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BAŞHUBARRlRt PAZAR 
~hrnet Emin YALMAN l 30 'ATAN EVi 

t:faloğJo llldllafenart 30-3% MAYi S 
'tefon: %4207 - 29316 - 29315 

1954 tlıraı: VAT - fstanhnl 

AYI: 4687 Fi,yab 15 tunq 

Washington mülakallndan 
~~yırlı netice bekleyebiliriz 
: 8 ··············- ·········-··············: ! r~Şve~ilimiz, bundan evvel Cumhurreisimizin ek- ~ 
i ' 1enni Amerikan dost/anmızla işbirliği halinde ~ 
:~... biçmeğe gidiyor ~ 
t ····················· ........................ : 
~~ıu~~an: Ahnıet Enün Yalıuan 
~ ht, ~~ınlckette bir feıahlık hın.ısı e~i~ ı ıanıııa i ine tam . lu\\etlt dtum etme i im· 
... ~ltr 11 Lıınaa lar, gelecek gunlcrden "ı kanını Alman htikiımeti de tekliyor. Alman
~da 'd guıcı nıujdelr.r bc.kli)orlar. K:rnı - J ildiln bll nıa.lsatla alaı·aıım11 mallar. dokuz 
~ ı~11\ oıara alıcı çık~ıyor. Her.ıe~ i kara 1 senclitı; kredi esas~~a côre hul.umet tarafın

't\Jerı l:ormege H go terruegc çalışanla- <hın Alman anayııne J.a~ı caranti altına 
t~tıı tutuımulitur. alınmısıır. 

~ıı. bu~ bunlara ebep ne? Bas \e mıihlııı 
~~it l'i Cıınet rt.i i Adnan Iendere 'in, re - uzun ;ı. ıllıır Tur ki} t, türlu tul'lu baskılar 
}'11 1~aret Yapmak üure merikıı,Ja ça· alımda inlemi~, iktı adi bakımdan yerinde 
\ı,\ ~ı1ı:~· l>ai~a salim _kalan seri leı iyle a~mı Hya geı·ilemi~tir. Sonra .\tatiirl.'iin 
~"ttltr d Washıngton mulikatının ~ _a lı dchalı liderlili altında isliklll :'\lut-adelesinl 
-.~ıı • 0&~racağına lnanı)or, Washın::· tamaınlanıı~. geriligin tahaklı;unııınii ermi , 
l"ı 1 .u bıık •• d ' · d . b" .. '?t ~bcrı • aç gun ıçın e a .. e '~'ıı:'. •· ılı111 a yulİınde ~eni bir itibar kazanmıı,tır. 

ltıı d u·ın ka~ısında daha şınıdıdt'n 191.'i den onra demokraı.i vr hürriyet uğru. 
'llıııti 11~~or. na mücadele ba ıamı!I H ha:nrlı neticeler 

t~ ıı, ır ferahlık me\'ZllU daha -nr: \ l- H'rmiştir. \'atanda~lann enerjilerini n t~-
l ltııluz elli mil;>on dolarlık bir anla • / ebuuslrrini erbest bir hale ko~nıanın ve 

~· TiUkı, .. ın lldındl dhw (Dmmo '" ''"' 4 d•> 

~.~st Kanada'dan bize 
~'~~k yardımlar başladı 
'Okt ılyon dolarhk malzeme yardımı yapıldı. Yakında jet 

or, gelecek. 25 pilotumuz Kanada' da tôlim görüyor 

14 
f ıyftıtlı • 

Ba,bakan Adnan Menderes 
bugün 4merika'ya gidiyor 

Dün geç vakte kadar çalışan Menderes, C. · Bayar'ı 
ziyaretle akşam yemeğini beraber yediler 

ll' aslı i11gıo1ı'dflki 
ceı•cevesi 
.:» O> 

111ii~·11keı•eleı•i11 kuı•sılıklı 
.> 

içinde ceı·ey fiil edeceği 

giiveııli k pı•ogı•aıııı 

IJildiı•iliyoı• 

il 
llu rn•I \lubabırımızd~n 

Ankar.ı, 29 - Başbakan Ad
nan Menderes bugün de <ık~~m 
geç 'akt' kad .. r Basbakanlıkto 
çalışmış 'e temaslar :ı apmıştır. 
i\ lcndere~ akşam Çanka) ayıı gıt· 
mis. Cumhurba kanı Celal Ba
yar'ı z.ıyarct ctmıs ve ak~am yc
m,ğını beraber ycmi~tir. Men
deres A,ııerıkıt Sl'Yahatıne yar 11 

aat sekızdc Etıme5ut h.ı\a me)· 
danından \'Ikacaktır. 
l\lendere 'in Amerika~ ı zbareti 

hakkında 
Washington. :.!9 ( .\ .A.) 

( Ü.niled Press) Türkıye Başba 
kanı Adnan Menderes l\lali 'e 
İktısadi ıııeselelrJ'e dair :;oruş 
me 'c:' ıstışarelerde bulunmak 
üzere onGmlızdcki hafta buTaya 
gelince, Cumhurba kanı Eisen 
ko\\cr. kend•,ine bır oğle zıya 

Ceıi \ermek ıa av~urundadır. 

Bu göriı, me \e ıışareler, 
bundaki 'J'ürk \ e Amerıka n 
şahs"l etler n n hazırlamakta ol Ba~baJ.an .\dnan :'\lenden·~ an la,m:.ının imza ı sırasında 

1 
dukları dört günlük :ı:iyaret 
program•n•n ba lıca rneuuunu 
le kıl ede,·ektır. 

Türkı) e bu) ukel<;ıı;i Feridun 

de mtçıe bulunurl.t.n 

--1 Nurettl·n Baransel Cemal ı-;rk !l, sa.bakan Adnan 
H iir dünyayı kuHctlendir· l\lendere~·ın zt>aretınin h•zır 

mrk, dti~manı )'I dırmak ve lık \e ıert batı hakkında bugiın 

Traktör fabrikasıııın 
anlasınası iııızalaııdı 

l 
harbi onlemek maksadi)le Bir- Genel Kurmay 'mcnk:ı DışiŞleı l Bakanı :,ıır-
leşık .Amenk:ı tarafından bir dımcı 1 }knı~ B) roadc ıle ) a-

_, 

Yirmi milyon lira sermayeli bu şirket dördüncü ytl sonunda 
beş bin traktör yapacak 

.ka~· sen!'dcnbai tatbik edilen 1 Baskanı oldu rım s;ıat goruşmiıııti.ır, İyı malü· 
kaı-şılıklı ~ardım pro~ramına mat a •m çeHckr, baıırlanan 
dinç, dinamik ve romert Ka· ' ~n~dolu ~!ansı pro;rama ort' B.ı~bakan Adnan 
nada t:.ım hııla katılmı tır. Bu An ara. 29 _ ı . s. Bakarı,ıgı Mcnderes'ın Dı ı ıC"l'I Bakanı Foı1 --·--
maksatla 1954 encsındı ır!~- U't>msiJ Buro undan bıldırilmiş- ter Du!lc \e Sa\'tınma Bakanı 
d1lrcck 32 il) on do ar.;ı 40 dr: Charlcs Wll on l:ı mlizakereıet
mi )on ~.ola rı ' l'tirki)cye ayn! .\lunh:ıl bulunan Gcnelkurma~ ı dr buluna,·ağını o~lemı,. e!'dır, f 
mıştır. ı~dıdrn kara \C dcruz Ba anlığına 5398 a) ılı kanunun 'J'ürkl) t buyukelçıliğinin d 1 
kuvvellerınme _?lahsus bir kı· 4 üncü maddesi mucibince Kara Ba~bakana iki ıiyafet vertccğı 1 

\ nadolu Alansı 

1 
Ankara, 29 - Bugun sad ıı 

de I !etmeler Bakanlıı;:ında :Bış 
bakan Adnan Menderes, I•Ietme 

1~ .ınalz~me l\anadadan gel· KuvHtleri Komutanı Orgeneral ı 6anılmaktadır. Zı~afctlcrin hirın 1 

mı.şu~-. Kaf1:adada )apıla~ en 1. ·ure•tin Baranselin tayini 28.5. de, kongre li} el eri \ 'C hukfııntt 
s~n mtem Jet tayyarelerınden (De\-amı a: 7 Sü: 6 da) 1 <Denmı ~a : ; ~u: ı del 

lcr Bakanı Fethi Çclıkba~ u Tf 
carcı Bakanı Sıtkı Yırcah Tarım 
Bakanı N edım Ökmen. Ba) ındu • 
!ık Bakanı Kemal Ze~tinog:u, T. 
C. Ziraat Banka~ı Makine 'e Kım 
)a Endi.ı.slrı:.i Kurumu l mum 
Mudürlcri 'e Türkı.)c Zıraı Do· 
natını Kurumu umum mudür mu 
avinlcri hazır bulunduğu halde 
Amerıkaıı fırması Minneapoliı 
Moline ıle mü tcrcken mem e ,., 
timııde te •~ ne karar 'cnlen :.?n 
mı')On lira scrma~el • Mtnnl'r 

1933-1954 ders yılı, dun okul
larda lapılan on der 'eri mütr 
akıp sona e.rmistir. Bu nıünasa· 
betle dün sehrimizdcki okullar
da törenler yapılmıştır. 

Eminönü Aıaturk İlkokulunda 
yapılan törende. Okul Aile Biı
liği temsilcileri Yardım Deme· 
ği üyeleri ve öğrenci nlileri ha 
zır bulunmu tur. 

İstiklAl Marşının ~ô)lenilıne.si 
f'c b~Jayıın forende, çalışkanlığı 
ile tem yüz eden 64 öğrenciye he 
diyeler vuilmiş, a}Tıca büttin· 
lcmE!3 c kalan ötrencilerin l et iş 
tirilmesi için de b'r kurs açıl· 
ması kararlaşttrı'mıstır. 

Lise ve ortaokullardaki • ıo
(Deumı Sa: 7 ü: 3 de) 

bır mıktarı bize :önderilmek 
it in AHupaya yollanmak iıze· 

(Devamı Sa: 7 Sü: 3 de> 

Başmuharririmiz 
Amerika'ya 
Hareket P,f!i 

:Başmuharririmi'ı Ahmet 
F.nı ·:ı Yalman diı.n Amerı· 
ka) a hareket euniJtir. 

Baş\'ek illa a!"kadaşlarının 
\Yashın gton ,., New York'
ta )apacaklan mı.iza1'ere· 
]eri yakında.o takip e<lerek 
gazetemize haber ve tefsir-

ler ~efr<tirecek, Bonra NA
'1'0 tarafı ndan Kanada'da 
tertip edilen davt>te IsürAk 
ederek, da' aları bıze çok 
benziyen bu genç " dLnc 
memleketi Türk umumi efk1 
rına tanıtmala çal~caktır. 

Sovyet gemileri 
Boğazdan geçli 
Arna\"Utlıığun Draç liınanını 

ziyaret edecek o'.an Sovyet 
hup :ıeınileı·i dün sabah Ba· 
ğazdan geçmiştir. Geçe.n gemi 
ler 1'.!.800 tonluk Xakhiınov 
krU\•azöı·ü ile iki de- ıroyercı_: ... 
Ru s har p ;:emileri Kızkulesi ön 
!erine 2eldiği zaman top atı'ı 
ile ,ehrı şelamlam ıştır. Selimi· 
yeden atılan toplar:a buna mu· 
kabele edilmı~tiır. 

landarına Genel 
Koınutaııı •eldi 

~r;s;;;;;::;:;ı Korgeneral Tahsin Çelebican· üç jandarmanm 
tecavüzü hôdisesinden üzüldüğünü söyledi 

--, Bahc:elicvıerden tabanca tehdı 

H Al f B k 1 k di~le kaçırdıkları e' 'li ,·e 3 ço· 
ı yo , a an 1 l l'Uklu bir kadının Florya cin· 

1 
rında zorla ırzına :eçcn İncirli Ernrme almd 1 'J'an~:.ava~· Taburu~?an ~ıu~tafa 
Demırel ıle Bakırkoy Jandarma 

Ankara AJanu Birliğinden Ahmet Yardımcı, 

t\nkara 29 - B r müddet· Jehmeı Sarıba) ır haklarındaki 
lcnbcrı umum mıidur muaHni tahkikata devam edilmektedir. 
ifa Uk GörC'lı tarafından \eki· Ne~rıyatımız üz.erine hadiseyi 1-
cıcn ıdarc edılmekte olan Ba· dar: bakımdan tetkik etmek için 

s n Ya\ n \e Tut·ızm umum mü şehrimize :elen Jandarma Genel 
dürlu.,unc Muammer Baykam'ın Komubnı Korgeneral Tahsin Çc 
tıtyı.!I cd leccğini bıldirm:~tik. lebican, dün Emni)et i\lüdurhi· 
Muammer Ba)kanı dun bu \aı:i 1 ır.unde )apıı~ı basın ıoplan•ı ın· 

(Deumı Sıı: i Sii: 1 de) <neuını a: i ~u : ı ılt' ı 

1 

Tifo Yunanislan'a 
hareket etti 

Yugoslavya ve Yunanistan arasmdaki görüşme-
lerin Üçlü Balkan İttifakı mevzuuna inhisar ede
ceği bildiriliyor. Stefanopulos, kat'i bir karar 

Konservatuan ti~ atro bölümü bale şube i il.i ögren
d ınin dan ı 

<Dc\amı a: 7 ~u: 1 de ) __ ,,__ 

Nevşehir 
• 
il oluyor 

Dünkü bale !!ÖsterİSİ .,nkar;~a;;ıu ~ıa;;~end.t ınr 
Aları < • c;, :ı:e gôre :\e' eh r'ın il olması 

k b d ld hususunda. hukumetle temas ~ 

almmıyacak, diyor 
An~dolu 

Belgrat 29 - Yugo lav Cunı· 
hurbaşkanı ~lare~al 'l'ıto, \'u· 
naııi tana ~ apuca~ı ıle mi z·· 
yıı'l'et iı;in bu get·e Bclgraıtan 
ayrılmı~t ır. 

.çerçe\csınde 'u:..ubulacagı bil· eo asar J 0 U mek üzere bır heyrt. Nc\.ehır 
dırilnıekıedır. ., ., ' den Ankara')'a ;elm ~t r. Ta:: 

Bu arada. ltalyanın l.>öylr 1 ., . ı ı · htik · c -' ı · 
br pakla karşı aldığı vaziyeı Konservatuar Bale Cubesı ne mensup 3 ıle 25 cp erı ·umet tara ınltan lUI 

:1 .nü kabu normuş \t bu amı-

1 

Cumhurbaşkanına llı~i,leri 
Bakanı Popo\ ıç refakat etmek 
ıed ir. 

d.e ~özden '!P<:irilecck ~~. XA .. 'yac arasında bulunan 20 balerinin zarif dans/ar1 lannın KıT chir lı merkezinin. 
'!O ı'e tıu pak• arn •ndakı mu " 

t h lk f d b k h I k I d Nc\~ch·r<' nakli ~ureı )le müm nast>tıetleı·e tema' olunacaktır. O tara ın an ÜyÜ feza Ürat a arşı an I ikün olacağ• anlaşılmı.ıır. 
c:öruşmeler rsn:ı~ında ikı mem r~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;:;m=-;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;.-.. ~-::;.::: lekeı aıa ınaaki ıktısadl müna lstanbul Konscr\'aluarı tiyat 1 ' \ tina 29 (TURKTEL) - Ma 

re al Tito ile Yunan de\let a· 
damları ara ındakı s:ya i ve 
a kcri gorüşmelerin üçlü Bal 
ka.n paktı mevzuuna :nhisar e· 
deceği ve nkaTada Tıirk - Yu 
go·Jav nıüzakrreleri e na ında 
elde edi'en prcn p kararlnrı 

ebcılrı in gen şleıılıııesi ıne•e· ro bölümll bale ubesinin ha- ..1! 
le n il de bah=s konusu ed"le· :ı:ırladığı bale nösıerıleri dun 1 

ct>ğine, bu ınuna ebctle i~areı ııat 15 de Sehır 'l'iyatrosu} 
olunnıaktııdır. dram kısmında ~apıimıştır. Ka· 

Atina 29 t.ı\.A.) _ Mareşal !abalık bir da\·etl ıop!uluğunun 
T tonun ıinaya yapacai?ı :ı:'ya hu:ı.uriyle ~ apılan bale dan.>la· 

( J>ı-,,11111 so: ı :-ıi : 4 ctrı rına Konservarnarın kız öğren 

Yalı:alanao üç ~ahı e~rar torbalan) le 

Eroiıı ve esraredar 
yakalanddar 

Sekiz kilo esrar musadere edildi. Yakalananlar 
adliyeye verildiler 

Sabıkalı kadın eroin satm'a-ı Üzeri aranılan l\Ie!ek'in ku lotu· 
rından Mel!'k Tulin, sü~ı::ıin bu· nun içine husu sı surette dikilen 
lunduğu Ayvalık'tan kaçarak crbinde bir miktar eroin bu· 
chrimııc ;cimi tıı·. Tckra!' i a- tunmuştur. Sanık hak:rnıda ta· 
ı)cte -;:cçcn .!\le.ek dun sJtış 'a. I kıbata b.ı~lannııstır. 
p.ı kcn suçu tU lakalarn'lı~tır. (De\amı :,a: ; u: 6 da) 

cilerinde.u 20 kisi kaulmı lır. 
En küçüğü 3, en büyüğü de 20 
yaşında olan balerinler Albe
nlz. Strauss, Padere\'Ski. Monli; 
Rubinstein: Chop'.n: Saint Sa· 
ens, Weber. Korsalrnw. Debus:ıy; 
Borodiıı gibi diin) anın eıı bil· 
yük kompozitörlerinin me'odi· 
lerfaıde türlii danslarla. büyük 

<Denmı Sa: 7 Su: 3 del 
---Oı---

Bir hakaret . 
lhbarmm 
T ahkikafl başladı 

llıısusl 'tııhablrlmlıdfo" 

İı>kcndenuı, 29 - iskende· 
run Erkek Sanat okulu müılu· 
r!l Suph' Özadalı'nın bir top· 
lu'ul, ;çinde Celal BayaT, d· 
nan ıııcnıieres. Mümtaz Faik 
Fenik, Ahmet Emin Yalman 'e 
Şerif rzık'a sözle ve alenen 
hRKaret ettiği yolunda sa\cıl• a 
bir ihbarda buiunulmu tur, İh· 
barı )ar>anlar, ayni zamanda 
Suphi Öıadalı'nın müt· e'eyi 
ahsi menfaati uğnında kullan 

mak ve sahte fatura tanzim et 
mck suretiyle nüfuzunu kötÜ\'P 
kullandığını da iddia etmişler. 
şahitleri de b ldirmişlerd ir. 

İhbar nazar 'ıibııra alan sav 
c !ık tahkikata e'ko) mu<ı ,.e 1 
~ah:tlcri rlinlenıc)e ba,lamw J 
tır •• 

YAZAX: 

A. J. CRONIN 
ÇE\'İREX: 

Rezzan A. E. YALMAN 
On be .)il C\\'Cl işlenen fcc·i cina~clin 'kefaretini 

araba ~·anlış bir adam mı ödedi? İtimat ettiğimiz Adli· 
:- e si~ieminin isle~·ehile<'cği korkunç halalar ..• ~Ieraklt, 
he) cranlı. süriiklc~ ici bir roman .. 

Btı iı ı 5 i ı i .. aııfada •• • 

-

1 
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Devlet cemiyet ve fert menfaatlerinin kav~ak noktası: 
I .............., """""'---~..------..... _.,....,,,, 

KOoperatif ler 

T urklyede acaba kaç koopera
tif \ardır? 

Memleketimizde istih ak, ır.· 
tlhsal. kuçıik sanat, y pı, ~ar
dımb ma, esnaf kefal t koopc. 
ratıfi olmak Uzerc. 733 koope
ratif teşekkU ü mcve~ttur. Bun 
lar~n i~ sayısı 453 bıni .. Ç· 
mcktedir. Bundan !>a~kıı mem
lekette 1935 tarih ve 2834 sa· 
\ ı ı kanuna tAbi 170 adet Tarım 
Satış Kôoperatifi \'ardır. 

Bunlar 12 bırliğe bağlıdır ve 
ortaklarının sayısı 170213 dür. 

Koopcratiflerimiıın arasına 
1935 tarih \'e 2836 sa} ılı ka-, 
6 AY TAKSİTLE 

DUNYA KUPASI MAÇLARINI ve BÜTÜN 
AKDENIZİ GEZMEK FIRSATI AYAGINIZA 

GELMİŞTİR! 

LÜKS İST ANBUL GEMİSİYLE 
12 11.\'l!R,\~ - '7 TF.M~Jl'Z (26 Gıin~ 

İSP.\:\\.\ - iT.\L\',\ - FRA:"'S \ - CEZ.\\IR - l.İB-
y \ - 'U:\A~iSTA~ gezi-;i 

Bıt şahane ;u!)" ı~ r~ ,cdcceldcrden ~rı.~a 1 ts~içr,·~e 
ı:apılacak Dün~ a Kupası maçlarııu scyret~ck ıstı:cn er lt~n 
Tren \C Stad)Um l\umar lı eir~ bıleUeri 1 bnbul dan knıın 
edilecektır. 

Aynca Bu GEZİ SiZLERE : 
NAPOLİ - ROMA - CENOVA - M6kıte K$\RLO - !\İS
io,:-; - B.'\.RS~I.ON - MADRİT - VA~A~Cf~ - CEZA: 
YİR - TRABLUSGARP - MALTA - GiRİT; J:N' P g~·:nek 

f:rs~On~O~cek~ru iMKANLA Ç r 
Tlı'RİSTİK MEVKİ.. .... Peşin 
IJ EKO::\OMİK ••••••••• 
IK.İNCİ ..................... • 
BİRİ.:\Cl ................. . 

