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§bakan Menderes, hükumet proğramı hakkında 
Grupa izahat verecek 

Isci 
...> -.> 

bazı 
Konfederasyoııu, hükômeıten 
isteklerde buloııdu 

Rıısuıl Mııl\&llirımi%4e.ıı 

• .\nkara ~2 - Yt>ni hütıl-
meun programı uıerındeki ~.a· 
lışmalar ;:.on safha) a gelmı~tir. 
Bu~ün Başbakan Adnan Men· 
dt>res biaat program uzerinde 
meş~ııl olmuştur. Bakanlar Ku 
ru unun ~arın ogleden ev,elkı 
ıop'c.nıı•ında pro-;:ram lite · 
rindeki nihai rüto !arın ~ap.l· 
ma~ı ınuhıemeldır. 

Pro:::ramda, ikt danıı ba;arı 
cı i~lerıne ı;en'ş yer \ eı·rlecc[:ı 
tahmin edilmektedir. Bu ara· 
da meınurlarııı mi' Cl\ekıl a
d;ı) lığına d& temas ed rceği 'e 
bu anıda nıemurlarm ınilletve 
da~lığına da tema edıleceği 

ıDeumı sa: i ~ü: '! del 

l İngiltere .. Fransa 
Anlaşmasmm 

50. ylldönümü 
\ nadnJu "lan!I 

Dunku nıu~ab;.ı kada Rus rakibini 6 dakih 31 &aniyede tuşla nıaılup tılen ~ıı ta(;ı Dagı~ı.ııılı 
bundan C\\ tiki 3ampi~ o nada bir güre~ esna~ında 

lloı~b;.ıkan \dna ıı .\lrndrı es An kaı aılıı (ıtnç Urmokıııtlar lemsi kilrı i~ le gonı iıı krn 

Paris. :.!2 - İnı;ıliz - t'l'an~ıı 
ı:ı.stlıık paktının rllınei )ıldci· 
n;Jmü mu na ebeli\ tc bugiın \eri 
lın zı~ ııfet ıııut. r',ıp Dı7ışlerı 
Bakanı Georgcs B dault ,oz .. a· 
r~ k ezcü.nlc unları o~ lemi tir· 

Güreşçilerimiz Tokyo' da 
beş galibiyet kazandılar Dogıı Pakistan-'da durııın 

eııdise ile karsılaııdı 
..> ..> 

•B ır paktın cllı l'l )ıldcinumli· 
nü kutla~ab imek ~.er mılletP. ııa 
~ ıp ol mı) an me ı. c hır hadı edır. 
Ru ıio~thık nııtl.ıı,ma ı, ıınt a • 
mı.yı bız.uıt aktc jenl('J ıo tahın • 
~ ıl! edemedıkleri !radar guzel ne 
tıceler \ermis :ıu'ı nu)Or. Bu 
aı tla.,,ma ıkı merr.1t'kt'l halkının 
:..alpler nde O) le dN'ın er~ kadar 
?'ok almı•tır k . b11gun bu hi 
I.ıgıliı \e l'ran ızl::rın ahsı ,ar· 
lıkla.rının \'C nııllı c!u uııce!r.rı· 
nin d:-rılınaz bir p;;m;a ı haline 

Dünkü müsabakalarda Hüseyin Akbaş, Mustafa Dağıs
tanlı tu~la; Osman Kambur, ismet Atlı, irfan Atan ittifakla 
galip; Bekir Büke, Adil Atan ise ittifakla galip geldiler. 

ikinci bir Dışişleri Bakanlığı kurulmasının Türk - Pakistan 
müzakerelerine tesir edeceği söyleniyor 

Bayram Şit, müsabaka yapmadan bir tur ileri geçti Karasi 22 - Doğu Paki an 
hukumet ı e i ı-·aılulhak b' r 
Dışışlcr Bakanlığı ıhdas rtnı ış 
\ e Bakanlı::ın ıdar<' nı kend i-

1 

nl t'lıne ;ılmı • r . llalbuk Pa· 
lnı;tan Fcdcra yo.nunun ana~ a· 
sasına ;:öre memlckrt n bir 
Dı ışlel' Bakanı bu unacak, bu 
mc,kı merkezi hukfımet aza. 
sından b rı dcruhde cdecl"k ı 

B rle~ık nıuhalefe• cephe ı li 
dcrı olıın Faz ulhak pıırr, nın 

seçen mar ta kazandı~ı ıafcr ü 
( llr\ amı -.a: 7 ~ii: 3 de l 
-o-

l 

N. Ardıçoğlu, 12 ay 
15 gün hapse 
Mahkum oldu 

llıı~ıı•I 'luhablrlml7drl' 

(De\amı sa: ' Su: 3 de ) 
--0-

Kıbnslılar 
Gazetemizi 

~erbr t Gurcş Dun~ a ,ampi~ o. 
na:sı dün 'l'ok)u'da bas amı tır. 
\çılış nıera:;imini miıt<'akıp ı;aat 
10 dan ıtıb.ıren ıııiı abakalar )e· 
ni )apılan ~por Sarayında ~apı• 
nı .~tır. Diinkli karşıla mal arda 
::ure~çılcrımız. bes ga'ıbhct tr· 
mın elmiştır. 52 ki oda Ht.sC) in 
\ .<bas 57 J<iloda llustafa Dağıs· 

• • tınlı ıu~ a, 67 kıl~da Oşman 

Zıyaref efhler l ':ambur. 79 kıloda Jsmet Atlı. 
ıgırda lrfan \tan ıttıfak'a ka. 

Bir mUddettenberi ınem eketi· ~anmı~lardı . 73 kı oda .Bekır 
1111zde bulunan 1-"aıı Ku mak'ın Siıke ılc 87 kiloda Adı tan, 
ba~kanltğındaki Kıbm Ttirk :Ku rakiplerıne ittifakla mağlup ol
rumları Federa )onu heyeti dun "!luş ardır 

1 
matbaamıı.a gelerek. gazetemiım 
Kıbrıs dil\ a ında go~terdıği has
,a~i~ etten clo a) ı te ckkiırlerini 

/ 

Ankara. 22 - Xurettin Ar· 
dıçoğlu tarafından ~lıllct g.,ıe
t<~:slnde n~redılcn • Mı'!C't Parli
lı)c açık mektup• bdş.ıl\ ı baş· 
makalenin Bakanlar Ku:-uııınun 
mane\ i şahsı) etine ha arct ma
hiyetinde oldut:u iddiasıy e ~a· 
zının muharrırı ile ;azctenin 
\'azı İş erı muduru Hıl·n i Zel· i 
So) lemez.oğlu ale~ bıne açılan dA 
\a bugun sona ermiştır. 

•.'iri ro , sondaj ameli) "'i J\lt<"İıl i~ tkih iiıultıı l)i~li) e kadar iler-

bıldirmi tir. Dığer taraftan. Kıb 
rı~ hryeli hu~ıııı :.aat 15 de Xunı 
o-ınanıye cadcJe,j Yeni Han 11 
numaradaki Kıbrı Tiirk Ku'ııir 
ve Yardım cemiyetınde bir bJ· 

o -~ o a )apı ma tt 
olan Serbest Güre · Dün
ya Şampiyonasına dair 
ğelen haberler , .e alınan 
neticeler 6 ncı sayfamız· 
l!_adır. 

le mi tir. Rhim 0'>manbty'cte )ıı ııılan uncl:.ıj amrli,yt. ini ın iop!antı,,ı ) apacaktır. 
gö,teri~ or. 

Vilayette şehir işleri için bir 
toplanh yapıldı 

Seciınlerin kat'i. 
-> 

neticesi acıklandı 
..> 

Buna göre D.P. 5.313.659, C.H.P. 3.193.471, 
C.M .P. 480.249, T.K.P. 50935, İ.P. 910, Btı

ğımsızlar 56.393 oy aldılar 

Celse saat 11 de açı aı. Sanık
lardan yalnız Nurettin Ard:ço~
lu gelmişti. :sanık vekille•·i yazılı 
müdafaa arını okudular Bunda, 
~azının hakaret mahiyetınde ol
madığı, bu yazının diğer gazete· 
lcrin Millet Parti ınin kııp<ınnıa

Vali Gökay, Belediye Müdürlerinden yenilikler 
yaptlmasmı istedi. Şehirde yeraltı garaj/an 

yapılacak. Troleybüs ihale edildi 
"'•AdOIU illan» 

ı husu undaki ne riyata karşı 
nefsi müdafaa olduğu lıclırtlli· 
:,;or ve sanıkların her ıeti islenl· 
~·ordu. 
Sa\cı sanık arın suçunun sa

bit olduğunu .oyll\erek ecza an. 
dırılma arını htcdi. Ardıçoğlu 
~·azının bilirkişi) e tetkik ettiril· 
masi teklifinde bulundu. lahke
me bu talebi reddederek kararı· 
nı bildirdi. Karar Ö) le idi: 

<De\•anıı Sa: 3 Sü: il de) 

'Kuran Kursu 
Derneğinin 
Dağıttığı ilanlar 
Kur'an kur:ıları:ıa Yardım D!!r 

ııeğı diın Koprü Uz.erinde el ılin 
ları dagıttırmı tır. Bu ılanları:ı 
b:rinde bylc deııılmcktedır: 

( De\amı ~a: ; Siı: ~ del 

İstaııbulda rıhtun ve 
antrepo yapılacak 
Denizcilik Bankası bu hususta bir 

program haz11/adı 
Anadolu AJanSJ 

Ankara 22 - Denizcilik Ban- l'e :?0.001 nıetrekarelık buyük bir 
kası esasİı bir in~at pro:ramı antrepo inıa edilecektir. Bu su
hazırlamış bulunmaktadır. retle iki yeni antrepo ile 31.230 

Yeni projeye ıore, Saraybur- metrekarelik yeni bir tesis mey
nu nhasmda bıri 4.000, diğeri dana çıkırılmız olacaktır. 
3.010 metrekarelik ~eni büyük Yeni ııhtım modern vinçlerle 

----=~!!1-. sundurma 'e bu sundurmaların teçhiz edılceck, ma\ na \ e duba-
! bıraz 341,l 3 4 katlı o.mak uze· <Devamı sa: ı Sü 6 da) 

1 

~chlr işlerini ~oı uşnıei.:, bu .\ nkara, 22 - Ad&lct Bakanlığından lcblığ olunmu~tur: 
ıı~~vw.da kararlara urınak kin 2 nıayı~ 19.'i4'de )apııan ınil!etvekıli ~eçim:erine i~tirak 
dun 'ılfı) clte \'ali Prof. Goka) ın eden ~eçmenlerle bunlann kullandıkları oy miktan \e bu oy· 

1 ba kanlı~ında mıihım bir toplan ların muhte:if partiler \e bağım~ıL!ar ara~ında teui ~kli \e 
tı )apılmı tır. Valı ve Ee'edıve - nı,,belleri hakkında Serim Kurullarından gelen nctlcc:er ta -
Ba kan ~luavın erıvle D:;ınıt ı-:n 
clımen föelerı. Ka)nıaka:nl:ır, su nif olunmu~tur. Bu r.cıiccler \c 19j0 yı ı mi.;et\ekıli C!,'lmi 
lar ldares ı Müdürü, r: 1'. 'l' U- aetireleri ile muka~c-clcri şö)ledir; · 

Dünkii ilk ıüreıi•de takımımızı bir ıallbi)et kaıandırıua 
• 0&,SD:an ,Kambur (67 kilo) 

mum ~ludur l\lua,ıni, P 'I'. T. 1 - 1954 yı'ı ~ecımınde umumi seçmen miktarı i'e scçi-
Ba.şmUdiıı·, Fen. imar. iktısat, me i~tirak eden cçmen mıktan ve i~tırfik nisbetı : Ru·s· y· a~ın • t' 
Jlc~ap \C Masraf ~ludurlerinin <De\·amı Sa: 7 Sü: 1 de) .: ';il yen~ DO a 
ı tırak etıiğı \e ıkı buruk uııt ____________________ , __ _ 

stirt'n bu toplantıda 1954 biltı;e verdı;.,· blldır· ı·ıı·yor 
~ı.ında .ehırde ~ap11ac .. 1: ~·oıı2r Jtalyanlar do·· rt -e 
\e diser ı,lcr üzerınde ehemm!· 
letle durulmu,mr. y J ' • d Türk • Pakistan paktı, Sovyetlere karşı tecavüzi 

Vali, nıudilrlerden yol in~cıa· ucıos av 1 esır al 1 mahiyet facıyormuş 
unda ıaıııan mefhumun:; bu~iık e r 
oi ı· ehcnııııı~ et \ cnlıne:.iı:ı. hal· · hkara Ajansı 
kı bizar t'den ııcl·ıkmeıerdcn sid Hôdise, bir ita/yan balıkçı gemisinin Yugoslav Ankara, 22 - Teyıdıne imkan 

1 

da eskı iddıa arında ı rar ederek 
c!et;e ka~·ınılmasını i temiş \ede liman/arma götürülmesine ra/ışı/1rken C, ıktı bulunmayan bir habere ;:öre, paktın Ru:.)a~a karşı oldugund .. -
mişuı· ki: :r SO\') et Rusya, hi.ıkümetimıi~ ~ e- ki kanaatınln def:i~medığıni bıl-

,._ su. h;na;:aıı \e elektrik, Auoı·ııted Pmı ni bir ııota ,-ermiştir. Dış işleri dırmı tır. 
te:eton ıdarcleri, açtıkları ~·ol· Ancona (İlab a), :?2 - Bır balık!,'! gemi cı ini tevkif etmek- Bakanlığına le\ dl olunduğu bi' ·u,·~e tler İınıir 1-uanna 
~arı bıze bildirsinler ve silratle italyan hücum botu, bir İtalyan le ve bun:arı Yugoslav lım3nl:ı- dinlen bu notada So\yct HU')! a i tirak rdl~or 
kapatılmasını takip eısin!er. Kay balıkçı &emisıni Yu~os:av liman rına göturmekte ve billharc ınıl- Ttir:k - Pakbtan paktına te:..rar İzmir. 22 ı Hu u,1, - O\J"et 
makam arkada~larım ela ufak ta !arına gitmeğe zorlayan dört Yu rettebatı serbest bırakmakt.id.r- itiraz etmekte ''c bu paktın Do· Rusya bu ~e 1e lzmır Fuarına 
miratla meş:uı olsunlar. Bu ara goslav askerıni esir almıştır. Bu tar. ğuda Rusyaya kar~ı tecaviiı emel i.tirak etmek ı ı c:ımen mu· 
da yol tamiratı milnasebetiy!e nwıla ilk defadır ki bir lta:yan Ancona'~ a gelen haber ere gö !eri beslediğinde ısrar etmekte·, racaatta bu unmu t ır. Ekonomi 
konan işareıJer pek iptidaidir. harp gemisi, İtalyan balıkçılaı-ı re. Yugoslav deHiye gemı!eıi dır. Bilindiği aıbi Ru .\a daha \e Tıcaret Bakanlı ından bu.ı;un 
Dedemin dcHinden kalma, isi i'e Yugoslnlar arasındaki bır altı İtalyan balıkçı genusıni :e- ewclce de bu pakta ayni sebep. Beledı~e ma etme ;c en bır ı-ı
çıkmı~, rüzıardan kıı-mm kağı· hadise.\e müdahale etmektedir. ce yarısından biraz sonra tcv- 'erden itıraz etmi~. hükümetimız ı z.ıda Rus\ anın d {:er 'abanrı dev 
dı uçmuş fenerlerden kurtula· Yugo.slavlar, karasularına gi:-ciık kif etmek istemışler 'e bunların \·erdiği CC\ apta bu iddiaları red· Jet.er .ı;ıbı Iı.m r J<u rı a ı ı 1-

(Denmı Sa: 7 ~il: 1 de) kri iddıası)le sık aık ltal)an <Deumı Sa: 7 ı:iıi: 1 tle) detmi~ti. RUJ)a bu yui aoL&l&a- <Dewaaı Sa : 7 Sa: ' •1 



........ ~-------------~-----------------....................... --~--------------------------....-1~~~ V AT AS 

Akademik hürriyetin 
şartları 

İstanbul 'e malarını mah· 
Ankara t:- r AZAX : J zurlu telakkı et 

n i v e r 1 • 1 m 'er ,.e temı· 
ıe1erınde bır Hasaıı Refik Ertııg'"' naı noksanı do-

.kaç konferans la~ ısı~ e profe-
\ ermek illere ·------------------------- örlerın, Univer 
mem eketımııı ZJ) aret etmekte ı) inzibati hareketleri do a· ite idare ının mü bet karşı\.1-
olan Amerıka'nın Colombı)a )iSi) 'e meslekdasfarı tardın- mı>acakları ılmı faali\ etlere sı 
~nherı>ıle ı Prof sorlennden dan muhakeme edılmek hakkı- rısemı)ceeklerı mu~.ılııl~ını ı e 
Dr. S. C. Wallace tarafından, na malıktırler. ri sürmüslerdir. İl mı !anlı~ et
geçen hafta İstanbul Hukuk 2) Amerika'da faa'i;·e'te bu- !er için objektıf bır ölçü koyan 
}'akulte ı Idare i ımleri Enstı- lunan bır çok profesörler ec- kanuni teminatın, Akade nik 
tusUnde bir seminer yapılmı~ mı:;etlerı, akademık hürriyeti hurrı:;et bakımından c!~h-ı ıı~ a 
tır Prof. Wal acc'ın bu semı- ıh al eden hareketlere kar ı de tercihe şa) an o duğo duşun 
nerde ele aldığı me\"ZU Amerı- mu terek cephe alırlar ,.e bu ce ını. Türk profes,1 ·ırr b<>
ka Birle ık De\· etlerinde Aka- tesanut tezahürleri, Amerikan nim emis erdır. Prof. W .. llııce 
demlk hürrı)et ve bunun tabıi umumi efkarında pek musbet be. bir asırdanberi el'l'l'~an e· 
netıcelerinı teskil eden öğre- \e mtie ır bır surette nüfuz ic den taıb kattan ku\\et alarak 
tim, araştırma \'e Jneeleme ser ra eder. orf \ e adetlere dayan.1n, Ame· 
be tılığı meselelerı ıdi. 3) Bır yiıksek öğretim üye· rıka nın hürrı.) etpervrr efkôrı 

Prof. Wa lace; kcndı mem'e- sine kendı üniversitesinde hak umumi) e ıne gU\elV!n A:neı ı
ketınde ) uk ek öğretımde ho- sız bir muamele yapıldığı ka· ka'lı ) ilk.sek öğretim üyc'eıi
calık ~apanlara karşı, gerek naati hasıl olursa, diğer unher nın. kendi durumlarından mem 
federal kanunlarda, herkese e- sıte er, müessc e ha'inde hare- nun olduklannı '>C bu t.:mına-
) alet mevzuatında geniş ölçü· kete geçerler ve haksız.lığın dil tı kAfı gördüklerini hrarla be-
de akademık htirri) et tanındı· zeltilmesinı i terler. lırtmıştir. 
ğını, resmi makamlaı·•n da bu 4) Çoğu hu:.usi hır müe sese 5emıncrde \an'an ncticc~ı 
hum\ete pek zi)ade hürmet et olan Amerikan iınl\ersıte \C ,o)le hülasa etmek kab:l· 
tık erinı, hele tcdrı muesse e- ko' eJlerının başında birer ld•- dıı: 
leri dışından ~elecek te:>ıl"iere re he)eti bulunur. Bu idare he Demokrn i reJımıne dahil 
kar ı oğretim u~ e erı11in lop- ~ ctlerı ( Board of Trustees - her memleket, akademik hü•· 
luca \ e miltesanit bır ŞCAı!de Board of rcgıon), öğretim Uye- rı.) etini korumağı zaruri sa.)· 
harekete geçtıklerını \ e boy"- !erini, ek crıya harıcı itha:nla- maktadır. ı.fıkın bu nıeın ckct-

İtalYan'lar iki taraflı 
anlaşmaya taraftar 

İtalya Haricbe Vel;fıleti Dış Ticaret İşleri reis mu:ı\ini mil
hendıs !\otaranne'inın baskaı.!ığında 12 ki511ik resmi bir tica
ret heyetinin memle1'etimi•,. gelip temaslarda bulunmak uz c 
.\nl\:ıraya gıttiğini e\\'•'ce L.ıJdırmiştik. 

İtalyan heyetinin ) tı>Jedı temas':ır hakkında al mı oldu
ğumıız mlitemmim ma1ıımr.ı bıldinyoruz. 

He} ctın Ankarncla iki, iıç ay kalacağı \ e iki t.ıı af ı bır an
laşm·ı ~apnıak ı~tedığı anla ı maktadır. 

Geçen eneler<le 1talyadan menılekctinıiııı yapılan ihracaııan 
rr.üte\el it borçların hir kısmı tran fer edılmediği \'C ha·~a~ a 
,aıtığınıız mal kadar ıthalfıt )apnıaclığımız içli' ıkl taraf arasın
daki ışler durmuştur. 

iki taraf'ı anla ma ~ .. pılacak o' ursa, iki tarafın tıcaı i tc· 
nıa~ll'fı ıklıı~abilec":tt .r. 

İtal)an•ar. tarafla•' • r:ısında ne kadar mal mübade'e i olur
sa hep~iııin transfer edılmcsini istemektedirler. 

f t:ılyan'ar Tiırkiyr~I kerdileri için çok müsait bir ticaret 
ıı~has• olıırak !!;Örnıek~<'rlır·er. 

Klirinı: üzenne · ı.ıı lacaı· olan anla mada a'ınm 'cril:?ceı• 
mıı 1:-r içın İta yanl.·r kotıı tespitınc taraftar görilnme!J'l1>kte
ciirl"r. Çünkli tatbikııtt2 bıı kota farın bli} ük bir kı~ met ıfAde 

ctm<'di!'!t müşahede cdılmektedir. Söylendiğine göre lt:ılyan ar 
en ziyade pnmuk. buğdav ,.e tUtüıı almak istemoktcdırler. 

Buna ınukabıl pam 11>!u nıen~ucat, baştn o nınk uz ı ·'. ı;ınal 

tesi:at, makineler, akümülatör. sıhhı lcvaz.ımat 'e ııaire ihraç 
cdebi'eceklcri anloşı l mak l:tdır. 

Çocuk veremliler . 
için pavyon 
Yapflnlacak 

Taşıt kazalannda 
Yaralananlar 
Oldu 

cc baskısız bir ha\•a ıçinde tam ra. hazan de bıu;ıt diğer b - lerın. akademik mes ek me 1-
bir huzurla ve sukOnetle ilmi rctim üyelerıne kar~ı korur- suplarına sağladıkları temınat Şehrımizde bu'unan ,·crem Edirnekapı ŞehitliCi önünden 
ça ışmalara devam edıldiğinl ıar. asla bırblrine benzememekte. hastı.hanelerinin 16 yasına ka· seçen Tacetıın idatesindcki 

} eşilko) i\letcoroloji ir,.. 
tas;) onunun ta hın inlerine 
göre bugün şehrimız \ e el
' arındn hn\ :ı umumi) elle 
lııılııllu, onreleri mcuıı \nğ· 
mu r ı;agaıı.ıklı g~çecektir. 
J:ıizgar giıney lı::ılı ,.e batı 

)iınlcrden orta kıın ette e· 
~ccek. sıcal,;lık derecesinde 
lıafıf ) ukst'lme ol.ıcaktır. 

Duııl.ü ı;uhunet derece i 1 
azamı 21, a ~ari 15 clerece
lcr arasmtla gcçnıi~tir. 

l{üçük haberler 
* Be lkta Bnrbnroıı Tlkokulu rnv

r kurtları dUıı saa• l~ tc okulda 3•· 
r 1 n bir t • ı muteııkııı and içmiş 
ler "' ıdı takmışlardır * E ı:> Ortaoı ulu T11rth ve COC· 
rar n ö rctmenı M .Kemal Yanbctın 
44 Onc ça•ı ma :ıııı münaaebetırıe 
26 ma ıs çarşamba ;Unlı aaat 14 de 
okul l:onferans salonunda bir JUbl· 
ı yn n!acak•ır * Türk Devrim Ocakları Kadıköy 
Semt O<:a~ı buıı;un uat ıs ıc ocal: 
lokallnde bir toplantı tertip ctm1$
ıır Topl ntıda muhtelif üyeler ta• 
rafıııdan J9 ııayıa ve devrim konu
mnda konuşmalar )'apılacaımr. 

\ Bahar ve Çiçek Bayram ı 
hazırlıkları 

Bahar \C Çıcek bayTamı dola· 
y ısı ılc Gulhane parkında tesıs 
edilen lokanta 'c )<-Zlık gazino· 
l:ır park sonunda > ıkılmıyacak· 
tı!', Bu tesisler bi.\tun bir mev 
sım faalıyette bulunacak ' GUl· 
h ne parkı en Ucra ko~esı e ka· 
dar rahatça oturu!abılccek b.r 
h~lc gctırılece!<tır. 

Atatürkün kalpağ mı 

Giyme meselesi 
Tavzih ediliyor 
Aıııtiırk'iln istanbuldan Samsu ı 

na hareket cttiğ günün 35'inci 
) ıldonumiınde 1\1 ustam Kema ı 
Dcrııcğı tarafından, Atatürk :ııu 
ze:.inde hır ıoplnntı ) apı <lığını 
b ldırmı ık. Top'ııııtıda, Dernek 
Bıı~kanı Muhtar Kumralın. Ata· 
türk'ün kalpağını giydiğı hakkın 
cl;ıki ııyıalar hususunda l\tuh· 
tar Kumral ~unıan SÖ) !emiştir: 

- 16.5.1954 gUnü Mustafa Ke 
mal Derneği, Bu~ ilk Atatürk'On 
lstanbuldan Samsuna hareket ı:U 
nünU Şışlıdekı Atatürk inkı!Ap 
.\Jüz,,sinde bir anma törenı ile 
kuılamıstır. 

Bu törende Dernek Ba~~·anı o 
larak ben, eski ;\luharıpıer U r· 
liği \ e diğer külıürel tc c·kkül· 
)erin temsılcılerl ile salond.ıki 
dô'ietlilerm huzurunda gilnlln 
mana \ c önemini bclırten bir 
konuşma yaptım ve ezciınh! ~öy 
le dedim: 

(Büyük Atnlürk istikliıl Sa\ a· 
fındıın .sonra muasır medeni) et 
)Olunda içtimai mücadc!e\ ı ac
mışlar 'e bu arada Türk kadı
nını karanlık peçeden kurtara· 
rak mimar, Prof. &\ ukat. Dr .. 
milletv<'kili olmalarını sağlamış· 
!ardır. 

İstanbu'da toplanan Dünya Ka 
dınlar KonKresi 'l'tirk kadını'la 
sağlanan bu haklardan dolayı E) 
& z Aıa')a hır tebrik telgrafı gön 
derm şlerdir. Büyük Atatlirk bi:ı 
!eri fes ve çar,afdan kurtararak 
~apka ve medenı kı~afet inkı· 
labını yapmışlardı. Bizzat knl· be.ırtmistır. dır. Her yerde, .malrn"ı ~arta· oar olan çocuk h:ı.<taları kabul 12824 plakalı taksi, Yusuf idn· 

Prof. Wallace, bu geniş ser- M evzu. bö) 'ece cıra ha 'ariy- ra u~ an, geleneklere da) anan edecek pa,·yonlarıııın bu1unma· re indeki çıh allı arabaya çarp· •, • • • • • • • • 
beı;?l) ı. komlınız.m propaganda- le \e bahıı u5 A!Tleı ıkı:'da \'e birbirinden farklı tcmina~ mıı&ı <·e~ıtli şikAn:tlcre yol aç- ınıştır. Çarpma r,onundıı atlaı··. • 
sına ımklın bırakmamak ga) e· kı ta tbıkatı bakımı'lcl::n açık- rejımleri kurulmuştur. Binaen· maktadı:. ôan bıriyle arabacı ~ aralanmıs- ı • 
si)le meydana gelen kanuni ve landıktnn sonra s~minerin u- aleyh Akademik hürrıyct şart. Bilıııdiğı ı;:ibi şimdiye lr..ııdar n tır. diğer at <la ölmilştur. ı • 

• • •••• •. pağı çıkararak şapkayı ı:ı~ mır 
• !erdir. Artık fes, kalpak, çarşaf, 

brfı tehditlerın smırlandırdııına mumi goriışmelerı açılm15tır. Jarı. iıhal \'C ihraı: metaı ola· çık vcrcm tc~hisi konulan kiiçük Düzceden istanbula gelen Düz : 
işaret etmiştir. 'foplantıya katıl::n :ır. pıofcsö cak eyler değildir; tarihi tekli- t-a.staları alleleri yanında bırak- ce 22 plakalı jıo Ta\şantepeden • 

Fi vaki, Amerika'daki hür ha re ceşit'i sual er sormuflardır. mülün mahsulüdür. ll"r nıcın· r:ıak mcchurıyeti. mıkrobun aı·t· geçerken önünden i!ıden kam) o· ı . 
yat şart'arından faydalanmak Profe örün bu so:·olarıı \ertiı· 'ekel, ~ük ek öğretim mues c· masına ve aıle ıhhatinin tehlike nun çıkardığı toı ~uzundcn ani • 
i teycn komunizm propaganda- tı ccvap:ardıın an'aşıldııtıııa seler1 mensupları için lüzum· ı durunı:ı düşme ıne sebep ol- fren )apmı 'c takla atarak hen • 
sının, her fırsattan ıstifade e· göre Amerika'da a i tanl:ır ve Ju hlırri)et arllarını hnırb· :n:>kta)dı. ceğe )U\3rhınmıştır Kaza sonun • 
derek bütün cemiyet tabakala doçentler. çalıftı~ arı müe e· malı \'e bu şart'arın ih al edi:- İl Sağlık müdurluğü yapılan da jipte bu'unan Nıhat Ba)Tam, 

1
• 

rına sızmak hususunda.ki g:ıy- se ile 1-5 yıllık söz.:eşınclcr memesine aıamı dikkat e~me- ıriırac:ıatları o;:oı: or!lınde bulun- Hrısto. Nazır \e İbrahim a~ır su • 
retleri malıimdur. Bu arada A- Jmularlar; bu sözle meler, ken lidir. durarak durumun daha büyük, rette yaralanmışlardır. Yaralılar • 
mcrikan öğretım müesseseleri· dılerı için ba~ ıca mali temi· rr. °"" tehlikeler arzetmcden duzeıtıımc Numune Hastahanesine kaldınl • 
ne nüfuza çalışmasını da tabıt nat teşkil eder. Ptofcsôr'cr i- ı 1 si içın Ycdikule verem hastaha· mış. tahkıkata başlanmı~ıır. : 
gormek ve bu sızıntı) a karşı se. bö)le bir teminatJ bile ma rcsınde 16 yaşıng !:adar açık \ e- Bisikleti~ 'e Edirnekapıd:ın Ba • 
uyanık bulunmak liıımdır. Ni· 'ik değıllerdır. Bağlı bulunduk 1 w~~wm ~ g remlı ha~taların kııbulil için 75 lata ı:ıden Sadık bi ıkktın on • 
tekım, ~uksek öğretim hocalan ları müe :.esenin rıza i· lc çalı~ 1 yatakl1 lıir 'J)avyo•ı ~aptırılma· tckerleğı çıktığından ağır 11urct • 
na en geniş serbesti) i tanımak uklıırı müddetçe, kürsüleri ba ı t , .. , sını Bak~nlığa teklif etmistır. tc )"aralanmıştır S dık koma • 
tan çekinmeyen Amenkalılar, ında bulunurlar, ders verirler, t ~- ha •n<le Guraba Ha tahancsıne • 
bu noktada sıkı tahditler ko- araştıı·ma yapa_r ar ve :ı\·lıkla- 1 • Bi r dayak iddiası kaldırılmıştır, • 
nulmasını tabii kar§ılam.ışlar- ıını alırlar. Mue ese bır p:o·, Italya Birinci K u ilk K blı1' 1 k d· ı• 
dır. fc örtın lş'lnc son '~ı-dı~I tak- • ' :ırag mr a u a ~a. Bir kadın yolda öldü ı • 

Prof Wa''aee, J>oı;rıUnizm pro dirde, bu harekete karı kanu- CıJtan h arbine cc ı 46 numarada oturan .Nerı· • 
paganda ı dola)ısiyle ortay;ı nen yapılabl ecek ~e"ane mu- • • ınıın Kepenk karakola_ muraca:ı• . Erenkci 'de otuı3n 60 )a,ında • 
çıkan tahdit dışınd~. bazı Üni- kabcle, mahkeme) e b:ı \'Urıııak g 1r1 YO r !,,, ~a) nana ı A) c Kepenk ı~.e :..ı Zekıye Ş?kacı sol:ağıı d n ge· ı • 
versite ve kolejlerae dıni ba- tan ibarettir. Bu mliracaat ne- 3ıı ~ ıl r.neı bngiin, 23 Ma- i\~:ıcı~e .. Recep t~raflarından do~ çcrke~ üzerınc . b r fc~alık ~.el· • 
kımdan bir tefrık ve tahdit bu tıccsinde tazminat alınması el< 1 ~ 1 ., 1915 de ıtaı~ 41 • .\nı~- vtıldugunu \e b.ı )uzden 3 a) ,nı.ş \e ~ere duşmu tur. Zekıyc 1 • 
lundu una da i,aret eyı~mış· senya mümkUn olmakta i ede. tur)a - 'ıacarl tana harp i- hk <;ocuğıınun .. rhiştlı~ı.inıi iddia ;..c,ma hn"ınde k:ıldırıt~.ığı N~- : 
tır. kürsü)e tekrar ge,mek kabil lan eılerek Uirind Cib'ın c.tmıştır Sanık ar ~akalanmış, r..un~ hastane ıncc o!mü~tür. 1 

Prof. WalJace'a göre. Amerika olmamaktadır. Harbine girmi,ti. İtal) :ı 188~ t .. hkıkata başlanmı.,tır. T, hkıkata başlaıımı Ur. • 
Bırlesık Devlet!E'ri Yüksek ÖTr- Ha bukt. Türkiye'de, bütün ıie .\iman~ a \e Arnsturya -
retim müesscr.eleri. ho::aların öğretım üyeleri üniversiteler )lacari tan ile imzaladığı üç. 
ilmi araştırma arı neticelerine Kanu'tiunuh himayesi altında· ter ı>aktını 191' de reddet-
ve ilmi kanaatlerin~ hürmet- dırlar Asistanlar. öğretim mes mi '\·e bu de\letlere mune· 
k~rdırlar \"e bu neticeler ne leği için kafi liyakat ve ehli· netten Mlnkaf e~lemi ti. E-
suretle lece 'l ederııc etsin, )et gcistermediklerl takdirde a en o tariht kadar daima 
bunları tanımakta tere:ldut et- \azıfelerinden ayrılırlar. F:ıkat ovnak hir miitterilı; rolünü 

KiŞiYE 1 100 REŞAT 

YEN İ AÇI LAN 

9 EYLÜLDE 
JUh\ e 'CZ\C•İndrn 
Il~z dulahuıa kadar 
lbuıun ~))a,•ıle 

10 
DÖŞEL İ EV 
BİRDEN 

S l~riraruı kadaıl 
cuıdAn atanı., bu 

• • • 

, 

YAPI ve KREDİ 
BANKASI 

• peçe blıim için tarihe intıkal et· 
• mış bir hAtıradan ibarettir. 
• Arada fC5 ve çarşaf Kh°enle· 
• rin bflzı cahiller otduCu ''eya • • inkı!Ap düsmanlarını:ı propagan 
• dalarının neticesi olduCu bilin· 
• mektedir, biz AıatUrk'Un muasır 
• medenıyet ~ olundayız. Kahrol· 
• sun komünizm, kahrolsun irti· 
• ca) 
• Kalpaktan, fe ten ~apka)·a ge 
• çi5in tanhi manasını Ye batı
• rasını canlandırmak maksadı i'e • • kalpağı ba~ıma koydum. llfıtlise 
• budur. 
• Bhı i:aıetcler bu durumu ın 
• dınlatmışlar, bAzı i:azetf!ler de 
• kotıu:sma), izah etmem slerdır. 
• ı Kurtuluş gunleri kutlanan şe· 
• hırlerımizd~ eskı mi:is te ki!ltı· 
• ı mızın eskı kı)a!et'erle o gün· 
• !eri kaloaklı o1ara1' kutlanıala· 

' • rı harekeıimıze bir bakıma iyı 
• bir misa!dir. 
: İlgilı'erce fikirleri bi'ıncn bir 
• insan sıfatı ile ve ~ an!ış anla· 
• eılmaması temennısiyle, daha lh 

• • • • • • • , , - • • ~ • • tiyaılı olmam konuşma sırasın· 
da ta\Siye edilmiştir. Yoksa ba 
na bu konuda bir cez.a verilmiş 

ALTINI 
değildir. blızı yanlıs mütalblar 
bir kenara. samimi bir in· 
kılıipı;ı olarak. her ne sebeple o· 
!ursa olsun fes, kalpak gibi şe' • 
!er giyilmesi karşısında. inkılap· 
çılırın hassasi:" et \"e allı.kasını, 

mezler. doçentler ve profe örler kanun o;•namıştı. Almanya, İtalya· 
Amerika'da akademik tedris da )az.ıh mahdut ve muan·en yı ken'li afına almak için 

hcyetı baları, hangi derectden ha ler dışında yaş haddine ka- Tunu , Koı Ucu, ı:'\'s ,.e ~a,-
o!urlar a o'sunlar, llm\ f:ıali- dar ö relim vazife inde \ı:ıılır- n'yı 'adetnıistı. Fakat itaı· 

OSMAN BEY Atattirkü manevi huzurunda hür 
met ve !ikranla selamlarım. 

.Atatürk eser·erin \e inkılabın 
uyanık ve astı ellerdedir. Yolun 
dayız, icap ederse yolunda öle· 
ceğiz.• 

yeti eri \ e araştırmaları dola) ı· ya .• hu turyadan pe in olı- Şubemizin h usust ikrami) esine i, tiriık için hesap actınnıı. 
siyle aşağıdaki şekilde hima) e· lar. Siyasi faaliyetli! bil.un- rak Triestr) i, Tarant'ı, Ti· 
~e mazhardırlar: mak bakımından, şüphe.:.iz, A- ı-ol'ü n• Dalmaçyayı i.;temis 

-----ı merıkan ~ilk ek ötretim men· H' bu ~uzclen de bir ınlas- AÇILIŞ HEDiYE LERi CAZ i P 
1 

supları daha geniş serbestiye 
LE\'I 1 .\, BA\' AL _ b , ...... ıd maya varılamnnıılitı. Alman· 

~ • maliktirler. llal tıı>ı " 1 e p:·o yanın hah·ayı harp dı ında 

i 
1 e fesörler, günlük si) a ·i hal yet bırakmak için arfe ti i bü-

Jere katılamazlar; Üniversite· ırn:ııAJ, BA ı· AL tiin ı:ayretırr bo a \'ıkmıstı. 1 Umumi ke.ldede Erenköy Etemefcndi asfa:unda her ay bir ap:ıl'tman daıresi. 

• 1 O Haziran akşamına kada r bir hesap açtırınız 

lsta nbul Müftülüğünden 
Bu ~ene İslanhul'da (sa· 

daka fıtır) miktarları aşa· 
ğıda yaıılmıstır : 

L E\lendiler 
Le\ent - 22.5.1!15,& ..... lcr Kanununa eklenen bir fık- itaı~ a, daha ene! 191G !\'!.; 

ra ile bu husu ta tahdit konul- anında I.ondrada lmıaladı-
mu tur. Aınerika'ılar, siyasi fa ğı fİ7li bir anla mı ile ılı· 
aliye ti, ) üksek öğretim hocal:ı- ha büyük müttrfikler •a~-

•l - -

TIIR&İYE .-BEDİ 
SADA K.\ i f" I TJR 

Edna \'a at Ala 
Kuruş Kuruş Kr. .. - ' SEYAHAT 

n için akademik hürriyetin IU- il\ arağına inanmış w ~tııar 
zumlu bir şartı te'ikki etmek· devlf'tleri safında ltıırb,. gir· 
tedirler. miştl. 

