rıı~mt'n İbn·i SlnA'ya mal et· 
mr.k ve hunu hilı:i arlına yap
maktır. Halbuki İhn-i SlnA'nın 
ri a'r erinden biri de. nl\cQm 
bilgisinin, yani bu hilı:;lden hU 
kUmler çıkarma kanııa•tnln 
uydurma ve asılsız oldutun:ı 
dairdir (1 ), 

Cl) İhn·I SlnA'nın ,.~erleri 
için, Türk T arih Kurumunun 
cıkarc' ı lh İbn·! !'lnA'dn .• O man 
F.rkln'ln ~·a11sına b:ıkınıı: son 
kıııım, ~. l - 1111. ................................................................................. 
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meclim ki.• 

«Söylemene !Uz.um yok ki. ln 
"sanın durup dururken böyle 
bir şey yapnıağa kalkması baş 
ka bir sebeple iz~ edilemez. 
Guy sen bu sefer iyice abayı 
yakmışa bcnziyOT.sun .• 

Guy birden mevzuu değişti· 
rerck cKamın acıklı mı?• di· 
ye sordu. Dworkin'ln :'ıtiriam· 
Ja olan el'lli münasC'beli fücrin 
de daha fazla durması bir takım 
başka sırları da ortaya çıkara· 
cak. onu müşkUI mc\ kide bı· 
rakncak gibi gelmişti. 

ıBiraz.:ıı Dworkin onun sordu 
ğu suale ce\•ap vererek, eski 
mevzuu bir k~nara ııtmışıı. 

JJUyUk opera meydanına u· 
lıışmışlar. Grand Jıotel'in yanı 
na \'armıştardı. Guy bir lokanta 
bulmak iimidiyle etrafına ba· 
kındı. Sol tarafta Amerikallle· 
rın kendilerine r:elen mektup 
ve pakeılerinl aldıkları Ameri 
can Express binası görUnüyor 
du. Er~eç \'atandaşl:ır tarafın· 

lcme'i bence.ıı 
O sırada )'anlarına biraz pe· 

ri~an givinmı$ bir genç uklas 
tı. ıPara dcğışlircllm. Ameri
kan <tolarları bozuyorum.» diye 
mırıldandı. 

Guy srsıni çıkarmadan :ı;ürü 
rnesine devam etti . 

T'>ellkanlı lylct' yanları.na so 
kulmuştu. «Finılarım çok İ\ i· 
dir.ıı diyddu. ıKaç do'arınız 
Yars:ı boz.arım.• 

dan çe\Tİleceğlnl bildiğinden (\ Guy b:ışını sa'lıyarak ihtiyaç 
tarafa doğru gidıp huzurunu ka ları olmadığını an'elmağa ca· 
çırmak istemiyordu. Hemen 1• lışlı. Karaborsacı .. yan~arından 
Jerilerinde dünyanırı en rnuhle ayrılmış, sokağın o!ekı başına 
•em binalarındrm biri olan Pa giderek ) eni turist er kollama 
;ıs Opera binası duru.}ordu. ğa başlamı~•ı. • 
Dört bir Yanını çeviren muaz· •Su son ay zarfında h ç sor 
ıam heyk~lleri se~Te koyuldu. marlıys:ı o.n .defa para boıme\•t 
Operanın yanında kırmı:ı:.ı kır teklif etmı•tır bu oğlan. Halbu 
mızı otobüslerle dolu Reaumur ki hiçbir ~cfrrlnde mete!ık boz 
caddesi 11zanıyordu. O taraf· durmus değilimdir.• 
Jarda !•terine yarar yemek viye Soka~ın karsı tara!ına geç· 
bilecekleri bir yer yokıu. ita!· meler! gcrekivordu. Bu isi ya· 
yan caddr ine bir ı:öz attı. ora· parlarken yıldırım ~ibl ııeçen 
da Altın Horoz lokantasının ko bir taksinin altında kalıyorlar 
caman ilAnı görünüyordu. dı az kaldın. 

«Xe dersin buraya gidelim r:uy .cenevrede ne ,apmam 
mi?• tA:ı:.ım, sunlorı bir defa daha an 

<ıl\liikemnıet. Kendine göre lnt bakalım .. diye arkndaşının 
çok güzel yemekleri Yardır bu kolunu tuttu. 
lokantanın. Ben de epe)dlr bu D\\orkin herıevi inceden ince 
raya ge'mem:ştım.n ye bUlUn te!errüatına varınca 

«Beninı de 6~ le karnım acık ya kadar ın'ıttmağa koyuldu. 
tı ki sorma. Şöyle kanlı kanlı UçağLn Cene\Te hava alanına 
kalın bir bürtek burnumda til in:şindcn soırra ynpaca~ı her 
tuyor. lnsan 7.aman zaman höy şeyi teker teker ona izah edl· 
le ziyafC'UP.r çekerek canını bes yordu. <De,•amı var ) 



-· VATAN -Sağlık bahisleri 
~ -Hindi Çini'de vazivet 

~ok gergin 
Yirminci yüzyılın f 

bir hastalıgı 
Yazan : LOKMAN HEKİM ........................... 

~·········· · · ·· ········· · . • • • • • Fransızlar, milletlerarası cephe kurulmadıkça muvaf- : y irminci yüzyılın bilhas.a se· 

i fakıyetl i mukavemete imkôn görmüyorl.ar 
. 
• 

hirlerde ya~ayanlara mu
sallat olan bir hastalığı \'ar· 
dır: Kabızlık. Bundan şikayet 
etmeyen pek azdır. Kabızlık, 
bilhassa de\·amlı kabızlık in
sanlar için çok zararlıdır. 24 
saat zarfında barsaklan \'azife. 
sini h:ıkkıyJe yapan insanlar 
uzun ömürlii olurlar. Buna mıı 
kabil 2, 3 halta 8, ıo gün tabii 
ihtiyarını defedemeyc>nler bir
çok hastalıklara tutulmak teh
likesiyle karşı kar~ıyadır. 

............................ 
F ransada herkesi en ı;ok 

meşgul eden Hindiçininin 
durumudur. Buradaki vaıiye· 
tin fena olduğu biliniyordu. 
Fakat Dlen Bien Fu'nun mu
!kavemeti, Cenc\Te konferan· 
sının toplanması hükumet 
mahfillerine ve halka ümit \'er 
mi~ü. Cenevrede ateşin ke· 
.silmesi iı;in bir anla~maya 
varılacağı tahmin ediliyordu. 

Bu tahminler doğru çıkma 
dı. Müstahkem mevki 56 gü..ıı
lük muka\'emctten sonra tes· 
lim olmağa mecbur kaldı. Di· 
ğer taraftan komünistler a
teşin kesilmesine \·e bir an· 
~asmaya yanasmıyorlar. Bu va 
ziyet yilzünde.n şimdi her ta· 
rafta büyük b ir kötümserlik 
!hüküm süfmeğe beşlamıştn". 
!Kabinenin Mecliste ancak 2 
ırey fazla ile itimat kazanması 
ıbu kötümserliğin derecesini 

-:österiyor. Ş imdiye kadar hiı 
lkumeti tutan mebuslardan mli 
~im bir kısmı aleyhte vaziyet 
almı~lardır. 

pransız mahfıl:e.ri Fransa-
nın Hindiçinide yalnız 

l>aSlofia komilnistlere karşı ko
~·amır•cağını söylemekte, an· 
laşma olamazsa Hindiçinide 
bütün mllleılerin iştirakiyle 
bir müdafaa hattı vücuda ge
terilmesini iierj sünnektedir. 
Fransızlar Hindiçini.nin ko
münistlerle aralarında taksimi 
fikrini de müsait karşılıyor· 
lar. Fakat komünistler buna 
yana~mıyorlar. Bu;ıJat'Ln bü
tün llindlçiniyi ele geı;irmek. 
<ıradan Endonezyaya aUamak 
,.e Batıya doğru yayılmak is· 
tedikleri anlasıtıyor. 

Bugünkü vaziyet bilhassa 
Hindiçinideki Fransıı.lar ara· 
sında büyük endişeye 6ebep 
olmaktadır. Dien Bien Fu'yu 
ele g~iren komünistlerin bu. 
ıradan Hanoi istikametinde i
lerlemeğe basiamaları bekle· 
zıiyor. Bu şehirdeki Fransızlar 
~imdiden işlerini tasfiye ede 
ırek Güneye gitmeğe baElamış 
lardır. Hemen bütün Fransız 
lar ailelerini yola çıkarmışlar 
dır. 

D ien Bien Fu'nun dil tüğü 
Hanoi'lde ikinci dünya 

harbinin Afmanyanı.n teslim 
olmasiyle neticelenmesi mü
rıasebetiyle senliklere ve bü
;yük bir geçit resmine hazır· 
lık yapılırken haber alınmış
tır. Bunun üzerine şenlikler 
:eri bırakı1mış,tır. Geı;it resm i 
yapılmış·a da bunu anca}: 
nıemurlaT ve re mi şahsiyet· 
ler scyretmi7. halktan biç 
ikim~e bulunmamıştır. 

Bir Fransıı gazetcsi.ndt>n 
naklen yayınladığımıı harit:ı 

IHindlçinide vaziyetin ne h 
dar kötü olduğunu gösteriyor. 
Haritada s iyah yerler komU
n istlerLn işgalindeki sahalar· 
dır. Göl"eli yerlerde çeteler 
lıakim bulunuyorlar. Fransız 
\"e \'ietnam kU\'Vetlcri ancak 
!beyaz yerlerde hlkimdir?er. 
Haritadan anlaşılıyor ki ko· 
müni~tler her tarafa sızmış· 

s I A M 
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Yenilen yemekler midemiz· 
de haımolunduktan sonra in~e 
barsaklara gider. Buralarda 
beslevici maddelerin, ce\'lıer
Jerin ·bir kısmı, bir bö'Umü 
emilerek kana girer, diğer kı
sımlan kalın barsağa geçerek 
nihayet dışarı çıkarı ır. 

Demek isterim ki her insa
nın karnında aşağı yukarı 10 
metre uıunluğunda i~ri, büğ
rü. girintili, çıkı.ntılı bir bii
ylik kanal var. Işte bu tabii 
ve mükemmel olan kanalı her
gün boşaltmak, temizlemek la
umdır. Çünkü bu yol larda 75 
tür?ü mikrop vardır. Bu mik
roplu maddeler hergün dısarı 
defedilmezse mikrop'ar kanı
mıza girerler. karaciğere yer· 
Ie~irler. Vücudumuzun öte,:in
de beri inde bulunan uzuvları
mıza, organlarımıza hücum 
ederler. Sinir'erimiti ,.c hatta 
en önemli hayat motörümüı 
olan kalbi sararlar, sinir mer
kezler ini, can alacak karargSh
ları bile isga l eder:er. 

B irçok tehlikeli karaciğer has 

Hindiçini'de bugünkü du rumu giislerir harita 

talıklan kabızdan ileri gel 
rniştir. Çocuk meraklısı ne ka
dar kadınlar vardır ki ebecteıı 
ebeye. hekimden hekime do:a
şarak arzusunun tahukuku:ıu 
beklerler de neden sonra buuo. 
haftada bir defa def'ihacet «-!
menin mani olduğunu ınlar-

1ar. 

lardır. tırmamak 'eyahut da konfe. 

Devletler mi':.lJl:~ ı • 
Edecekler mi? 

H fod:çinide vaziyet daha kö· • 
tU bir şekil alırsa devlet· 

ler müdahale edecekler mı? 
Bu hususta henUL bir ~ey söy 
lenemez. Amerika ile İngılte 
re arasında b::ııı görüş ayrı
lıklan olduğu, bunun kat'i 
b .r karar \'erilmesine imkan 
bırakm:ıdığı söyleniyor. l\laa
mafih Cenevrede hiç bir an· 
laşma olmaz 'e komllni t laar 
:ruzu devam ederse •hlilafııı 
bir tarafa bırakılması beklc
niyOT. f ngilıere şimdılik mu· 
dahaleye taraftar değildir. Fa 
kat bütün Hindiçini ı~gal teh 
likesi karsısında ikahrsa in. 
giltereni.n Malaya ve Birman 
yayı korumak için bir ccpbe 
kurulmasını kabul edeceği an 
la ılıyor. 

İn" 1iz. 1\tuhafa:zakAr Partisi 
ne ensup olan Daily Te~ e
graph gazetesi bu münasebet 
le d iyOT ki: 

•Cenevre mUzakerelerl Gü
ney Doğu Asyada komünist 
müdahalesinin nerede durdu· 
ru'acağı ile alakalıdır. Asıl 
mühim mesele bu müdahalenin 
durdurulm:ısı azmid:r. Hür 
dünynda bu az'm Cenevre 
konfera.nsı ile ) an yana ke 
male ermektedir. Brıtanya hU 

hükümetinin de ı rar ettiği gi· 
lı i bu iki şeyi birbirine karış 

rans masasında müşterek bir 
a skeri hareka t tehd dıni bi~ 
~opa gibi kullanmak yerınde 
b"r hareket idi. 

• Britanya ile Amerıka a
rasındaki geçici ayrılık mem 
Ieketimizde komüni~: mem:e
ketlerde bunun sebcui) el 'er 
digi memnunluktan d'.Iha faz 
la teessüre vesile olmıı tur. 
Zira bu hür dünyan• ::ı nıli şte 

rck gaye-i bakımında, sat re 
d ılen gayretlerde tabii blr 
ayrılık yaratmıştır. Hritan} ~ 
konferans esnasında Fı-.ı.n a 
ile 'Liflıkte müzalcer~ fınl.lln· 
larının sağla)abi 'ece~ i ş ·y:eri 
araştıran · bir hareket tanı 
takıp etmektedir. 

J1 ığeı taraftan \nı<>rika C'f'
nenc C" ne oıursa olsun lü· 
zu:n t."ssed ' lecck olan bt•ynel 
milel kuvvetlerin topfanması· 
.na ı Llıberl ık etmek ted·ı·: lıun 
d r. n f.lıH Cene\TCde rir :ınl;ış 
ma s:ı~Iı:mak veyahu t dıı ı.:on 
feı an~ akamete uğr:ıctığı tak 
dirdc bunun netiseler·ne ham· 
: r. nn'c:ktır. Bu.na Asyıı lıların 

r.,tırr-kün olduğu kadd• t,cn ış 

Güney Kutbuna yeni 
Bir seferi heyet 
Gidiyor 

CBa~ı 5 incide> l 
nıadığından mıkroplu hastalık 
yoktur. Bu ylız.den orada uzun 
müddet kalanlnnn mıkroba mu 
karnmelj azalıyor. B:ı sebt>p'.e 
bunların dönünce çok ihtiyatlı 
bulunmaları ıhım geliyor. 
Amerikalı lar Güney Kutbu· 

4 na 30 senedenberi muhtelif he 
) etler göndermekle berabr bu 
Kutup üzerinde hak iddia eden 
devletler çoktur. Bunlann baş 
: ıraları ~orvç. Yeni Zeland.ı. 
Avustralya, Fransadır. Diğer 
taraftan Kutba yakın .falkland 
adalarına da birçok memıe:.:et 
sahip çıkıyor. Bu adalar İngiliz 
idaresindedir. Fakat Arjant!n 
ve Şil i burada hak iddia edi-

_YOrlar.~~----~------~ 

nı iit\'."~ta iştirak et:n.cle ~:ni Şehı"r Tı"yalrosu 
sa~aır:nk icap c t tiJI ıe gore. 
btı b• usta liderliği hcrlıanzi T .,, . 
1)H" mü temlekec'lik fı l.rıne emsı e"" 
daima karşı ko~ muş bulunan 1 Şehir Tiyatrosunda tc>msil!ere 
b'ı devletin yapması hiç tie mayıs sonuna kadar devam edi
fcn:ı b 'T şey dcğıldir , ' lecekkf'n. artistlerin turneye çık 

nıalarına iınk:ln \'ermek idn. ti
yatro arın 16 mayıs ak~amı ka-
panarağı ) azılmıştı . Verilen ma 

Jiımata göre tiyatroların kapan-

1 
ınasının artistlerin turneye çık
ınalarıyle alakası yoktur; bu, se-

i yirci azlığından ileri celmek!!'
dir. l\fevsim dolayısıyle o.ı gün

'ı ılenberi temsillerin adeta boş 
tiyatroda yapıldığı bildiriliyor. 

Diğer taraftan idare hC'yeUn· 
de ihtilaf bulunduğu hakkınd.ı\l 
haberin de yanlı' olduğu blidi
rilınektedir. 

Barutçu avukatlık 

yapacak 
Ankara 15 <Hususn - Eski 

Tri,lbzon znillet\'eklli Faik Ah
met Barutçu bundan böyle An 
karada avukatlıkla me,ş~ul ola
raktır. 

Xe kadar vesveseli, f'\"ham'ı 
köyliiler vardır ki karııılarında 
büyük bir yılanın dö'liip do~aş 
tığından ağlayarak ~ikayette 
bulunur ve nihayet bunun ka· 
bızlık neticesi husule gelen 
gazlar olduğu anlaşılır. 

Xe kadar insanlar görüyoruz 
ki karnı su i le dolarak şi~tiği
n i sağa sola hücum cdc>rek 
lak lak ettiğini şikAyet eder ve 
ötedenberi çektiği kabızlığa 
karşı fü.ç verilir verilmez !..ır
nında hiç birsey 'kalmaz. 
' Ne kadar ı;inirleri bozuk ku· 

runtulu erkek ve kadınlar var· 
dır ki bol bol yedikleri börek, 
piiav, makarna. kurn fusulya 
gibi çok gaı yapan yemekler 
mide ve barsakta toplanır ve 
kabı1Jıktan ötürü dışarı çıka
mazlar; akciğerleri karından 
ayıran (kalın perde) yi yukarı 
ilere.k kalbi çok sıkıştırdığı 
için çarpıntı. bunalma, ve hat
ta şiddetli tıkne!esli1', yalancı 
anjin husule getirir. Gazları ve 
kabızlığı giderince dünyaya ye. 
ni gelmiş gibi sevinirler. 

:-<e kadar bayanlar Yardı• ·i 
ancı çektikleri cilıı.!Ue ebele· 

re, kadın hekimlerine koşarlar 
da inatçı kabızlığı hiç lıatırla
rına getirmezler. 

Bazı çocuklarda. genç'.erde, 
hatta yaşlılarda arasıra ve ya· 
hut devaml ı bir surette bal.l 1 

defa sabahları \'e ço!< kere ak- ı 
şamları 37,5 - 37,8 derece ateş 
zuhur eder. Hekimden hekime : 
do!a~ırlar, l'Önt;ıenle muııyene 

ettirirler, bu harareti ) ap3n 
esaslı bir hastalık bulamaz!Jr. 
Aile çok telaşa dü~er. ·Sakın 
verem olmasın!• hulyasıyle ne 
kadar iizillürler de bu hastanın 
çok kabızlık çektiğini ne dü~ü
nürler. ne de doktorlara sÖ)'· 
Jerler. 1 

Kabızlığa karşı liynet verici ı 
;;eyler, ezcümle sezhe. mey\·a 
yemek ilk tedbirdir. Bunun te· 
ı.iri görillmLSe doktora müra
caat etmek lazımdır. 

Yeni gümrük 
; Tarifesi 7 Hazira~d~ 
· Yürürlüğe giriyor 

Yeni gümrük tarifesi, 7 hazi
ran paııırteı.i gününden itibaren 
tatbik edilmeye bıı lanacaktır. 
Kıymet e~asına istinat eden ye· 
ni tarifenin giimrük re.simlerin· ! 
de yüzde ıoo·e yakın bir artış 
temin edeceği; ancak yeni t:ıri- 1 
fenin anlaşmalı memleketlerden 1 
ithal edilen konsolize mallara 
tatbik edilemiyeceği; bu bakım
dan yeni tarifenin 1955 senesi 
6onıına kadar yüzde 50 nisbetin. 
de işleyeceği ifade olunmakta
dır. Üzerinde hususi anlaşmala
ra varılmış bazı ithal ma1 larını:ı, 
bu arada otomobil ve ilaçiarın 
;:ümrük resimlerinde !ıir miid· ı 

dt>t daha de~işiklik olmayacağı; 
ilgililer tarafından bildirilmeli.
tedir. 

Diğer taraftan. ithal ınallıırı
nın çok pahalılaşacağı mevı:uun
da çıkan şayialar yüzün:le;ı, bu 
mallara karşı sun'i bir ta:ep .il'" 

ıı~ı kaydedilmiştir. 

Bazı şah.sıyeller. bu rivayetle
rin bizzat ithalitçılar tarırır.d:ın 
çıkartıtdığ t:ıı; lbu suretle e lle
rindeki bütün malları kısa za
manda satan türcarlann arsa 
.. pekü!iısyonunu karlı buldukl:ı· 
rını ifade etmektedirler. 

Kazada üç 
Yolcu öldü 

Hususi Muha-lrlmlzden 

Ankara 15 - 13 to.n demir 
yüklü olduğu halde Gerededen 
şehrimize ge?mekte olan bir 
kamyon yolda devriU:niş, üzerin 
de bulunan yo:cularda.n üçü de. 
mirler altında kalarak ölmüş
tür. Beş yolcu da ağır urette 
yaralanmıştır. Hadiseyi mütea 
kip kaçım ~oför aranmaktadır~ 

ŞEHİT HAVACIJ.ARU117. A~JLII.DI - Vaıife uğrunda şehit dü en hnvacılanmız için diın 
F atih Tayyare parkında saat 11 de bir ih tifal yapılmıştır. Piyade. deniı, ]>olis müfrezc'i 
1Je J..ız n erkek izcilerin kahı dığı mera imde şe~U ~av:ıcıla rımwn aziz hatıraları anılmış-

tır. l\trrasim bir geçit re mi ile :.ona ermiştir 

İliiveııiii'deki fJıılmacaııııı 
lıalledilıııiş şekli 

ÖGRETJ\IE~LER - Türkiye Muallimler Birliğinin yıllık kongresi dün saat ıs de birlilı: I 
IokaUnde yapılm.ı~tır. <Tafsilat ikinci aayfadadır.) 