185 T.L. 6 Taksit 
225 T.L. • • 
300 T.L. • 
470 T.L. • 11 • 

-------------------
MÜRACAAT 

90 T.L. 
125 T.L. 
150 T.L. 
230 T.L. 

• 

Kok kömürji fevziaflna dair 
esaslar • 

yenı 



"" B " ··-~----------------------------------

~ 
~bahçede 

~- ~~like "l mı. 

~-.rik,ı A.~TEMUR KILIÇ 
~trıı liırte$ik De\ letıeri, 
'l~da \"e Asy:ıdıt gü,·en
~ bi~rl ile me gulkrn ten 

•uık te indeki bazı olay
ı lıtka Ulandı. Amerika Jlış 

llıtt'llhğı, 10 milyon do
~i 111de \'e 20 O ton tu· 
~ ; kerj nıalıemcnln giı 

* Türkiye Başbakanı AA· 
nan l endt-re re mi bir 
ziyarette bulunmak üze· 
re bugün Amerikayı 

hııreket edecek. * Cene\Te konleran ında 
Çin Hindinde bir müta
reı.e bıttıııın te biti i· 
rin miizııktrcler yapıl· 

Co11d o:oııyadan Guatııma· ı 
~ • it~ lnıeslnl ·ciddi bir 
\.'~alt lki elti ve lt'!rket.i 1 
~ııı 1 de\'letıerin dikkat ı 
\.~~ • ttktl. * 
i.."llt llıaıa 

muı kararlaştırıldı 
\'ugosbıv)·a Cumhur
başkanı Mareşal Tito Yu \.""il ~ru'. 1?44 ten beri Ko-
nanistana resmi bir rl· 
yarette bulunmak lıizere 
Belgrattan törenle ay
rıldı. 

* T unu5 lbşbakaııı öld ü.·' 
rülmtk istendi. 

~ııd, hıııı.ın koalisyon bü
~~ l'tıİ•kıın dunımıta bu
~~ kttidı ne Güney Aıuerika 
~ ~i~r. ~u hükümr.t, ıı;ık
~.ı!· e~p~ırıe lk I>e\'letleri· 
S"q'ltki e alın ı tır. He le 
\ \o11r son Amel'ikııhlar· 
' .\ıııe tran ta, Wasbing- • 

~liitiıtlka kıtnSlnda komü T urisflerde ırk, din, 
~ltr,k ~e \e sınna ına br 

tdt11 ttedbirlu alınmasını L" • • f J k 

Çin Hindi' nde mütareke hattının 
f ayini kararlaştı 

4nadoıa AJanu 

Cenevre, 29 - Çin Hindi Sulh Konferansının bucünkü ct'I· 
sesinde doğu ve batılılar, LaJ 'e Kamboçya rne elelerini bir ı 
tarafa bırakarak. Vietnam.ia mütareke hattını tAyin hu;;ı:~:ında 
anlıı&maya nrmışlardır. Taraflar. askeri mlizakerelerin Cen~\'" 
re ve Çin Hindinde aynı :zamanda başlaması içın İııı:ilıere t&· 
rafından ileri .sürülen teklifi '< abul eımişlerdir. 

Bir taraftan askerı heyeıler mütareke hattını tAyint c:alı· 
ıurkcn, difier taraftan Laos ve Komboçya hokkında siyasi kon 
icran a devam edilecektir. Sovyet Dışişleri Bakanı Molotof ta· 
rafından ileri sürülen \·e Vietnanıın ıkh e bö:ünme ... lni nihai . ulh 
fonnülü olmaktan çıkaran teklifte k~bul edilmiştir. 

Askerı toplantı 

Cene>ne, 29 (AA) - Jo'rafüıı kaynaklıırından bildirildiğine 
göre, Çin Hindinde mütareke haıtının tfı~·ini müzakerelerine 
ba~lamak üzer~. her iki taraf kumandanlıklarına dhetiyeler 
gönderilmiştir. İlk aı;keri ıopl al}ıının aeleceli. salı ııünü yapıl· 
ması mümkün ı:örütmektedir. 

Papagos, 
tekrar 

Kı.brıs'ı 
istedi 

Avustralya' da 
Seçimleri R. 
Menzies kazanıyor 

Sydney 29 - Başbakan Ro· 
bert Menzies'in lideri bulundu· 
ğu Liberal Parti, dar bir fark 
la bugün yapılan genel eçim· 
leri kazanmış gibi g&rünmektt 
dir. Kat'i neticeler henüz bel 
li olmamnk'a berlıber halk ta· 
rafından kullanılan oyların ya· 
rısından fazlası ayılmıştır. 
Simdiki iktidar partı ; mubte· 
melen yeni parlfımetıtoda 58 
mebu,Juk kazanarak. muhaliC 
i~ci parli i i~e 55 yer temin 
eikcektir. '.\lemleketıe seçmen 
ler <:ayı,ı 4 milyon 800 bin ci· 
varındadır. 

Saadet Kaça; istifa ettr 

C. M. Partisiııtu l-tanbul'da 
ki kurucularından Av. Saadet 
Ka~·ar, lstanbul fı. Bn~knnlı~ın 
dan i~lifa eımiştiT. 11 ldar<' Ku 
rulu'nun dün yapmış oldu~u 
toplantıda İl Baskanlığına eski 
Büyük Elçilerden Tevrik KAm:ı 
Koperler'i eçtiği bı:dirilmck· 
ıedir 

ı-

~ )tu11t ı.ıın 111e.>hını1e rey ISan, ClnSlye ar 1 Avrupa K. onseyi isti<are Meclisinde Kıb,,s'a ait •lııın\t nı ... ınıeket Guala- Y 

ti,~~· ~ene Guatamala A nm cak ~~ Türk ve Yunan delegeleri arasında sert müna-
litıııa etıkıı Birle5ik DC\' ra ıya k I ld 8 k y d I . . d 

~lııtttt~atı Dlf'yhine si te- Anadoln AJanın aşa ar Ô U· aş On Unan e egeSln/ SUStUr U 

Saadet K:ıçar'ın isı .Casına 11 
İdare Kurulu ile ar:ıs nda çı· 
kan bir anl:ışmaılığın sebep ol 
duğu· öylenınekıedir. 

i:\1-'İI.r\KTE:S SO:SR..\ - llirle ik Amerika deniz. km\Ptlerin• men up Bennlngton uraı.: : • 
nıi~i Anurikanın doğıı sahillerin de eyuderku gemidl" bır infi \ili. netic-e i yanfın çtktığını. lOI 
ld~inin öldüğünü, 200 ldşinin cıe yaı11landtiını bildirıui~lilı;, Kes imde harap olan ubay salona 

~ lr,,, hatl'ket etmekte, Birleşmiş Milletler (Xew .\•.-•rı~tt-d Pre.ı 
~ f.lııa1 te&vtk etmektl'dlr. York), 29 - H:ılen Birleşmiş Atina, 29 - Yunan Başbakanı müdafaa ıe aniidUnil artıracağını 
!'l~ ,/~alanın lnr:illz Jlon milletler neıdınde toplanan tu· Papagos bugün, İngilizlerin, Kıb da süyl<'miştir. 
~l~Qlle ~ ıkaragua'ya kar 1 riım konferansı hımrladığı mu· rıs Ad:ısı halkının Yunanistan· Auuııa Kon'e~·i f"tl ıtıre 

._6ıı;dıır lll«-ller beslf"mt'dl- kavele projesine, H:ıiti murah· la birleşmek hu,,usund:ıki arzu· l\TeclisinM 
~"l 'i.l'lttı~ .işte Amtrlkıı !Rir- hıı heyetinin t~şebbli iyle turict larını tanımayı hak. ız olarak red Str:ısbourg, 29 ('fürk:tel) 
~-~''lldarı acıkça, konıünlst ler haklnnda her türlii ırk, <.'in· de!tiklerini ve bu yüzdt>n an'ane A nupa Konseyi hıişare l\fecli· 
L~\~Q b. n J:el~n ılahlımn sıyet, lısan \"e di11 tefrikin! m~- vt ingiliz - Yun:ın müna~ebet· sinin bugünkli oıuromund:ı Yu· 
~t;~~· k~''!~dan l\lerkezi neden bir hükmün ilavesine ka· !erinin tehlikeye düştilj\ünü söy nan delt'gelt'ri birdenbire yine 
~ ~t llıunı t ııyakl3n· r~r \'ermiştir. 27 oyla knbul e· !emiştir. Xe\v York't:ı Runı di· Kıbrıs nıe e'tsini ortaya aımw 

~lup~lerinde kullanıla- c!i'en bu teklife muhalt'fet eden linde neşrolun:ııı .~:ılional He· ı:ırdır. Bu yüzden Türk \'e Yu· 
.-..... 10; etın~kte. Filha- o~mamış ancnk sekiz nwmleket ralda eazeıesinin s:ıhi!I \'e baş· nan mebııshırı ar:ısında çok sert 

ıı0 hık silah C:ııata- nıü tenkif kalmıştır. l\lüstcnk•f y:narı B. J. larkettos·a verdiği münaka :ılar rereyan etmiş "re 
~~ Ba\unma lhti- k;ılan memleketler şunlardır: A· bir mülakatta P:.p:ıgos. :ığustosta Yunanlıların Kıbrıs me elesi il-

~ı.. zerındedir. vııstralyıı, Belçıka, Knnada, Ek· Kıbns mesele.sini Birle miş Mil· zerinde bu derece ısrarla durma 
b;l~~ vat~r. Mısır, İngiltere, fs,•eç v<? leı:cre aksettirmek hususundaki :arı, diğ<'r Avrupa memleketle· 
"lltt 1-a llıukablJ G t • Sunre. ı:ı ııwurlannı yenıden teyit t't· ri nıebuslan arasında çok nahoş 
-~t da siıah ua •. ama Karara iştirakte istinkaf t'den mi tir. Büyük Britanya, Kıbrıs te ir husule Ct>lirmi tir. 
~ ı!,.t buıu la ve mublm· bu memleketlerin murahhasları, me.>ıe'e> 1 hakkında Yunanist:ınla Konseyce Kıbrıs me\•zuunun e 

t b~ t oır rsa orad~n Haiıi teklifinin esasile tamamen karşılıklı milzakeı elere g:rişnıe- le alınm~sını i ten•n Yunanlı de 
~ı ~e Aııı ıluldarını bıl· ıı:utabık bulunduklarına \'e an· yi ke ... in oıar:ık rl'ddetmi•tir. !ege R\"rhnos, Kıbrısın öteden· 
~I kkı ~likanın buna ka 1 ctk bu teklif müeddasıııııı mu· Papagos. Kıbrı:ıın kendi mu· bt>ri Yunanlı olduğunu, Yunan· 

~ ı .:r. \~ hladığını öyle- k:ıvele projesinde zımnen nıe\'" ltac:Jr!Pr:ıtıııı kcıııli inin tfn·in ,.,. )ll:ıra vcrilm<'sl e-erekti~ini ~ny
~ı..,.1•ııı·ı· trikıı urun müd- cut olduıtuna fcareı etmişlerdir. 41 .. aya ll'h 1 .. " mesinde> ı~rar eııi~ini ,.t' bu ıs· leını·-1 iin•rine. Türk ınebu.~u Zi 

~ 11
• aırıb 11 

\•e ın:ı Filhakika, mukavele proj~siııc r:ırın Türk - Yunan mün:ıse· yat Ehlini) :ı dcrh:ıl miid:ıhale e 
\l\\Jıı argo koyınU$" tatif edilmiş bulunduğu şekilde bell<'ri iiıeriııde kötü bir t~sir derek rei ıen Yunan df'le~f'Sini 
~ ,ıtoıı•u11 t•.ırist tabiri, hicl'et hariç olnıak husule ı:ctirmeyel'ej!iııi de SÖ\'" susturmasını ta'ep etmi~ Vf' bu 
\~ •~ "•ıı1tı. 0~. hart'ketl üzere seyahat, istirahat, spor; lemi lir. Kıbrıs h:ı'kının t:ıkri- talep kabul edilerek Yunan de· 
toı'lı .\ ı oı ~~dahalıslne sıhhi \'e aile\i ı;ebepler, tahsilt' ben yüıde 15'i Türktür. Anka· 'el!'t>~i susıurulmıı tur. 
s~~rlka a~ <·u~ey Am,- dc\'3m, dini ıi~aretler ve ı, takı ra hükCıme1i, hfılen bir 1ngıl•z Söz ıılan Zh·at F.hü?.lh·a, Yu· 

ıt, llıle bt lrıeşılı; Jlt"\ let- bı gibi meşru gayele~le mutad müsteml<'kesi o~an Kıbrı-ın şıın· ı nan dele"'e ıne .sPrt mukabe!ede 
Gtıata r cereyan uyan- ıbametgfihı dısında bır memle· diki aidi\·eıinin deği~tirilmesİ\'le bulunarak. demiştir ki: 

~ı.ıııar ~1~1•dakl reJt.m.e k~t to.~rakla~ı~a 2~ saattan ~aıl.a i' gili he~h:ını:i bir ı:ısa\'\'urd:ı 11Kıbrıs dava. ının bur:ıd:ı .. 1.Ö" 
l.."tırıı"''tilıaıı t Prensip ıh- bır ıı:ıuddet ıç~n gırcn ı~k, eınsı· kendi ine pesın<'n d:ını.;ılmasını • rUsülm<'~i yer:sı1dir. Ama. muza· 
\.~~ tl?'tııı~n b~ hareke- ~ ."l lısan ve dı~ ~arkı gozetm.ek· Jsıedij!ini açıkça belinmi1ti. kere edilir e, Türklerin söy1eye 
\\ \ı llırıe 1 ktedırler, sızııı her şnhıs ıçııı muteberdır. lue> :ı' P:ıpaı:os: oTürk - Yu cek sözleri. kabul eıtirecek tez-
~ ı. ııı: k I>e\'letıerl, Amerikan gemileri n:ın mlinasebetlerinin tehlikcp leri \'ardır. Kıbrısı:ıki sarih hak 
~~ 'L1c.ı1ı 1 nıerkezl Gu· dü mesi b:ılıis mc\"lllU o1:ıma7. 'İ lıırııııız a ik~r ikt>n, meseleyi el· 
11ı·'tıı~ ~ar, bir komüni t gelecek r:ı bu dostluk mii~terek ihfinıç cabuklııliuvla A\'rtıpa t>fkatı mu 
~4 t~ ıı 1 bir taraftan M. 5. B. t tanbul Temsil tıll- ve menfa:ıtlerin ahenkli bir 'je· v:ıcehesinde lehterint' çevir<'cek· 

~\ ~~'llııı 1 °1ldıırasa k<'ndi rosundan bildirilmlstir: kilde ant:ı~ılnıı~ bulıınm:ısın:ı l<'rini 1.anneılen Yunan delegele· 
~l 1, ~ata:rtırarıık, diğer Haıiran ayı içinde Jim:ının111.:ı miisteniıtira demi~ıir. B:ı~hakan. r ·nin orunl:ırına meydan ,·ernıi· 

'ı,!111~, :•la son alınan üç Amerikan gemisinin gelec~. I J\ıhrısın Yun:ınistanl:ı birle me· ~·t>reğimiıi kendilerinin bilınt'leri 
~ ~~r ı,~tıı:.r ın .. ~rke:ı:i A· ı ği öğrenilmiştir. Bunlardan, .lrn· ı sinin, h:ııılı dt•\•leller :ır:ısındaki ic:ıbeıler. • 

Iı>:ADİR GECF."'i - K.ıdir ger·csi olmbı ıııünasebeli)·lt dün get·e 
5elırimbdekl bütün ramilet' ('O~ L;aJabahlı; olmU) \e Jıirto\. ıni- ı 
Jtarelere mahyalar a~ılnn ·tır. R esimde, F:ıtıh camiinin ı:c('e 

4~' ''c:I\~!'· Rıo ıınıas- mandnn Wiss idaresindeki ':'600 • --- -------------
mannr;hı cörülmektedir. 

t~ ~1tr dıı ı~z l<'hılidln· 
1 
tonajlı ve kargo sınıfına d~lıll -

1 '4ıaıııı,ketl ıı~ınPk Ozere 143 mürettebatlı S. l.T. Ge<>rge 
1'~ ~lllıy trıni fe\'kıtHı- l h:ııiranda gelecek ve 3 hıı7 1 : 

. 
lngiltere -Komünisi 

1t4ır. a tagırnıa ını 

1 

t:1nda ayrıl:ıcaktır. Gene Amer1· 1 

~ 'ıı le •• kan filosuna mensup ve kıım:ın 
-."ıı4ııt 0rtıunist nüfuru dan S. F. Weidijno id;ıreslnd~ki 

L o\~°'l0, 11 ' \t bıı koınü- 2475 tonluk ve 275 mtirettcb:ıllı 
'-'tı tik,:rıın emri ile de troyer i e 5 h:ızir11n günli 

\ ~ı_ il aıe ~ komünizmi gelip 8 haziranda lim:ımmııı 
tllerı: lartıgını art-1 lcrkedecektir. 

\.~ ~"!-1ı.ı1ııc:erı ~"lf'ni ya· Son olarak R. Zcttel kumanda,, "t itil d ktır. Anr.ak sındaki 1653 tonluk 211 mürette. 
ı.ıııa1 a ltıttkabll ted· batlı çıkarma gemisi 26 haılran 

1 
daha yerinde tarihinde gelecek ve 27 haziran· 

da şehrimizden aynlacaktır. 

toRR----------~----~--~ 

1 
l'u ESPONDENCE INSTITUTE 

hf.ıl l'ltl)·e• ·~ı j nin neresinde olurunız otunm. 

~ 1 lteyi !~~~~ae~e: Ög"' renebilirsiniz 
'"t ·~ 12 '.konuşarak 

Darasıı, habh broslirlimllıli isteyiniz. Adru: 

l>. K. 135, Aksaray - İstanbul. 

Arzulannwn tahakkukunu 
te sadüfe 

bı r akma y ınu 

Cenevre konCeransına i}tiıilı: e den loİO\'yet Dış 1 lui P.al.'.ant 
l\lolotof'l a Fransıı Dıt ı,ıcri Bakanı Georıes 8idault'nun top·ı 
Jantı bina. ı dı51nda ic:ırtlle lı:onu~rkf'n çıkanlan ilk rl' imleri. 
Ortada cörun' n Sovyet tercümanı C. Androa ikoy bu ı.o•uşmayı 

h:ıyretıe bakmaktadır. 

İngiliz o~ak filosu 
Türkiye'ye gelecek 
Tepkili altı bombardıman uçağından teşekkül 
eden filo, 13 Haziranda İstanbul'da muhtelif 

hava gösterileri yapacak 
-, İngilltre hava kuvvetleri bom-

-~~.,,~~"'"''"'""'"'.,,~.·,..,.....q.·-~·--+•,,,... b:ırdıman komutanlığına bağlı 

~ bir C:ınlıara Cirosu Batı vr GU
ney Avrupa ile Akdeniz bölge
sinde eğitim uçu&lan yap:ıcak vr 
:ıyni zamanda Fr:ıns:ı, ft:ıtya, Yu 
nani tan, Yugo lavya, P'lrlckiz 
ve Türkiyeye nezaket ziyaretle· 
rinde buluııac:ıktır. 

Uçaklar; Fransa, İtalya n Yu
na nist:ına uğradıktan ıonra 11 
h:ıziran tarihinde fstanbııla ge· 

Çin ticaret 
Anlaşması 

Londra 29 - İngiliz F.ndü • 
triltri Federasyonu Dış Ticaret 
Direktörii P. Tenna.nd bugün 
uçaklı Centvreden bur:ıya dön 
mü~ \'e Asya ulh ınüzakf'rele 
ı:iyle ilgili Cenevre Konfcran· 
sında komiini·t Çini temsil e· 
den delegelerin, mcnı!eketleriy 
ıt' fngiltere arasındaki ticareıi 
ııenMetmek \'aadinde butunduk 
larını söylemiştir. T<'nnand'ın 
Cin komünistleriyle miiı:ıkerc· 
ler için Cenevreye yaptığı ziya 
rt't sinıdiye kad:ır gizli tutul·' 
maktaydı. Bu nçıklamadan iki 
~ün en·el lngillz f~('i Partisi, 
komünist Cine bir temsilci he 
yet göndermekte olduğunu ilan 
etmişıir. Bu yıl içinde Pekine 
gidecek olan heyete :ıbık Baş 
bakan Clement Attlee b:ışka.n· 
tık edecektir. 

Tennand g:ızetecilere verdiği 
bevanatıa. Cene\'rede komünist 
Cin idarecileriyll' lngiliz lıiikü· 
metinin tam mallımatı t:ıhtında 
görüşıüğiinü, müzakereler ~a
yesinin iki memleket arasında 
ki ticat'eti arttırmak olduğunu, 
fakat komiln;sı Cine yalnız ııs· 
keri imalata yaramıyacak cins 
ıen emtia ve malzeme temin e· 
dileceğini söylemiştir. ingilte· 
re. di~er milttefik memleketler 
gibi a~keri imal5t için kullanı 
lab'lecek malzemenin komiinist 
memlekeılere satışını önlemek 
maksadiylt' sıkı bir tiraret am 
bar"osu idame eıtirmt'ktedir. 

ll"cck ve 14 haziran tarihine ka- rını ve hava frenlerini m.atacak· 
dar burada kalacaktır. !ardır. Dikleme.sine hıfif dönQş. 