Akademik hürriyet bakımın
dan seminerde iki fikir belir

F. F. TÜI.&F.~TÇI Si~onaeı Semih Tuğlu 
Fransa, Ingıltcre \e A • ı 
man) a'da mesleki tetkik' er 

miştir: r --
de bulunmak tizere Avru· 
pa'va gıtmıştır - l 

Türk hocalar, Amerikalı öğ
retim üyelerinin kanuni ve)'a 
akdı bir teminata malik bu un-

------------· Saflhk Baskı Makinesi ve Pirinç Çizgi 
70 100 cb'adınd:ı otomatik K. O. E. v. t. G. ve BAU

ER marka Baskı mak nesi satılıktır. İş'er vazi)ette gör 
mek arzu edenlerin 26 MaJıs 954 tarıhlne kadar Anka· 
rada T. C. Zıraat Bankası l\lntbaasına mütacaatlan. 

ACELE SATILIK 

APARTIMAN HiSSESi 

Bc)O u. Fıruza~a. Çukurcuma cadde i 54 No. 1ı her 
konforu haz dorder odalık 4 katlı )eni apartımanın 1/4 his· 

sesi 20 000.- llra~a acele satılıktır 
Miıracaat: Saat 20 den sonra Şişli Halası.6.raaıi Cad. Xo: 356 

CİMENTO İLANI 
~ı 

J 

Çimento i t h<alinde u.,radığımız müşkülat dolayısı ile 
mbhtcrem mil~terı'erlmiı:ın sıpari~ ettik:eri çimentoları or
dinolarında yazılı bulunan te hm tarihlerinden 30 .l!Ün son
ra fabrikamızdan aldırma arını ehemmiyetle rica ederlı. 

Kaptan artık boyuna çilekli 
dondurma istedi durdu. En so 
nuncu unu, saat ll'de bütün 
subaylar nlidirattnn olarak tat· 
1ı bir hava içcrı inde oturmuş, 
kah\'e ve sıı;:ara içip yarı-nlık 
yaparlar. cin.;iyet hAtıraları an 
latırlarken, istedi.. wııı:e o ı:e 

ce, _coktanberi ilk defa olarak, Jorgen~eıı, <Herkes burada 
mes'µt bir ha'de yatağa ~attı efendın11 dedi. Se.iinde bir 

Sarsıldı, sarsı dı, sarsıldı. cenueci ifade i vardı. Quı-eg 
Güzlerini yan açarak •Gene Jıi~· ses çıkarmadı. Bilyalarını 
ne 'anı dedi. Başında Jorgensen ) U\ arlamoya devam etti. Daki· 
duruyordu ·Xobetim yok ki katarca sessi1'ik oldu. İçeri~e 
bu ~ece., elinde bir teneke kurn olduğu 

•Sa'ondn derhal subay top- halde ba kamarot Whittaker 
lanlısı y.apılııcak• Jorgensen gırdı. Teııeke~i masanın iize· 
u~~ıp ~.lğer y~taktakl Duccly- rınc ko) unc:a. Wıllie bunun 
) ı d~rt.tu • lla?ı uyan Duceı> kumla dolu olduğunu görılil. Zen 

Wıllıe ıı:aatıne baktı •Alla- t•ınin ı:iiıleri korkudan faltaşı 
hım saat~üç. ,,Bu, aaltc ne., top· gibi olmuştu. Zayıf yUzUnden 
lantısı boyle. Ne v:ırını).11 a,a ı terler akıyor, bovuna )a
. _Jorgen. en ıÇi~ekl~r· ~edi \'e ıanı)ordu. Qul'eg sordu: oDu· 
ıla\e etlı · Ben otekılerı uyan· mın bir galonluk teneke oldu· 
dıracağım sen Ducely'i kal- ğundan emin mı in?» 
dır• o Emınim efendim. Şok ı:ör· 

Subaylar sa'ondo, muhtelif dum böyle tanakalar.• 
U) kusuı.luk ve giyim derecele- • Miikemmel. Kağıt ve ka· 
ri ile top andılar. Saçları karı- lem liıtfen,w Kaptanın söw ü· 
şık, yUzlerl kırışık, göılerı ca ıerıne .Torgen en fırlayarak, 
paklı idi Queeg nıor bornozu i· kendi defterini ve kal~mıııi u· 
le masanın basında idi. Önüne, zattı. •Mr. l\lan k siz t.ac t:ı
boşluğa bakı) or, \'e mü tema- bak dondurma ) edıniz!.ıı 
di)en çelik bi1yaları lle o)nu· •İki efendim• 
yordu. Wı'lie ıceri girince hiç "Mr. Kcefcr?• 
istıflni boı:madı. SukCınet için- o Üç kJ'Ptar.t, 
de C\'Yela Ducely, arkasında Quee~ bUtUn suba~l .. ra tynı 
Jorgensen. Harding ı;irdiler suali sordu 'e cenp!arı not 
Hardin; de nöbetçi palaskası etti: ıWhıttakl'r sen ,.e arka· 

«•\\al aiandı.n bırcr tabak. 
· lıjr, Jor,cn:.en musaadc ctmış· 
tı de• 

Jorycnsen, • ı-:vct cıfcndım, 
ben musaade ctt m ıı dedı. 

Queeg zenci) e dık dık bııka· 
rak uSade birer taba!: mı )e
diniz? Enıin mısiniı?• dı}e sor 
ıhı. , Ru resnıı bır tahk•kııtt•r 
Whiııakel', ) alanın ceza:ıı ~c· 
rcf ız ihraç 'c hatta haoıs ola· 
bilır. • 

a..\tlah beliimı versin ki bırer 
tabak )edik. Ben kenctırn da· 
gıttım ve kalanını da kil tıc· 
dim efendım • 

«Etti l.ıç daha. Ben rlc dort 
ta bak ) edim.• diye nıır:'dandı 
\ e yckünu topladı. Whıttakrr 
hana hır çorl.ıa kasesi ve ç, • 
lekleri koymak için kullandıfın 
kaşığı getir. 

Zenci aBaşüstUneo de) ip t;ık 
n \ e biraz sonra i.:.tenilenlerle 
geri döndU. 

uŞlmdi o kasenin içine bir 
dondurma tabağına ko)duCun 
kadar çilek koy" 

Buğöaydan 
Arpadan 
ÜzUmden 
Hurmadan 

62 
113 
323 
657 

69 

367 

79 
120 
433 
900 

MltJUK c~~tt- A.K.VA~DAll 
bılmiyorum efcndım• dedi. 

•İstedigın kadar ccimert da\·• 
ne oldu~u hakkında bir fikri· 
niz var mı?• 

• ı·an.~ Subaylar gizliden giılbe bır 
Zencı istcnıı) erek kase) e te· birlerıne ba ·tılar. B ır $CY söy 

pe eme bir k ık kum ko)du. lenıedıler. o.PekAIA.• Kııpıan a· 
Queeg Şımdı kA e)ı masada· )ata kalktı. •Ben ne oldu!lunu 
kılcrc goster. Tetkık edın ba) • çok iyi tahnıın edıyorum. ı.·ıı
l:ır .. Şımdı z. bunun her don kat sızlerln bu ı:emide nıza:n 
durma tabağır.ızda a dığınız ~ ı· \ e ıntizaını uğlam ınız Jlerek, 
lek kadar olduğu hu u unda salon dolabının royulnıamaaına 
mutabık mısınıı? Whlttaker da sı'Z dikkat e melısinız. Şim· 

• şınıdı hunu yırıııi dört kere dı sizleri tahkik he) eti olar:ık 
tekrarla.• dcdı. Tenekedeki tfıy in edıyortım. lr. :'ıfıınk he· 
kum az.aldı \e kasevo doldu. )et başkanıdır. VR?.ifeııiz çilek· 
\\'ılJıe göı cı ıııi og°uşturarak lcre ne olduğuıııı hulnı;ık,ır.» 
11) kt: unu ı. çırmaya ugra ı)' or· l\laryk •Yani .!abah 1e\·ın mi 
du. Queeı: de\am cttı: .PckA· e!endım?ıı 
lu şımdı hal..tı olsun di)c üç ~Ha~ır şımdi hemen :'ılr. '.\la 
kere daha ;ı,ap. PekalA. Şimdi r)k. Şimdi demek benim ı:a:ı· 
l\Tr. l\ln~k teneke)i alın ve ı· time gcire, yarın sıılıah detıl, 
çınde ne kadar kum kaldığını tam lic:ü kırk yc:ii yt'çedir. E· 
so) le) ın.ıı ğer )arın sabah saat sek.ze 

~En :ız 250 gr:ım daha.• kadar bir netice :ılamııı,,onız o 
o:Pcka·a Kaptan )avaş )3" zaman esrnrı ben çöz.ec~ıti.n \u 

\:ış b•r sigara ~aktı. «Ba~lar sieıllerınize de vazifeyı yapma 
sızleri bu ıoplıınlı~a davet et· mış olmanızı kaydedeceğim.• 
mcden on dakika e\\c', biraı Kaptan ı:lltıklen sonra, ıııa
dondurnıa 'c çı:ek lstcdıın. r) k ~orgun bir eda ile Whit· 
Whıttakcr dondurma\ ı getir· taker'i sorKuya çekti. Bundan 
d-. faka• Af ndım daha don· sonra dığer kamarot mua\·in· 
durma ~.ık dedı Hicbırıniz ha Jetini lsuntak ettiler. Üç zen· 

SABAH 
ÔGLE 
!Kl!'Di 

fO 
ıın 

KARTAL ÇiMENTO FABRIKASI 
ve tabanca \ardı. daş arın h ç \e~iniz wl''• 

Zenci, sankı bomba ~apılma 
.sına )"arıyacak un ur armıs gi· 
bi kuma, kaşığa \'C ı:lıse) e kor· 
ku) la baktı. o Tam ne kad:ı r na eri kalan 250 t'ram çilef(~l;.;,n;...c;.;i;.;ç,;o;.cu;k;;.· .;);;,;a;;n~~;.:·a~n;a_;d:.;u.;,r;.;,m;;;u;;ş;.;;l:ı;.;,r~. _. ___ _ 
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'-..... 23 • s . 1954 __ _ 
V&TAH 

~~ f ~11f1~ Bağd~f'fa 37 kisi t/ı 
11 ILER!J 1 ~ l~! Tevkif edildi l'IOlof ov'un 1 :rtırk nabf'rırr Aıann 
Y ~ 

• n• • • Bağdat, 22 - Seçimlerin yak-

en' ın ındı'nde eetıı.ı· ı. •ması dolayısiy!c partilcrarası l feklif ı' .;» 
/ 

• seçim faaliyeti tam~ men hız.lan-
ı Id mış ve huınıııalı t;;r hal alını~tır. 

l\~ c ALTEMUR KILIÇ S8V8S ar 0 il ~:ışta ~:ısrıı olmak lizerc i~çi!ı·-
U cıır\r .d -> nn kçsıf ol:ınık 1.ıulundııkları 
,, it~ C • e en gclrn haber· . .. An.ıdnlıı ,\ JanM•• • ı· • • Jl'ahallcrde komiiı ;,lJeı• scw::ıı 
~fe llıııtore, !\JoJotov Hindi Çi· Ilanoı, 22 - Dıın ı:abah, dcıta111n gune~ındc, Fu ı, I\amdın Vbılesi ile fn:ıliyt-tlerıni arttı-
" llıadd:ı~~ke )a!ıılması için ve Tai Bin mevkilerinin trskil ettiği üçgrncle girişilı.!n ehemmi- rarak karga alık çık::ırmağa ı:a· 
~ '1ıı ıır' l'eni bir plan tek· Çin Hindinde çetin s:t· yelli bir temizleme hareketi esnasında rok şiclrletli çarpışmalar lısmaktadırlnr. Bneiin nasra'd:t 
"ıı '1eııı ş · l>aha re men te it \'aşlar olduğu hllıHrildi. vuku bu'muştur. Frıın~ız l:ıımandan'ığınclan belirtildiğine göre tcrtipleı "n seçim ıopl:ınt.ısında 
ı- iııa 1ııı~:ınakıa henıber plil- * Adriyatık denizlndf' bir 

1 
Fransız Vietnam kuvvetlrri hissolunur derecede kayba uğramıs- ~azı hatipler koır.iinızm . ıc~iıı~ 

illi ltııııı arının şunlar oldu- İtalyan balıkçı gemisi· :ırdır. Vietmin'lilerin ka•·bı ·ciddi» olarak tavsi[ olunmaktadır. ·'"nuşmalar ~apmı ve ışçılerı 
',... ektedir- · ,. g 1 il a lan ' t k t ·ı B t 1 ,.,11 1 . • nın u o :w ın n • J kat k d . . d . b" k' . . t bb .. ü .1 b ~rcve e,, ı e nıısı ı u op an ~ 1• b' fındınde ates kesı·ı- na ,,0 •• 11•1.ru-ımeıı• ,.alı 11• lı:ıre ·a ·arıı ve enıL pıv,ı rsı ır ı erının eşe u~ ı c a-- t b t _d .. . .

1 
d ğ 

" ~ ı 1 b ~" " • • k b .. t. b .. 1 d k" v· 1 ı za ı aııııı mu 1 .. ;ı esı ı e n ı-
2 r ınuıareke hattı te· ma ı üzerine italy:ıli!ar lamı tır. Pıyadelerı dcstckkycn. uça ·Jar u ün ° ge e -~ ıe • tılmı , a solcu lıntıpler tevki! 
'' I~ dört Yugosla\' askerini ll'in ü 'erini bombalftm.~·ardır Öğleye doğru Fransız - Vıctoam cdilmıstır. 
~Ilı tde~·~r ktn'\ etlerinin te esir aldılar. ı •rnvvctll'ri menilerim: dönmüv bulunuyorl:ırd.ı. Me,·su!;: bir ka\ n:ıktnn veri-

3 
1
l 

1 
ec«'kleri bölgelerin * Çin Hindinde bir mil· , l'tısu·ın bir kuran len malumata gör,-, emniyet kuv 

~ ..... 'tararı tareke ·apılması h u!ôu· 1 Kahire, 22 (Ank") _ Buglin yetkili ka~·naklardan öğren it- '~ti eri bugiin Ba~r!&t, Basra ve 
~ h~rı~1l' ardan her han:ı bi sumla l\lolotof tarafı~ diğine göre, Mısır hiikıimeti Çin Hindinc askeri mah:eme ve di- l\,usulda . ).ı~ırı il!"Opagn.nrl.a ya-

l tiJı tı n tak\i}Cler g\"lirt· dan ilf'ri süıiilen teklıf ı . . . h 1 ran 37 l:ısn ı tc\•kıf etnıı~tır. Bu 
.. -... \ıı"1 asilk edılmesı·. - ~er askerı teçhız..ıl taşıvan Amerıkan uçak'arının l\Jısır .ava a- el • •1 · . k C I ~ k b " yarın Cenenede m uza- . · . . . . c.ı a a ışçı crın ·e,.ı o ara u-
~ll'tara'\ ına)a ne7..arct iı:in kere- edileeek. , rınılan ge<:mesıyle J\lısır hııva alanlrıncln ıstıfadc etmc,ı ıçın lundukları ,·ilay"• emniyet ku\· 
sa ı kur lıır kontrol mcka- - ly:ıpılan mür:ıca:ıtı rPdde•ıııi,tir. )lısır'ın kar:ırı, Doğu ile Batı H?t.Jeriııin t:ıkviyc edildiği lıil- 1 

~~~ )fıııa~~~:ı ~· • _ blokları arasında ihtili.ta k:ıı-,~nınk istemediği ve i\Iısır'ın tara{- oirilınektcdir. 
~ ıt n c ıhlalJcrinl on· H k 1 1 517 ka:ına arzusunda b:.ıhmması üzerine verildiği iline edilmck-
1 ~erı lııilletıerarası garan· arp O U u gösteri eri Türk - Alman ticaret mü- R \YA~ REŞiDE BAYAR DEf'iLEDE - En·elki "'iin Anka-
"'"' ıııl's. t<>dir. ·· 

1,, ... "'"lor ı.. tekrarladı k I . d d raıla Teknik Oğretm~n okulu öğrencileri tarafını'311 tnliplrrıen 
""1 ''lll ~v 111

• bu teklif komü- 1 za ere erı e vam e iyor Mfilede Bayan Rf'!>idc lla)ar'a ell~I bir model gösıerilırken 
~ ltktifı \elti.' )aıımı olıluk· Ankara, 22 (ANl\A) 19 Atinada Balkanların Türk - Irak dostluk Ankara, 22 (A~KA) - Alman ---- -- -
~~daJıa ~n rok dıılıa farklı, 1\Iayıs Gençlik Ba~ramını kulla- , ... •nın Bonn şehrinde Tiirk ve Istanb ld ıht 
"' ~ ~la\jnı bir tekliftır. rıa töreninde Harp Okulunun s A 1 1 Alman heyetleri arasında yapıl- o a r ·iDi v e 
'tt,,ı,l' ~kımıardan lliılault y;:ptığı gösteriler l•ttgün saat 16 avun mas 1 n aş mas 1n1 n r. ı·kta olan tıc.ıri müzakereler~ 
~d~dil ?nııiuistıcr tarafın da 19 l'lfa~ıs Stad)omunda tekrar .... ~tik rapor Dışi !eri Bakıınlığı- antrepo yapdaeak 

' a1tlııd~ıış olan plftnına da cdılmiştir. Go'" ru" su .. ldu·· 1 Yı ldo·· nu'" mu· 1 ı gelmiş bulunmaktadır. Bonn • • • 
llı'ııı ıt Ancak. bunda bli~ükelçimiz S•ıat Hayri Ürgüp 

H..: \~ 1 l)e :t)nlması \e K d k • b·ır ~nadolu AJancı ! ASK\ hı'nün rjuıısetinde vapılmakta o <Bası 1 fncirif!} l 'ı dıi iinü mektedir. Dış ~efrr-
ı... .~, ....... 4 os biııu··nıı·ı·g·ı··ını··, ı"lı u uza arşı yenı h ,, ,, l"rla vapılmakta olan tahmı·ı ve nrde "Dil a ıa ı K ~ , ...... .., Alina, 22 - Atina ajansının l Bağdat, 22 - ~.rkh e ile Irak 1.1•1 bu toplaııtılııı·ın karşılıklı i- " . · " . .. n VDJ?Ur r ı e ara-
~ t~l'ıııe1t ('<'lt•ci faaliretine serum aer verdiğine göre. bu sabah gü· cl'"asında meveut aoı;;tluk anlaş- t.ınnt ve anlayış içersindc ecre- tahlı)eye son ,·crı'ecck \e bu dcnız, Marmar,. lımir uıat pos-
~~lla ıııu:ı1ı1 hu uslar \ok· ney Avrupa kesimi nalo kuv\'et- r.ır. 1 gereğince v~:,ılnıası gere- !•'n ettiğı ,c her iki memleket saha dahilinde rıhtıma yana~an talarını )apan gemilerin bu rıhtı 
s~ ''foııı abıJ konıiinistlerin New York, 22 (AA) - Bir A !eri kumandanı Amiral Fechte· .-en görüşmeler bu sene Ankara lehinde k:ırarlar alınmakta ol· gcmılerin hanıulcsi, kendi vinç· nıa arnı zamanda yanaşmalan ka 

J 

Boksör Refet'in 
Mahkumiyeti . 
istendi 

KllçUkpazarda Kumcu fti. 
mi>·le maruf 1sınaili bıçakla ya 
ralıyarak öldürmekten sanık 
boksör Refet Özatanıd duruş
masına dün ele üçüncü ağırce 
za mahkeme inde de,·am edil
m · tir. Sanık avukatı Burhan 
Apaydın 2,5 saat süren müdR
faasında ereümle şöyle demiş 
t"r: 

• - 1\ıü,·ekk"im Refet. mak· 
hı! f maılin bıçak saplamasını 
ön'emek ici.rı bileğinden tutmuş 
\e bu vaıiye le yere dü mü ler 
dir. Bö~ lece ismai'in elinde ba· 
lunan bıçak ~anlama ına ola
rak kendi ·ne saplanmıstır. Bul 
husu~. ahit ifadeleri 'e bıçağın 
ucunun kn rık olusu ill' sabit
tir. Rıçağı, İ mailin elinden a

·, ıan Refetin saplaması halinde 
c!:ıhi nıesru müdafaa ha'i mev 

1 c•utıur.• 
M üd:ıfnanın sonlarına do!!ru 

he\'ecanlanan Refet ağ'amara 
ba lamı~ ~e sanığın bu hali d"n 
leviciler arasında bulunan ai
le i erkanından bazı'arının da 
ıı~lama ına sebebiyet \'erm'.ş· 
t:r 

Bundan e\-velki ce:cede mü· 
taliia ını sÖ) lh en sa,eı. sanı-
2 n ka den :ıdam öldürdüğünil 
ileri Urerek mahkumiyeli.ni ta 
lep eımi~tir. A \'ukat Burhan 
Apa)dın ise 30 sayfa tutan mü· 
daf:ıasında miıvckkiliııin be
raclini i temi t r. . 

\ ~ 1 "ltı"'r YanıJnıası husu- mcrikan i'iit fabrikasının bildir ler'in ha~kanlığındn yapılan bir \'e i t:ınbul'cla y:ıpıliıcaktır. Top- d.ığu biltlirilmekt~dir. lcriylc \'cyahul rıhtım burındc- bil olcaktır. 
~ dauıt'ııııeti de yoktur. Ge- diğıne ı:öre, kııduı tedavisinde toplantıda. Balkanların miidaiaa ı. ı.tılnr:ı lrrık'ı ıeııı~il cılccek he Daha bir miiddet drv:ım C<le- ki köprülü ,·in<;lerle do~ruca sun Ayrıca Tophane rıhtımında ·, 'h bb.. .. 
ltl~~~i~ıı n I>l:inı \'e gerek· kullanılmak üzl'rc !•eni bir se· sı ve Yunan siliihlı ktıv\'ctlcriııin yet Uycll'ri lespi• c:Jilmiştir. ııc- (l:'k olan bu toplantılar soııunda durnıalar:ı bo~allılar:ıktır. 353 metre uzuıılııj!'ıında bir rıh· ı ntı ar fe<e (l(U 

b..' ııf)pt• Ptfn bunı'lnn evv<'ı- rom bulunmuştur. Bu serom pi· t k · · h ı ·ı ·ı ı· k · ·· · , · 1 I" Diğer tara:taıı Yeni planda tını ile 16.730 metrt'karelik iki 1 .. . ~ 'i~ ı, llııırı· . . a ·vıyesı usus arını ı gı en'. ı- ·•t'le lr:ı · kıillur ıs.en l mum il u Türkiye jle Almanya arasında 
7 

iki intihar ve iki 

'td ~t11 b· ı Cını'dc d:ıha }asaya arz.edilmiş ve •Lcderleo ıen me clc•ler göıitsiilmüştiir. ;1 arıi Dr. :\tuhammed Hiiscvin yrni bir tic:ıret :ı:ıla§ması imz.ı ~ abancı memleketler limanla··ın- sundurma inş:ı ına geçilmiş lıu-ı Sıra,,eh ilcr cad:'l sindeki 8 

1 il l\11 
1~ anıaııma ıleıııi firmasının bütün yabant'ı mem· m Ya in başkanlık edccektir."Di cclıleccktir. da olduğu gibi nhhm sahasına lunmaktadır. Bu insa. alın önU- numaralı .:ıpnrtınnı ın ıkinci kalı:ı 

·~ ır nııın tlrr Fr:ın ız· Jekeılerdeki tcmsılcilerine de amut olarak birbirinden 90 mc' miizdeki sene içinde ikmal edi- c'a oturrn Hricto Zi yos ewelki Nt"Jı • Fasta suikast ~ır ııza•:ır sıınlard ;. Irak'ın An-
lıa tarı, 1 

lcri krsin bir göndcrilmhir. Bu ccromu. 1940 .. kara büyükelı,:iliği kUltur ata ·esi re aralıkta 5 adet pontonun da Ierek hiı.metc girmcsı iı;;n sim-, r.J;sam t:ıb:ınca İl.'.' intihar etmis 
la." t e tlte !t'l)orıarılı, ı:ünkıi ve 1044 ),ııannda Brezilyada sa Rahat, 22 (A.A.) ::- Dun .ge.c~ 1 T:ıh•iıı Ilırahim ve lr:ık J>ı~i le- Mevlud ~ aptırılmasını planda yer ıııma ı diden hazır'ıklara b;ı~l:ınmıştır. ı ·r Kalbine ve bacına üç kurcu~ 
~'ı r• ,1ın:;nı1c bulunmavıın rıh umma üzerindeki ralı5m:ılara \'e bu sabah Ra"ı:ıı da ycnı ıkı ri Bakanlığı hukuk miişaviri 1 -- ----- , . - - -- ıkmak ~uretıyle hr.}a:uıa son 

~~>1e orı lavınak imkanı katı'mış ola.11 Dr. Hilar}' Kop- lt t1hişçi suiFkas~1 hb~rebkektik ;·ııdk.~- l'<>hnttiıı A\ni'dır tn~r~z~~v ö~~~:ı':!'ız~~e=-:~f;~da 1~~~ Mısır' Komünist Ç in ' i / stanbu/ Va/isi ve ı Hrcn Hri to. bmktığı b.r mek· 

tı b r .... aııan kalkacaktı. rO\\Ski bulmuştur. Ba1ıis mev- bu muştur. ns t ır a · ·a u•ı . . 23 mn·~- 1.,.4 pa96r unıı ""!• n•- B / d. R . k .
1
. . tııpta. üliinünden ı-·m~enın me· 

'1..... "'llt l 'furkıye'de bir rıv knlacak o• .~ " ~ """ M e e ıye eıs ve , ının 1 o t~ ~lıb areke hattı bu zuu scrom, bilhas a ba~ ve en- f;C'ce Rahat - Mc~:ııes yo u üze· maı:ını mut~kıp, Beşiktaş sınanpa- tanıyacakmıı ı l olmadığını b Ji• mı tır. 
·~~s'etine kat'i.> etle Si' kısımlarında kaydedilen ısır- ı ıııde kalbinden vurularak öl· l:ırı he~et gelecek h::ıfta buradan bir İzahı 1336 do~umlu •> .ıı Hrısto'nun, 
•r d l>1ğer tarartnn ma vaka'arınd:ı Pastcur teda\•isi nıU tür. Bu sabah ise Rabat baıı- :ıyrılac:ıktır. Bu seneki toplan- Kahire. 

22 
(A A ı _ Yarı re.s rıüptcla bulundu u ınir hasla 

'ıı.'. ~11~01ne kaılar millet· ni tamamlayıcı mahiveıte olmak it~ üsünde Fas'lı tir öğretmen. t:nın hır hususiy~tı. mevcut an- mi •. El Cumhurıyc, "llZClesinin Sayın gazetenizin 22.5.1954 ta· ı ındıın ter ~i.ır c'uyarak in ti· 
~rı~ ~ııııd· olsa da, gene üurc kullanılmaktadır. a.ılnn bir kurşunla ağır surette lac!~.m1 anın bazıb.klhısımlarınınk ıka?il . " rihli nüshasında V.:.kiıdar C. H. h&r ettiği anlaşılm· tır. cesed· 
ı. ~ ı Yan 1 yaralanmıştır. c ı mcsi ve ı a!sa Ker ·ü. le tıld.ırdiğ~ne göre; l\lısır hüku- P. ilçe :c kılAtı tarafından fı,:iş- r.11 ayl'ne edcıı Atili Tabip Morga ~ ~ı .... <ıtdı z -1 masına ra· Rusya'nın Amerika eski b •.•,c~~. ~n Tt'lrklcr 1·ft,·n ... ·cııı· k~uı',- r.ıl'tı Ç ıi ı pek nı: r·da tanımavı ı i " kAl 1· ·k· d ld' '~ -·ı ~ • •1ra k ·· i tl A • · d • tr ... .,u_, u " u, • • ' . • er • c ·., c ıne ~ı a)-CI c ı 'ığı- ktıldırılms ına Hızum ::?.<irmüc-
' L r;ıh omun s e- rıantın e ır en lar ı·1a·ve edllmcsı·dı·r. t·,•:ırlamaktadır ,. vnı nazetcnn ~· 

""I ., ızı.. 1 · · b' b '"' .. ' · ' b' ' 'me d:ıir haberi okudum. Itır. Tahkıkal" de\Sm edılmekle-l ıı.. 1'~1 .. rın elinde bu· e çısı ır sa otaı· L b h b 1 tf b ld " 

~~~ lııı~:td1 e bile srçimlcrt soyuldu J :~ nan ı_ı:ıu a !" ·ı~ a en 1 .r' Filhakika Selimi~ e Poli~ K:ı- dir 
"'il "" a b . . taryan - Amerikan eh. ~kıı .. ıe l!?r.e, Luf,ııan du rıe kın "l:ıkolunun a"ılış ıorenine Ü kü- D. ı'"ın ''Dili ,.,.,dd•-'e ba~ka b"ır 

&'· istik( n \'aıclır. Rıı na grupunun aşı ımıf Salta <Arjantin). 22 (A.A.) t• ı m tını ta ıı 'ı · hazır a:n ~ ' .... •· ~ 
~tM~ ~) ve k h denı'z manevrası e n ı • ) a - dar c. ıı. P. İl"C te•kilatı ıar:ı- ır tıh"r na· dı' n~ı· d"n~ olmuctur. "tl1ıt ı ·· rme usu· - Bu sabah erken saatlerde Mas n~ktadı r > • " '" ' " " 

lı..' \ı Ilı ''>et~ Politikaları yü Washlngıon. 22 (AA) - Eski l;rli iki şahı~. bir yolcu ,.c yük ' • . f ıııdan bir cclcnk göndcrılmıs· ~·rasclvıtcr C'adcle·i 127 /l numa-
1..,. ı eıllıiııh q llınıli Çini'li· bır So\-yct ajanı iken batıya il- l .. eııini durduraral.; vagonlardan Roma, 2!! (.\A) - 29 mayıs Amerilca ôyan meclisi bir tir. Karako''an Yaptırma Cemi- ı .ı<ıa oturan 1318 c·oğumlu Eliza 
tıtt ~ 4ıı>'ııı haı·l'ketıne karşı t ca eden .Nikolai Koklo[, diln bırindcn 173.000 neıoyu alıp kııc iliı 3 haziran tarıhlcri arasında . · I ~eti neısi Alaaddin N~uhıoğ u, llrnıntcld, mUpte ~ bulunduğ•ı 
"-~'~, ~''fıalarıdır. teınsi'cilcr mcc'isinden bir gru· nııslard ır. İyonıyen Denizınde 'rııranto Kör kanun tasarısını redde tti bura ı~ın. r<':-~mi bir b0in:ı . old~- l;Cibrek hastahgınaım miıteessir 
\.."ıltı.a 1 ıı uzun \adell bir pa. Birlc~ik Amcrıkadakl eski ------------- fezinde mü terek bir İtalyan - Wıı.~hington, 22 (Nafen) - ğun.u. ılcrı surerek, çe en.gın bı- ol, rak kl.'nd ni mutfak Ul\anına 

.. ç ıı ileri . . 1 So\" et Bü' ükclçisi Panyuşkinin , Amer kan denı'ı mane•.,.as p 1 1 · · · na ıcıne alınma mı ı tedı Ben · ı k • · ı t ·h t 
t" llllıır b ıınnlıs o • b. b . .d ett·- r--n-1""1,,..ıs""o...,o...,1.-.o'"'o,..,ı'"'ınoo'""o.,.a.,.o.,.e-ro'rlıo ann _'I 1 ,. ı y:ı ı iır c~ık Amerika ~e:çım ) a ıı ın · • . . ·. ıµ e a ma • sure.ı: e ın ı ar e • 

t;~lıııı ırtıirle.n tara- r. sa. ola] gt~upunu ı are ı ~ ~ lııcakıır. Ru man~'l':ıva Akdeniz 2l'dcn l8'e indirilme i ile ılg'ilı d<' re mı da•rcl~r n :.ıya ı pro- rr.· tir. 
l '"" l!dıleıne,et•eğıııe ~ın• so} l'mı~ ır. • deki Amer·•,an fi•ornndan eRan t; r kanun ta~risı sen'ato tara· ı p:ıgı:nda 'e mula~aıalar dı ında Beykoz 'J'ufaı z. de sokaf fi 
~ı1'••ıt"' ~1 .cııte edılebilc-1 Ye ni bir Dien Bien Fu g EY--Lu·· LDE ~ dolph• uçak .ı::emi '· cMur.:-::y•, fından ikinri müıakerede rcdl'·ı 1 111 ı.lm~ı .prcn ipımc u~gun bul numarada oturao Bcılıl Akalın 

\ ~lr 1nd1 Çinide kı· . ~ eI,arson•, cBcnno•, •Bııil"h dilmiştir. Anayasada dl'ğişik.ik ?ug~~ _ıçın Nacuhı~~ıu .. nun bu ll'J karı ı ile )np .. ğı mi.ınaka~a· 
'tııı ıı l'ııııt:ırekc, bir ate Sıngapur, 22 (Aı\) - Sınga· ç; muhripleri \'C o.l\lonongalıela:o ıııc,-.ı:ubahis olduıtıınd:ın \itle iki .eklıfını. müna~ P goıduın Çc- dJn muteessir ohrrk intihar et· 

' ı ~~l'lıt·ktı purda ara'annd:ı .ı:enç kızların 1 .- 1 sarnıç gemisi katılacaktır. cı·serıyet elz!.'mdı. Bu yold:ı';ı :e.nk. hakkında, ~azını.zd~ balı ~- ırr.k için kibrıt b:-•.an yemist r. 
l~· ~:tın ıll• 

0

1la~ıa raı- da bulunduğu ÜÇ bin Çinli talc· lliilDn· ~~)Ulte uı~n ------- l.klir başkan Ei"enhower tara- dı dığı tarzda tahk·rı amı'Z bır H ııı Numune ha~tanesıne kaldı "'!it hl'rnıı~eı·eklcrınj gli- be. mecburi hizmete tiibi tutul- d•l • 1~1a~:ıi~i'n~a.'"'hı ır. I:ııdan )apılmıştı. söz cö\lcnmenucıır. Keyf \eı C. rı mı lır . 
.. flfah nıu,nkkat an laş- malarını \'e taıi!lerin başlaması ~ H. l'. ilçe te ki iıtının miiracaa- Fatih'tc oturan Sacide Öker. 

~ ~ t lıı ll't·ekıerıni ~öriin gereken tarihin iki harta geri. - •• L ' / _ . Kore' den getiriren toprak tından önce ideleri Vekaletine Kciprli Ü kiidar 1 ı< •le.>inden ken 
';~bfı~ li\akkat anla ma· atılmasını prote !O maksadı ile , o n~j_h./) RaaO./l, :tl"Zedılmis ''e J!cnd''eriDÇ SÖ}ll'n eıiı.j denize atma~ ısterken kur· 
~ ~l11111~~.k1cri akla ı::elir bir mektebi işrwı etmişlerdir.~ f= 1 .,;;-- ~· J _ ·- _ __ Çanakkale 'ye mis .bir sözün bu tııı~nıı nakledil tarılmıştır. Sacide Bakırkoy Akıl 

~ l llıaıi tıııı şimdiki tek· Polis kuvvetleri talebe 'elıle- • • • ,, .. t 'lK.11.fl/'Z. gönderilecek mesı karsısında ese! du) uldufu r.a~tancsıııe yatırıımı~tır. 
~ıı...ı'ıu,ako-"\lt eırııektrdir rinin muha ara altında buluk~:ın o Üş EL 1 Ev ' • .... • ,6 •• .. - ,, Ankara, .,_., .. (A.A.) - '-'ore·dc bıldirilmiştir. -N A-d---...,-1- -• ---

> '"lll ,·re İf•iıı \e hatta ara ~ iyccck maddeleri Se\""ıne ..-ı;.co~""" b~ _ı!'JL.'f,/,J, .n. Bu açıklamamızı, gazeıe•ıizin r ıçog u 
' 'tııı ('as teşkil e-ı mani olmaktadırlar. Talebe'er ~ e·ı R DEN _... ~' c,. yatan azlı şehitlerimizin mezar- ılk çık:ıcak anında, a~·nı sıiıun 1 

lııı şimdilik pirinç çorbası ile idare --<I !arından alınan topraklar. lJs- da umu mı efktıra du) urmanız.ı <Başı ı incide) 
\, ~ey unutulmamalı· ı etmektedirler. · 1 A M E R ., K A teğmen ~:ıami Ya'tırak \'asıla- 1 ica ederim. • Hü nü Zeki Sö~ :emczoğlu-

1." 'b... '" 111 Resmi çe,•reler müd.ıCi'c~n yi • sıyle gctirilmis ve 19 Ma} ıs istanbııl , .alhii ,.e Rl'leclh e I nun bu ~azının nl'~rcdildiği ta-
._>~ \~ ıttıında komünist ı yecekler·nin pek yakın l.a. bıtece 1 ı; : .. ,d~:ıt~::'rııı:~c1:,: • y e Gençlik ve Spor bayramı mera- Reıs \'eki li . ı ıhte ne rı} at mudürü olup o'· 

ı~~ıı 2erıııa faaln·cti· ği \'e bu sebepten h<'n~mın tes· ıl: • simi sırasında Cumhurb:ı kanına ı Ord. Pror. I>r. F. K. r.ökıl\ m:ıdı~ı te-bit edi'emediğinden 
'ı d~ ~1Slır. Ct'nevre-de lım olmaya karar \erecekleri ka ~ .. .. , . • .__ ıirrııc.-. 1 A T L A N T ı K ,·erilmişti. Türkı)e Milli Talebe bcraetınc, Ardıçoğlumın Bakan-

-L''ltr Ltın1ar1 (inlevecek naatindedir. l\tüsı:ıiı:Cem m. evkle Federasyonuna tc lim edi en bu Mısır'da petrol lar Kurulunun mane11i şah ı)e-
~""'41 oıoh J •• • • • topraklarla Anıt Kab"ırclen "lı-1 ı· t hk0 d b. 1 ı; h _ .,_ çi11,;•ulınaJıdır. ~iyecek ula tınlmıı::ıası .J~.n ge- ............... S E y A H A T · " ıne a ır en ır yı a.,ır ap· 
~ ~ >aıı de ıuu,akk:ıt reken tcdb•rler al·nmı .ır. 1 nan bir miktar toprak, yarın ak- ı araşt·ormalar ı ~ıne, gazetc'crin bu hu:.usta talı 
~ •• ~~altı ııtııdı diye, Güney Mısır'ın Ankara yeni Erçisi ~ YAPl ... ·V8 KREDi 1 şam ek,pre:.le Çanakkalc~e mil· riklcr )aptığı kabul edilerek bu 

... ,.. U•t tcvcccihen yola çıkarı:acaktır. Kahire, 22 (AP) - Hükumet cezanın liçte birinin indirilmesi-ı:ı.. il • erek hare· '-k 
1~ ~d l'azg~·iınıemeli- Kahire. 22 (T.11 A.) _ ıtısı· Çaııa... ·aJl'de yapılarak bir tö bugiin merkezi Xew Yoıkıa kii ne ''C allı ay Bileeıkte ıkamete 
.~, ~li lı ıın Ankara yeni büvükelçisi Ah· · BANKASl 3 KIJ'ADA renle bu topraklar, in&a cılıl- ın •Citıc Scn·icc. ~ırketine a· mecbur eclilmc:ıine, dokuz aylık 

ilıLt lt111d~J caresı "ene net Re.mzi haziran ayının başlıı· ~ • t rnckte ol:ın Çanakkale ~clıi"rr ıt l'llı ır peırol ::ırastırma kum- eski mahkumiyetinin buna i"A-
' •ı ... 1 Cınp " d k 'f ı. iıbide~inin temeline konulacak· p:ın)a ına, batı çcillindc sond:ıj ıc~ble on iki ay l!i gün hapS6 

- ... ,..,, " ' kun.ı "nda Ankmyo "' "' • "" '" t"'" "m uuu u""" ' Q MEMLEKETTE "'· " "l«m< mO.oado, vv m, ""· dil m.,,Jno hm '"'idi.• 

~ Ü?lJ. NLAsıne Rbasıı~·a~rak('" r.ı.rn.ı:.. t'?UN'llD'.ı:-. 9 BÜYÜK $EHİR "-----
~ WW~V W ~~ 63 Günde Eski Dünyadan Yeni Dünyaya geze 

l~l geze, güre eğlene yapacağınız emsalsiz bir 

•~I ~~8lJL yurdumıızun, artık zaman öl- lunur ki, Majestell'rinin scya- seyahat 
\tı~l)(e: çülerine göre çalışması 1e müs hat ve ziyaretleri; Henüz güç-

1ı._\~ "tı ~tl'JN pet eserler ortaya koymasıdır.. Jükleri tamamiyle zail olmıyan 
~'il Common - Wealth için ve bii-
~ - ~llııı HÜRR)YET tün tebaaları ıçin hayırlı \'e 
'' ~lltt • 'törehan ı ··- ığurlu neticelere ,·esile olsun. 4 ~ )' s,n 1 ıu 

l}ııt tııı lt:ı ~ ık icran. 
ki: bınedP.u ba

e 
t11 ltıaki 

d llak:ın~enıız1 d0-
1 ;hcı tn· lklarımmn 
. b l' ı k~spet ve dıı 
'°<' r te.~de so.kabıl-

l'ar;ıtıe.n zıy:ıde, 
ıııe cı tnernıe
saııı tnııhtncız. Bu 

' r :ı~1 hdınek ye 
ııı • "' b

0 

~ <lkıa ırkaç ay 
ina elde cde-

ıı ~ tnaınız la-
n b· 

1 ~ar 11

1kfıınet, bü-
4 r tık~ ' ınustakıl 
~lı bı rıllllıe, se· 
it h.ı~rnıeınıekct· 

"tln ltz,k etıni haiz, 
~~ llı:ıt., ~ dort, bc:s 

lıq .... ~it o'u kkıı birer ··•u • rs ~e ile, b' a, işleri· 
ııı~ t. ıcıe ır S<ıhaya 

~ \ov l'lı~r İf Czeıı bir 
euf! t~hin haııoıu 

'l' illin edi· 
rı.;n . 
~ı !, hu tncm· 
'-'r (.juuı 
lı " hıı ncclerın 

ltı ı e ını bek· 
":ı 1

" arzusu 
· tııakıa :ı; 

il \Sl lETI.t. tılTiŞA)ILI 
BİR SE YAHAT 

Şükrii K,.:ıra, İngiltere kra· 
Jiı;esinln se~·ahat•Pn dönüşü 
m ünasebetiyle diyor ki: 

•Kraliçe Elizabeıh tahta çık 
tığı vakit, İngiltt'rt' İmp:ırator 
luğu İkinci Cihan Harbi sonra 
sının sarsıntılarını tam geçir
m s değildi. İngilterc'de ve 
Londra'da da, kıtlık vardı. En 
zaruri \'C iptidai gıda madde· 
Jcri tay=n ve vesika usulüne 
bn~ıydı. 