~/ ·r J ı J cll • 
muhalefet kö~esi. Ön sırada oturan üç milleh·elıi.ili ~· 111• ~·ıedJI 

C. B. J>. mil leıvekilled ub ~na ıorulın 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 
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Muhalefet liderliği 
(8a5ı ı incide> 

nsyedice bifümi~. tıikctmlş,. 
ti l', 

Bundan r.onn 19:-i• modeli 1 

ştni bir muhaltfet licleri i .. met ) 
lnonii giırebile<:tk mi) i ı? Bunu 
iimit eltlrec·ck hiç bir emare 
ıiiıe çarpnıı) or. 
Bugiınkiı uziyete göre beş lr>i 

iden ibarf'l C.~.P. :'\lccli:. 
Grupunun lidf'ri olma ına rağ
men, o~nıan nölukba ı muhale
fe t hakkında ağıı· ba~ı) or. Parti
lerin birle. nıesinf' f:İddetıe mu
halefet eden l'alih Rıfkı Ala), 

j kendi ine payetr r \ermiş, bir 
umanlar bin at ~ iddf'tli bir mul hatifi olduğu hirle~meyi bu ) ol-

1 
dan ~imdi biz1at aramı~tır. 

o -man Röliıkbaşının .\llah 
L 'ergisi bir hatipligi ' ar. Bunu 
,lllh f H ORA K U RTARi\IA GE ıis l - llcniırı lik Bankasının geın i bir sanat dC"l· ec:e~ine çıJ.artnJ'ı-Se erle . kurtarma teşkilatına ait )'eni atın alınan · Hora. isimli kur- tır, ~ÖTÜnii dinletir , .e boş bu-
.... , fi tarma gemisi d ün limanımıza gelmiştir. Bu gemi 194:? de Al- lunanları arka~ından ürükler. 
~I dı• maıııar tarafından deniı.a l t .ara tı nrmek üzeı·e ) apılmı~tır f 'akat Bölükbaşı. Allah \ergbi 
~ olan hitabt.t san'atini bugüne 

~~ ti'~t Nehru, Cenevredeki konferanstan ümitli ~:::r.\n~:~1n;~~1~:~\~tı~~,!~r~~; 
e n' a)ı Pazar aralık rasathanenin müdur mu-
r e\ et Demir <Raşı 1 inciflr > ~ egane müşterek güv<!'lliktır. Si 
o e. konacak .sürat e hır hal çarc:ıine bağ'an- lah ar bir barış havası değil , :ın- ninlit ini vapan mii bet kafalı 

C •ıc e. mış olması: ~arp veJa sulh me- cak bır korku h~\aSı yaratır. E- bir adam ıfathle mi, iıl~ü \C 

C. M. p. Mediı. ırupu baskanı , .e Kır~ehir milleh·ekili Osman Bölükhası Adnan l\tcn rl eresiµ 
başhakanlığını tebrik ediyor 

~ t - Ankara _ se esındc ıyı tımıtler besleme- ğer yaşamak ıstıyorsak, ya~:ıma- pren iple mi? ·e gezer... Bö
~ ep ara nda ış' • m z.ıç n musa it bır bclırtı teşk • J a müsaade etmemiz elzemdir. • lükba$ı . dema( ojinin kılıcını ı:e

tdık ı bır e1< p· ı <'tmek e<lır. Diınyada heme ı ı-, ;r 1 Yietınln1iler 1000 e ir iadeye kereı. etrafa gell l gıi1eı hücum- SOJlll 
•la lını~tir Tt' _ :ıarhın çıkacak olduğunu ıddıa karar nrdi lır yapmıştır. Sözleri ruhlarda 
ı ~ ı, . em' "'klı , etmek i temiyorum_. Ya'.nıı. dıin' Haııol. 15 (A .. A.) - Frans:~ hiç bir iz bırakmam15, memleke· 

"a b " te ait Kl) me llere bir ıerre bile . 4 •cııcld~d ~rHı 
t 0 ulunacak a du;umunun gelışme ı, Cene\ )aralılarının Dıen Bien Fu'dım katmamıştır. Bütün 

0 
parlak _Parıs, . ıs - Bolivyalı kalay 

&atı~Ula a )prleı i re konferansının kararlarına ba<T tahliye:ıini idare eden Fran:ııı söılf'ri ıönt' le bir an irin nnk lHalı mılyoner Anteno_r Patino·- , 
da 

1Cllktı , Btı lı olacaktır. Ası;anın mukadde- doktoru bu akcam gazetec!ierc • n 18 c d k ı ı b ı p 
il h " renk parı lct ayan sabun köpuk•r . tı.unn • ya.•~ 3 ·_ı ,:_ızı .. ~~ e a· 

• ıırckctı cu ratının bUyuk bir kısmı Kort· \e b_il?.irdl~inc göre, \'~etmi~ a kc- rinln rızibc•ini kı)mctçe ,eç- o Goldsrhmıdt ın olumünden 
tte 1 Caz :ıntl'Jl'tcn Hindi Çıni de vukua gc!ecek'e- rı .ıdcr ım ewelce ıadeyı kabul . &:: C\"Ye! bir kız çocutu dünyaya 1 
l'Jı Un•crıdır 

1 
re bağlıdır. Bu bölgede tatbiki cttıklcri 450 yaralı esir sayı.;mı me1~· k t 

8 
.. 

1 
.. kb . . getirdiği bu akşam açıklanmış-, 

aa a - !\ .. nıumkun tek an'aşma, iki tara- lOOO'e çıkıırdıl::arını :ıöyiemiş:er h. at a f o uk a ı~ınB . ıntsabn ca i.r isabel Patine dünva m at- 1 
, e on;ı.a -ılın birlikte hazırlıyacak'arı bir dir ır ara ı yo · mu. ızza ac. . · ' . · 

ıı..~ s•r .. r? meram hal çare"·dı'r. zorla kabul ettı' rı'· . . . . . -. kı altında tuttulu ilmi ı-uhuna. CLıatını mesgııl eden bır ask ma-ı 
.-..,.. •" • G ""' Amerıka Uındıç ını ve uçak .. b t 1 .. 1 • k k cera~ıııdan sonra 7 Ocakta Lond a ... k azıar· cc k ka ı d ğ ı · _, · mu~ f' o çıı erme ·a,·uşma · •a \c e rar ar e ı · gonnermeve karar verdi h 1• • • I' d • 11 d ralı zena:in bl rote'cınin oğlu o· 

b 'll ki bu tren 1 Kanaatımce CeneHe'dc bir Washington, 15 (A.A.) - Yet asre ını ' '! ı e; cız ~~lükhuy- i~n Georze Goldschm!dt ile e\·- : 
uıı3c/ \ ku- hal çare:ıi bu'mak ve bir an a~- kili ka) nak'ardıın bu~ün bildiri! ~u).?r .. m~. h" e~, r 0 t a 1 Icıımi~ti 18 Ya ındaki genç ka- • 

~ a ı hı:· Yolcıı ma)a \armak hususunda samimi diğine göre, Amerikan milli mü- ~!.:"~:~~<~ad~r bue ı:a ~~~~i '!~:. t 1:n Parisıe, dü~ gece geç vaki~ 1 
ıı lf~ de satı. b ir arıu mcvcuıtı.ır. Fikir a\·r:ıık daf.aa vckAl_ctı: FJ:ansız ~Uk~~~- dim. ,k:ıldırıld ı~ı klin ıktc bır beyin,~ 

~ .ını rp:ı :ı· lanna ragmen gittıkçe blı\ı.iycn tının talebı üzerınc. Hındıçını- ı T " k. 'd k 1 h ı\anamasından ölmıMtir 
:i tı rıerı G~- bır anlaşma sahası b:?!ırınektc- dekı Fransız ha\ a kun et' erini 

1
. durd . I ) e. 1)1~"' b~n urut ııı ad a-ı Doğumu bu sabah P~nsıo b' r 1 

• l'mbe dır t k · · k . d k ın e ır. ıı; ı r ' a an a ın a vı)e JÇın uça gon ermeye ·a . d d .. t • · k 1 I banlıyö.iı olan Ncullv Bclcdı)e" 
Bunu müteakıp. Hi:ıd i t:ın ın rar \ermi!:tiı· ~ ar ımın an muı. agnı a amaz. d k 1 • ·ı 

Cene\ r .. muzakerelennc kat•ılmak - . . • . . . \'olumuz iııerinden çekilecek. sm c ·ayıt ara geçırı en kız ço· 
" t\om ii nı tlf'r Fıı lı ' \ ı kıı~atmaya . cuğuna annesi · d 1 b ı • 

ımkb.n'arını c e a 'an Başb .. kan b 1 1 "apu·ı role geçecek h er menfı nın a ı, sa c ıs 
d . • a acı •. . ;n~eı, milli \'el'imi ) ükseltir. m· vcrılnııştır. Doğumun, Puls· 

rıo) 'e cmıştır: b' lf.~noı. ı_? JA·t·> .-:-. \ ı:;:;u.n t ,t er~<'niz bana fazla nikbin, ttki Am!rika ı Hı!Stahanesindc 
Du:um, bi~~ ~hak rekete geç- 1 ır. ı · ledrı.ğ onh eld ·onbıun~_st • aıl· la5'1..ın idealist dt'Yin , ben Bö- \l~ku bulduğu anla ılmaktiadı r. 

mcmızı \eya ıştır .. · imi:i gerek· erı o u u a c tın K• ı • · ı h 'd · b 
ı ·ı k 1 c k !• b 1 ı· h. d • ı., ı~ z. lükb:ı~ ının ~iva~i ha' a tta on <;(). f J:ıst<ı ane ı aresı, be eğin l ıım 

ı a a o ursa, u me~u ıyc ı ne ı r cilasında strateJ ık hır . ' .. · . · t . sıhhatte olduğunu lııldirmi$1ir 
reddedemez \e kon{erans dı.ın- F'ransız kalesi o'an Fuli') ı ku· zıı ı;oyledıgı~e ın_a_~~ı) onım, ~ ı D\Jğumdan az sonra Patino·nıı ~ 
da kalamayız ~Iü~tcrc\ barış, 1 şatmaya ba~lamış:ardır. m~alefet t lıd('hrııgı ~çlndilbl~ş liıy~ - J..•zı hastahanenin k~rşı tarafın 3 

c.ı .. ) arı ~ a en $im .. no· . • . . . 

Milliyetçi ve 
Komünist uçaklar 

ı Çarpışhlar 

nu'rlt'n 1iyade Hölükbaşını n le- ~:ı~en H.ırtma.'.ı Khnığıne kal~ı· 
hindi' bah~e tıılıışmaia nJ(') İl ıılmış fakat gosl~r~len bütün ıh-
dU\ morum. ;:..., .>~ tıınanıa rağmen olumden kıırtu- 1 

· · lamanıışt ır. Bc>bek merıkaıı ı 

Ahmet Emin YALMAN lıl'stahane ındedır Daha c\•\ e' I 
------------~ Palino aile i. Bası ı a \'erdığı be

'"«Laiklik: I» 
Kitabı çıktı 

: oııatıa, bir doğum hadıscsının 
'ukuunu ınkar etmişti. 1 

C. H. Partisi Meclisi 
1 

(Ha~ı 1 incidr ) 
tıs• men UJJ arı tarafından C. H. 
P, ıı:er \C e H. !'artıs ını destek 
Cl enler a e) hine ~er ) er taşkını 
lıklııra \e:ıılc ittıh:ıL l' Clı ' mc:.ı c
)eflc miı. ahede edılnııştır. Bu 
loplaııtıda umumi siyası vazi) e
ti tctkık etmek iiz.ere parti mec
lisinin 10 haııranda loplanması 
karariastırılmı~tır. 

\ 

Sovyet af aşeleri dün 
Londra' dan aynldı 

Yeni kabine yarın 
Belli olacak 

<Bası ı lnclıle l 

erin yerlrrine kimlerin tayin 
edl:el·eğı merakla bcklcnmehtc· 
d ir . Bılınd.ği gibi bu seçim:erde 
Balındırlık ınlhteşarı Muammer 
Çarnşoğ u. Ulaştırma müstc.,:ı rı 
Fuat Zincirkıran, İç iı;Ieri mus· 
tcsarı :Ahmet Kınık. Adalet mıis 
tcşarı fsnıai' Hadımlıoğlu mi ı.!et 
\"ekili olmu•'ardır. Bu mı.i n!ll -
terden ~alnıt' Ulaştırma B:ıkan
'ığı müııtcşarlığına Übeyıl Çcı·
çcl ta} in edilmiştir. Di~cr mils
teşar'ıki ar münhaldir. .\yr.ca 
Danıştay başkanlığı :sarıştııy baş 
kanlığı . Umıımi .Mürak3:,c heye
ti başkanlığı ılc sekiz pr;ıfe~o:-
ltik mıinha dır. Miinha !er ara
sında yedi umum müdUı·ii.ik var 
dır. Bu arada P. T. T. ve De\ -
!et Ha\·ayo:Iarı gibi ıniıstakil 
umum müdürlükler de bulun
maktadır. Bu scçiın'.~rdc yedi 

<Başı 1 incide) va'i de milletvekili olı•nı5lur. 
hareket etmişlerdir. Bü tün bu tayin:eriıı yapı'abıl-

Geıninin :hareketinden c\•vel mc:oi ancak kabinenin •. ııziyeti
bir hadise olmuş ve lngifü ma- nin sarahat ke-bctmcsinc bağlı
kamları Be'oostrov'u tevkif et- dır. Bu seçimde ndny göstcril
mi•ler ve seferden alıkoymuş' er mc} en Yeya gösteri'diği halde 
dır. Buna sebep geminin 195:? seçılmeyen şahsıyetler d" rr.uh· 
~encsindc Kıel kanalında bir telif yerlere ihlisas'arı dahilı.n· " 

Gelir vergisinden 
148 milyon tahsil 
Edildi 

Ankara AJansı 

" 
Ankara 15 - 15 Ni.un .tar!· 

hinde so~a eren Ge!ir \C Esnaf 
Verglsı tahşllAtına dair rakkam 
Jar Malhe .Bakanlığı Ge'ir'er U· 
mum Mudürlıiğüne geJ,ni~t•:.-. Ya 
pılan ıstatistıkten an asıldığına 
gere, hem gelır \ergisi \!! hem 
de Esnaf 'ergısi ta:ısıhil:nda 
geçen sene efe nazaran büyük 
bir artış val'dır. 

I Bu sene bütün mcm'ekette Ge 

j 
lir Vergisinden 148.332.000 ı:ra 
tahsıl edi . miştir . ..J,953 ) ılın;ı n::
zaran bu yıl Ge'ir Vergısinde 

ı 57 milj'On 738 bın Iir'ıt bir artı' 
vardır. "-

Enar vergisinde is.e gc~en yı
la nazaran 4 ı i7.000 liralık bir 
artış göriılmektedir. ı 

Dığer taraftan , bütün mem
lekette 1954 yı'ı için tahsıl olu 
nan Esnaf ve Gelir vergısi ye
künu ı~.659.000 llrayı bulmak· 
tadır. 

P.aistan D!sbakilN 
' 

AAsızm Mıs1r' a • 

1 Geldi 
<Ba.sı ı ln~idej 1 

metine mensuo mes'ul bir zııt, 
Mısırın 'f!irk - Pakistan PaJ..-tı· 
na karşı takip etmekte oldu~u 
siyasette hır dcğıcikiik yapma) a 
cağını \C herhangi bir na:-ta g:r 

1 rr.ü niyetinde olmadığını söy!e· 
miştir. 

1 

Paldstanda endise 

Karaşi, 15 (AA) - Pakistan. 
resmi makam'arı, Hiııt anayasa 
sı hükümlerınden büyük i:>ir kıs 
mını Ke~mırc ıcşmil olunması 
keyfi) etinı endışeylc kar~ı nm:ık 
tadırlar. 

Bu ıaktirdr, Kara~idc, Kcşci
rin, süralle Hınd•stan bır'il?me il 
tihaka doğru gıttiğı şe1< nde tef 
ı:ir olunmaktadır Halbuki Neh
ru, mukadderatlarını plı·bi.Jtc 
başvurmak surelı)le bizzat tiı· 
yin eımP,lerini karar :ııtına ala· 
rak Ke~mir halkının hakkına 
hürmet ~östereceğini ta:ıhhi.lt et 
miştlr. denı mektedır. 

Hiiki'ımete ~akın çeu c'erdcn 
belmıl dığıne görr. bu ş .. r l:ır :ıl 
ında Pakı tan, eeçcn ~at .Ft. -

le mı M !1et' erin ta\ ııi~e,i üze
rine g,rı i en Pakı stan .,..... Hın
distnn mıizakereleı nın h b ir 
nelıce 'ermcmıF oldu t unu ' r 
mc~c cn·n Gtı\"C,11 ık Kon ç:\ ıı ıı 
ak c hrılme )lll n cjlp cl!ığınl 
ılfın wrunda kalacak ır. 

Amerika' h is 
' 

Adamları gittiler 
<8 151 1 incide) 

rafından tespit edı~en prııgr:ı· 
mı'il, şehrinizde bulunduğumuı 

müddet zarfında 5 dakika bılc 
ııksıımamıs olması mernnuni:,Ni 
nıizı mucip oldu. Bu. biz Ame
rıkaltlar için çok mühimdir. 

Tilrkıye<le, son seneler zıı!"fın 
da btiyUk bir kalkınma ham rs: 
> apıldığını bilb oruz. Son ~e ı:im
lcr, bizce bu bakımdan cnte:rc· 
san neticeler ve:-mlştır. H .. ' ~ o· 
! :ırak, bu kalkınmanın nımc.k· 
rinc ka\ uşmakta ;Sticaı- sfü;tari
) or.sunuz. Bunu ıormek ve işıt
mek, bizim i~ın mcnmuni) et "e 
rirldir. Gilzcl memleketinizde ko 
nıünizmin en ufak bir me!ce bu· 
laıııayaca~ına. aranızda bulundu 
ğumuı ııiinlcrdc tanı bir kanaat 
geıirdık. Kısa bir müddet sonra. 
yabancı serma~ e ntC\'ZUlarını tet 
kik maksadı ıle memleket inize 
denecek ve l - 1,5 ay kadar 
ikalacağım. Tı ııret. mali)e \C 

gümrük mevw :ırında, ilgili i>a
kanlıklarla temaslarda bu'unaca 
ğım. 

Turk iş adamarıyla ) aplığımız 
temaslardan elde ettiğimiz neti· 
ce:er, tahmipimlzi çok asmı~ bu 
ıunu)or. Pek \akın 'bir dene 
içinde, 4 - 5 ~alırım ıecebbU
sünUn kunederı fiile çıkacağını 
1ı1J1diden söy eyebılirim. Hattıl 
iki ıesebblis bugünden kat'I ~ar· 
haya girmiş lbulunmıktadı. ıı 
Amerika1ı iş adam'arı, Ticaret 

Odası ııa kanı Sait lbra!ıim Esi 
\'C ,.e Oda foformalion Bilro:u 
Şerı Rıza Kurt'a hıısseten tc~ek
kul" ederek sehrimizdcn a;ı.rılmış 

l la:-, bu arada. lr.fornıation Bü
rosundan Rıiheyma Ben?.'e 4 iş 
teklifinde bu unmu !ardır. 

eker darhğ !n ın 
Sorumlusu kim~ 

Danimarka gemi ıne çarpmış ol- de tayın edi mektedirlcr. Bu a
masıdır. Bcloo)tro,"un Lon':ir:ı- rada aday gösterllmesıne rağ· 
daki accntcsınin kefaiet at:çesi men oy alamayan Feridun Fıkrl 
yatırması üzerine gemln!tı lı:ır.c- Düşünse' Şeker şırketi idare 
kctine müsaade edilm! rir. meclisi azalığına tayın edı: mış- <Bası l inclrlcl 

İki Rus ataşesinın gemiye ne tir. İstanbulda buhran ba. ;:östermi~. 

l\lendcre l\Jec liste Cela l Yardımcı u \'ümnii 
Crcsin'lc sôru~ıırı.en 

Rus balesi 
<Bası 1 incide) 

kutunu müteakıp, So\1·et balesi
nin Pariste komünist :ıleyhıarı 
ııüma~ işlere ) o• açabıleceğı e!ldı 
şcsile bale temsillerini yasak et 
mişti . 

Trup, Pariııl:ı Le Bour~ct ha· 
u alanında birkaç l-l'ansrı: komıi 
nist lıdcri tarafından u".ır:an· 
mış, fakat lehte veya a!eyh:c nü 
nıa) ışler o!mamıstır • 

zaman bindiklerini kimse öğre- o'\tatürk'ün kabrinde Toptan seker ticareti ~ ap:ı"l· 
nemcmiştir. Gazeterile• sabahın Ankara, 15 (Hususi) - Cum- lar da. şeker gelirt:n! k ı~tcdiK-
crken saat'criııden iliba!·en ge- hurbaşkaııı Celal Bayar, <\leci s !erini, fakat Devlet De:nıryol"a-
minin ~ anaşmı bulunılııl,lu rıh - başkanı Refik Koraltan, Başba- rının hıı işe \'a"on vermcdiğınl 
tımda bo~una bck.emiıılcr \'e iki kan ,\ dnan ?ı lcndcres \'c Bakan- söylü~ or ar. De\•let Demir) oUa· 
Ru~ casusunun gcm ıyr girdıkJ('- ıar bu sabah Atatürk'ıin kabrini rı ise. \'agon darlığı di~e bir m~ 
rini görememişlerdir. l'.ıkat ak- r.iyarct etmişler \e t Azım duru· Refik Koraı~an l\lcdi• başkan · selenin mevcut olmadıeını " ıs-
anı üzeri resmi makan1ııı,· Rus su ) apmı~lardır. lığına seçildikten son ra teni'diği kadar \'agon tahsis ede 

ata~elerinin gemide olıluk arını . -- :-- bilecek durumda bulunduğunu 
bildirmiş'erdir. Sun'i adalar yapılıyor Bır assubaya otomobıl j !ıildiriyor. 
Beloo~tro\··da Ruslardan bas- Diğer taraftan dün Beledi) c-

ka 100 yo·cu daha bulunmakta- Londra, 15 (AA) - ~shell çarptı den bildirll9iğinc göre; Va i pro 
dır. Gemi, Stokholm ve llelsin· petrol kumpanyasının blldirdisı İzmir. 15 (Husu i) _ Asts u- fesör Gökay'ın .,tavassutu ıle _"a· 
ki"ye uğradıktan sonra Lenin- ne ~&c. Borneo Adası .ı;;•kl:ırın bay Kadri adında bır h lı _ ron temın edı.mıStır. Eskışe· 
ırad'a gidecektir. da petrol sahasında yapı'an aras gıin Kemcraltında b'ı şta kış ul-ı birden bo' miktarda. şeker geti· 

İkl Rus ataşesine sefaretten urmalan genı§le•mek mak•adıy- r a sı a rılccekur \e {ehrımız ıçin foz· 
bazı ki mse:er refakat etmekte· Jc iki sun'i adanın insa.s:na ba~ tında kalarak çığnenmış ve ı; : r •eker buhranı dh e bir bllhraa 
dırler. 1 !anmıştır. 1 suretle ) ara.:ınmııt.r. 1 b:ıhıı. mc\zuu dcği:dır. 
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10 10 Kadın ses ve z toplwlutu. 
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17 15 TUrkçe tan olar Ce il lıı· 
ceı. 