20 s:ıat tutacak olan muhtelif, lrr tam bir muvazene n~ h:ıh<'l· 
gii~tPril<'re iliiwlen uç ıklar gi· le ifa edi'irken diltrr dö::-t Can. 
diş dönüş 8.!lOO mitli{ messfe berra uçağı da tam l:ıir çi"~i ha
katetmi~ ol:ıcakl:ırdır. !inde ve ~antte 500 mil silr'atıe 

Uç:ıklar tam m&n:ısıyle aero- geçl"crktir. 
batik olmamalarına ralmf'n. döı1 Bu uçaklarda kullanılan pcr
uçoğın aatte 500 mil ~ür'atle sonel normal eğitim gören kim· 
filo halinde uçması ve cli{:er ıki- Sl'!erdir. Bu seyahat; muhtdıf 
~inin 100 milden blraı daha f:ız. I memleketlerde, Canbcrra uı;-ak
la ıüratle harikutide yükseliş !arının şasıtacak bir sür'at ve 
kudreti \'e manevr:ı kalılliyeti muazzam manevra kabiliyctlne 
göstermesi heyc<"ıın verici bir sahip bulunduğunu da göstere· 
manzara teşkil etmektedir. Bu cektir. 

Mevlud 

Eczacı Ömer Kenan F.reın'ln ruhu· 
na ıuıar edilmek üzere 30 5 19.l4 pa· 
ızıır ırünü o:ıP nam:ı2ını mUuat.ıp 
Oalı:üdar Yıml Camllnde mPvlCldU &e· 
rtrl okunacalı:ur. Arzu edenlerin te.ş• 
rtrı rica olunur. 

Aıı.est 

. 
1 DiKKAT! 

Yeni kanuna göre 
bayram günlerinde 
Yalnız bir tek 
gazete çıkacak 

Gazeteciler 
Cemiyetinin 
neşredeceii 

BAYRAM 
GAZETESİ 

filin sahiplerine, tirajı 
200.000 i geçecek olan bıı 
gazeıeye ilan ,·ermenın 
menfaaılerı ıcabı olcluğu

nu hatırlatırız. BabıAli A· 
şirefendi caddesi Kahrn
m:ınzade banınd:ıki ilancı
lık Kollektif Şirketi eınri· 
nııi bekliyor. -

~ i ı<~vnrnl~ 
Şii~UDl~ 
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I TÜRK TİCARETi. 
BANKASINDAN·/ 

29 Mayıs 19.>4 Cumarte~i günü 2. nci Noteri huıurundı 
yapılan ikranıi> ~ ~·ekı.ı i .Bur a Şubemizden 776 hcsapınuma-J 
ralı B.ıy SAL'D CE:-\lll~L!'l'e 

100 ALTIN : 
İstanbul ŞubcmlLd,n r.ııno hes:ıo numaralı Bay MUAMMERj 

<:iCEKOGLU'na 

50 ALTIN .. 
Fındı h Ajan,ımızaan 667 he~p No.lu Bay ÖZJ.."ER ::\ 

GÜLYURD~ ~ 

50 ALTIN 
G.ı lat&sar;ıy AJ;ıns ı nıııdıııı 1422 he.s:ıp No.lu Bayan .~RGIRO 

LİXBF..RİS 
5 o A L T 1 N 

'!'ar us Şub~miıcien ı~.7 hesap :-\o.lu Bay HACI HASAN 
ESER'e 

1 o ALT 1 N 
Altın bakkal AJan :rn ı:d.:: 585 he>sap Xo.'u Bayan AGA\11\İ. 

GÜN YALI ( 

1 o ALT IN 
Bursa ç.arfı A;.u1 ımızdal' 256 hesap No.iu Bay CEVAT 

BATlCA. ··a 
I 

1 o ALTIN 
Ank ra Şubemızdcn li04i he~ap 1 'o.lu Bay ÖMER LÜTFİ 

KOLAT'a 

1 o o o L 1 R A I 
Eskışebır Ş.ıbemİldt'n 1478 hesap No.lu Bay MUMİ~ 

l°LUDAG'a 

1000 LiRA 
Şubenin ismi Hesap :\o, 

Ankara 4590 
Adana 1736 
Adana 335 
Adapaurı 1159 
Beyoğlu 1345 
Bursa 1080 
Ceyhan 455 
Dlhce 297 
Gaziantep 7 
Gaıiantep 3ô9 
i tanbul 917 
lzmır 6j4 
Sivrihisar 114 
Trabzon 176 
Altınbakkııl :?2.2 
Bebek 669 
Cebeci 1:54 
Çarşı <Bursa) 297 
Çarşıkapı 483 
Çar.,.ıkapı fliO 
Fatih 1482 
Fatih 739 
Fın<lıklı 294 
Galatasaray 1218 
Hatıeıoğlu 414 
Kadıkoy 1481 
l.Al<'li 15~ 
O manbey R07 
Q.,,,manbey ıa 

Samanoaıarı 1465 
Sarraflarici 1372 
Üsküdar 60 
Yen!~ehir (Ankara) 66'l 
\'eni~ehir (Ankara) 197 

Y:ıhıu•cia 

~dı,.So)adı İlrami~e 
Lira 

F Kııılkıya • 100.-
M. ve N. Toraman 100.-
S Tuna 100.-
H. Ka}alar ~ 100.-
R. Hasağacı 100.-
İ Sertbarnt 100.-
1\1. Öısırkıntı 100.-
R. Arıcı 100.-
l\l. H. Le\·ent 100.-
A. Bilecan 100.-
S. Recuan 100.-
H. Öıer.rıln ı 00.-
K ıulay Cemiyclı 100.-
R. Ak u 100.-
A. , •. MolotsoC 100.-
A. H. Akıncı ı- 100.-
A. Bekçioğlu ?°" 100.-
S. Mete 100.-
l\L İpek 100.-
s. Dinler 100.-
T. Ergene 100.-
F. Ba eğml!l. 100.-
l\1 Emzcn 100.-
Y. Hasideo 100.-
T.T.B. Emekli San<lı~ı 100.-
Ş. İmre 100.-
A, Suna 100.-
c. KRr"ın 100.-
.~ . Gürkar .r lOô.-
A Girain 100.-
E. E~ iitKı lu ıoo.-
s. Par 100.-
İ Temiıcr 100 -
S. Tunçer 100.-

~ az•lı İkramh·c'erdeıı bc:~ka 
Bankamıtd;c 
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O'anlardan 
Kadıköy ajansımızdan 3273 hesap 

.:'-tEYBER BERKER'e 

50 ALTIN 
{\l;iıdıır ajan ımııd:ın 612 hcs:ıp 

Ellİ~E ALK.\N'a 

50 A'LTIN 
İr.mir Şubt:'nıizdl"n 2223 He ap 

• ·F.R)IİX ÜLKÜTA Y'a 

10 ALTIN 

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

ir:nıi: Şubcmiı.dcn 2318 Hesap : 
REFİYE AKMAN'a , : 

! 10 ALTIN : . . . . . 
: lstanbu! Şubcmiıden 13320 Hesap : . . . 
: A YSE DISMEN"e : 

i 1000 LiRA i DEFiLE - tımlr ıtıı Enstitii
siindea )etişenler taufıııdaıı 

dün bir defile yapılmı~tu. 

ya,·aş uçan Canbcn'a'tardan bir Bu bombardıman filosu, seya
tanesi normal bir tekilde uça- hat boyunca Hastings uçakları 
c;ık. di&eri ise bomba bpakl.ı- tarafından ikmal edilccektlı'. 

\ ' "' ~ • ' 1 
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MEKTUPLARlf 

4 Milleflerarası 
.Paris fuarı 

PAZARDAN PAZARA ·ı 

H , 
ı······················· .. •••••••••••••••••••••••••• • 
i Elli bin müessese ile yirmi beş memleketin iştirak ettiği 
İ bu fuarı, tahminen üç buçuk milyon insanın ziyaret 

• • • • • • • • • • • 

................ ···············: • • 
: Eski zamanlarda yemek merakı - Bugünkti : 

i edeceği umuluyor 
: ......................... 

Gün geçmiyor ki Parlste ye
ni bır ıergi veya fuar acıl· 

masın. HatlA insan baz.an Pa
ristilcrin bunları kanıksaınıs 
olacağını bi1e dü~iinliyor. Bu 
kanaati ta h h etm • 1cin mu· 
hakkak gıriş kapılarında kuy
ruk yapmığa lilıum yok. Bu 
meşheı"crın ıiuretçl s;ı.yısını 
tetkik etmek un ... 

Bu ıcneki Pans fuarı ellinci 
1 ılını kut! uyor. 

Porte de V('rs:ıi l~'t!alı:i 540 
lbln metre kare tutan ı;ergı Sl· 

ha!l hmır Fuarının aynı bil· 
,.nıtİukt ki sahasının tabıııt gü 
ıel klerınden mahrum. Ancak 
yerli t'e yabancı iştirakin faz
lalığı, te::hır edilen eşyaların 
~e~ltllliği, organ~yonun mll· 
kcmme lı~i iç ve dış piyasada 
yara•tııtı ticari canlılıkla hu
susi bır alal\a cclbcdiyor. 

Ellf hın fırma ve 25 mcmle· 
ketın kahldı ~ı Paris Fuan bU
yUkçe b r şrhır manuırası arı.e
diyor. Elektrıkli küçuk otobüs 
ler. bu achrln tramvaylan ••• ka 
pılar ile ım yonlar arasında ir 
tıb&tı tc:min ediyorlar. 22 Ma
yıs i'e 7 Haziran arasında 3,5 
mi yon .kişlnin bu rc.ni şcbn 
gormeğe geleceği hesap anıyor. 
Her ha'de siz de merak ediyor 
sunuıdur. 

A. kapısının yakınındaki dilz.· 
lllkte, makinalara bir göz. 

atalım. Sağ tarafta ana - ma
kinalar, ana~i fırınlan. moli>r 
lcr, iblraz; ileride hassa'5 Aletler, 
§U tarafla gaz.la çalı~an otoma-
'tık kalorifer kaz.anları, Şofo· 
lar v.s. Bıraz. daha alaka çekici 
§e) lcre bakmak lsters,.niz., sa
nat r.§Yalarını. müzik !i 'cllerinl, 
b.blo'an gorclim. Parıs hatıra· 
}arının her biri zarafet ve ze'Vk 
nlln:ıuncsi. 

Daha geride, camaşır m;ıkinıı 
lan. buı; dolapları, rczi tancıı 
Ye ınfrarujlu elektrik fınn:a· 
n. 

Sabahleyin traş olmağa Uşen 

1'azan. • 

ORHAN ARIMAN 
• 

miş o'abilirslniı. Çekinmeyin. 
Philips'ln elektrikli traş maki· 
nıları pavyonundakl 10 kolluk 
si?.i bekliyor. Makinaların sinek 
kaydı traş ettiğini gostermek 
!çın sabır ız.lanan şu gıizel ber 
bcr hanım'ar sw bedava traş 
cdebill!'ler. 

}~v eşyasına meraklı mısınız? 
E bölllmüne gidebiliriz. Fıyat
lar biraz. yUk$ek fak:ıt eşya:a. 
rın takdimine ve kaUlesıne di
yecek yok. Pavyonlann çoğun· 
da te$hir edllcn mobıly:ıtar a· 
çık renk, çok maksatlı \'c az 
yer tutuyor. 

Mobilya pavyonunun d•şın:ı 
Rulotlar ... Otomobille çekilen, 
tekerlekli Kampovlcrl dfiilmi:t. 
İç!erinde b:ın:>olu, mnU:ıklı, ku 
tüphandl, tuvaletli olanlan da 
var. Billçeniz elvermıyor ~ ııy 
nı konforu temin cde.ı çadır
lar, bıraı aşağıda .•• 
Piknık yapm:ığı sever misi

niz.? Bu kısımdaki çanta1.1r şa. 
yanı tavsiye 1 m:ısa, 4 sandal
ye ve ocak dahil yemek p!şır· 
mek ve yemek için Jilzumlu her 
şey orta boyda bir kutu çanta• 
:> a sığdırılmış. 
Gıda p:n') onu bambaşka bir 

lllem. Boğıızın:ı dUşkiln bir mil 
Jete ne gö tcrmek icap ederse 
burada bul:ıbilirsiniı. 
Fransanın muhtelif böl~le· 

rinde yapılan 200 den tazl:ı 
peynir çeşidi göreceksiniz. .ki 
her ev kadını bunların 20·25 
tanesini tanır veya kullanır. 

Rokfor, lfüi, Kamamber pey 
nlrlerinin kokusu daha kapı· 
d.ın burnunuza ıeliyor. ıratt.l 
kaşar peynirinin biraz. d.ıha yağ 
lısı karşınıza çıkarsa itlı:ıl ma
lı sanmayın. Kantal denilen bir 
peynirdir. Beyaz peynir de var. 
Korsikada ;>apılıyor başl ıca 

öxs{)z KÖPI Kl~ER - Amerlka'da Callrornla eyaletinin l.os 
Angeles $ehrinde sııbipd:r. köpeklere nıahSU! bir Belediye .yurdu• 

rdır. Dileyen utanda~lar buradan bir köpek &eçerek, tl'1erine 
alabilirler. Geçenlerde .yurttu yasayan Jlrathrliff C •Ölmeyen 
A:ık• romanınllaki kahramanın adı) Te Grctchen adlı, biri erkek, 
blrf dlsl iki köpek 111. G. J. stUdyo unu tl)arete ı:ötürülmüşler. 
dfr. l"ukandakl resimde köpekleri meshur dans n sinema yıl
dızı Ann l\Jlller'le birlikte ı;öriiyorsunuz. ~tüdyoyu ıiyaretıerin· 
den sonra lil.ipeklerln birini il s llliller, diğerini de bir tlek· 

(rlkçl el1erfne almışlardır. 

V İL l A -Otomobil -Garaj 
BiR KişlNIN OLACAKTIR 

AJrıca 

PARA iKRAMiYELERi 

l 

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

müşterisi de Pıristekl Ermenı
lcr. 

Sarap kısmına geçelim. Pa· 
ristc şarap almak ve tanımak 
kolay bir iş değildir. lstanbul
da bakkalın aiıe soracağı iki 
:sual vardır. Kırmı:r.ı mı beyaz. 
mı? En çok on tane de mar
ka. 

Buradaki mahalle b:ıkka!h
rında 100 U mütecaviz şarap çc 
~idi bulunur. İşte sergide de 
:seçemiycceğinlı kadar cins bu
lacaksınız. Samp:ı nyal.ır, lıkör 
Jer, biralar bir tarafa rakı bi· 
le var. Bi:ıim Tekel idaresinin 
Jkl çeşit rakısına mukabil Pa· 
riste dört marka rakı ve blı:: 
o kadar da benzerini bulmak 
kabil. Berııer, Ric:ırd. Pernod, 
J>uzc rakının yakın akrabaları. 
l3ülün bunt;ırda ·Kulüp. Un 
ncrnseti yok ama ı:cne rakı. 

Ecnebi pavyonlarına gelince: 
Avusturya, Belçıka, Brc:ıilya, 

Bulgaristan, Kanada, hsır Yu 
nanı tan, J.lacarislan, İrnn, E:ı· 
donl"l.Ya, İta Ya. J,üksemburg, 
Hollanda, l'olonya, Sar, İs·ıcç 
Çrkoslovakya, Ye Po'onyanın 
resmi pavyonlarını göreeeğız. 
Ayrıca Almıınya, Cenubi Afri
ka., Danimarka. Kolomblya, İs
panya, Amerika, İngiltere İsra
il. Japonya, lcksika, Nigcrya, 
Norveç, Portekiz. ve İS\·ıçrrye 
alt hıısust firmalar memleket· 
terinin mubtclil eşyalarını teş 
lıir ediyorlar. 

• • . . 
: sofraların hali - 41 yıl evvel Pierre loti şere- : . . 
! fine verilen bir ziyafet - 50 yıl evvel Fransız : 

İ El~iliğindeki bir yemeğin listesi - Bugünkü i 
• :i ı.iyafetler - Hap devrine hazırlık mı? : 

................ . ••••.......•.. ~ 
: E.T. 

Gc~nıi:; zamanda insanlar ga· 
llba y~lp içmekten baıı

ka bir s y 
duşüo

mezlcrdi. no· 
malala· 
nn gOnlerce 
6tı ren :ılya • 
!elleri pek 
melihur
dur. Bir 
fi)in halini 

olan lm :ıi.}nfetlerde bulunan
lar vakit vakit yemek sofrasın
dan kalkarak dışarı çıkarlar, 

parmak salmak, yahut :ı:eytin
yağına batırılmış bir tiiy ile 
boğallannı gıdıklamak su· 
refüle miclclcrlni boşaltırlar 
, c ; cmeğr, i~mcğc de\'Bm e
derlerdi. 

munasebetble liste ha!lf tu
tulduğu halde iU yemekler 
)enml5ti: 

Sebzeli tavuk çorbası 
llorek 
Kuzu dal kebabı 
Ediı• salatası 
Çuke:r. tuıı u 
Jlıım)a 

Anberbu pilhı 
Ka\ak yoğurdu 
\'czir parmağı 
Dondurma 
l\IC)\C 

Şekerleme 
Kah\'e 

Ziyarette bulundu um itin 
pek b 1 hatırlıyorum, yemek
lerin hepsi iıtiha ile yrnmi , 
a) ranlar, türıu türlü &erbet
ler de lçllmi tL 

Jtalya: Geniş pavyonunda 
her çeşit eşyaya ayn bir stand ' 
ayırmış. 30 ticari firmanın yer 
aldığı bu kı ımda İtalyanın el 
sanatlarını, tlcaretıni, rndilstri 
sini ve gıda maddelerini tem~ıı 
eden nünıuneler bulunuyor. 

Sonralan bu A,Jct bırakıldı, 
in anlar )eyip içme hu usun. 
ela daha makul hareket etme· 
ğe ba !adılar. Fakat, çok uıak 
lnra gilmeğe h!icet )Ok, Ririn
cl Diin) a llarhiµden e\'\ et 'lif' 

rilcn ılyafctlrrdckl ~emek lls· 
telerine bakınca insan fideta 
deh et içinde kalı)or, •Ilir o· 
turu ta bn kadar yemrkleri 
nıı ıl )i)orJardı?• di,e kendi 
kencllne soruyor. 

Bugünkü pahalılık ka~-;ın· 
da çoğumuz )emek ıevkl diye 
lı•r şey olduğunu unuttuk; 
lılr k:ıp yemekle nef imlli kör
Jrl iyonız. Yemeğin yanıı c1;ı a. 
lata, bir de mc)\3 bulunursa 
kendlmiıJ fıdela 1b afette sa
nı,onı11 Ru bir kap ye 'k de 
çok defa etsiz \r.) n kı) malı
dır. ~'skiılen drgll :r.enr.inlnln, 
orta hallilenn bile <;ofrn~ındıt 
l'n aşağı iki kap Hm k, bir 

llnfif bir )emek li te 1... 
}'akat lçlndo etten başka ta
\'uğu, börekten ba ka pllhı, 
etin )anındakllerdr.n başka 
rı) rıca so~zc l, dondurmadan 
b ka tatlısı, )oğurdu. şeker
lemesi 'e saire i ur!... nama 
uın olmasa u bir parça ta ar. 
ruf clu ilncesl bulunma a kim 
bılir daha nelrr ili\ e cdilcbl· 
lirdi, neler ... Jlunu anlnmnk 
için 190:1 de Fransız Bii)iik 
elçiliğinde \C'rllen bir 7.İ ııfc· 
tin Ji lesine ı;o:ı: atmak )eter. 

ON m:ş TÜRLÜ 
yı;;m:K 

• An tul")a: Tirol f:ıpka1arı, 
porselenler sllllhlar, m.ıdenı -~ 
yalar, Viyananın yeni mod.!le 
rlni \e milli kostilmlerini teşhir 
edıyor. 

Almanya: İlk defa olarak iki 
Almanya tanınmı~ mallan ile 
\e Batı Almanyanın açtığı ge· 
nl~ bir ticari malumat blırosu 
ile, aynı~ fuarda yer alıyorlar. 

Yunan! tan: Şark tUtUnO:ıun 
müme ili olmuş. Devlet pav
yonunda 16 çeşit tütün çok 
güzel bir şekilde takdim edi!i
yor. J.fahallf motf!lerle süs'il 
kronikler, el dokusu halıtar!a 
yanyana. 

Kuru Uzllm. ıeytln. uytinya· 
ğı gibi ihracat mallarını da ih 
mal etmemişler, Pa\'YOnun ar· 
l\as:rıdat.i tezgahta uz.o veya 
Reçina cinsi içkiler satılıyor. 

Bulgari tan: Pavyon güzel 
fakat ıSosy:ılist iş kahramıını 
falan veya filln yoldaş• lann 
koca resim'erinin orada i~:eri 
ne idi? 

Bunun dışında gUlyatı ve 
gUI esansı bütün pa\'Yonu s;ı. 
rıyor. Teşhir ettikleri yiyecek 
maddelerinden ne kadarını 
halk yiyebiliyor? Bu da alaka 
çekici bir sııall 

Acur kılıklı, hıyarlann Bul· 
garistandan Parise hususi ola· 
rak gelirili~i de başka bir a. 
caylpllk. Her halde komlinist 
Bu'garlar Paris fuarını So!ya 
hali sanmış olacaklar. 

l'olonya: Bütün ihracat mal 
tarından nlimunelcr teşhir edi· 
yor. Komünist rejimden son
ra endüstrisini nasıl geliştırdl
ğini anlalmağa çalışırıtt'n, pav 
yon idarecileri baz.an maskUI 
va:r.iyetlcrde ka!ıyorbr. 

Prk yakınlarında, Hlnd!çinl 
harbinde komünistlerin yartık 
Jannı an'atan bir film gös:e· 
rillyor. Bunu bir Fransız mec
muası tertip etmiş. Filmi ı:ören 
!erin Polonya pavyonuna nasıl 
baktığını tahmin t!derslnlı:. 

Hollanda: Burada nefis pey
nir ve çlko'afalardan tadabil.i'r, 
me~hur JA:eleri seyrcdebllirsi· 
nlz.. 