Kendilerinin ta(' giyme tö· 
renleri ve :senlikleri common 
- Wealth'ler arasındaki müna· 
sebetleri snmimile tirmcğe ve 
kuwcllendırmeye \'ardım el
ti. Saltanalrnın ılk de\·irleri de 
ingilız ckonom ı,,,inin iyilcşme
l;e yiiı tuttuğu zam:ına tcs:ı· 
dtif <>tti. Şimdi payiıahtlarına 
avdetlerinde de biltiin vesika 
ıar kalkacak, yiyecek bollana· 
cak. ucuzlnyac:ıkn:ış. Bu iyi 
tesadüflcrın ingiliı'erin biraz 
da mistik olan nıhlanndn Kra· 
lıçcyi u~urlıı, kısmetli bir hü· 
kümdar gıbi sevmelerine cok 
) ardım edecektir. 

Ingiliz dostluğu ve ittifakı 
:ınla> ıs ve hı sh le temenni o· 

AKŞAM 

.ADAY MEMURLAR 
MF.SEJ,ESt 
Akşam , son seçimlerde C. 

H . P . namına adaylıkla rını 
koymuş ve kazanamamış me
murların vaziyetinden bah is
le diyor ki: 

•Bu rr.emurların adaylık i-
şi mevcut seçim kanununa uy· 
ı:un mu değil mi" Uygunluğu· 
na siiphe olmadığına göre bu 
\"atand:ışlar k:ırıunun kcndile· ı 
rine tanıdığı bır h<>kkı kullan • 
mış oldular. Ş•ı h:ılıle şimdi 
<>eza nıahiyetind~ muameleye 
tiibi tut•ılm:ıları ad:ılete uygun 
düşer mi? 

Kanurıun bu hükümlerinde 
bazı ak aklıklar kalmış olabi
lir. bunları norm:ıı yollarclan 
diizcltmck çare~i vardır. Ka
nun Lliclil edilinceye kadar mu 
hatif partiden adoylığını koy
C:u diye memuru hırpalamak 
umumi e~fınn tMriP ~M~ 
l!i bir se.v deği:dir. Kaklık! D. 
P. bunu hoş ı;:örür \'C alıre
nap davranırsa vatandaşlar Ye 
halta bizzat bu memurlar na
z •. rında sempati kaz.anır.» 

AFRIKA'da : 

A TLANTIK'te : 

AMERiKA' da 

AVRUPA'da 

Fas'ın bembeyaz sefahat şehri 
CASABLANKA 
İki ada: l Kanaryalar diyarı Las 
J>alm:ıs, 2 Xe 'e adası Cuba \'e 
dilber HA VA:'\A 
l Florida·nın Lüks l'e gOzellik 
~ehri Ye plaj cenneti :'.\liami, 2 
Atak. fakat ıııu!ıafazakftr a:ıllle
rin vatanı CHAR f,ESTO:-I. 3 -
Diinrnnın altıncı limanı ve Wa
shington'un zenci dolu iskelesi 
BAL'l'İ:\IORE, 4 .Sinesinde 72 
milleti barındıran 12 milyon nil
ru~u dünyanın en yüksek blna
Jariyle gökyiiziinde ve yine dün
yanın en uzun tünelleriyle yerin 
altında kaynaştığı dC\' ~ehir 
NEW-YORK 

1 Atlanıik sah0lindc Portekiz'in 
~irin ba!:kcntı ı.isnox. 2 Akde
niı.0in rcnncti Fransız Rivlcra
sıncla VİLLEFRA:\CHE, NİCE, 
CA:"l'XF.S, .MOXTE CARLO 

HAYATINIZIN EN BÜYÜK FIRSATINI 
~AÇIRMAYINIZ 

DİKKAT: 
Y crJer al.aldı . Pasaport , ·izclcri ise 

U7Un süriiYor acele ediniz. 
l\IÜRACAAT: - TÜRKİYE TURtz:u 

KURU~IU 
JstikJal cad. 186/2 Telefon : 49842 -

Telgraf: Tiirktur 

()(;RE.S<'IU : R - Hir müddetıenbt'ri şehriınlzde bulunan Danimarka Güzel 
Sanatlar Akademisine mensup öğrendlrr, dün İskenderun ,·apu r u ile i zmlre hareket etmişltrdir 

. --
~$ 

İstanbul Teknik Üııivcrsi teı;I öğ renclleri dün Taksim anıtına bir s·elenk ko)muş\ardır. 



PAZARDAN PAZARA 1 

SUN'İ SİS 
•••••••••••••••• ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • . 

Belediyenin bir kararı - Alem yine ol alem - : 
• 

Dünyanın sonu yaklaştı mı? - Dört günde : 

• . • devri atem - Yemekli, içkili sinemalar : 
• . 

!·············· .. •••••••••••••••• 

Ya%aıı: E. T. 

Bir gaıetede ıliin memnun
luk verici bir haber oku· 

duk. Sokak
lar bundan 
onra abaha 
karşı, halke· 
,·inden cık
D1adan, iyice 
sulandıktan 
sonra, siipü
r ii le e ek -

te nr. Danimarka hükumeti 
bunlann ı;alışmasını yasak e· 
dinde kadın olmağn niyet e
den r.rkekler yarı ·olda kaldı. 
lar. Danimarkalılar bitim u· 
ki yıışlı komşunun ısiizlt•ırlni 
dtı} mu lar da dünyanın sonu 
gelmeme i icin ınl hu l<ararı 
'ermişlerdir?... Rllmlyorum, 
Rildlğlm blr ey ,·arsn o ila 
kadın ntmak 1 ti) en erkekler 
için ıılaimls~ema allınılaıı l(eı;
mekten ba~ka yol kalmadığı
dır! ... 

nfiRT <:e~'DE 
DEYRiAI.EM 

66 yolcu ta ıyan bir yoku 

Bayan Pctrov iki Sovyct memuru tarafından tayyareye götürülürken 

nıiş ... HabP.· 
ri oku•.-unı•a :kendi kendımi~e 
•llay Allah razı ol ıın ... De
nıek artık yabancılara karşı 
çirkin bir manı::ıradan ve J:ii· 
nün her saatinde toı yutmak
tan kıırtulııeağ11. dedi!•. se
vindik. Fakat sokağa çıkınr:ı 
giirdıik J.:I alem yine ol !ılem, 
del-ran yine ol devr:ı.n... Te 
mizlik ımelr.sl çala süpürge 
ortalığı t01.a dumana boğmak 
ta ... 

uçağı Amerikanın Pasifik 
Okyanusu kı 
yısındakl Las 
Ang les 6elı
rlndrn kalk
mış 5700 mil 
ilk mc arc i 
bir uı;-11$ta 

katederek 20 
saat 28 ılıki 

trov'ların heyecanlı 
maceraları 

Beyıızıt'dı otobüs bckler
ktm, Adeta sıın'i bir sis per· 
desi yaratan bir temizlik n
m,.le~inin ne ı~ görduğünc 
nıera1'1a baktık. nütiin hu ça· 
lı5ma, Jıerkr. e 1oz yuttunna 
\erdeki bir lı:ııç trıımvny \'C o
tnbü-. bilr.tinl toplamak lcln
ml ! ... Bu kiitü \azlyetc na
sıl tahammül ettiğimiz ~aki
katen şa ılıcak şeyılir. Ümit 
ve temenni r.dr.rl:r ki Beledi
ye, guetenln )'a1dığı gihi bir 
karar ,·emıilj, fakat karar hf!· 
nüz nl~lrnklura tebliğ edilme
miş ol un. Variyet böyle ise 
bir an enet liiıumlu tr.lıligat 
)'apılarak halk zorla mikrop
lu toı yutmaktan turtarılsın. 
Jlerkes bunu bekliyor. 

kada Alrupa 
paya gelmis. niğt.r tnr:ırton 
bir başka uçak 90 saat 5!I da· 
kikaıla devr!Ucm scyıthııtl 
~apmış ..• 

•••••••••••••••••••••••••• • ~················ ... ····• • • • • : 
Avustralya'da hür dünyaya iltica eden gizli polis 

• • • • • • . 90 snat 59 daldkada ~ani 
diirt giindrn aı ı.amanıla dlln
ya}ı dola~mak ... Ru halılkall'n 
akıllara durgunluk \erer.ek 
~eyrlir. ('ok uzaga gltmcğt. hn· 
<et yok ) üz ) ı 1 f'\'\'d böyle 
bir ı:ey ııö)·lenmi olsa iiyll
yrnin akıl mu\'a1ene inden 

i albayı ile karısmın ifşaatı, bazı karanlıkları ye : 1 
• . • • • • • 

:.... •••••••••••••••••••••• ! 

niden aydınlatıyor . 
• • . 
• .......................... 

Meydana çıkan. en mühim nokta şudur: Moskova gizli polisinin eski reisi Beria'yı 

öldüren kurıun, Moskova hesabı na çok pahalıya mal olacaktır üphe t.dillrıli. l\lr.shur 1''ran
sız fenni romancısı Julrs Vrr 
ne 8Z yıl ""el, 1872 de •110 
Giinde llcnlliırma eserini nrs 
rdtiği ıamıın kt) ameller Jıoı' 
mu • insanların çnfu buna i· 
nanmak i~tcnı,.ml ti. Srk en 
giin nerede, ıtıırt ı;Dıı nere. 

Gazetelerde elbette okudu
nuı: Sovyetlerin A vustral· 

yadaki sefaretinde üçilncU kl· 
tip diye çalı~an giılı polıs Al· 
bayı ve Avustralya'daki .Moskof 
casusluk şetlekesı reisi V.admir 
Petrov. Avustralya hükQmetine 
iltica eiml§, .Moskova casusluk 
tesklIAtının butun sırlarını ele 
vermiı, tür.ü türlü glıli vesi
kaları da Avustralya hUküme
üne teslım etmiştır. Yine gizli 
polıs kuvvetlerinde yilzbaşı rüt. 
be! •le ça'ıean karısı, )Ik Unce 
Rusya)'a donmetı du~unmU~. 
fakat kocasının harekclınden 
nasıl olsa mes'ul tutulaca ını 
fe.rkedınN?, tayyarede 1ikdni 
detıştirmış o da hilrrh·cti seç· 
mişıır. Kadının ı:oı gorc cellat 
ların elınde bırakılmasından 
dolayı Avustrıı yanın ve bUtun 
dıinyanın hır gece için çektiği 
üıtintU böylece tatlıya bajjlan
mı~tır. 

BERiA'N'IN 
B1R AD ~I 

Sovyctlerin Kanada'daki ca
sus ~cbekeıinln reisi İgor 

Gouıenko 1946 da hUrri) eti 
s çm.ıı \'e o zamanlar Amerıka
dı hA A ııdık bir müttefik sa
nı an So,yct Ruı)a'nın Amcrı· 
ka, Kanada Ye lngillcrcde ne 
g hı usullerle çalıştığını, atom 
Alim erındcn kım eri ba~tan çı· 
kardı nı tam ve miıkcmnıcl 
vuıkalarla orto) a 'ii:oymu~tu. 
Garp dunyasının gafletten ı.ıı: 
tulmas na ve .Moskov.ı hakkın
da goıunun açılmasına bu hA
di <ının çok tesırl dokunmu~
tu. 

Glıll poliJ nlbayı Vladmlr 
Petrov ıle kamının te1!im ol
ma•a ı l\loskofluğun, diploma· 
al n k hı altında soı.u duğu 
mrmleıtetlerde ne gıbl mcl'a· 
n tler çe\ rdığlnı bir defa da
ha o ta)a koymııkln kn mıyor. 
Bu hfıdısenln çok dikkate :rı
)'lk olan tarafı, Petrov'un eski 
bir Bcrıa taraftarı sı!atıyle ken 
dinı emniyette i: rmemesi. ıc· 
ınıılenec ği umanı bcklem~ 
den hür dilnyaya iltica etmcsı 
\e takım takım r~ml "Wesıkl\· 
1ara dair ifoaatta bulunması· 
d r. Daı y Telegrıph gazetesi
nin kanaatınc gore Bcria'yı 
ölduren kuraun. Sovyet rejimi 
ne çok pahalıya mal olacak
tır. 

KADIMN DASINDAN 
GEÇENLER 

Vladmlr Petrov, Sovyet Rus
yad akrabası olm·~ın hır 

adamdır. İf5aııtı yüıündcn Rus 
yadakı 18\ diklcrıne bir zarar 
ge meslnden endlae etmek va
ııyctinde değildir. Fakat karı· 
a nın So~yet Rusyada yakın 
akrabası bulunduCu için kadın 
kocasının ukuında:ı gıdeme· 
m 1, Ru > a) a gönderilme:ı gB. 
ıe almı~tır. 

Sonradan neden fikrini de
ğıJtlrdı? Mmc. ;ı>etrov, Avus
trabıda casus uğı karşı tahld· 
katla meogul koml!yonda oku· 
nan bir mektubunda buna clair 
ıu izahatı veriyor: 

·Kocam. vazifesi başına git
meyince, Sovyetlerin A~stral
yı sefiri Gencralov benı sefa
rete ça~ırttı. Derhal bir odaya 
kapatıldım. Gaıetc okumama ve 
radyo dınlcmcme lı!n verme.ı!ı-
1er. S<-fırette kimse bt1nimle 
konuımuYordu. Buna ra men 
kendi rızamla Rusyaya gıtme· 

DÜNYANIN SONU 
YAKLAŞTI MI? 

Çocukluğumda yasl• kaılın
Jar ·Dünyanın sonu yak

ıa tı~ı :zıımnn 
)'l'di dC\'let 
birbiri) ı,, har 
be tulu ncak, 
yapı çoğala
cak, C'rk,.k· 
ler kadın. ka 
dınlor trkek 
olar.nk
Jar» derlrr-

dl. Runu o katlar katlleUc öy 
!erlerdi ki çocuk aklımı7.la 
buna inanırdık. Yedi devletin 
birbiriyle harbe tutu mnsını, 
k:ıdınl:ınn erkek, t.r!<l"klcrin 
k:ıdın olm:ısını ha\·salamnı ka. 
lıul etmezdi. l'aknt ya,pının 

çoğalma ındon hayaih korkar 
ılık. Uer )r.nl yapıya Adeta 
tlch~rtle bakııı ılık. 

de ... Ta)yaredlik bu~unkii 
hızla df'vam eıler e ·akınıla 
ı:nliha hüHin diın)ayı hir ııiin 
de dola mıık kabil olaraktır. 
Dünya gittikçe kuçiilüyoı ! ... 

YEl\1EKJ. t. 
1ÇK1Li SINrM 

Anırrika'ıla tel il\ lıron • 111-
nr.ma rekabell çok ld

ıf<'tli hir de\'· 
rt1.>e J:irmi ; 
slncmn. 
lıır., tr.lf'' iz
) Onun rek • 
br!I ka~ı ın
da yeııl trd• 
bir almağa 
nırcbur ol-
11111 l:ır. Ru 

tPıllılıin bnşınilıı )'h er<'k ikrt
mı gell~ or. Tir.r mli tcrlye ıki 
sand\'iç \'C bir bii) iik pn-;ta Uc 
ram ediliyom111 .... 

1nsanlann ~ ilırle ıloksanı 

l'etrov 

Gel zaman, git ı;ımarı hlr 
gtin yedi değil )irmiılcn ruııı 
dnlelln lJlrhirivle harbe tu
tu tuğunu gördük, Jfem lıir 
ılcğil, ikl dcfn ... Yapıya ı:e

linre, diin) anın ne tarafı nd;\ 
olursa olsun ncreılen gerse· 
nlz lıar:ırrtli bir yapı fanllyc. 
ti old11J!ıınu, yeni \'eni bina
ların ·ükıl'!ldiğini ı:ıi• iir,iirıiiı~ 
Şimdi ortada bir erkeklf"rin 
lcadın, k:ulınlnrın erkek olnrn-

miılesine fıı7la dii kiin•lllı·. ~I· 
nemaların karan hu 51nıfı çok 
memnun 1ıtmi!j. sinenıııııır ılot 
mn!n h:ı lnmış. nilhassa lkln
ıli '"ıktl, iktnıli knlıvnltısı için 
bir gazirıoya girrı·ek '.)'enle 
hrnı karnını ılovurmak. lıem 
film se,Trlnıek için f.inem:ı~'l 
trrrlh ;denler çoğaJmlj. 

fe ha:r:ır olduğumu se!ıre söy
ledim. Tayyareye gitmek üzere 
sefaretten ayrıldığım ıaman es 
ki Bşinaıanmdan hiç kimse ba· 
na veda etmedL Hava meyda
nına \'arınca. :enlş bir kalaba
Iık'a karşılaştım. Herkes bana 
bağırıyor, Rusyaya gitmememi 
tavsıyc ediyordu. 

Hadiselerin bütün teferrlia
th1e gazetelere geçtiğini 'o'C 

duyulduğunu anladım ve ne ya. 
pacağımı şasırdım. Sefaret me· 
murlnrı beni ko'ları arasına 
alıp sUrüklemeğc batladılar 
Ayakkap'arımdan bld ayağım· 
dan düştU. Durup almamı lıin 
vermediler. Gördüğlim bu mu
ameleler beni ürkilttü. llosko· 
va;ı.a varınca Akıbctlmhı ne O· 
lacağını sezdim. 

Sidney'dcn sonra t:ıyyaremiz 
A\ustralya'da Darwın ha\•a 
me)danına u{:ra~·acaktı. Yolda 
ta)yarenin hostesine dertleri
mi anlattım ve kocamı görmek 
istediğimi .söyledim. Onun va· 
sıla iylc pilotla temasa geçtim. 
Beni beraberlerinde götilren 
dııret kuriyelerinin silAhlı ol· 

duklarını biliyor<ium. Hadise 
çıkarmaktan korkuyordum. Tay 
yarenin adımlan işi dirayetle 
idare ettl'er. Darwln hava mey 
öanında kocama telefon etme
nin imkanını buldum. Ona ka· 
tılmağa Ye Avustralya \•atan
daslığını lsteme:e karar ver
dim.• 

GİZLİ TALİMAT 

projelerlne dair t:ım m:ılumııt sı kaldı ... Kadınhınn ukrk 
elde etmemlı lazımdır. Gayet olma~ını, çorııklukt:ın kalına 
faydalı bir haber kayn:ığı da bir ürkrkllklf! hoş b•ılmanııs· 
saf habercilerdir. Bunl:ırdan tım. raknt kcnıli kenıllınc: 
katre katre toplanan marnmat .çok şiikür erkekler heni.iz 
birbirine eklenince bütiin va- kadın olamıyorlar, RM111 rJll 
ziyet belli olur. İşimizr y:ırıya- \'il enelkl yaşlı knm,u hanı-
<'ak adamlar hııkkında malOmat iııın kf'lıanctlnin fah ldrnk f't 
toplonmalı ve Moskovnya gön- nırsine zaman ,·ar: ... ~ demi 
dcrilmclidir. Bun'ıır, kUçUk mc tim. Rir ılı! ı:öı ıliinı ki giiniin 
murlar. kltlplcr ve gazetecl'er lılrinde rrkr.}tlı!r dl'! l\adın ol· 
arasından seçilebilir. Bilhassa malta başlamıslar! nu, ıfo~ru-
Avustralrn Jlaririye Nezareti- su endi$e nrecrk bir alllmct-
nln ve emniyet te§kilAtının is- ti! ... 
terine dair mnlOmat toplama- RP.rf'krt Danimarka hükü-
ğa kıymet ''erilmelidir. mcti imdada yetişti. F.rkeklfi• 

Bilerek. bllmlrerck bize lıiı· re rlnslyet d<'liıtlrcn mllte. 

Jlıı rağbete bakarak, iicret· 
!ere l:iiçiik bir 1nnı ~ apmnk 
ımre\th lr. nkşanı \'r.ml')!i 'rı
mrl!i ·,lii nrn slncnı,1 c::ıhİJ!· 
teri \'armış. 1'ahii hu rrmcl• 
ılrı ımğıık olacaknıı~; fıı knt 
Yemek ii tiinr lıir de ırak 
kah\P. ikram rdilereknıl . ,\ •• 
nı unıanıl a kollıı\\Jar dnlıa ra 
hat hlr hal11 getirilPcekmfs. 
İ•tivrn ha ını lcnıtnğa ılayn. 
ırı rahatça kcstlrebilrrrkmlş!. 
nu tiıli~le ı:ııliha sinl'nıalıır 

film SC\Tf yeri nlmnktnn çıkn 
rak, lokantıı ,.e istirahat ma· 

met edeceklerlrı husust huyla- Jıa~sıslar l alnıı: bu memleket-n araştırılmalıdır. Bilhassa hir ;.. _______________________ .,. 

kaç kadeh içtiktrn sonra dil
lerinin çözUlüp çöıülmcdi~lne 
bakılmalıdır. Ajan oıorak göze 
kestırllen'erin .ıoyıf ııoktalnrı 
keşfedllmE"ll ve k~rıdilcrine kar 
eı şantaj usulleriyle tazyik ya
pılmalıdır. Bir defa, bizden llll 
ra kabul eden adam, kl'ndl mil 
letiylc aliikasını kesmiş ve bi

halli olacaktır! •• 

te takılmış olur .. 
A vustra•ya'dakl tahkikatı, 

ı:cniş görU&IO hAklmlcrden mil· 
rekkcp yüksek bir tahkikat ko· 
misyonu idare ediyor. Komls· 
yon. suçluları mahkemeve se\•k 
edecek, bilmeden dUsmanın 
beşinci kollarına Alet olnn ııaf 
Jet sahlplerlnl lk ·.ı edecektir. 

i. T. Ü. İnşaat Fakültesi dekanllğmdan 
1 - Fakilltemlı ihtiyacı için beheri 330 lira muhnmmen 

bedelli nUmuncsine. unun lfl adet masa açık eksiltme ile sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Bu işe alt ke~if ve Eartnamc hcrgün mesai ş~at1erin

de fakülte sckrckrll~lnde 1ıBrateblllr. 

3 - Açık eksiltme 8 hııdran 054 salı gUnU ı;aat 10 da yapı
lacak oıan bu ihaleye istırlk edebilmek için 396 lira muvakkat 
tcrıinatın ihalede'!. önre t. T, Ü. veznesine yatırılmış o'muı 
şarttır. (65U) 

Edirne Valiliğinden: 
Karı koca Petrov'ların Avus

tralya hlikOmctlne teslim ol· 
maları, dünvanın her tarafın
da bilyilk alAka ile knrşılnnnuş 

G izli polis Albayı I'ctrov'un tır. Bllhas a İngl'iı gazetelerin 
Jrşa ettiği vesikalardan bi· de Ut-unlar dolusu Mgra!lar 

ri 6 Haziran 1952 tarihli ~li· ve ba makaleler çıkmıştır. 

1 - 35955 lira 31 Kr. ke5lf brdelli Edlrncnln Osmanlı. Kö 
sc Ömer, Eski kadın, Ya~cılı \"e Sar•Y Akpınar kliy1r.rlnde ) apı. 
!arak içme suyu i~alesl f~'crl kapalı ıarr usuliyle f'k~l!tmeye 
konulmuştur. 1\luvakkat teminatı 2606 lira 63 unıstur. İhalesi, 
10/6/954 tarihine mlis. dif Perşembe gUnü saat 10 da hilkumct 
konağında müte~rkkil daimi encümende yapılacaktır. İstekli· 
!erin ihale tarihlndrn Uç ı:iln evvel Valiliğe müracaatla yeterlik 
brl~esi almaları, 054 sene 1 Ticaret odası vesikası ve teminat 
makbuzlarını muhtevt zarrtnnnı 2490 sayılı kanunun tarlfatı dai 
rr~inde haıırlaya"nk lh~leo ııaatinden bir saat önce daim! r.rıcU

mıın reisli ine \'ermelen lbımdır. Poatada \"aki geçikmeler ka
bul edilmeyecektir. 

mattır ki bunda ıu satırlar-----
nrdır: •Casuslukla ve casus-ı Bir sergi 
tara kar:ı tedbir almakla nıl· 
fcll dairelerde göıll açık ajan- . Ankara, 22 (Husu&t) - Seçll
lar peyda etmcğe bakınız. Bun mlş Hikl}cler de:1:lslnln seki: 
ıar komünizm csaslannı meyil zlnl'i kurulus yıldonilmü dolay~ 
duyan adamlann arasından ae sıyle dergi uhlbl Salim Sengıl 
çilmclldır. Amrrıka ile ingilte tarafındın bir kolçteyl verllm.ış 
renin halk demokrasilerine ve davetlilere hrnrlıının ı;ergi 
kar~ı yUruttukl~rl kundak!ama geıdirılmi~tlr. 

2 - Sutnııme ve buna bi lı evrllc Encümen Jr.:aleml,,dr 1:0 
rulcbıhr. (6307) 

' tAENERAl ALİ FUAT' CEBESOY~ı 
. -
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Sovyet • iııgiliz 
ınüııasehe lerı ve 

iktısadi 
Türkiye 

r ~ 
B• f S H • · K · l 'ğ' d'ğ f O ··ncü Ent•r" ır tara tan ovyet arıcıye omıser ı ı ve ı er tara tan çu ti•'' 
yonal, lngilizlere yaranmak için bizim aleyhimize dönmüılerdi. s07;i1t•· 
hakiki dostlarını bu kadar kırmıt olmalarına rağmen üç ay zarfındo 11 

den anca)< yllz elli bin lngiliı liralık cılıı veriş yapabilmişlerdi. ) 

L--=-----. ~·' 
İl'\GİLİZT F.RE noş Ticaret Heyeti de henüz los- na Japonya ~·da ve ""~ f~ 
GÖRÜNMEK irfN kovaya gelmemişti. Türkiye. Iran ıııdarııı t:: f 

Rusya haricindeki an'i Bolşc- nın kat'I tıırafsıı.ğı bDı , 
Doğrudan doğruya ÜçUncU 

Enterna~yonate bağlı Tiirk 
KomUnıst Pnrtısi Lideri :Mus
tafa Suphl ve arkadaşları taka 
ile Tnhıondan Gire.suna gi
derlrrken bır kaza neticesin
de boğu'mu~lardı. Üçllncil En
ternasvonal aı:asıııdan Pavlo· 
\'İt !ıımu fırsat sayarak Re~ u 
gaıPt,.~ınin fngill:ı:cc nUshasın· 
da. kPndl ııdamları olan l\Ius
tafa Suphl ve arkadaşlarım 
bil\ ük hırcr inkılap şehidi su
retinde göstermiıı ve Tilrk bJr
juvaılsinden intikam alınacağı
nı yaz:mı6tı. Halbuki nynı znt, 
o gllne l adar Ş:ırkta komünizm 
yerine mı\ 1 mticıdelclcrln de· 
vamı tn•hoindıı bulunmu5-
tu. Pa\•loviç'ın Jısanını deniı
tirmPsi n makalesini yıılnızcıı 
gaı:elenln lngilızre nii&hasır.rla 
neşretm<'si ~ebeptiı. değildi • 
Bolşevikler, ÜçUnc l Entem:ıs. 
yona! va•ıtnsl)•ie d11 1nıılllzlere 
ho~ ı:ôrilnmek istemişlerdi. 

Rlr taraftan Sovyet Rarlc! • 
'e komlqerli~I. dl~Pr taraftım 
Üclinen Entrrna'l'Vonıd. fngıllz. 
lero yaranabilmek itin aleyhi· 
mize o kadar çok dbnmU 'erdi 
ki bizlrri \e hattA Şark millet· 
!erini, İnıtilizlerlc ı:h'I bir an
lıışma yaptıkları ~lıphe&lne rlU 
şürmü lrrdi. 

RUSl,.ı\R F. UMMUŞLAR 
:\C nuı.ım şı.ARnı 

Şovyet'er, hıklkl dostlarını 

bu kndar kırmıt olmal11rı
na rı~m«'n Uı; ıy ıarfında İn
ı:ilhıredr.n ıneık yilz e'li hin 
fr.gıllı lira'ık gibi r•k at bir 
al• vf'rlş Yarıahllmlılerdl Av
'ardıınbcrl bekledlk1,rl tnı:ılıı 

vik ıı kerl te§ki!Atının ingiltc. yaya temin cytedı «C tıt 
re hllkumeti tarafı'ld:ın ıcşçl dalara ro~nıcn Jl~I rolO ~ t 
edilmemesi hakkındl ~'içerinın taraf ızlığııı h3Y' 0 nl•11 '1 
Yerdiği notayı. f nı:ıi'iz hnriC'i• dlr edcınemlşl~~;Jc eJt!I ' 
yesl cevaplandırmak !Ozum.ınu rıen·a ltmle m ıııı-:ı . 
bile duvmnmı lı. F.vvelr .. Frao:ı. sında yapnı:ıJart r.e < 
saya karşı himaye ct~ı 11 1 fs- 'ardı!T' 1arı d~ ıa:a 1;ı1 
tanbuldakl Bolsc\•ik 'ficııre• he dl. Fakat Garp ~fıanı r 
~etini bu serer 1stanbuldan lh kiye, İran veottefı1' o' d 
roç 1'.'lnıişlr.rdi. f ngi izler, a'.\·nı mimi birer m . ·le 1 t 
zaman ela Aksayı Şark Cvmhu· rl sürmU !er' c Ö)J{at'\ ~ • 
rh·etJni lıınımıslardı. Rus f'ov· çekinmemişlerdi! r~wı tı 
yet hükfımetinin hariçte bull!- bu üç de' tet ~i!ı'e,.ı 
nan parasından bir kmnı:ıın muhafaza edeme doSt 5ı • 
Cemivetl Akvamın Rus mlllto- de. kendilerine ıueıtl '~ 
elleri namı ~Hında toplanall n vr fakat 0 111ııh 
klit e'crr. snrfına karar vc:-l"ıc- hllkumctlerlne 1 ~ .r 
sini. yine tnı:ı'lzlcr Crrrılyctl ziiınrc ve ah•s•nr b" 
Akvamı tc kil rdC'l hükfımet- dllcrine tarııfsıı ,o,.,,. 
lrre tasdik ettirmek islemislcr teşkilinde mahı:ur ıııua 
dl. dl Bu hıısu~ınr) ıcıtı J 

Dlitün bu huıH~cıer ı:tö tcrJ· l<Um'erinc de 
11 

~·nrdu ki, komilniımc dUsman du 
o'nn hllkOmetıerin Antlbolşe· 
vlk hareketlerine İnı:ilizlcr, 
her re kııdar r.abiren karı~mı· 
'or ııöriJnliyorl:ına do hakikat 
t" 1' ıtlın hareketler on1ıır ta
rafından idare cdı'lyordu. 

RUf:il.AR IT KiKi JlOSTI r{;u 
ANT,ffA'IAl\llSiıAROI 

Çlı;-erın. yine o tarih'epde Po-
lorıyayn vermiş oıaıığu şid

dt'tll bir not:ıdıı, Avrupa mem· 
lrkr.tlcrindc RU$ Sovy('t idare· 
sine kareı mukabil harel:et P· 
rin genislcdiğıni ileri ı;limıa,. 
tU. Gerek <Jarııtan VP. ll"'l'P.kJe 
Şarktan "V\'elrıı Gaı p!ılıı-:-ın 
yapmış oldukları baıı mprcı a 
pereşt hıırekctlcr rcrlne <laha 
naslı \'r. şUmullli hRrekctl r n 
hıızıı lındıJh bi edi '> orclu. Ru 

~~----~----~~----~----....------~ 

Kibar bir 
Otomobil 
Hırsızı türedi 

Son ;;ünlerde eehrlmizrle ki· 
bar bır o~ınooıl lhırı;ızı türe· 
miştir. Bıı otomobil hırsııı. 
muhtclıf ycr•erden çaldığı hu· 
susi oıomobillcrlc 3 • 4 saat ı:cı 
dikten sonra, tekrar a) ni ~ere 
bırakmakta ,.c içlerine de birer 
rıt'zakeı mektubu ile sarfotti,ei 
hcnıınm he<frlJrıl kn)makıııdır. 
Kibar otomobil hırsızı aranmak 
tadır. 

Memleketimiı:dc sun'i ke
reste fabrikac;ı kuruluyor 
Ru yıl kuru'an ·Flku gıyıını 

Plfıka T A. şırketl. Türkıve Ga
ranti ve Sırıal J\alkınma Banka
lnnnın ufladığı ma 1 f11Uuıhe
rctle memlekclimlzıle en m • 
dern \c plya.sıının ihtlracına ta
mamıyle corap verecek kıpn&ite• 
dt' bir sun'i kereste fabrikasının 

, tc~isi için gerc)di mukııvelcyı 
imıa etmiştir. 

llu tcşcbbli için oltı mıh on 
lira kadar sermaye ve kr<'di tah. 
ııls edllm ştır. Amerikan &tonrlır 
rlına uygun olarak en yU l<sck 
kalitede mal imal cdrceıt ol n 
Cahrikıı, orman dökurıt l'eı·lnl ve 
ııırııl artıkları kıymct'endırr.rck· 
tır. \yni ~manda lnşa:ıt, mobil· 
) acılık, dckora~yon v • ;;mbalAJ 
lşlerlnd(' de ımıı:lıık nı yenilik· 
!er sıığlanacağı ümit edıhncktc· 
dir. 

lstanbul Liselilerin 

toplantısı 

.Ankara, 22 (Huıuai) - İs· 
tanbul Li eii'erı Derrıe i tara
fından bu ak6Rm il eJI Ilakın
ler, mıllct'ickilleri ''c umum mü
dürler ~ercfine bir kpkteyl ve· 
ril111l§tir. Kokteylde İstaııbul U· 
ııeli G!imrUk \'e Tekel Bakını 
Emin Kalafat, Tarım Bi!kanı Ne
dim i:ıkmen, Ekonomi Bııkını 
Sıtkı Yırcalı, Milli E ıılm Baka
nı Cc'ftl Yıırrlıınc:ı ha:ı:ır bulun
mu lardır. Toptanlı samimi bir 
hava içinde geç vakte kadar de· 
vam etmiştır. 

Bursa köylerine dolu 

yağdı 

Burııa 22 (Hususl) - ilimiz 
Dcmirta·~ buca)!ına bıığlı Aksun· 
gur, Ahmetbey, Çağlayan, Dere. 
çavuş, Ala~ar. Armut knylerln
de kasırga ile birlikte 15 daki
ka fımlasıı devam eden cevlt 
büyUklUğUndekl dolu. ekin, mey 
\a ve fpf'kböce!ll dutlarını tama· 
men h rap etmlstır. noıu yerde 
25 santimlik bir kalınlık husule 
gellrmiıtır. 

Milli Müdafaa Vekaletinden: ı-ııı" 
) U)aCI ' 

1. Mılll müdafu vPUletı in~a,;ıt iflerl i ı 
)'C. ~75 ltra ayJık ücretle. 

2 Tecrlibeli s·.ıt!~ı;i Y. Muh. 
2 Trerıibell F.':" Y. MUh. 
2 Tcrrllbcll Y. Mim ,r . ~ 
:ıoo lira ayhk Urreı:e. ,r11 , 

ı Dcsln:ılor ı'mrrakur. 
8 

,,,.,il t!I ~·1~, ~ 
2 - '1'~1iplcrd13 r.r:ınıhıcak ıartlnr '18 dr:vıetı~ ,., " 

nununun 4 mıddeılndekl oıırlları halı 010!ıt 011'' ıf. ' 1 
1 

huri hlımcll bulunrrı)ııcak askcrHt!ınl yar 11 oll"r1ııl ' 
den fula olmeyarıtlc l'Cncbı okullnrdan nıe'~ııfl'lrlt 
rlıı milli e:ltim vPkfı!et ncc tasdlltl ruh511 

' ' 

me'cri lazımdır. ıcr dıc~~:f6 ~ t 
3 - MUracaııtt;ı ı:önreriıccck bııl~C ırrdtı!\ ... ,e 

. . "Orll ıtO "1'11'" il~ te kere ı htisnu lııı' ·AAıdı ıhhat rav n rn••· 
1 
,, ..ıt~ 

hilviyet cUıdanı ömefi mahal i sa\Cılık1' 5rrıd ,111'' 
'kil (liplolll• ıt \ot • dı~ınıı dair belge noırrclrr ta ılı . 811 ştııı 1 • ~' i 

t:ısdlkll tcı·hls teıkr.rrsl brı.cğl \'C bUtUn ç 1' ı ~ 
1 

len bonservisler. 1• 15, v ·r•' •1 

4 - lstcklılcrın kıca zıımanda K · 1ıe fil~ 
ın~ddcdeld bcl;eler:ı" hbıat ,eya po5ta 
o'unur, (8465 - 1450) 

ııtıaıarı d 
l{ıtılmaı yaka ba J.• 

L U X O ı11k"'1 " 
:Marka) a 

SellUiolt yaka lrliııa \arıdır. nır. 
l-a"-ı K!\ •rırıadıın 11 "'' 



' l • ~~····bir isyanın sonunda 
L~·· Pc:ad· h .. ..••••••••••••••••••••••• 
·~"· Ş •ta ın yüzüne kartı bağırıyorlar: •Hüsrev Paıayı nôhak yere öl- ~ 
·~ 0111 'hzadeler bizim efendimiz o§ullarıdır. Artık sana itimadımız: kal- : 

\' •• ... ~:Q da kıyarsın, elbet mübarek yüzlerin görmek isteriz• diyorlardı : 
••••••• • - ... . ....................... i. 