1T 30 a Tartın. Keı:n!ln sonau bl 
Scarlattl Pastoral •Pi =ol 

lT u r.ad o urt türküleri ko~u 
18 15 Dan delim 
18 40 '\ aln arla m l•lıc 
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20 :ıo 8 n ıçtn se~t.k ı ıurlı: ı:nu-
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21 40 Orun t.a,alıırı 
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:ıı 00 Rım k> • Konaı:oır •S<'ht· 
hera de ıenfontı: ııılt 
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den çarkılar 

2l 00 Pro:ram \C nnanı 
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Ga r cm e ııOndcrııen eTralı: 
ve •nzılar oe redllsln. cdtlmeslrı 

iade ol nına iıAnlardan 
m • ullyet kabul rd\lmtz. 

AllOl\ElL:l!IS 
DiKKATiNE 

Adreı det\ştlrmrk ıatenlldlt;I 
tal.:dtrde so ı:ur ı ııııı ı>O\ta nu· 

GRiPi. 
• Sogu~ algınlıgındın mü 

tevelltt butul"I agr• ve sı· 

zıları dertıaı teskil"I eder 

• &aydnların muayyen za 
manıardak ı sancılarına 

karş ı taydalıdır. 

• Romatızma ve lumbago 
agrııarında başarı ıle 

kullilntlır. 
Mıde yı bozmaz. 
kalbı vı

bobrekıerı yormdz 

Ur. \Bi Ht:f.EK - Cılt ~·e Ziıh-

\ t::\ İK .\Pll>.\ BlllİM'İ KA'f 
600 \12. beton,ıırme depo kıralık· 
ıır Tc'efon~ 133•0 

r~\ ı Ha talıklar Mutelıassısı. Be 36 .. \ \' \'.\DE ll.f·; 
ı tikJa! Cad. 407, Tel: 1 Bo tancı ıle Kal'lal arasında 

EML I< 
SA1 iLiK f'l : \'Kı\1.AOt: ıl.\.S. 
Zı\ ıuı.ı \ Rs \ - Bo~atcla Sal 
t an nda den ze çok vakın 

ter;ndc .!O melTe ::ep· 
be ı 100 metre dcrinlı~ nde bir 
ar::.a calJlıktır. Onlinde liç gara
JI olup üstüne apartman yapıla 
bi:ır !çinde her konforu ile yeni 
ın aaı kag r üç odalı köşkü ar 
dır. :'ılu racaal: Her gun öğle· 
den en el Hu mel Hisarı Balta 
Lıman Cadde~i 64/1. 

S.\ '1 ll.lK .\P,\RI Dl.\:"'' K.\ Ti 
- Beyoğlu Sıra erviler 6 oda, 
bu:,-uk bıı antre müracaat. Te
lefon 43749 

bahçc;ı, ~\ :eı c ınu~a t ucuz fi at 
la ar alar a ılığa çıkarılmıstır. 
Saıış yeri; Bostancı Tranway 
durağı, fırın j anı 538, te'efon 
5:l812. 

'114llTEFEilil11(. 
lSTJ8 ,\fl C.UJ.\~IR f<'abrika· 
smda )ıkanan çama~lar ev 
kadınının ze\kid'r. Feriköy 
81268. 

.\KORDİO:\". GR.\ \l.\Jo'O:'ol 
ı amiratı müıehaS•!S Ka a~cı
oğlundan EifCel l~ad;•o e\inde 
Ga'ala Ylık~ekkal..iırım 25. 

~·~u s11'.\ \' l'RDl'S\;~ ıyi 
yetism· bir amell~atha.ne hem 
5lre ine 'e hademe) e ihti) acı 
\ardır. ,.,•lll 

MEMUR ALINACAK 
/. E. T. T. Umum Müdürlüğünden · 

t; nıum :ıtudurlilğumuz ticaret daıresı kadrosunda mtinha'. bu· 
unan barem içi 225.- \'e 250.- lıra:ık kadro.ara müsabaka 
ımtıhanı ıle ıkı memur alınacaktır. 

lmlıhnna :;:ire<"ek!erın: 
ı Lı e mezunu olması, 
2 ,\~kerlik görevini ~apını~ bu unma ı, 
3 '.\lemı..rin Kanununun 4'uncü maddesındeki yaıılı .art· 

ıarı ha ı bu unması ıazınıdır. 
İsteklilerin umum nıUdUr liği.ınıiiz ıat ıŞ:erı \C sıcıl müdiır· 

uğune b.r dılckçe ıle 20.:1.1954 ıık amına kadar mllraraat et· 
me'crı i an o'unur. (59:l_4.:..> ____________ _ 

Depo~ıı : htanbuı Yeıııpostane kar~ı\l 
~limaı \'e<:ad Cadde i :.\'o. :!6 

lmttyaz Saııtbl: 6l'U~ &ORLI~ 
t:muml 'eşriyat Uüdürtı.: MELlB VE:iE& 

Bd aa.Jllla &ru'ul Mttdlll: 

ı=ııme:ı r ea olunur ~ I tasL-. ADA • 
(\AlA.N) Gazel".Hlk •e Mıotbarılık T. /1. , ş. - lıtanlıııl 

V&Y&%'1 MA18&.ll1 

VATAN 

BOL VİTAMİNLİ 

1 
UNLARI 

-Ti 

12 Haı:lran 7Tem muz 

Fiatler: 

ı. Mevki 1850 T.L. 1c ita\yada 
5 Gun 

il. Mevk ı 1200·1500 T.L. 'l 

il. Ekonomik 975 T.L 

Turistık Mevki 725 T.L 

Bu yaz Akdeniz gezilerine çok 

rağbet var. Tarsus. tıklım tıklını 

giıtı. 

Yer bufamıyarılar lizülmesınler. 

O. P. 

Emınonu llçesı 

Akde n ı z nyahatlerının en 

güzelıni tertıp eıtı . 

Dl'niıı:llik Ba111fasırr111 Liilu /Sr.A..\'Bl//, 
gerıiı ulonlan, güzel "" f er alı kilmttra/;ıı ı. rıcfi\:... -
Jltml'k/eri ıır. rıeşeli c:uı i/I' sr.1.1alıat1111ılfı 111111111· 
mıgacağ1111ı Jı.1fıralar1111 llJll'I bir lPllk katacaktır. 

;:.:.:,.:,:~~~ 

----- Her türlü müracaat ve 

TURKTURİZM SEYAHAT ACENTESi 
yeri = 

= Tepeblfı Mlfrutlyıt Cad. No. 50 ( lngı ız u ayı ı rı ı ) 
-lstınbul l!lahçekap ı, Cıltlbey Han 4~ = 

Tel . 22305 - Telgr. ATILGAN latınbı" = = Telefon : 42305 Telg.: T0RKTURIZM • lstınbul --- -- - ----, _, 
KIRALIK PANSiYON 

ARANIYOR 
Genç bir .\iman jyi möb· 
le kaloriferli, ba.nyo kul· 
!anmak hakkıylc iyi man
zaralı 'e denize yakın bir 
oda aramaktadır. 'l'am 
pansıyonlu tercih edilir. 
hl münakale imkanı ol· 
duğu takdirde sayfiye yer
leri de o abilir. Saat 9-18 
arası 47530 Telefona mii· 
racaaıları. 

lstanbul Asliye Üçüncü 

Ticaret Mahkemesinden: 

İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat İlônları · ----

.SANATKAR ALI NACAK 
Ze~ tinburnu Ag,,. Pıakı:n 'l amir f<'abrıka51 i:;ı:ı aşa~ıt!:ı 

bı-an~Jarı yazılı ı ; ıe, ~ır.a\•la alınacaktır. 25/'ılal ıs/934 ıi
~ü yapı aeak ına\a ı,tirak etmek bteycnler b rer dı!ekçe 
ı!e ~:brıka :.tü duı· uıtüne müracaatları. raı.Ja mallı.na~ :ç1•1 
F abrı"a Personel şuba,ıne başrnnılması. 

1 - Kaporıa::ı. 

- .'ılo:ör tamu cisi. 
1 - Optik ıamlt<:ıs:. 
1 - Saraç ust ı:.ı. 
1 - Top ıamıı'l·ısı. C 13!l:?-60DIH 

* ~lerııioıı l . .\~t.uba'' Hzl. Oıta okuıu biııal;mndo onarım 
19.:>4-229. yaptırılacakLır. Kc.;.ıf O"Oe ı 2184:?.03 'ira, ~eçıcı teminatı 1633.l:i 

Siı\'arbı bulunduğu \'cy~cı, Sa Jir:ıdır. İhale3i :n /~.':J.S~ p:nartesi ~ııat 16 da Çankırı .\s Sa. 
it Ak>ba~oğullarına ait İstanbul Al. Ko. ela yapılal·akı:ı. Ke~if \'e .. artname:ıi o~:eden C\'\'CI .\ıı-
Jimanına bai!lı Se,çıık \apuru. · · 
Ha:yfa'dan tahmıl ettiCi muz \'e kara. lst r., ... \. ı :.in kı~mıı·<la \'C :ıtel'liron \'e Cankırı As. Sa. 
porıaknl hamuıe~ıyJe Ode,a) a .\' komis~ onlarında 'r .t. \'L:rtiQi l'ıl tk. İn•. \ e Eml~k ;\ld de go. 
gıtnıektc ıken, 16.3.19:14- cümi O rüliır İ tck'i'erın "uııa bcmPı 20000 liralık bcl,ı:;clerını tali ı:ün· 
dc~a Cl\ arnıda buzlar ara~ında !eri harı<: iha eden en az Gç giın e\'Vel 4- \'urtiçi tn~. ve Eın ak 
lca'arak, ı:-cmi?·i \'C hamııleyi kuı '.)td .ne ibraz. a ,.etcr'ıl. hel~e -i a'maları ~arttır. Tt'k lif nıe ·tup. 
tarmak gaye 1~ ~ y~pmı· oldu~u 

1 

ıarının ıha'r 'aatiııdt-n hır saat e\'\eline kadar ko·ııi \Ona \'eril-
ı~ane\Ta netlce:;ı bılere~ ?l\me· mest Po tadak? gerıJ-..mel., k b ı cdilnıcz < 133-.5946) 
nı kırmak uretı) le ı:emınıtı ha· ~r 2 u · .> 

ara uğramı o'duğundan b:?h· 1 * 
s.ile dı•ııiı raporunun alın~:ası H0.000 adet rumurta ka(aıı zarfla 26/5/954 r;arş•mba 
~~ngur F.nlınlu tarafından ı le· saat 1 t.30 da Davu ıpa~a As. Sa. Al Ko. da satın a 'ınacak· 
ııılmış o makla: tır. 'l'ahmın bedeli 11200 lıra, "CÇici tem nalı 8~0 liradır. Sarı 

Se çuk \apuru \e ~ükü Ue ı· ı 
laka:ı ve \ ukuu iddia olur.an 
i. bu kazadan llirarlı herkesi!L ra 
ıporun alınaca 1 20.5.1954 pcr· 
,cmbc saat lO'da ma.ık<>rııl'ntıı· 
de hazır bulunmaları ve';ı bit 
vekil bulundurmaları Ol'ı>•z Tı· 
carct Kanununun .1063 iıl'ı ınad 
desi hiıkıniı \eçhile İ a:l O UılUI'. 

,- DOKTOR _, 

RAİF FERİT BİR 
\'erem \e Dahili Hastaıık

ıan l\lülehassısı 
Mua~cnelıane: Beşiktaş 

Tramvay Cad. Emniyet San· 
dığı yanında ::\o. 12, Tel: 
8-1395. Muayene 17 • 19.5. 
Ev: Vali Konağı Cad. r\o. 
83 Basaran Ap, Kat ı. Te
lefon: 83684. , ______ _ 

namesi komisyonda ~örülür. Teklıf mektuplarının ıhale 
aatınden bir saat en c'ine kadar konıısyona ,·erılnıe~ı. 

<3803-1296) 

* Kapalı zartla \'ekalel 'e E U b:naları te:.baı onarım 
~apıınlacaktı~. Ke~iı bedeli 65348.95 'inı . "etıcı tcmınalı 
-1518 l•radır. Ihalt>i :?4 5 954 pazarte~ı saat l.'i de .\nkara S 
\'. 4 :\o. lu Sa .. 1.1 Ko. da yapılacaktır. Kc~:f \e şartna· 
mesı komis) onda 'e ö~leden e\'Vel ist. Lv A. Ilin kı~ınında 
ı;:örühir \~ 330 kuru~..a komisyonda \'erilır İsteklilerin :hal e 
tarihinden en az üç gUn evYel K. K Is. O. :.ı )!\'. Lgc miıra· 
caatla yeter ik bel:esı almaları ~arıtır. Teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir aat evveline kadar komisyona 'erilmesi. 
Po .. tadaki ;ecikmelcr kabul edilmez. (1269-5632) 

* Kapalı L3l'fla 3300 kilo tut;,ınnda 750 adet ktılp:u bakır 
yemek Bakracı ile 8000 adet kulplu bakır çay kupası 31.5.1954 
palar:esi saat 15 de İzmit Dz:. As Sa. Al. Ko. da .atın alına· 
caktır. Bedeli 24430 lira, geçici teminatı 1834 liradır. Şart· 
namesi komisyonda ve öğleden ewel Ankara. İst. Lv. A. f!ft.n 
kısmında görüllir. Tekllf mekıupiarının ihale saatinden b:r 
saat evuHne k;dar komisyona verilmesi. <SW-1316) 

Bu sabunun ••• 

nefis 
kokusuna 
bol 
köpüğüne 
hayranım 

Şarka vı mımııı..ıtımlıı hu 
en nadidı kokuların karışı· 

111ındın eldı ıdıfın vı Puro' 
nun tırkibinda bulunan par· 
tümler cildiniz• hoş bir ra· 
yiha ... talıli bir temizlik ra . 
yıhuı verir. 

• 

a 
--~ 

Maliye Vekaletinde" 
d ı 40 1 

:ııunh:ıl bulunan biı· adet 60 \ e ıkı a t ıneııı ote 
:'ıfıl l Em!Ak konlTolorljjgü ıçı n imtıhııııl» ııısd 

Ta ıplerın ~1e:nuı·in ~an ununun 4 uncu,a~ •' 
C\ afı haiL ve ını lıhanın açıldıgı scncnın ° 11,gl 6 

cından 85 ra,ınt ikmal ctmı bulunmıı~I Si~ ı;tebl 
\ e lktı. at l'akiı ıcleri \'e YtKııck Tıcaı et ıııc :ı.18 1~ c 
bunlara nıuaclıl ecnebi oku' arından ~abU~er•!JC 1t 
kurııundan vt'}a lısedrn nıeıun o!ınak'adıir uğilı• 
ne ~elir er muha,cbe \ e M,ilı F.mHık ~hık 1~ıı~ 1 ~ 
kontro ınemurlu"u 'apmı"' •·c ~ apıJacıı ıı• 1 ~ 
k k .. 'b . ·ı k. ~ .. 1. k ırıaı·ınl ııılt ara ·terı ıu arıy e ·ontro'or u - 'as .ıc 

İmtihan konuları re mıiracaat <ek'İ ılc ı
) etlerde defıerdarlıklardan öğrenıİebilir. L'JllıJııı 

'!'•hriri imtih~n Ankarada ~Iillı Enıl~; s/9~ 
de Istanbııl 'e Iınılr Dcfterdarıı:ında .

8
r8d3 

~apılacak \C bunda muvaffak olan lar Ank ı; ıır 
dlırlüğıinde eifahi imtihana tabi Lutulat'll sttlll ~! 

Aranılan ,ilrtiıı·ı h•iz olan iııteklı'erıll ~cç 1 d~ 
siksız olarak dilekçeler!n" Pı.:'.ı ) erek e~pı )!~ 
kadar :ıia liye Vekaleti Mıl'i Emlak Unl •t I e 
racaat elmeleı·i Jiıımdır. , , ra >'' 

İmtihan a ~irme ~artlannı haiz o an ıı J 
p:lacaktır. 5440 0? 

cııtılı'ıı 
- o:du"unuı.dan daha gliıel, daha 

isıerseniz saçlarınııl ıı ~ 

u x '?1'};81 e4 
Sellıi!oıt tarak ile tara) ınıı. ~!arka) 3 

L 
zerlerine aldanma) ınız. 
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..- 'P~Ar-
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•tnak damarlarının •• 
Ofrü iman tahtasında 

bo)'t•, 
ııeın.,e 

r l \ZA~: 

1 i l D i\1 ıl 1\ T 11 E L i 

lım Aklı elim ile miılahaı:.ı 
cdelım. Şcrıaun emrinı tecıır 
mUl e)lı~elım. Kefarcıı ne ı.e 
'erelim... Gel, şo} le otur ba
l.ayım ... 

Hamı)et, eule buzule hoca· 
ın ~anına ili., ti Ellerıni dıı
erının a tına -a arak tırn · ı·ı
ı ~ledı Canım Hoca.. b.r 

oaha ge~ irdıkten .so ra: 
- • a ıl da şeytana u~dun? 

Ded . Xasıl da, i:.mı ha• ,ıe 
baslıyan enbı~a \e evıı~anm 
ı uhları 1a azap işledııı? Bu &1k· 
lı sana kım verdi kmm? 

- 'I'ango XeclA zorla sürdll!' 
dıi Hocam ... 

- Tango l\"cclanın her kı· 
1ı'la, bır cehennem zebanisinııt 
< lcstcıı cıl mızrap olacak. SCl" 

ri a\ radın serh \'e tefa rınde 
tırnaktan da bah eden Ebu1• 

masdarı Hanetlerı der kı: 
• Her kım. elmın ,.e kem ğini:ı 
\C kılının rengi tabıısıne ~ -ı
baııcı bo~ al ar katilrak 'e) a hl" 
r cen O\ a!ıyarak daha koru 'e 
kesıf b.r manura temın ne 
tap ederse 'e batusus bakı re 

etmiş bır kere... Y:ırı'l ob ır 
gun kocası Sam~unrl:ın dô
n.ınce \'al ahi onu 1-ı·ır kıtır 
ke er. c.:ıb:ı bir çaresı yok 
mu? Acaba Yezıdın ruzgan bi
zimkinde ka\·ıncı damara ka
dar bulaşmı:;. bellı o'maz mı'.'. 

Canını Hoca kat:a ka'ın 
daha sı\ az adı: 
13ellı o ur tahıı ... 'Bır 

kıılım • Kızım llıımıyet Ha
nım ... Sı\a bakayım kol'arı
nı .. Tırnak damarları, dırsek-
er.,ın iç tarafırıdan ~cçcr ... 

Kol boğumlarından bcl'i o· 
lur ... 

llnmi)ct, tırnaklarını gızli-' 
~erek entarisını s ıvaclı. •Canıın 
Hoca• omı. 'kollal'ının yu
mu~ak yerinden tutarak. C\ ır 
rlı, çe\·irdi. h İCt mual ene et
li. Odadaki bUUin kadınlar ho 
canın gozlerlnln içıne bakıyor 
!ardı. •Canım Hoca. yutkun· 
duktan sonra: 

- Hımmnı. dedi. Dunıınu 
pek ı~i görmü:;orum. Zira Yı-· 
:ı:idın rüz;:Arı a'tıncı d.ımıır:ı 
kadar yayı'mı.ş... \ 'ah y .. v. 

rum \'ah ... Bu cahıll "i ııa•.l 

~aplın:' N<'rse ... Ilır çaıcs1-;I 
du~iın('ceğ.z e'b('l ... 

Nazmiye te~ıcnın goı:crı Ü· 
mit c parladı: 

- Çaresi 'ar mı hoc:ım" ... 
öteki, on derece ağır b:ı !ı, 

kcndind<':ı emin, ce\•ap verdi· 
- lş•n bu kadar i'· 

m'nl bilen. c bet çarcııini de 
bu ur. Tırnak damarlarının ko· 
kü im3n tahtasına kadar gı· 
der. Göbc •ın hır karış dort 
parmak yukarısında tam iman 1 
tahtasının orta 'rrınden ıner
rınıek kadar bır den parçasını 
di le kop rnıak laı.ım. Üç dam 
'a kan çıkar amm:ı, \'ez.idin 
ruz.garı da beraber çıkar. 

'\aımıyc tc~ıe yalvarmaya 
ba l:ıdı· 

- - Kuzum Hocanı Bu 5efaatı 
bizde'l c ırgcme ga~rı ... Tabii 
biz. de a'tında kalmayız. Şu 
kıun ~ uzünden ahrcti:u bıle 
zeh,r olacak. Kurbanın o!ayım 
bir çare ınc bak .• 

Canım Boca. tekrar yut
kundu· 

- V .ıllahi hemşıre. bu be
nım işim dcği , dedi. Bir. böy· 
le şc)lcıi eskiden yapardık a· 
ma, Beyazıt cambinde fe3 sa
tışı ba 'ndıktan sonra polis de 
h,z.ı sıkıştırınağa b:ısladı. Üç 
gıındur soluk aldırmıyor. ar. 
Ama sıı ch'ı ımand,j ı e>'d:.:~u 
nuz iı;ın müıcHrlikten de t-!· 
bet ıı;tınap cdersinız. 
Kadın arın hepsı birden iti

raz ettılcr: 

- Aaaa. ne demek hocam ... 
Hiç mi Allah korkusu ~ok biz 
de'.' Hepimiz bırden sana kur· 
ban o alım \al ahi .. ~ 

•Canım !Iocaıı ensesini kit~ı · 
dıl<Lan onra· 

- E\dc kantoron yağı bulu
nur mu? Dcdı. 