Breıllya: Nadir taşlar ve bil 
hassa elmasları ile dikkati çe
kiyor, 

Kanada: Muhtelif endüstri 
lı:o!lanna alt fotograflar ya
nında 12 çeşit vi:r.on kürk tcş· 
hlr ediyor. ·Royal Coronation• 
adlı vizon da bunların arMın· 
da 'yüzlerce meraklı ve zcngın 
kadını kendisine çekiyor. 

T abii sımdı de Tnrk pavyonu
nu görelim diyeceksiniz. 

Boş yere uğraşmayın bula· 
mazsınız, yok! 
Basın bUltcnlerlnde \'e gaze

telerde Türkiycnln ismini s:ör
müş olup hayır vardır deme· 
yin. Hakikaten yok! 

İlk gezdiğim glln, adresi ve· 
rllen yerde Türkiye fle ilgili 
bir şeyler aramıştım. Fakat al 
dığım cevap ıu oldu: 

- İzmir fuarı batı şeyler yol 
Jamak vaadinde bulunmuştu. 
Bite bunun Uurlnc Türklyer.in 
ismini, luara gayri resmi o.l3rak 
katılan memleketler arasına it
hal dmlftlk. 

- Ece 
- Galiba, bir ıırta göndermiş 

ler. O da geç gcld!ll l'iıı he· 
nilı asamadık. 

alata, bir ele tatlı bulunurdu. 
leY' e, )·emek dıııı sn) ılırdı, 

F.SKf nAMAZAN 
sor i\I.ARI 

zengin solralannıln, ht l ra· 
wnnnıla neler )oktu ne· 

!er... Tıirlil 
türlıi reçcl
lrrden. pf')
n i r le r • 
ılen, :ze\ tin, 
tuıtu ve !ill· 
J at o ı ar 
don !ınşk:ı 
çorba, 1;13-
malı \C a 

pastırmalı )Umurta, kPbap, 
börek, seb1eler. biri hafıf dl· 
ğrri ağır iki 1urlli tatlı, ~l'r· 
hetıer, mc)Hlcr '" alre .. . Ra 
mA1an dışında hıı ~emeklere 
balık, tnuk dn katılırdı. 

ntn ZiYAFETİN 
YEl'ıll.K J.iSTESl 

Bnlkan hıırbl esnasında Turlı· 
lrr lrlıinıte çok harnrctli 

nrcrl •atla bu 
lunmıı, <ılan 
ı ran ız l'dl. 
bi Pierr(' J.o. 
ti. 1913 se
nesi Aıııısto· 
ııniln 1stan

lıul'u 7J aret 
l'fmi ti. Tfirk 
ga7.efc

rilrri bu münasrbetl~ la A
gu~to!l 1913 Cuma glinli Tn
rahya'da şerefine bir akşam 
:> f'mcğl \·erml lcnll. Ramııznn 

pran ızra 1 tanbut ga de i 
C'lli vıı .. v,etkl 'ıık'nlan, 

o tnrıhte cı· 
!\ n nıishala
rındJn ola
rak siıııii gti 
nıine kn) ıle
drr. 21 l\111-
' ıs tarihli 
ııiisha· 
ında dıı 50 

) ıl eHel 24 
• 1 H 1901 ılc Hrilrn bu 7.I· 
ar ilen hah edili)or. 1.lvafr.t 

26 kl~illkmlş 'I! nın'Uk .. lı;ili
ğln alt kat alonundn Hrll. 
mlş. J>ll\'etıller ııruında n zıı
man f:ırr.t malydine nırmur 
upurun kumandanı olan rı. 
erTe Loll de nrmış. Listr. şu· 
dur: 

'l a\'ltk sın"lınn sdırr ('nrbıısı 
(orb ile Hnccck borck 
I' ris usulu lstakoı 
Xfrc 5arab13 le rıl•ınl jam 

bon 
hpanak 
Fiığır fllııtoru 
Toıılou'e ıı utll tnuk 
Punç 
1\Jaııtnrtı hıld rr.ın 
Strn~bıırı: dğer emıul 
Salatalar 
• alçalı ku konmaz. 
l\I uzlu k ı <'nlll 

re, nirli borek 
Tatlı \r. mencJer 

1ki Hırlu börek, iııtnkoz. iki 
turlu et. ta\Uk H hıldıı cın, 
rlıcer eı.mrsl . Şımıllkl tiJ'•· 
lrfünlc hunlardan \Rlnız hlr 
taneı;i 'rter 1:önılu) or. Rlr 
balık, bir ta\'Uk. bir de ml"Y· 
u o unca mükellef ıbaftıt a
~ ı!Jror ... lltiihlrrlmlz nlcler 
ne kadar kiiçulmü .. nıı gidiş 
dr\•anı rdrrsc bir ıtun hap 'll· 

tarRk 'ıı amıık dl'l 1 inin ı;:ele· 
rcğine şııphe cdilmo in! 

......................................................................... 

1 
lst. lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat lfôoforı 
--~~ 

.Adana As. Ccızac\'J onarımı açık eksi ime ilo 8 haziran 934 
salı suıt 10 da Adana As Sa. Al. Ko.da ihalesi YRpılacııktır. 
Kcş1f bedeli 20,000 lira, geçici teminatı 1500 lıradır. Şartn1mesl 
komisyonda gdrüllir. htcklilerln şartnamede istenilen belgelerle 
\e yeterlik be gcsl llC\ b'rllkte beli saatte komisyona m!lraca-
at1an. (6379 - 1449) 

. 
lzmir Belediye Başkanhğmdan 

Fuar İdaresindeki kc:if YC eartnaml'sl gere~incc KultQrpark 
dahiiinde palmiyeli sahada paviyon in~aatı kapalı zarflı eksilt· 
me suı etiyle yııptırılacaktır. 

Muhammen bedeli <49955.22) lira ol ıp geçici teminatı 
(3747) liradır. İha 'csi 14 haziran 954 pazartesi gfinil saat 15 te· 
dir. İstcklı"erin 2490 sayılı kanunun tarifatı daıre inde hazırla
yacakları teklif mektuplanr.: ihale ı;unil en geç saat 14 e kadar 
encümen başkanlığına vermeleri i!An o unur. (6514) 

. 
DAKTiLO ALINACAK 

ı - Fabrikamız. saymanlığında çalı:;mak tlıcre birine! sınıf 
bir dak•ilo alınacaktır 

2 - Taliplerin en ı:cç 8 haziran 1054 ı:ıinüne kadar fabrika 
mtidilrlUğıine dilekçe fıc müracaat etmeleri \'O 8 haziran 1954 
ı:ünil ıaat 9.00'da fabnkada yapılacak daktılo müsabaka imli· 
hanında hatır bulunmaları lAzımdır. 

l\Iuracaat edenlerden iııg'lizcc bilenler \C tahsil durumu yük 
aek olanlar tercih edilecektir. 

OilıaniJ e A , Bak. Tııın. Fb. l\ld: 
(1576 - 69H) 

Rusya'daki 
du u 

oostluk muahedesinin Jmnsı 
· tarihi olan 16 Mart 1921 
d~ itıbaren Tiirkiye bUyüic el· 
çi ıği Ruslarla ba~lıyan miln'l· 
sebetleri takviye maksadiyle 
~ apılması !Azım gelen ticaret 
ve ko ıolosluk mukaveıe·eri
nın hangi esaslara dayanıl:ırak 
hazırlanması icap edeceği hak. 
kında etildlere ba~lamıştı. Ça
lışmalarımız ilerledikçe müş· 
kOllerın pek çok arttığını nn
ıamıştık. RuSYada ycrle~mele 
'alı~an komunızm rejimiyle 
dunya milletleri arasında na
sıl bır harici mllnasebetin te
essüs edeceği henUt malftm de
Udı. Sovyet Rusya bükt1mc~l, 
mevcut bUtun MılleUerarast ka 
ideleri ya kabul etmek isteme
miş ve yahut kendine gore bun 
lan dcği~tirmek yoluna git· 
mıştl. HattA blı.imle, iran ve 
Şark devletleri He Sovyetterin 
fnualadıkları rnua hede: er ruhu 
\e muhtevası itibariyle her ne 
kadar .Milletlerarııııı kaidelere 
uygun gibi gôrUnmllş Jsıı de, 
tatbikatta Ruslar kendi hu~u
siyetlerine ve arzularına göre 
onları dıledlkleri gibi ~efışlir
mlşlerdl. 

'l'icarct "' konsolo31uk muka
\'cle!~rinin hnırlanmasımla ıki 
tarafın mütekabiliyet prensibin 
d .. n , alnı hukuk ve kaidelerdf'n 
mülhem olacağı nazarı dikkate 
alınırsa, bunların t:ınrimindeki 
mii~kfilfıt dcrh:ıl kendı~in! gös. 
tcrec~ktl. K:ıldı ki, Rusyad:ı tc,. 
e~susünc çalışılmak ıstenllen 
f,vkalAdc rcjımin Millttlcrara· 
sı mıına~r.bctlcrdt! esaA ol:ı n 
rnUtekabıliyet usu!Unii a~ıa ka
hu' cdl'r gonınmr.mislerdi. Bu
nunla beraber cHldlcrimiz.e de
vam etmiş ve 1921 yılının or-

idam mahkumunun yaı· 

dığı eser filme alınıyor 

1 
Ho!Jswooıt. 29·(A.A.) - Co· 

lumbia Sinema ~irl~eti, 30 tem-

i muzda Sanquentin'de idam e
ri •ecck olan ve Güney Kaliforni 
anın kırmızı ışık haydudu, diye 
laı ılan Carlyl Cha~ ınan'ın 245:> 
rı•maralı ıhöcre mahkumu. ad
:ı eserini ~atın ;ılmıştır. Yakın· 
da fılmi çcvirr.cek olan bu eser 
edebı)at tcnkidçılerı ve oburlar
ca pek brl!enılmlştı Kıtabın neş· 
r.nı müteakıp uçlunun idamı 
d.:rdunılmu , fakat bir mlldcl.et 
sonra mahkeme~i şeniden görü
lerek, tekrar ölümüne hüküm 
verılmiştı. 

Columbia stüdyolarından bil· 
dirJldığ 11P gÖrP, Cl'Vrİ!ecek film 
de, 32 ya larındaki haydudu mll
dafa;ı eden bir tez takıb edilrnl'· 

c('(?k. sadece lsinı elindeki ta
bı;ncayla gorm<'k l teyen bır gen 
cın 11klbcti ı:ostcrilecekıtr. 

Çalııma Bakanı, Cenev

re'ye gidiyor 
Ankara, 29 (AA.) - 2 Haıl· 

rcın l9S4 tarihınde )apılacak o· 
lan 37'inci mılletlerarası ça!ışm'.'l 
kongrcsınde hıııır bulunmak l1· 
zrre Çalışma Bakanı Hayrettin 
Erkmen'ın pıızarte : J:Ünll uçakl:ı 
\'e Roma yolu iie Cenevre')e ı:i· 
dcC'et\i öğrcnilmıştiı. 

Tokyo'ya radyoaktif 

yağmur yaödı 

Tokyo, 29 CA.A.) - Merkez 
meteoroloji daire inden bugilıı 
to~ber vcrildiğıne ı:öre, nıııı To • 
yoya içinde mutadın dışındıı rııd 
voaktivlte bulunması itibarı ili', 
İcı!me~e salih olmayan yafmur
lar yağmı~tır. 
Yağan radyo:ıktivitell yağmur 

lann bikinideki infiUıkları "eya 
Sovyet Rusyadaki atom infilak· 
!arı tecrübeleri neticesi, yükse'!t 
hııva tabakaları etrafında savnı· 
lın radyoaktır tozlardan ileri 
ı;eldıği sanılmaktadır. 

Hekimlerini seven 

hastalar 
Ankara. 29 (Telefonla) - l\e 

tiören Verem paviyonunda bu· 
lunan hastalar, doktor Tahsin 
Akçay'ın başka bir hastaneye 
nak'edilm~i hAdise:sini prote to 
etmek için ayaklanmıslar, ken
dilerine katılmayan bir hastayı 
dövdilkten sonra pijamaları ile 
Sağlık Bakanlığına gitmişler ve 
müsteşar muavini Tc\•fik Çay
dam'la görüşerek doktor Tahsin 
Akçay'ın muhakkak Eurctıe ye· 
rinde kalmasını istemişlerdir. 

Hastalar ıı~~kin edilerek oto
mobillerle: hastAneYe göndent
miıl~r \'e Bakanlık mil!eltfileri 
tabkıkala baılamı.Iardır. 

R us inkıUbının baaından iti· 
haren Türk, hususiyle MUs 

!Uman· olan tebeamız. türlü se· 
bep!crle menfaatlerini, MUslil
man olmıyanlar kadar koruya. 
mamı§lardı. Bir hercümerç i· 
çersinde katmışlardı. Tebcamı
:ıın hakiki durumunu iz:ıh nde· 
bilmek onlan fçtlm:ıl \ariyet· 
lcrine göre tasnif etmek ıüzı:
mu hasıl olmuştu. 

Eskidenbcri Rusya dahilin
de gayri menkul cmvaı sahibi 
olanların \az.iyeli saır esbabı 
emlak gibi ve belki de onlar· 
dan fazla olarak tebeanıız, t:ı
sarruf hakkının ilgasından son 
ra çok :ı:araro uğramı~lardı. na· 
zı arının e\lcrlnc asker konul· 
muş ve ahsap r.vlcr ise ek eri· 
yelle yakılmıştı, Bina~nal yh 
bir gün Rusyada tet.ru tasar· 
ruf hakkı iade edilecek olursa, 
tcbeamı:r. ya evlerini bulamıya
caklar ve yahul bir harabe ıle 
karıılı::acaklnrdı. 

Rusyada bir aralık bınoların 
eski sahlplerıne iade olıınaca
ğına dair kıın-etli şayialar çık 
mıştı. Fakat eski 'm!Ak sahıp· 
lerinın evlerine kkrar tasarruf 
etınek tıususunda pek fnzla ar
·ıu göslcrmc:miş oldukları nn
t:ı~ılmı~tı. Sebebi ikinci bir de
!a tasarruf hakkının geriye a
lınması korkusu !dl. Rusya da
hilinde bilhassa o zamanlar se
yahat ctmtk bir hayli mtişkOl
dU. Moskovaya kadar gclerr.'k 
~ikayette bulun:ın'arın sa) ı~ı 
faz.la dcğıldı. Bil) ilk clr;l'lğı!l 
t.ıhkikatına naz.aran Rusyanın 
bir çok yerlerinde huc;usı)le 
Cı:nup Rusyasında cmlAki elle 
rinden alınmış, pek çok Tilrk 



Paşanın 

gAne careyi Sultan Dördllncü 
l\luradın hal'inde gurüyordu. 
.Kcndısıylc aynı !i:,ırdı? olan 
ıorbalara ve bu aradı Cin Ali, 
Çalık Dcnış, Rum Mehmet ve 
Yemişti Mustafa• J;ibi nuh de
başılara muracaat etti. Zorba 
basılardan yalnız blr tanrsi 
hal'e razı olmadı. Bi,:ıh !.'R bu 
hızm tinden dola~ı affn mıı.· 
har olarak Maraş Beylnbeyli
ğıne tayin edı:cn ltum Meh
met, 

- Padişahı Jğf:ıl edenlerden 
intikam alındı. İşi daha fıız.la 
jJ ri}e gutUrmemck grrcktir. 
All~h saklasın, de\ eti inkıraza 
sUri.ık eriz. Bunun ise ,. b:ıli 

----ı 

ı 
! 

N 

Yünlü ve Halı 

VA.TAM ·-.. 

• 
1 amı REFiK NOYAN 

Radyo istasy:onlanm11 ıslaha muhtaçhr 
Ilu kere Tarsus vnpuı·i)le ı llastalıkları iki ayı geçen b' 

Akdenizdc )ap ıgımız yırmı çok ıırakda~ların vı:iz felaine 
gunluk gcı nııde memleketten son verilerek çoluk çoeuklariy 
h ç b r haber alamadıG rnıı.Jn.ıı le perişan edildi. Halbuki bi7 

ista yonlaT mızın nı ri).ıtını al den bir saat gibi hiç durmadan 

buılin > o'cu1::ır tok sıkıld !ar. vaziCemiz icabı hastalığa en tol 
V.ıpurun ı :ıdyo u kun etli ol- maruz kalan b r zumreyıı.. 
masına r:ığmen ecnebi mem e- zım ınesleğ·miroe hava şartları 
ketler ularına g rdıkten sonra mcuuubahs deg ldır. Yağmur, 
İstanbul, llillir, Anknrn radyo <:amUT, kar. fırtı.na sıcak deme 

1 mak kabil olmuyordu. Esas i· çalışır 'c .1w~arız.. Vazife es· -~~t.Aı;:ıl 
ubariyle memlcketımizin b'rtok nn5ında aldığımız soğukların tc 
yerlerindeki nıdyolıır bile bu siri ile ha ta olup da iki ay zar 
ısıu ) onları iyı dınliyenıi.> orlar. !ındn iy,:ı-şnıediği111iz takdirde, 
Sat l:ı.n rado::,ların hemen bir lı zmeıımiz her 'kaç sene olursa 
çoklar yle Fr.ınsa, İng !tere, olsun vazifcmıze son \erıliyor. I 
Anıı-rika gibi ı.zak memlekt'tlc Biz .> urd içı.ndeki vaz fe'er n 
rin neşri) atı da d nlend ği hal en mukaddes \'e en chcmmıyet 
de isı. S) onlar mızın değıl ha- lısıni ifa edi.> orın. Memlekc· 
r çte, memleket içınde bi e iyı t•n butün nıuhabı-ratı ve en 
ışlemcınrsi iızüclicıtir. KCJidimı· mtihim s•rları bizim elim'zden 
zi bütun dilnya) a daha iyi ta- geçer. En gızli evraklnr bize 
nıtmak, dav.ıl:ırımızı har·ce ve ıevdi edilir. Hiç kimse biz;m 
dahile anlatmak. hn berler \er kadnr sır taşımaz 'e akllıya. 
mek elzemdir. Büıi.ın radyo is maz. Bız kelimenin t:ım mAna· 
ta!ıyonl:ıT•mızın bu hususları siyle azami feragat ve fed:ıkfir 
temin edecek sureue kuvvetli ı kla ~alı~ı~ oTuz. Buna mukabıl 

1 oımalarına ihtiyacımız çoktur., biz ) eni ıcşkitattaıı ınü5beı !a 
Htikiımetimız..n bunlıırı ı lah rarlar beklerken aleyhte hlikum 
ctlıreceğıni umit ve temenni e· krle bUıün haklarım•z elimiz. 
deriz. den alındı. Biz bu idareye ki-
P. T. T. idaresi müvezzileri mim z on'.. ki~i~1iz )irmı s~'lc 

c\vcl, o gun'ku ı~e alma şartıa· 
rını oku}arak ve kabul ederek 
girdık. Bu ~eni kanun ancak 
işe yeni nhna.nla\·a tatbik ea:. 

ile hat bakıcıla rı nın 

dilekleri 

pek büyüktür. Ben 
!im. 

r. T. T. idarcs ndc çok ~oru- lebilır. 1''akat, biılerc tatbikine 
cu ve yıpratıcı vazife goren imkan yoktur. Çiinkii tc kilatı 
mil\'~TZiler ile hal hakıeılıırın· esas ye kanunu ile. ıılakalı bazı 

muhali· d k ç k h k dan bir mektup al ı •. o a kanunlara gorc (CenlC'ri.n hak-

Dedi ve işlere karısmndı . 
Hatta j tanbuldan ayrılarak 
memleketi olan Kon) oya gitti. 

lı gi>Tdugumuz iç·n a.a~·da ay kı mükıesep'eri hiç bir surette 
nen ~azdık. Hükfımcı;m·zın ihlM cdılemez ve sonradan a· 
bunlar n davalarını rle alıp hal teyhe çıkan bir kanun. le t hll 
\ cı islıkballcrini temin edeceği kümlcrl tatb k cdildıği e~hasa 

.. ni umıt ediyoruz. tatlık cdilrnıez) kıı;dci huku· 
yLnlçe~i ~ğ~sı Kose .l\lchmrt (B'z P. T. T. d ğıtı!'ıları ve ki.)e prrn•ıbine m'ietr'lidt'n yc 

ycnı bır ısy~nı:ı ~a~ırl:ı.n- hat bakıcıları, teşkil!ıtın kuru- G ncı moddC'si biz eski memur
mnkla o'd~ğunu oğre~ır lif!ren- ıuşund:ı.nb<>r· hA'en mcr'iyNte ların kazn.nılmış rnUkıesep hak 
meı, ke)fı.)ett n Pnd.'sahı hıı-, bulunan 3656 sayılı barem kanu )arım zı hlfıl etti ınden kamı ı 
bcrdar etmiş Ye tcdbır alınl'l 1 nuna ıiibi olup hakkım zda me· lnrın makab ine ştimulil me.e· I 
sı tavsıycslnde buluıımuştu. nnırin knnunu tatbik olıLnurdu. lesi de ,.:özönünde tutularak, 
Ayrıca bUtiln fitne ve fesatla- 17/10 03.) ı:ır)h'ndc ) ürurlüğe bu oksaklığı.n düıeıı:lme ini i . 
rın R~ce~ Paşanın başı altın- " ren 6154 sayılı kanunla P tiyoruz. Her geçen bir gUn has 
dan tıktıg,nı, bu hamın sozle· T T ıdarcsi iktı adi de\ lct ta bir nrkodasımızın 'az.ıfesi· 
rine inanılm:ım:ısını rica etmış t;sekki.ılü oldu, ve bu kıınunıLn n(' son 'er•lmekle b'r :ıi:e O· 

tı. geç el G ncı madde i i'e de biz cağı perişan edilivor Şu da'k'-
Sultan İkinci Osman gibi e\' dağ tıcı ve hat b:ık•c ları mük- k:ıda sanatan omlarda 56, Si. 