~ ıt11a : Feridıııı Fô%ıl TÜLBENTÇİ 
•lıar 
~ 1132 llne bu sütun-

)•t 1t1Iı başlarında 
il k \'erıp, İstan· 
e anlı bir sıpahi 

,,._ l.!lde v . 
-·~t l> e7.ırl Azam 

ıın aeanın nasıl 
'in l)0 :ıe gnnç Padi· 
b r ı~ •neli Muradın 
'~ atııı 1~rtıba duçar ol
~llta • ıı:n. 

~.:· t llliih .. 
"'<l'j Rıtıi ru hama· 

1 •it\' ce lahı·ik ede
~. cndiren ve bu 
- •ebep li~ (ı e~I> J> Olan ve-

"ııt l~ ~ aşaya vermek 
1ettr .... 01nu sadaret 

... ıtı 
b • 

a a <luııcu 
t < ola Murat. !sya 
tba,ıa~:arı affclmi:i 
it il nı ortadan 

~ ı 1 ddeuı t<-dbir-
~ 'ı:rı ·~lesinin başın

ı. 'E>ıdlrn liU rcv Pa
llt lah bu he 

ı ~ trbe i lıl tıııur Y Murta-
' b ~ı l'ok elti. ll urtaza 
>,~ kıııu atta Yllkalıya 

llıı.ht:~ ~erine .ı:e-
rıa bir adam 

olan Veziri izam Recep Paşa 
ortadan bir rakibin kalkmasın· 
dan dolayı memnundu. Fakat 
diCer taraftan sarayın nzlye· 
te hakim olmağa bapdığını 
da anlamıştı. Sıra bir gUn ele 
kendisine re ecektl, Daha ev
\'e,l harekete geçmek kararını 
verdi. Askeri gizllce Jhtilale 
ha:ı::ırladı. HUsrev .Pa'a gıbl 
kahraman bir vez.lrin nahak 
yerine idam edildiği şayiasını 
çıkardı. 

1632. yılı Mart ayının b:ısıa. 

rında isyan bütün tefcrrü
atlle hazırlanmıştı ve 12 .Mart
ta da blrdcnbfre patlak verml~ 
li. Çarşılar kapanmış, 'ipahiler 
Atmc)danında toplanmıştı. A· 
siler haksıı.jdam edilen Hüsrev 
Paşanın kefareti olmak Uzcre 
Defterdar Mustafa Paşa ile Ye· 
niçeri Ağası Hasan Ağanın i· 
damını istiyorlar ve Padişahı 
canevinden vurmak için Jiı.te
Ye nedimi genç Musa Çelebiyi 
de ithal ediyorlardı. 
İsyan günden güne şiddetini 

arttırıyordu. 

15 Martta Asiler saraya ıe-
lerek Padişahtan hesap sor 

mağa başladılar. Sultan Dör. 
düncü Murat bir ayak divanı 
yaptı. 

- Mustafa ile Hasan nere
dedir, bilemem. Fakat Musa
nın ne günahı vardır ki, ıir.e 
vereyim? 

De<li ise de sözlerini dinle· 
tcmeıli. llalk arasında şehza
dc•Icrin de idam edildiğine dn· 
lr bir şayia dolaşıyordu. Zor
lı:ılar bu ~ehzadeleri görmek 
istediler. 

- Jllisrev Paşayı nahak yere 
öldürttün. Şehzadeler bizim e· 
fendimlz oğullarıdır. Artık sa· 
na itimadımız kalmadı. Onlara 
da kı)·arsın. Elbet mllbarek yı1ı 
Ierlnl görmek istem:. 

Padişah, şehuıdclerin getiril 
mesini emretti, Biraz Eonra 
Ba~ezlt, Siile)man, Kasım ve hı 
rahim .adlarındaki dört şch
uıde Darüssaadc ünane geldi
ler. 

~~ajh ve Otomobilli--ıı 
ViLLA 

Şehzadel.er, henUı pe!t ger.eli· 
!er. Asileri ıörUnce kork· 

tular, onların yüzündım başla
rına bir felAket gelmesini dil
şUndüler. İçlerinden SUıcymın 
Asilere hitap elti: 

- Bizden ne lsterslı. Yoksa 
biıi toplatıp öldürtmek mi ar
zu edeniz? Biıim sizin himı
)·enlze ihtiyacımız yoktur. Pa
diıahımız efendimiz sal ol-

SiZiN OLABiliR / 
~· 

\~is, Mühendis, Fen Memuru 
~~, ~d7eYan Alınacaktır 
~o~;1 ~0ıorı Eskiıehir Bur5a Enerji 

lo 0!tr Tesis ve Montaj 
ırnuhendisliğinden 

EskiJehir 

ıun, 

Sultan :Murat, Asilerin JSrarı 
11zerfne şehzadelerin hayatları
rıı zarar Yermlyeceğlne dair 
Veıiri bam Recep Paşa He 
Şeyhi.ılis'im Alıl1.ade llilscyin 
Efendiyi kehl olara;c gii terdi. 
Fakat blitün bunl:ır, biler! he
nllz tatmin etmiş değlldi. İdıım 
edllec-ek'erin listesi hazırdı ,.e 
derhal yerine getlrllme!ı idi. 
Padiıah. ,ok scvıllğl nedimi 
Musa Çelebiyi Vcı.iri bama e
nı•net etmek zorunda kııldı: 

- Baka Paşa, Ml's:ıyı scn!n 

1 

muha[auına tevdi ediyorum. 
J,AIUn bir kılı uıyi o'ursa b:ısın 
cevap wrecektir. De:li. 

1 veziri ham Topal nccep Pa
şa Musayı icrndi evine gö

""l1lrdU. Asiler bu ıclrr orada 
toplandılar. Amlrnne bir tavır-
la çelebi)'! 1 ledilcr. Hecep Pr 
şanın da arzuladığı bu idi. Çe
lebiye: 

- Evllidım, Padişahın haya
tını kurtarmak j~·in senin Ye 
benim gibi bin kişinin hayatı 
bir 9ey değildir. Mer.ık etme 
~!belle bir çaresini buluruz. 
luruı. 

Söılerile merdivenin başını 
kadar ıetirdi. Bu sırada tenbih 
li olan adamlarından bir kaç 
tane i Muıı Çelebiyi arkasın
dan ittiler. Zorbalar da üzeri
ne hücum ederek öldUrdillcr, 
Recep Pası. elli bir feryat 1w 
parmdı unutmadı: 

- Bre elinizi çekin! Tarafı 
Padişıhiden benim Jı:efaletimle 
ıclmiştir. Bu ne olmaı iflir. 

Jllrıız ıonra Defterdar Mus
tafa Paıa ile Yeni~c:-1 Ağan 
Hasan Halife de yaka"anJrık 
idam edildiler. Bu ıuretle ı~· 
yın muvakkat bir uman için 
bastırılmtf oldu. 

Sultan Dördiincll Murat, bu 
isyanı tahrik eden R'Cf!J' Pıı· 
fa)'I kartı hazırlanıyordu. R•· 
cep Pııının lkıbetlnl önümllz· 
deki paur 111ımııdı ıörecek· 
ılnlı. 

6 dava beraetle 
neticelendi 

DUn lJ inci Alır Ceza ınahke· 
n•uinde 8 dlva karara batlan· 
mıttır. :Runlar, esrar içmekten 
sanık Yunus, Nezih. Adem, Ek· 
n·m, Yakup, Nejat, )fehmet'in, 
~srır aatmaktan sanık Hamdi, 
o~man, Hasan, Cevat'ın sahtekir 
lıklın sanık Anastas. lsmail'in, 

komiinizm propagandası yapmak 
tnn sanık Billenl'in, Cumhurba~· 
ı.anına hakaret etmekten sanık 
Nejat'ın, ıimmetlne para ıeçir
mekten sanık Şerafettin, Zilhtll, 
Alettin ve Sabahattln'in muha· 
kemelerltlir. Muhaktmelerl ıo· 
nunda, e dllvanın sanıkları da 
bcraet etmiılerdlr. 

iki yaralama hôdiseıi 
Ciball Kanıal sokak 13 numa

r.tda oturan Haun Kakar ile 
i;arde~lerl HUseyln ve Sevim a
r.:sındı para meselesi yüzilnden 
:r.Unakaşa çıkmıstır Bu arada 
Hasan, bıcakla Sevlm'i yarala
nııştır sanık yakalanmıştır. 

Galatı Tersane caddesindeki 
224 numaralı fırında ç.aiııan 
Mehmet iı yüzilnden aralarında 
ç:kaıı ~Unakaea sonunda Silley
mıın Şener'i bıçalı ile yaralamıJ 
tır. Sanık yakalı.nmışlır 

Belediye imar sergiıl 
yarın açılıyor 

Teknik 'Oniversite Tı~kışlı bl 
nasında hazırlanan :Belediye i· 
mır aerıill pııarteai ıünü ıHl 
18 dı mer11lınle a,ılacıkur. 

T .l T .lK '•--~!"lt'l'ı..,.-•1•1--z-...ıJ--.------.... -------------------------~ ·-Fransa'dan 0ayrf menkul IGtlf flanı 
tıtanbul '7. el icra memarla· 

fuadın: 5'1191 

Hafta sonu notla·rı 
Aleksandra Zanidiş, Fotl Yor 

giyadis ve TiryandafilA Papa· 
mihallki aralarında k ı ı m e n 
jşıirak halinde, kısmen mUşte
rek mülkiyet suret"nde tasarruf 
edilip taksimi kabil olmadığın· 
elan satılarak bcdf'linin hissedar 
}ara te\-z'i ııuretile şuyuun iı:ı 
lesine iUlh mahkemesince ka
rar \'erilen ht:ınbulda Beyazıt 

Ruı bale heyetinin vaziyeti - Yeni evlilere meı· 
ken - Saygısızlıkla savat - Nüfus sayımı ve 

kısmt seçim 

Yazan : Orhan AR/MAN ta Çarşı maha 1 lesi.ııde (Kopalı 

paris, .Mayıs - Hani bir e· 
liyie tokalnsırken diler 

eli ile birbırinin sırtına bı· 
çak saplayan dosttan ~ôstcren 
knrikaıürler nrdır. İşte Fran· 
sız - Rus münasebetleri bana 
bunu hntılau~or. 

Fransn askerleri güney do· 
S:u a yada Moskoı:a dan idare 
edilen komunlst cn1peryaliunl 
ile boğazlaşırken, Komedi 

Fransez llusyada alkı~lanıyor
du. 

l\fo kova ve I.enlngrattaki 
turnelerindrn <lönen Fransız 
heyeti Parisc hcnliı avdet et· 
mişıl ki aralarında dünyaca 
ınıc<:hur balerin Ulanova'nın 
bulunı.lıığu 47 Rus sanatkarı, 
karşılıklı anlaşma gereğince 
1''ransa yolunu tuttu. 

Elli sene evvel, Rus balerinin 
Parlsteki muvaffak!) elleri u
nutulmamıs olacak ki bilı:tlcr 
satışa çıkarçıkmaz kapışılıyor· 
du. On )cdi nat lrn)'ruk yapan
lar, karabor adan 200 TL. ya 
bi'ct alanlar az değildi: 

8 mayısta \'erilecek ilk tem· 
silin bütün biletleri böylece da· 
ha l mayısta satılmıştı. Repcr
tuarlarındakl Romeo Julittle, 
Gisele, Kuğulu ı:öl gibi eser
lerle muvakkat bir stiksc ya
pacak olan Rus artistleri, Dien 
Bien • Plıu'nlin düşmesi Uze· 
rJne tcmslllcrin matem alftme· 
ti olarak tehir edildll!ini gör
düler. Fakat halkın temsiller 
esnasında hadiie çıkara bilece· 
ğini mıınrı itıbaro alan hükQ
nı<'l, birkaç l,Jr1 sonra turnenin 
jptal edildl~ni ilftn etti. 

Fransa sırtındaki bıçak acı
J1ını hissetmişti... 

Bu kararı hiç beklemeyen 
Moskova'nın Parls sefiri Vinog· 
rodor, bir müddet şaşkınlık ı:c· 
çirdlkten. 'Sonra, binat başba· 
kanla ill.İrü~üror fakat kararın 
değişti rilmed ığln t öğreniyordu. 

Moskovadıın ıerckli talima
tın 'Celmesi Uzerinc heyet cuma 
ıünü Praı:a milte\'eccihcn P.a· 
rlsi terkeımiştir. 

Sanat sahasındaki karşılıklı 
:ıi)·aretleri ınmansız kar!jıJayan· 
lrıT bile, hllkCımetın hareket 
tarımı tasvip eder gözükmU· 
)Orlnr. 

*** yakında b U t ü n Fransa'ya 
teııııll edilmesi di.ışünulen 

bir ai temle ~eni evlılcre ev 
temin edilecektir. Ayda 56 li
ra taksit mukabilinde ıenç ev
liler, 25 sene ııonra hem e\in 
hem de kendilerine temin cdi· 
le('ı•k cşyııların sahibi olacak
lardır. Şimdilik Scine et Mar
ııe \'ilAyeti bu işe tecrübe sa· 
hası olarak ı;cçi'miş bulunuyor, 
Alfıkalı•ar Ticaret VekBletl ile 
bir yüklenme senedi tanzim e
decekler ve peşin para yatırma-

çar ıda) Kalpakçılarbaşı soka 
yacaklardır. ğında esk:. )'eni 98, 100 kapı \'C 

Bu maksatla kurulacak liç 2723 adn ve 5 par el sayılı 
~irkeli devlet finanse etmekte· 17 25 metre m·kıarlı (35000) 
dir. Bunların birincisi inıaat, otuz beş bin lira detcrli kiırgir 
diğeri Kredi, ıonuncuau ise Si· dUkkln açık artırma ~olu ile 
ıortı iılenyle meHul olacak· 15/6 954 sa'ı günll saat 10 dan 
tır. ••• 11 e kadar lstanbulda Sirkeci 

Demekki sa~ gısızlık yalnız de Yeni !Postahane binasının 
:ıdliyc dı irelerinin bulunduğu 

bizim memlekette çotalmı- ikinci katıaki icra daireleri gay 
yor! 

Saygısızlıkla Savaş n lstan· rl menkul satış salonunda pa 
bul Jlem~ehrller Derneğininkinc rayı c;cwileçektir. 

1 - Gnyri me.nkulün e\'Safı: benzer ı:ayclerlc kurulmuş bir 
teşkilat, Fransıı:ları nazik olmnğa Kap:ılıç:ır~ıda Kalp:ık~ılarbaşı 

ı:ur<>r ) ii'Zlü hareket ctmeğe C:ıddrcindl' 98. 100 sayılı ktırı:ir 
tesvık ltill büyük bir kampan• dilkkDo olun kinde elektrik te· 
ya açmıştır. Cumhur başkanı· isatı yardır. Zemini ahşap dö. 

cemelidir. Tavırnı tonos kemer 
nın himayesindeki icra komitesi 
içtimai hayatın her sahasında 1 d T. Arka cephede pcnçereıi 
nazik hareket edenlt•ri mı· \•ardır. Vitrin, ahsap ranar \e 
dalya ile taltif '\e isimlerini tavan.daki kc-:ıtrollik kQillama· 
ı:azcteterde il6n ediyor. far k ~acıya aıltır. Ayda 131.25 

Bu davanın re mi makam· lira kırası \'ardıT'. . 
!ardan ı:ördüğü nlaka sos~al 1 2. - ı~rıırma ~ar!~ame ı her 
maksatlar kadar Turi tik he· kesın g~r~~llmcsı. !C n 4/6 ~54 
deflcrdc ıörülmektl'dlr. ı cuma günundeo ıtı~aren daıre *** de muan en mahallınde acrk· 
Dien • Bien - l'hu'niln dlismesi lır. 
ile. komünist ceridelerin \ nl· 3 - Arttırmaya iştirlk ede· 
yeti iyice zayıClamışt'lr. Halk cekler 'io 7.5 nispcıinde olmak 
bunların aleni satılmasına da· ÜZ<'re 2625 lira n:ıklt veya bu 

hi tahammül eden1emektedir. Ni değerde milli bir bankanın te 
tekim pazar ııünü Parisin muh minat mekıubunu qepozito ola 
telif semtlerinde Humanit~ ga· rak tediye veya ibraza mecbur 
zetesi saıan komünistler tartak durlar. 
lanmış ve ı:azeteleri parçalan· 4 - Tayin olunan gilndf! del 
mışlır. Halta, Porte d'Orlearıs lal tarllfından Uç defa bağrı]· 
ve Bastille ıtbi semtll'rde, po· dıktan sonra gayri menkOl ~n 
lisler linç edilmek üuıre bu· çok arttırana ihale oltı03caktır. 
lunan komlini tlerin halkın e· Ancak l<"kllf olunan bedel gay 
linden gUı;IUkle kurtarmışlar· rl menkülı> tahmin cdilf!n kıy· 
dır. metin r 75 ini bulmadıl!ı 1ak-

* * * rlirdc en çok artıranın teahhU 
Bu hafta 4-0 mil)ondan fazla dU baki kn'mak ~arlile Artırma 

P.ran ıı; nufus .&a)Jmına (10) gün müddeılc temdit olu-
t:ıbi tutulmaktadır. Dağıtılan narak onuncu gü..ıı<' rastlayan 

• anket fi§lerinde, ııahsi ımaller 25 6 954 cuma günU ayni yer
yanında, oturulan evde akar er \'e a\illl saatte ~· !'ılacıık ikin 
sıcak su, te'eron, banyo olup el artırmada en çok artırana i· 
olmadıgı da sorulmaktadır. Bu htı le olunacaktır. 
sayım, !harplf.m sonra •rtlıltt 5 - ipotek sahibi alacaklı· 
tahmin edilen nufusu ve 1''ran· Inrla dij\'Pr n'Akadarlamı gayri 
ıız vatandaşlarının hayal slan· mrııkul iiurinclP.ki haklarını 
dardını tespi!<:.,:'aturıur. hıısııs•'<' fniz ve ma~afa dair 

Pazar gUnU Arras'ta kısmi olan :cıaialarını ilan tarihinden 
seçimlerin 2 nci turu ya· itibaren (15) on beş gün için 

pılmıatır. KomUnibt mebuslar- de evrakı mllsbltelerllc birlik 
dan Rene Camph:n'in ölUnıU le dalremi~e bil~irmelcrl lA
ile açılan yere So )DIİ l ııarıi ıımdır .• ~~sı tak~ırde haltları 
namzedi .M. De nbrc ~cçilınis· ı tapu ~·cı ıı,ıe nb t olmadıkça 
tır. 2 mayıstı yapılan ilk tur- 1 sal:<; bede ınln pıylaşmuından 
da, Komllnıst namzet baıta ha-nç kıhrlM". 
gıımeslne ra~men mutlak eloic· 6 - Satış bedelinin pc~:n 8-
rı)cti sağla.) anıamıştı. denme i e~a~tır. Ancak 11lıcıya 

1\1. Delabre'ın seı:ili~l KomU· 20 ı:llnü gecmemek Uıerr mü· 
ni~t aleyhıan mılli kU\\Ctlerın nasip md1il \'Cri'ebilir, Mrhlin 
bir zaferi addedılmcktedir \'eri me~l mecburi olmayıp ih· 
Hııvrc belediye sccimlerınin de l y:ırirlir. 
gösterdiği gibi Fransız seç· 7 - GnHi mPnkule tel:liC o· 
meıılcl'i, adetleri ) llksek ol· lunan hC'<lt-1 muhammen kıymeti 
makta devam edrn konılinisl lct·avllz rtlilll takdirde artnn 
partisi azaları haric. bolşevik· nisbııt dalresbıcle teminatın faz 
!ere rey vcrmcme'e azmcımir lain tıı ılınası lsıent>bllir. 
tir. 8 - Arıırma\'a iftlrik P.thıın· 

------------------------ hıra, delJUiye "" tescil murat 

Karayollan Umum Müdürlüğünden 
Sayın İstanbul Halkmdan Rica 

lerı \'1? ihale pulları VP. varsa 
vnkıC borçları alıcıya aitı°T. 

9 - Arıırmıva i tir6k t'den 
ler l!avri mrnku)ji ;:örmüş. lak 
d'ri kı' met tuıanalı ile tapu 
kavıı Öl'.nei0

ni ve rırır(lmevl 
ilAnı okumuş lüzumlu malQ. 
matı almı~ Ye bunlan tama
men kah11l etmi~ 11ryıl1Tl11r. 

Vıpurtarda hrt doldurmak suretile !On günlerde yapıl· 
makta olan'mebde mUnıeha ıraf:k sayımlarında v.ıtıınclaflırı· 
mızın gösterdiği ışblrllgı zlhn'yetinc Umum MOdUrlU~Umüı: 
müteşekkir bulunmaktadır 

Bu sayımlar lst.ınbu; Şehri.nin De,·let Yol\-ıtı trarlğinde 

son ~ıenelcrde hlnedilen ııkı~ık duı·unıun lzalesı ı:ayr.s.Ie ya. 
pılmaktadır. Bu meyanda oehrln Anadolu ve Rumc~ı yakaluı 
arasındaki modern iortlbat ~ekil de ctüd edilmektedir. 

Sizlerin rahatç11 seyahat etmenizi .s:ığlayacek ola:ı bu etil· 
dün neticeleri, verrceğl!l!ı bllgilerın dof:nıluğuna bağ:ıdır. 

Bu itibarlı vatandlşların r.a küı;ük zahmete katlanarak l•· 

kele glşele.rinden veya vapurlarda verilecek o'an kartlı.rı 
doldurmalan eht::nmlyetle rica o'unur. (5898) 

Guy «Uyumadan evvel beni 
dinle.a di)e devam etti. cKomü 
nisUer bu kAe"ıtların siıin eli· 
ııiı:c geçtiğini biliyor. Tekrar 
elde etmek için mücadeleye gı 
nşmi5ler. Adamları vızır vııır 
dolaljıyor etrafta, bu bir, ikinci 
sl bu listedeki adamlardan biri 
buı,:i.ln ö!dürUlraekmi5. Qnun 

için hem<'n harekete j(cçip kendi 

1 

sine h:ılıer versen Jy! olur.• 
Sustıı. Jlworkin'in toparlanıp 

söylediklerine iyi kulak 'erme 
sini beklrdi Sonra •Bu lşe .ı:i 
rişmeden evvel mahiyeti hak· 
kında biraz malOmat 'ermeni 
hiç olmazsa birazcık çıtlatma· 
nı beklerdim.• diye devam eı· 
ti. •İnsan yaptığı iıin ne oldu· 
~unu bilirse daha tedbirli, ne 
bileyim daha aklı başında ha 
rekct eder .. Bundan sonra ben 
böyle işlerde yokum.Bu da üç; 
anlı~or musun? Blııi benim s<' 
ninle olan iş münasebetim. Zi· 
ra bugünden itibaren piyasa· 
dan ~ckiliyonım.• 

cl<:veı. ernl çok iyi anlıyorum 
Guy.• Sesi çok uzaktan geli· 
yormuş eibiydi. Yatafında 
ıloğrulmıış, urkusunu dağıtmak 
istermiş :lhi ell<'rlyle ,ı:özlerlni 
ovu3turuyordu. ıTabil bunu yap 
mak en tabii hakkın. Senin bu 
hürriyetini kıskanıyorum. Is· 
tediğinl yapabilen bir lnııan gi 
bi olmak. ne blleylın senin ye· 
rinde olmık için neler vermez 
dim• 

Guy blrdrn Cenevre bta9"· 

nundaki gördilğU yüıU halırln
dı .. 

Dworkin'in sözünü keserek 
•Az kalsın unutuyordum .• de· 
dl. •Barres adında bir avukat 
tanıyor musun? işte, o da Ce
ne\ redeydl. Bana kalırsa bu 
herif kıııl ajanlardan biri.• 

Dworkin isteksiz bir tavırla 
başını salladı. ·Eksik plma 
Guy,. dedi. •Bu yardımın için 
naı;ıJ tc&ekkUr etsem sana bil· 
mem .ki ... Ayala kalkmıs. )'av;ış 
ya\'aş glyinmeğc başlamıştı. 

•Bir iki dakika beklersen be
raber· çıkar bir kahve lçerlu 

•Kusura bakma, hic vaktim 
yok. Hemen gidtceğim.• Kapı
ya do~rıı ylirüdU. ·O k:ıdar ı:ok 
yapılacak isim var lil-. Krpıyı 
aclı. Çıkmadan evvel b!ışını çe 
virdi. •Hasta masta dri:Usin'! 
İyi olduğundan emin misln?t 
diye sordu, 

·Söyle bö)·lc. Sen beni me· 
ralc etme de>ıtum. h bir dr(a 
tımltsiılrıtıkten ıonrı ne olu 

10 - ! tcklilerin bPlll ıtDn 
\'P nııtte fstnnbulda Slrkerlde 
Yeni J'ostahıınc binasının adli· 
Ye dairelerinin hulundttlu f· 
kinci kııtlakl iera dairtlcrl ıt•Y 
ri mt.nkııl s:ıtış salonunda ha
zır bıılunm:ılnı n fulıı mıılü 
mAt 9Jmıık islcyenlt>rln 054/1911 
~o-. llr ntııı ı:UnUnt. hdıır 
ht>r ,:Un deirtmir.e mllr:ıcutta 
serbeıH hıılıındukları !Hn olu· 
mır. < ll(l:l, l 

-G~._ 

aı rclir. Eninde ıonundı kur
tuluş olmıyacıtını bildikten 
sonra.• 

Guy ce\•ap verme:!! Dwor· 
kin • Bu akşım p1rını ırtlrl
rim.ı diye devam etti. •Tekrar 
teıekkUr ederim. Bite çok bil· 
y\İk iyilik ettin .• 

•Haydi hoKa kıl, kendine l· 
Yl bak.o 

Guy kapıyı kapayıp dııarı 
çıktı. 

• Otelin holünden Mlr:am'ı te-
lefon etti. • Hemın ııtıı&ı ıclir 
nıııln?,. dedi. •Da hı sabahın 
altısı biliyorum. Ama hemen 
ıelmel\I iitiyorum.ı 

Bu ana kadar korku, te tlı 
sıkınlı uzundan içinde birikip 
kalan, kalıplııan hisleri hisle. 
ri ge\'Şemiş, onu ıörecejine ya 
kın serapa arzu kesllmlttl. 
Mlriım •Şimdi geliyorum.• 

diyerek le efonu kapadı. 
Guy onu 'beklerken ho'de 

bir a~a~ı bir :> ukarı dolı§ıvor-

. , 

NİLGÜN filmini çevir· 
Uzere memleketimize gelen 

Almen fitim yıldızı Erlk• 
Remberg "memleketinizde kel· 

dıQım müddetçe clldlml 
PURO'nun ihtimımını bı• 

10 hanımdan g·u tarafından kullanılın tuvalet tabunudur. ------------------4·41 
Konya Valiliğinden: 

1 - Konya mrrkezinde iataS>on bulvarında Atatürk hey
keli <'İl'arında ~ rnideıı y ptırılacak iki katlı J kokul binası 
inşaatı kapalı ıarr usu'U i:e eksilmeye ı:ıkartlmıftır. 

2 - işin krşıf bedeli 125183.33, mu\. kkat teminatı 
7509.12 liradır. 

3 - 1halrsi l4/ô/ll:'i4 ııazartc i günü sııal 15 de Kon: a::la 
mahsus bına ında Dııi'IJ kcımıs) onca )ııpılacaktır. 

4 - Kc~if, proje rvrak Daimi lcomhyon \e Kaha 
milc!Urlüiü kalrm cnr.de ~örülebilir. 

• 15 - Taliplerin TicıırP,l Oda~ı 'r~ika,ı, trm•nat ma'kb• :u, 
K!'nyıı Naha mudllrlilf:Unı'ler a acakhırı rh'ı,et H' ıka '1e te\:
m r1cktubunu h3''İ r . ..r{ı jhalcdcn bir ırnat CVH'l makb•ız mn. 
hhilinde Daimi konıiı.1on kalemine \•r.rmelerı lüzumu JIAn olu· 
nur. (6577) 

PTT sanat oryomu ve hastanesi 
başhekimliğinden 

Mıkrop o'dlirücU la~Cı hıiı olmak ıartılr hır adet Krıııunr 
3•1kuna mıklne.11 tllkıirük hokkası takım cihazı ı e yıne mikrop 
oldJ,.Ocll VlilSfı hıl1 hlr ıdet butııık yıkıma makine 1 ıuı l)'l1 

111tın alınacaktır. ıı, :ıı:eri:ı her türlü evısaf " fart arı bı dıren 
teklif mtktup!ırını makıntlere ait katalog \e alre)J \e murn· 
kiln ol1ııtu takdiıdı tUrkcc tercllmelerınl de ekliyerek 7/6/M 
pnırtıoal ıkıamına ka<iıır (PTT sanatoryomu ve hastahanul 
b•ıhrkimlijl • Boıtıncı) adreıine gondermelerl i An o unur. 
MUtul'lemıı 24DO ı:ı,·ılı kr.nuna Ubl detlldır. C62'SJ) 

du. Kendini son derece hUr 
\t! he) ecanlı hıncdiyordu. Ce· 
bindeki ıiz.Ii evrakı Dworkln'e 
tf!sllm etmek bıAnna 11plımıı 
hir hançeri söküp atmak rıbı 
bir ıey olmu~tu JCendinl em
niyete ulaımıt ıörünce Mirlam 
dan başka bir feY düıUnmeı ol 
muıtıı. 

AnnsörOn kapısı açılınca ı· 
çık mavi. yazlık bir elbise ılY· 
miı olan Mlriam ona dolru 
koııu. Guy onu kollarının 
ar111na alıp sıktı. Baharda böy 
le tatlı st\•imlıliJi ı..;ııde onu 
kollnının ıraaını ılı? öper. 
ken, baharın kendlıılnı öper ı:i· 
bı hir hlı duyuyQrdu. 

•Su bir kaç dakika naıırı ::üç 
ıeçtl bilemezsin.. dlyı' mırıl
dandı. •Nuıl öıledlm ıeni!• 

·Ben de ıeni çok özledim" 
YUzilne, tatlı bir parfüm ıtbl 
uran bir tebeuüm ya)·ılınıı· 
tı. 

Gııy nrle 1 tutu'urcasına • nt 
nimle birlıkte apartm··nıma ı:" 

lir miıln7 • diye ıordıı. 
•Memnunıyetle. Zaten bu 

davctıni beki )ordum kaç ıa· 

mındır.• 
Dlin)adı her J•. ı unutup, 

kendı erinden uıak \e baıka 
her te>i hır krn1ra atarak kol 
kola. ubahın ~Hlz ıüıell il 
lçınde yıkanan caddede ılerle· 
me&e baıladı ar. 

* Daha sonra koJları aruında 
)atlrken Mırıam ·~e zaman· 
dinberi boyle bır feV yapm3· 
nı bekliyordum .• diyordu •Fı&r 
kında mı)dın:'• 
Bunı CP.\ ap 'erecek ı bi de· 

ıtildı, Se\'ifmcnın \er lıl~ı nhal 
lık ve tatmin e Ö} leı ntı doluy 
du ki. Kızın ç plak gotsu111 
y11 ınmıt duran baJını 11Jlamak 
la mukabele etli. 
Mlrıım ·Sına bir f •y d:ıhı 

aöy lyeyim mi• d ye ıl.'!um et 
ti. •Sukutu ha> ale u~ratacıığ• m 
dan korkuyorum. Yani srvıı
mek için fazla tecrü'ır z hu!· 
mandan korkmuıtum bı•ni: be. 
nimle yatmanın seni aıkm ~ı
nı istcmivordum. Sana bülü" 
varlıtımla \'C?rme~e çalıştım 
kcndimı bu yüı:den. Bi'mem 
muuHak oldum mu"• 

Genç kızın bo~ nunu \ e kııldı 
nın altını öptü. • Harıka~dın • 
dedi, •Buzu ne kadar ) aıtık'a
nmın en iyısı Ortada teli ıı 
kııpılmuı, çekınmrd ı:treken 
biıı urn o da bC'nılrn b:ışkı· 
~ı <le ıl<llr 1 \rka ı ut) 
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Macar rakibini ittifakla mıığlüp edeıı j met Atlı 

PUAN CETVELİ 
Dünkü güreşler neticesinde güreşçileri

mizin fena puan vaziyeti şöyledir: 

Fena puan 
52 Kilo HÜSEYİN AKBAŞ o 
57 • MUSTAFA DAGISTANLI 
62 • BAYRAM ŞİT 

o 
o 

67 • OSMAN KAMBUR 
73 • BEKİR BÜKE 

1 
3 
1 
3 
1 

79 •. iSMET ATLI 
87 • ADİL A lAN 
Ağır iRFAN ATAN 

Progranı 
23 MAYIS: J 

8.00 - 9.00 tartı 
10.00 - 12.00 müsabalca 
12.00 - 13.00 yemek 
13.00 - 15.00 rnü.abaka 
18.00 - :?1.00 müsabaka 

l4 l'tfAYIS: 
8.00 - 9.00 tartı 

l0.00 - 12.00 müsabaka 
12.00 - 13.00 ) emek 

• 

13.00 - l~.00 mfisabaka 
15.00 - 18.00 ara 
18 00 - 20 00 müsabaka 

z:rı nrs: 
8.00 - 9.00 tartı 

10.00 - 12.00 müsabaka 
12 00 - 13.00 yemek 
13.00 - 15.30 müsabaka 
1:5.30 - 17.00 ara 
20.30 - 21.30 müUfat teV?ii 

Dünya serbest güreş şampiyonası dün başladı 
..............---- ---- -- --- -- _ ... ... .... ..._-~ 

Güreşçilerimiz Tokyo'dd 
beş galibiyet kazandı 

Dünki.l müsaDakalarda, Hüseyin Akbaş, Mustafr:ı 
tuşla: Osman Kamburı İsmet Atlı, İrfan Atan ittifakla 

Dağıstcıııl' 
kazandıla' 

Bekir Biike ve 
...... 

Adil Ataıı ittifakla 111uğlup ' 
A . .l. - ot. P. 

Tokyo 22 - DördüncU dfin 
ya ıerbest güreş şamp iyonası 
bu cumartesi sabahı Tokyoda 
başlamıştır. ~Hisabakalara 15 
memlekete me.nsup 138 ka
dar gUrc çi kntılmaktad tr. 

Dört gün devam edecek O· 
lan şampı,yona, buyilklük ba
kımından dilnyada ikinci o
lan ve bir milyon dolar sar· 
fiyle insa edilıni · bulunan ka 
palı spor dalonunda yapılmak 

tadır. Bu salon 15.000 seyirci 
alabilmektedir. 

~Hisabakalara Japon ve ;ı.m 
letlerarası amatör gUreş feı\e 
rasyonunup bayraklannın d i· 
reğe çekilmesi ve Japo.n mil· 
li m:ır~ı K•migayo'nun çalın

ması ile başlanmıştır. Güreş 

federasyonunun Fransız baş
kanı Roger Coulon ve lmpara 
tor Hirohlto'.ııun en kUçük 
karde3i Prens Misaka 138 gii
reşçi ,.e idareciye hoş geldi
niz demişlerd ir. 

Bugunkil güreşlerde alınazı 
neticeler asağıdadır: 

52 kilo: 

Bu siklelte bizden HU eyin 
Akbaş ilk mü sa bakasını Basi
li o Fabila (Fin'Andiya) Y• 
karşı yapmıştır. Müsabaka 
bn~lar başlal'Qaı Hüsey n Ak
ba~ derhal hücum e tm iş ve 
Finliyi altına a larak 59 sani· 
yede sırtını yere get irerek 
güreşi tuşla kazanmıştır. 

,\kbaş, bu ne ıice i'e dünkil 
müsabakalarda galib"yet 1.a
rnan rekorunu da elde etml~
tir. 

51 kilo: 
.. 

Mustafa Dağıstanlıya karşı 
Rus V. Guigu iaı.e güreşiyor· 
du. Türk takımının bütltn ele
manları ve idarecileri. Dağıs· 
tı.ınlının güreşini büyük bir 
hcyecanıa takip l'diyorlardı. 
Ru~ güreşç ı, in i n knrsısı.nda 
bir k:ıya gibi sert duran H 

Kı:rayı kaz.anmak auretiJe müsab:ık:ı )aıımadan bir tur ilrrl ge· 
çen Bayram Şit. 

ıüre~e bilyük bir hıt.Ja başla· 
yan Dağ1'1anlı, üst üste tat
bik. ettiği oyunlarla rakibini 
b ir hayli sarstı. Çok kuvvetli' 
\e teknik bir güreşçi olan Ru~ 
Guiguiaze. Dağı~tanlLnın oyun 
!arından kaçınmak iç in tam 
6 dakika mücadele ett iyse de 
neticede dayanamadı ve 6 da· 
kika 3 saniyede sırtı mindere· 
yapıstı. Bütün güreş de,·amı.n 
ca, 15 bin kisilik bilyük salon 
alkıslar \'e takdir lvazeleri ile 
inledi. Japon scyircıler, Türk 
takımının bu acar güreşçisini 
ço'k be~endik!erlnl her hare· 
ketlerlyle ifade ettiler. 

1% k11o: 

Bu siklelte Türk gilre~çlsi 
Olimpiyat şampiyo.nu Bayram 
Şit kur'ayı kazandı~ı ıc:n gü
re~ yapmadan turu atlamw 
ur. 

1'7 kilo: 

nus rakibini tuşla nı:ığlup ederl'k takımımıza ilk galibiyeti temin 
eden l\lusta a Dağı:.tanlı 

Sabnh başlıyan milsabakata. 
rın ikincisini blıden Osman 
Kambur :'ılncar Gyula Toth'a 
karşı yaptı. Hemen heme.n "mü 
savi şarthırla müsabakatırn 
ilk anları karşılıklı deneme
lerle geçti. O:ımanın bir iki 
dalış teşebbüsünü Macar Toth. 
eski bir güreşçi olmanın tf'· 

Dünya Güre~ Şampiyonadtnın yapıldığı 'l'okyo'akl kapalı o:por alonu 

şirleriyle bertaraf edebildi. 
Fakat hücumları.nı gitlıkçe 
arttıran Osman Kambur, :'.\fa. 
c:ır rakibine tam manasiyle 
bir hakimiyet tesis etmiş bu
lunuyordu. Toth'un bütün mü 
c:ıdelesi tuşa ·gelmemek ,.e 
hilcumlar kar , ısında minrer· 
den kaçmak ~ekrnde oldu. Bü 
tiin güre~ devamınca kaçak 
b"r mücadele tutturan '.\facar 
Toıh. netkede tuş olmaktan 
kurtuldu \'C Osman Kambur 
mil abakayı ittifakla kazandı. 

73 kilo: 

Bu sikleıte Türk Bekir Bil· 
ke ilk güre~ini Rus v. Bala
yııdze i'e yaptı. ~ıüsabakayı 
ıtti rakla Rus güreşçi si kazan
dı. 

79 kilo: 

ismet Atlı ilk güreşini ~fa· 
car Ciorci Gürik ile yaptı. 
Baştan sonuna kadar Mkiın 
bir mtlsabaka yapan İsmet 
Atlı net icede güreşi ittifakla 
kauındı . 

87 kilo: 

retle dünkü güreşlerdeki mağ ~ 59 kilo: 
hibiyetimiz iki olmuştur. 

Alır: 

Türk İr!an Atan ağır sik· 
lelte ilk müsabakasını !l.facar 
Novoıni Noevini'ye karşı yap 
mısıır. Güreş başıan nihaye. 
ti.ne kadar İrfan Atan'ın hnki 
miyeti altında geçmi5, Macar 
birkaç defa tuş olmak duru
muna düşmüştür. Neıicede lr 
fan Atan müsabakayı Htif:ık 
la kaı.anmıstır. 