- Şukru)c hanım ardan is
tctiriı. 

- • İyi ) a ... Bir fincanla kan 
toron yağı getırtin ... ~langahn 
ü:stilnl' de ihrıklr ~u ko) un. 
Ben de aptest almadan önce. 
siıın tallı hatırınız için Yezi
d111 ruıgıırını uçut'U\'Crcyiın .. 

Kadınların hcpsı ayağa kalk· 
tı. Kımı mutfağa donnı seğirt 
tı. lnmı manga a koştu. Kimi 
ciınc kah\e fınc:ınını aldı. Ki 
mı d<' ıbrıgı do!durmağa ba~
ladı Ya nıı Hamı~ eti. Tım;;:o 
:Nec a~a u)tııanın kefarctını \C 

rC"ce~i ıçın, kara hır d·j~iınce 

almı~tı. 

' 

\ 
\ 

Bütiin filmlcı inde b;ıJıJı; ~ilıi ~1ıten, bu \S•fının ~an ı ncla \ ücut g uzelligi ile de ~öhrct yapan u 
~ ıldııı hala &onmc~en E:.th<'r William:ı. 

* Batı Almanyada 1953 ;) ı
lında 103 fı.m çeH'.ılmiş oıU? 
bu mıktann 15 i renkti film· 
dır. 

* cNazar Veğm<'sın adlı son 
filminde Danny Kaye'in parte· 
ııeri is' eçlı genç ~ ıldız Mai 
Zetterlıng'dir. Komik Ka~ c bu 
fılmde ~ ınc çeşitli kalıplaı a 
sirmckt~ \e bırçok eğlenceli 
.arkılar sci)lemektcdır . * Bir zamanlar .ö:ıretın şa
hikaı.ına eriştıkten sonra, son 
zamanlarda ikınci dE'recede 
filmler çevıren Mickey Rooney, 
•Çarpık Yo'da ilerle. :ıc.ı sun 
filmi sa~e:.ınde )en iden pıı la· 
mı~tır. 

* Zcncj artısı 'c şarkıcı E· 
artha Kitt, İstanbu 'da Kcrvar.· 
saray pavyonund. şa:-kı söyle
diği sıralarda c;ğıendiği \ 'C ıııJn 
r.ıdan biituıı d.ın~ad:ı ll!e~hur 
cltlğı • Kfııiblm • fllrkı ını, im· 
dı de • Yenı Çcl•relcr ... dlı u.r 
!ılnıde so~ lemc'.\ıl'd r Amerı· 
k.ıda bu şarkı • U:.kudaru dı~ e 
bilını) or. 
* M. G. M. stüdyolar111da ye 

ni ~e\Tl:en .:'.lludür Odası• ad· 
ıı fı'min başrol!erıni oyna' an 
me~hıır ~ ıldız.lar arasırıda Bar· 
bara Stam\ ıck, Paul Douglas. 
Frcdric Marrh. Willinm Hol
den. Juna All)•on, Walıer Pid· 
geon. Loui.s Calhern Sbell"V 
\\'ınters \'C Xınn Foch \'ardı:-. * Hol ~wood l'i'm A'-..ıd"· 
misi, · Bir Kraliçe 1 aç Giyıyon 
dokümanter filmınden do::ı~ ı 
lngi tere Kralıçesı E'iuıbcth'e 
hususı bir O car mıi :~faıı tP\'
cihıni dü ıinmektedı:- Fahat 
lloll) wood çe\•rc'crı. Kralıçe
nin böyle hır haı cl>eti nııbıl 
kar~ılayııcağını ke~~ir.?mcruck· 
tcdırler. 

* l: ugUn!~rde birbiri arka· 
sına Cilnı ı:cvircn Lana Turnrr 
o.\ lcv 'e Şeh\•et• filmi;u ta· 
mam:amı~tır. Bu film icin ısııç· 
)arını si)aha bo)amış olan La· 
na'nın partencrJcrı Pıer An· 
ge'i. Cnrlo Thompson \e Bo· 
nar Collcano'dur 

* Bır müddettenberi Warı:cr 
Bros tüd)olarında rejisör Al· 
frcd Hıtchcock'un idarc .. int!c 
çe\l'ilmcklc olan •Dıal l'ı1 For 
lfurdcrı (Cin:ı)ct Vıır> fi'mı 
tamam:anmıs 'e Amerika'da 
söstcrllnıcğe ba,lanmı lır. ~ci 
nayct Var• ın Küçük Sahne -
deki temsilinde Adh Hün ta· 
rafınd:ın O) nan an koca roıünli 
filmde Ray ~liland, Lale Oral· 
og'u'nun rolünü Grace Kel'j. 
Sadri Alı ık'ın rolunu ise Ro· 
bert Cumminıs O)namakt.ıdır· 
lar. 
* Karısı Susan Ha} ward'dan 

ayrıldıktan sonra Jcss Barker' 
in sinir'eri bozulmu •ur. Hol· 
lywood'da her onune :e'cnc 
çatıyormuş. 

* Ewe ce de bır kcı·c sin<'· 
mada Kraliçe Elızabcth i can· 
Jandırmış o?an Bette Du · • 
me·hur İn~iliz Kra ıçc ının ha
yatına daır ~eni bir fı'm ('C" 

''irecektır. Bette Davis bir kaç 
)11dtr film çcvırmi)ordu. 

* Yandaki sütunda ı.:üzt?l bir 
rcı;mini ı,:ördüğünüz Esther 
\\'ilhan. 'ın son filmi eski Yu
nanistan'da geçmektedir. Yü· 
zıicll ''Ildız bu filmde ''ilzme 
meraklısı asil bir Yuna~ kızı· 
ıu canlandıracak \'C Ege deni
zinin sularında 'ü2cccktir. 

* Iari'yn '.\lonroc. Robert 
Mitchum'la birlıktc uç buutlu 
olarak çe,·irdigi •Dönülmeyen 
Xehir• adlı on fı mınde ate•· 
Ji bir kabare şarkıcısı ro'lin· 
dtdir. Sarışın yıldız bu filmde 
kalın bir t'Sle iki a~k şarkısı 
soylüyormu~. 

'e C)1 ıbelcr k.ı5ınmak ıı;ı ı ------;:;;;;;;;;jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=m-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==================:=:::;;::;;;;;-iiiiii~-------------------------
kcndılcıınc ıh•an olunan ur- 1 l '-
nakları eytani mak aı:ar uğ· r 
runa )abancı boyalarla boyar·! 
larsa, Ik seferınde kırk gli;ı : -1/of 
kırk gece bhal olmak sureti· 1 
le mü<'azat göııirler. Tekerrıi· 1 

ründe ~uı;ar olacakları aıap 
ise, omur bo) unca kasınma il
Jetıne yakalanıp hiç bir su
reUe \ e usıta ile \'C fırça \'e 
dıken 'c kasagı , .c emsali gıbı 
ŞC) .erle kasınamamak azabı
dır. Dahası \ar. Cın,i .:ı~erdc. 
her bır urnağın kö.r\lınP )edı 
damar gelır. Bu damarlardan 
dordu u vı. uçıi süflıdir. U vı 
damar'arda E)up Sultan H;:ı.· 
retlcrırun nefesı do•ıı:ıır. Siıf 
lılcrde ıse Ycı,id ibni lCı.id'ın 
rtıı.gfırı 'ardır Tll'nağa vu·u
lan bo~a. Yez.ıdin l'uı.,;ıarının 
liç d marda ka'mı)arak dôı·d.:u 
l,ı damara da ) a) ılması <ic
nıektır kı felaket bundan ~on 
ta baş ar. Bu rüzgar bc;ıincı 
damara "eçince hınzır'ık a'ıp 
) ıirur. Altıncı damara geçer
se bakırcde göğustcn :ôbeğc 1 
kadar, Sen lbe'de çeneden diı 
kapağına kadar şeytanı tıtrc
rne er olur. Hele ) cdincı da
rnara geçerse, ın anın naıık 
) crlerınde kanncalanmalar ba I 
ar. Ondan sonrası da maazal· 
lah fe aket enn en muazz.amı 
o an ukuttı ruhı \e lc\Sı 'ıc
danıdir I te o zaman vucudu 
be er, erke~in pc ine du~er. 
bulun gunahlar ba.ına u.,..,r j 
olunce de kutuk gibı i~er. " 

Canım Hoca• bun arı :ın'ı.· 
lırken Hamiyet de basını onu 
ne eğmış, dınlıyordu. X.ızını
~e te.\ ıc, gelinine döndu J>lş. 
lcı tnı gıcırdatarak: 

- Guw kor o·asıcıı, dedı. 
Başımıt.,. ne ı~ er ar:t·~ın ;or 
dun mJ., . Şımdi \.;>I' 'Jak~ ıın 
Ce\'abıııı.. :)ıına ) uz defa o~· 
ledım. Şu Tango ~ .. t: ' m 
rrıa. dedım. Öküz kafana ı3.iU' 
dı :irmez kı ... 

lI mı} et sc:ı. r:ıkaı·rnı' ordu. 
~aınıı)e te,-ze Canım Hoctı 
~a dôr.crek 

- Hocam, dtdJ. Bır cahillik 
Çabuk mücevherlerin yerini ıöyle ... 

AGIR CEZA 

H ekim uzun uzun diışündük 
ten sonra ~uç!uya: 11Bana 

bak• dedi eseni afır bir ceıa· 
ya çarptıracağım.» 

• Hapishanele mi göndere· 
ceksiniz. hakim bey11» 
rYağma lok. Serbest bıra· 

kacağım. Ha) aı pahalılığı ile 
her ~n mücade'e edede ede 
çekersin cezanı.n 

xiçix BEK.\RHIS '! 

F ransa'mn sabık Dı,iş:erl 

Bakanı Robert Schumann 
eski bekarhırdandır. Kendıısi· 
ne buziıne kadar nbe e\len· 
mediğini soı·dukluı 2aman du 
rumu ~öyle iıah eder: 

Gençken, ideal bir kadın 
bulunca;·a kadar e\·lenmeme
yc karar vermi tim. Nıha}et 
günün biı·inde arad~ımı bu'
dum. Ama o ıaman, o da ide· 
al bir erkek anyordu.» 

l\IEDE~f \'A,IYA' I 

Bır tngıliz scnahı Airika)a 
yaptıııı gezilerden birinde 

ıanıstığı yamyamlardan biri
nin Londra Üniversitesinde 
okuduGunu öfrenince ha~Tct 
iı;inde kaldı. 

~ insan etini nasıl i)·ebili· 
yor:ıunuz?» di) e sordu. 
Yamyamın ce\'abı: 
•Ga\'ct basit. E~kıdcn elim· 

e }e;d:m, ,imdi ~·ata! bıçak 
kullant} orıım. 

o'.\· :m1 nün K, 
'I İl.YOS ~IU '! 

D emirperde geri.sil\delı:i peyk 
<levlet'erin cahil komünist 

liderlerinden biri nutuk \eri-

yordu. 
cYoldaş:arım, kUV\ etimizle 

bugün dünyanın altıda birine 
sahip olduk. Fakat bununla 
iktüa etmi)Oruz. Stalin )Olda
şın sayesinde daha da i:erlc· 
yip, dunyanın onda birine. 
ytizde birıne, binde birine. hat 
tiı ,.e hattA mil) onda birine sa 
hıp olacağımız gunlcr uzak 
de ildır ... • 

F.\ı\.L ÜYEl.İK 

F ransa'da bırkaç yıl ıwnl 
kapalı'an genelev er bir j 

müddet şonra huı;usi bir ku· 
lup olarak yenıden açıldı. Bu 
deği5iklik•.-n haberi olmay-an 
ya lı bir bay, bir ~n bu ııku· 
liiµ )erden birinin kapısını çal 
dı. l\apıcı)a , gelen ~abancıla· 
ra. evin kulıip oldunu hissini 
Yermesi tembıh edilmi5ti. Ka
pıcı kapıyı araladı, yastı ada
ma: 

tP.aal U)C misiniz?• dhe 
sordu. 

l\Iil;tcri : 
•Ô.\ le umit edt~ orum , dire 

ce,·ap verdi. 

DOKTOR \'I:: 11.\bTA 

D oktor hastasın ı urun uıun 
mua) ene etlikten sonra: 

aSiziıı dınlrnme'e ıhıiyacı· 
nız 'ar dedi. « Bır aylık bir 
Akdenız se)ahatinc çıkar:.anıı 
bir eyiniz kalmaz.• 

Hasta: 
ııAman, doktor. dedi, oben 

de o kadar para ne :ezer?. 
Doktor kızdı: cA b·radera 

dedi. Seyahat edecek kadar 
paran yoksa. benım faturamı 
neyle öde~eceksin~• 
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meşhur Alman korss 

Sıhhi bir tarzda 
1 

ı r 
1 

Albay Langsdrof idaresindeki Graf Yon Spee kr~~oı 
Müttefiklerin bir çok gemilerini botırdık!an sonroı~tı 

video önünde intihar etmeğe mecbur kolrT1 

zayıflamak 1 l 

1039 ı;eneaı e)IÜI a)ında Al·• 
man Rahri)e ~ezaretı A!bııy 

l.an~adroC'a eızlı bir emir gön 
dcırd ; bu mckturı rnultıeviyatı 
alba) ın açık den ııde ticaret 
harbı yapmasını ve bilhassa lıi 
ma) esiz ta ıt gemllerını imha 
ctrnesını iımirdi. Kendı-ine bu 
iş içın tahsis cdılen gemi, 20 
bın tonluk, uzun se,> ırler için 
ıkmaı kabıli) etinde o:an Gra! 
\Oll S::ıee ıclı. 

Sıhhati \'e lısabı bozmadan 
ıtayıflamanın çarelerı vardır. 

unu yapabilmek lçın sadece 
temek lazımdır. Bnı kun

seler hiçbır şe) ) emi~ orum, ) i 
e de za) ıflamı) orum, derler. 

:\'emek mıkdarının ka!ori itı· 
:barıy!e 'ücuda faz.a geldığı 
zaman ınsan ıa,>ıI ayamııı.. Ye
mek mıkdar itibarıyle olçut
:mez. Ka'ori 'e cıns itıbar ) !e 
ti çJ!ur. B r uuç badem ve~a 
ıfındık blr koca tabak )CŞillık· 
ten daha faz:a kalori ihli\ a e
der. 
ı .Bır tııbak tatlı ve~ a tamda 
~marmış her han!:< bır yemen: 
:in-ana bir günluk kalod~ i 'e
rır. Belki açlık hissi gıderi;mış 
olmaz. fakat 'ücut ı:ıdasını al· 
mış olur. 
1 Şişman'ık, hastalık ~ibi in· 
sanlara birkaç saat içinde arız 
olmaz. Ya\'aş ya ... aş ıetir. Bu
nun için ~ışmanladığını farkc
den kımse tedbir ala bılir 'c 
ıbunu onlivebilrr. Tabı! kilo· 
dan ve öltülerden a)'n'mağa 
başlarken hemen ya hart'!ket, 
~,:a perhiz veya masajla normal 
kiloya dönülebilir. Elverir ki 

• 

bunu ;,apma~a arzu ve irade 
olsuı'ı. 

Seksen, doksan kıloıa \armış 
olan bir kımse hır sabah ken
disinı o ha'de bulmamıştır. Bu 
kı olar bırer bırer \'ticuduna i· 
lh e olmuştur. O hale gelinci· 
) e kadar bek ley p sonra teaşla 
kiloları atmağa teşebbıis etmek 
çok akı sızca bir tedbirdır. l\laa 
:mafıh zararın nere.sinden dö
nu:tır,,,e kllrdır dı~erek çare a
ramak lftzımdır. Zayıflamak i· 
çin e\"\·eıA hakikaten ıa;, ıI!ama· 
y1 istemek lAzımdır. İçkı icmek 
§işmanlığın sebeplerinden bi· 
ridir. İçki işti ha~ ı açar. Daha 
fazla ;,·emek ~edirir. A;,Tıca da 
içi'en içkinın kalorisi de var
dır. 

Tuz, vücuttaki su~ u tutar ve 
kilo kaybedılme,,,ine mani o!ur. 
Yemek'eri mumkün oldulu ka 
dar ıutsuz :>emelidir. Terlemek 
ile kılo verilir. Doktor nezaretı 
altında elektrık kutusuna ı:ır

mek ve~ a zayıflama) a mahsus 
b.r takım makine' er vasıtasiyle 
kılo vermek hem kolay. hem 
de zahmetsizdır. Jimnastik ;>ap 

mak, sıkı bir tarzda ~ol ~ürı.i· 
mek, spor yapmak da ıayıf a· 
mağa yardım ~der. 

Fakat bütün bun arın en ba
şında gelen şey perh zdır. Yağ 
un \'e şeker ,ışman'atan mad· 
delerdır. Bun•arı mıimkiln ol
duğu kadar azaltmak, ona eö· 
re yemekler seçmek, hem aç 
, e ~ıdasız ka mamak lıem de ı 
zayıflamak mumkündür. Bır
den za) ıf'amak insanı ) orar, 
fakat haftada bir \"e~a bır bu
çuk kilo vermek ne sıhhati, ne 
de iısabı boıar. Muntazam bir 
tarzda perhiz edip kilo verdik· 
ten sonra ara sıra :yapılacak 

tek gun tik perhızler de vardır. 
Bunu merak edıp soran bır çoit 
okuyucularımız. oldu, Onların 
arzularını yerıne ıetırmek ıçin 
bugün o perhizden balı edece
ğiz. 
.Bır tek srün perhiz ederek bir 

veya bir buçuk kilo 'ermek ne 
fazla bir zahmettir, ne de .ağır 
bır ktilft'!ttır. Bu perhiz e .. na· 
sında dikkat edilecek m:.ıhım 
noktalar şunlardır: 

1 - Yemek esnasında su iç· 
memek. 

2 - Yemlklere tuz koyma 
mak. 

3 - Yemeklerden 45 dakika 
evvel ve ~emeklerden bir bu
çuk saat sonraya kadar bir şey 
içmemek. 

Sabah kahuıtm 

13ir rafadan \eya lop )'umur
ta, bir fincan sade kah\'e, 

öt.LE \'Ei'llEGI 

I.angsdorf \ e Graf Von ~pce 
sankı birbirını tamam'ayan \e 
bu iş içın bıçılmiş kaftandı ..... 

Denı e açılan gemi i'k avını 
30 Ey ıtilde Fcrnanbuko açık'a 
rıncla ~akaladı: Serene Fransız 
ba)'rağı çekip, pru\'adan yakla~ 
tı \ c telsiz suk<ınetı ıç.n kat'i 
emır \erdi. Şı!ebi batırdıktan 
sonra Kap'a mlite\·eccihen 
siır'at arttırdı. Ben\'a'io açık
larında Kasımın 15. ve 16 . 
günleri b•rer gemi daha batı· 
Tarak bu sulardan uzaklaşmak 
içın tekrar Kap'ı dola~tı. 

Tam manasıle korsan harbi 
)apan Langsdrof bunda muvaf 
fak otuyordu. Fakııt 2 Aralık· 
ta €ene a)'nı tabi.>e ile batırı· 
lan Dorisk-star adlı gemi batar 
ken te'sizle bir cep kravazôru 
nün hücumuna maruz kaldığı
nı b ldırdl \'C bu haber Cenubi 
~.merıka'da Amırnl :Harbour 
tarafından ahnd ı. Bir tesadüf 
eserı olarak 3 Aralıkta hadise 
yerinin 170 mil :;:uney dofıu is
tikametinde batan diğer bır gc 
mınin ıelsiı: haberi ge~di. 

,. 
c 

dut anı geçirdi, bıraz sonra 
sancağındaki Exeıer i'c pru
usındaki Achı:e 'e Ajax·a a
teş taksim etti, Bu 1:-1 gt:mi 
telsizle kumanda b rle tirerck 
6 pusluk top!annı kullanıyor
lardı. 

Artık Graf \'on Spce'nin ce- G raf Von Spee 6 20 de kuzey 
nubi Amerika'ya do ru • doğuya ve 6.34 de doğu· 

SC)Tettiği, sür'atinin 15 mil ol ya dümen kırdı. İngiliz gemile 
duğu anla~ılıyordu. Amiral ri de onun hareketine uyarak 
Harbour'un kurmayı geminin rota değiştirdiler. 
12 ar ,ık snbahı Rio-de-Janei- Exeıer daha ziyade muhare
ro·)a ve 13 aralıkta River - benin yükünü kendi üzerine 
Plate'e Yaracağını tahmin edi· çekmek istedi. Fakat topcu atış 
yordu. Achile. Exeter \'e Ajax kontrolü yapmak için tan are 

Bir büyük dilim yağsız •ığır krU\·azörleri i e burada bekle- atacak iken bir isabet aldı \'e 
~u ısgara. bir taze domates, meğe karar verdi. Tamirde 0 • biraz sonra da ikinci bir isabet 
bir fincan mıkdarı haş'anmı~ lan Comberland adlı ı?eminin ile iki numara1ı tareti sustu. 
) eşil sebze, 'ağsız. de sur'atle ıkmal edilme .. ini Bunun ü7erine Ajax ve Achi'e 

Selne rr ~unlar olabilir: Ye>- , emrettı. oldukça sokuldular ve serbest 
~il !asul\'c, ıspanak :eşi' be- 12 Ara'ık günü saat 7 de üç ka'an Exeter bütiın sancak ıor 
zel,> e, ku!lkonmaz, küçük !aha- İngı'ız ;emısi River • Platc ıı- p:tolarını Graf \'On Spec üzeri 
na. çıklaTında buluştular ve açı- ne bo~alttı. 