vda t.ıhtt.ın ve sonı 11 da hay:ı- tescp haklarım z. ih'fıl cdılınc)r 58 diye altırıış gUnilnU .ayan 
tından olmak korku ve endi· surcf)le \e fıdct:ı biitün hak· ,c hC'r gc1;en glln sefalete bir 
~esi, Sultan Muradı sCıratle ha larım•z c1imıı len lınarak hı- adım daha yaklaı:an postacıla
rckete geçırmrğc mLcbur cttı. I mrtl ]er s•n Cına ıthal cdildı rrn 'liC l'!un)anın ('n şerefli, en 
Recep J>afa ortadan k:ıldırı'ma bu cumleden olarak senelik ı- kud~t bir mesleği olıı.n posta-
dan slıkiınun i:ıdcs!ne ımkfın z nlcrim z b r a)clan on b<'Ş gii· . 
o m dığı bir kere daha anlaşıl ne. hasta k iin'arımızd ki raJ 1 cılı~ın, bu haıın durumdan kur 
mıştı. Fakat yeni b r sipahı a· por müddcılcr·miz iki seneden tarılma •n•, eski h:ıklarım•ıın 
~akla?masına me~d.ın \crilmc- ıki a)ıı indirildi. Tedırı.i mas· iade ini. bu)üklerimizdcn hur
mek ıçın Paşanın ıdam kararı 