Bu suretle dün yapı'an mü· 
t;abakadn Tiirk güre3çilerl i· 
k;si tuş, üçU ittifakla olmak 
i.izere beş gnlibiyet temin Pi· 
miş, iki sik!cıtc de ittifakla 
mağlfıp olmu~lardır. 

Dün yapılan diğer 

güreşler 
5Z kiloda: 

h •iyeçi (İran) Osmar Bleb
le'yi (Arjantin) ittifakla, 
Şozo Sasahara (Japon> Ger 

hardt Fuglein'i (Alman) tuş 
la, 11 dakika 34 saniyede. 

Geza HofCman (.'.\!acar) J. 
Armitt'i (Yenı Zelanda) tuş
la. 7 dakika 30 saniyede. 

G. Garrard (Avustralya) 

,\(ırda l\facar ra:.ihini ittifakla 
mağlup eden İrfan Atan 

Rice'i <Amerika) san he.sa· 
biyle, (2-1). 

Hüseyin Akba~ (Türk) Ba· 

:ııustafa Dağıstanlı <Türki
ye) V. Guiauiaze (Rugya) ya 
6 dakika 03 saniyede tuşla 
galip. 

Tauno Jaskari <Finlandiya) 
F. Flannery <Avu~ ıralya) ya 
9 dakika 38 ~a.niyede tuşla ga 
lip. 

K. Yonemori (.Japonya) 
Jack Ro~e (Birleşik Amerika) 
ya galip. 

Lajos Pencze C\facari tan) 
K. D. Ruby (Yeni ZelAnda) 
ya 47 §aniycde tu~la galiP'. 

Yakubi <fran) Flerontino 
Real <FilipLrı> S dakikada tuş 
la gal ip. 

62 kilo: 

S. Sashara (Japonya) Ger· 
hnrd Fuglein (Almanya) ya 
ı ı dakika 34 saniyede tuşla 
gelip. 

R. Gerrard CAnıstralya) M. 
I\'apilay <Filipin ı a 6 dakika 
30 saniyede tufa "alip. 

Bayram s :t (Türk) güreş 
yapmadan kur'a ile turu at· 
!at mıştır. 

67 kiloda: 

Roger Bielle CFrarua) . Ta
naquin'i (FitipLn) 2 dakikada 
tuşla. 
Şigeru Kawano Kawan (~ıı

pon) F.rkki Penttila'yı ( Fın) 
ekseriyetle. 

• • Eilod& Fiıılıııdi.,alı rakibini t9 saniyede tuşla mal:liıp eden JEiseyin Aı.'baı buudan enelki 
bir mü.sabibda 

Bu siklette de bizden Adi! 
,\tan · ilk güreşinde Rus A. 
Englas ile karşılaşmıştır. Çok 
çetin geçen bu müsabaka ne 
tiresinde Adil Atan güreşi il 
tıfakla keybetmi.ıir. Bu ıu· 

Mansueto :N'apilay'ı <Filipin
ler) tu,ıa, 6 dakika 30 sani
yede. 

.M. ~lusa~vili (Rus) Alla11 
silio Fabila'n (Fin!Andi)a> 
tu~la, 59 saniyede. ' 

Osman Kambur (Türk> Gyu 
la Toth'u (.'.\lacar) itıifakl•· 

" 



-------,- -------------------------- VATAN 

~r dört · /D.P. Meclis Grupu.bugün toplantı yapıyor 
~Y' ı ' ld CBası 1 iaddel 1 dcceğı tahmin olunmaktadır, 

esır a f " bugünku ihti!Ulara mc.}- işçılerin beyannames! . 
-. 'Bası 1 • • dan \erici hiıdıselere mlinı , Ankara, 22 (THA) - Turkı.}c 

~!lıt(if k tncı ıtel olacak hUküm'er getirilmesinin ı çı Scndikalan Konfedcras~onu 
lııi •• 1uPtrba e d ate5i a~- tu·siye olunacafı kU\"\etle tah- bugl.ın bır b0 yannamc :)a.}ınla- <Bası ı ltıcıdcl 
~ leını/ ındaki 1- min edilmektedir. mıştır. Bu beyannamede önü- ıliğerlerinln zararına olarak ge· 
"+drı. hraıa ı~ın kaptanı Demokrat Parti meclis gru. mUı:dckı iUnlerde i:an edilecek ınisinl ~ urütmenln kolayını Jıu-

ır. n ıkları bıl- pu yarın saat 15 de toplanacak olan .} eni hukfımet faaliyet prog ıurnr. l'nıuıni 
1
;urette dum:ını: 

~~ltlltilerin· ve Başbakan Adnan · ..\Ienderes ramınd:ı Türk işçisinin arzuları ha.\3dan istifoıle eden, ticııreti 
14:ak oı~~ çoğ~ ~a~- program uz.erinde geniş izahat nı ıeşk~l eden aşağıda~i husus- korsanlık \C nırgıınculuk li"'k-
~•lıı ıeııı·ş ~akat Jul \'crecekt r. !arın ıtıbara alınması ıstenmck- linde yıı rüten, hileli ~ollaıd:ın 

ıoı •n }'ak~ıa' ııı:o la~'- Demokrat Parti meclis grupu tcdi~·: . . j dışarıda bırnkılmış dö\ izlerle 
a.,. aske . nmıs -;e idare heyeti bu sabah toplanmış Halen faalıyet ve muhtarıycı 1 ,·e~a karaborsadan listıi kaıı:ııı 

\' ttınek [
1 

mUret.te· \e mec is komis,·onlarından e· sahaları pasıf \'C m~hdut bul ~- &Ckilde çekilen ccnebı ııar.ıla
lıı jı.Yette Ç~n ~t.mıye çılecck adayları ıesbıt cımi tir. nan scndıkaların inkışaf et~esı: 1 rı~ le memlekete haşıbos tarzda 

'-itan \ 0 elsızle ha Bütçe k'lm· yonu ba ka.nlığına ne imklın verecek demokra!ık nı lük eş:)a sokan. )ıizde bin l .. ir 
~tıı b r taktum b_otu Kenan Yılmaz ad?Y göst~r·lmi ıama tıygun ~anunla~ı~ ':azotu· eden, gelir \ergisi bakımıııd.:ın 
\' ltıtıisini ~ netıce- ı 'r. c. H. P. r mıllet\·ckıllerin· ma ı, gre\' müessesesının ıhdası, kirlarnıı gorunmcı bir hale ge-
ios~v ak Urt.armış den Sencr Somuncuoğlu re hak \C kanunların tanınma~ı. • tirmenin )Olunu bulan adamlar 

t;ı. lır, Batık ~rlnı . de Nuri Sertoğlu biltçe komisyo- 1936 da çıkarılmış olan I~ ~a , ardır. 
~·rı \'u çl gemıle- nuna, bağımsız.lardll..11 Hikmet nununun temel bulduğu o gunun Eğer son zamanlarda J\ıneri
t leea,~os a\• kara- Ba)ur da Dısıwleri komis)onu- hfıdi elcrhle bueünkü inkişaflar kaya ~olıınııı düsıııi15 bir adam· 

;a 
1111

ilerdir ze uğradık- )ona ada,• gbsterilmemistir. arasında beliren muazza~ far~- sanız ,e oradaki cş)n fi)atı hak. 
~liu d~ · ismet İnönü hiç b'r kimis- Jarı kar~ılastırmıık suretı~le gu- kında bir fikriniz \Dr a; Ueyoğ-
• ıı~eıı or~ . Yu:oslav )'Ona aday gösterimemlstir. nümilı:ün ekonomik, sosya.ı \'e ıu caddesinin ('amckiinlarındaki 

'd d n ııake'ı{nı açıklama D P k . idari şartlanna uH:un tadıl ve lıikı. eşyn) a şrjylc bir b.ıkınız, 
h tlerıııı ı_nakamlara · · ongresı ıli.velerin )apıtması. Bunları n Aıııcrikadahi fi)ntların 
~llıeıı bı1dirmiştır. Ankara. 22. (~nka) - D. P. . i şçi _küt~esinin sosyal c'!1niye· 15. 20 nıi line ııtıldığını ,e alı~·ı 
~btoaı hAdf eden Ro- ,enel merkezı Şeker Ba)·ramını tıne aıt hızme.t 'e J.)1esultyet er bulduğunu ihrclle tenıaşn edı

d.tr av büyuk 1 1 ._ milteakıp toplanacatı anlaşılan deruhte eden l,çi Siı:ortaları Ku ıı iz. 
ı• ettığ. gib Be.iç 

1 bliylık kongre haıırlıklarıle rne& rumunun seçimle v::ızifelendiri- Sonra crıılcıindc )Üz lira ile 
~ e Cisine d 

1 

1 c grat gul bulunmaktadır. Öğrendiğimi lecek bir ıdare he-vetine ve dev seyahate çıkan IJinlcrcc utan
~ erde b e cap e- ze r,:ore, D.P. :ene} idare kurulu lelin primlere iştiraki. daş, hariçte binlerce lira sarfc-

lıııat v uluııması hu muhtemel olarak önümüz.deki sa Bilhassa mahdut ı;:elirli işçile- eliyorlar \ e hinterce lir:ı kıyme-
tlen erın4ur. Ayrı- Iı top'anıp •Büyük Kongre• nin rln bu;ünkü ha.}at ııartlan mu- tinde eş)a ile nıcmtekde clıinii,r,1 1

tlnden bir me- aktedileceği yeri ve tarihi ile vacehesinde emni)·etini sağlaya yorlar. ı:u da olağan sa) ı lıyor. 
t e IÖrUşmek il gündemini tespit edecektir. D. cak otomatik ücret a)arlama, ar Elçabukluğunun sırları üzerinde 
a l cind . • ze- P. ccnel idare krulunun bÜl ilk ıırma 'c esastı işleyen asgari üc kafa ını l oran kim cıcr )ok. 

erıJınesı de kongrenin toplanma tarihini 13 ret milesscsclerınin meydana gc N ice r\, nıpa nıemlehel i boy le 
~ ~~ a 20 haziran olarak _t:spit e· tirilmesi 'e i.letilmcsi. b:ı ıbo de\ irJer gcçirrat tir. 

Fakat dına\1 cJe almak sııretiy-

~ 1 • k t '" IDog\Ju Pakı'sfan le neticede. herŞC)C çnıc bul. ıı erın a 1 mu5tur. lfücle de bazı esa'>ll 1cıl· 
"tft CBaşı l inc·i ıt c'ı birlerle i~lcri ıHızeltmck Pl'kal.i 
~esi acık.landı zerine kabınesini kurmuştu . Faz m ümkündür. Purlizliı taı·.ınar1 

., lulhak'ın merkezi hükümeıle mcmlekcttc.l\i iktısadi harekrt 

~ttııt11 <Bq1 ı incide) 
II.ıııa11 llılktarı: 10.262.063 

~ 414-& n seçıııen mıktarı: 9.095.617 

~ ıı lsbcu: r. 88 63 1" . o ' 
lllikt çıtııde Parti ada.} ları ile bağımsız: ara oy \"C· 

ı a1 neı ı:un zu •ı L. - U ı:un U.$11 T.L. - 3 ı:un ıı 'I.L. ıon kelimeden 
raı!a bthrr ı.eııme için h er ı;Un :?O kuruJ alınır. ı 

SATJJ.IK İKi DAİREI.İ Be· 
tonarme. astımlılara şifalı. bos. 

DOKTOR Ç1P Hl 1' _ Cılt. Saç, Çamlıca Bulgurlu ::\hiscllAta~ı ı 
Zührevi :\Iütehassıs1. Beyo.ıtıu 15. 

Pos ı a Sokak Telefon. 43353. \'E:ııi'İK ,\PID.\ BİRİ'.'ICİ kat 

OOKTO'/lLAR 

-~-~------

Dr. ,\ Eİl\IEI.EK _ Cilt ve Zilh· 600 m2 betonarme depo kira-
1 lıktır. Telefon: 13370. re\ i Hastalıklar Mütehassısı. Be 

yoğlu, İsliklfil Cad. 407, Tel: 
41406. 

DAllİI,İ\ E l\l T EllASSISI 
l\JAHP E\'KElt - Elektrokar
d. oğram Cumartesi öğleden 

sonra hastalara meccanen ba
kılır. Harbi.} e HıılAskargaıı 
No. 82. 

~Ml. K 
BOGAZ, YAH~T MAR~ARA 
kı) ısında 6 • 8 ~a•ak odalı ve 
konforlu kiralık köşkü olanla
rın O • l!! arası 8-136-1 No. ya 
telefon etmeleri. 

SUADİ\'EDE TELEFO~Lll 
müstakil bir ev möbleli veya 
möblesiz kiralıktır. 

Müracaat: 52603. 

EUEl\'KÖl 'DE TAM 1\0!\'FOR· 
LU satılık \ 'illA. felefon. tı205ı 
Saat 14 - 19 

- - ---
36 A \1 \ 'ADE İLE 1-'Alzs tz. 
Bosıancı ile Kartal arasında 
,bahçe:"i evlere müsa ı ucuz fiat 
la arsalar saııhğa çıkarılmı~tır. 
Satış yeri: Bostancı Tramvay 
durağı. fınn )'anı 538: te:efon 
52812. 

~ 
l~TİBAH ÇAllAŞIR Fabrika
şında yıkanan çamaşırlar ev 
kadınının zc\"kidir. Ferikoy 
81268 

ARMOXİK, AKORDiON 
Gramofon alınır, satılır. E lffel 
Radyo Evi, Galata Yilksekkal
dırım 25 

iŞ ARAYANLAR 
GÜ:URt K. BAXKA, KAMBiı'O, 
naklıy:ıt ve pasaport i~lerı.ni 1 
lakip edebilecek bir genç i& a
nmaktadır. Her türlü referans 
\'ercbi ir. P. K. 904 İstanbul. 
Telefon 24956. 

1 
İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 

Kıtaat llnnları 
A;:ığıda cıns 'e mıktan yaulı sebze kapa:ı zarfla 10 lıaıi

ran 195-l per~embe saat ll'dc Sarıkamış As. Sa. A t. Ko da o.
tın alınacaktır Şartnamesi komisyonda görtiiür. T. Fasulye ile 
domates, pa tlıcan ire kab:ık. T. Biber ile bamya üç ayrı talibe 
ve)a fasul~a. domates. bamya ayrı oathcan. kabak, bi
ber .olmak üz.ere iki a~ rı talibe ihale edilebilir. Teklif 
mektup:11rının ihale saatinden bir saat e\•vcline kadar komis
l ona 'erilmesi. ~ ~•rtı. •rı \c aralarındaki nisbet: 

1
rtiai.' 5.313.659 

~ ~ lfu 3.193.471 
<ö 58,42 
<ö !:15,11 
<ö 5,28 
'ö 0.56 

temas etmeden bir Dı5İŞ1eri Ba hacmine ııisbctlc hı~ 1 .J1 ır. l';ı. 
kanlığı kurması Karaşi resmi kat deHını eden lhmııl, J,arabor· 
rnahfillerı nrle hayret uyandır- ı;a fi)a!Iıırının ııarammı ölçü s.ı· 
mışıır. Bu mahfiller tef~irdc 

1 

~ ılınasına sebep olu:> ııı-, para 
bulunmakı&n mdilik çlkin 'yro kı)nıeti fikri tanıanıı)le haksız 
:ar. Jo'azlulhak'ın .Başbakan Meh bir şekilde altıi t olu~oı._ P::ıha. 
met Ali ile görüşmek üzere bul lılı.k ~lalga ı. hızı bo)hu:ı:ı artmak 
akşam Kara i~e J:elmesi bekle- sııretıylc \atandaşı uzur:ıuz \C Cın•i 
nlyor. w endişeli bir hale soku or. ~ :i\lıkta rı Brdell G. Teminatı 

•ttıaı: et P .. rt!si: 480.249 

50.935 
910 

56.393 

31 
s 

'ö 0,01 

Türk - Pa kistan m üzakereleri Bizde fenalık şuradadır: Tan-
Ve Doğu Pakistandaki durum dm rol ıı oynamak mes'uli~ etini 

Ankara 22 (Fransızca l stan- taiı.}an Ticaret Vekaletinin kacl
bul) - Doğu Pakisıanda olmak rosu za.> ıftır. nl~e _ı..ıynıctli _ıh· 
tizere ikı.nci b 'r Dı işleri Ba· tısas unsurları hukunıel \azırc
kanlı t ıhdas cdıldıi?ine dair lcı inilen a)rılmı , hu~usı tirarct 
ıgelen haber Ankarada en- sa~alarıııa d~ğılmışlaı:clır. \'ckô. 
di e U\andırmı tır. ııB i- klııı ıııekanızması, bılha sa bu 

Taze fasuı~ a 
Domates 
Patlıcan 
Taze kabak 
Taze bıber 
Taze bam)a 

Ton 

44 
44 
44 
24 

8 
2 

L i r a L i r a 

15400 1155 
13200 990 
11000 825 
4800 360 
2800 211) 
1400 105 

48600 3645 
(l-H~-6377 ) 

kinC'i Bakanlığın Karaşiden bir l üzı'!en iııtızamlı 'e siir'ntli bir 
parça farklı dıs nolıtıka t akıp ~ckilıtc işliy<'mi.> or. i\laliyc Ye 
etmesinden korkuluyor. JTind:s 'fiC'aret \'ekaletleriniıı tek ~'l'l> · 
tana daha z'yadc <ıbi olan. Gii he. h_ııl!-"ıle hareket ~tıııc~ ı •. ll·ay 

ne) Doğıı .\ s) a, C n ve Birıııan 1 dt ıgı ııaıclc ar~d~lı;! 1 •1>.1 r~t 1!1Ç As lht ~ ac itin a a1:ıda ) eri \'C' mıktarı yazılı :? parti 
\adan "elen rere.>a.nlara daha de t.~nı.ıııı degıldır. Tıcaıe 'e- sıgır eti h izalarında )azılı ı::l.·n \C saatlerde kapalı zarf.a E· 
l·~ ade maruz bulunan Doğu Pa kiilct ı, ılıırus! ııs 'e ticaı et aıl? 111 Uizıjt As. ·a. Al. Ko da satın alınacaktır :)artnameler kom·s
kı~tanın Batı)a daha az day:ı· lurını .mu .ı\lr "' )aıdııno d'.:>e )onda {:Örulur. TckH mektuplarının ihale saatınden bir saat 
nan. daha tarafsız bir i) a set telakkı c·tnıEk, onl.ırl:ı elanı 31 :ık en e ' ne kadar kQmis~ ona \'erilmesi. 

* 

takip edeceğ · h ' ,ı me\'cut ıu r. o~lını atmak .}olunu tu~maga da . 
~u tıakdırde me:t:~l'Zı hükumet hır turlu k~ı-ar uı mi) or •• la• e hm llikdarı .:Eedeli G. Tcnıiıı:ıtı İhale gıin 'e 

saati ef ndım ın, n tmrhlııi• Nirı s:ı lıa nııl;ıkı ktu;ıı );.ıı: ~uıun~ttyti.ri &Ton J.!ra J.lra 
n e ne ol ,.3 , 1 ~oıuhı or \,ıkit \akit <;ııttırtttf Wllf!IM~1'4,l\lll!-L-~~QP.:~--------......::....;___..:..:.:. ___ ......:.... __ _ 
Dogu P.oki.,tand:ı k nri bır dogu' uı \ c lıo\ _ır k.ıı.ıı l.ırı rr( E ıizıg 180 243 000 13400 8 6/ 954 11 

Dı 1 IC'ri nak:ıııl ğı kuru im 1 .ılııı.ık l.ızıııı "t: 1\ or. B ngöl 140 189.000 10200 8/ 6/ 954 10.30 
Pak ~tan Ba bakanı 'le Dı ı 1~ ı:ı•n ":IZPtı:c ı ~ıfatı le ık •I. (1471-6476) 
1 i Bakanının Aııkaı 3~ :ı ~ apac:ık .\ n~aı ''.' a guli) 0111111. Or_:ıılakl 
laıı se\ ahate 15 eiiıı kala o' u· \llll) rtı g~'.111) ornm. llnııçtr_kl 
)Or. Doğu Pakistandaki ruhi ş.\ ~laıı. goıdrn geçıınwk ıçı_ıı 
hlılet o zamıına kadar merult:ı- genı. ~ıı.utlnr bıılu~orum .. I') 

ketin çoğunluğuna dayanan tek ~lem ı~ı~ ın nıe11 llJllarını~ ,ık:ı , 
bir dış poiıtika takibi teının ) elteıını ıı.c b.o ı .~ıo l d!_nlı}ttrııı:·· 
t!dilmezse •r urk _ J>akictan u;-ı :ruk~r!ıla ılcrı urduğuıı_ı t~· ıı_kı t 
ıakereleri üzerinde tes'rini gıh \ e ~ ı ka)ctlcrc rağmen nıkhı~ım, 

* Asallıda cins ve mıktarı l azılı muhte' lf malzeme hizaların 
da yaz.ıh gtin \'e saat:crde kapalı z.arfla İzmit Dz;. As. Sa. Al. 
Ko '. da satın alınacaktır. Şartnameler kJmisyonda ve ö~leden 
enet Ankara, İst. L\•, A. illin kısmında görültlr. Teklif mek
tuplarının ihale !!Ün \'e saatinden bır saat cn·eline kadar ko
misyona \erilm~i" 

terecckt' r Bir nıenııeı,et dıh ası diye lı uı.u-
1 • metçr ciddı urette ele ıılınmak Cins 'e nıiktan Durum inceleniyor Ecılell 

Lira 
G. Tt"minah ihale glin \'e 

Saati Kara ı, 22 (AA) _ Bu sabah şartu l<', hcrşel c çar bulunarıı-
Karıı!iide e~alet hUkiımctleri şef ğına \C nıen:ut ıkıntıların hii
leri ara ır.da b r konferans ter- kumt!tin umumı 1~ başarma imci-
. ı k le d Ada j retine ni betle kuçıık kaldığına 
ııp o unara · , l!eçen r e , m ı inanı;> orunı. 
sana) ı bolrc. ınde 'ukubu.an a· J .,. ·t 1 • t'kn, d · ı 

k h k . .. • D ull un mc c e, m ı "' C\rın 
~a !anma are ·ctı uzerınc o-• t 1 n p h"k' r ı 

hluhte'if kuturda 
_!!.01.Q_K" pirinç çubuk 
12 adet boya ptisklırtme 
tabancası 

J,ıra 

52065 __ ..;:3....:8~;;.;-3~,2..:5 ___ 7_6_.9_54_~15 

19800_~...;1.::.48;;.;5;.;..'-----.;~l~0._6_.9~54.;_~16 

,_ 

"Harikulade bir uçuş 
. .. arhk benim için yalnız 

THE RAINBOW 
mevzubahis 
olabilir!" 

Pao Aml'rİcıın'ın ı;nk r.ııJ~t 
""ren Turı•r &Jc:rlen, cı.c
~ı-lı b ... a p'>lı:ulu~u iı;ıo )C' 
u; hir ıııukı•mmelı\4't ınh• 
rıdır. 1 lı,. H.ııııho" ılc ıe\a. 
lıur eııı~ıuıı: zauı•'l· a~atıda· 
lı l'aıı Aım·rır.ııo'a ıouo6uır 
ıl.Ht•l .. r ı , ı lJ\C u•·rct o demo
dcu elde eJcnıiuı;r.; 

• Yeni" Super • 6,, Clippııf dn 
ucakları 

• Daha muterı ııvvl sefer 
• Nefıli yemekler; ıımrln lzıı 

amade bar servısı 
• BılyUk, yumuşak koltulı.lır 
• Emsalsiz uçuş tecrubesl 
e Yardımınıza lıaw 411 Şube 
~ .. >ııh.ıı Aceııı .. oııe \C~a r.a 
Auıerilau Lurulanuı uıuna 
c.ı.ıı c:diuıı:: 

' ISTANBUL: Galatasaray: Yenlçarfı 20, 
Tel. 41219-40~22 P. K. 2074 

ANKARA: Ankua Palas Otell 
Tel . 13681 

OONY ANIN EN TECROBELİ HAVA YOLLARI 

PllN ifil ER/CAN 

............................... , 
FUAT YİR~tİBESOGLU 

.> 

MOESSESESI 
24/ 5 954 Paz~e·ı .,unu &.}ın nıQştcrilerimizın hizme

. ir" amade olar:ık 'ç: nı:ıktad ı r. 
Adre : Su tanahnıl"t Dıunyolu Cad. No. 152. Tel: 22292 

. 
TEKNf SYEN ALINACAK 

l\Ialatya 7. ci Yurtiçi Bölge K. l\lerkcz ln~aat \'c Emlıi1c 
l\IUdurluğündc ist bdam ed 1 mek üzere 825 lira a) lık ÜC· 
retlı b r yüksek mühendis ,·eya in~aat Teknisj eni alınacak· 
tır İstekli erın c.n geç 31 5/954 ak amma kadar gerekli 
bel"l'lerıle biri kıe Malat)a 7. Yurtıti Btilge kumand3nlığına 
.müracaatları. İsten· en bel"cler \ e lüzumlu malümat öğleden 
en eı tsı . L'" A. İlan lnsmLnda gôrUllır. 0467-6471 > 

~ 4,63 «-O 5,28 
ro 0,56 
~ 0,01 
"c o 62 

ğu Paklsıanda hlisıl olan durum . amanı :ı):ın • • 11 ~me ın 11 

incelenmı tir. Toptanlı~ a Doğu 1 ' e tıcare~ <!ı'i' al:ınnı on plana 
Pakistan B:ışbak:ını rı~ aset et· a lma ıncla .' e esaslı çareler. ara· 

-2850 Kg. 1-5 mm. ka· 
lınlıkta bezli 13stik ................................. 

· 1 t d h ı fct ha~ mağı kenclıne dert edinme ınde-
mtş 'e top an ı a mu a c " . b' d t ı 
k d h b ı tur dır. Hu :) ol ır efa ulu ursa, 
·anı a azır u unmuş • .. ·· 1 k b ttUğ'' -

le;:.:\.::.h~a--~----~18..:3..;;.Hl. _1411.- 10.6 954 l 5 
5 ton bl'yaz üstüpü 16500 1238.- 10.6.954 15.30 

<6321-1422/1425> 
P.akistan kabine in ın ele bu ak gozunıuzc e ço · 11 ·u umuz * 

f •· l"d b' 1 1 tı ·apa zo rl ııklıırııı ne kacl:ır kolay hal k 
1 

• k k k dd . şam e\'ıta il e ır op an ) 1 1 b 1 ~ k d ' Aşağıda cins 'c mı ·tarı raı~ ı 'ı: rrce · 'e ~ a ·aca ma r•ı 
rak Do"u Pakıstan b•d "ısclerı'ni ça_rl' eı ne :ııı anaeıııt_ıııa ·en ı- 1 · d ti d H d A S • ' ı· d 

~ •; ~~ 
~e şehir işleri için bir li d llL,ıla rın a )'azılı g.•n ' 'e s:ı .:ı er e oş ere s. a. ,., • \J. a 

l:i d . ,.. b'' r 'lmckte· mıı ılc hayret edc:ceğı r.. 
gdı'rz. en geçırcce6ı 1 c ırı Ahmet Emin YALMAN kapa'ı z rf~a satın alınacaktır Şartn~ıneler komis~ onda 

. ~~~!antı yapıldı İngilf ere -Fransa 
ı görülür. Tek if mektupların.n ıha le saatinderı bir saat e\\ e ı.1e 

Rusya'nın yeni nota 1 ~::;; ko::::~~: "::~~::sı. 
Verdig\Ji bildiriliyor 1 

Ton Lir a 
OclJ11 3000 150 000 

20 80,000 

ı .. :~ıı~ lltld•) rnas1 1 incide) 
ı~ (!'il 2 b " )aptlacaktır. , . . . 111 · • d b' k 
11.~ e p 1 !:Un- Vali et tanzim s:ıt ~!arına e· c;ırmışlır. E yıl Jç•n e ır ço 
., ~lıı. 11•rıJday8n hemm;~et \'erılmesi. seyy;r sa- ımühanlar. geçirdik. Bu arada_ ma ı ı l:ıcid e) 

Ko~un ctı 

G. Teminatı İhale gün \e saati 
Lira 

Si50 
6000 

. 
l 7 haı.iran 954 15 

15,30 ~ t tıı, Unlardan tıcının ıürült:isü ile milC':ıdele c- s•z!e_r ve b zlcr atalarımızda~ tı;_ kinin mlımkun olduğu bildirilmi 

1 
tı ~- 'l'. ı ı di mesı \'C Be) otlu CaC:des inin \'lil u~ cttığı~ız adıı lcl ve hurr0ı_ tır Rusya bu seneki fuarda bu-

l>.' r.rofr darcsi• sen ar esnaftan kurtarıiması i• yet ıdeallcrı Uğrunda 0'!1UZ SU i Stırctte bÜ) lık bir paviyOl1 - ----- ---------- ----- ----
."d t\ltııı~ını &oı- çln ilıılilere rlirek~iflcr \Crmis· ~u~a. mücadele ettık ve ıdea_ııe- :waptıracağı gıbı 1500 metre kare 1 Elekfrı'k Mu" hendisı' a[ '·nacak 

17 haziran .1154 
(6562 - 1492/1493) 

~ı.1 ~lı ltılıdGr tir r.mızın zafere uıa~masını sagl .ı- tutarında açık sahada csya tcs - 1 
lıı\.."'Utt il ' ta ~o· · cı.k. Do tluk anlaşmamızın ikiP· hır cdeecktır. BCJ\· 1 elı 1>'e fu:ıı·a I lstanbul Sular idaresinden: -~~ ... ) ,111varı _ ci yarım asra girdıği ~u günde. ıştmık edccrk dr\ lctlerln Sil.} ı:.ı 

i 270 B~~azıt Kuran Kursu b'rliğımızin gelerek nesıller bo- on altı)J bulmustur. 1 
~11'1ıır bın li· ; unca hergün bir:ıı daha l}!ı~- Tütiın \e sıgara i çiler! sendı· İdaremizin T"ı ko. TC'~bleri Amir.iği \aıifcsıni jfa edecek 

'll t 
1 

ly ~ .\kredi- D ..., , , \•etlener"İ\ dr.rnnı etmes,ııi hepi· ka ~ı dun saat 13 30 da toplana- tecrtibeli b:r Yiik. ek I: IPktrık ::IIUhendlsi alınac:ıktır. Bılhas a 
, ~~ \'~o~:a Be· ernegının ın,z candan t.em.f'~ni etm.ckteyız. rak He ıkta~ Yaprak - Ttitiln ) ukse.k te\Cltiird" trcrübcsi olması şayanı arzudur. Aylı le Uc-

a b aı r,11 ~letıne Uzun yıll:ırbırbırınc rakıp olan lşc;i eri Sendıka sı ile bir eşmek ret 750. _ Liradır. A) rıc:ı prim \'C ikramiye ödenir, lojman \'C" 

~~'t.~1 
icia kadar Dag\J ıttıg\J 1 'ıla" nlar tarihlerım.izın şan \'~ ş~refini t~s ıııese!rslnı göriı şnıüşlerdir. Nt- r:!ir. 

~ ". tır. :! idare 1'11 eden ııııan \'C azmııı canlı - ticede her iki ~endıka ıdare he- . 
"'· c. "' Taliplerin 'es ika arilr. bir av zarfında Bcyo~lu isi ikliı l cad-d it lth · • · 'l' <Bası ı incide) fadcsi ol[ln hakıkatler ve idcııl- yelinın 30 nıayı ta toplan .. rak ~ 

~ ~~ t, ~~\200o ~Muhterem Dmdas. Dernek ku •:' uğı·unda. hızmet etmekte de· bu Işın incclennıcslne kanr ve- de::ı 1''ransız c;ıkmsı:ınd .. ı;:ı .Mudürhiğilmlizc müı·acaat.a~~52ı:ı, 
'llıııt lıırı tle cuı- ruluc:undan bu yana kı bir yıl vı1_m_e_d_e_ce_ğ_ı_z_ .. ______ __ r_il_m_ı~_l_ir_. ____ ______ ·--------------------
~ t~ 1\ad,:~- ıçınde • ayni yardımla~ ~ariç - -

.. ,,lıt ll\ırat u0
Y 29.000 lira sağJanabtlmı tır. BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ ... 

• "t *dıı nı Yurdun her tarafından nkıp 
"i ~n ~il ttn· gelen bu fakir hafız talebe ade· 

tıı 'tııı~ ~S co
1
n ha di nıce , üıler ifadesindedir. Ye· 

llt( de b I!, 1956 ~n nıelerini, giymelerini bannakla· 
'tıı; e h111lıbah a nnı temin etmek ve insanca 

de , •ılaııac ç~ .YPa~tmak derneğimizin buıtin· 
~ '- Ilı tdece~~ kti ~elir ku\•\·etinln pek fistündt 

~\1: ıı-11 dır. Bun':ırın memlekete faydalı 
·~~ ~li ~ n 1' F:l U birer unsur halınde her bakımdan 

~ ıııu ıe~Urokra:. ııhhalli olarak meydana &elebil· S:" d~ru ııı edil~ r.-e ı erı dernc~e azıı oluşuııuua 
-._" ~ ~ka 11den 1 • \e her hangi fa ıı be,.abınızdan 
~ '•tt *tıı / hraıs .Yard ım edişinizle mtimkündUr. 
~~· ~*<le erııın,,:~ Ehlı taahhUt kAtıdın lütfunuz 

~lıtı i 11 ''ası•a. 1• doldurarak po!ıtaya tevdi et· 
~i~lır 1 al ınına ınenizl se,gi ile saygı ile rica e-
.tİ~ · lf ın Yap~ t'criz. 
et ~ıı~~ ~tlı-l•na~ Kur'an Kurslaının 

b r 11111\ht•r· Yarotm Demeli 
te ,j1 •taıı '.ıu: Bu illnla ber.ıber bir de De.-

1 hraJı nege giriş beyaLnamesi daııtıl
ı:tııktadır. 

..... 4 saat ara .ile aUndo 3 adet alınabillr.,J 

T elelon değişikliği : 

Avukat EKREM ONUR'un 
yeni telefon numara51 

« .2a39} » olarak değiştirilmijt'ir. 
Adre : Bahtekapı t.Tnn:m 5i1lorıa Han • ·o: 610. 

Mühendis Alınacak 
Toprak mahsulleri ofisi gene l müdürlüğünden 

Muhtelıf 1Ş,}erıc11m1zdc ~eniden insa edtlecck re ık silola· 
rın kontrol le~kilatı merkez. 'c şantJ)C kadrolarında ileretlı \ e 
l C\ mi> eli bl:ırak çah~tı~,;mak uzere ınsaat, nıakıne \'e elektrik 
) ılk<ck mlihendls ' .. miiherdislerıne ıhti~aç 'ardır. 

i · tckli o':ınların ce,·ckli \esaık ile t:mum l\hldurluğtlmüz. Fen 
İşleri ?ılüdtlrlıiğlin~ miı::ıcı.atları. (6569) 

~------~--

İltlveı11i:deki bııl11ıacaııın 
lıalledil11ıis se li 
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VATA H 23 • 5 ' 

Ağııc iş erJe\le·yol inşaalın~a en iyi iş görecek lasti~ 
~------------------------------------------------,_.-.ıı.._..__ __________ _ 

iliW·~~~~~~~~=E~~~ 
23 - 5 - ıo:;.ı - PAZAR 

A NJ\ ~RA 
I! 28 Açılı., Ye program. 
&.30 M. S A}arı haberler u b.a

\""a raporu 
I! 4l Paur &abahı melodlle.rl. 
ll.20 a) Corelll Sarnbanda Olı::, 

Bodlnert bı ITea: Ya:rıı uzlar 
için ları,:o, c) GemlıUant: 
Sol minör konçutoru ~O&· 
sodan bir k~ım. 

I! ~.. Sevim Tan Uret. 
ıı S Salon orlteatnı.51 

J0.10 Kadın ses ve aaz toıııuıucu. 
JO 30 DoCu hanları 
10 45 Saat nde blldlr!le et. 
l ı 00 Daldan dala 
il 20 Bchl:re Akao1. 
ll 40 Pazar &Aeçl 
12 10 Mker saati 
12 30 Yurttan ıes • r 
13.00 ?J s A 'llrı Ye hı berter. 
13 15 \'tal dan~ pı!ltları. 
13.30 Ö le ı;a rtesl 
13 tl B ddy coıe trl~u. 
H 00 Hava raooru aı.:~m pro.,:a• 

mı \e kapanış. 

*** tS ~ ~tı l! Ye ııroı:ram 
l7 O Orhan 5 4 ener n arkad~arı 
17 30 llad o ile Inı;ı.ı.ı:c:e 

l" 45 iner Ma'tur ru 1). 

18 30 Kemıı.I Kııraautrrnuınoaıu -
Mus ata OC<"r aunaz'C1a1.& be· 
raber t r .aıu. 

ıa 15 :'!evim Erdi 
JD 00 J s A1uı Ye ha!>ulcr. 
1:115 Ta.rl. ten bir yaprat 
1!1.20 aı Gole Pcrter· Melodiler. b) 

Ouarnıc ı: Brezilya dana •• c) 
Lmt d ı A6k rtıraıı c ı Men 
Koak Melc;uıma. 

19 4J rkı d :ne lerl. 
2D 15 Rld)O ı;aaetesl. 

20 30 Y.taa ıpo:- ha'>crlcrt. 
:.:o 35 I te ın <:L altm 
21 4l Plak albtım.ı 
22.00 Caz ve dam 
22 30 Blı:ct • Arl~lcnnr ı ı•ı 
22 ·~ M 8 ,\yan \e httberıcr. 
23 00 Pro:ram u k.\pan~ 

bl \:\BUi. 
10 S7 Açı 14 •e pro;ram 
11 00 Bclcdı> c raı:ınoııunııan 

len İatanbul Brlrdı:re.sı 
acrvatuarı koruıcrı 

13 00 Haberler. 
13 15 Saz c erleri fNubar ı ü:ra7 

ve Fent Ar .anı;lll. 
13 30 Ro:v Mar in orke.stra11. 
13 43 ~an)e A ı. 
14 I~ Dıı.ns tt cı mUzıtı. 
14 40 Mehmet Alı Erdem 
l~ 00 Hant rlWar Ll.'<>l•L'e ~lal· 

kovul ve Gorhard \\ entıaud 1 
H 20 Ltltr Günert. 
13 43 l nutulmaran film melodlle

rl 
16 00 Hıaan Tun, Te Cemtıe Cev

her. 
16 U O ın>• Rad o unronl orkest 

1 

• rala.rı ·ku::ey baıı Al~n rııd 
yosu aen tonl orkestraları i. 
dare eden Hanı Schmldt -
l tJ'stcdt aı Lud'l<lg un Be· 
etho•en B yUlı: f'll;; •Si be· 
n ol ma ~br• Op 133 !) ı Paul 
Hlndcmı 11· C M, •on We· 
brr·ın T~mlrrl u utne ıeıı
f nloe me•amorrozıar. 

J cıo 1'adlr H lkıı t r•uıha. 
ı, G ne Amerika dan dan~ 

ı Mııntıel Acune orkeat 

•A= 
: I~ F.ad o ı:a t•t ı. 