Bir fincan sade kahve. ğa doğru seyre başladı' ar A- 6 38 ele Laııgsdorf j,,abet 'u· 
miral Harbour düşman a~c~ini ku bulduğu için sis yaparak 

Ak ilm )emeği botmek için ikı :ı: rı ;ruptan karaye'e dön emrini verdi. 
Bir fınc:an yağı alınmı süt. hucuma geçmeğe karar \er· Amiral Harbour'un hu'undu 

'\'a yarım gr~p lrut yahut bir mı ti, ğu Ajax krU\ azörı.i slir'at Us· 
armut ve~ a hır elma \'e) a bir 13 Aralık saat 4.50 de bü- tünlüğı.i ile Graf Von Spee·~ e 
~efta'i. tün murettebat :ıa\·aş \•cr'erı· ~·nklaştığı bir anda bir isabet 

Ru perh:z a) da bir veya en ni aldılar \'C gemiler 30 dere- alarak savaş dışı oldu. Fakat 
fazla a~da iki clefa )apıhıbilir. 1 • ., 1 ce rotasınt!a prU\a niu:nında gemi komutanı bir filika pusu-
Sabahleyın tartılıp perhlıe baş 1 1 te-kılalland.lar. Jasını kullanarak ate-! bölmek 
ıamak ,e ertesi sabah tekrar 5 45 ıic giincs doğd•ıfa; z;.- için muharebe sahasına sokul 
tartılmak ~ımdır. Ekseriya • man ke. •şle:ne cihetinde"' orta du. 
bir buçuk kilo verilebilir. Bir ÇiZGiLi KUMAŞTAN SABAHLIK 5idrlette rtiz~fü· eci)ordu Ye Exeıer iskele torpito:arını 
ki'o vermek normal bir \ ücut görüş sahası iyi idi. kullandı ı .. ırada di~er bir isa 
için muhakkak sayılabilır. Per Saaı 6.14 de ufukta h r du- betle 8 derece l'attı. 
hlı .sıünü esnasında faıla yo- Önümüz yaı. hava'ar birden rak, arkası bol ve önü k<:>mer- man gorüldü. Exeter bunu:ı bir M ükemmel bir imtihan ve-
rulmamak, fazla hareket etme- b•re ısındı. Sıcaklarda en rahat lı veya çepeçeuc kemerli.. Her cı J> kıruval6ru 01d:ığunu bi:· ren Albay Langsdrof saat 
mek, evde istırahat halinde gi,>ılen kumaşlar hiç şüphe ız uçu de tarif ve güzel olur. Ke~ dirdi Ye akabinde 8 pusluk top 7.28 de Exeter'i tamamen mu· 
kalmak, hatla uzanmak daha ki panıuklu!ardır. Resimde gö- d'inize \·eya vücudunuzun bt- tarı ile atese başladı. harebe harici etmeğe mu\'af· 

ÇocukLann da kendilerine ,ore bir modası urdır. Kıı. çocuk- faydalı olur \e daha i> i neti· riilcn sabahlık çizgıli basma- ç mıne göre bu üç şekilden bı- Langsdorf burada ingıliı fak otmuş ye 6 pusluk topları 
Iannın etbi eleri altında kabarık iç eteklikleri ,·ardır. Oğlan· ce verir. dan yapı'mıştır. Üç tilrlu giyi- ris'ni seçebiltrsınlz. 1 kuwetıerinin bulun1cağını Ajax'ta kilmelendirmişti. Pek 

ıar da tıpk.ı bıiyuı.ıer &ibi çizgili kumaşları se\er R. E. Y. lebilir. Kemersiz \e bol o'a- R. E. Y. • tahmın etmediiti ıçin bir terı?d tabii olarak Spee'de yara almış 
~-~~------~------------------------------------------------------------------------------------_;_-----...:...;-------------=-.:.:.:.:.=--:.:.....:..::.:..:.::__=.:.:::...:.::.::..::~:::.:.:-=-..::.:.:~.:.:.:.:.:.:......----

Kuma} çeşitleri çoğal

<lıl-.ço ütii yapmak 
güçleşiyor 

Bu son zamanlarda türlü türlü 
kumaş çeşıt!eri ortaya çıktı. Bun 
lar eski kumaşlar gibi rahatça 
ütü.enmi)or. Kimisi ılık ütü is-
tiyor, kımısi de hıç titiı lstemı-
yor. İstenen harareti bulmak i· 
çin bir takım ayarlı ütüler ya-
pıldı. Bunlar elektrık ce.re}anın
da takılı kaldık'arı halde hep ay
nı harareti muhafaza edebıliyor
lar. Bu sayede kumaş eğer sunI 
ipek veya herhanı:i yeni bir isim 
taşıyan çeşitten ise ona gore la
zmı ge en hararet ''erili)or. 
Pımuk ve keten - Çok nem'i 

,..e sıcak ütU ile Utütenir. Ko~u 
renkli kumaşları tersinden uıü
lemek lfıumdır. Aksi takdirde 
parlar. 

Jerse - Ilık ütil i.e ütti'en:r. 
J\umasın ,ekil de~iftirmemesı 
için faı a germemek lazımdır. 

Yünlüler - Sıcak ütü \e ter
sinden ütülenir. Islak bez konur. 
Yumuşak bir masa üzerinde ütfi· 
lenirse daha İYİ o'ur. 

Naylon ve Orlon kumaşlar -
:Bunlar ütülenmeı. hafifçe sıkılır, 
el'e dtiıeliUir \C asılmaz Yere 
~·a)ı'arak kurutulur. 1\lubakkıık 
Utü icap e<lerse ılık fitil kullanı-
lır. Orlon kumaşlar nemli iken 
iltülenme'idir. 

Sun't ipek - Ilık ütü ile ter
ginden ve nemli olarak lltü'enir. ._ 
:Bazı sunl ipekler sıcağın tesiriy· 

Ökçesi kısa olan pabuı;lar le eriyebilir. 

İpekliler - Ilık ütü i'e tersin· 
den ütülenir. Beyaz ipeklilerin 

tok modadır 

• urarmama.~ı içın üzerıerine 
ııemli bez koyarak ütülemelidir. Okuyucuya cevap 

Kadife - Çok sıcak ütüyü ka
dife üzerine serilen ıslak beze 
yaklasurıp buhar ile ütUlemeli- Bebekten R.K. ıınzasi)·le al-
dir. Ütünun kuma a de meme i dığımız mektuba cevap: 
ıazımdır. . 

Dante 'er - Kalın dante"erı 
iyice sıktıktan sonra bir ı'!e lı
ıteril'le sumalıdır. Bu uretle u
tlllel'lir. ince dantel Pl'i t""" nden 
ve ılık ;AU i'e utule-me'idir 

R.E.Y. 

Elektrikle zayıflamanın ça. 
rc'erlne alt sorduğunuz sualin 
cevabını bir yazımızda verece

iz Doktorun adresine gelince 
şudur. Doktor Rıza Reman Sof 
) alı sokak 26/J. Telefon 40151 

, 
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SAİT FAİK'LE 
SON KONUSMA 

t 

gait Faik geçenlerde bir giin 

~~· 
~~'l' FAİK'İN 

bJNDAN 

•Kulis. de iki mahcup 
genç kızla konuşuyo!'du. Bun· 
!ardan biri (Gülen E rdal) .ken. 
disi~· Jc bir • röportaj . yapmak
taydı. i tanbul Amerikan Ko. 
ltj leri'nin her yıl çıkaı·dıkları 
• İzJerimiı o adlı e debiyat dr r
ghi için bir röportai. Gültn 
r.rdal'ın soruların a \'ercli~i <-c· 
n pla r Sait Faik hakkında bi
linenlere belki fazla bir !iC) 

katın ı) oı-. lakin kendi~ivle va· 
pılnn en <oon · konuşma." bn "ol
duğu , .e bu ce\'lplar bi r okul 
dergisinde unutulup kalacağı 
için, bunla rı n baıı la rı nı bura-

maz sıcaklık, ilk cümlesiyle )a almağı uygun gördülı: . 
insanı hemen sarı\·ercn büyii, Genç öğrencinin : •Hik:n e 
bir bakıma da gerçek duygu· )azmab ilk ne zaman ba~ıadı· 
ları. gerçek düşünceie'l'i yaka nız?• 'or usuna Sait PailL ~iiy-

-, 
Aşalıda (lkuya.ca~ınız •İmrozlu Kız:• adlı cpiıramı, Salt Fa· 
lk bundan bir kaç utta unl bl:r:t' ol<Umuş Te • anat SaJ'· 
tuıo nda 1a11nıamamııa nıüaaade etmf5tl, 

İMROZLU KIZ 
Dudakl arı yağmurlu ha\·alarda si)ahtır 

Bütün haf ta kirli 

Pıırar günler i fiJakalıdır F.leni. 

Sait f AIK 

A ihdakl aıırın adı )Ok. Sal t Faik bun gt'cenlerde bir aiin 
Kumkapı'da berabe~ doıaflrlarken şair Özd~mlr Asaf'a oku· 
muş Te okuduktan .anra da yırtıp atmış. Özdemlr Ant ki· 
~ıt parçalarını Salt l 'alk'ın gllztl önü nde toplayıp ulctaa.ıs. 
bize ı-crdl. Şiir b üyüt boy, ince, .arı b ir k!~da Salt Faik'· 
in kendi rl :razısh it r.s!tl Türkçe olarak yazılmı,ıı. 

lc diyor: 

!ı~nı~;pl~~~ b~ren:;va~~~d~~~~~ •Bursa Lisesinde onuncu ~ı-
cudur. fyice tanıınadığı. türiü nıfdaydım, edebiyat hocamız 

bir vazife yazm~mızı istedi. 
) önünden bilmediği ne bir Ben İpekli Mendil isimli bir 
duyguyu, ne bir düşünüşü, ne hikaye yazıp verdim. Erte i 
bir insanı, ne de bir çevreyi ders hoca bu hikavemi bütün 

Sa il F aik Bursa1'd:ı kri e\•i•n•in-b•a•lı•ç•rs•i•nd.,c•.• .. _______ , ___ ,_.,11 •• ı.m•a•so•ıı•u-N•n: 1 
alar mıdır, yok~a hay:il ınah- ~ 

~u!~a~~~~;?yaşanmış değildir, A N L A M A K \ 

Rir bii) fik karı ıklık ~a~arlığımız sabahlar 

S trdP orman ın içinılrki ı:akalı uıaııııs insan 

JUPsııt d iiğüşiirken :ıç kurtlarla 

~erroe ilk kulübede ilk C§ya 

ilk insanda ilk hisler 

htr büyük kavak ataçlarmın kargan, parlak sırtlarından inen 

Şi~man yağlı tırtıllar 

anlatmıştır. Zaten dünyaya • 
sınıra okuttu. Neden okulu· 

b r edebiyatçı. bir h 'kuyeci yordu bir türlü anlamamıştım. 
gözüyle bakmaz. bild iği gibi .Meğerse hikayeyi çok beğen· 
~ aşaT, sonra da yaşama tecrli miş, sonra beni yanına çağırıp : 
besinin ~ ukü kendisini zorla- 'Eğer' böyle yazmakta devam 

onları ben hayalimde yaşatı· 
rım. Şahısların bazıları hayat· 
ta tanıdığım kimselerdir.• 

•Kib:ır zümreyi hiç kaleme 
almazsınız, niçin? • 

SAiT F f K İÇİN BİR KÜÇÜK A<'.'iIT 
Konıpoıi yon yaz13 on1u sınıf, 

) ınca kendini kalem kiığıdm edersen iyi hikliye yazabilecek· 
önünde bir sanatçı olarak du· sin' demişti. işte il!• hı.: şekil-
)ardı sanıyorum. ide yaz.ıııağa bas'adım. Hocam, 

Ölümünden üç gün önce bana daima cesaret verivordu. 
hastahanedeki odasında ge. İkinci olarak 'Zeınbcrek,' i yaz-
çen kısacık zaman bir yana, dım. Sonra İstan!ml'a gelip 

· Kibar zümreyi hiç sevmem 
de ondan. Bana öyle ge!ir ki, , 
onlar yasamaktan hiç ze\•k al
maılar. Yaşamaktan ze\'k alan
ları severim ben. Ya5:ım::ılı bu 
dünyada ... • 

:naşlık: Anlamak. 
.\n lamak unıkkcn yakın 
Kur•ıınu topraklara, anlamak, 
B•ı~alı~ı ngnağın. 

,\ nlamak giirmrkli süregelen giıllyi. 

noğclu Adapazarında görmiye son gördül:üm günil haıırlıyo Edebiyat Fakültcsirıe girdim. 
rum. Bu ay.nı zamanda Sait Orada rahmetli Kenan Hu'üsi'· 
F'aik'in çok se\'diği caddeler- nin verdigi cesaretle hikaye 
de. zaman zaman iigiyle öteye yazmağa de\·am eltim.• 
ber ve bakarak. karaTsız do· <Sail Faik, henüz bir li~~ 
!aştığından ötürü ho, nud, son Öğrenci i}'ken y:ı.ıdığı bu iki 
Avare!ik günüydü. Glinlerlnin hiliayeyi sonradan kitaplarına 
büyük bir kısmını. k imi kere almaktan çekinmemiştir .• ipek 
ya adığı, yaşamakta olduğu li l.\lend ilıt hikayesi •Semavt"rt> 
lçin memnun, kimi kere bilin adlı ki t abında, «Zemberek- ise 
mez kim b'Ur neden fiıilntülü •Şahmerdant dadır. Yazdıkla-
küskün, ama her zaman yaşa rını sonradan değiştirmek vP-
manın şiirini ıadarak, en kü- )a UlUnhoJlu tashih ttmek 
çük bil' Anı bile kaçırmanuya fidtti değildi . Sait Faik'in ce-
çalışarak dolaşıığı Beyoğlu'.n- \'lbından bu iki hikayen in o 
da rastladım. Sanı yarımdı. Be zamanlar birer tahrir vazifesi 
raber aşağı yııknrı bir iki ke· olarak yaıılmı~ oldukları an· 
re yürüdük. Ben bir şey ala· ]aşılıyor.) 
rakum. onu aldık. Birc'a''nb;re •Umumiyetle nerede ve na· 
nereden aklıma geldi bilmiyo sıl yazarsınız?• 
nım, yedi sekiz yıl önce d:line • Hikfıye yazmak için oturd:ı
doladığı b' r şarkıyı hatırbt- ğuın hiç vaki deği1 d ir. Hikaye 
tıııı . Pek hoşuna gitti. Belkı yazmak içimden gelmeli ve 
yedi sekiz kere mırılrlanılı dur sonra oturup yazmalıyım. Hf. 
du. Sevı.nçii, sıhhatli bir gö· kAyelerimi ekseri herke~in ara 
rünüsü vardı o gün. Son yıl· sında, bir balıkçı kahvesind~ 
lnrda aşağı yııkan her konuş ve evimde gece yarısından son 
mamızda sözü döndürOT cıo. ra annem uyurken yazarım. • 
l:ıştırır. hastalığına getirirdi. · ~için hep denizden ve ba· 
Ben de, bu bakımdan ilgilen· hkçıl:ırdan bahsedersiniz?• 
miye. b ir şey söylt>mesem ~ •Adada oturuyorum. Der.izi 
bu ~öile bir kere bakmıya a- pek çok severi~ balı'tçıları da 
lışmıştım. S:ıit'te eski gilnle- öylesine. Balıkçı kah\•eslne gi· 
rinin canlıhğını, sevinçli ha· der otururum. Oraya çeşitli 
]ini görünce ~e\·indim . • ö~ıe balıkçılar gelir. ben onlarla 
yemeğini .nerede y iyeceksin?• ahbaplık eder, kayıkl:ırıyla ıle-
diye sordum. • Eve gidere· n ize çıkar, onları avlamağa 
ğ'm• dedi. Dandrlno'ya J( T· \'alışırım.• 
dik. istekle, ilgiyle yağ. pey Sait Faik, bunları söylerk~n . 
nir gibi şeyler aldı . Akşama hiç şüphesi7. u1.aklara denizlere 
doğnı da Beyoğlu'nda bu!uşa dalmış balıkçılarını bnlmu~ 
caktık. •Gecikme• diyordu. o nlarla konuşuyordu. B.ına: 

Gelmedi o :ıkşam Sait Fal!<. •Balıkçıları çok severim ben, 
iki gün sonra o gUn evinde diyordu .• 
bastala.ndığıru, hastahaneye • H ikfıyeci olmasay•hnız ne 
knldınldığı duydum. Hast.ıha· olmağı dDşünürdünüz?. 
neye gittiğimiı.de, bu kere ma •Kahveci. Kahveci olmağı 
kamsız, sadece güftesini süyll çok isterdim. Hem gene de is· 
yerek o şarkıyı haurlattı ba· tiyorum. Şöyle deniz kenarın-
na. Anladım ki Sait Fa!lt yıl- da sessiz bir kahvem olsun, o-
laTdanberi unuttuğu bu e~rkı raya kimbilir ne çeşitli in~an· 
) ı gene. bir zaman için diline lar ge'ip gidecek, ben onları 
do syacak, b'r çocuk glbı ke· tanıyacak, seveceğim. 
y i!U, bu şarkıyla !tokaklarda •Hikayeleriniz yaşanmış vak 

·Sizce yn~amak neclir?11 
• Balık tutmak. kah\'ede otur 

m:ık, yanımda çok se\'diğim 

köpeğim, in.;an tanımak, Rey. 
oğ~ıında bir a~ağı bir yukarı 
dolaşmak, arada içmek. lııl:aye 
yazmak, velhasıl hiç hır şc~ e 
bağlanmadan avare geznu~ lıil· 
tün gün. i~te ben böy!e hayat· 
tan 2cvk alırım, b&na vaşamak 
derlm.11 

• Şimdiki edebiyatç ılar ara
sında tercih etliğiniz kimlcr
dır? • 

•Vay canına , amma d:ı ;liç 
bir sual! Hiç kim ryi giicen
dirnıek istemem, fakat madem· 
ki ısrar c<l~·orsunuz söyliye
yim. Şairlerden Orhan Veli'yi 
ve Fazıl llüsnii'yü, hikayeciler
den ise Oktay Akbal'ı tercih 
rderinı. Bilhass:ı Oktay Ak· 
hal'ın 'Duvar Cazetcsl ni ı;ok 
beğeniyorum. 

• En çok hangi hikayenizi se
,·ersiniz?ıı 

• Jo;n çok. en son hikayemi 
SC\'erlm.• 

<Sail r aik'in bu ee\':lbını 
• Yaıdıl{tm en son hikaye, da· 
ima en çok ~evdiğimdir• diyl' 
tefsir etmt k clr miimkündür. 
Ama bltlrillğl her hikhryl •en 
~Ok P ı;evnıeıdi. Onun kin, bu· 
rada • t'n ı.on hildiyem D ıleıliği 

uman bu ı.ayfacla okıırar:ı~ıntl 
•Kalinihkta • yı ka dctti~ini dü 
~ünnıek yanlış olıııaı.) 

• Bugünkii edebiyatçı gençli
ği nasıl buluyorsunuz'1 D 

•Ümit verici. Yalnız. bugii
nlin edebiyatçıları muayyen. 
entellektiiel bir grup.ı ancak 
hitap ediyorlar. Umumiyet'e 
halkta edebiyatçılara karşı ala
ka çok aı, cesaret verici değil. 
Bundan dolayı edebiyatçıları 
çekingen buluyorum.• 

cBugünlin edebiyatçılarına 
ne tav iye edersiniz?. 

·Ben de bu grupa dahil o'· 
duğum için bllmem ki ne di
yeyim. Sadece kendi yolların
da gayretle ilerleme.11 

gezecek. Yeni bir oya!am'l kay j r; _____________________ , 
nağı bulmuştu, hiç olmaz.oa ~ 

• bir zaman için. Gu:·ümsliyor
du. Yanından ayrılırken oGe· 
ne gel irim Sait• dedtm. O 
bembeyaz hastahane odasında 
bir şarkının ilk mısr:ıını ha
fifçe gülüınsiyerek. mırılda
.nan sonra bana dön!iı> ·Değil 
mi?• diyen halini hi~ unuımı 

YAŞAMANIN YERi 

ya cağım. 
Artık Sniı Faik diye, ko· 

nuşan, dolaşan. kıza'l, sevmen, 
alay edc.n bir adam yok. Yı:· 
!ar sonra hatırlattığım , ~rvdiği 
b ' r şarkıyı mırıldana-3k ke
yifli. bir zaman içi:ı de olsa 
soknklaTda dolaşmıyacak. Ne 
Ada vapurunda, ne Beyoğl:ın
da. ne Ankara caddesLndı: o· 
na rastlamıyacnksınır~ Ama 
bundan sonra on aç kitnhıy!3 
birlikte, sadece Tiirk edl?bl· 
yatının değil, dünya hikayeci
liğinin de ayni zamanda, ' 'az 
geçilmez bir k•şisi olarak git 
tikçe :;rayılacak. Fra .rn~ ş::ır i 
n' n •Çamurdan altın yoptı· 
ğının söylediği gibi, Sait Faik 
de derbeder. düı.en~iz. sa::sın 
tılı yaşayışından hikaye u
naıı.nın -kolay kolay yaıc:ı1ıın
maz düzenleTinden bi•iııi kur 
muştur. Her geçen ıun!in de 
ğerini biraz daha b~l=::teceğı, 
aydı.nlığa çıkaracağı mıılıak· 
kak. 

Haykırdı kalın sesi karanlıkta 
Hasta elleri 1Usamı, 
J\iitün düşüncelerine uzak 
Şimdi bir haJTllldl hasta 

\'ar111;ı üşüyordu tabanlarının 

Hir yol 
Anı ında 

Yansı morarıyordu 

n aha yeni anlıyordu yaşac!ığını 
Soluğunun tadına yeni ermişti (Öjsiındeki uncılarda'n 
İs le yalnı7. ıa ve ate~ gu çekti 
Avnydı yerce ıökı:e a$k Ye ölüm 

Jlaykı rdı ummadan beklemed en 
Uzaklarda yıllar 
Rir taş ~e~si7.liğinde 
Ti derinden duydu toprajı 

Ha) kırdı kalın se i acıda 

Rakı ı aralık bir köpt'k ttj lruıtu kadar 
Hasta kaldı hareketsiz 
Oda bo aldı 

Fôzıl Hüsnü DAGLARCA 

l!JOi. 

l n~:ın ilk girıliğ i ko~koca bir sa rayda 
l\ asıı §3 ı rır birden 
.\nlamak şa~ırmakt ı r. clnrkc:ı geniş 

!l ıırs:ı li esini bitireli, İstanbul 
rransaya gidiş dönıis. 