1 

r.ıflarım·z tamamen kald·rıldı met e r ea ed > oruı. 
işaa cdılmcden tatb k oluna· , .. 
caktı. Stmra sıra dlıter 7.i>rba· ~ 

~~~a ::ı1::!· ~~~~~r~:c~~~~. be- Otomobil Ehliyetiniz Yoksa 
l 632 yılı Mayıs ayının ikinci 

yarıcında Saray memurla- ı 

rından biri scıerrk: 1 

- Pndisahımız cf("lldimiı 
te~ri!inize muııtazırdır. Dİ\'onın 
muharrcratından malılmat vcr
mt'nlzi irade buyurdubr. 

Sôzl<>rly'e Recep Pa~ayı sa
ray" davet cttı. Vezıri Azam, 
hakkında ycrılmiş olan karar
dan blhabcr bu d vcte gıttı. 
:Z.'akat kendisine mULcıhir 0•3n 
sipahi zorbalannı da berabe
rinde gotfirdU. Onları s.ırayın 
dıs kapısında bıraktı. S:ıray:n 
ikinci avlusuna girdıği \'akit 
hadım ağalarından '>irisinin; 

- Bu tarafa tt'şrif buyuru
nuı. Elend mlz oradı s•ze fn
tiur edcrltr. Dı)·c küçllk bir 
kapıyı göstermesi Rrccp Pa~ ı• 
yı biraz şaşırttı ı~c de t:irmek 
zorunda kaldı. Hakikaten Pa· ı 
disah orada idi. Vezirini sert 
bır çehre Hc karşıladı: 

- Gelberu, top:ıt zorba ba· 
Şii 

7 Hazirana kadar kursu muza iştirak edenler Temınuı 
sonunda ehi >et erıni almış olacak ardır. Bu dl'\ re mu sa l 
saatlerde 135 saat tuınrı.nda 100 ders verilecrkt r. Moıör 

, der lerı yliksı-k makınc mu hend~ lerı ta-rafından verilır. 
· Se~ ri.ıscfer dersleri demofo nla 'erilir. Trafık ımtihanları 

kazand rılır. Ucret 300 lıra dıt'. 
7 Haziranda başlıyacak dcHe içUı ka\ ıtlara dc\'am e

dilb or. Kadromuz mahduttur, arc!e ed niz. 
Oıokurs: O manbry, Şaırnıı; lir, Samanyolu ı;oknk :r\o: 5 
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Muhtelif cins parça bez pamuk f ele fi 
üstüpü, hurda çul çenber ve çuval satışı 

S. 8. Bakırköy Pamuklu Sanayii Mücs esesi . 
Müdürlüğünden 

l - !\iuessesem·zde me,·c ut muhtelıf r•ns parça beı pa
muk telefı tistilp:.ı hurda çul ve çuvallar 21/6/54 pazartesJ 
glinu saat 14 de paz.arlıkla sa t•fa ç•karılacııktır. 

2 - l:ılları ve fannamP)ı ııorm~k ve temınat )ltırmak 
Ur.eri" C'n ızcç pazarlık gilnü saat 12 ye kadar mUcsseserıfü 
ticaret servisine milrac:ıat edi lebılır. , 

3 - Pazarlığı müteakip fı at arttırmaları kabul edilmi)·e· 
cektır. 

4 - MUessesemlz kat'l u tıeı yapıp yapmamakta serbest· 
tir. (6748) 

Karı koca ,.e rocuklanndan o nu (on birJnd arkada kaldığından gorillmllyor) 

seııede il eoeuk 
..> 

K anada'da sekiz scn~dcnberi 
e~li olan b.r kan koca• n 

ll ~'Ocutu vnrdır. S :.ı~ 1>ene 
zarfında doğan çocuku.rın he;> 
sı ikizdir. Yalnız. birı, kardc~.
nın cv\•rlcc ka)bedı1mrsı ne
tıccsıııde tl'k doğmu~tı:r. füıb.ı 
Pau: Tr<'mb'ay, anne Hı>-.ı adırı 
dadır. Biri otuz. be~. oteki 30 
)a ındadır. 

Pal'! Tremblay hartada 54 
dolar kazanan kllçu!t bır mc· 
rnurdur. Hıı para bütun aılenin 
gcı:inmcsını trmine y ımedığın 
den İs\'içrc hukCımr'İ \'C bazı 
rnuessesder kendi ınc yardım 
cdi~orlar. 
Beş ikııin \r tek )a\·rııııun 

sıhhatleri yerındedır. Anne 
~ alnız başına bun arla m<"şgu: 
olamadığından babJsı ışıne git Çocuklardan d;ir dil yeml!k > lyor 

mezdcn evvel \e ışındcn dön- ı.
dllkten onra tocuklara ) ık .. n· 
ma ı, ) rıneklrrınin hazırbnma 
sı gıbi iş erde )ardım etmek:· 

1edır. ı 
Paul'ün 18, annenin de 14 

kard i d r ı &J b ı1r 1 1111 :v ı. ı k - 13 rıı n ız.&u ı. ı... - 3 r iln ı 'J'.L. ıon ırcUmedtn 
eş var • \ tuJa bt'h rr lıt'Um• ıçln h u ıttn zo lı:u ru, ahnır.J 

Arlenc Dahi evleniyor •• 1 SATJJ •• n~ RS - Cerrıb~a· 
Holly,,ood, 29 ( .A.) _ Fılm 1Iılii#J;?(J. sa • Kocoımustafap~~~ ufaltır 

. d l d A I IJ hl ·1 DOKTOR Ç~PRU1 _ Cılt. Saç lt. Samaıya caddcs Tnmny 
y. ız arın an rene a ı e .. volu ara~ında • Ccı-rahpaşa u 
Atjantııılı Aktör Fcrn:ındo {;3" ~uhrc\~ /~il~h~ :ısı. 4~oP.lu fa tında ' ki hıı kc ~i b'numa 
m~ . bu ~ıl ıçı lle <'\ lr "ct'k ~ı o ta o a c c on. . 40 meıre me afcdr dört yol 
ııı bugun haber vrrmı~ cr:lır. Jkı ında 40 metr cephe'! 
SC\gl ı. ~CÇC'O S<'llC çenılrn ılk Or. nbtEl.EK - Ctlı ve Züh· aras • • 
l.ç buutlu f limlcı den bırındc 1 re\ t Ha talıklar MütC'has.sısı Be 1685. M2 ~a.ha lı mUstll snı8 'U 
\, rlikte rol almışl;:.rdı \Offu, islikll! Cad. 407, Tel: htr ı~e 'e ın~uta m n t ana 

ı • · • • 41406 1 acele olarak utılıktır. MUra· 
Kanada lı beşıxl~r y ırmı 1 · _ caat: Mahmuıpaşa, H11cı KU"ilk 

ya şında il niı.tn: t01Tll ı\ SiSi Cami Sokak lthmctpa:a Han 
IA' lpl' \ ' L"l'R r..•ıektrokar- No 8. Tel: 27033. 

Nıcolct (Quebt'c), 29 (AA.) • "' • - •• . • 
n onnc be ılcr. bugiın :ur· dıoğram Cumartesi ö lt den --------- ---

nııncı do um , ıldonumler nı · tc· onra hastalara meccanen ba- -
sıd ctmicJcrdır. F .. kat mt'şhur kılır. Harbiye Halbkfır:ıııl tNTIBı\H ÇA A IR Febrıka-
becız'<>r, bu yıl ıik defa. dörllu· .. N.0_ 8•2•• _________ ında yıkanan ça ma~ırlıır ev 
olarak bu mutlu s;:lınlerını kut· kadının ın ıc\·kldır. Ferttöy 
lamı tardır. Zıra bl·şınr.ıleri olıııı IH268. 
l\'ar·e, Rahıbelı 1 trrclh t'dıp 36 A \' \ 'ADE iLE FAIZs tz. 
Manas'ıra girıntş buunmaktadır. Bosıanrı fle Kartnl aruında 
Brş zlerden AnnClt(', CccılC' ,.,, bahte:t e\"l('re mU aıı ueuı flat 

.Lınılic <'Y ıdarcsi dersi okumak· la arsalar satıhı!:ı c karılmı$tır 
la \'\Onı c da guzel sanatlara de Satış rerı: Bo~tancı '.l'ramVly 
vam rtmrktcdır dura ı, fırın lan ı ~38: te' efon 

no um ~ ı donümll munasebe· 52812. 
th le besız ere ~on morirı bır oto 
mobıl hrd ~e edılm ~tır. 

Atatürk Onivcrsitesi'n 
ödenek 

Ankara. 29 ( r H A.) - Doğu 
İllcrım zd<' kurJlac k olan Al.a 
ltirk l nivcrsıte inin ılk ıhtQ13C 
\"C m sraflımnı kıu ıı:ılamak iıze
:ı:cre 1 mib on liralık hır tah i~at 
'rılmı \e ı li F. ılım Bakan· 
lığı emrine g!indcrilmiıı:tir. 

t'.ıllEl\Km'llE TAM l\Ol'ffOR 
LU aatıltıt \'ılll. felcfon. tl2M ı 
Sı t 14 • 19 

~-

SATll.IK lKI llAiRF.l.i Be· 
ıonarme. a~tımlılara ş· falı. bo~. 
Cıımhca Bulgurlu Mibelllta~ı 
15 
YE ' fKArrnA ntRfl'\Ci kat 
600 m2 betonarme depo kira· 
lıktır. Telefon: 13370. 

OELİKLI 10 REF'TE TUCiL • 
ı - istenilen ıcktlede motl5r 

te imı nıılır. MUracut: Mil· 
rerte Tuğlacı Aytaç '\tya Ga. 
lıtıı Aytııç Sarııpe' . 

1 1 t AlLE p ' İ\'Ol'<IU -
Hrr tUrlU -knnforü\ le rmrlniı· 
drdir. Camii kıır~ı ındll. Koca• 
man~ur 67. 

Ti\\" N An !\~"IYOR - Kadın 
ı Jvalct işlerındr. !- et ~tırılip 
çnlıştırı mıılc ltırrc ı: ,nç bır 
ha)·ana ihti •aç ~·nrdır. :Qol;un 
maaş ' crılır. < Po~ta ıôııusu 
305 Rcyoğlu) mektupla. 

Recep Pa~a bcmbcyaz olmuı 
tu. Kendisini nasıl bir lıkıbe· 
tln bcklcdlğıni scUU. GUnah
ıız olduğunu, ihtiıtıı;('rde ı.erre
ce a!akası bulunmadığı:u an· 
lalmak istedi, yalvardı, )·akar-

~ .................................................. ______________ ........ 

dı. 1 
- Haşl Padişahım, \'al'ah ve 

bıl'fıh nzanızdan dısarıy.ı çık
mış değilım. 

R ecep Paşanın söz.!eri tesir 
etmedi. Sultan Murat, en 

sevdiği veziri Hııfız Ahmet Pa· 
§anın ve nedımi Musa ÇC'lcbi 
ile Dc!~rdar Mustafa Paşa
nın ö dürülmesinde en mühim 
rn!U oynıyan ve utanmadan kcn 
disinl korkutmak itin •Aptest 
alıp öyle tıkın!ıı diyecek kadar 
cUrct bulan bu adama hiç ııc1-
madı: 

Paul'un annesi her çar~am· 
ba akşamı Beledilede çııtıştı~ı 
daırrdt'n çıkar. Merrion kili
se ınirı haftalık fı~ ıninde bu
lunmak Uz,.re tramvaya biner. 
orıı) a gıderdl. Oğlu da be'itdd 
I lsefc dersinden s'lnr:t annesi
ni or.ıdan :ılırdı. 1''.ıkat o gUn 

VAUN::a.ı ~t'\ * ÇEViRfNo ~~AK,4.E. Y.-
- ı -

baret anne. RıiştunU isba• 
mcmış olan bir oğrenc13 e 
\Crmczltr. Geçen il ) ırmı bır 
~asımı doldurduğumu Prof • 
ı;!ir 1'bclc'c öyllyerek onıı kan
dırdım. 

- Sözüne pek A!l lnanabıllr
dl. 

• - Bire kftfir. aptest alt 
DJye bağırdı. Sonra orada 

bulunan zoıurıu baıtacıla:' 
dôndll: 

- Tiz hainin başını kesin! 
Emrini verdı. O sırada cel

lat bulunmadığından zCıtur il 
baltacılar, kement atarak Re
cep Paşayı boğdular ve cescdı I 
n.i kr.ndisiyle beraber saraym 
kapısına kadar gclmııı olan dı
ğer zorba basıların 3nkrın~ ~t 
tılar. 

Böylece, aylardır de~am eden 
huzursuz.luk sona cr'11tş, g nç 
hükümdar, vaktiyle 03$ kal!ır
rnı~ olan sıleri d e ted:p e ttik 
ten sonra, ordularının basına 1 
geçmiş, bUyUk tafcrler kaıan 
mııı, nice ecdat yadlı;lrlarını 
düşmanların elınden a'mış, ta· 
rihimiıe Bagdat fatıhi olarak 1 
geı;ml~tlr. 

Profesör Sl:ıde ile konuşması cıkarıp kapı aralığındıık.l tok· 
yuzündcn geç kaldı. Saatine majta astı. Su kabını ~azoc;ı~ı
baktı ve doğruca eve dönmeğe na ko~up akşam yemeğıni ha-
karıır verdi. :z.ırlamağa b:ışl<1dı. Hir kaç da-

llaıiran :ıvı idi. Et'lfast'ın kika sonra şbminrrı•n li lUnd,. 
kurum ve ıs'"ten kararmış olan duran saat rc<liyi çaldı, kapının 
e.,ıeriııin ~ DzUnU gilldürcn gıl- dışında annC'sinın ·~ak se lr 
:z.cl bir akşam vnktı... Göğün rinl duydu. Dahn iteriye gircr
sarnrotn çrrçevesi içinde bu kcn onu neşeli bir eda ile kar
büylik İrlanda ehrinln dam §ıladı. Annesi ı;ıvıf ''C ıı:abırlı 
\'e baca'arı 51r16dc çiıgilerini bir kad•ndı. Hit yanından ayır
knybedıp bir rüya lileminin madığı alış ''eriş torba ını'l 
sihri içinde parı'dayordu. P:ıul, ) ukfı vüzündcn bır tarara doı'!
tuğla c~lrrin ikişer ikişer bir- ru cğıkti. Vaziyeti iİcabı da da· 
birıne yaslandığı kiİÇÜk Ve Sa" imn siyahlar giyerdi. Paul gU· 
kin Lame sokağının 29 numa· lümsiyC"rrk: 
rasınd:ı annesiyle berııbcr Uç - Özlir dilerim anne. de-
odalı bir ycrde otururdu. Ora- di. Seni ıılmağa ı;elemt'dim. S'a 

1 
ya do~ru yUrürken yüreJ::iıtin de bana iş verdi. Artık ona ı;ü
ka bardığını hissetti. Bu güze'- \'en<"blllrim. 
lik bu ümit dolu hayat onu Mrs. Burgess oğluna uzun 
sarhoş ediyordu Bası açık. sır- uzun baktı. Siyah muşaml):ı 
tında eski bir elbise olan bu şapkasının altından dökti'en 
kendi halinde, fakir delikanlı kırçıl saç drmetl yliz.üııiiıı yor. 
kapısının önüne gr ince eterin gun ve mütevekkil mA•ı!ısın: 
derin nefes alıp ciğerlerini t:ı- bir kat daha brlirtly:>rdu. Js
Z<' hava ile doldurdu. Sonra te· rarlı bakışlarından ı;öz erinin 
tılşla arıahtan çcvirc:ek içeri- uzağı pek iyi görmt'diği belli 
ye girdi. idi, J.fıkin oğlunun Şcn hı:ll 

Mutf kta serçe kuşn ötüyor. karşısında mahzunlu~ı erıni 
du. Kuca C'cvap nl:ırııı: n da gıtll Kendi kt'ndine ıoyıc dil· 

Ali ha şükür nl' dürüst 
bir yüıil 'ar. Bt'lkl pe:t g!lzcl 
değil lfıkin namus'u ve açık 
kalpli. Fazla güt.el ol n genç
ler çok defa bir takım trhlıke
lerc maruz kalır. 

Allah:ı şükür edi~i de bun· 
dan dolayı idi. Paul i.ulJ ça
lıştığı için yüz.il bırız ince mı:1-
ti. ElmaC'ık kemikleri çıknıışlt. 
Fakat sıhhatli olduğu nıuhıık· 
kaktı. Acık rcnk cli gözleri, 
geniş bir alnı vardı. Saçları kı 
s;ıcık ke ı misti. Enınc bovun11 
sa\lltrdı. Gürbüz bir vUcudU 
\ a

0

rdı Yalnız futbol maçında 
bır knza gcçirdili için ağ aya. 
ğının bumunu biraz içeriye 
doğru b:ısıı,dı. 

- l\lmaf!ak o'duğuna cevln
dim )avrucuğum. :Beni almağa. 
grim diğıni görünce muhakkak 
mühim bir ~cbcp vnrdır dc<lim. 
Ellıı ile l\tr. Jo'l<>ınlng gclmed ı 
ğinc Uzlildüit'r. Dt'dl. 

!adılar. Mrs. Hurge ~ o~lunun 
Hrml$ o'du~u bl hab·r• çok 
ı;c~ınmi~ti. Pıul buni.i hl dl· 
yord u. 

- Ru bir ta lih c e:i nldti an
ne, dedı. Haftada üç lırı ıl:ı
ca~ım hrm de bUtün tııtl ı bo· 
yunca •• , Tam dokuı hafl.ı. sU
rct'ek. 

- ~nn imUhınlar:lan e\'HI 
bu B) ıırda çok çalışmırtın sc
nın için iyi bir de~ şik lık ola· 
cak. 

- F.' et. T a tıldr. drrs \'er
mek. T"m bir di nlen mt'dir, 

- Allah sına karıil çok lutu! 
Ur. Değil mi Paul? 

Paul ha fıfçe gUIUm l!meklcn 
ktndıni alamadı. Ve anne ine 
şu cevabı verdi: 

- Profe ör Slııdc'e bu ak:ım 
doğum kAğıdımın uretınl ,ön
dermelb im ;ı n ne. 

Orta ığı bir i C'.S lıllı. k:ıp'a· 
dı. Kadın b;ı ını 6nUn • t'ğdi. 
Fıncanının içindeki bir ç:ıy 
yapra#ını ka~•ğının uclyı ııl
ma~a çalışı) ordu. Şu 11özicrı 
mırıldındı. 

- Doğum kA ıdı mı? Onu da 
ne yap:ıcaklar? 

raul harret:e annesine bak
tı \'C: 

- Ukın anne ... Adet böy
l r.. Yat.ılı bır dılt ti!' ile do· 
~um klğıdımın curttinı m k· 
tebin idare heyetine 1:önder 
mt m !Azım, dedi. 

?ıf r . Burge~ , uzun :ıaman su! 
tu. Hiç ce\ııp vermedi. Paul 
profe örle. ola n mUlAkıtı,.ın 
nasıl arçtlği ni ı:a~ et alaylı bır 
tanda anl ılı)ordu. Profc ör 
aynı um:ıınd e Portray'daki )lı 
mektebinin d e müd ürü idi. Bir 
den annc~i hı- ecanl \''<11 \ e• 

- J'aul, drdı. Bca b ı i trn 
ıırk emin deCı ım. Senin Por· 
ıray'a gitmen ho~um; gıtmı

;> or. 
Pauı ha~rtlle Ce\'ap \trdl· 
- Na ıl olur anne. A\lar· 

danbrri hep bu işi konuşuyor
duk. 

- E\ et a mma dil llndüm 
Rrııdcn R)rılmağe mecbur )cR. 
lacık ın d edi. Sonra önün 
bakarak t crcddüı'c ill\ e eı
ı i: 

- Flemıng'lcrle tatile ı;ıt· 
mcktım de vaıl!cçmck Ih m 
ı; lecek. Ella mııı+wn ol~t'ak, 

ı.slık çaldı. Sırtınd.m ct'!..rU ıi şllndu: 
~::!!11!1!!~------------------------~--l._. __________________________ ..; = 

Pamuk eldivenleri d~r leyip 
topladı. \'n~ ı kfığııl:ı sarılmı, 
iki dilim jıımbonh Paul'un c•ı 
çok ıc~difi kUçUk francala!arı 
çantasından çıkardı. S"frayn o
turunca ewrll dua elti ı;onra 
basit cmeklrrinf e:ııer.c bJ~- .ısıt bır formatitcdrn 1- meumı ı-ar> 
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Fransa'nın ü·cra köylerinde 
kira vermeye lüzum yok '1 . 

t••······················ ........................... . 
~ Vaktiyle hayat ve hareket taşan bu köylerde, şimdi ~ 
~ ·-· -J derin bir sessizlik hüküm sürüyor ~ 
•····•···················· ......................... : 

artık hayat t. eri kal mıyan, metnlk 
M arsilya • Fransanın Proven· 
,ı•.1 ce \e Languedoc'daki köy· ..,. 

NACOUET 

•• 
leriyle Pırene dağlarının Ak· 
denize bakuğı Fransa • lspan· 
ya hudud b<i'ı:esinde, kendine 
lıas bir aşk havası vardır. 

Bos mektepleri, biı:-r.aman· 
lar mühim addedilen beledi· 
3 e binaları. ç:ıtısı çökmils ki. 
lisesi, hara,p olmuş c\'lcri w• 
~-osun kaplamış ana caddele· 
ı·ıyle tamamen ölil ckUçük 
köyler• trajık bir tesir uyan· 
dırmaktadır. Belki de. birkaç 
kisilik nufusuyle hayatt bırak· 
mak istemiyen, tamamen ol· 
ımamakla beraber .ilene de ölü 
sa:yılabilecek kb~ler daha ro· 
mantik bir manzara anetmek· 
tedir. 

İlk bahseltiğimiı: rerlerde 
tam bir süküt hliküm sürmek· 
tedir. Köylerde ise mevcut ha· 
yatın çıkardığı e-ler sanki ma· 
ıinin bir ak i sC<iası J?ibi hafıf.. 

Köyler nasıl ölüyor? Bir 7.a· 
manlar d~ğlar arasında bulu· 

"'' 

nan ücra köyler kendi kendi· 
lerinl yaşatabilirken bu ı:ün ni· 
çın evlerini metruk paurlarını 
ıssız bırakarak aünden aUnc 
hayatı tcrkediyor? Bir zaman· 
lar tarlasında ,>eti tirdiği mah· 
sulleri köylü, demirciye yap· 
tırdığı bir is mukabilinde satı· 
yor veya saraçtan atı için eğer 
alıyordu. Ücra \"e münzevi bir 
mahiyet arıetmekıe beraber 
hayat için ehem olan her5ey 
köylerde temin edilebiliyordu. 

Katil, demiryoludur. Vadi· 
lerden ı:eçerek köylere ı:irdiği 
vakit, lokomotiflerin düdük· 
Jcri FTansadaki birçok •köy· 
ciikler. için ölüm isaretini ver· 
mi§tir, Trenlerle birlikte ma
kineler köyleri istila etmiş, şe· 
hırlerde temin edilebilrcek is· 

~ 

l'lLDIZl.ARl.S ÖGRF:'l' tESI - Hollywood'da kılıç kullanıl
İn.uını gerektirrn bir film çevrileceği uman, stüdyolar muhak
kak milletterara ı e lırim Şampiyonu Jean Bermans'a müracaat 
eı1erlcr. Uzun yıllardır hemen bütün tarihi filmlerde, düello 
p h nclerl .lean llerman "ın idaresinde çevrllmi5tlr. Hermans 
ayni u manda bir eskrim okulu idare etmektedir. Birçok sinema 
artistleri, celik ve zarif bir vücuda sahip olabilmek için bu 
•kula de,·am edcrleı·. 1'ukandaki resimde Hermans'ı en dilber 
talebelerinden biri obo Ela ine Stewırt'a kıh' tutmasını öJre-

&irkeıı görüyorsunur. 

Ier hakkında daha fa7.lı malQ· 
mat elde edilmiş ve basit köy 
ekonomisinin temeli baştan ba· 
sa sarsılmıştır. Bu suretle 
mahsul dağıtma ~ekli de değiş· 
miştir. 

1846 ıenes1nt müteakip yüz 
:yıl zarfında Fransanın köyle· 
rlndekl nufusu 27 milyondan 1D 
milyona düşmüştür. Aynı müd· 
det zarfında 5ehir nufusu 8 
den 21 milyona çıkmı~tır. Köy 
z.anaatkirları seri halinde i· 
malitla başa çıkamaz olmll~lar. 
Köyleri bir ne\'i atalet kapla· 
mıştır. 

. larsnya, Lvon Te Nis civa· 
rındaki tamamen metruk 50 
kö)le. ancak evlerinin dörtte 
biri me~kOn o:an difer 50 kö· 
,>·ün mevcudiyeti demiryolu ih· 
tilalinin hu netice.sini tama· 
men ispat etmektedir. 

Aşağı A1plarda Digne ~ehri· 
nin 32 mil güneyinde oldu· 

ğundan çok daha canlı görün· 
meye çalı an ö!U köylerden 
biri mevcut bulunuyor. Pen('e· 
relerden birinde belkide ya· 
nındakinne per<ltler asılı bu· 
lunan fakat Ost katları tama· 
men boş olan evler olduğu gi· 
bi, tek bir penceresi hayat ı-seri 
gösterip diğerleri cam ız bulu· 
nan köy evleri de nıevnıttur. 

Fransanın Koloradosu olarak 
anılan Verdonda Romane k 
uslubüyle inşa edilmi~ iki 
rnt'truk kilise herşeyl' rdmen 
bir zaman mevcut refahı hatır· 
!atmaktadır. Bu kiliseleri in· 
şa eden lerin :ıhfadı buı:ün 
çömlekçilik uhasında meşhur 
olmuştur. Fakat. çömlekçile· 
rin aletleri l\laire nehri kcna· 
rında metruk bir halde duru· 
yor. 

Rhone nehrinin batısında, 
Thines, Brissac, Olargue, Vi· 
cu an. Saint • Guilhem - le 
desert i imli köyler. t-skl bir 
refahı hatırlatan metruk ıssızı 
bir manzara ıı-ı.cdiyor. .l\fonı· 
pt'llier civarında l l'inci asra ' 
~it bulunan Brls~ac'ın tarihi 
dı\'arları saRtam durmakta ve 
daimi surette açık bulunan ta· 
pısı -turistleri adeta torla davet 
etmektedir . 

Her tarafta ıynı ıelı:l lde klly
lere rastrelmek milmklindür. 

Perpignındaki kraliyet ,ato· 
ıu ise bir ı:amantar ch·a· 

rın en kuvvetli kalesini teşkil 
ediyordu. Bugün, bin sene son· 
ra a ncak şato içindeki köyde 
40 .khl ikamet etmektedir. 
Rudya;d Kipling bu şatoda çok 
kereler tatilini ı:eçirmistir. 

Bugün bu kö~lerde her iste· 
)'en kimse bir ev tutabilir. Ve 
hiç bir uman silden kira ala· 
cak bir ev sahibi olmıyacaktır. 
Fakat böyle bir evdt' ikamet 
isteyen kimse, köyde sinemaya 
gidcmiyecek ve suyunu yüzler· 
ce metre ilerdeki bir kuyudan 
taşıyacakılr, Fa'kat sessizlik 
içinde istirahat etmek isteyen 
bir turist için bu köyler birer 
cennettir. 

Demlryolunun götilrdü~ü 
~eyleri belki btrı:iin otomobil 
geri sıetirecektir. f nzivayı se· 
,-en. gündelik gailelerden uzak 
kalmak İ5teven turisller. köv 
sokaklannd~ yalnız kendi a)ak 
seslerini duyarak bıı köylerde 
gel.dikleri zaman, bu köylt'ri 
sevmeyi öğrcnmişlerdlr. Bu 
turistler birgiln bu ölli köylerin 
yeniden canlanmasını arzu et· 
mektedirler Otomobil ve oto· 
büsler pek 'alA bu köylere in· 
san ve luzumlu malıl.'me ta· 
~ıyabilir ve aynı şekilde köy
leri birbirine bağlayabilir. 

Tarlalarda (ocuk seslerini 