2:ı 'lO Me hat Pars. 
:o .&O \"eni buluşlar 1 
2100 Sehlrde bu ha ' ta 
::ıı U A Zamboltllı ve ar.tada$!&rı 
21 O Spor habrrlrrt 
21 45 t.:d •oloları Şerif Muhittin 

Taıı:an •. 
2l 00 n ın a hllı.AJrlr.rlnden Ornd: 

ıer 
22 IO oınır ı ı ıı•eı.ıuı < rw.: mu-

ılktsll. 
:ı 45 Haberler 
23 oo Prwramıar 
23 05 Oüzel ie.,ıer - ;;Uzel melodi• 

ıu 
2 Danı m!lzl~ 
24 00 Kapan 

inıin 
I! .58 i\ ıl!A >e pro~ram 
ıı oo ııunuu 8 rtan 
ıı 30 lzmlrde ı:eçen haf a 
g 40 G ı ıtslerden ~r~ı.ar rur. 

m all;lall 
10 00 Kadın d nlt\ lclltr lçtn. 
10 15 MUZ kle tebessüm 
ıo 30 i a ıı rurıc muıttıs 
10.45 Dı .rmı ' YazırıC:hı. 
ı ı 15 ılızıtıı bir blki:l't 
11 30 Kerlır t.erl 
12 00 Yayuı,n •r'n•ı ..... 
14 !l!I ,., ıl·ş 

15 oo Saıbe K ı:orulları 

BOL Vİ TAM İ NLİ 

Doktorlar ... ve sizler için 

otografın f y a ı 

Fotoı :RAF SA\I l :'\DE, <lokı or · ıii lı er k ii l oz nık 'ala rı · 

nı tı>~hi~ t"tnıck ~:l )"l"~İ\ it> · halkrn gn~ ııa ro n tgenı · 

ni üratli \r. " " i l..t i .. acl i ~f'k ilde rc .. lıı t cılehi l ı r ..• 
H' bi1 lt"re lııı lw;:t• ı i :i lt•t ııı k ii kiınd •• n ~i:ik ii lu p 

atılmuına arıJun _ctler. 

Tıp. m otıf'i/, ilım, ınrıogı ıaha• rııfa ı.ıt d• t'e oıı '' trtltl.:ı ta•6 ~,tı 
llJJjtllflJı foıoıra/. ıtıın l't ctmıg:tın ııtı/aıitıı ıçın eolıımc ıaılır 

KODAK ( NEAR EAST) ine 
lıtanbuı, Beyooıu, Tünel. Ensiz sokak. No. 3 

l.5.20 B•tlıca ıırosramtarın ta lı:.dt
aıı. 

ıs 25 De Pala: ispanvol ıarkıları 
~yleyen• AnA l\Iarta lrtarte 

l~ 4 Radyo mandolin toplulutu 
ti! 15 Piyano 11• h a tlf muzu:. 
111.30 Pıı~ar kons~.rı ITOrt mı.atı:.I• 

ıl) 

17 13 On;aJdo Borcas Tan;;o or· 
keıı.traa.ı. 

17 O aı arasaır· Uı;e ı:ıerwelı•n 
b) \\ elıer. Va l dant. 

iT 43 P.adro yurt tUrtUlerı ıtoroıu 

18 15 nansede.lm. 
ıg 40 Ba vra m 'ı.raeı. 

ıcı 00 Haberler. 
19 15 in •esaz (Fıtrıhte.ı:ıı n ehı:ıt.z 

1AtlU 

20 00 Chopln • i m promtu ()p. &I 
20 05 F.advo - ı ı>or. 

20 ıs Radyo ~· rte.al 
2c; :ıo 5 in ıçın aeçUk (Türt m:ı· 

ılli:isl/. 

21 00 ınııt d nyaa.ndan bahe:ler 
21 10 \kordeonıa harı: m ızlk. 1 

21 20 SAion orkestraları; • ha' !! ı 
müzik. 1 

2110 O Jn hnalım. j 
21 JS Yarınki proı:ram. 

- Saym Devlet Memurlarına,-, 
Mağazamız Peşinatsız Peşin Fiatına 

6 Taksitle Satış Yapmaktadır. 
Her ne\'i kadın \"C erkek ;ııünlü kunıa~ları, çocuk ve 

bu) tikler için ham E l,B lSF. çe~ıtleri 

K R~~MÜRSEL 
MENSUCAT FABRiKALARI 

SATIŞ MA~AZASI 

Su tanhamam İkineiVakıf Han altında 

CİMENTO 
..> 

İTHAL malı çimento:arıınıı "elınistir. 
Adı es: Mersin Uray Caddesi N o. 71. Telefon: 1327. 

22 oo Güler o:ı:zeç t. 
22 30 Tarının aonu. ................................... , ........................................................ . 

A Ni 
f 

5 

Son lıtirak tarihi 

24 . Mayıs PAZARTESi 

•• 

GUN lKl KEŞlD 
YIS İ K R A 1'1 İ "l' ESİ 

00 ALTI 
ve 

iKRAMiYESi 

• 

Ç•kllit 
~ 

31 . Mayıı • Pazartesi 
f"l 

100 A. L T 1N~ 1 

HER 100 LiRAYA BiR KUR'A NUMARAS' 

~ .. } ., ...... 
- ~.. -:.-~ 

işinize en elverişli olan lastiği intihap ede· 
bilirseniz masraflarınızı ehemmiyetli mık· 
tarlarda kısabilirsiniz. Bu hususta en fazla 
tecrübesi olana, en sağlamını yapmak için 
hiç bir fedakarlıkdan çekinmeyen GOOD
YEAR Fabrikasına emniyet edebilirsiniz. 
Herkesin itimadını kazanması sayesinde 
bugün dünyanın her bir tarafında diğer 
bütün markalardan fazla yük Goodyear las· 

' .. 
HER. 1$E GORE 
AYRI . MODEL 
GOOOVEAR 

,,,ı -, • 

~---~ - -· ·~ 
-~ _ ... 

. ~ .. ~ I - ... ------.. . .. 
- -· bİ' 

tikleri ile taşınmaktadır. Dünyada htrar•~ 
Fabrika'dan daha fazı~· lastik >'t

0
od·' 

daha fazla tecrübe kazanmış olan l rf rııO' 
year Fabrikası aynı eb'addan mu.hte~ 

0
1,r' 

dellerde de lastik imal etmektedır. u ~ye 
dan işinize en uygun olanını size tJsırıd• 
için lstanbulda Taksim Bahçesi k•tııtt'" 
T ATKO Şirketindeki mütehassıs ar 
müracaat ediniz. 

.. ' -. 
lA~r/61 

Nor,,.ıl l 11tıktorl 
Hud ~oc k L cg 
Mod ı lt ' lhl k 

' ull• n•n o u1111 

611 Uktrlı,111 1 111 • '" •O •• i t ler için 

Merkez Bayii: TATKO Otomobil Llıtik ve 

Makine Ticareti T. A. Ş. 
Beyoğlu, Taksim Bahçesi karşısında 

Telefon : 82240 • 87419 - \.Telg. adr. TATKO 

Memleketin her bir tarafında . GOODYEAR bayileri ı 

Fiatlar : 

ı . Mevki 1850 T.L. 

il. Mevkı 1200· 1500 T.L. 

il. Ekonomik 975 T.L. 

Turislık Mevki 725 T.l. 

Bu yaz Akdenız gezılerırıe çok 

rağbet var. Tarsus. tıklım tıklım 

g ıttı. 

Yer bulam ıyanlar üzülmesın ler. 

D. P. 

Eminonü llçes ı 

A k d e n ı z seyahatle rının en 

güze lın ı te rtıp etti. 
-~-== .. :_-:zr _-
-:_ _~ -.a~-~-ııı. 

Denizcilik Banka.~ıntn Lab IS T/.. ,\'RlJ/, GH!ı!ISJ*!"A 
geniı &11lonları,•giızel vr. feralı kım•araları. n"/i.~ -
gemeklr.ri ı ıe neşeli cıızı ile seyahatırıızırı u1111fR· 

mıvacağınız hatıralaruıı ayrı bir zevk kataca~k~t~ır;·~~~~~~ 

- Her türl u müracaat ve bılet satış yeri -- TURKTURIZM SEYAHAT ACENTESi = -- lıtanbul llahçekapı, Celllbey Han 44 = -= Tepebatı Metrutlyet Cad. No, 50 ( lngllız ureyı a<ra ı J - . 
... 

Tel . 22305 - Telgr. ATILQAN lıtanbul ... 
- Telefon : 42305 Telg.: T0RKTURIZM - lstanbul = - ------ ---

Bakırköy eski Barutha:ıede 30000 nüfusllık kuçiık şehir kuruluyor. Baruthane kar,ısın
da ve LO~DRA ASFALTI iı zerindc yen iden parsellediğimız \C şımdbc kııdar satılan ar· 
sala.rın fe \•kinde \e tam LO~DRr\ ASFALTI üzerindeki ar~aıarımızı )arınkı pazar ~unun· 
den it ı baren satı~a arzcdeccğimizi sayın mii~terilcrimiı.e iftıh a rla müjdelerız. 

BAHÇELi FERAH EVLER ARSALAR! MÜESSESESi 
l\larpuççular Büyük Şi~eci ilan 18 -19 Telefon : 25919 

Rıı .. ıı,, c:1nt n .;.~ ı ı •" """~r hPr caat l:ın.,ınrlıı ? otoblis Reyııııt n·c:c; Mektebinden kalkacakur. 

t 
.. 



başka bir <·aı e) e ba rnı m 1ı 
dır l ç t.ıne uwl'c.ı meşt> ,o. 
nıurunü alıp çaclır ı,:ıbi bırb•ri 
ne ~·atmak lazımdır. Yalnız kô 
mıırun birı mar~ık o'ursa kı ır 
ıınaların bereketi artar, çor1Jk 
ıkiı doğar Şayet hu u:ıu ('r 
fa) da \<erıııez:se, ~·ocuğu olıııı 
yan kadının, ıışurc gunü imanı 

Misafir - Ah cicim, çok çok mersi, bilemeuin nasıl eğlendik ! .. -Husevının atının altından geç· DEM İ H rı: ıwc 
mcsi Hwrndır. Bu serer, 7 3i <a:ıu~ı ~ nı; 
da çocuk doğar. E~cr gene de 
bır netice ha ıl olmazsa bana Konıünı t P.ıı tı ıne Bağlı ık 
"C irsınıı.. Rır muska yaz.ar, ışı Deı ere-ıııı \r<ı ıırma l\o. 
daha .ağlama bağ anı. Ana- mı ~onu Ba·kanı. Prag şelı-
dın mı kızını? .. Hazır sırası gel rinde Çcko lo\ak' lı bır ,,.. 
mışken unları da ızc hatıria- tanda 1 sor uya çckı) or<l . ı''Ç l it.Eni~ ÇIRlLÇlPl . \1\ 

kıl om trc ot ede . • 
:\rld 11 h ç 1 tıfınl 

da 
bozmıı-

E\ • h ı 'oru:n dcdı. 
l'al\:ıt sahra burnk dı)e dc

ırmcktcn 'c:ııı:eçccc-.. ac 

ta~ ım IHınılle, kadının )a tıf:ı·, Yolda~! Eğer hır mı!~ on AKIBl::ll DOLA :ııı ş 
ııın a!tına so~an konursa, ka· BiR ili LZ.\liET 

rubll'n o :sa,dı. ne; )ap:ırdın"• ı· .ıgı,tcre'de ıhracata buyU.- Mozambık lı hır asker kıta- o'n•" .;ı.I 
dın do 'ur urken sancı ~c.kmLZ. I Tabii, yarısını partiye , e- •• E" 
K d d h h t d ır. oncm ,·erılmesı. a.~ağıdakı· siyle bırlıkte Lızbon'da 

a ının a :ı ra a Oı:;urması rirdım. o• ı d ! k • · · b d a a t ne benzer fırka arın do11ması· bulunu• ordu. Bır "•in ızı .il } ~s ~ ı n a mütte ı lttrı11 
ıçın asueun a P Ç Ha yır - •l\lukenımel~ Egcr ıki e\ın 6 " eo 
ıııak liııımciır. Yeni doğmuş •. 0 • na yol açmıştır: olarak kışladan çıktı ve z bır cephesıni ti)arP.~ f'den 

~ ol a}dı ne yapardın?n G E h F cuğun odasıııa muska ı bırı.ıi Bırini mulıafaıa eder. Ö'ı! Genç bır koca doğumc\ inin sonra tevkif edı dı S•ıcu o- eneraJ ısen o ver. ransıı 
sokmamalıdır. Çocuk hastala- ko ·ıdosıunu, heyecan içinde. kakta çırı'rıp'ak do. -m ktı Gener li de Lattrc'a: 

kini de' 'ete hedi)c ederdım • k Lfıkin askerı m:ıhkl'.,.1 !>" , n F t. b' nır. Hastalı ı gc~·irmek. için •Aferin' PeKı. P ıki çıft arşınlıyordu. Bir hastaba ıcı • ... ran z a .. er crının ter ı· 
hiç pirinç değmemiş bir tasla a,•akk:ıbın ol Jldı, ne yapar- ~anına laklaştı. tine karar \erdı, ç "lı ıı n \(' inı gorr gore. 'm mkiler 
çocuğa dışi cşe~ın siltıinü içir- dın?• Tebrik cderım• dedi, cKa- kağıdıııda: Sl\I) do 'I ın tıa• dr kaba'ıktan \azgeçme e ba~ 
mck liızımdır. Çocu:unu İ:.tan- Sorgu) a çekı e:-ı adamın •ıı~ rınız ucuz doğurdu. !\ur topu musaadc edildı i ) .ı~ lı! d.. l dı ar. dıyordu. 
buldak ddunya;,a gketirfmekd' ık":.lbe- tuğunu goren Blş!rnn ~inır· gıbı uç tane kızınız oldu. Liıt GÜSEŞ n,\Şl l'A O s•rada, bir Amerikan as-
~en ·:ı ın, wer ·eze en ı a - lendı: !en benimle beraber gelip kız- \'URMCŞ kerı oda)a daldı \e Eısenho-
rıstanınfuın bir gut koılarıp , Yoldas,. clcdı, • t le iki sua- ların bırinı seçinız.• \Hr'e· 
kırk gün başında t:ı~ını .. 'ıdır. lime çok guzel ccv plır ' r- .\dam: BU~ak Sahra'yı baştan ba~a "Hev, lke'n drdi l'Yarım 

Yeni doğmuş çocnk ıırın kun din - bu sefer nıçın trreddııt ·Seçmek ıni?» dı~e sordu. kateden asfaltta ı eril' en saat lç:in rıp'lnl kullanmama 
dağına, ramazan ayın n on ru- edı\01 un'?• Xıçın bir tanesını sccbor b k f 1 mu aad" eder mı ın?n 
nıasında 40 dıkislı hır bez a • Adam: ır amyon şo o u, ma o u " 

:>anı: n !ferine gomünüz. _ Biliriz, tab i! Dedi. nuı:.- çocuğu nazaı d rn korıır. muııum? • bır adamın kumun tıze ınde Fran ız Generalı bu lAuba· 
Buhı •• k su) unu pencereden Bırkaç çaresi \ardır. Eğer ka- !.;ğcr çocuk geceleri '.orku:yM· •Çunku• dedi. Ei· m H•n llastabalncı: ko~tuğunu gordü K~m)ol J ı ık ka sı ında hayretten do· 

dı arı) n dlikcnin 7.ıhniııc, se~ · dm yirmi beş yaşım.lan aşagı sa , c altını kırletıyo:-s.ı ba~•na rublem ~ok, hıç bır zaman ıki • Yenı ihracat kanunu'la g1i· durdurup, ses'endı· na ka mı ı. Eı enhowcr ı::ü· 
tanın ha) alı )er eşir. Bu .cıi i e ona, kocasının papucu~ a •Czerhkkara 1• surmek ıcap e~c sahıp o mel\ c ımı da re dedı .• çocuk arın bm Eiı •Arkadaş. :Xere)e ko U)Ol'· lüm ı)erck ona dondli: 
bi bedbahtlar' aptcst bozarken Hamıdı)e suyu ıçirmek Iaı.ıın- eder. Kızamıı;:a tutulan çocu- bı ıyorum: amm:ı " l"k n ıkı de kalacak, dığer ikisinin. sun boy e?• Bakın. ı::oru~or musunuzı> 
apteı;anc ta ıııda kendi ıe- d.r . .Su~un içine bır:ıı: karahi- ğun başucuna kırnııLı pestcmal çıft avakkabı)a hrııı s ıhıo,nı. •Yuzeceğim de. d~nıze doğ dedi. Bır vıJ evvel olsa~dı 
ımlcnni gorurler. Bır ise bcr atınca, do"acak çocuk pch- a ı ll'Sa, hasta ık çarçabuk "e· hem de her ikıs.nc de ihtha- döviz temini için ihıaç edil· ru ko~uyorum.• nıu aade ı teme~ı ak'ına ge. 

b lamad:ın once bir kere hap Jıvan gıbl 0 ur. Eğer e\'li k$· çer. Kocasından boş du,nıek 
1 

cım '.ır!• mcsı gercki~or » •Yahu, deniz bur :ıan 8()0 t rmedcn cıp'ı alır gıderdi • 
şran k~·e o ten derh~ vaz dın ~rmi b~ten yukarı i ~ <De\amı ~a: 4 Sü: 7 del ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

eçme'. el r ~ ı d c.Ia hapşırır a r.,;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;,;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;~;; · :;;;;;;;;;~;:;=::====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;•--;;, 
l'a tgıôer. 'Üç defa hapsı-1 1 -

~~s: .. :.ız~~~ıı~:~ g~~~c~~;ıra! E~ffi5W.-7J 
karın agrı ı çeker. Beş defa ---
hap~ırırsa karı ı boş düscr. • 
Gun ka,uştuktnn sonra oka· YENi PARLAYAN 
ğa çıkan çocuklann, ölünceye • 
kadar destur derneğe dilleri BiR YILDIZ ·. 
dönmc7.. 1ncır agacının dıb'ne 
ı c)en. c\ladının miırliv\etini • 
gorcmediği gıbi, 7.ihn nln ya· ELAINE STEWART 
rısı.nı da z.ayı eder. Geceleri 
av nala bakanın kanı sulanır. 
Çirkefe tukUı menin cl!zası 
ana ınk'sannı almakla birdir. 

Tırnağını ) 'yen, babasının 
mirasını ~ b emcz. Cenaze cı
ka.n c\de oda supilrülmez. Sü 
piıriıHir e öliınün gözyaşı din· 
mez. Böyle evlere hamile ka· 
dın sokulmaz. Çunkü kadının 
doğacak çocuğu sarılık o•ur. 
Gccclcl ın de tur demeden küp 
tc.n su alanın kızı Yahudi ile 
e\ lenır. Geceleri kuyudan su 
çekem. Muharrem·n ilk lıarta
sında kulu anası kapar. Boş 
~alınccık saJJanırsa, çocuğun 
:kar.nı ağırır, ağ'aması dinmeı. 
r,ohusa kadını ~atak odasında 
.} alnız bırakmak asla do~u de 
ğ'Jd r . .Mutlaka yanına bir sil· 
pıirgc koymak lazımdır. Ev i· 
çindc makası açık bırakanın 
~uzu b r dah:ı gulmcz. Parmak 
çatlatmaktan 7.inhar ıçtınap 
ed niz. Çunku parmak ~atlatır
ken şey tan da te bih çekme.;!e 
ba lar. Şe~ lana ıesbih çektir· 
mek a la ca z değildir. Vapur· 
da iken fırtına çıkarsa ters e
zan okumak Jaı.ımdır, fırtına 
dıner. Sabahları isine giden 
adam kat'a iki kadının arasın
dan geçmemelidir. İşınde be· 
rcket kalmaz. Geceleri uyur
ke.ıı. pantalonu yatağın baş u· 

1 

cuna koymak, kunduralan a· 
yak ucuna bırakmak clzemcrr. 
Yoksa "ecele) ın odayı cinler 
basar 'c pantalona cin silril· 
nursc o pantalonu kC?.zapltya
rak bir seh inin dibine göm· 
mek lfizımdrr. Gözde arpacık 
çıkınca. cerahntın üstüne fiç 
amentü okuyarak p·r'nç ta
nesın' slirmek. hastalığı geçi· 
rir Pilav .} erken pirinç tane· 
sın· )ere döken cehennemde 
kirp klerıyle top.ar. Güneş ka 
vu tuktan sonra ap•csane'l"c 
taze )umurta kıran kadının 
çocuğu erkek olur. 

•Canım Hoca• bunları an
latırken. odadaki kadınlar da 
eııo kulağ yJc onu dinliyorlar· 
dı. Emek'; tabur imamı ~e· 
kerıyya Efendinin ortanca kı 
ıı Hascne. ba ôrtıi unü düz.et. 
terek hoca:o,a döndü. Ezile bli 
Ztile: f 

- Hoca efendi. dt?dl. Çocu· 
ı?u olmıyan evli kadı.nlar içın 1 
bır bild'ğiniz ''ar mı acap• 

Canım Hoca ıe,,bihinı da ı 
ha hızlı ~akıı·datarak: 

I 

Kaplan ııo~ tu nı a) o~iyle plaj eg lcnc·e lerinr slınıliılcn hazırlanıvor. 

yandaki su tunlarda zarıf 'e 
drsış·k polda iki rc:.mını 

goı·dugunıiı Elain<? tewar!, 
Californıa e~ıılctınde~ı Unıver
site oğrencılert tar:ıfından: 

·Kutuphanedc kar ı:nızda deıs 
çalışmasını en fazla aau adı
ğımıı kız• olar:ık seçı mi tır. 
ııcnuı 22 ya ında olan Eleınc 
~tcwaı t, Lise'den nıeıun o'duk 
tan sonra, ilk okul öğretmeni 
olmağ:ı hazırlanı)ordu. Fakat 
1\1. G. 1\1. stüdyosunun bır ·is· 
tid.ıl 3\CISı• i e tanıştı VP. ken 
dı ınc tekhf edilen parlak kon
tratı reddedemedi. Bôyle'ikle 
genç kızın ha:,atı tamamen de- / 
g.şmis oldu . 
Elalne :::ıtewart Ho'IV'\\ ood'un 

Clark Gable. Robert Ta)lor ve 
J:ınırs Stcwart gibi en tanın
mış 'erkek yıldıılarıyle arka ar 
ka\'a fılm'er çevirmistir. Şim:11-
ık ınci derecede roller O\

nll\ or. fakat Rita Haywonh ve 
va· A\3 Gardener'in şöhretine 
~rışeccğı gunler yakındır. 
* .Amerikada sınema yıldız

lığı b:ıı.en kumar oynamağa 
benzer. Yıl'ardır hep t-as rol
ler oynamış artlstle"in bir, 
ikı kotü fılm çe\'lrdlkten sonra 
i bulamadıkları vlikı olduğu 
gibi. bazen de bir figUranın 
ansızın mcshur olduğu g!Sru
Hlr. l\lcse:fi Edward Purdom, 
bu.odan birkaç ay evveline ka• 
dar Hollywood'daki bınlercc 
önemsiz""figürandan birıydi. 

Bır garajın üzerinde tek O· 

dada karısiyle birlikte gayet 
mfitevazi bir ömlir cıürliyordu. 
O sıralarda, Iarlon Brando 
bir sinır buhrnnı l:'P,.;rerek «:'ılı 
sırlı AdarnD filmindeki rn'ünil 
tcrketlı. Bazı beklenmedik te
sadıi!lcr netıresinde Fox sir
ketl bu rolil Edward Purdom'a 
verdi. 

Üç buutlu ve renkli olarak 
çevrilen bu bilyilk film tamam
lanarak gösterilmeğe baslanmıs 
ve bilhassa Purdom'un oyunu 
çok beğenılmlştlr. 
* flckey Spillanı> atılı nolis 

\'<' rı1~cera rom:ını 'ııı:ırrnın 

Rrn Hlrıvim .. ad'ı "'l!D, nı ge· 
cen erde filme alınm•ştı Şim
di de Spillane'in .uzun BeklP.
yişo adlı başka bir romanın
dan mulhem 0 1arak bir film 
çevri miştir Filmde baş rolü 
Anthony Qulnn canlandırmak
tadır. maine Stewart, incecik ' ilcudu nun guzelliğl ile cöıe çarpar. 



-!~------------~------------------------------------------

Paınuklu ve 
Bas .. alleaya.~in 
Güzel elbiseler 

Pamuklu bum;ıla rdan günduı l'lbi eleri bu ene ht'r 
memlrl.ellı t ok modadır. 

Yaz me\' imi içln pamuklu kuma tnn ıarır gece tul~· 
ıetleri ya!)ı.lız. 

Saçlar1n 
Sı 

Saç kadının en ı:üıel s.ı:.U· 
dur. ister kısa olsun ıster u
zun ister san ı ter kumral 'e 
Si) h olsun aç kadının e:ı kıy 
met 1 bir UZ\udur Sur!• ı da
ima sıhhıtlı, parla, \ie g lıe 
ki mı ı için iyi \e r. >k fırça· 
'amalıdır. Fırçalaır:h saçları 
aynı zamanda c!o tcmııle:- Gtın 
delık toz'ar ~e kirlPr f rça n-

esinde gldeı ilir Snç diplerın 
deki tabıi ifrazat 'e .1t ar. da 
fırça ile saçların her toırefına 
dağılarak on'arı parlatır. \C 
) unıuşatır <Saç.ar bır l.:ıç cı:ıs
tır kuru o'an saçları s ': ı' yı 
kamamak laz.ımdır. YrC!ı saç
ar daha sık ~ıkınır. K•ı, u saç
ları ara sıra .}ağlama·., dip!e· 
rlni masaj ) apmak v~ bilhas
sa fena cin sabunla yıkama· 
mak icap eder. Dunı'aına ıı
yuna sirke \C)'a lımo:ı koymJ· 
'ıdLr. Saçları yumurta:ıı.1 ~r.!·ı· 
sıle de yıkamakta fayda \'ar
dır. Saçın miktarına göre dört 
den ekiı yum.urlaya l.:ıdar kul 
lanılabllir. 

Saçların uçları çata• i e bun
ları kesmek yağlamak sıcak ve 
ıs' ak havlu) a sarmak ve hasıl 
saçlara bakmak ldzımdır. 

P ermanant yapanlar bunu 
fazla kU\'\et'i yapmamalıdır 
.açlar çok knırcık olursa iyi • 
taranma7. ve guze' görünmez. 
Pcrmenantı daha sık yapıp da-
ha az km·vetli yapmakta fayda 
vardır. Saç modası me~·sime gö 
re değişir. Hangi tarz saç moda 
ise göze gi.ıze' görünen odur. 
Kısa saç modası varken uzun 
ve omuzlara dökiik saçlar gü
zel durmaz 

Hem kendıne 'akışanı •Pt:· 
mek hem de modavı takip et
mek 7.evk sahıbı bır kadının bı 
lceeği bir şe~ d r. R.E.Y. 

Güne_şte iyice yanmak 
için yeşillik yemelidir 

Son zamanlarda bir klorofil 
modasıdır gıdlyor. A~ı7. \e ne-

1 

fc kokusuna kaışı d ş ,~ dış 1 
etlcrının sıhhatinı muhLfaı.a 
ıçın k'orofilin Iayd· arından 
bahsedılıyor. Klororı ın bir 
fayda ı daha \armış. O da cıl· 
din muntazam \ c guzel eki 1e 
)anma ına .}ardım cderın·~. 
Bır takım cı t hastalıklarının 
tcda\i ınde kul anı an kloro
fılln hır t"Ok derdr dc\'a o'du· 
ğu anlaşılı)or. Guneş banyosJ 
yapıldığı nıiıddet zarfında bol 
ye ı lik, çiy sebze ve .)'eşil mey 
\"e ) emek llzımdır. 

Ispanak. mnydanoı. marul. 
) esli salata en faz.la klorofilı 
olan madde erdir. 
Gıineşten yanma) anların da 

k orofili bol madde:cr yeme
lerinde fa)da vardır Çünkü 
klorofil kana kuwel \·erir. Yor 
gunluğu gıderır, a~abı teskın 
eder. R.J.;.Y. 

\ 
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ltalya'da sinemacıhk "bôJo~ 
bir inki$al gösteriyor 
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J '/ I • 

" , il • 
•• ,-, i ' • • 

I f ı ıl ~ I t t , 

• • 
' t • ,,, • 
• ı., ' f '- J r ' 

gınemacı:ık son rne erde dlin 
~anın bır çok memleketle· 

rinde gerılcmc kaydcttiğı ha -
de ltalyada seneden seneye bu· 
~!ık btr gelişme gostcrmektedir. 
Italyan Iılm tüd~ o.arı 19.53 se· 
nes•ndc 173 fılm ~C\'ırmeğc mu 
\'afCak olmuşlardır. B.ı mıkdar 
milyarlarca dolar sermaye yatı· 
T1 an Ho ly"'ood'ta bır sene i· 
dnde hnz.ırlanan filmlerin va
ı ısından daha fa7.ladır. ftaİ, a 
fılmcı'ik bakımından Auupa 
mem'eket eri içınde en ba ta 
ve Amerikııdan sonra bütün 
dunyadn ikincı gelmektedır. 

Sıncnıa ~c"ircılerinin savısı 
da İtal~ada ğıttikçe artm:ıkt:ı· 
<lır. Se;.ircı'er adedinın azalma· 
sı )Ü7.Undcn Birleş•k Amerika· 
da son altı sene uırfında be~ 
bin sinema salonu kapı arına 

k lıt takmak mecburiyetinde 
kaldığı halde 1938 enesinde 
4000 sineması bulunan İtalya· 
da buı:run bu mikdar 9300 e 
'ük e'mıştır. Hl38 senesinde 
335 milyondan ibaret nlan İtal 
yan sınema se\·ircilcrinin sa~ısı 
1953 de 780 000.000 u bulmuş 
\'e İta!~ an sinema salonları 90 
miıyar liret hasılat temin et· 
mi.tir. 

Roma, AHupan ın llotlvwood"u 
halin e gelmektedir 

İtalyan filmc•lık faaliyetleri, 
Romada bulunan Cinecitla 

i'e yine Roma civarında kuru· 
ıan di~er dört stUdyoda toplan 
maktadır. Sinema sanan ve 
sinema tekniğini öğreten dün· 
'anın en i~ i sinPmacı'ık mek· 
teplerinden biri Cıecitta sttidyo 
una bağlı bulunmaktadır. Ro· 

ma iklimi. sınemacı'ara senede 
250 gün çaltcma imkanı bahşet 
mektedir. Roma civarı mima
ri eserler \'e çe itli dekorlar 
bakımından fevka!Ade zengin· 
dır. Tarihi sahneler çevirmek 
içın stüdyoların cok ıııakları· 
na gıtmcden istenilen uhneleri 
bulmak kablldır. Rnma ~ehri. 
cevrılecck fi'm'e rde figilran· 
tık rolü )apac:ık eshas bulahil· 
me bakımından çok clverıcll· 
dir Ha1ktan bır roğu. kendi 
ehir'crindc rc\"l'ilen fil'lllrr · 

de. hiçbir bedel almadan firzi.l· 
rnn olmaktaıiır. İkinci dür\'ı 
s:l\·asınıfan sonr;ı "'vrıı,.., , Ri· 
~iklPt Hırsızları fi'ml İtalva
dn b'r anat röncJr.rı .. ı -l'l:dt;!::u 
nu ğöstermişti. S ın:-ı ~rııra 
İta'y:ınlar daha mükemmel • 
bir coğıı renkli nlr.ı:ıv liıe•c -
fılmlPr \'Bpma"ıı b~ ıadıla: 

Romııda ÇC'\ rı'Pn 'ilnı er ftııl· 
) n ha'kı ıarafııvlJn bd!'r il· 
dii!:i .ıı:ih; dum·a nha~~~ında ,ııı 

c·ok takdir olunuvordu. •Acı 
~irinçı \'e •Ann;. fi'rnlerını:ı 
lngirne rtı•hlaiJQrı fnnl't'"'e 
ve Amcrllcada cok tutuldu ve 
1tAnna • filmi ~en·orkta hası
lat rekorunu kırdı. 

İtal) anlar Roma stUdyoların· 
da çevırdıkleri filmlerde 

muvaffak olunca kendi ya· 
pacakları rilmlerde oynamak 
üzere hariçten yabancı yı'dır 
lar getirmeğe başladılar. !ta:. 
~an sintmacılıj.; şirketlerını bu 
harekete se\ kedcn sebep, ıta•· 

yan fılmlerine İta'ya haricinde 
müşteri bulmaktı. Çilnkti hal· 
yan sinemacıları bır çok\an
nın sinema~a filmde oynanan 
arfütiıı kabiliyeti \'C filmin 
mevıuunu tetkik ederek değıl 

de o fi mdc oynayan yı'dız.ın 
ismıne bakarak ı:ıttiklerini bi· 
liyorlardı. 

Bu ~ekılde işbirliği yapışı i· 
tal~ an sınemacılığı he:.a bına i· 
~ i netıeeler verdi. İtalyanlar 
Paramount. Warner gıbi büyük 
Amerikan sinema şirket eri, In· 
gılız \ e Fransız sınemacı'arı ıle 
~Ustereken filmler çevirdiltır 
~şbirliği genişleyince mese'c 
Italyan'arın hariç memleket · 
!erden yıldız getirmesi ile kal. 
madı. Yabancı mt.?m'eketler 
sinemacıları Romada \ eva kcn 
dl memleketlerinde ftaıvan 
yıldız.larına rol \ererek (ı'nı· 
ter çevirdı'er Paramounı ~:r

keti •Romada Tatil Günlor-• 
filminı Romayı merkez vııo~· 
rak çalışmak suretiy e me"rla· 
na getirdi. Warner şır~t>ll
aHelcn of T!'OY» filminde He· 
len ro'iınü Iıalyan yı'dızların · 
dan Ro sana Podc•ta'va verdi 
İtalvanlıırla İngıllzlerı~ müşte· 
reken cevirmlş oldukları • Ro· 
meo Ju yet• fı mindc birinci 
dereredcki rolleri İngilizll!r· 
den Laurencc Han·ey \e Susnn 
Shcntall tarafından o:ı:nanmak 
ta. rejtSörlliğii İtelvan Ca te -
!ani yapmaktadır. ·«Atılla the 
Hun• fi mi daha kozmopolit 
bır . manzara göstermektedır. 
Bır !tal) an rejisörü ile bir t
tal)an yıldızının bulunduğu bu 
filmde bir Amerıkan ,·1 1dıı.ı, 
Fransız ve Yunanl ı nktlirler. 
bır Alman balet irupu rol a:
mış! ardır. 

Fransız·~,. ~on b~~ sene lc!n· 
de çevird klerı film!l'rın sek· 
sP.ndtn favasını İtah-anlarla is 
birliği yaparak meydana ~e· 
tirmı,·erdlr. 

İtal) ada sanatkar holluğu 
İtalya. sanat kabil'yeti \·ük~P.k 

) ıldı~ prodüktör. rejisör 
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~tit:t'üR VE SANAT 
~ llTiKASI 

Ldı her h 'k• . 
'iiltfir u ummıı b r böylece geciklırılm'stir. Eğl-
~sı \ \c ~~·eı sanatl.ır tim ışler mızde oldugu gıbi, 

)lıı.''llıı.nd ardır. Değıl kül- külulr \e sanat polifkasında 
~\ ~ ÇağJ s s~\ ~ r) e da talihsizliğım iz, Eğ; t ım Ba-
,-....: ıo çı.n lıı1. ı hıımlt>ler kanlığının başına geçenler a
.... ~IJ tunda ol ı.1 ülk .. 'er- rasında Batı anlayısında bir 
~t 'I ardır l\inyı: ~el ~UT.C) kultür Ve sanat asığı. gerçek S: k sae ku•tJr p.:iııında bır aydın kisiliğ;ne sahip bir 
~· 1ara~ınış, ni~c ıi~·un ze- poliıika adamı bulunmamasıdır. 

.,. kUıtu/cıl~r yeti~ıı s. rn· Hele son yıllarda, Tevfik t•c
, Riiıuyıe gUııdelıl: bir ih- rı'nın temsil ettiği sanat \'C 

~lllarıa e b:ı.o:ıın b'nlH)I', kültür düşmanı zihniyet Güzel 
da~ Q l'e~e ''atandaşa sahip, Sanatlar Genel .i\Hldüriüğii nU 

lıııı.11. . en 1.isıun •brıım· bile ortadan kaldırmıştır., Sa-
ltı ~tri.ıı Ulket'.!rdc bi)P 1'ü- dece bu Genel MUdürlüğün or-
C..~llatıa Progr.ıınınd:ı ' gü- lad:ın, lüzumsuz bir \'arlıknııs 
, '@ ı. rın 0. 
• aatı Ulk r yeri \ ıırdır. ~ıb' .kaldırılmış olması bile 

tr il Pr eıer "M siyası Türk aydınına çok şey ifade 
!ı ~ Olursa 0ID"amıaı-ı ıncrlc- eder. 