Anlnııınk açılı ı kaııının 

l>ibiz 1e karan lı k lrnnakta 
Anlamak hikıi~tlerindc İstanbul 
U:ı:ıın, kı a. 

llf'rken durdu, 1(1:; l 
Elleri kc ilmi:;. 
\nlamak hirıll'n durmaı..tır: 

Grikyüzü daha geniş ... 
H:ı~ın öne cluşnıe,;, 
Anlamak boyun cği~. 

Behçet NECATİGİL 

KALINIHKTA 
Sai{ Fa lk'in )u<lığı en on 
h ikaye olan •Kallnihkta • ·U 
fuklar • dergi inin l\"i an 
1954 sayı sında ;>ayınl :ı ımıı • 
tı. 

Vanım:ı baktın: kimseler )Ol:. 
Az öıı l'e cevrem in •::ınl a 

doluydu. Köpekler havlıyo'" 
ağa<:lnr 1-ışırdıyordu. Bir ırm~k 
.ıkıyordu kulağımııı dibinden. 
Ağaçlar suları yık:yor<lu. Har· 
'a11l:ır ln:;anları öpiiyordu, Kö
pekler koııusııror. insanlar hav 
lıyordu. Gök yüzıi sarıydı Hl· 
risi: 

ıı.Canımsın, diyPrdu, canım· 
sın. ağa:.-ımsın, ırmağırru ın: ·de· 
nizım b~nim .• ö:ck ısl hır ııı· 
san kokusu içinde sıcaktı. Ce· 
\'ap vermiyordu. Elinin Ustliıı· 
cıeki ma\'i damarlar hır dostluk 
c!cnlzine akıyordu Saçları ka· 
ra, gözleri kara, kaşları kara, 
kara günler, kata hikftyeler do 
luydu, Dudaklarında şimele'l 
sonra söylenecek kız oğlan kız 
türkülerin boyu vardı. 

Sandalın içindeki gilneşten, 
gök yüıündeki tozdan, ağacın 
kırmızısından mı :ıy doğuyor· 
dıı . Bir dudağım yerde, öteki 
dudağım kuyruğunda ateş gı· 
dip geliyordu •r;imdc. 

11Seni damarlarımda, bileğim 
de atıyorum.ı> · 

Yıldızlar asılmıstı ağaçlnrıı. 
Soğuk kandil kan<lil sarkıyor
C!u. Yanımda dostların en ko
yıısu, kadehimde sakıı rakısı, 
dilim kekeme, elimde olta, ol· 
tanın elinde 2ok:i, sandalda 
Barba Stanco, küpcş1ede Sivri 
Ada, yı~dı2lnr bağrımda; dümen 
deyim. Motor hı:ıır hışır hışırdı 
yor. Köpek seslerı geliyor dost 
çasına. Ağoçlnr yıldızları, ağar,· 

lar tepeleri, köpek sesleri sa· 
bahları getiriyor. Bir balık ko 
kusu içiyorum. Bir Rum e\•in· 
c!en midye tnvası, bıy ıklarımın 
içinden anason kokusu gcliycr. 

oCaııımsını> diyorum kime. 
Kahve fincanınıı düşen sab;ın 

yıldızını kok! uyorum. l\I is gllıi 
kah\·e kokuyor Kocayemişler:· 
nin çiçeği pnre pare. Karabaş· 
l::rı a\·uçlarımcla eılyorum. Di· 
lime arılar konu~·or, gözü 'll:ı 
anlar sokuyor, güneş batıyor, 
bir karabatak di.ışünüyor. Mar
tının biri boşlııkta bir direği? 
konuyor. Çakıla suhırdah el· 
biseler giymis. havn rengındr 
askerler çıkıyor. Çakı lcıa ayak 
sesleri duyuyonım O Aspasya
dır o, O Aspasya'dır. Yaseıniıı
lı Aspasya, kli fur kokulu Aspıı· 
ya, Paskalya <:İ~eği sarısında 
Asp:ısya, el ilinde kıvılcım, dil rı 
de yılan, dilinde ı:ynalar ve çe 1 
meler. 

SaitFAiK 
Dostluk çayırını?' bu kuzu· 

l:.rı kimin? Sizin mi? Kuzular 
mı? Kuzular meleı mi? Yani. 
Mi) le Karabiberim şarkısını. 
Şimdi Atiıı a'da Onıonyn me) 

cl a nı ı da ak,5am oluyor. Atinıı 
kahvelerinin t era~larında bir 
ançÜ\·ezle, bir ye~il zeyt in ,.,. 
iı i r kadPh ma~t· ka duruyor ki· 
mln öniinde? Kimin önünde o· 
!ursa olsun. Pi re'deıı de ıı izııı a· 
.ı.ı kokusu geliyor Akropol'rll'ıı 
Sokrate.> iniyor. Sen Yanak, ı 
Dostların en koyu u! Arkadı:ş 
Iarın ıçlııde ölümC:en önce rn 
.sonu ııcusu! Atına sokakların· 

dan geçerken )'ıldız.lara bak. 
Yıldızlar seni sandallara, ka· 
yıklara, vapurlar:- ' 'e ndalar.ı 
götürecek. Dünyanın bütün a
da larını .~ezeceksin. Dun;:ının 
bütün sandalların.ı bineceksin. 
Elinde naylondan 35'lik bir ol· 
lll)la den iz d iplerinden balık 
sanıp Cosforlar, yakamozlar, nı 
rıltılar yakalıyacaksın. Bal1ğ3 
bo~ver! Dıi~ün Yanakimu benı . 
Bin bir yıldızın sırtı n a . Adata· 
rın içinde bir Burgaz adası , :ır 
dır. Bir sandal vardır, tam Ks.
loyeros'la Le_an<lros'un gözük ıU 
ğü nişanda. işte o benim. Den, 
sandallar içinde bir sandal, de· 
ni!ler içinde bir deniz, insa ı· 
!ar içinde bir insan 

«Canımsın, diyorum, canım· 
ı sın .,, 

Yanı! Omonya u'.ıeydanınrla 
akşam oluyor. Gök yüzOndrn 
undallarla şarkılar geçiyor. 
Arabalarda ışıklar kayıyor, bı r 
ı:t kisnemesı duydun mu? Bır 
fayton geçti mi delicesine ak· 
lından... \'e Omor.ya knhveh•· 
r inin ramından? Bil ki ben 
Tnksım meyd:ınınc.a, Abidenin 
önündeki çayırın kısa parmak· 
lıklı demirlerine oturmuş se· 
ni düsünliyorum. Seni düsiiıııi· 
) orum Yana ki. Gere oldu. Kor 
!ar sönmek Uzere I şıklı ilanlar 
ı.önüyor. Otlar kararıyor. B•r 
lavarnadaıı üç gıtar e i gel:· 
yor. :'ılavrodafni kaldırımlardd 
Jı:ırılıyor. Sen o leline kadar 'u 
rüıncyi düşünme; Atina ile 'rı 
ı e arasınelaki metro çoktan ıc· 
!emiyorsa işleme in, hava gü· 
1el yürürsün. l\lartılar s ·,·ri rı· 
dnda ayın ışığındı. döniıp !fıı
ı uyorlar. Barba \'asili paltosı•· 
ı•a girdi uyudu Ben seni dl!· 
şünliyorum Yanaki Sonra At· 
pasya'nın söyledi,iıi Kefal om :ı 
havasından çıkan rüzgftr Si\'rl 
Adanın denizini urpetiyor. Yet· 
nnki. Onıonya meydanında ı· 
ş ı klar sönüyor. Kahve kapan· 
nıak üzere. Yeşil zeytini ye. Şu 
ıtıizu yu\'arla Işittin mi P ire· 
den gelen vapur düdüğünil1 

Hen Ga!ata köpr lisOndeyim o 
dakka. Bir Hollanda silcpi Ok. 
meydanında dola:sım mepusaııP. 
~-açağına sesleniyor acı acı. 
Usklidar iskelesine iniyorum. 
Parmak!ı~a dayan.yorum. Sen 
yeşil zeytini neden yemedin? 
Omonya meydanındaki Ekselsi 
yor kahl'esinin garsonu: 

Sait FAİK 
Sait Faik'in İstanbul'un her yanında her yaljta, b r r tipte pek 

çok •doshı vardı. - Bu resim bl rkaç yıl önce Yedikule durınd .. 
çekilmi~tir. 

Yani, Yani be! Hey Yani! Ka 
ra Yani! Hey Beykozlu latern.ı· 
c ı Panayot'un torunu kora göz· 
lü dostum Yani! Söyle Rumca 
Karabiberim şarkısını. Aspasya 
duysun. O Türküdeki İbrab ım 
benim. Bırak lbrahlm'i ve zen· 
ginliği Karabiberim. 

•Kalinihkta Kiryos.. diYt'r 
bana .Benr!en rle bir Kalinibk· 
ta sana, Panco! 

• 

Reyhude ı.ara) lar, mtçhul aletltr 

Ost üste 

,\ it alta apartmanlar 

Rir çatıda bin lrrcc in~an ama 

1'aln ıı bir katta beraberlik, )·alnıı bir katta bb 

Ko<'aman evin ha)ali içimdedir 
O bıiyük dünya yüzünü kaplayan 

llı~a rda bütün malıemr 

Tırtıl, insan, kank ağarı, orman, balta ve llihir. 

DÜNYA ERMİŞİ 

B ir giden Sait Faik var. bir 
de kalan .Giden için ne ka· 

dar ağlasak ,dÖ\'Ün~ek, parça· 
lansak boş, seri dcindüremc~ iz. 
Ama kalan Saiı Faik bizim, ya 
~adıkça bizim, bızlerden sonra 
da b:ışka nesil:erin. Geçici Sa· 
it'i toprağa verdiğimiz güniin 
ikindisinde, yağmurlu bir De· 
ro~lu saat inde, kalan Sa iı Fa· 
ik'e Be;yoğl u'nda rastladım . Bu 
defa sokakta a\·are, ~n irce do
la mıyordu. bir vitrine baknıı· 
yordu, sigara a lmıyordu. Ar
tık o \'ilrinln içindeydi. On i.iç 
kitap ha linde bi~ere, yoldan 
olduğu gibi, hayattan da, o an· 
Jık geçıp dönen kişioğullarına, 
bakıyor, sesleni) or, çağırıyor
du. 

Kolan Snit Faik'f artık bu 
on üç kitapta bulacağız. Bu· 
nun ıa ~·rtlnmck zorunda~ ız.. Se 
ma\er, Sarnıç. Şahmer<lan. Lü 
zumsuz Adam. l\Iaha le Kah· 
\'esi, Hn\•ada Bulut, Kıımpan· 
ya, Ha,·uz Ba;ıı, Son Kuşlar, 
Bir Takım insanlar, Kayıp A
ranıyor. Şimdi Se\ işme V:ıkti 
ve Alemdağda Var Bir Yılan. 
S:ıit Faik'in l'Seri bu :ır. 
Bu eser, bızim neslin kendi ıç 
romanı. kendi hayatımızın bir 
çeşit tarihçesi de demekti. Çün 
kü çoğumuı birçok duyguları, 
iılr-ml eri ilk defa onun h ika· 
yelcri)·le yaşamışız. Mesela as· 
kı, aşkın ölmezl iğini ilk Sait'· 
in hikayelerinden duymus. tad 
mışııdır. Kendi serü\·enreriml· 
ıe onun aşka, sevgiliye verdiği 
an lamın karıştığını farketml
şizdir. Yaşamanın boşluğunu, 
hiçlı~ini bilmekle beraber gene 
de gündelik havatın küçürilk 
se\linçler i içinde avunmalar, 
v.:ııı lu l uk l ar bu lunduğunu, onu 
elde etmenin hiç de güç olma· 
dığını onunla öğrl'ndık, onunla 
raşadık. Öyle erini bilirim, .Sa· 
it'in bfızı h;k&yelerlnı şiir gibi 
eıbcrlemişicrd i. Çevrelerine Sa 
ıl'teıı öğrendikleri anlamı ve
rerek. onun gözüyle, onun du· 
)'uşuyla bakıyorlardı. Onun çiz 
diği açı bir neslin ı:öriişlerini. 
duyuşlarını bir noktada top•a
mıştı. Xelcrdi bunlar l\le.•el iı 
şu İstanbul. pek çoğumuz iı; ın 
ancak Sait'le beraber olanca 
anlam kazanan bir şehırdi. Köp 
rü iindcn fsıiklal Caddesine. 
paııtııhanelerinden iskelelerine. 
aôalarınd:ın en kenar semtleri· 
ne, park kannpelerine, bu l u~l:ı
rına. gö:-iine, boyacı <:ıra~ıııa. 

terzi kızlarına kadar. Bütiln 
bir nl'.sil i tanbul' u Salt Faik 
hikfiyeferinin derinliğinden, si 
irli ha,·a ından görmeye, sev· 
me\'e alışmıstı. Sonr:ı bu dün· 
~anın insan'arı ... Onlar da bi· 
zim için, adım başında rı:,t ıa
dığımız o bomboş. hikhesiı. si 
irsiz. scrih'ensiz ki•ıo~u lları ol 
maktan çıkaroı:, Üzerlerinde du 
rulmaya, <lll"ünlilmeye değer. 
ayrı awı romanlara konu ola
c:ık niıe iklcrde \'arlıklar ola· 
rak göründüler. Bizim neslımi· 
zln du\·guları. hayalleri Sait 
Faik dünvasının rcnklrri, ~es· 
lcri ve yepyeni güzelliklerlvle 
bes'endl. Yaşadıl!ımız hayat r.e 
dl'rece cirkin. kaba, gfizel'i k. 
ask. iyilik gibi yüce dc~erler· 
den ~·ok.sun da olsa, kişi S:ıit 

Faik'in ebl'mkucağı t:lbi renk 
renk, hattA renklerin ~·iiı: erce 
azalıp çoğalan nüans'arivle ak 
tın alamayacağı kadar değisik 
ı~ııtı11. a\'dınl•k r!lil'vasında mut 
luluğu, geçici de olsa. o kiclvi 
yasamaya zorla\lan tliril. bir 
anlık, bir saatlik, bir glinlük se 
vinçleri, yaşama isteklerini, bir 
sanat eserinden ''a\·ılıvrren n 
qerrt'!t !ç hazzını bu'uvord:ı Kl 
ı::iyi y :ı ~ama \la iti)O"du. Sait Zor 

Oktay AKBAL 
la değil, ispat ederek, açıkla• 
yarak. kandırarak <la deği l. 
ÇUnkU gerçekıe. kendi kişisel 
hayatında o el a hayata o genci 
anlamında lıaglıl ık. düşkünlük, 
kopmaz ık duymaktan uzaktı .. 
Bu yüzden karamsar bir hava 
sezilirdi yazılarında. Yaşamak 
için. ~u ı:Undcli k hayatı sürdür 
nırk içi n in:ıtçı bir hırsı, bir 
iı.te/ti yokıu. Çoğu defa iğren ir 
el i ~ündelik. boşuna yaşama'ar 
dan. Aşklarında. <losıl uklarında, 
ha) allerinde boyuna kırılırdı. 
Ya dn öyle sanırdı. Ama bıze 
bıraktığı iki romanı, yüz.lerce 
kliçük h ikftyesi, şiirleri kişioğ· 
Junıı yaşamaya, hayatın her çe 
şı t 2e\ kini, bütün güzellikleri· 
n i, en deği şik duygularını, en 
ıengin haya llerini duymaya, tad 
ma3a b ir çağrışur. O i k ba
kışta karamsar, umutsuı gibi 
ge'en hayat izlenimleri üzerin· 
de biraz durunca, biraz o ke
li melcrın derlnıne inmek iste• 
n ınce, hayatı, insan ları, kısa· 
cnsı kişinin tUndclik zaman 
parçalıınnı bütünüyle yaşaması 
nı çılgınca, umutsuzca seven, 
öz!eyen büylik bir §airin, bir 
ermişin aşırı duygu taskın ı ı· 
ğından doğan geçici bir karam 
sarlık olduğu görülür. Aslında 
aşırı bir iyimserlik öz!eminden 
ba5ka bir ~ey olma)·an bir duy 
gu) du bu. Sait, yasamayı en 
büyuk scrli\en, en listün <le· 
ğer. en erişilmez. şitr sa}ardı. 
Bunun dışında üstün tek değer 
sanatt ı. Biitun ömrü sanatla ha 
) atı birleştirmek için çılgınca 
bir çaba ile geçti denebilir . Ha 
yatta muıluluğu bulmak hem 
öylesine zor, hem öylesine ko
lay bir şe}di ki ... Ama bu, mut 
luluğa ererek olun insanın ken 
el i iç du ·gu ları ı l e yakından il 
gil iydi. Ne bileyım, hayatın eu 
su busu bile, kişi~·i . eğer için· 
de i ~lek varsa mutluluğa erdi· 
rcbilird i. Geçici de olsa. Bir 
k ı briı çakışı. bir sigara duma
nı bile: 

a' ·u ki britin, şu )·anmam dl 
J e fı ır fısır Cısırda) ıp da on· 
radan •Peki emret anam, J a• 
na)ıme di,>en şu kibritin ışı
~ına IJak. Ru olur mu arkadq. 
n öyle bir el sürçmesiyle açılı· 
\'eren hararet, ı k, bayram gör 
dün mü !'f'n? Gül, se\'in arka· 
d:ış. Şu ağ11mızdan çıkan du· 
manıara bak! ~a ıl uçusu)·oı

lar. Yaşıyorsun efendi. Pınl 
pırıl , iane tane, ıslak ı lak. Cam 
<'am, bi lllir billur. fanus fanus, 
<'f';ınihiil büllrr gibi aşı}'orımn 
rlost unı. Duınanlarınma, cigara 
ıaı ımızın d umanına bak efen· 
ı1i !Bu mavi ry nedir? Bu in· 
sanın içini Se\ inçtrn, ke) iften 
parlatan ey nedi r? Ne kadın· 
la ~atmak, ne şarap içmek, ne 
arkadaşlarla ıırafa oynamak, ne 
1tlyatro, i ııc.ma se3 retmek ... 
Hep i bir yana dünya\'l se:>Tet. 
Al giilüm eftnd im. İşte sana 
kibrit ale\i. htc sana cigara 
dıımnnı!n 

Kalan Sait Faik yüzlerce hi
kavcsi, iki romanı. şiirleri i le 
iste böyle bir yaşama ermişi, 
) lilyı llara doğru uzanan insan 
ka l abıı lığına doğru se renen bir 
\'aşama Cilosofu olarak konu· 
su):or. Onun karamsarlığı öy
le ıne ~iddetli bir hayat aşkın· 
dan doğuyor ki sonunda en ka 
ra. kapkara umutsuzluklar bi· 
le yiı ip gidiyor. o aşırı karam• 
~arlıı?ın sonunda kişiyi yUce!· 
ten, mutluluğa götüren \ e~iz 
bir iyimserlık du"gusuyla kar
cıJaşıyoruz. Sait Faik ~·arına sa 
dece b!il'Uk bir hika):C yazan 
olarak dc~ı1 • bir iyimserlik fi· 
'" ofu bir dünya ermısi olaralı: 
dn kalacak • 



• 
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[SöNiü~LERİN OlAVLARI 

II. ncl Tıirk I'ilm Fl' th allnın nP.ticclı-rl dernek başkanı B11r hın .\rparl tarafınrlan açı klanı
) or. (Soldan sıra ile Orh:ın Erçin, :\t.dim 01) am, Life Ora loğlu, İlhan .\rakon, 

Yu\·akim f'llmeridis) 

·· rk Film Festivali-ve ay esi 
Tıirkıyede bilhassa şu son 

yıllarda pek çok film çevri· 
liyor. Mesela bu mev .. imde 48 
Tıirk filmi p ;yıısaıa çıktı. 
Halk da bu fi'nılerin ekseri•ı
ne ra~bet ediyO'l". Hıı'k::ı ral: 
beli yeni yeni sermayelerin 
bu yeni iş sahasına akmasını 
sağlıyor. Her yc.ni !irmıı yeni 
hır artist 'e yeni bir rejisör 
denıyor. Fakat bütü:ı bunlar, 
sıaece ticari icapları göre a· 
yj·lanıyor. 

Böyle olması. umumi pir 
hlıkılm ile, belki de zaruri. 7.i 
ra d ğer bütün sanat kol!ıı· 
rında.n ayrı şartlara bağiı o· 
lan •film• i meydana get'ren 
rej· ör. mensup b:.ı.ıındu~u 
içı mai topluluğun umumi se 
viyeslncL.u hiç bir z:ıman \az 
gcçemn. l\leydana gctirılen 
fılnı. eğer çok kısa bir ıııuıl 
det ZJrfınua beğeııil ne~, ~·r.ni 
umumi scviyece kob.ıl o:un-
mnzsa depoda ıkalmağ:ı ve 
kütlenLn karşısına blr dııh:ı 
çıkmamağa mahkfımdur. Sn· 
J rılların içinde ınman as mı-

1'A1.AN: 

Burhan ARPAD 

•• ıın kat'iyen taltam nJıJ o!mı· 
yar. •fılm sanalı• n'.ia eser ve 
rccck in anlar, bu amansız 
J.:r.ldeye boyun eğrnek ıorun· 
d11dıTlar .• Tablosu an'aşılmı
yan bir ressam veya iiri alay 
ile karşılanan nir ~ıir !."ıbi la 
rım ~Uzyıl değil, hattli tek 
bır yıl sonra d:ıhi top~umun 
karşısına tekrar çıkamazlar. 

Bu değişmez k5ıde. sadece 
ticareti gözeten !lr. tilrlll te· 
şcbbUs'crde de~il. Ca1'aı, 6ın· 
me hizmeı nln ôn nltuı:: alın 
dı 'I içtimai toıılıı!ıık',,rd,ı d:ı 
aynen varittir. 0:-a!Jruıı ılJ u 
nıumi ~evi>'· ·fı1'11 s.ın:ı:ı• 
ııcln eser \erl'eek lns3:11: 1 :·1~1 
karşı~ınıı dikilir. 