duymak ve kilısenin kapısında 
pazar ~abahları ecmaatı bekli· 
yen papaı: efendinin heybetli 
vilcudunu giirmek muhakkak 
ki hoş olacaktır. 
Bu yazının 'l'Urklyede ne,ır halckı 

m Onh11&1ran car:rtemt%e aittir. 

BVclLi:K OYU~U - Sinema wtbtl lllcardo Montalban'ı çoeuklarıyle birlikte •evcilik. oynar
.. törüYonunuz... Büyük km Laura, kardesleri Mark ile Anita'ya ve babasına ciddi ciddi 
• t.17• ikram ediyor. Ricardo Monta lban, ıne hur sinema yıldıu Lorette 1'oung'ın küı;li k kız 

kırde~iyle evlidir. 

İtalyan kılı~· ha lılı avcılın 

Mevsim balıgı: 
KILIC 

..> 

Kılıcın asıl yatağı Mesina Boğazı civar1ndadır, 
burada beş metre boyunda kıliç ba/Jklan vardtr 
Kılıç balığı bu mevsim en çok 

a\•Janan balıklardan biri
dir. Eti lczzclli olan ve her ta· 
rafta çok sevilen bu balık Ak· 
denizde pek çoktur. Fakat son 
derece kll\'\ctli ve atılgan oldu
ğundan güı; avlanır. 

Kılıç balığı en çolt !t:ı yan 
yarımadasının güneyinde, Ka
labrıya kıyıları açıklannda, l\Ie 
sina boğazı civarında bulunmak 

tadır. Balığın adı o havalide de 
·Kılıç Balığ19 dır. Oradaki kı
lıçlar bizim sularımızdakinden 
daha bUyüktur, Boyları dört 
beş metredir. 

ltalyan sıılannda kılıç Ni-
an, l\1ayıs, Haziran ayların/1;1 

avlanır ve balıkçılara iyi para 
temin eder. Üç ay çalısan ba· 
lıkçılar 9 ay hafi( l~lerle uğra· 
şarak dinlenirler. 

yakalanan bir kılıç yaHusu 

Aınatör hırsızlar! 
Üç zengin kadın, vakit geçirmek icin, ticaretha

nelerden pek çok eşya çalmış! 
y ransa'da marl!et göstermek 

için hırsızlık yapan iki 
genç kızla mürebbiyeleri yaka· 
lanmıştır. Genç kııl:ır z?ngin
dirlrr; babalarının f:ıbrika';rı, 
ljatotarı vardır. Hır.iıl!ıf:ı ken
dilerine mürebbiyeleri de? tel
kin etmemiş, bilakis ıki g.-nç 
kız mlirebbiye'crini bu yola 
sürüklemişlerdir. İşin garibi bu 
amatör lıırsı:ıların aylarca ma
ğazalardan pek çok eşya ç:ı1· 
dıkları halde şimcliyc kadar e'e 
reçmcmeleridir. Hlidis(' şudur: 

1''ransa'nın ortalarında Roan· 
ııe fehri civarında Villerest a
dında büyilk bir ~ato vardır. 
Bu ljato, Frans:ı'nın doğusun
da fabrikaları bulunan Leclere 
adında birinin malıdır. Leclcrc 
!er ailece burada otururlar. Ai-

le, Leclerc. karısı \'e birinci karı 
sınd:ın olan kızı ve üvey kızı 
ile iki kızın mürebbiyelerinden 
mürekkeptir. Leci ere işi icabı 
elm·riy:ı şatoda bulunmaı:, dört 
kadın hizmetçileriyle blr:ikle 
yalnız kalırlar. 

l\Iadam Leclerc ha3tadır, ay· 
lard:ınberi yatağından çıkam;1-
maktadır. Bu sebeple iki genç 
kı7.la milrebbb•eleri koc.ı şato
da Adda yalnız gibidi:-IC"r. Va
kitlerini kitap ok:.ım:ık, kAğıt 
oynamakla geçiriyorla-. :Bu dt"
ğişiksiz ha~·at canlarını Eıktı· 
ğından ara sıra şehre inip ma· 
ğaı;ılara uğrarlar. 

Bir gün yine böyle bir seya. 
hatten dönüşte kıılarıl an biri 
au teklifte bulunur. 

- Şehre seyahat b.!nl eğlen
dirmiyor. Baska bir cğlı-nce bul 
sak. Mesela girdiğimıı mağa
zalardan öteberi aşırs:ık ne der 
siniz? 

Diğer ikisi fikri parlak bu
lurlar, yalnız bu işi muvaf!a· 
kıyctle başaramıyacaklarından 
korktuklarını söylerlrr. Bunun 

üı.erine bir tecrübe yapılması· 
na karar verilir. Bu karardan 
bir kaç gün sonra tekrar ıehre 1 
inerler ve ilk teşebbüsü mu
\affakı~ etle neticelendirirler. 
Bunun üıerine ce aretleri artar. 
Sık sık şehre gıtmeğe \'C mağa
zalara giderek eşy~ aşınna~a 
baş' arlar. 

Çaldıkları eşyayı satoya ıe
til'iyor ve bir odada saklıyor
lardı. Bunları ne yapacaklarını 
diiı>ünlirken bir gün civarın p;ı 
patı gelerek fakirler için bazı 1 
eşya verilmesini rica eder. Bun 
Jar fır at bu fırsattır diyerek 
a ırdıklan eşyanın bir kısmını 
hemen pap:ıza verirler. 

Çalınmıs eşya sto~u lıafifü:· 
yince şehre daha sık inmeğe 
başlarlar. Biblolar. porse•e:n ta 
kımtarı, tepsiler, diğer bir çok 
eşya asırırlar. Ticarethane sc.· 
bipleri bu muhterem müşteri
lerin hırsıı.lık rdcceğini ;.Kı1Ja
rına bile getirmedlklerinden 
kendilerine dikkat etmlyorl .r. 
dı. Sene ,.onunda yapılan En
vanterde ba1.ı eşya noksan çık· 
nıakla beraber bunların başka· 
ıarı tarafından :ısırıldığını tah
min ediyorlardı. 
İşi büyüten ve cesaretleri artan 
hırsızlar geçen ha(ta bir nıU
ce\'hcrci dükk§nına girerek bir 
bilezik aşırırken mağaza uhi
binln rşi görmu~ ve hıç renk 
vermeden i i polise bildirm'.ş
lir. Polis kendilcrıni cürmıl· 
meşhut halinde )'akalamak için 
o gün müdahale etmemiştir. 
Ertesi gün üç kııdın 'lıir pot'!e· 
len mağausından kıymet'i !>ir 
fincan a~ınrken suç üstü ya
kalanmı~lardır. 
Şatoda araştırma j•.ıpı ldığı 

zaman çalınmış pek çok eşy.ı 
bulunıııustur. Bunların aroıı..ın
da bir tepsi de \'ardır. Bu tep
sinin nasıl aşırı'dığı bir tUrlıi 
anlaşılamamıştır. 

ANKARA BELEDİYESİ MEZARLIK İSLERİ , 

AMİRLİGİNDEN 
Cebeci semtinde Mamak asraltı üzerindekj eski meıarlıkla 

1941 yılından eV\·eı ı:ömülil bulunan bilOmum olülerin kemik 
blkiyeleri yeni mezarlığa nakil olunacağından alakadar ıeva· 
tın cenazelerine ait ltcmLlderin, yeni mezarlıkta satın atacakları 
husus! mezara nakletmeleri. aksi taktirde 30.7.19!14 tarihinden 
itibaren hiç bir hak iddiasında bulunamıyacakları ilin olunur. 

(ti610) 

Hayatın nereden J:~ldiğini, 
hayallerini ıerçck ııan<1n 

filozoflar dusilnsUn; ben, ha
yatın U içindeyim. onunum, 
onu içlen duyuyorum, elle :u
tuyorum, gözle görüyorum. se· 
viyorum onu, ölesiye :.cvıyo-
rum. 

Yaşamayı bir yük, ~Wimlı bir 
huzur ve kurtulus sarani:uJan 
değilim, bu çeşit atllnıiarı da 
.samimi bulamıyorum l>en. Na
sıl sevmiyeyim MevlAna'yı, n • 
sıl sevmiyeyiın Yun•ı.s'tı? 0-
lilmden en çok bah.;etıniş bu 
iki büyük insan, hem di! grr· 
çek bir tanda, niçın bahsPt· 
mi !er? Çünkü hayata candan 
bağlı bu erler, seviyo'"l.ır yaşa
mayı. seviyorlar sevmeyi, ı;e
\'ilme) i, seviyorlar diinyayı, ~e
viyorlar insanları ve 

Bütün ıeriatlardan ayndır aşk 
aeriatı, 

Alıklara ıeriat da tüm varlık
t ı r, gidilecek yol da 

d iyen Mevlana ile 
Din ü millet sorarı an işıklara 

din ne lıacl't 
Aşık Lişi harah olur harab 

bilmez din diyanet 

Yazan: 

Abdülbaki Gölpınarh •• İşte mrtafizik dü5ilncc deuc
sınrle Muhammed. bıı çeşıt in
sanı, inanılan kudrc+e, gı.v~:ıl
lcn kudret sahibine en yakın 
insan 2örmekte ve Fikre', hu 
devirden sonraki mil bet dü
şünce)·lc, 

\'a~amak dini benim dinimdir 
derken eski gc'enekleri ~·ık
maktan lirkmcyen din şlrı'lerı 
gibi ürkmemektc, bu a~kla, ya-

şayış a~kıyle. 
Yatiamak, heın nziCe, hem 

haktır 

demekte . 

y asamak askı, en tabii, en 
gerçek 'e en meşrQ bır 

aşktır, fakat ;}asama!> için y.ı
ljatmamayı, olmemck için öl
dürmeyi meşru saydıramaz bu 
aşk. Yaşamayı taknis eden; yn
:ıamaya engel oıanhr rnüst<'s· 
na; her yaşama hakı~l'ııı san p 
o'anı yaşatmak da ister \'c işte 
onun ıçlndir ki Mc\'taniı, ııe e 

b sııılc~ • 
beytiyle inancını açıkıa~an Gel de birblrlnıizln kadrini bl- B en - u ınctropO · 
Yunus Emre, sanırım k• bu J .. lim, Bır ı ~ dı:ıııtı.., 

vaznıış. 5" ıı ... 
hlir düşünceye, hayat ık• g:si- Çiinkfi ansızın &) rılacağız lJiı • İsp:ıt için. JP c \ P 
nin hızıyle, dünya :ı.~Kının neli· blrimiıden. da kııın.ışla~·arııı 
esiyle. insana ,-e in anıı~s hağ- İnanç sahibi mademki ayna ı- buna ınsıı , ı \ 
lılıkla varmışlardır, nit'!kim dır insanın. bahscdilll'kC'~ g b 
Brahma dininin Parya tmıfıııa l\lademki şüphe yok bund.•. ce Me,1iın" ç ı; 
karşı gültü~ü kinin, hesl<''.li~i ~e diy~ yüz ı;tviririz aynadan? din er ustliııc ııt; 
nefretin karşısına !:::ir insıın \ 'üre erlı!r dosta <:an verirler, sanlar wrkrl~ 11 • 
yüreğiyle, fakat kay.ı gibı dı· Bırak köpeknği, bôyle şc)lC9 Artı~ kilen Buda, insanları bir ıö- Riı de insanız. Jiızumu ~arİıcP d 
ren. hayrın, Türk gale~ ini .Seden •Kul eiııii• leri, · Kul din de, ıncı rıı c 
müjdeleyen Zcrtü~t, ınsanoğul· hüvo!lab» !arı, auılık un~u 111,ıb !arını Tanrı evladı sayan \C Blrbirimhl sc\ mek için okuma. d;nin s!i!ı1'•·sır r 
Tanrıuı. bütün insnn'ara kar.ı ,·ı1? d ·ne te , " • " kar cşı . {ıb al, 
e ir"encı bir bab• •·lakkl Mademki dostıug~u •·araı-tır "ı- sı 

.. • 
0 

"' ~ #< kadına c~ Jı 
eden Isa Ye nihayet, ·Biz, sizi rez, dının mum 

1 
dı 

bir erkekle bir dişiden yarattık, Neden garezi gönulden atma- k r a\11 

sonra da boylara, oymaklara yıı? ~e~t 0 
p• cbll11~~ t 

ayırdık bilişcsiniz, sevişesiniz Öleceğim diye bazı lı.111 gönlıın d b • ıncdcl'I d' 
diye: fakat Tanrı katında en ferahlamada. se\foiyorsıın; laera 'doku)or ol 
yüecniz, en çckinenlnizdir. hük ~e diye, ne diye ölüye tapma- bil 

nı~or 'e &· :ı 
miinü [IJ bir nas olarak ib!a~ da~ıı, <'\'Vel değ~\~· d 
eden ve bunu, •Halk, yer.\'Ü· :-le diye can dıismanıyıı hirbl- tarıhtrn ıııı Jı•!J' 
zündc Tanrı ayalidir,. hükmiy. rimi1•11? ğız, hali ındı 3c 
le [2) bütün yaratıklara trs- Ölümıimden onra uzla acnk- k r<ı ııı 
mil eden Muhammed. he;> lıu ın benimle amma, ıa~ns;n del1 .ı..ı 4' 
sevgi yüt.llndrn bu yayılış, !Ju Ömrlim boyunu ııenln ' imin- . eıiltl"'" tf 
kavrayış ar emine ulaşmışlardır. den ıamlara dil ·tüm, .. ıııanıııa- snelınl s 
<:ekinmek nedir ve ll.!rlen çe- dal ıın, _ /.il'• ,ı-!!_, 
klnir olgun in an:' Kötu!Ukten Sa)' ki imilirek öldüm, .----::,. ) l r 
değil mi:' Kendine. ı;oy~.m ı so- l'ıla5 benim iP, ( 11 ~ur'll ıııııt' 
puna, tek ~öz:e blitün yar~tık- T eslim olmada ölüler gibi; i~ 121 l't)1• 
!ara kötlilük etmekten r.ekinir. zaten. dı ), 1~~ 

------ . t1ı09ll .1 
YÜKSEK MÜHENDiS - DEKORATÖR - MÜTEAHHiT - FABRiKA • ~rJf~ 
VAPUR KUMPANYALARI. LABORATUAR - BANKALA.R • L0f( 

GAZİNOCULARA MÜJDE .... 
Amcrıka - lno;i tere - Almanya - Fransa ' 'e is"eçte büyük ral:bet ~ 

alaka toplay:m ~ 
THOMAS DE LA RUE et Co. Ltd. PLASTiC otvıst0 • 

fabrikası mamulatı olan 

• /111 clı'~,~ 
2 • .5 m m .ye kadar sert PLAST!~ LEVHAI:AH ~0-2~0:-110-280} j\Jt 11 dt t 

\ASMAZ - çtztumz - J,EKF. BIRAK:\IAZ - ı EMİZ \ e f\)8 sn r 
Sıcak ve soğuk su ılc yıka.nır, muhtelif renkler, Cevıı:. pelesenk \e 
cutmr. 0b.U 
::\1emleketimızde inşa edilmekte olan HILTOX OTELİNİN muhtelif JJI 
MİCA SERT PLASTİK LEVHALAR İLE YAPJLACAKTIH .. 

hleyi~i ve yapıştırılması gayet basıttır. G ııı • 
Beyoğlu, ;. o 

t:ş~~~ ;;RI P H 1 L C O Türk Lfd. Orf. f~::ıız '~~!ret: ' 
ıo. .,111~·p 

'rurkiy~ Umum accnta-ı ~ATAN S. ESKEN.\Zt P. K. 542 Telcfo.ll r 711~1 

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.11_ıuhteliC katalogl~ \'e nüm:!.!!._e~evc~ .. ke S"' 

r . ' I Çok kıymetli bir nıL•' re ~ 
RIFAT olmak isteyenle (IJI 

1 

ddesı o~ 
1 oı· ( lstanbul Sirkeci A nkara '" I ,;ı"~ ~' 1 ro ı Jı 78, 78, 80, 80-1, 82, 84 n unı0 dd6sıt1 

0 

Tozu üzerinde odaları havi Ankara '
0 rrıile ~ ı' 

re ka re yüzü olan Koya Hanı 11~ iJ sc:ı0 j 
D:~ıeri inci ı;:ibi beyazlatır. 

\'e çiırümekten korur. 

Bır imıalı Ampir yatak 
odası takımı ile bir kü· 
bik )atak odası takımı 
satılıktır. 

Ad•es· lsıinye Tepeli tü 
Salihaddin Adil Paşanın 
yalısı. Tel: 34086. -
SATILIK MOTOR 

200 tonluk sefere haı:ır 

cVAROL· motoru s'atılık· 

tır, Müracaat Tel: 44073. 

1 . g u rı ·~O 
7 • HAZ RAN - 1954 Pazartesı fı11' ı 

do ~~ 
orası lstanbul Vilôyeti karşısırı . ~ıJ'f 

• 0 1e' 
Sulh Hukuk Mahkemesince 11 ~ 
kot'i ihalesi yapılacaktır. 195' 

Al'~ . 
DiKKAT: Kat'i satıı 7 - HAZIR 

.... Saat 14· gunu 

•- »oK·roR _, M. S. Vekaletinden ı;ısııı•~ ~ 

1 
RI f AT 1 NS~L İstanbul Teknik Okul.u .1:'ekni~e{crı f~ft~ 1 

rem dışı 550 lira ücreti! ıkı ınşaaur 'fil 6ııı ıc 
DahiUJ • Hütehamll Askerliğini yapmış olma.o saı:1enct S~oe\'tri 

Nlşantaşı • Rumeıı cad kert Fabrikalar Tekaüt \'e :r.ıua' rint r1'1 

Sevim Apt No • I rer dilekçeyle ve diploma gurctıe 

--- l'el: 13UI 



VATAN 7-

ltdarma Genel Dost Kanada'dan 
'ınutam geldi Bize büyük 

Yardımlar başladı 

Washington mülakaflndan IZim1 ~;;;~~r 
30 1Ua)ıs 195!1 - PAZAR <na ı 2 incide) 

h" 1 ı • b ki b• • • A!liKAfü\ limıı kooperati{çıhğı ı bır i-
<Ba ı ı incide> zamanda meydana çıkarılmıs ve 

~ leınistlr: suçlular lli)ık olacak'arı ceza'a· 
llıayıs 954 gecesi Ba ra çarptırılmak üzere ada'P.tc 
~:ı eqer mıntakasın te\di \'e te\ kif ed ilmi$lerdir Bu 

khadıse hakkında arada disiplin bakımından ku· 
a liıcre f tan bula surlu , e mli amaha'ı ı;ıorulenler 
1 orunı MUes ·r tc 1 hakkında en s ddetli kanuni l ~ı 

n umumi efklır· ki erimızi ibreti müessire teskıl 
de arak m·andırdı~ı 1 edecek tarzda kullanacağımız ga 
e 'e busukıUr. B'z }et ıabııdir 11 

ıır ve ıh.umu içın- Jandarma Genel Komutanı: 
~ 1 Her cenmcıtc. •- Hadisc'c nasıl muttaı; ol 
u unnıası ıabıi sa dunuz" 1stanbuJ ıcsk llııında htı-
&ıbı ıa• ır k" ı 'tr ' \e ·o u 'en \3zıfesinden alınan kımse var 

1 ın. de\' etin res· mı?• uallni şös le cc\ ap'andırv: ı:~a. 'a~anda· mıstır. 
~- ın kc lc~m,~~i.~~~ «- Badi.sesi eVaıan• ı;:ırz~tesın 1 
'4l't rrıata d de okudum. Vaz re~ındcn kımse· 

1 rı a maa· 1 ır. burada 
o ab ı~or Jie mı nın alınıp a ınma~acaı;ı. 1 

t tk·n hnd . phı ki tetkıkatın sonunda belli ola· 
1 ısenın a· 

ın teekıp hfiki'ı· caktır • . 
hasa ıseıl ı?ôsıe· Korgener:ıl dün Adll~es~ g • 
Ura 1 \e isabe•i derek İstanbul Sıl\cısı Hıcabı 

a er çok kısa h r Dınç ı'e côruşmtiş~ur. 
~:....:.:~:::...:.:..:....::._:_...:-------~ 

ı\lyot, Bakanlık 
~ltıriııe alıı ı 

~ııtası ı lncldP.l dığ mız.e ÖTe Mılli Eğit m Ba· 
• b iYın ed lmış \'C kanlığı ilk ö~reı m ge'lcl ml!· 

~~11111 •stanı ştır. durii Ferruh Sanır istira etmış 
( ı\l)ot \e \Crıne Ankara m lli cğ't m 
~ susı}' _ Eski mudilrU Ha an Özbay n .ta) ın 
ıınırn "dU u edilmesi kunetle muhtemeldır. 

Bak mu r d 1 
t anık emrine Polonya'dan ithal e i e· 

nllıUdür ınuavinı cek mallar 
be hlbakanlık yiık 

e~ctınc ta) in Ankara 29 (.\.A.) - Ekono· 
l ıeııeı .. . m· ve Ticaret Bakanlı{; ndan 

'li tııudurU teb ı~ ed lmi~tir. 
d ıısu i) - Em· Polonyadan iıh:ıl edilecek 
, urıuı:föıe tayin muhtel f maddeler ve bu me· 

< ,'rnn ~et mUdıi yanda kereste. ·ncaat demirleri, 
e r n ve İç şlerl cimento -.e pamuklu men ucat 
li~iltlığLna tavin ıçin 15 mas s 1954 ak amına 

ad tnl nın ı-a· kadar TUrkıye Cumhurıyeti :hler 
~~Unk !)< 1 
e ll ncsmi kez Bankasına \aki ithal ta ep 

tıt \t~llllttir. ler ne 15.000.000 liralık tab Is 
ı, :ı ) apılm ş H' ke) fi) et metki'ır 
'l\ı u i) . l 
~ banka) a bildirilm şı'r • 

lie nüt 
mcm:eketimize irtica maskesi al 
tında ı:irdiğini delilJeri~lc izah 
etm~tır. Yönetım kurulu adına 
11'.ışkan Ekrem Şerıf E:eli bu· 
tun tenkitleri ce\8p'andırdıktan 
sonr:ı, bır yıl.ık rapor ıttifakla 
kabul edılmış \'e bu bU~ Lik teza 
huraıa sebep olmuştur. 

<Bası ı incide) 
rcdır. Pı otlarımız ln'.::ilteı·e 
\e)ıı Almanyada bır noktaya 
çağrılacak. orada tanareltrın 
huı;usi) etlen kenılılerine talim 
edılecçk, sonra bunlar kı ım 
kısım Tıirk pllot:arı tarafın
dan ha\3dan memleketimize 
SC\ ko unaeaktır. 

llugun Kan.ıdada ) irıni b ş 
Turk pilotu talım :;:örus or. Bun 
l.ırdan her bırinin yctistiriln ,. 
:.i, Kanada hukümetıne 50 000 
dolara mal olu) or. Amerıl:a 
hu kum ti, ecnebi pilot yetış1 ır 
nıtk kurs arını gelecek sene ta· 
tıl edeccğı u;ın Kanada ge eceh 
sene ıçln dJha gen1' ölr:ilde 
'l'Urk pılotu çağırmak ve ) t~l;ı· 
tırmek ta avvurundadır. 
Aynı zamanda Kanadad:ın bi

ze ıktbadl iş'er içın <!e te<nık 
yardım ba,.lamış, iki Ka:ı;ıd:ı 
ıııadcncilık millchas~ısı m.mlı'" 
ketımıze ge mış, rnzıfe görm .. ğ:? 
başlamıştır. 

Kanada hüklımeli. iktısadi 
yaroım sahasında da ~azife ,·e 
mcs'uli~etler kabul etmış bu· 
'unuyor. Doğu Cenup Asyaııın 
Se~ lilnd.ı yapılan bir konfe
ransta hazırlanan bır prog.-:ıın 
dairesinde imarı içın Kanada 
harekete geçmiş, teberru şek· 
Iincle buyuk yardımlarda bu
lunmuş \e oralara ihtisas a
damları göndermiştir. 

Yirmin<'i asrın ikinci kısmı· 
nın Kanada asrı o':ıeağı ~öyle
nıs or. Kanada da yeniden ge
ni~ sen et ka) nakları kc~fedil· 
mıstır. Nlıfusu on beş milyon
dan ibaret o'an bu yamıın 
memleket, daha şımdıden dUn
~ a ticaret sah.ısında Amerika 
\ e Ingıltereden sonra birinci 
mevkii almış bulunu)or. 

Ya nız Amerıkadan üç buçuk 
mılyar ılolarlık ithalatı ,.e ay· 
nı miktarda ihracatı olan bu 
ileri memleketle daha g;:niş 
münasebet erimiz olmdması y:ı. 
:zıktır. Gerek ticaret sahasında 
ve grrek ormancılığımızı ilc:
letmck işinde Kanada ile dana 
sıkı münasebetler kurmak \c 
bızc karşı gösterdiği e\•gi \'e 
alfıkadan istıfadc etmek ı;oK ve 
rındc olur. 

Okullarda dersler 
Kesildi 

r 

ay I r 1 ne lce e e ~ ' rı ~J ~~~!~~ .. :k7:m. ~:· )~;~~~ı,~a~ue;t:;~,;;~~;~ 
• - - ... - ... 8.30 :\! s Arıırı, h:.ıberı~r re bua sa) ısı bır buçuk mı iv onu bu-

- · 1 d t raporu. lan Turk kooperatı ~ nm b,r rna~ı 1 incıde) thle beraber resmen Washington'a il\e 1100 OYUn hsnıan. defa~a m hsus 
0 

mak uzerc bi· 
milli bün~ e~ e akınc·ı bir nıh a~ılıımanın ?r· etti, 9 ıs Hant şarkılar. rer lıralık bir , ardını da·. et et 

• O ~o Fahri) e Ca nl'r J rını hul:ın Demokrat Parti idare i. dı enını. o 50 Kadın ses ve u• toplulu~ mıstı 
) et da~aınızı ağlama bağlamı~. milletlerarası Karşımı1dak.i .dıh a u.dur: Dun.) anın .. m .. ukııd- 10 ıs Kıuadenı h&\aları. Geçen gun Anku:ı h topla· 

• • · • "kt ı h 1 _.. k b k 1030 sacıı Ho~srs nan Turk kooperatif•'· k kuru-me\ kıim.7i ) ııkseıtmış 'e ı ısaı ı sa a arna der.'.ltını ıyıye !:'" ırnu• it bıze il) ıı rn· 11 00 
naldan d3 a. • 

tam ınan~.ı) le dinamik bir dn ir atm.,•tır. zifrlrr, ınes'uliyctler dü~ü' or. Calı kıın, te- ıı o Pazar r;t ı. mu ~ıllık kongre~ınde bu ınak· 
Trral-ki~ e SU••> an millet, her ahaı\a heli ren raH:he te~nt" bir halkımız ur. iHe1ııl,•ketinıi7. 12 00 A&ker aaıı sat ıçın ıeskıl edılmiş komite 

12.30 Yurttan Ses!er tarafından ııabat ',.rı mı~t..r. kalkın•nn i. tidatl:ırınılan cesaret alarak. mu el cle~memiş enf't kıırnakları)le rloluılur 1300 M s Ayarı H haberler. Koop ratLflcr s ra~ı :ıdını a· 

kaddl"l'ntını değiştirmeğe giri mi,tir. l\tcnıl:· Ksısılıı.stıjımı1 çetin safhanın iupları. umu- 1116 P.og r orkestrası. l'c.ık \e mAmleket ıooperatif 
13 30 öcıe p ·1~ ı • ' kt'tiıı Jı,.r kö~t>~inde. her utandasııı nıhunrln mi hauket \r geli me i,ıhfatlanmıza \C ~a- 134~ , ~şrll rıtımler çı ığı içın bır ctud m :·kezı \'J· 

hı·r~eyi daha h·i ,·anmak, nok anları ur'alle kııı i~tikbaldeki geli~me imldinlarına ni betli' 14 oo Hava raporu aı: ın pro;ıra· uresini gorotlkten baska gere· 
gidPrıı11•k, 15) ık olcluğumuı ~ uksek mt\ ki' ere aRır kıiHctler tef kil dnıez. Askeri \C ikhs3di 16 8 ':~Lı:e ~:P~~:ram ğindt' burada bır kooperatifri· 
millet~·e u!2snıak azmi hummalı bir ekil ııl· ııhalaıılııki tonlu bir )arıtım 'c bugün un 17 oo n-ı er Kaııeıınan •c arkadaş· lık okulu H kursları açabı mek 