14 !iade b 'cfi•turl! \C sarıa- Bugiln sanat alanında Batı-
lı gÖtü i~ dc(:~r Ye ~er ) a karşı gururla gösterebilc
Saııatı lur lluııun !rın ceğimiz ne Yar n, <De\•Jet o

'ct haı~r Umum Müdilr- perası. Tiyatrosu, Modem Ti-
~ fl •{tarı k G ·ızeı ~anııtlar :y aıro yayınlan. De\ let Rı;sinı 

li :r \'e 1 Urtıl•Jr. r.n !'eç- Scr.;::ileri) 1940 yılından beri 
~ d~ tları.ıı ~naı adamları bu başına Suut Kemal Yetkin, 

tt lopıulu aşı·ıa ı:c.tirı. T. Necil Kazım Akses gibi kül· 
d llı'1orın ğun ilgisi, sevgi- tur ve sanat adamlanmn ge

~ ,.~1arı ile us .. ~ibi, de\·let ıirildik:cri bu genel rnüdilrlü
ı ,1 Jaıııas 1 kuç{ık tiyatrola- ğün çalışma alanı içine giri
~ ~~ıtıda' rewn \ c cclc:b:. yordu. 
a~ ili g" Ve;ıı •icğ~rlt>rin Dar imkanlar, sınırlı sorum 
r llıda osıcr~bilnıe'ii, Kt;l Iuklarla çalıştığı halde Güzel 

'ete dul'ıtıageçnıi1t:ın ı;elen Sanatlar Genel .Müdürlüğü kı 
~111 e\ıksızın leni ~·eni sa zamanda bir çok Yerimli iş 
tt11te te~~·~·c·I t· runc!a, ler başarmıştı. Gc en Bakan· 
~t.ıı he "~!' ıııını,., el lann bu müdürlüğe daha ge-

ı...~ı:.tiı/. kotc1vlık sarı .. - mş yetkiler tanıYıp, imkanlar 
t."tt oq l'a 

21
' •ana•ı, tullü- \'C't'ip, onu.n çalışma sahasını 

al'dı~dınıı olmasa da, geni !etmeleri gerekirdi. Aksi 
'ttes·ııd top!•Jlukların ne bütün bu faaliyetler tanın
~ ~tbı1 e '!anlıiığını mu mak bl'e istenmedi. bir kaç 

•la•1 ecek olan Fran yıl önce bu müdurlük yok e-
~t' ltu·~·r .. Fransa öte· dildi. Düşünün ki milyonluk 
~. llıe tit unun. sanatı· b0r şeh ir olan lsıanbulda bir 
"'t l'cın., u k" 1t tur•u " m m ·un re~im ve heykel müzesi \'ardır, 
~ 01111; Yardımcı tcd- daıma kapalıdıT; 7aten içinde
~ ~ llıch:~. destcklemiı- \:i resimler, eserler de uzun 
!\:•tı l<'ran •eu ıamanında Jıllarcl:ın beri olduğu gibi dur 
~!~ .\iı=ıde sız Eııstıtftstı, maktadır. yeni hiç bir ilave 
~'tıb 11 1!1t ınlsi, bu !!ftzel yapılmaz. Resim sergilerinin 

ı ~lir. tı adıınıa:-ını., tes- pek çoğu ancak yabancı kon 
lııııan Ugün müessese- solosluklann salonlaTJnda açı
ilde b~u anJayı:. yüz labilir. Ressamı, heykelcisi, 

~ta' ao ·!indiği gibi, yazan, şairi, bestecisi toplu-
teS;j nuçlar ''ermiş· mun, Ustclik de henüz kültilr 

~.aoıı lJd nı v.~ edebiyat ve sa.nat ışığında gereğince 
~~ b'ttı· ~uzyıldır ye aydınlanmamış bir toplumun 
'~)eter tı ar&na sı- içine kayıtsızca dağıtılmıştır. 
\· darp Daha ı:eçcn Sanat, :kültür adamı hem dev
~ ~ <:uıe~ansız hUküme· Jetin. hem toplumun ilgisi:r.li

bardı. n:anatlar Ba- ği, kayıtsızlığı ile boğuşacnk, 
~ tı le Bakanlığın geçimini türlü yollardan sağ· 

\ ,~a Salt •binelcrde de lıy:ıcak. hem de Batıya eş b' r 
~d t~llleJı:~h~ı adıy'a zevk \'e anlayışta eser vere-
~ te ~ 1 dır. 1946 yı cek, kendini tanıtacaktır! E

ı:: büy~ raux ı.ribi ça- ~er bugün her şeye rağmen 
a~l•ııı.~1 it bir Yazarı- Tilrk sanatında bUyük bir 
~,Qluııu tı başına geti· canlılık. bir hareket varsjl, 
~t ~~~•d hatırlıyoruz. bu bir ikaç sanat fedaisLnln, 
~I ~ro~ ~akanlık tah ileri bir zevk ve anlnyış ön· 

'1a... ıle "a' . 
~ ~. '""'llar 1J " .ışan cüsünUn eseridir. Gelecekte 
~. 1':!ır. l>ı 'rnum Mü- de bu böyle bilinecektir. Gel-

"t t~· 1( Astik Sanat· m:ş geçmiş hükumetlerin, ba
biı • dört UtUphanclcr. kıınlann, Basbakanların Türk 
ltr ıııness asrı bölüme kültür ve sanat alanındaki 

"1anı~~enin başına gell,mcdc h;ç bir payı olma-
~ ır l! ının en seç dıfı söylenecektir. i~in acı ta 
~ \' 01

3
$ka lilkeler rnfı kültüre ve sanata en çok 

it fıtr:lt~rsa, duru- yakın olması gereken Eği· 
~ 1 olmadığı tim Bakanlığının bile hAIS bil 
1 ~ atıe~ tün bu canlılığa sırt Çe\•irme-

e etıeK . nberı ku- si, hiç bir koruyucu tedbir 
1 ~ htrr ·lllıZden bir alma:yı düşünmemesi ... Hükfı· 
~'-' 'Uar~ b.ir kOltür met adamlanmızın, milletvc
~'ı.. nlıtl'kası O) killerimizi.n külıür politikası

ı.,.~t,-llı l!a asan Ali nı benimsiyeceklcri günü 1>e.k 
tıı...~ J>~ kanlığı sı- llyoruz. Bunun için ilk yapıla-
"'tô t\-, ~ nında atılan cak şey, Eğitim Bakanlığının 
~~l\ııaı{11n \:e sanat kendi asli görevi olan bir a-
~"'!lı~!rtıarope~, klA- landa harekete geçmesidir. hk 

' '\) . t~at' onser- i~. herhalde Güzel Sanatlar 
\.~' lıbı nı~osu ve O- Genel Müdürlüğünü gen;ş yet 
ı..°''" d 

111f~b sbet işler kı:er. imkanlar Yererek kur
--~~. ~l ilerle- mak. bu teşkilAtın başına en 

ili~ 'bıirın °Ylına ge- seçme kültür adamlarını gc· 
ııı\>liru tdan ileri çirmektir. Hiç değilse bu ka 
?ie leli~ S elbette darcık bir ilgi bile gcçmi~te 

Ilı..~ :ı,~~~ ~~eye baş olduğu gibi, gelecekte de ıkar-
1~1 ~ın 'F.ğitim ~ılığını verecektir. Yarınki 
.. tıı~ ~"'larolan zihn'ı .. ~11 ~, 'k resimler Türkiyedc sanat en 

~~· ~ '>lcııı onusun. zengin bir çağını yaşal'ken 
, ~ ~llıık 11 ta tnüsbet is· gelmiş ı:eçmis hükumetlerin 
~:o~ n '\>u~an balta- ona karşı nasıl olup da bu ka 
~ ·-,. 11 'ksın t!ldcn son dar ilgisiz. habt?rsiz davran· 
'~\t~r çe:~tlerın km dıklannın sebebini kolay ko-

~·ıt lıı\ıa111 tı dUşrnan Jay anlıyamıyacaktır. Hiç de-
'~ ~ {1 1

ç ~ndan A· ğilse yarına karşı kendimizi 
~ ~n S~ ~indikleri kurtarmalıyız. Bu yalnız hil-
~ ~ t~ı ~~l u :ı:ihni- kılmet adanılarLDa değil. bll· 1 ~~~d1rıı.ı11şlllaları ıı:c tün aydınlara düşen bir vaıifc· 

te lelerı ınasa bile . 
re\ • h · dır. 

~ l y ~;, ~~; 
'-tıı. g 
a.~kl• Ylliyornıu&llm 
~.._11~rda, "tler, 
l' 
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Ôzdemir ASAF 

BIOGRAFI 
YAZMA SANATI 

Andre MAUROIS 
Andre Maurois, nıemleketiıııizde daha çok romanları sayesinde 
tanınmakla beraber, ileril.ı 11esillere herhalde blografıleri yii-
7.iindtn kalacakhr. :\lauroi!>'nin bu alandaki en ilgi çekki 
eserltri arasında: Sbelley, B)TOn, l>israeli. Edward \'U. ve 
Turgenev'in hayatl:ırı \al'dtr. ~on olarak 19°lıııc·u yüzyılın Fran
sız kadııı romancıo;ı C.ı-orge Sand'ın hayatı hakkında hazırladığı 
l'C •l.ella• adını \·erdiği eser geçen yıl yayınlanmıştır. Andre 
l\laurois 69 yaşındadU". Fran~ız Akademisi'ne mensuptur. 

B iograh )azmak bir .::.anattır - mek dirayetine sahip olmalıdır. 
portre ressamlı!?ına benzer. Elındeki malzemeyi elemek. i

Bıografi yaıarı, en litız bir ta· şınin en güı; tarafını teşkil e
rihçi gibi metodık bir usulle der. Mcktupl:ırın bir çoğu bas 
çalışmamalıdır, demek istemi- ınakalıp \ e sıkıcıdır. Fakat. bli 
)Orum, İlk işi, ele aldığı kisi i- zen de. hatıra defterinde önem 
le herhangi bir şekilde il;:ili o- s iz ı:ibi duran bir kaydın bir 
lan her ,eyi okumak olmalı- c·ümlc.sı, kişinin bütün şahsıye 
dır: o insan hakkında C\'\'cke tıııi aydınlaımağa yarayacak
yazılmış olan eserleri; ikin<'i tır - tıpkı bazen, ressamın en 
planı işgal edecek olan kim· sonda kattığı bir renk, bir port 
seferin hayatlarını; o çalf hıık- rede uzun zamandır yakalan
kıııda genci bilgi veren tar;h mağa çatışılan benzerliği an-
kitaplarıııı ve, tabii, biogr::ıfısi sızın verebileceği gibi. 
yazıl:ıcak kimsenin kendi ha· Esrrın planı, olayların scyri-
tıralarını ve eserlerıni ni takip etmelidir. Bir biogra-

Ondan sonra, çeşitli. vcs::ık fide aceleci olmak, mesela: •Bu 
kaynaklarını araştırması l!:Pl c· büyük devlet adamı urak bir 
kir. Genci kütüphaneler Ye hu- köyde doğmuştu ... • demek, da· 
susi koleksiyonlar, yayınla:ınıa ima hatalıdır Hiç bir bebek bü 
mış vesikalarla doludur. Geor- ) ilk bir devlet adamı degildır. 
ge Sand'ın hayatını incelerl:r:ı, Her ınsan hayaıın de\·relerini 
)azdığı mektupların bazılarının \e yönlcrıni sırası ı:e ldikı:c kes 
ona yazılan mektupların pe:C !eder. Bu keşiflerı eserin ko
çoğunun ''c hatıralannın da nusu ilerledikçe öğrenmeli> iı. 
bü.}ük bir kısmının hiç bı':r- Eğer tenakuza düşmüşse; si-
mediğini hayretle :ke~fetm ş· yasi vera diğer konularda. fi-
tim. Victor Hugo hakkında beş kirleri zamanla deği~tiy.se, o in 
>üz cilt yazılmış \"c ya.} ınlan- sanı biı de .sıra:ıiyle başka bas· 
mı~tır: orsa ki kendi evrak:ııın kıı cephelerden görebilmeliyiz. 
hiı: ortaya çıkarılmamış kı.~ını· Birçok bioı:rafilcr, yanrın e 
ları, bugilnc kadar ~·ayınlanan- le aldı~ı insana karşı müspet 
lardan çok daha kabarıktır. veya menfi şekildi' t:ırafgirl;k 

Vesika avcılığı harikulade ederek, o in~anı bir tek ~·ö'l-
bir spordur. MeselA. ö~re:ıirsi· dt'n - baştan haşa meziyetler· 
niz ki. yıllarca evvel ölmils bu- le ve yahut da kusurlarla dolu 
Junan filanca havan. Balzac'la olıırak. göstermeye çalısması 
uzun nıUddet mektuplaşmış; 13 :·üzünden, değerlerinden kay· 
kin bu mektupl:ırın asıllarını bctmişlerdir. Lakin en üstiln 
gören olmamıştır. Bu bayanın, insanlar bile hataya diişer!er. 
muhakkak ki vıırisleri vardı. On Bunları, körü körüne· örtbas et
lar (veya onların ahfadı), va- meğe kalkışan yazar, çizdi~i 
siretnameyi tasdik eden noter. portrenin gerÇcğe bcnzenıP i:ıi 
yahut onun halefi, yoluvla bu- önlemiş olur. nLelia. yayı:ılan 
lunabilir. Bazen de mektupta- dıkıan sonra bazı okurlarım: 
rın. o bayanın \'arisleri tarafın ,George Sand'ı ı:erçekıen ~ok 
dan bir kolt>ksiyon meraklısına cazibeli bir kadın olarak eıın-
verildlg!i, yahut satıldığı, orta- landırmışsınız• dediler. Hıç 
ya cıkar. de öyle ynpm:ıdım. K::ıdın as

l\Je ela. \'icıor llugo'yu ele 
alalım; onun hayatiyle ilgilen· 
nıiş olan her meraklı, ı:enç \'e 
giizct Madame Biard'a yazdığı 
ask mektuplarının. bu bayan 
tarafınd:ın, muziplik olsun di· 
ye Julictte Drouct'ye gönderil 
diğini bilir (Hugo'nun, ömrü 
boyunca dostu kalan Juliette 
Drouet o sırada kırk yaşların· 
daydı). Juliette, ne yapmıştı bu 
mektuplan? Öfkeyle yakmıştı 
belki de. ama se\·gili şairinin 
her yazdığına son derece önem 
verdiğine göre, mektupları ~ak 
Iamış olması çok daha akla ya· 
kındı. Aslında bunları (kendi 
evrakı ile birlikte) yeğenine mi 
ras bırakmıştı: yeğeni ' ise ya· 
kit kaybetmt>den hepsini Hu
go'nun hukuk işlerine bakan 
şahısa s:ıtmış; mektupları ba
na o hukukçunun torunu gös
terdi. 

Bu .l!İbi misaller çoğa:tılabillr. 
Biograri yazarı her alanı kesre 
çıkmalı, her bilı:inin esasını a· 
raştırmalı. her vesikanın doğ· 
ruluğuna emniyet getirmelidir. 
ileri sürdüğü gerçekleri ispat 
edebilmesini \'e kaynaklarını 
bize de bildirmesini istemek 
hakkımızdır. Verdiği her bilgi· 
nin, kaynağını bilmcliyiı ki. 
bizler, yAni okurları, dilediği· 
miz taktirde, araştırmalarının 
ne derece güvenilir olduğunu 
kontrol edebilelim. 

Bir zamanlar sayfanın altı
na notlar kovmaktan çekinir· 
dlm. Okuyucunun okuma zevki 
ni baltaladıklarını sanırdım. Fa 
kat z~manla anladnn ki. bu gi· 
bi yardımcı notlar, ustalıkla ha 
zırlanıldıkları taktirde, okuru 
rahııtsız etmek şöyle dursun, ak 
sine güven aşılıyor ve ilgile· 
ncnlere, o konuyla ilişiği olan 
diğer eserlerin adını bıldirmcı. 
ve onlan da okuyabilmelerini 
sağlamak bakımından faydalı o 
luyor. Kısacası, her dürüst bi· 
ogr:ıfi yaıan, avnı ıamanda bir 
bilgin olmaya gayret etmeli· 
dir. 

Araştırma alanındaki calw 
malar mümkün olduğu kadar 
titizlikle başarıldıktan sonra. o 
zaman, ancak o zaman. bioqrr
!i yazarının ı:erçek ödevi !:ıas· 
lar. Tarihçi göre\'ini tamamla· 
mış. şimdi artık sıra sanatcıva 

gelmiştir. Biol:'rafi yaıarlarının 
şahı. Lytton Strachey'in de· 
diği gibi üstüsıe ~·1~1lmış yu
munalar nasıl bir omlet mey· 
dana ıetirmezse. bir yı~ın not 
ve vesikaya da biograri adı \'e
rilcml'Z. Blografi yazarının eme 
li bir erkeği (veya k:ıdım) ve 
o erkeğin (\'eya kadının) ~·aşa· 
dığı ça~ı yeni bastan canlan
dırmaktır. Bu ise. ancak, ese· 
rini, bir romancının romanını 
meydana getirirken ı::ö•ıerdli:!i 
titizlik ve dikkatten asağı kal
mavan bir çatışma netlcesin<!e 
meydana getirmesiyle mümklin 
olur. Biografl yazarının ödevi 
hersevi bilmektir: fakat bildik
leri~ln hepsini knllanmamai!ı 
da öğrenmelidir. Bazı vesikalar 
birbirinin tekrarından ibaret
tir. Bio:rafi yaıan seçebilmek 
cesaretine ye isabetle seçebil-

lıncl:ı c:ızibeliymiş. Yalnız l\lus 
set ile Chopin değil, a) nı za
mancla Flaııbert, B:ılza(', Turgo 
ne\', Dostoye\'sky ona hayran
dıl:ır. Benim ödl'\'im George 
Sand'ı, onların ve başk:ılan
nın gördlllill ~rki:de canlandır
maktan ibaretti. 

Unutmayınız ki, biografi ya· 
ı:ın da. tıpkı romancı gibi, e
ğer çok faıla şeyi ispata kal· 
karsa hiç bir şeyi belirtemez. 
Bir dAvaya hizmet etmek mak· 
sadiyle yaıılan tiyatro piyesleri 
olduğu ı,ribi. maksat ~den bi· 
ografller de ,·ardır. Bunlann 
pek aıı başarılı olur. Büyük 
bir hayattan büyiik bir dt>rs a
lınamayacağını ,ileri sürdüğlim 
sanılm:ısın. Aksine, ba~ka hiç 
bir nevi eserden, bu derece 
faydalı dcrslrr alınamayacağı· 
na inanıyorum. Fakat ders ken 
diliğinden belirmelidir. Didak· 
tik bir kitap, sanat eseri değil 
dir. Sanat eserlerinin bir insan 
üzerindeki tesiri. ahlak dersi 
veren herhangi bir hikayenin 
tesirinden çok daha faydalı ,.e 
daha bUyüktilr. Bir Beetho\'en 
senfonisi son deerce ahl8ktdir: 
büyük bir biograri de öyle -
ama vazar bazı ahJak kaidele· 
ri ileri ı;firdilltil için değil, bU
yük çapta ya anmıs bir hayat 
güzel olduğu için. 

Biografi ynma sanatının en 
önemli sırlarından biri de, i· 
kinci plandaki kişiler. e
le alındığı zaman eserin kahra 
manına ı:österilen ihtimam ve 
sevginin aynen onlara da gö.s· 
terilmesidir. Hiç bir erkek ,.e 
hiç bir kadın h:ıyat mücade
lesinde tek başına kalmamıştır. 
Bütün büyük insanların çe\Te· 
sinde dostları \'e düşmanları 
vardı. Onların da canlandırıl
ması lazımdır. Onların da kah· 
ramanla birlikle, yıl!ar ilerle
dik~c yu•aş yavaş değiştikle
rini ı,röstemıek şarttır. Bu h:ı
susıa Proust'tan örnek alma!ı 
Onun o kadar ustaca basardı~ı 
şey, yani blltlin bir grupun bir 
likte yaşlanması, iyi bir hayat 
hikAyesine miikemmel bir ör· 
nek tf'5kfl eder. 

Bir biografinin yaz:ı:-1, kah· 
ramanını ve çevresindeki insan 
!arı, sanki muazzam bir otoma 
tik merdivenin basamaklarında 
durmuşlar da. hep birlikte, ya· 
\•aş yavas. amansrzcıısına ihti· 
\'arlığa \'e ölüme doğru inlyor
Jarmıs gibi görmelidir. Ve bn 
hayata karşı hiç dl' bedbince 
bir ıörüş değildir. Aksine ben 
ce rahatlatıcı \e tatlı bir gö· 
rliş. Yazar sanki okura söyle 
demekted;r: eKorkma sakın. se 
nin de üzüntülerin zengin \'P 

garip bir sonuca baj!lanacak· 
tır belki. 'Rüvaların vapıldı~ı 
malıemedcnİ7. ~·e küçfik hayatı· 
mızın iki yanı uyku'11 Yahut da 
nl.eliaa nın sonunda dediRim 
gibi: «Ey imanı az olanlar. ızü
ven du\'Un vine de. ,\cıkların 
kavgala~ı mıir: aşkın ilham et
til!i eserler yaşar. Bu dün\'ada 
şefkat ve ~UzPllil!P ""r vıır h!
lA...• fncıınlardaki \iicelik. co
ğu ıaman. bUytlk hayatlann 
taklidinden do~ar. 

~ ................................................... __ 

ROMAN ALANI 
BEREKETLi TOPRAKLAR ÜZERİSDE 
Orhan Kemal - RemıJ KUabevl. 
\'il.AN HiK.\ YESI - Samim Kocagöz - l'e
dltf"J'e ya~·ınları. 
SOh:,\KTAKi ADAM - Altlli İlhan - Seçil. 
miş Hikayeln Dergisi kitapları. . 

Orhıın Ktmal iltt olarıık bu romanıyla bir hikAyeciden çok 
bir romancı kişili~iv1e karşımıza çıkı)or. Daha önce okuduğu
muz •B:ıbıı Evio, •A•ıare Yıllar , • Murtaza. birer uzunca hi· 
kiiyedt>n ba~ka bı;~ey d~~;ııerdı. Yalnız •Cemile. romanı 
yaklaşı~o~u. İlk olarak romancı Orhan Kema 'i ·Bereketli 
Topraklar Üzerinrfea de lıeluyoruz. Hem bu romanıyla Orlıan 
Kemal !'omar. a:anırdıı ,;;osterebi'eceği hasarı derecc:ıi i:J!C· 
rinde dt- bi7c ye~r bir f kir verebıliyor. Geniş ölçüde roman
lar ~aıı:bilrcek ni!eJ;klerP sahip bulunan yazar, kıtabın tak
dim yaı:ısırıcla: •lik>nde kt!çük hikaye, romana geı;mek için 
zaruri bır }c;!. bir çıriıklı:C drvresi olmuştur. Hıkiıyeden roma
na ya\•aş yavaş gı>çuıek'e olduğumu hissediyorum• demek!e, 
bund:ın sonra ko~ viar.'/h yolu belirtmiş olu~or. Yazarın ama
cı olan •enıne 1>oyuua, grniş soluklu roman~ ı ·Bert>ketli 
Topr:ıltlar 1~1.erincle • tıım bir örnektir. Bu romanda da Orhan 
Kemaı•:n o hitmı~en, bu gidi~le de hiç bitmi.}ece.k olan konu
sunu. ~eHl's!ni, in~:ııılı,rın. buluyoruz. Çukurova, işsizlik, in
san istıcm .. rı. ha:;alla .ı:a~aşPr. insancıklar ... Ama kışileri sah
te, yapma degil. Dipdıri, capcanlı. Ya'nız okurken değil. cıkun. 

Pi('asso'nun son elli yıl içiııdt> giriştiği cesur denemeler ve 
eriştiği çeşitli s:ıfhalar, bu hüyük ressamın yirmi bes yasla
rındaykcn yaptığı e erleri nl' de olsa gölgelemiştir. 'ı'uknrıda 
Picasso'nun 1905 )ılıııda meydana getirdiği, ·Pembe Devre• 
diye anılan seri) e dahil, tatlı \"e sıcak kompozisyonlardan bi
rini görüyorsunur. •Cambaılar. adını taşıyan bu tablo, Amerl-

dulttan sonrıı da yaşıyor'"r. lfllhsızın Yusufu ,Köse Has:ın'1, 
Pehlh·an Alı'yi, Fııtma')·ı h:>tırlayacağız. Roman, okuru sürük
lüyor, oku•ı•yor. kendine bağlı)or. Yazarın bizi sokmak hte
diği atmo.cfere soku) or. Yıılnız dikkatli bir okur romanın lü
zumıınd:ın f21la u1.ııdığını, tıım deyimiyle yer yer •si·irildiğiııi 

farkede<'cktir. sa)fal3rca süren kı a, kesik konuşmalar bu 
k.:ıdar uzalı ma a rfa olurdıı gibi geliyor insana. 

ka0da hususı bir kolleksiyondadır. 

GENE OYUNCUNUN 
NOT DEFTERİNDEN 

Samim Kocagoz de daha önce ·Bir Şehrin iki Kapıcı» nda 
anlattığı <'l'\'reyi, aşaı!ı ~·ukarı gene ayni kişilt>ri ele a~mış. 
Ama bu drf:ı ontı:r. daha beşeri, sosyal alanda daha harf'kl'lli, 
can:ı kılmı~. Ayrı(a r0ına11 sanatının gereklerine aldırış el
menıekte•ı df' \'a!geı:mi,:. Gene bir so yal dii\'ayı, da\'aları an
latııı:ık i temiş. am:: bu defa seçim me elcsini konunun esas 
nokıuı ha1bt> gctirerrk okunan ilgi ini dnima uyanık tutm:ı
yı ba~3rm·~. Kila1~ın acı:n({an da anlasılacağı gibi. romıındaki 
insan'aı bir yılan hikayesindeki gıbı ho una mücadeleleri~ 
hayall:ırını geçirnıcktcdıı 'f"r. Bu açıdan , Yı an Hikaye~. sos
yal da\ al ar mızın, köy"üyü ilgilendiren hayati me ele!erin ro
manı olmak lddias:nı t:ış vor Bu bakımdan Kocagöz'ün roma
nı teı' i bir eser sayıima'ı. Edebiyatı edebiyat o•arak c:cvme
yen, ciaima bir me:;eie ort::ya koymak isti)en yazarl:ı"c!an 
olan, hep rlf" böy c kaim::'• istiycn SRmim Kocanöz, bu çeşitte 
vernb:•rce"i <>n b::ı~r.rılı eseri orta) a koyn1u5 bu"uııu~or. Snde· 
ce ıne:ot>:ryı ele a::•n, edebiyattan uzakla mak isti) en bir ro· 
man ancak bu kııdar ba•anli olabi'irdi. Samim Koca~öz Ya. 
kup K:tdrl'ye verdiği nw•hur ce\•aptnki: •Edebiyattan ö,C'e 
yapılacak rok şey var• .,özüne uygun hareket ediyor. Bu krndi 
bi'ect>ği Şl!y, Yalnız roın:ının, hikAyenln bir edebiyat çesiti 
olduğu unııtıılmamatı B'r Y:?zar, edebiyattan ne kadar k:ıç
mak i.;ter~r. ondan o kadar uzağa gider. Hem o" zaman, ro
man, ftlka~ c yazma: a da 1ii11:m )ok zaten. Bir tetkik eseıi de 
o işi görebilir. 0 Yıl:1n Hık.i:;-e ı-. ·Bir Şehrin İki Kapısı• ndan 
bizim anl:ıdığımı~ an!amd:ı edebiyata. romana daha çok ya
kın. Be' ki de, belki değil muhakkak, ba5arılı o masına sebep 
budur. 

4 Ekim 1953 tarihli Sanat 
Yaprağı'nda cBlr Oyun('unun 
:Sot Ddterh nden ba lığı al 
tında tiyatroya dair bbı fık 
ralar yayınlanmıştı. \'azılr 

rında )lehmet Soğuksnhı im 
zasını kullanmayı anııladı· 
ğını bildiren Ank.ıra'lı ak· 
törün •not defıeı i • ndcıı hi 
zı başka parçaları a a~11la hu 
lacak~ınız. 

EKhl, 19.ı9. 

Güıe'im her zarnıın beni kız
dırac:ık şeyler anl:ıımaz va. Bu 
gün anlattığı bir fıkra pek ho· 
şuma !!itti. Bu fıkranın anlat· 
mak istediği ıcrrekler: Ti~at· 
roda •Yalan . ın liizumunu be· 
lirtcrek, •Natur:ıl ı ten okula i· 
yi bir şamar indiriyor. 

Rejisörün biri oyunun ~onun 
da, hasmını bldtiren vak'a kah
ramanının kılıcı ucuna. iilt-nin 
•kalbini• taktırmak \'e se\·irci· 
Jcre ıösıermek istermiş, Diişfin 
müş ıaşınmış. aslına U\'Sun di· 
ye kocaman bir dana kalbi ile 
bu dü~üneesini taıbik <>debilecc 
~ini sanmış, O~ unun ilk ı::cce· 
si, hasmını öldüren kahraman, 
ölenin ı:öğsünii sözele ~ ararak 
dana k:ılbini kılıcının ucuna tak 
mış, ha\'aya kaldırarak tiradı
nı söylemeye başlamış. Seyir· 
cilerde: •Kılıcın ucundaki de 
nedir?» diye bir mırıltı başla
mış. Kimi: •kabaktır•. kimi «ka 
bak kırmızı olmaı, domatestir • 
kimi •topan paıhcandırP denıis 
!er. Her şeye benzetmlıjler de, 
•dana kalbinca bcnıetememiş· 
ler. l\lırıltıları, gülüşler takip 
etmiş, derken tirad da, oyun 
da kepaze olmuş. Rejisör erte
si akşam dana kalbi yerine, kı· 
lıcın ucuna kırmızı kağıttan va 
pılmış bir kalp taktırnııs. se· 
yirciler bunun hemen ölenin 
kalbi olduğunu anlamışlar ve 
ağlaya a~lava oyunu sf'vrrımis 
ler. • Bu kalp neden kağıtlan
dır:" ıiiye kimse bir şey sorma 
mış, Güzelimin anlatııitı bu Cık 
raya ekleyecek ~ir sözüm yok. · 

EKt~. 195! 

Güzelimle bir cTürkçe Tiyat 
ro Sözlüğü• nlln lilıumu üze
ırinde konuştuk. Görüşlerimiz 
birbirine uygun. 

dfesela, dedim. tPiye.ı;. Fran 
sızca b!r kelime. Bunun Türk
çe bir karşılı,ını bulmalı Da
ha buna benzer cok kelime \'ar: 
Aksesuar-1ekor. mizansen, kos 
tiim, replik. tirad v. s. bunlara 
pek ala Türkçe birer karşılık 
bulunabilir.• 

Güzelim: 
•Var ya • dedi. 
dfesela?• ded ıin. 
•Piyes karşılığı: OYUN. A· 

dam akıllı da l er leşmiş dilimi· 
ze.• 

Bunun üzerine güzelimle bi· 
raz tartısıık. 

aOYU.N' kelimesi PIYES'in 
karşılığı olmadıtı gibi, aslında 
eserin ı İCRA• sı ile i'ı::ılid:r 
Mesela aktör karşılığı OYUN
CU doRru da, Piyes kar$ılı~ı O 
YUN do~ru delil.• 

EKiM. 1952 

cCarl Ebert, biiıün Tiyatro 
yazarlarına csair• derdi. Bu 
herhal kliısik tiyatrodan kalma 
bir tahir olsa gerek. Zira Kla
sik tiyatro ile şiir iç içe sıiı
mistir. Tiyatro zaten ayinlerde 
okunan ,; irll'rln rrcırc'mti 'l"" 
llşmeden rloğmamı~ mıdı,.? 8 
..:ün artık •manzum tiyatro• 
pek yazılmıyor Buna n~men 

hala batılılar Tiyatro ~aıarları 
na •Şair• demekde devam e<lı· 
yorlar. Mesela ömründe bir 
mısra dahi yaznamış Çehof da, 
Ebert'e göre şairdir. Güzelim. 
bunu yalnız tiyaıronun gelent>lı?i 
i'e iıah ediyor. Ve bu gün ar
tık tiyatronun şiirle ilgi~i kal· 
madığını savunuyor. Hrmen i· 
ıiraz etsem, Güzelim kızacak. 
Doğrusu bu ı:lin'e1de Glizelimi 
kızdırmak istemem. Arada o· 
kıllı lııC:ar ettiği olmor. •EY 
henim Gü;ıelim• de<lim, •bir 
ııok aya kadar haklısın. Ama 
ti\'atro yazarlarına sair demek 
yalnız ı:elenek bakımından de· 
l(il. a) ni 1~ımanda ti) atronun a 
maeına da uygun olduğu için 
doi'ırw.lur.• 

Güzelim: 
ıXasıl yani?• dedi. 
•Şöyle ki• dedim. cTi~atro 1 

hayatın şiirini ıünlük, alelade 
kelimelerle de olsa duyurma~a 
çalışır. Yaıar kişilerini konuş
tururken sairane konustwmak 
la bu işi başaramaz, ancak kar 
sılıklı davranı !ardan do!an ha 
\'a, tiyatronun \'arnıak istediğı 
~iiri bize duyurur, anlatmaz.• 

J\,\SIM, 1951 

Güzelim: 
«Akıörlüğiin kural'arından 

bahseden bir kitap sa~lık vere-
bilir misin?• diye sordu. 1 

•Hamletn drdim. 
Güzelim afalladı : ı 
oYanlış anladın ı:aliban dedi. 
«Hayın dedim, •Aktörlüıiiin 

kurallanndan bah~eden bir ki-1 
tap istemiştin değil mi~.• 

ıE\·ct• 

«Dinle bak. dedim ıHamlet'
in oyunculara tavsiyesi: 

HAMLET - Kozum, bu sözle 
rl bfon size nasıl öirettimse ö,·
le söyleyin. kelimeler ~u ılbl 
aksın. Çoğu oyunculann yaptığı 
gibi var kuvvetinizle bağıracak· 
sanız. mısralarımı ıtehrln tella
lı okusun daha iyi, Bir de e
linizi ikide bir, Byle savurma
yın. Rütiin hareketlerinizde bir 
sükünet olsun. Beyeeanın s•ll. 
fırtınası - tabir rai1.se - kasır
gası içinde~·ktn hile bu duy
gunu1.a dülgünlük \'f!rf'ttlı bir 
itidal kazanmağa gnl'f't etme· 
JisiniL . ... . ................ . .. 

..... Ama büsbütün de durgun 

Attila İlhan son yıllardaki tılır erı) le bir Mac Orlan. da
ha doğru lıir •Je;;:ı Gabin fi mi · atmosferi icindeydi. Hepimi
ze cok yakı'l ge'rn bu tarzda zaman zaman başarılı şiirler de 
yazdı. •Sokaktaki Ad:ının romanı iste bu Gabin havasının ct
kicinı tasıyor. Tıp.~. i de, me ela blr ·Sisli Rıhtıma filminin 
ki ilerine ne kadar )'ak;rı ... Yazarın kendi romanı hakkın1a 
dediğine göre: •S:>kalttaki Adanı'da lctimai \'e ferdi mA"!!da 
irlas ı-tmi bir del•kanh 'ardır. An'avısh. hassas, falcat kötüm-
er. Kı>ndi riefl .ıüıl: Nt>~·ı islrmrdi~ini bilmekte, fakat nı?yi 
fslcdiğlnl hilmedft!rıedır,. •Sokııktııki Adam• hol şiirli bir 
ıışk ve macera romı;nıdır. \'azar bu kitabında bir tez gUtmüş. 
so~ya) çevresi ı:e ba~d~s:ıll'ayan. çözülen a) dın ki5ioi5lıınun 
boğuluşunu anlatrr.ı:k isl<'mi• Gerçektrn uzaklaşan. gerçekten 
karan. •entcllektiieJ k:ıçaklaru la kar,ılaşa·oruz. Bunlar bir 
g!:mide kall'arotlıık y:-pı:·or, kaçakcı· ık ) apıyor. dunya) ı l!Ör
!""YC ı?idfror ne ~aps:ıl1r, ne etcclcr a\'Unma bu 'amı)•orlar 
Olümdür or.ları kurtaı·:ıcr.lt oıan. Ki sonunda da oorle oluyor. 
Ro:naııın b!itllnü ılc t:ı ıC:ı~ı anlamla, yazarın bize anlatmak 
istediği şev arasıı:da ç.-lişnıe!er olabılir. Bu bllsbiltün a)rı 
ccy. S"nur ~u ki, ·.Soıtr.!.t:ıki Adam• ll~fü-tc okunacak bir ki· 
tav. fütelik ) azılh·nd:ı;·f cı>l!isik teknik bu okunuş '"thatlığı
nı da Vf'rh or biz<>. Attila lıhan romanını bir film senarvosu 
hazırla: gıb! yal.IT'ış GcrPktiği yerlrrde hareketi. p~ikoİoHk 
\I' ro""nanlik un!;;ı"laı·, n·;nıara bötmiiş. gerekirse • dekııpaj• 

lar ~·aıımı~ ... • Beı. rr XX inci asnn romancısı, oku\'ucıı.sunun 
bir sinl'ma seyircıti olrlırCııııu bir an bile hatırınrlan çıkarma
malıd.r. Bu istikamettrn haklınız mı •Sokaktaki Adam• 
dnem:ıtogrnfique bir romardır • diyor. 

•. O:!ıan Kema!. ~:ımim Kocagöz \'C Attila l'han, üçü de 
sovlcy"cektrri şeyll'rin lıir önem ta~ımasına kendilerince bir 
mesele. bir davayı ortava kovmasına özenen' kimseler. Bir ro
m:ı~da hertflrlO konu. mesele ele alınır, incelenir. Buna dlye
re~ım yok. Ya'nız bı•r.un yanısıra c tetik de~ere de sosyal 
delterl~r kadar bir ~ ·er \'erseler, bunun gereğini duysa!ar ... 
~lele d.'I k'lnu<:unda iıç r(lman yazarının da bir hayli kayıtsız, 
ılmı'llcı olduklarını fü1i'Prc·k ı:ö\•lcmrk isterim 

olmayın. Basiretiniz siıe reh· r--------~-~-,;;;;;;;;;;;;;;;;;;======:; 
her olsun. Harelıetlerinlzl söz- • • 1 
lerinize, sözlerini harf'ketleri· H 4 RFRJNJ7., V 'R MI ?. 
nile uydurun Tabiililln v1ra- ~ 
şığı olan itidalden ıııvrılmamavı .._ ________________________ .. 

bakın. JUü balatayı dü,mı>k si· TIY A TRO 
zi ovunun gayesinden uıaklas· 
tırır. Bu gaye ise evvel ihır. 

tabiata avnalık etmf'lıtir. h·ili~e 
kendi yüzünü. kibre kf'ndl su· 
retini, her devre de kendi ge· 
kil , . ., heyetini ııöst•rmektir. 
Şimdi hu işte ifrata yahut tef· 
rite kaçmak rahili ıiilıtürilr bel 
ki. ama erbabını fena ıelir. 
Sbre bu gibilerden t•k bir ki
şinin kanııatt, berikilerin bir ti 
yatro dolas•an kanııotlnden 
dahı ıtır baınnahdır. Ö.lf! o· 
yunnılar "irdlhn ki. oyunlan
nı methedenler vardı ımı. -
(Ünahı bovunıarına - lıonusuıı
ları olsun, h1rekf'tlf'rl ol· 
sun llf' hırhıfıvıu•• h~ıtri•·.,mıt. 

ne müslümana, hıttl ne de in-
sana ....... ... .... . 

.......... Hem ııoytanyı eıka· 
nınız da ne yınh ise o lı.ıdan· 
nı söylesin .•.• 

Güzelim can kulağı ile din· 
ledi Sonra: 

•Su Shakt>soeare ge~ekten 
çok biiolllt .. -ı?... dedi. Ve ki· 
tabı elimden a•dı.• 

~ 

* Şl'h lr Tiyatrosu tarafından Gill 
hane Parkı'nda oynanaealı: olan 
ShakPq>ure'ln Bir Vu Ortan ""'" 
rP•I RU:ra11 komedls.1 tçln reJl•ör 
Ma' MelnN'kl' lkt ayrı ml::ansen ba 
zırlamaktadır. Bu eser Bahar Bav
ramındao sonra ~çık Han Tlyat
roıu'oda da te:ıuU edUecektlr. * Aı~rt4' Trln'ını dl;e Ula edl· 
len bir he,rflt Küçüle Saboe'de klik 
la tem~tııerl vermektedir. 

EDEBlYAT 

* GUtıı&r O.n.,ay Te 1.\1. Ali l'n 
ran Ankan'ın tertıptedlklm HHc; 
l!alrlN AntoloJlsl çıkmıştır. icın
de. Mit enelc• du,ruımuf Te du
)"1.ılınamı• 120 cenQ .-ırtn fllrıf'rl, 
ayn .. "41119" Krn"'' Çatlar. 7.IJa 
Osman lan ft terUpır'ftonlerlrı bt· 
rer onaü. 9em1r Aııadoı'un blrltao 
dMtnl ardır. * lledre4dln Dan1'man'ın Can 
Kal'llet acıı altında bir araya ce
tırcııtt blkA1eım vayınlanmı.~ttr. * latıuıbul ve Antara'da rarın
tanan nnat derctlertnln aan11 hf'r 
ıran biraz. daha artarl"n. Adana'
da da 51lıkım adil on beş !{ilnlOlı: 

'h'r ••"'•" """"•t••1ntn c1km•~ ba~ 
...... ._... -·""t. '". ~·hh. .. ttııı t:•T'"! 
ıon yıllırcıa anan !'~ nın. yalnm 

artmakla lı:alma;ıp bUtUn memle
kete VA) ılmakı.a da oldu4\1nu be· 
llrtm,ktedlr. 

RESiM 
~ * Güzel Sanatlar Akademlsl'nde 
Nurullah Rl'rk 'ln rehbtrlıtl aıun
da çalısan 14 genç reuamın. seçen 
satı ırunu Ber«:ıu Am•rfkan Ha
berler Se"Jıt Galerlıl'nde açtlkla
rı sergi denm etme1ctedlr. 
* •·. Karakaş ve Arad"ın Jl'ra.a

Xonsoıo.ıutu Galerlal'nde blr mlld 
dettir ~ık bulunan aergllerl buaüıı 
kaptınliOr, 

* l'l•Ja Galerlsl'nde Öz Somer'• 
in. OJ.ııunl• ma 8nstllüıU'nde ru
h'ya Kılıç'ın açtııcarı 5ergllu •1 
10ouna kadar devam ecıeceı:tır. 

-···· 
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SON OONLERİN Of.AVlA IU AZiNi NAF1J 

J 'da Parlamento' d n 1 ~~~ 
m im yer: Geyşa Evleri ! 

Soıı geıni )rolsuzluklarında Geyşa evleri 
en mühim rolü oynadı 

1 
Bunun ilz.erıne let.i:Ahlar ıb 

1 hl ı:ctirenlere komisvon \erı· 
:> or\ardı. hunlar 640 HA 800 bi· 
ni buluyordu. 