Bt· Lmunıl ve reş n hükm~ 
rnğmen, Tiirk f ilmciliğinin 
ge'ı meJm-i ve istlklı ııi, s:ıdc(I~ 
ticoıri ıihııiyeti.n elini! h:rn~ ı-

lamaz. ·Tilrk Film Dostları 
Derm:ği • çevresind~ ıoplanan 
m .. hdut sayıda mfinevver:n i · 
ki yıihk çalışm;ı.ları:ı•n • c ter 
tjple.r.en Türk Jo'ilm F~stiv.ıı. 
leı ıııin tek gaycısi buılur. Tiir 
k'yede kemmly~t nakımı:ıd::n 
oldukça mühim, fakat :-cyfi
yet bakımından çok cılız olan 
•Cilm sanaıı• kımıldanmalanna 
kaT,ı Tilrk mUncHcrı.1de mev 
cut bariz 15kaytliğ,, yakın \'C 

ciddi bir alAkaya çev=rmrk. 
1953 n isan sonun1a tertip· 

le.nen I nci Türs: Fıl:n Frsti· 
vali bu sahada atılmış iik a
dımdı, • Ttirk Fılm Doc.::ırı 
Derne*i•, başlan~ıcın ınıkan· 
sızlıkl:ırına ve tl.'r~iihl'•İz'ik'e
rinc r~ m"n, l:li~ !i3 TUrk 
film m:ınııılfııının b'r mııhnsc 
ıw~i.rıi y:ıplı. l!l5-l m:ıyıs ha
~ınc!:ı :erııplenl•n il rıcl Tlirk 
Film FcslivaH, geçen yıldan 
clclc rdi'en tecr;J•ı~·r,·Jen c!t' 
f'ayrl:ılıın:ırak \'e bıııı ıınınmi 
es:ısl:ır da ilin ederek yııpıl· 
dı. 

İstanbul ttıı i\•cr ııe~i. 

- VATAN tı.An:st 

-
1953 · 1954 mevsiminde 
yapılan Türk filmleri 

(7 EylOI 1953 - 30 Nisan 1954) 

Jımir Sokaklarında, inkılap Şehidi Kubilay, Glıll Yara, 
<:inci Hoca, İstanbul C'anaurı, Türkôn Sultan, Knlrlırım Çlçe~i. 
Sarı ZP.ybr.k, Vah!i An.u, l\lahallenin l'\amu~u. Zafor Giine5l, 
Çirtekavrulmuş, 6 Olü ''ar. Katil. 40 Gıin 40 Gece, ihtiras Kur
banları, Soyı;un, ı:ıH İle Hfıılli Tiyatrocu, 7.ıt Karıtr~lcr Polis 
Hafiyesi, Kara nu·ut, K:ııanlık llünya, Rckltnrn Şıukı, Kıılı· 

raman nen izciler, A ra:nmla \'a~ayamıız ın, Çal ın '\azlar. Tek 
Kol hı Canavar, :\il') hane l\ii~clerl, Hıçkırık, Bu l\:aıluı r.rnim
rllr, Na,retlin Hora, Öldiırrn Şehir, Salgın. Rir Sehrin Hild~r.~ı. 
~<ıhildeki Kadın, Yanıl. Ere, Ur Rahatorik, Ralıkçı Gi11c!i. l\;ı

rlerin l\tahkiımları. l ,l'ylaklar Altınrla, Ro7.kurt Oba~ı, :'llO'~rcttin 

Hoca \ 'e Timur, \'01Jarımı1 Arrıtıyor, ı 'il~iin, Ruhlar l\fudzc 1 
ı i~tiklal Harhi>, Çıı.;ınlaı Cehennemi, Alik Abidesi, Ölum Saati, 
Yolculuk Var. 

I>uldimanter • llir Şehrin Ilildl
) e İ• filmi ile ba~arılı senaryo 
yuarı, prodiiktör ve rejisör mü-
kafatlarını kazanan Ali lpar 

zel San:ıılar Akademi~;. fstan 
bul Konservaluv:ırı, s::ınıt ve 
h:ısın çeuelerı men ııbu 15 
'J'urk münevveri. TUrk filmrl 
liği.nin eserlerini alükıı ile 
seyrettiler ve bazı hükümlere 
\arrlılar. Bu hiikiiınlcr mcnrı 
ı;örlinnıcsinc r:ı~men çok miis 
bl•ll r. Zir:ı Türk münC'\vcrı. 
'fiirk filmciliğinin inkış.ıfı me 
selelcrini düşü.nmeğe \'e mil
naknşaya lı:ısıomıs bulunuyor. 

('ııh it Jrg:ıt 

Ba~ıınlı fotoğraf mükiiratını bunan • algın• filminin bir 
sahnesinde: \ 'lrginia nrure n Kenan Artun. ı··otoğnf direk

törü İlhan Arakon 

mükUatını kaıanan ·Öldiiren 
!!ahne. (Rl'ji I.ı'.ıUi Alml) 

nasarılı kildın artist mukaratını 
kazanan Aliye Rona •l\1ahalle· 

nln ~·amu U• Iilminde 

•f'llm Dostları Balosu• nda Adalet Cimcoı ve arkadaııan 
neşe i{inde etıeniyorlar 

• 

Ba~arılı karlın artist rniikafatını kazanan Ule Oraıoğıu .1,c-y
laklar Altında. Cilı11inin bir sahneı.indc Suavi Tc-dii ile 

Film Festivalinde 
Gözönünde tutulan 
5 esas 

1) FHmin ele aldığı mev
zuun mahalll veya beşert ol
ması. 

ll) TUrk veya yabancı bir 
fılm ile barız bir benze~·:ık 
göstermemesi. 

JIJ) Film sanatının .eknik 
lmkanları.nın başarı ile blla· 
nılmış olması. 

i V) ·Film anlayışı• nın 
mevcut bulunması. 

V) Tlirk inkıl~bınıt aykırı 
fikir ve görüşleri müdafaa et 
meme:.i. 

SESTEN HIZLI - Uün~anın rr mi siir'at rP.korunu hali rlinde tut.makta olaıa 
Douglas fabrikasının yaptı&ı SKYRA\" av uçajı 

ESDOSEZ\'A ııoD,\Sl - Pantaıon, blüı '~ bolerodan ibaret ve Endonezya 
ı.uma~ıann dan yapılmlj bir plllJ .kı) aleti. 

1 

• • • 
1 

AKRABA rft~ 
Yazan : SADUN 

s usuyorum. O da .susuyor. Ko 
nu~acak fcyımız bıttı gıbi. 

Kendı kendime, bir Ge.)'ler da· 
ha sora)ım dı)orum. sonra 
\'az gcçıyorum. Da karsın ) ok 
) ere üzüntü olur. Zaten bıt· 
mış, çokmuş... YUzune bile 
doğru duı uı;t bakamıyorum, ti· 
ıiılür du c 

Susu) oruz., Ama bu bö) '.c ol 
maı ki. Konu,mak ıhım Kalk 
mış gelmi~ bu kadar sene son· 
ra. Jle ap ıyorum. İlk mektebi 
bitirelı ne karlar oldu? Tam \'İr 
mi sene ... Yırnıi .sene sonra kar 
şıma bu halle .. yok. yok! Ko
nuşmak lazım, böyle susmak 
o:maz .. 

- Daha? diyorum, daha? 
- Daha ne olsun ki. divor. 

İşte bö)le gordüğün gıbi, ·Bır 
balta) a sap olamadık, b;r ~ere 
tutunamadık. Aksıne her be· 
IA da gelıp beni ınldu ... 

- Dl~lcrin? ı> s erin ni) e 
bö) :e olmuş? 

- .Ne bilc)im, dökühh'erdi. 
Çok çektım .. 

- Yapıırsan .. 
GUIUyor aPara nerde• der 

gibi. İn an blr şe)den kaçın
dıkça nıısıJ da ona dotru s!ı· 
rüklcniyor.. Parasıı dış yapı· 
hr mı? 

- Seni hir hayli ihtiyar yap da baldırlarına attım. Şöyle üç 
mış, dıyorıım. santım, çok değıl .. Derken ağa 

Basını gosteriyor, eğerek... bisi iÖZilme ilişti. Koca boy-
- Bak, saçlar da gitti. nuılu senı! Onun da bacakla· 
Tuhaf bir konu ması var. rına doğru ilç dort tane salla-

Terbiyeli olmaya, idareli dav· dım. Kapıdan bir çıkışım var, 
ranmaya boşuna çatışıyor. Yir M:A aklıma ~eliyor da, ne re· 
mi Yll bizi birbirimizden ne arct. dıyorum. Kollarımı sal· 
kadar ayırmış, uzaklaştırmış... laya sallaya çıktım kapıdan .. 
Daha serbest danansın diye Sonra da pırr.. Bul bulabilir-
ben de onun ı:ibi konuşmaya sen, Akıntı bumunda b r ar 
gııyreı cd•.)'orum. kadaşın evi \'ardı, kapaf:ı ora· 

- Aldırma, boş ver saçlara, ya aıtım Üç gUn rakımı bi'c 
diyorum. Olsa da olur, olmasa eksik etmediler. Üç gün son· 
da.. ra çıktım. Xa~ıı olsa )'&kalaya· 

- Ama diş başka, diyor. Diş caklar. RAri içeri tıkmasın•ar, 
olnı:ıyınca meret lokmalar deve dedim Gittim, bir Ano tol ur-
hamuru ı:lbi insanın içine otu- dır, kefere, onu buİdıım., Bir 
rııyor. Bu yüzden mide ağrısı zam:ın yanında çalışını tım. Be 
çekiyorum. ni tanırrlı. ollöyle böyle Aro -

- Bakursan... tol usta,• dedim. tNamus vü· 
GUIUyor. •Baktır demesi ko· 2Unden hır işıir ettık, bana· ke 

JayJ.• Gafit'timden ulanmıyo- fil olur musun?• - ~oıurumıı 
rum. SözU yınc değiştirmeli. dedı. Gfı\•urun iyisi de İ\'i o:u-

- Söyle bakalım, daha .. da- yor hani.. gıttim karakola tcs· 
ha? lim olrlum. Bir etin miilcfcrri-

- Başım dertle, diyor. Za- kada mısafir rıtıler. Apostola 
ten dertlen çıktığı yok. Ama bır haber, koştu geldi. Kefıl o· 
bü sefer kotU . .Nıhkfımiyct var lıirum dedi. Kefalete batlıı)·ıp 
sonunda . hıra ·tılar. Mahkeme de uıayıp 

- Nasıl oldu bu iş? Ne .)'ap- duru~or. Bir celse sonra ta· 
tın? rnamdır .. 

Tiı içimde acı acı bir şr.y.. - Ne kadar ceıa verirler 
Allahım diyorum, inşallah kotü dcrs:n? 
bir şey değildir .. lnsallah. - Bir seneye kadar rauyım. 

- Gelecek a)·ın on altısında Ama fazla verirlerse ... 
al!ırceındoı şahit~r dlnlenceck. - :-il' yapacaksın? 
diye ıınlaımııya haşlıyor Daha - Raktım, tPmyizden fı!An 
bir eel.sc .slirer. Kararı temyiz da ümit yok; kdarlan ikı ile 
iılin rir.rken, en aşağı yirmi a· sene \'erıyorlar. Apostola bir 
yı \'ar bunun ama.. !) ilik yararağım. 

- Basından anlat da anla· Sinsi sinsi baktı "' gilldü. 
yayım, nedir bu a~ır ccı.alık is? _ Ylını? dedim, 

Gayet sakin cevap Yeriyor. _ Ttiyecetım, dedi. Aşağı 
- Yaralamak, meskene te· sarkanm. Suriye mi o:ur. bas· 

cavuz .. Daha bir sUril 5ey. y d ka bir yer mi... 
- a. ıyorum. yal. Niye - • ·e yanarsın oralarda, de · 

ama, neden yaptın bu i$i? dim Sonra, Aposıol? 
- Uzun, dıvor 
- Olsun, anlat.. - Adaeml dedi; ben başımı 
- Tam dokuı ay para ye- kurtarayım da ... 

dlrdım. namussuzlara!. Kızın Yine gllldli. İçimi acıyla dol· 
dıyetinl odedım. duran bir gillüşlc gUldil. De· 

neşiktnsta bir kum deposun mek böyle amca oğlu; bütlin 
da çalısıyordum. Anam belle- kıymetıerı-, kıymet hOkümleri· 
nl) ordu akşama kadar. Bak ne yııh! öyle mi? 
ellerımc .. Hele sırtımı göster- Ba~ka ba~ka istıkametıere 
sem. Neyse, çalış dıdin, dokuz bakıyorduk Onun kafasında ne 
ar )emcdim içmeriını onlara ta· vardı, hllcmt'm. Ama benimki 
ştdım .Neyim onlar benim? Ak- bomboştu. Bir pey dUşUneme· 
rabam mı, memleketlim mi'.' den sükOt ediyordum. Sonra 
Bir şeyim değil. Sonunda o- birden: 
yun oynama a l:alktılar. Kızın - Şimdi, dedim, bir yerde 
gön!U başkasındaymış... çalısı~or musun? 

- Sonra? - Yooo! 
- Nişanı attılar Arkasından - Peki. nasıl'.' 

- Bir arkada~ var, onlarda 
kııı başkasına \'ermeye kalk- ~ iylp içiyorum. Bir oda verdi· 
tıklarım du~ unca, tepem attı. 
Ren de çektim kafayı, çektim ler, orada yatıyorum. Koskoca 

kafayı; cebımc de bir bıçak... ev. - B~kAr mı arkadaşın? 
Tam nişan yapııkları gün ka· - İhth·ar bir ana.sı var. na· 
pıya dayandım. 1 b" 1 d rl b • h 

- Bak hele •. Aklını mı ka· va ar uv e ol uğun an erı as 
çırdın ne? ~Geçen etin: •Aman teyze· 

- Akıl makıl, insanın gilıü ı 
bir fey görmüyor. Kapıyı omuz 
ladığım gıbi ortalarına • dUş· 
tüm. Reni gören çil yavrusu iİ ı 
bi dağıldı 

- Pekı, tutan filb? 
- Ne gezer .• Bıçaklı adamın 

üıcrine ı:clınır mi? Anıorot da 
etrafı tutmu§ ... Önce kııa ı;al· 
dırdım. aScnl orospu seni. Pa
raları yer, sonra da dUf:ün der 
nck yaparsın ha?• Yanağının 

şu yanını yukarıdan a~af:ı ah· 
nrdım ÖmrU boyunca hftura 
benden. Aı na)'a baktıkta ııklı· 
na ı:elir ... 

S usuyorum... Nasıl da euıe-
rek, o linın zevkini çıkara 

çıkara anlatıyor... Gözlerinin 
kanlı, garip ifadesi; dışarı dof 
ru fırlak çenesi ve tam bir sa· 
bıkah cdasiyle konusan bu a· 
daın. 'r'irmi sene evvelki o :ze· 
ki çocuk mu? Annesi de ölUn· 
ce yanımıza aldığımız o öksUı 
amca o:ıu mu, bu? İçimden, 
.niye kaçtın askeri mekteptenı 
di)e geçiriyorum. oŞimdi yUz· 
bası olmuştun.. Evlcnmiştln .. 
Çoluk çocuğun' a mes'ut yaşı· 
yordun. • 'i) c sanki?• O an la
tıyor: YAZISI.l 

- Arkasıııdan bir iki bıçak (Parlı Match'd&A) 
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ÇAPRAZ KELİMELER H.azırlayan : ESAT HAMDUN 

!('apra1 kPlilnııluin hall,.ılilmiş ~eLllltriai, bugü"lkl ~aırttmlria S aci sa}·fasındıı bulacaksınıı) 
Soldan <.a#a ~. 111, U, l?O , ,. • ı falı. 3 - Grı ektırl'n; j.,, ıcre :-;er ne. 15 0) un kağıdı renk· 

2.'.i ııum01radakih•r t-ıanlııııun ıa- 1 taı-ıı ko,k; B ırıncı Diın~.ı Ha:· lerındrn b rı; !\! 'ı\ · Dağ kır
ı ihı bııı.ı ',.,.a ab:ılelt>rindtn ha· ı bındt ordumuzda ku anılaıı b r 

1 Jangıı ı, Bır rıola 16 Yeterlik 
ı.ılarının adıılıclıı. ba,lık: U'a~tırınıı 4 \lecııun ,ı nıdası; Bır erklk ad ; Ha,kın re· 
5 /d ~ . mecnun eden fP~; Kok - .elne er '.\ ) e eçılrr e den b.r, Bır kab. 

o an saga. ı' den bırı· Sl's 5 - Bır \akıt, Ka- 17 - Mete • İni te enın me,-
1 - Bir a~ ,ıırılatma \'i~ıtı ı- rlınları ;ef•nden urilkİe) en se) hıır tav ~aıı · B r olçü fı eti. 

ı:ın ~apıldığı ~er, 'l'op B)IP brik· Bır mem Pkf't. 6 - Yunani tarı· 18 - B ı ha)\Jn; B r mc)\a; 
tıı me merak ısı; nazı ) ı:"ıcı h y da bır böl&e; Bir sebze; 'Iatb kı Esırıfer ş. Bıı nota 19 - Açık 
,,ınlıırın ~anu~u. 2 Bır böce·. ı ım; Bir nota; Bır nıda. 7 Ha- • rttı rna )eı Kırlı· \)ak 20 -
Fakı iiddem 3 Gerı çekime, reket ız · D:ını~ık ı doğu · Donan '\en 1 k e a ilk ı o mı,·an; Tibet 
E • .,kı b'r blçU: Dövmek; .;;.?\&ılı mı kıbr ıi; Ya an o~leme 8 - ruhan : B r ıç cck K ı. 21-
4 lçkı ıçm~; Ce) An Rır mu- • ual; Akıl; !llu anın arkadaşı: .n r rt>nk Bı · nı ı' et• Bti· 
sıkı :;arl'lı 6 - Ate, Hubuhal A.).da b r go 9 - Bır çr•ıt ukçc. Çok ku anıl.n b r ilaç; 
;-mbarı; Duman Pke ı, !\lu ca · şiır: R•r kumar iı e:ı· \ğaon ko· N mu, 22 B r C)lll ikı ke· 
lık; Tuzak 7 - N tfn ıf.ıcle e- lu; l.atıfe 10 - Jkı ) ıı u li nar a • ~ı :iııı ç R erkek a· 
ıfon b r önek; lhtı)ar: ı, an r tamur; Akc ~er. 11 - J tanbıı· dı . H )\• n )P n c ndeıı bıri 
temn erınden hırı; İ lcılt . 8 hın methur bo-•anı: Erkek gu- 23 B r mı ık a'rtı· Fıı !er: 
A'ıı dıız ma\ n.: Danı l '; Ya- ze'lıCi um alı; Tilrk mu kı•i ma H i:ı ama: Lerct ne bakma: An 
tak mınderi 9 Tuba ... ' :ık- ı kamlarından b rı; B.r denız ırk· zın .• u 24 C'ın ~ıa anlatma· 
,uk ıfade eden bır oııek, F: .. kı ~·- ı ne i l:l - Rutbes z aııker. \la- Z •nanın kı ım a ın lan; B•r e -
'il r;ıtht>'erden bin; sana•. 11 - 'fım; Ta mır rk , C'cfa 13 - \ - çek. Jle ı, Yr~'CI' 25 - Go7tın 
sure cum;e i; Para ına ırs.,aı.u.w , ecek ~·ok'uğu; Zarf edatı: V·- nıııh fpları, Suriıugrn'erden bi 
dan b ri; Hububat toı..ı; Fdebı 'i~ I' : C'.,ıetme. 14 - Yu\a, rl: Re). 
y~-zılardan biri; Ba~rar.ı !ınce ı. - --------------
12 - B r nota; Para711: B•ı\UK 
eh , •erım.uien bin. 13 hor 

\ a'an cöy eınek 14 - B ııcık: 
Bir h.ı' van; \ ) ı yu' a3 : \er.mı 
Yf' ıecrübesıı. 16 - Dııl 'e~ıbc· 
Jcri ) erıne getırme. \la;ı:ık,.me 
mevzuu· Tar i h de\ c 17 -
Bıl~uk <>hırı .. ın zdcn bı A 
demo!! u: Bahtnar 'B r cbze 
18 lla ığın ka,da çıkıH . ..:ı .. -
m.rn: B:r bıçak· Zan anın kı·ı•n
arınclan: Bir çc t krmıın Hl -
~ıın:ıt ,·eya ıne le{? nın 'ı dızı: 
Biı um, n; E as. 21 Hır not.ı: 
En çok; i•a,r· Bır h:ı,,ehır 22 -
El iri; İ kt cndıı ınc: Rır Çt' ıt 
Jroı:ıek :!3 ı\rıbt · Ka) 1!' ı ~4- • 
Kaha bır kuma~; Gcr;nıış; s· b:ı~ 

yChır. 

Yukandan aşaqıya 
1 - F.n uzun ko u; i tanbu'un 

ııcarel merkezı emt'er nd":ı ı.ı
ri: ,\\ dınlatma \'a ıta arındaı! h'
r•: Bır o~un kağıdı 2 - B naıı•n 
kısım arından; Taş kı'IC>·.: Fe· 
nalıkla ~!Akut olmt)an: İş~reı 

Ronatd "earle <ingiliz J.:arikatııri til. 1920 d<' Canıbridg<''te 
doldu. İlk karU .. "lllÜru ı.:; ya ın da iken ll;ıit :\c\\ ~aıele ııııle 
~ıktı. HıJJ ha la)m~a kaıt.ır hu guetl'de çalıştı. Harpte ı:ı • 
ker,. alındı \f' 19-12 dl' in,,apur'da f'siı· du tıı. l 'ç ~ıl Japon 
kamplarında kalıtı. Dondıık tf'n sonra, Çf'Şİ'li al.ırıl.:ırıla ba arı ıle 
çaıısnıa*n ba,ıa~ıuk kf'ndb in e ~uk grııi \C aglam hlr ohret 
•ağlaılı. K.ırikatürıl6il ka arı , 11101 rt•ı.inılr•ı I, lıik 'e re im
ll'ri. hika~e re ınılui dl' ).qımlktııdır. •liuçıık l\o ejlilrr• adı 
İli' kız i>grtııt ih•ıi hin ı•ılen ka rikat ıır eı i i nır.'jhııı dur. 

Snrle, kaı il..atür anatınıı g~ıirdİ"İ l\Pkil \eniliklri bakııııın
ıhn ılikl..alle !aldıı Nlilnıc~ı ı!eı eken ııst.ı anat~ıı.:ıı dan biridir. 