Geysa evJnclc ellenen Am<'rikalı ask nlt>r. 
G es-~a C\ i, hlilA Japon haya· delinin üçte bırlni ı:aranti ct-

tındakı ehemmiyetini mu· melerıni i temek. Banka miidiır 
ha faza etmektedir. Japon er- lcrinı ıcHn C\ !erinde eğlendi· 
lrnkll'ri han~ı sınıftan. hangi np, riı~vct \Crmck. 
mr lcktım olurlarsa o'suolar. 3 - Bıın•·a garanti ini alır 
it \C ö~lcnce~i geyşaların rcf a i. ı ...... ıı·ctlcn yardım ta· 
katındc birlcşıirmeklc:ı hcs·a- lr'•im" • o• ... ı.mak. 
-ımorlar. 4 - IJ.ıkJmet bu müracaat-

Harpten e\ \'el de Japonv:ının lnrı Ulaştırma Bakanlığına dev 
a kcrf lider'eri ile b:J\lık iş reder \C Ulıışıırmıı Hakanhgı 
trö ılerinln başları, Gen:ı ev· da J:ıpan Kalkınma Bankası i e 
Jerinde bulu~up Asy:ı~ ı fotıh isli nre ederek ıatcbl ya kabul, 
pliınları ~aparlnrdı. B:.ı sır:ıda )a reddeder. 
da kimono'ar giyinmi• gıizd Talep kabul edllırse. mUrnca 
gr•\ a'ar onların kadehlerine atçılar tezıı&hlarıı eldıp gemi· 
saki (pirinç rakısı) ko~ ar ar. }eri ısm:ırlıyorlardı. 
::ıımısen (Japon s:ıı.ı) çıılarl:ır· 
dı. 

Şimdi Japon~:ının yt'nl lid11r 
teri \c i~ adımlan ~eni pliın· 
l:ınnı ge' ,alarm rt'f:ıkııtinde ta 
~arlı)orlar. daln\erc er geyşıı 
e\ 'erınde dönli) or. 

Gt') ~a c\ !erindeki sivaset:n, 
Japoıt ha) ııtındııkl rolU p:ırU
mento müzakerelerinden bi'e 
fız'adır. 

Gcçenlt'rdc paılıık ''eren ~c· 
m· inşaatı ~o suzluğunu ıalık'k 
edeı'cr bu dala,•ere'erdc gcy a 
e\lcr nin o~namıs o1duğu mü· 
hım rolU açıı:a vıırmustur. 

Bu tahkikata ı:öre ı:eyşa ev· 
leri dala\ ercciler'n hem para 
kazanmalarını, hem de sadet· 
melerını saelamıştır. Bunlar sa 
dece hır ı:;cv&a e\indc kredi tc 
~ın etmekle, çok aı paraları ol 
duQu hı'de milyoner olRrak ~e· 
ç nmenin )Olunu bulmuşlardır. 

Dala\ercnin mt'rhaleleri ~öy 
le olur: 

1 - Ge,-ea e'i inde kredi te-
m n elmrk. 

2 - Bir bankaya müracaat 

natavcrrcit'r bu )\omiıwonu 
alını-a ıena evlerine borçları
nı banka \'e hüki'ımet memur· 
larına rÜ$\'etleri ödüyorlardı. 

Gazetelerin bu dalavereleri a 1 
c;ıklamaları üıerine bir mUd 

dettir ıe~ a t'\ 'erinin is'erl kö 
tü giımektedır. Bir umanlar 
önlnindc duran lliks otomobil· 
lrr ı:örülmeı olmutttır. Aynı o-
tomobiller şimdi Tok\ o hapitı· ı n. l\Yı\ \ 1 DOi.AŞAN C •Li"' \ (' J ı• · t t h" d. h • ·· u d b kl · 1 •• •' - .cçcn ) ı arı e c ır e ı-
~ne.sı ~n n. e e em~klcdır l~rek bilyiik mu\ııffaklyet kııı:ınan 70 tonluk balina şimdi de 

Çunkil bırçok tanır~ıs.ı~ adam cw \ork'ta te bir edilmektedir. lıo)unıı Fannehteh)de f'njekıe 
tarı, b:ınk.erte.r ve hu1'umct m" edilcı·ek tııhnit edilen b:ılina daha 2 ) ıı dınıınablleeektir 
murları ~ımdı orada bu'unmak · 
tadır. SoförlPri her l!Ün hapi~· 
haneye ta•ın:ırak, pahalı ye· 
mek ,., ickllcr tıısmaktadır. 

Ge~·~a kı1ları da r.n yatılı mn• 
terilerini bövlellkle kaybedince 
t' ki havatlar•nı devam t'tlirmck 
için bi~ikıirrli1<1crl p:ıraları yc
me~e ba~!aını,ıardır. 

Tokvonun en meshur nev~a· 
!arından otan Hidekoma'nın a· 
dı parlamento tahkikatında •ıl: 
~ık geçmist•. Rh ııvetc röre bu 
kadın ayda 1600 ita 2400 lira 
kazanıyordu. Rir defasında. bir 
ei!lt'ner •onunda ırıı:!in b'r mlic 
teri 8000 lira m:ıh~iı: \'crmi~ti. 
Fakat herhııldc llidekonın \'f' :ır 
k:ıdacı:ırının u radıll'ı nr1ıntı 

muvokkattır. Jaoonvadıı &ılı>• 
lm eibi mc l'!Pl"r un111ulıır u· 
nııtıılm:ız J.-o\ uqtıırm:ılıırı d ses 

lzre durdıırm:ıkıır. 
Reııterı; - G.,f. 

ederek. hukQm t bir ) ardım 
:rapuğı taktırde, bir ıeml be-

Bir Gena 

~ • -- -
~ -- -,,.- -

. • 

\'NllSIZ 

fJ 

PARAYI GÖNDERMiŞ 

AMA NASIL? 
t)!ak bir taşra şehrınde bir 

polis memttrıı olı:Rict a 
ıarf içinde bir to:nu banknot 
bulmuştu. !'arayı h"men ka
rakola götürdü, !Akın benknot
lırın sahte oldu:u ıınla$ıldı. 
Durumu devlet merkeıine bil· 
dlrdiler. Birkat gUn .sonra ge
len c~vapta •paranın hemen 
merkeıe• göndcrilmeslı emre
d!Uyordu. 

Polis memuru parayı gönder· 
dl \'e arka ından da ıu tel· 
grafı çekti: •Sahte banknoll•· 
nn posta havalesi ite maka-

1 mınııa gönderilmle oldu~nu 
~iılarımla bildiririm. • 

\'J~!\"İ Yll.l>IZ - Jlollywood'un en 60n pıırlaynn gr.nç ) ılılııı. 
on olarak •<'inayet \'llr• filminde oynıyan \e lıÜ.)İİ._ ba an ka· 

zanan r.race Kcll)'dir. Grac·e, çok mı ı;ılıur n iyi bir aileye men. 
uptur. Mil) oncr bir mlltcahhit olana babası John Kclly, 19?0-

Jcrtlc me~lıur bir sporc·ıı idi. 

'•" 1'1 "' KALIN t:Şİ - Olen nien Fu'yu kahramanca nıudnfaa 

aHile )apı) orsun, tam yeneceğim sırada bent kurmııyorsuıı! 
Bir falso daha salak herifi., 

1 edip, niha~ et e Ir dlı5en Genernl ne C'o tı leıı'in e l Jacqııf!llne 
d., Castrles, muhasara f'ısnıısında hergıın tel fonla koca5ını te d 

, etml~U. l\lme de Castrles, kocası eılr dU,tllktcıı ıonra te.elllyl 
)'1Ara!ıları ılyarctte bulmu~lu.r. 

MACE 
~ara ıruı ..,e\lm Ors ırml ye· 
di ya•ındadtr. Yük llk Tkaret 
Okulı.ı'nd.an mtıunılur. Halen 
I>emlr~otlan m\l,haschttinıle 
kontrolördür. lhıı:üne ka<\ r el 
lirlcn f;u.la hil.a~·c ~auı:ıı~. la· 
kın hiç blrinı 'a\lnlatmllğa te· 
ehbli f'lmcmi'ltir, \'a\lnlanan 

ilk hik:l) e i oi\taceru dır. 

B olu bclcdı:ı;c ınc.)danından 
Abaod'a kalkan tel> otobıı 

sün ı.on dakıkasına dara dar ) e 
tışmişıiıll . Rır a) a~ım yerde, 
bir a~·a~ım tıaııamakta. 

«Dol\ıor be~. doklor bey .... 
Ses heni ça u mıyordu a
ma\ o katlar dotunak\ı, o ka· 
dar sıcaltlı ki, clü,,Unmcdeo dur 
dum hakıım. Ha~ır, hana e le 
ni;>ordu biri. Sa \k bir kaske
tin altında, on adtm otedcn b~· 
Je cçilcbilf'n pcnbe b r .> liıü 
vardı. Bıraı daha ):aklaşınca 
manasıı. çakır Göılerhle t-arşı 
Ja.tım. 

r\~ ağımı basamakt:ın çeke· 
mi~ ordum. Be:ı altı 1.w tı.alkı, kam olmadığ nı, Bayburt kop· 
Aband'da btni be •;yorlardı. Sı rus ı ıçın uç ;ünluğiinc mısafır 
ram tı an bir ı,, bcnı iki bu· scldığımi sö) l~drm, dinlcmedı: 
c;uk eünlllk hır tatilin ) arını .sen biil u adam ın, kımsc 
gününden mahrum bırakmıştı. .ecnı kırma~ • d yordu. 
.:\ma binmcğe de karar \'ereme Sıkıntı içinde Ol\dan a,> rıiılı· 
dim. ğım ıamanlar ı ahatsıı o'uvor-

Adam koluma arıldı. ı:cri ~e duın. Tek bir dcf;ı ıcrs'rdim 
kildiın, otobU· de kalklı. de, o !!Ün içim dunıldu, vıcda-

o:Doktor bey. gene sııi rahat· nım huıura kavuı1111. 
ıı ediyorum, Ku ura bakma· •"e istiyorsun gcoe?v dedim. 
yın, !\e c;arc .. v uBeni aıarlama doktor bt'y, 

,Na~ıtsın?. dedim. sen iyi adam il\. bana da cok 
«İyi detillro doktlU' bey, iş- babalık ettin. Altı tocuıı .. mun 

lcr bozuk.• kursağında ekmetm durur. Yap 
Çok uıun b'r zamandanberi, ma'ıi 

bo'ki on, belki on bt'ş )ıldan ıNe \ir gene?ı 
beri, ık ide bir önfime çıkar. ıD:u-ılmı~3ca'ksan sli~ Ji) e· 
daima ıerH. daima kızanın. yli ) im.» 
2iinün tlcıini o ıııta o~n:ıta, cÇabuk ol, isim 'ar.• 
soluk gözlerini ıötlcrimin ic:ine ıDeğirmen taşı için ı;:etirdi· 
dike dike. d rt yanar. Doktor ler bunun bura.stna, Birka1; ıa· 
oldu •unıa da kendir :inden kıı ne yonttuk. Aldı.&ınıııı da ye· 
rar vermiş o acnk. Bir ıki )Crrle dık, Kalaka1<1ık.• 
düıeltee<-k oldum. onra vaz- ıPara ~· is\i!.:ots.un ylni7• 
geçtim. :\için \atııeçlim bi'e· ıRrn ne enden, ne de tıaş· 
rot'll\. Onun dul'madan eğri biığ kasından rıara i temem. B;ın 
rü giden hayatında, bir de bö\·· di'enci de~ııim Zaten Qil'rnn 
le nıusum ve ı.ararsız haıanın bıını.ı. r\p.~ı yukarı on altı se-
buluııueuna r:ızı o•ıııuştum de- t1e<lir tanışl)·oruı.• 
nıck. .Pclti?n 

llalkanl:ırın şimdi haıırhya- - füu:a<\a bir bld n bey 
mı) :ıcığım hir) ennin hatlarını \'ar. Ulukı~ta(\a def:i.rmcn a· 
tasıyurdu bu \ tıı. Konu m:ısı da çaçakm\Ş. Yol paıamı \'l'rSin, 
a~ni \erin şhr ini :ındımoıGu. 1:.'dcr c;alısmm. U~m ucuz.a. 
Ne sordutıı, ne ı:(;.Idün1. Za· ~Ö' lex1' er suna.,• 
ten uzun yıll:ır boyu., m m'cke ,Quıım 
tın birbıruıdcn uıa\c ko cı r n· 

1 
....... _...,,,.._,_,,..,....,,. _____ ........ __ ....,..,......,~ 

de. daimn umul madık ,ek:' er· 
de 'e bcklcnmed k saatıcr<'e 
karsım:ı çıkıp dert HU\an hu tat 
sıı :ıdam itin \':ıkit \:;ıybrtmck 
btcruborduuı. flk !!lınündtn I· 
tibaren bıktırıcı, !'lldırtcı bır 
t<'siri \'ardı ii~ıiımde. ı\arı bir 
zararını da ı;:örmemıstim. \'nl· 
ııız. bir kcresmde. T\'abıc.I\ is· 
kelrsinrle bcnrlen bir lirıı i te· 
mi$ti, Sürmrnrve gidecekmiş. 
Rır defa da Kon~a'da luı mek
tebinin önünde. elinde ta,ıdı· 
l!ı bir bakır tcncrrcri ille de 
satın a'mamı ı~teml~ti: 

•Bugün sıkıntıya dli~tük,• di 
yordu, •sen karşıma ~ılmn. Ya· 
banrıya gltma in'• 

Tencerenin parasını \'crmis· ··---"'""' 
tim. Ama ~onraria11 pi~man ol
duğum bir iş de yapmı~um: 
Tencc~~i onda bırakmı;ım. 
Aradan on ~ ıla \lk\n bir ıııman 
gcttiği halde, fnıete kfığıdına 
sarılı tcncf're koltuğunda. has· 
tahnnevf' do~ru 111.aklaşma ıııı 
unutamam. Duını iinUne el!· 
mişıi. J\rlki hayl taklidi yapı· 
yordu, Ney e.~ anlış iş yaıımıs
tım o ıün. J\u adam, ö~ le Us
tUnde durulacak hirisl de~i\(li, 
de i\di ama, ı:ö ıcriı için e1e 
a'ınmast da bir aca\İp, bir cir· 
kin gelmi ti bana. Ncyı.~ ki ya 
nımızda kim c ~oktu. 

1941 ~aıında kara)oll:ırı mu 
ka\ elesl için Dı~ arbakır'a ı;:lt
mlştik. Sene ini h 1 hatırlıyo
rum. Yok a ra tlaştı~ımıı " 
ayakll til konuşup a) rılclığımıı 
yerleri ~e :zamanlarını, )'arı la
rıya bıle aklımda ıutnığumu l<l 
dı:ı edemrm. Orada arkada,,ar 
la incı kahve.~ınde bir öf:le ne· 
fesi alırken camın önünde be
lirmişti. Uııınıtııcak bir ıııy· 
miş gihi )·tl'imden kalkın soka
ğın köşe inde kon11smıısıum, 

ıÇok fena. doktor b.:.ı • Re· 
ıleti churııdakl un fııhrib lll" 

da bir tc~vl) ccilik bulmu.tum . 
Jleorifler lınutten alııı ız.,tırdl
ler. Yapmadıkları diiıcnbu11:.. 
kalmııdı, Paradan nrsıi, ccıa 
diye boyuna kr. ı~orlar. Dört 
çocukla kalkıp ıltmek ko ay de
l!il. Yevml)'C on allı sııııt cıılleıp 
p tll hııllne ı:eli)orum. Karı
nın bile )Uıüne bnkııcak halim 
kalmıyor.• 

Alnı sıene terli, yıınııklıırı 
gene penbeydi. O ifrent, eoluk 
]\enberlcn ... C'ıımlluriH•ıiıı yir· 
m) bcşıııci yıldl\nUmil cUnU GU
mtı,ane hUkı)met konııfının ö 
nönde hclirrli, Valinin \i(I arlnnı 
heı·isincieydim . O ela ~okulmus. 
lam arkım11 rdmiş. Kok\I un
dan tanıdım ıie em yalan ol· 
mu. \.!lrl,.rinl ~ere indirdi: 

oMerhaha t'l'lclnr bev.t d~di. 
•Simdi bırak. Znf Pr( Wll O· 

te'ine ge''• 
cBı=ilıtUne doktor l;ıııy!ı 
ille de he1edt> e reisı e bir 

u-;a!ye iatlyordu. l3uruıı 116· 

mıısı ı lnrldı-ı 
i tcyen ka(lın. k1151mın kırl<ın
cı ı;ı:çcsi yatsıdan Qnrıı kara
sına karpuı hbuğu ,·edirma\1-
dh-. Bu"Linün en b\ivllk fena ı
ğı ba$kalarına büyü y1111ma~
tır. 

Anıesane)e ters i rr~eniz. 
bli •li bozuhır. Ayrıca eline blJ; 
yü katıdı ;cciren insan bıınıı 
sıcak idrarıyle ı lııtma'tdır, So
kakta bir panaı.a rait'annca 
iki b~cağın arasıl\ı kaşımak il· 
ıımdır, Pııpımıı işi boııılur. liİ" 
ı.in işiniı rastı;ider. Ba\\rn ı.lıe 
hen iııl anlattım, Faydalarını 
ıarıırlarını saydım. Arlık mll
!;aadc tstiycyim de SUteymanl· 
yede teravih namazına )'etişe
) İm. 

Hep birden tcllşlandı\ar: 
- Aaaa .. Ne demek hocam? 

l\lüuade ııiıln ... Allah gönlU· 
nüıe göre \er in. Allah slıd"n 
razı o sun. Evimize betberetet 
s:etjrdinlı. Gön'llmUzU giildlır· 
dünür. GenP btlklerlı... 

Nazmiye teyze, kadınlara h:r 
Silı elti. Hor.a toplanırken, ka· 
ıhnlar da birer lklıer tfı,arı 
çıktılar. Arıılarındıı tılr fb~as 
oldu. F.l'rr yelnlrmelerin !çınc 
~irdl. Boz.uk rınra c1'erı du
~·uldu. Az verP.n candan diye
ı·ek küçük bir para çıkını tı 0 -
r1rlarlılıu ·Canım hoca- kapı· 
dan çıkarken • Kucun pakma
yın s{ıe l~yık değil aını :ı dıye
rek avucuna sıkıştırıverdı e:-. 

Bu r.iy&retten hepıi son de· 

... 
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oncekıler; Yağlı kara; Jleı· tiırHi ııoıa: Jlarckeı ıılık. l 7 Zıh· 
zarf. 6 Bırb r•ne kıırıştırılmı metler; Din adam'ıırından birı; 
şevler: KaH parçası : Gaf; Hükfı · Bır kah. 18 - Kuma tü)li: '.\lak· 
met'e ılgıli. 7 - Bir hay\ an: Bu· atla uçuı ulan )alan; Te adlıfcn: 
~tik kız karde5; Sahne arıi ıinın Murabba. 19 - Bir no a; Za) ıf: 
ışi. 8 Murekkep bir nıda; B r içecek; R r mobı ) a 20 -
Dajllarımızd n biı ı- Şöhı et; Ba· Bır ııırnmuz: Buyülı:çe· Çf\ ecek: 
za n. 9 - o-ı tems 1 ; 1daı ı bo· Kısa zamıın. 21 - ip ız Gün er; 
lünılerden b·r · Rütbe ız a ker: Yarını. 22 Bır nida; Bazı mP.m 
l':zme. A kert b r bir k. 10 - leketlcr n darl bö um er nde'l n
:sonsuıluk: Her çe iı; İllet ı ~ı rı· De\ amlı mlışterı Nı ane; Mi-
11 - B•r denız teknesı: Mu &\ : desi boş. 23 -- Bır haHan· B r 
Be) aza çekme. 12 - Fa\ da ız; I dan : Gemı oda •· 24 - Çok 
A\·ata kalkamı\·an hasta; 13 - kullanılır bır i aç; Bır )emek; 
M~kbul eılerde~ b rı; Aza; Buhar !tal) ada bır ne hır 25 - Tanı· 

Soldan sağa: 

1 - ·ruz'a; Şarap; Sahne ar· 
t.stının sessiıı: Sebep. 2 - Do· 
nıık; Da~ kırlan.:ıcı; Se\·gilılerin 
gece bu'uşup dolaşmak ıçln gu· 
ze Uğını bahane ett•kleri şer. 3 
Kaba \'e ağır; Karpit ga?ı: l\lem· 
ıı unluk nıda,ı. 4 Ba~ ağı; Yü· 
rurluğun<' U) ma, Bır ıa\" a sa\I· 
sı, ~lercek. 6 - Tanrı; Gubar: 
E·kı ~hsırlılann bir mabudu. i -
Karı \ e:a koc3; Bir mus.ki ısa· 
ıcıı: B r kuş. 8 -· Perende. Bır 
mcm'ekeı: incecik kabuk. 9 -
Bır o: un; AraplHın Isla mı) ette 
C>ncrki bır puı•ı; Mecrııh ; B r be· 
sı madd<' ı. 11 Fasıla; Bnl de· 
ğil; f~I içi; l\lane\•i leke: Serkeş. 
12 lir çiçek; Gumtiş; Gen iş

l·k. 13 - Dans: Bir ça gı; Bi.r 
hakaret ozu : Erkinı harp 14 -
HAk ml<'r;n mc\Zuu; A~ ardan 
biri: B,r ~ılan. 16 - Su: Bır çe· 
~it •alata: Elde etmiş. li - A-j 
nahtar: Sanem; Yerme GnrtiitU· 
liı ka' "a: Zarf C"!atı 18 - Dıi· 
şUnmr. TıbPt ruhani i; aç has· 
ıı-ı Hl Sana , U'nlt· -l '"dtır 

ma 21 AHık; Tu ak. E ıme 
a) rılını$ toprak: Ka\ h enın ar· 
kada•ı 22 A~ı ym;ı ı; Tane; 
Yen lıklc a aka ı olmı' an; B 'en 
23 İki 'uzlü; Türk mu kısi 
makamlarından b·rı: Bır lı an 
24 - Ccr•ha: Bı~anın kı ım'a· 
rndan: ~latenıaıikte kul'anılan 
bir harf. 

Yukafldan aşağıya 

1 - Sevgi; İj ilik için ~ apı· 
lan şe\; 'udan ll<"UZ. 2 - Coğ· 
r<ıfya terımler nden b rı, Orta· ı 
tığ ma'ikane ; F.n bujuk baba· 

ıı bir efıne · Akcıtc r. 14 - Bir ı dık; Dı ız: Bır renk. 

Guy YaJl5 ffranıız karikatııristiı - J\le hur ı.a utrec'Jn 
m'mleketl olan Toulouse'Judur. Hııba~ının askeı liğinden ritiiııi, 
kararıah kıırarıah dolaşmasına rağmen askeı·lige bir turlıi ı~ı · 

namadı. Okul ıı·alarınıta ba~la)an ıf'ııim H': karikatür lıeHsl 
onu bırakmı)nrak mc l<'gini eçmf' ine )ardım elti. 

l ' run. 1.a) ır. çckin~cn. arkı ınırılıt~nır gibi konu an. çoeuk
hığunu hala ) ilirmf'mi'4 elan \ ' ali • hem çok .guıel, hem de kini· 
)a mııhrnıll'°i olan hlr hanımla e\'Iİdir. 

Frıın ada karikaturisllr.ıe \erilen ınr hur <'arrbr~ ıırnıalını• 
nı lllS2 de \'alls almıı•ır. K.ılı ranıanlarını el. rri• ıı çofulı;lar
dan ıı;e~rr. 

- Araban ıı hazır, malmuel ~ .• 

\ 'AZISIZ 

mı? 
·ana ~ardım etmek f terim ... Ama )ıirumege bqlıtlıa 



Bugün 
kım 

Dünkü n-ı 
Adale 

Bt;: ~aa li de Uoıma· -
bahçe § adında Beş k aş ılc 
\<'fa ka la~ac kt r. 

Haf anın en enterc an kar. 
a-nıa,ını tc k l ed<'n bu 

maç muhakkak kı m ıcadelel 
'e ç ın o c ktır 

S mp \onluğu ~aknlamı• "' 
l..} et e oıln Be~ıkt.ış çin bu 
m. çı k zannı ık :> alnız bır 

prr tıJ me-<' e ıd r 
F kat O\ e ahm n ed ;,oıuz 

kı \er bu.,:unku maçı ı:a'ip 
b tırme ço ı tem<'k ed r 'e 
ı)' b r netıce a\ab imek için 
de bu un gayret nı ortaya ko 
.}arak o;>nıı)ac kır. 

'-0--
Dün yapılan maçlar 

p oCc~)onel kume Jlg maç· 
farından Ada et • Beykoz 

\e Ga alıı r • .} • ı anbul~por 
ı •ıia;-:maları dun ~htha pa· 

..,a tadında, 10 • 12 b n eyir 
c onunde ) apıld . 

Zu bahar ğanak n idare 

, 
oz µ. 

ray 
o 
-

Tokyo' da yapılmakta olan 

GURES 
Haber ve resiınlerini lıcr guıı tam sayfa 

ALl,I CI SA F A~llZDA bulacaksınız 

a 
1: 

r [ 
İst nbul por'u 
ına -- ı " p ettiler 

3 -
,_G._.ÜL-K-UP-AS-1 -ı 

YARISMALARI 
, htanbul ı\ lct zm Ajanlı~ı 
tarafı ndan tertıp ecl len Gıil 
Kupa ı yarı malarının XVII. 
)il mü~abaka arına diın l ıt· 
hatpa a s adıml a başlandı. 

Y pılan be müsabakanın 
ut ıanesınde :) eni gül kupası 
rekoru te cdı di. 

Hu arada fiık ek atlamada 
t-:rdal Akkan 1 91 atla):ırak 
'furk .}e ıekorundan hır cm 
daha 1) b r dcı CLC c'dr el· 
m ş faka bu alla) ı müsa
baka haı ıl'i oldugunda.n rl!· 
kor .ı~ ılnıanıı ıır 

Elde ed len derece er ŞO)· 
ledir· 

400 :\fttr r : 
l - Ekrrm Koçak 1''.R. 50.6 

Yeni giıl kupası rekoru 
2 - Doğan \carbay Dz. Gu

ciı 51 2 

..J 

• • f 

J 

1 

' 

f DüNY A KUPASI' 

.\faliım olduğu \eçhil t '!'ürk 
ınıl lı takımı 17 Ha .-.ıra n'dii 
Bcrn'de ilk maçıı ı ,\ lman)a·
) a kar~ı oyn ı~ al·akt ı r. Rakıbı· 
nıu n bir ıur alfama ıhliınali, 

e l gı \k m .. ça takımlar şu 
kadro arla çıktı\aT: 

\d et Ömer F 'ır', G. sıırııv - t. .!por nıa ındıın blr cuı ünlit 
ydın Tunalı B J K. 52 

Bu mü•abakan ın e k• r Pko· 
nı r·:mın Oo) bak'a 51.5 'e a t 
bulunmakta di. 

Go çen Xıha . Cahı Rah-
m - .Necm. Erol kap•an 
Ahml?l. K. Erol alım 

Rey ·oz Hatıl - ~lehmet 
kaptan • ı,met - Fikr, Le· 

\on Hilm Zı~a Haluk, .Nus 
ıe . Gazanfer Zeker) a. 

Jlk devren n l e<I ncı dakıka 
nda Ahmet ) ka'adığı bir 

fıT atta •opa ~ııfa 'unırken 
b r ha a yapmasa) d Be) koza 
ı k olu .} apacaklı. On ekıı n 
cı dak k da ll 1. K Erul'un 
go o'abı ccC'k u ;.mu korner 
le onlcd.. Bır dakıka onra 
:\rem nın a,ı:rları kaleH '• n· 
de led I.! topu Ha 1 ancak faz 
la ıçram k u etı)le •tıtab ~ 
dı. Faka bu fazla çra)ıq ye 
e du me ne ~ebep oldu, du

•c-rkeıı de topu <'I nden ka· 
çırdı. ~hmet yeıı eTek ) a· 
kından gol )ııp ı \e Ad;ı et bı· 
rınc. devre} ı 1 - O gal p b • 
l rdı 

lk nc1 deHe ba ar nda Rah 
mi b r ,.o kaçırdı. Yırm nci 
d.ık "ad da Be) kozlu Ha
luk un çekt ı;ı fnkık c guzel 
'c kuwetlı urn Ömer umu'· 
mı).ıcak b r Ç'l"3)1 a oııledı 
\e korner yap '· Yırmi kınc 
dakıkada Adalet kıııcl go unü 
:> apmağa mu' affak oldu. Bu 

ol Haluk·an kale~e doğru 
b r pa al n \hmet tarafın· 
dan 'c Ha' lın bacakları ara· 
11mdan ) apıldı 

Otuz be ıncı dakıkada Ah· 
met, olıç me\ kıındcn üçu.ıı· 
cU golu de ç kardık an sonra 
Adale sahadan 3 • O ı;alı p a) • 

rıldı 
.Butlın O\ unda \dale in ı:e· 

rek fert \C Jıerck takım öla· 
ıak Bcykoza usun uttu kend ni 
ı:o crd 3 ·O ı:a ıbı}et d e bu 
tıstuııluğun haklı b r netıce ı 
s.n ılır. 

* ikınci maça ta\:ımlar :u 
kadro aıla çıkt lar: 

Ga ata ara}· Turg n Ta' 
l ar X ecm - Co5ktın, Kamı • 
Rob r - • ~ccde . Suat, Alı 
K \Jı Kadr. 

i nnbul pır. 0-man -
l~cdd n Me ı F.rdogan 
Kenan, Ka ım - H lmı '· 
demır .• \dnan Yılmaz. Cafer. 

Fa k Gok > ın hakemliği al 
tında geçen maç 3 - 2 Ga ata· 
ara\ k zandı. İki tarafın ) ;ıp 

tığı be• o e bakıl:ı ak orn· 
.nun ze\ ki 'e teknık oldu u 
s nılma~ın il ele kınc· de ı. e 
de e)rc tıt:ım ı O)Un hır kor 
do u nd n fark ızd . :1\fi•ha • 
pa.a s• d k ı ul danbcrı t 
pu kend :ırkac\a l:ıı ına de~ 
de r k p O\ uncu • r ' rm 
H}a kaptırmak hu t.•ı ndn ı 
ra ı b r n ç belk de lk der 
ortılmu tur \inhallc ar 1 

nnda kuçuk b r :ı tık top . 
tıkbal n rıı bo cu arı o 'llı\ 

h 'e.s cncrı çocukların daha su 
urlu \e daha maksatlı o:na· 

dıklan ıııuhakkaktır. 
0) unun teknik tarafını yu 

karıdaki sa tır ara az ço1i: be 
lırlt kte..'l onra iki taraf gol 
leT n n ) apılı,ına geçelim: 

İlk de\Ten n on bırinci da 
kika ında h;ı\ adan kendı tne 
gelen topu Cafer hafif b·r 
kafa \-Uru i) le önüne ind rd . 
) anm metre urdti ve Turga 
~ ın çıkıp çıkmamak tt"r t"dri ü-

. dıi ara ında )akından bir ~u 
a i tanbu porun ilk go!U n iı 
.)aptı. 

Yıne bu deuenin yirmi al 
tıncı dakıkasında Co kun to 
pu lirdu \C 18 Ç zg S ne yak 
Jı~ırkcn ıleri pas ) apacak gi 
bı claHandı, buna aldanan Mc 
tın müdahale et mi) erek ı:rr• 
kaçtı. erbe- kalan Co kun 
:::uzel b r şuıla Ga ata arn) ın 
beraber ığ nı ağladı. 

Kırkıncı dak ıkada sağdan 
'ecdetın çeklı~ı korneı de, 

Kndrı b r kafa \ uru.i~ l ~ Ga· 
Jatn ara)ı 2 - 1 galip duru ma 
çıkardı. 

)kine· dcuı•n n clôrıitlrıcii 
dakıka~ında Galatasaray a e) 
hınc çekilen fr•kıktc A) doğan 
topu hafıf b r kefil 'ıınl'<ı) le 
yere ind ıdi, 1'urga)ın tered
du• edıp çıkış ) apnıanuı ı \ d 
na.na yakından bir ,ut çek· 
ınck 'c beraberl ği teın:ıı t t 
meli: fıı atını 'erd'. 

Yırmıncı üakikaua sağdan 
Galatasaray a'eyhıne çekOen 
kornerde kale onUnde me~ da· 

gelen karı ıld ıkıa A~ doga· 

na fti\ ul ) aµ dı. Hakemin çal 
dığı penaltıyı ~ ın e ı\\ dogım 
çekt • fakat topu atacağı nok 
tayı pek bel i ett'ğı için Tur 
gay ,ulu ünlemeğe muuffak 
oldu. Ru penal ınJJı kaçırıl· 
ma ı maçın kader ni iıılet:ı •a 
)ın etm tı. Nıtekım ) rmı fi. 
çu ııcıi d akıkada i tanbul por 

a'eyh ne çel.: len bir frıkıkten 
~o.nrıı Suat ~ erden bır şutla 
Ga'atasar.ı} ı 3 - 2 gal p n~-

kii ııe çıkardı \e mac dn bu 
netict 'le nihayttlendi. 

.\ . Kahtı3 ar 

Norveç' in devlet spor 

ba hsi müşterekinden 

ettiği kar 

O•o, 22 (Reuter) - No!'Veç 
<le\·let futbol bahsi mli terek 
te:kılatı grçcn sene zarfında 
11 milyon ' l'iırk lira • safi kar 
elde etmiı:tir. Teşkilat 1948 e· 
nesinde kuru dağu zaman 2 
mill on lira kar etmış ~ bu 
rakaııı her ene daha fazla' art-
1111;;.lıl'. 

:Kaı ın tamamı por ve i mt 
ara tır rn aların geli tırılme ine 

Glllal.&sara,y forlan i tanbııl vor kal,sini sıkı lln)'Otlar 

1500 ;\lt'lı e: 
1 - Turhan Gôker F.B. 3.57.2 

Yeni gül k upa sı re.l\on ı . 
E k rekor y·ne a;>ni aı e: e 

ait olu p 1951 yılında 4.62 2 
Ik te i, edilmişi'. 

Yiik•ek Atlama: 
1 - Erda <\kkan F.B. l 85 

Ye!l gül kupa ı rekoru 
2 - .\ k la ~tılA s Kurtuluş 

1.65. 
Eski rekor 1 ıı ı l'c 1931! yı· 

lında Pulat Pubos tarafından 
tes s cdılıııış bulunmakta ıdi. 

100 :m'!trf' : 
1 - Todori Yordanldis B S 

11.4. 
! - Teofani nıbonidis B S 

11.i . 
3 - f ,met Dınçcan G.5. 12 

{~ç adını allanıa: 
l - Ferhan Oe\ ckuşuoğlu 

F B. 14.16. 
:? - \ tillA Koksal F B. 13 40 
3 - Yorgo Dr cas B S. 13.10 

Pu\ an ' l ' ıısuifı: 
1 - F'cncrbahçe 
2 - 'Re) oğluspor 
3 - Kurtuluş ve 

Deniz Gucil .. 
harcanmaktadır. Bununc kadaı 
spor i 'erı için 15 milyon, ıl· 
mi arıı tırmalar ıçın c 29 mi -
~on Tıirk lirası tahsi at \ erı!· 
nı iştlr. 
Teşkilat 41 memur çalı~nı:ık

ta ve ayrıca ku ponların sayı -
ma ı için 186 kız kullanmakta
dır. 

"'5' OQQW P) c '*' 

i s. ~ ııor l.:alt·d ,inin bir kurtarı~ı ------

~ CUNDUZ CöZUYLE) 

Ge P •'eeic· ~ _. 

bıılutla 
Yazan : Gündüz KILIÇ 

H er mıl 1 maçtan e \·vel oldu~u gibi bu sefer de eıı·afla pü!ıı ı 

pufilr biı· kiıtüm~erl,k hava ı C!>I P gidi~ or Bu e:ıinli ilk· 
oncn mu\·af[ak olmu. r"t•l hol Feder asyonunun toptan ist ı !ası 

ı e ba,ladı. :sonra, on mı'll mac'ar muvaffak ve vaadU.r fu l 
brlcııların ın huı;:ııııkli fol'm dü~ükliik eri herke~i amacı kum 
r.ılHına çevırdi. llu ıırac.a hazırİık için geç kaldındı!ı. ıste 
nı rn şckı de hazırlıanamanıak korkusu melankolik bir ( fond) 
!.'luzı~ı gıbi biıtun bu hıkfıyPlere refakat elti durdu. 

~ımdt artık Fıı:ooı J.'edera:s) onunun basına sıt'! i;ıle r t 

b:ı rada uzun m•id<lct b.?f-SIZ ka lmaya tahaınmiılll olmadtğ: 

nııı'.ı hazası) e \erıl,.n \ ai!c·yi kabul eden eski. tecni'>eli, ol
gun bır futbol arlanıımı, ı:;rlm ıs bulunuyor. Bu )eni başkan 
h<'!ıhal.lıda A\lupal'.ı sıt:ıyı~le bahsedilen genç Tiırk fu tbo 'u· 
nı.., cc-uran<' crnt'lı• pı~a5alara tanıtan , eski Futbol Fc-der as· 
~ımu ba kanı l 'hı z ı, a Yena l'd ır. Şu ha:de o tohumlarını attı· 

ğı tarla) ı \ ilah içiıı, pek iyi ye ti§tiı·mekte de\am eden kıy-

met i bır :ırkadaşınrlan ttkrar devir alıyor demektir. Oyuncu· 
arın form boıukluklıırına ;elınce, bence bu üzülecek degil 

hatta bırıız da cnr.ilcteK bir ola~ dır. Çünkü sporlarda c sa~ 

olan ~ey tam nııisaba k.ı ıaman ı forma iirmek keyfiyctidıı 
Form ı.se uzun dernm etme) en, 111uhafaıası zor nazlı bir dinç
lık, "cı;ıtı bir ıç ·rnynamasıdır. Kanaatimce tamamıyle ruhı 
~ebeplcı e, me:se a bıkkuı ıı-, . ı maı·ıklık. ı i bı . eylere dayanan 
blı muvakkat ı;ôkuntu) .i g : ıiermck hiç de uzun zamana muhtaç 
değildır. \ rtık futholcul arımızı, hususıyetlerinı \ 'e mcz.ı~ et· 
!erini, ı} ıcc tanıyan Puro Sandro' nun bu isi llyıkıyle yapa 
cağına emınım. Kendı~ırıe. Federasyon tarafından pek ~ erinde 
hır guruşle angaje edilen \e ha kikaten me leğınin ehli olar 
ıimnastik öğrctmeıi, r:s kı Gala tasaraylı futbolcu !\Iehmet Alı 

, GultC?kinin de btı}•i:.. ) "ıı:iımı olacaktı r. Velhasıl şu gunledr 
rok karanlık gıbi görün<'n \ l!Ziyct sanıldığı kadaı· kapkara de 
gı dlı·. Sonra şu \ :ı r ~ i rk.eriya gü\·enmcmek, umıtsiılik ' < 
acı tenkitler futbolcui:l rımızı izah cdilmeyrcck kadar tuh:ı 

bir şekil de kalkındırmı~. kırbaç lam ıs \ e on 'ara umulmadı 1 

zaferler kazanrlırm ~t ır. AJ!ah bu işte şımdi) e kadar vaıifı 

ıt'l anlardan razı r e yf:nı 'aııfe al anl arın da yardımcısı o'sun .. 

Fe ner, Beşiktaş amatörle

rini 3 - 1 yendi 

Dtin !<'ener tadında yapılan 
Veneı·b:ıhçc • Bc,ık•'l amator 
takımlar nıacını 3 . :: Fener
bahçc kazanmışt,r. 

Düze ltme 

l> ıınku ı:ıırc~ ~) famı.zda Rav 
ıam Şte at ıc mallı ıle lus 
ı.I& 1>4&Ut&n ıll a aıt res.malu 

ltalya bisiklet yarııı 
'faormıno CSic•hal, 22 (A.\ ) 

- İta l.} an GluseİlılJ :'\linardi. 
haha bLık et yarı ır.ın ikinci 
turunu bui iin kazanmıı. ?a
ıermodan Taormino~a olan 274 
k:' ometre'ık me.)afey:, s~a ıtc 
o ;·ta l :ı ina 34.403 k ilom~trc· sir 
ralc. 8 saat 19 dak kad :ı ı.a ırı· 
m!ştir 

~ anlıtilıkla ) er 
Ö~ür dılerız. 

değistırm •• u r. 