- Rir, iki ... Bir, iki ... 

' ' -O . . \ 

YAZI iZ 

\'.\:llSIZ 
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I • 
ili\ devre)ri 1-0 nıağlup bitiren . daletli er 

gollerini ikinci devrede yaptılar 
K .1•11şfl ılfl Be1ikoz'la 2. 2 b«•1•11beı•e ı~alılı 

:\fıth.ıtpa a •tadı duıı pro
Ie ~ one! kume Jıg maçlarından 
1kı ne daha 'ahne odu. 

Ka ınıpa a • Bej koz ara ın· 
dakı ı k k r ıla ma 6.000 sc 
) ı b .unde ba~ adı. 

Takımlar aha)i ~u kadro
lar a çıktı ar. 

Ka mpa a. edat - Ilı ,•m•t, 
\lı . Gu:ıgor Çet n i\ elle• • 

Ka han. Tan ar, .'.\lı baıı. Ah· 
met. l'hı. 

Bej koz. Halı! • llleh met, j . 
met • Fı ·rı, Le\on Ilı mı • Zi 
~ a llaluk, :"förcl, ı~aza•ı•e,· 
zr:.erı~a. 

Hakem: ı-·endun Kı ıç. 

l k dencnın on bııır.cı dı:ı
kıka,ında Zı) anın .. ıkı fakat 
uıaktan bır ~ullınu Sed~t giiç
luk e onledi 

Otuz tıç.ıncu dakıka l.ı oı t:ı
dan bır hucumda Gilng!lr ha. 
•ımpa a} a bır ;ol :..azandırdı. 
Halı! luzunı uı. hır ı:ıkış }ap· 
ma aydı. bu gole ma 11 o ahı 
lırd. 

Bun·ar n dı-ında Be .. oı t • 
lıır Kasımpa adan b ıAL daha 
l\I o,>namak a beıaber ıkı ta
rıı.C da ı lem ız b r o~ unla to
pu çatpat ko\ atamaktan başka 
b şc~ .}'apnıadı 

h:ııırl dene lıa,ıadı'!ı ıaman 
se~ırcı ayısı 12.000 ı bulmu~· 
tu ) edıncı dakıkada ceza ı;.ı
ı: sının hemen dı ından Halü 
kun ıkı bır şut e çeklı"ı fıı· 
kıktc top b rının a~ ağına ça~
paı ak 'e ka ecı Sedadı tl'r,, 
ın ak h rakaı ak k le\ e gırdı. 
Oluı bırıncı dali:ıkada :\lı~

bahtan guı.e bı pa a an Ka}. 
han onune çık.ın m.ıdafıı hıı· 
! r "t'ı;tikten onra knle~ e dö· 
ı uk bır durumda ağ a\.agl\ e 
ııefıs bır piti ,. '. parak Ka•ını
paş&\ ı 2 • l n lıp \8Zl)('le çı· 

kardı. 
(ıtuz be ıncı claktkada Ha.iıA 

25 mdredcn mııkcmınel bır 
ŞJtle bı-rabcr ı~ı trmın elli. 

2 - 2 bcrabeı•lıklc bitrr. o
~ ınuıı ıkıncı deHe i bır nrı 
devıedcn çok daha te\•k ı ge\'· 
t 

lia atıı. ara} • Adalet maı:ı 
ba' arken e~ ırcı a~ ısı 20 000 ı 
ıı~mıc 25 000 c ) akla cm etı. 
Takım ar .. hada $U kadro· 

!arla yer a dı.!Jı: 
Galata ara~ Turgay • Ta\ -

) ıır. l\"ecmı - Co kım, l\amıl 
Rober - • rcdel, Suat. A ı, K. 

A ı. Kadrı 
~\da.ev Ömer • F.ııı ·ı. G'>ii>· 

~Pn • ~ıhat, Cah ı Rahmı -
ETo • Ahmet, :-;ecmı, I' Ah· 
met. Salım. 

Hakem Hakkı Gu ·uz (Il-
mır). 

Ço'lc eri \C :ıe\ klı gecerı ilk 
deHenın otUL•ıncu dakıl.. .. s na 
,kadar ıı.ı taraf k.ı elcrı çok 
ehemmı~etlı bırer tchlıke at· 
!attı ar Al rıra :-;uadın nrfı~ 
h r utunu Ömer harı~..ı ııd" 
on edı 

Otuz ıkınc dakıkada bor t ·il 
pe~ e ı.e lı' en Suat n•ukeın 
mel bır u• le Ga .ıta ara~ a b r 
:o• 'kazandırdı 

otu.t eı>ızıncı dakıkada O 

nıcr ıııukcmmel bir kurtaı ış 
d .. ha ~aptı. 
Kırk ikinci dakıkada l>ir 

hentbo Galata :mıt ale~hıne 
bır pena tı~ a cbcp oldu. J'erı
altı~ı Ahmet ı:cklı fakat ıyi 
~·ckemcdığı içın Turgay topu 
kar ıamal:a \e Gar.ta a aH 
on dakikalarda beraberlıkten 

kurtarma) a mm·:ıffak oldu. 

lkıncı denenin lırunrü daki
ka ında Adaletın bır hucumun 
da Turga) ın hatalı bır çıkı.ı 
merke7~ depla e o mu bulu
nan ı-:ro e l>ır utıe bir go ) ap 
mak fırsatı \Cıdi. 

U}unun tekrar ba~ anıa ıvle 
Erol'un ~ağaçık mc\'kıindc bir 
p:ı alıııa~ı \e enfe~ bir ,utle 
.\daletın ıklncı g(ıliınü yapma· 

ı hir odu. 
Yırmı l>e~ınci dakıka<l.ı or

tadan buruma gc~ı>n Erol un 
a~ağınd.ın topu a mak Galata· 
sarav mudafaası ıı;ın nıunıklın 
o madı 'e bu O) uncu \ e den 
~ıkı hır tılle Ada e~ın uçi;nc,ı 

olunü yaptı. 
Otuzuncu dal-ıkada F.ı·oi'un 

kale ~iıgısi y~nından çoıc u
ıcl şandcl'cdıği topu ola dep· 
ıa~e o an Xecmı neiı bır kafa 
'uru uv a dordi.ıncü defa Ga· 
ata ara~ ağlarına tak ı. 

0.} un bu urellc 4 • 1 Ada
let lehine netıcelendi, 

\da et lkınci devrcdP- 11eı ı 
canlı ve guıel bır O) u.ı çı ·:ıı
dı. Devrenin i k dakik.ılarında 
y~rım dakıka içınd,. : ·i go !.'•· 
karma ı ve bu 2 • 1 lik durum 
da ıken \da'ct kalcs.inln ikı 
muhım tehlıke\ ı sırf kalcri~ı· 
nın şan•n e at atma ı. mane
\ I.' atı boLUlan Galatasara)lı'a. 
r n O\ un annı da bozmaları A 

dalct ı\'ın bü.} uk bır arnntaj 
tc~kı ellL • 

\daletın dort golu de takdır 
eclı ccek guu!.ıkte oldu. 

Raht har 

;-sı~&.UL'-'rinuzin ılk 
•ttt 

Bu gece saat 20.30 da ikinci kafilemiz de 
laponya'ya gidiyor r 

ol n 

rez Fcdcra 'onu reı 

Em e nın ba~kanı ~ nd.ı Tok· 

\o~ a mutc\Cct hen şehrını 
drn a~ nlnu t r 

G ilen kaf e unlardır· 
İdarccı \ c mlıtemcı ~k\ 

u ha1>cm <\ip \ c Mu tar 
e gurc ç crim'ıde'l Bek r 

Bııke lsmrt .\ lı, Adil A an 
e l fan \la:l. 

BUG-0 
F. BAHÇE 

• 

VE A 1 E 
OYNIYACAK 
Şeref stadında do saat 1 
11 de lstanbulspor - B. 

Spor kor~ılaşıyor 

Pıofe,ı-onel küme be inr 
hafıa maçların:ı hııgun clevıım 
ed lecek. I>olnıabahçe tadın
da saat 17 dr Fent'rbahce 
\"efa . erer a'dında aat 11 
f. Spor - B. 'por kar ıiaca· 
caklardır. 

J'e neı lı;ıhçt - Yr.ra 
Fe'lerbahçr \°efa maçı 

mııhak~.ak ki haftan n en miı· 
hinı kanLlayno ıdır. Fcner
bahc;rnin \daletle beraber ı
ğı Kasıınpa$a) a kar ı ıııağlü· 
biyel bıı maçın ehemmı)""ı ııı 

ge.nış ınik\a ta ıırt•ırmı bu-

lıınıııakıadır. 

\'efa, bu ıııaçJ ümitle çıka· 
cak \e raldb karşı ında a
l bbet •çın bulun ga)rctın or 
ıa) a ko) ar k o) nı) :ıcaktır. 

Fenerbahçe)" gciıncc; hu 
ınııçı kazanma ı muhıclıl b:ı
kınılardan kf"ldl ı çin 'uzum· 
ludur. Lar 'eri ılcr. herhalde 
bugun netıcP alırı bır ırmpo 
i'e o} namağa ı:alıı:acaklardır 

1. .-.por - B . .-.pıır 

Gıinun kıne. maçı olan İs 
tanbulspor - Btyoğ,u por 
t>ar~ılaşına ı da enlere a.nıtır. 
L Spo~ rakıbinden daha g~ı 
doldurucu b r \aı.iyetıedir '\"e 
maçı kaıanma şan ı, ~üphe iı: 
ki daha fazladır. 

---0---
Atı~ müsabaka ları 

\.nkara 15 (llu u~!) - Pa
zar ,günıi de aat !l 12 ara ın· 
da at~ pol :;:onunda ;>at, çök. 
a)ak \C tabanca ıle atı~ mü a
bakaları ~ ap faca ktır. 

4 .. 1 

r 
Yazan 

)Ji~ 
~ ~,~,~ 

Gündııı . 
ıı,tı• ıtr' 

H ani bir masal \al'dır. ilci' ıutııığu altın oıanj,, dCO 
kaıanıruılı.tan bılı.tıtı halde l\a~ lıf'tınck ırıP nı•~ıı

lcre gırl~n 'c ~ene de kaun:ı n talihli adanıın iSC b1~ 
bir ans anr:ıl.: masallarda ol.ı r talıiı. lla~ ııttıı 1' '°jl r 
namÜtenahi kazanmak. ba arı ırlıg~ -~ıl,'l'anıa.~~~iıllc ~~ı 
•ıbi bir çcHtir. Zaten andrt ıl ~ ı:oz.un oıabı r " '"' · rrı · 1 ~ rknc al.lao;ır. ı:ıeı.. ıkıt·ı, prk lııktırwı olU'ndS"ııct~ 
hil..le tırmanı!l r.tl'afımıula "' :ığııııızın altı ~ıı•dt • 
~ orgıınıuk nefr.sırniıi alılığımı1 rin edcılir n~ıl 11 ,;oııf'p 
orada da bir miiddtl ı..aııu ı:iıılenip ~ eılc~tıktrıl tıı~, k . ,, ' 4"' 
lı.1'! baktıkların11: adetiı trlı.ı ar nşagı~a ı·e rı' o}ııııll tt 
rar rıkmak:·· Yl'llıa,ıı tuhaf hir l~ht~rr~:ıı.ı ıaftrıetı\ıı' 
ı•rdiginıi1. In-.anlan ıne~ut kılan turlu tıırh~ pııJll tf I 
aslında hi~· amm:t hiı· bir ~r.' degıldır. şaır• rl ~o\t
Hamil hunu J"ilr1of ,\ri~ton11n ı~ıı~ la nek "~7r ret lı 
llii,lik t-ı.rnder kendini t·oJ.. ın'nınıın relen 

1 

•l.-İma ~anında ~e1dırıH:; Ari' ·o·~ a '"ı :ır: 
- ,\rİ<itO bu neıliı '? 
- Ya ufer \f'~a hiç ... - . dı'•ııt't 
~u 'ar ki. ı:aliııJeri \l'~ a m ığltıpları ıtrlı 1111rl1l1 

1 il! 
rtn kiitlelrr c!nıa-.a 18leıı in a noııhı nr1' a cııf•S~ 
hi>' te 'lf'\·JerP ... :'lıanoleon Jıaçnıe ini ı..adıeıli!1 111

11 ıı•o • . ~ • • 1 ,e • "' 
(~. :-.ara~ lı K ııdn ıkl Adalet br.ki ili' ~·elı.i~ı) or 

ıoıı unıan ondıın arlıi( adi bır •rrır ~lbı Jın 1 rıııll' tf 
,;onrndan orad.-n ka('ı!I te~ı.ııatı:ınıp Pan•e ~; ili il~ t 
r arh matbuatı ilk önce: IKu ilıırmu J.;opr ·ı.~ ~t 
dİ\ e ~ aım nl'k ıımuı amaılılar. l'l':ıpoleon ıt tıı ·rırl' tir 
'latbııat: «811\ ıik nıatr.raııerr't mac·cralar 11"~ (r:ıf 

Ur) J.oı - K. Pıı,a ın;ıçın dan hir göı ıinıi~ 

Yeni gü re~ salonu 

\ııkara 15 {llusu-ı) - De
mlrspor klıibu glire çı'erinin 

anırcnma.n':ırı ıçin, jen bır sa· 
!on tem n eınıı,.tir. Bu :ı eni a· 
!onda gliı•c çıler rahat ve mun 
taıaın çalı~ma ımkanına ka
nı muş olmaktadırlar. 

Üniversiteliler arasında 

yapı lacak futbol maçı 
Ank:ırıı t:nl\ ers tel eri karm.ı 

futbol takımı i la bul enher
stleleri karma futbol rnkım. c 
bir maç )'c pııı .. k uıere 21 !\la 
~ıs cıınıa gıınlı şehrımize gele· 
rektır. Takım .ır MithaıpJşl 
sıadınd<1 kar ıı:ı caklardır 

~merikan -Sovyet 
Satranç müsabakası l . "~~ v ti. ~iha~f'l ::\apolron Paııs kapılarına ıl~'a ;l1;:çıll ~1 ıf 

1afft.r kumandan Paı ı'r. ka\lıctıı.• ılı~ e ~:ıJ; M ıtP t ~ 
Ilı) e<"etim her iıı,anın ini" ~·ı kı~l;ırı etraf111 #derlt •• f.~ t 

Xrw \ o~k. 1:; ( \,,\ ) - ul ' .11 tır , t bu tt_.,kilt r bizlt.d mr.Ha. \I',\ a nı<' . 1 rışr· 1 r. 
nıcrıkan Satranç feuera ~on•ı \ ıı t başkanı ııarolrl l'lı,lips 16·24 fla bu bö}ltdir. S_!)ornılıır Hııiltbilır \tt ıP•~ırıar ;,ıt 
lın:r., 

1 
ara~ındn :\c\\ \'or•,ı.l J.:ııanırlar alkı•lanırlar. Takımlar rn,ıi'lu:ı "rııeııılC ı ~ııı 

Su\'j<'l \e Aıner knn atrançl':· bıne incrltl'. Hl'le ~ıı ı.on ıanıanlarda b111ı_tı 11 ııı' d~~ 
ı: rı ara ında h r nıu~abaka ~a· ptk alısılmamı ~ \f' hr.rkc r. ı:ari\l !İhı "l'rı•"t rl'• il'~, 
pılacağıııı bıldlrmi•tir. le. galibhetltr çohlm.na ha~lııdı da ıar:ırııır ıııi•lil 1r 

nısislcri H~kiılrt, Rus oyun mağluplara )aYlım atr•r. ı:aHpltrl' i•e ~ı~Jıı~ııııı'~ı ' 
!'Ularııı. So\ )Cl!crın Bırle~ınl1 j(iri<.nerdılc>r. llalbul..i bıitiin h unlor. 'anı ~r~ır 11 ~ 
Mil'rtlcr delege ının )azlık l'' rnek: ha~aıta \l' •!'onla n kadar ıabıt c~ n 111~114 
, ıııdc ikamcl etmclcı ne mus.· tamamı' le objektif hir ~ekllılr krıtıl.: r. 1 ınr.J; ~ 1ıııııı 
:ıde ctnıı;t r. tir. •·iıan takımda ~rtık i k:ıımııdı l'a!an I~ ı.ıııllıtt ~ 

J'alanta bir dPha belini ıto!iı uttaınaz ~ıbi h 
1 bıl(11:ııJ~ j 

Marma ra futbol gru p bi· ~acına ıd·r. CiinJ..lı na ıl ıliiııiin nmııuoıarı P ıtı•~·'I' 
rincilikleri Bursa 'da ri iseler buo:unün ~aıiolrri •l" r:ıh:ıtn ~uın~tıı ıı1 1tl1 hılirler. ,\ marı! :'\"ııııoJı-nnn kıııt1•1 Jırııırk!i1' 1'PıcJll 

ya pılacak 

1 
ınann:ınlıh Jul.: l'ltİ\rren iJ..ı \U71İı ııy:ıJ;ar ' 

Bursa 15 (T it \ ) ~tar- m i)l'lim. ril_, 
nıara Rol~c~ı Futbol Grup tıi· · 4. 11 
~ı~.c.lıklerı Bur a'da )apıla(•aıı: Futbol Fedeı·a~,, .. 

Tur~\l~P. bınnrı inı ta~in r.· d • • k ı..1" 
act·ek oıan ınaçı:ır muhıe1ır Dil nrtt P 
bıilgclel'de O) n.ıııacaktır ıııı" 

~Iaı,nara bö ge 1 grup bın11- An1ara. 1:3 CAA) - \ enı Fut ta\'7.1!1, 'fBı; 
1 kl · 8 \ h · bol Federıı ~onu Başknn \C a· <:) Mıl I .. ~ rı ı · r.rıııc :! • la)·ı ta şe runı& 1954 paıarıı:: . 

<le baslcıııacaktır. za ıklarına a~ağıdakı ZC\al .ııe· nıL " 
·ı · ı d"r harrkct et . ~ r 

Bursa ' da Spor Bayramı çı mış er 1 
• d sern dC ııd' 

Ba:kanlığa: D<'nııbank l ·. ) "rıtDı 
Buı a. l:'i ('r.H \ ) - Bur- mum hidür .Muın ını Lll\ ı \ c· J'. oo oll 

!'1 grke';: ı c ınin por ba)Ta- na'. bol fcdcr9'~ ,r 
mı ) :ıl'ın ) apılııcakur. ı;.ıncı Ba(kanlı a: De\'' et IJe ~on sıı•karıdı •Il c 

tAr ıa rafın " Erkek 1 c ı porcuları )arı.ı mır}ol"arı Umum Mudur :ılu'l " 
ııabah. ,\tııturk Sl d) om unda , ını ::,afa Yalçuk. •i, b'1 rr 
gihtcrılcrde bu'unac •. ktır. Genci ,,ckreter igc· ı .. lı•ma r.) i tarı f'" 

Ve ·a·eıi bırınci hul.ut ımı a· g nın Mıl 1 
dc°l'1 

' r• :'\ecdet .\zıık. nıU\ acchcsı~4 pt 
Azalıklaı·a: ~1aarıf \'.:k,ılctı 20 ına' ı• 1;1 ı- cd J 

Teknık Büro ~li.ıdııııı )lulırn· tısında ıct ı:•'c 
dis Akif Tünccı· , Erkanı Harl>i 2 rur "ı;• ı~,,. 

ki 
. ,,rıııı 1~ .... 

\c.'İ Unıumi~c Spor ~ulıcsı ~iti· ı cıı - ı~''' !~" 
(i iiru Kurmay Yarba•· :\uri ı"; LI :?fi. 2!J 30 J1 ·,ile r 

J 't ı<ıuP it 
t:Ü) <'ner. rl~ a• ı :,J;ıŞC f: 

Yrnı Futbol Vedcras~ onıı o· nı•a. ı:; s~ 
numuırlekı bc\nelmılcl mu5a- Sr,ban. 

811
5 6 ~o 

na.ıınrın ~. •ıı"'~-~ baka ar içın ı k top'antısını ["· ' " " .. J" 
derasyon mcrkczınae yapmak nh'cr.ndr 4 • 1· ' 
uıerc hazırlıklara baş' ıı.ını~tır. 3 

195 dı' f ' J 
l'ulbol f'edrra~\OllUnUn ınll ıÇ ~et 1 ,t I J 

~ö-tNe<eği faalı~ eı tarının 11 
n J 

Haber aldığımıza gcirc, Ful· tcakıP ıoP 
11 

r ~' 
bo' Federa \onu. Beden Trrb mc.sı hU ıış :1 ; 

~ e•i Umum· \lüdür \'ekı ı Cc· tır. ,cı•' ~ 
ma' Alpmanm ıstır!ıkı) e fcde Mıııct lcrClt'ı., ~ı.I 
ra ~on merkezındc top:annıı • s " 

··-ıı" \C aşağıdaki mr\wları miıı.ı· 11"' ttı. 
l;cıe. etıni:tir: . 15 

1 - Haziran n) ınrla 1 \içre· \nkııııı 9·rJ tB •O 
1e ~ apılarak olan Jule R•mct ırın01uı ~r 1ııdt 1 ;ıc " o·· · · · Bo•cn •C ' J 'tıpası qnya Sampı)Ona~ınıı lı; ndt'CCk oJrtl J Jll)I 
tırfık me\luunda: " 6 rıııC'l '! 

a) Kampın İstmıbuıd:ı :.!.4 ma ket ı 
ı- 19.')4 paı.arte:.ı "Üniı açı'nııı 

lliil, • 
b) r t. F. ,\ ·,a bi'dırı en 40 

·u·bo ccdaıı nı ıii takımı ıe-ktl 
•dccck 1 ı futbolcunun 20 ma· 

ı pe. ~embe ı:unkü fcdcı·a • 
on top'sntı ırıda ıc p t cdı'c· 
~\ :ıan edl'mesı. 

nuıı g111t•i bir o~ıın ~ıkaı.ıu Aılalct kalcıi~i Ünıı•ıin ı;ıiıcl lıiı lı;unıııı,ı 

l') !ılı'll Takımım z.ın on nnı 
;ıbakaıara hazır mıc o'an Pup 

ro Sandronun ;ıntrenör olarak 