ıarı. Lizcre ıuzumlu salonJım da ıh-ınıstır. na~layaıı harekf'ti hiç bir ,ey durdu· h:ızı \ ıi~INini he~. on ı;enc' t. taksim etmemizi 17 30 T trtüle: tıv.- edecek 
0 

an binada li)Ql ıa 
r·ı:J1a1 , . y:ıu~ıatanıaz. E.;aslı bir srkilde hıı mumkiın kılnc·ak birkaç \UZ mil)on dolarlık 1~4:, ine'" ıHt azkAr raııı · manda bır koopcratıfçi ık kU· 

.. ı\ ı8.30 Rad o ile illitllJ:ce. aıı:rn11~tır. 811 hız gittikçe artmaAıı ,. eta bir istlkrıı1: Tiırkhtnin lııir dün\lnın en nıü· 1845 E&en Altıın tfiphanesi. matbaa•ı ve mi alır 
mııhk•ıınduı. Her ~·eni hamle, başka h.ınıl~- hinı l:ir kalt~i sıfatı) le saifüm bir hale ıtel- ıo 00 M. s Ayarı ve ha'lrrl :. hane teşkilatı 'ucude getırıl • 

· t » d 1 .. 1 19 I~ Tıulht J>I! µprak. k lt."i ıiıiikhhor. Or aça.ın urı:un ru nı, goı e me~ini \t. daha Hrimli r(lller o)namasını 
19

•
20 

aı t:ıock Shrlmo ıvı,;-oıon- ce ·ur. 
cörııl .. cek biı' ~ekilıte dağılıyor, SÖUU)Or. nııimlrnn kılar. a~l n o:kestra 1 in rn:ısodJ) Ziraat \'C Halk Bankaları j1e 

j lcrilrrr ~ ııru~ 11 siır'a t le de um eıluken, 

ınem lı-J..et nıaklnrle~irkl'n, istihsal kudreti
mil gittil,,;(·e genişlerken. her~ey dörthac;ı mıı
ınur ıtilınedi. nerahrrce bir ödeme birliği kur· 
ılu~umu1 memleketler arasında oyunhozanlık 

rılenler cıı.tı. Hertürlıi ihracat mallarının fi· 1 
yatı birıl•nbirc basa,ağı gitti. Ödeme sıkıntı 
larına u~radık. -.erht t ph a~ada paramız dils
tii, ı ıalıalı lık ortalığı sardı, 

1\111 terek emniyet dhasını kenıli he~abı
na \ 'I' lıütüıı medeni insanlık lıesabına can
dan l•eninıseyen \'e hür diin) anın en sağlını 

mıidaf:ıa kalelerinden biri, bazı h.ı':.:ım 1 :ırrlan 

hc>lkhlc birincisi haline gelen Türkl:;'tj'İ !anı 

bir ~,.kilde desteklemek, geli~me hııınm art
ıııa-.ı imkanını açık tutmak Hııımılı. ın,anlık 

t.ırihiııd~ taınamı)lc )eni bir a)fa at·an \C 

hiir nıilll'tıerin 1e~:ınüdiinü ,.e miişteı·t.k ıııiı

dafa:ı!'lnı Vl' liaıkınnıa ını lemin nıa!, ıdı~ le 
ta~an ııruıı ü tünde fedıkinhklıın grill! al:ın 

,\nıPıik:ın milleti bunu takdir etti. Scç:m1~ri
mi1iıı 111' gibi bir netit'e \·ercccgini aııl:ıınak 

için b~kledi. Bu eçimler. Demokrat Parti ik
tidaı·ı ııın mü terf'k emnl)et n hur te-cbbUs 
saha~ında takip e ttiği nrimli !;iyasetin Türk 
ntand:ı~l:ırı tarafından kunetle n hararet· 
le dl"sfeklendigini 'e beıenildilini lıeJii edin· 
ı e. i5lıirliııiınblc alakalı nıe elelerin miiı.bet 
hal c aı (')u·ine bal:lanma ını temin itin 1\a~
nkilim:ı Adnan ~lendereı.'i, bir ihtıııas heye-

;\ m•l'ikalı do~tlarınıız bu hakikati göru· 
yorlar, giırılüklerini de belli rtmislı-rdir. naş
' ekiliıni1 dihaınıza bütıin nrlığl) le inanan 
hir in :ıııdır. Zekası \t. kaHa\ı~ı rok urnnık. 
se imli, aınimı, ikna kudreti derin bir ılC\ let 
aı'anmlır. Tuttuğunu kooarmak kndretini ne
t irc itih:ıri) le her i~de giistermi tir. 

Hıın<lan cnel kı}metli Cumhurrl!lsimiz 
Ccl51 U.ı~ ar. Amerika)'a )aptığı seyahat r • 
nıı•ınıt.ı olgun. Hkarlı, samiwi ~ah ı~eti i'e 
,\ınl'l'ikan milletinin kalbini fethetmi~, cok 
gıiıl'I •e !er ekmiştir. Adnan '\fenıleres, Ame· 
rikan lıiıkfımeli ,.e umumi efkarı ile i~birliği 
halıııı\e lıunları bicmeğe gidiyor. 

n,ninı için miıhinı hadiseleri. gazetr.d 
gözi~ le ~ıl'ağı ~ırağına tam ,-erinıle giirınrk 

lıir ipi ıı.i halini almı~tır. Amt:rlkadaki mu. 
hını ınııı:ıkereıeri ''" hadi cleri )akından ta· 
kiı> etm(•k he\·esine karı;ı duramadım. Amerl
ka\a giderek Ba~nkilimizin orada kaldığı 

müıtrletçc gazetecilik vazifemi yapacak, sonr.ı 
~-,\'fO'nun ılnetıisi sıratıyle Kannda'yı ken
eli ıa'. i~tnıİ7ılen kc~!etmcge ı;ideccğim. 

Jfo ça lalın, Se\gili oku ııeıılarırn. Yeni 
dÜıı) a\ & çok nikbin hislerle glclb orıını. lıısal
lah umıtuklarımızın heosi gereekle~ir \"f' bü
yük milMimiz, kendi da,·ahırını ,.e müşterek 
dj,·afarı ~ür'atle yürütmek i~·in mııhtae oldu
ğu iınkıinlımn hepsine knusur Ye ~üzü güler. 

Ahmet Emin YALMAN 

b) 'uın Lobos li:ücült tren mUnascb th bu un n koopera· 
uı 45 Ne deı Vr;roı. tırıcr ha, ta ge m k üıeı e heı 
20 ıs Radyo gazl'l.t'gl. nıen biltün koop r t !J flmız 
20 :ıo Kısa spor haberlert. 
20.35 ı teytn caıaıım. din alı btnııruıycrek t:u h ıyırJı 
21 4~ Pili. alb tm\I te ebbU Un bır an eV\ Pi m Vkıi 
22 oo Caz n cıan,ş. fııle konula ıi m si ı • .: :,.ardı-
~2 30 Ra' ~ couperln'ln mezıın. 
22 ~ Haberler. ma b şlamı r-rdır. ~il)ln Baf-
23.00 Prograın " kapanış. b .. kanın. gerek D;ışbat n •• \c 

İSTASBUL gerek ahı·. ırı adın" ).ıptıkl.ı· 
10~7 Açılış ve prog.raın. rı yardım bulun korıperatifçi-
11.00 Beıecııye Gazinosundan nat· ı ı in tahas ününü ce betmışt;r. 

ıcn :htanbul :&eledlyesı Kon· Kooperatiner Sara~ 1 ":>omıtcsi 
r;ervatuarı ltonscrt. 

13.00 Haberler. ) a) ınladığı bır bey.ınnamc J:c 
13.15 Nutıar Tekyııy Te Ferzi Au· koopcratifçllerimızi Ankara Zi 

ıanı;ll. raat Bankasında 326/fi7S5, \C 
13.30 Orıta baflf meıocıııer. ~·ıne Ankarada Ha k TI:ınkası 13 45 SaUyo Ayla. J 

14 IS oaııa ve caz mnıı ı. Halk Sandığında 10414 Sd) ı ile 
14 40 Nrcau Başara topıu.u'!\ı. açı an oz 1 hcsaplarJ uhde!eri-
l~.oo oomenıco searlettı'nln PlUt ne dıişen parayı yatırma~ a 

.e Yaylı uzıar kuarteti ıcın d•vet etmektedır Gerek Zıraat 51.llt. Çalanlar: &Amll Seker• a 

taran CP'lOtı Seınlb Arı;~,.o 'e gerek Halk Bankalan •Ko· 
a Alim Alınu !Keınanı Pıı· operatıflcr Sara) l• için teber
na:rot Aoacı (Viyola) ce ra ruda bulunac;ık o'.anların bu Ccractlnl I\ lyolonsetı. 

1s.20 Nimet Ertüdcr ve Sami öz- bağı~larını kabul edıp bedelsiz 
kanıı. olarak Anknradaki hesap!ar:ı 

ıs 4.5 Unutulmayan sesler. ) ollamaktadırlar. 
16 00 AZIZO Tılztm. } ' 
ıG.15 Pransı• Radyoıu gcntonı or· Komıte adına )apı .ın O"Ya· 

kea•nsı idare edenler. frı.· natıa \c nı-şredılen tamim erd· 
helbreeh ve Je.an MuUnon •Kooperatifler Sarayı• iç n )a 
a)Claucıe Debuasy •Plrlnteınpı pılacak ba"'ı~ıarın ancak koone - İlkbahar bl cıaude Dcbua~y 6 ~ r 
•Vllton'un üç Ballad'ı c) Flo ratifler )Önet1m kurull:ırı m;.· 
renı Schmltt •Orlane nya rifctiylc top'anablle::t!~l, bu İ· 
Aşk Prensi•. 1 dare be)etlerinin ha~eınde 

ı1.oo Suzan ouven. kimsenin bir kuruş d3hi tahsi-17.30 Dana muzıtı. 

18.00 Okul • ö:rencı su.ti. le sa'ahiyetli hulunmadığı. ) ine 
18 •s Karış k baflf mllı:llı:. bu bağış ar içın Ziraat \e Halk 
ıo oo Haberler. banka' arınca kt>sılec"!C dt'kont· 
ll! 15 Küçük Koro 
1945 Ne arzu eder rnt.ı a) Leon· ların makbuz ~erine gc-çecesi, 

cevaııo. •Palyaço• operasın· ne Türk koooe at fç 'ık kurumu 
cıan intcrme zo bl \ ınıa ski d k b 
•Scı:ıerzo Tarantclte• cı Ar· \ene onuna ına ·omitc \C)ll aş 
dltt •Parla vaıı dl F. Cho· l.alan tarafınd n a •c:: m k-l\lıHı Tc aniıt Bırlığinin tüııi· 

ğiınde yapılan bazı ufak de~işık 
lık'eıden sonra, seçımlere gcçıl • 

Nurettin Baransel 
Genel Kurmay 

Başkanı oldu_ 

pln. FııntMle İmpromt e• buz \erılm ~ ceğı bı h bcıir 
c G. Puccını. dda on w· tı mekt~dlr. 
raut arya ıı Scott.. •Lct.ıs B B k l\I ı t 't •· · mıstir. Ba kanlığa delcge:er lt!i rRaşı 1 incidrl 

fakla \'e alkışlar arasında tekrar renlcrde okul müdürlerı bırer ko 1 
Ord Prof. Ekrem Şerif Egelh i nu ma ) :ıJ?aı'ak ö reqc)lerc ırı 
seçm !erdir. İkınci başkan<ığa bır t:ıtıl d(Jlıhı lercHr. 
da Z·~a Som:ır se~ lmi:t r. Diğer taraftan oıta der,.eclı o 

Yönetim kuruluna g ren ıe· kull rda oğreum toplantoları ~• 
şckkııller ı::unlardır: G:ı·ctH ·;r haziran perşembe I?ünli akş mı 
Cemi}e i: Sendik 1 r Bır • ı. Ka bltccektır. 
dın ar Bır ığı, fürkı~e l\t ııt Grnç Ders ~ılının sona erıne~i miı· 
lık 'l cı:k'liitı , Htir FikııJe,·ı Y:ı\" na !.'beti\ le Özel Anadolu Yuva 
rna Cem" Pt'. n~uım Oc:ık rı, \'e ilkokulu öğrencileri. huı;ıiln 
Turkin~ ?ıt.ıll Talebe Fede;ı:s·. o· ı;aat !l.30 da Yurt Sineıııa~md:-. 
nu. ~!illi Tü!"k raıebe B:rli~ı. · lı r müsamere tertip edecekler· 
•• ıustafa KP.Mal Derne~i. dir. 

eli Adn.m l\lenderes'!e yüı :JÜ· 
l.C konuşmanın tam vaktı olduğu 
nu sôz.lerıne Ufıve ctm~ktcdir.er. 

Iktisadi görüşmeler arasında A 
merıkanın yaptı~ı yardımla mü
nasebeti olan Ttlrkıye nın mali 
~c ikll adi meselelerınden bazı· 
!arı Ue hur dün} a gü\ en lığını tak 
'i~ 0 çerçevesi dahlllnrte k~ndi 
gayretler mevzuunun da ele alı· 
nacağı anılmaktadır. İhzari pı O" 

rama göre 'fiirkl)'e Başbakanı 
Adnan ıedderes 31 Mayısta New 
York'a gelecektir ve ertesi sabah 
Washington'a harcketı rr.uhtc
rntldır. 

Menderesin l haziran'da Grın
vıç saatiyle 14 te uçak a Washing 
ton'a varması ''e yurduna dôn
tneden ewel bir gUn :\ew York· 
ta kalmak üzere 5 haziran sabahı 
buradan a) rılması mukarrerdır. 
Zaflrullah Han ıla Aınerikaya 

gidiyor 
Karüı;i 29 (ANKA> - Pakis

t:ın Dı;icİerl Bakanı Z fırul eh 
lian 

uçakla buradan a) rı m.ş· 

Sergi 
1953-1954 der yılının sona 

Cl'nle! i mu na ebetıyle Eminönü 
CC\ ri kalfa İlkokulunda dtin bir 
re ım ergisi açılmı tır. Yirmi 
giin açık bulundurulacak olen 
sergi öğrencilenn bır > ıllık re· 
~ m ça ışmalannı ıhtha etmekte 
dir. 

Oünkü bale ~österisi 
Cok basan h oldu • • 

rna.sı ı lncidd 
ba arı ka1anmışlar ve seyirci· 
ler tarafından sürekli ekilde al 
kışlanmı !ardır. 3 yaşındaki mi 
nik balerin Tülin Oğurman. :S 
va udaki Dilek Suman, \'e ab 
laları Sevinç Baraı bilhassa gü 
ııün en fazla başar• kazanan 
balerinleri olmu lardıT. 

7 ay gibi kı :ı bir uımanda, 

Ulubath Hasan'ın şehit duştüğu )erde J.onu~ma .} :ıpdırken 

Fetih yıldönümü 
düıı kutlandı 

Limandaki bir Yunan gemisinin bayrağmı yan-
thatro bölümü öğretmeni ~~- ya indirmesi hayretle karşılandı 
cüment Behzat Lav "e bale oğ 1 
ret meni. Olsa Olcay'J~ azimli ça !stanbul\ın Fethinin 501 inci ı la don~tılmıştır.. .. .. . .. 
lı maflırıyle elde cdılen bu ne nldönümü dün saat 10.30 da J::· Fethın 501 'incı j ıldonumü mu 
ı re. memleketim'ıde bale ca· dirnekapı methalindc UJubaıh ı nn ebclij le dün ~ehrimızde tö· 
naıının bUylik bir gelişme~:e Basanın me~hedine eelenk ko· rrnler yapılırken, lıman<la de· 
namzet olc\ugunu da açıkça go.s nulduktan sonra Fatih suıtan, mirli bulunan üç Yunan ı:emlsın 
termi~tir. !\Iehmet'ın türbe.:.i zl\areı ediJ·ı den a.Aıhenai• şilebi ba)Tağını 

Ayna dansı, Calar saat, Ku· mek suretiyle kutlan~uştır. \ r· 'arıya indirmek suretiyle çok 
ğunun ölUmll. Sehriızad ,.e Bo rıca öğleden sonra saat 14.30 da garip bir :österide bulunmuştur. 
yacı baleleri bli)ük tezahürat da eski EmlnönU Halke,·inde :llıl Bu hadi e. geminin durumunu 
karşısında ikişer defa tekrar- li) etçiler ~erneği tarafından bir gören \ atanc.la.ları üzmüş, fak~t 
lanmıcıır . toplantı )apılmışttr. hıç bir makam bu Yunan r.emı· 

Beled'\enln, Konser\'atuar bı Ak am Fatih camiindc bir sının tuhaf harekefüle me~gul 
nas• olarak kendisine intikal me\ lüt o\;utulmuş, şehir ışıklar· olıııamı~ur. 
eden l'llaekadak· eski İtalyan 
sefaret' bınasın•. kömUr depo u 
olarak kullanması. dllnkU paT· 
lak ba arı kar•ısında sa.naıse\'er' 
!eri istı-r istemez bir daha yei

Tifo Yunanistan' a hareket etti 
se sürüklemiştir. 

Kanaatim zcc bale bölUmil· 
nUn bu gö terilcri bir defa ile 
b't•rilmemel'. İstanbullunun na 
diren mazhar oldui!u bu çeşit 
,.a.nat te1~hiirlerı h:~ok kerelPr 
tekrarlanmalı ve bö}'l.'ce, )Ok 
Juk icinde çıro•nan bir sanııt 
tc~ekktllUniln b·raz himmetle 
ne ı!ibi e erler ortn\ o koyabı· 
lece~i fsıanbııl'u}a \e b'lha a 
aliikalılaTR C'anlı misal halinde 
an'atılmal d r. 

<Bası tin~ 

ret etrafında kendisınden ma· 
lümat istenen \'unan Dışişleri B:ı 
kanı Stefan Stefanopulos Bal· 
kan paktının askerı ittifaka 
tııh\ ili hakkında şöyle de!!'i5· 
tir 

uOtonıatik ) ardım maddesi11in 
ga) eı clıkk:ıılı blı· ,ek ide ka· 
lf'me alınması icap edecektır. 
Bu mesele Dı~i~leri Bakanlarının 
temmuz ayında Belgratta yapa 
cak1arı toplantıda ele alınacak 
tır. Yngo~ıa,• Dışi~Jeri Bakanı 
Koça Popoviç tarafından Anka 

Bir infilôkte üç çocuk öldü rada ileri süTiılen fıkir, daha 
Rrı:g 11 Di c !Jhra, :?!! (AA.) üçhi paktın imzası sırasınd.a 

_ Dlin b r bombanın in{ılfıki na Yunanıstnnın kend.ne hedef ıt 
t cesınde .kı çocuk ölmilş ,.e Uç l tihaz etti:! 1::ıyeye teklbül et· 
çocuk at:ır ce!<ı!de yaralanmış· mektedır. Fakat bu mesele, dtr 
t;r. " hal halli mü~kül bazı siyası ve 

hukuki ıııc-clcler orıaya çıkar· 
maktad r. ~iare al '!'ıtonun zi· 
\'&reli ırasında. bu mevzuda 
kat'i mahiyette herhangi bir 
karar a ma) a imkan olamıya· 
C'akıır. 

Zı~ aret programı 

.\ti na 29 < .\ .. \. > - Yunan 
hükumeti Mareşal 'l'ııonun }3" 

kında Yunan tana )apacağı se 
yahati ana haı:arını bu~iln acık 
lamı- r. 

2 haziranda uGaleb• okul ~e· 
misi ;le Faler limanına gele· 
cek olan Yugoslav devlet baş· 
kanına daha e\ ve! Türkiye se· 
vahatınde oldu:u gibi Dı~ifleri 
Bakanı Koca Popo\ ıç 'e mu ha· 
f,ı tüm,..,: 'rnmr.n11o""' General 
Milan refakat edecektir. 

rnası 1 inridel 
1954 ı anlı inde y üksck tasdıke ık 
tıran ctmıştır. 

Oı general Baransel. 1893 .> ı
lında ıstanbulda dunya)a gelmış, 
1909 senesinde Harp Okuluna 
girmiş, okulu 1912 yılında teğ
men o'arak biurmiştir. Balkan 
Harbinde şark ordusu ile Kırk 
lareli, Lilleburgaz, Çatalca mu· 
harebelerinc \'C biliıbaı e Edirne 
nin istiroadı içın yapılan hare· 

1 kata ışıirak etmiştir. Bil) ük Har 
bin ba~angıcında 15 incı nUmu· 
ne a a,> ında daha sonra ikinci or 
du depo kıtaatında bulunmu•tur. 
25 kanunusani 1914 te İstanbul· 
da ihti}at subayları tallıng!i.hın· 
da böliık \'c tabur kumandan'ıiı:· 
larında bulunmuş 'c Birinci Dün 
'a Harbinde orduya birçok su· 
bay )euştirmlştir.15 haziran 1919 
da Erkanı Harp mektebine gir· 
mis, 7 subat 1921 de Anadolu~a 
geçmiş \ e 24 mart 1921 de ıkın· 
ci kolordu erkanı harbi.> esınde 
bulunmuştur. 24 temmuz 1921 de 
bu kolordu ile Sakar}a Muhare· 
besine iştirak etmistir. 15 teşri· 
nisani 1921 de yü~başıltğ:ı terfi 
etmış \'e 15 haııran 1922 de er 
kfınıharp kursuna devam ederek 
sonra muhtelıf kurmay hizmet· 
erkanıharp olmuştur. Bundan 
leri, Harp Akademisi öğretmen· 
liğı. alay, tugay, su\'Sri ve pi)a· 
de tilmen kuınandanlıklarında \e 
ordu kurmay başkanlıklarında 
bul:.ınmuştur 30 ağustos 194'i"de 
korgenera !iğe j tik elen :\ ureı· 
tin Baransel UçüncU ordu mUCet 
tişliğı vekaletınde. 1951 ele orge· 
nera'lıı!e \ Ukselerek üçünrU 'e 
birinci ordu mUfeıtişliklerinde, 
6 nisan 1954 tcnbcri Kara Kuv 
vetlcri I\umandanlı~ında bulun· 
muştur 

Orgeneral Baransel iştirak et· 
tiğl muharebelerindeki başarıla· 

rından dola}ı takdirname. harp 
madalyası. güm Us lı.} akat 'e 1 • 
tikli! Madal) ası ıle taltıf edıl· 

miştlr. 

Eroin ve esrarcıhır 

Yakalandılar 
<na ı 1 1'3cide) 

Aksara~da SU eymanın kah\e 
sinde e:ırar \'c afyon ıçen :.d!I 
ile neşat da lakalanarak hab;ln· 
rında takibata ba~lanmıştır. 1 
Ayrıca Blleclğin Sarmawık kö 

)'Undcn Ömt"r Çetinkaya ile Cu· 
malı köy'l.inden Hu~cyin Kılıç 
kö) lerınde imal ederek İstanbu 
la getirdikleri 8 kilo esrarı, sa 
bıka!ılardan Konya,ı nanııylc 
maruf McvlQd Uslu'ya satarlar 
ken kendilerıni takip eden Em· 
niyet ntl'mı:rlıırı tarafından } a- ı 
kalanmı~laroır. 

Ll\nd ı f s hu'bcrt, •llk· ız U~ u • " <' -' r •ı 
'baharda L ed ı:unulmu• e>'an ' n hoopera i! 

20 ı~ Rad o ga etr ı. çılık ta arı.ı k.ınun :ı~nc:ı 
20 3D ~ıtır d Sener k d:ır Kooper;ı tıa r S ra\ ın !1 
20 ~ Burıu du :'dunuz mu7 do tahakkuk sahasına .,"İ. Cl'"l· 2• 00 Sel:ılrde ba hafta & 
21 ıs Se\ llmlş piyano melodileri n nanı~ o ruz. 

Fercıı s~ erı. Pror. Kerim Ömr.r ÇAGl.AR 
21 30 Spor haberltrt 
21 45 Tanbur acıoııırı (İ ettin Ök 

te ı . 

22 oo Radromuzdıı. bir ı::ıısınr ~ar 

22.10 Dlnler1cl istekleri (T rıc am-
sıı:tıııı. 

22 45 Haberler. 
23 00 Pro;rıımlar. 
23.05 Oüzcl 6C.!le\ • Ott 

ıer. 
23 30 Dana müzt~ı. 
24.00 Kapanış. 

İZ:llİR 
8.58 Açılı.e ve Pl'Oiraınlu. 
o 00 Z~rbekler. 
9 ıo Türk mu&l.kbl. 
O 30 tzmlrcte ı:eten hafta. 
9 40 l'O'~ll aabah müzl:I, 
ıo.oo Kadırı dlnle)'1c1lerı için. 
10 ı~ Zeki Müren. 
ıo 4S Nimet Ol'!Uz'dan tUrlı:Qler 
ı ı 15 Müzik.il blr hlkAye. 
11.30 ı:mın OündU·. 
12 00 Yarının ıonu. 

Hububat fiyatları 

değişmiyecek 
Anl·ııra 29 (A~KA) - Top 

rak mahsulleri ofisi genel mil· 
dilrltığü )eni yıl hububat mU· 
bayaası Ma•ları~ı ıbtha eden 
raporunu hiikümete. te\'di et· 
ın·stir. Bu rapor ardaki husus· 
!ara davenılarak 1954 yılı hubu 
bet mUbııvaa~ı fiatları önümUı: 
deki 15·20 ı!ün ie'nde ilan edi· 
lecekt"r. Bu fiatlarda gecen se· 
nekilere ni.snetle önemli b{l' 
de._c şıklık olmayaca ı söylen· 
mekıedır. 

Erdemli bucağı ilçe 
••• oluyor 

H :ııı Açıtış. f • 29 A ,, ı ı·. 
U 00 .Mürüvvet OticlücQ • Fahri et'•ın, ( ·"' ·"' ) "e ın 

Kavala - Salbe Küçllkoğuıtarı Err!e'lll° Burıığının ilçe olması 
ış o B8'1ıca proıraınıorın takdimi' mUnıı•cbetiyle, l hazirıı.n günü 
ı 3S Yma sumae .. e Marto Lanı::l bilyilk b r merasim ~ apılacak· 

!~~~ '{;1t:ruı~~odllerı. tır. 
lG 30 Irtıın Doğruaöz. ------------
17 .ıs Çigan muzı~ı Praneesea ı 
17 30 aı Verdi: 'rnllhln kudreti U• 21..55 Yarın ne ptslrellın? 

vertUrü bl Verdi: •Alda• O• 22 00 Olll~r öz e it. 
peraaınclan Ma~ ve 'Koro. 

17 ~ Raclro yurt türküleri korom 
ıs .ıs oanaedel!m. 
18 40 Servet Cancıaş. 

18.!IS Zeybe !er. 
ııı 00 Haberler. 
19.15 ınco aaı: !Karcıaar tuh). 
20 oo naıı•lce Che~ aııer. 
20 ıo Radyo • Spor. 
!?O ıs Radyo cıı. ete.si. 
20.30 ITUrk muslltis1). 
21 00 Sanat dünyasıncıan bııbcr· 

!er. 
21 10 Yalnı aıı.zlarla mü lk. 
21.:ı;; Paıııntnt: ne :.ıınor ı:cman 

Konaertosu Çalan: Zlno 

22 ~o ..,. ••.,, • vtt.nnın conu. 
Tr" "™ i~Nt\'rmstm 

20.15 A~ıııs TC Türk mtts1k1•1 
20 45 Hafttılık proıı:ramın taltdlnü. 
20 60 J Strauae: •Yarasa. uvertü· 

rO . 
20 50 Lehar· .c n Dul• operetin· 

drn \'elod lı:"r. 
2ı ·~ 411'-~r •P .,z Al• UYtT'tllr'J. 
21 39 nrııııu · Nnlla B3leaJnde::ı. In 

trrmezzo 
21 22 Dvorak: 5 &T dan arr. 
21.43 J Strauııs •Vll ann Kını• nl 

al 
21.51 Saraute: •ZI rune-wtlsen•. 
2C 00 Prozr,.m 'e kapanış. 

İlılveı11i:deki h1ıl11ıoeaııııı 
lıalfedilı11iş şekli 
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KIZ Koleji 

gün 
muhallebisini yapınıL 

Vopılmcnoı 

J lJt,. T oıe Süt 
t 00 Gro"' Aiti Pırl,,ç U"ıı 
250 ~ Ş.l .. 

Sat lılr ıence,.1e h,n.,,, lçerlsıl\e Ş.ku .. ARI 
P"ınnç Un. ild•• •c!ıht. Ate.. l°""' •• bir tahta 
•~•ıo dana kaTl#Wdaıak I~ dokıka layl'atılw 

Pit•n muhonebı tenıı ıoboOına baloltılır •• ilıeri 
tor• çil•kle IÜll•.,.., 

(6 liıtlih,) 

Robert Kolej 
Ki Z KISMI Arnuutko) re1: 36660 - Sehel. lel: 35650 ERKEK KISMI 

KoleJımız Kıı ,,. Erkel.; kısımlarının 
ORTA 11 .~Z lRl.IK BIRİ1'iCİ J'\ll'LARI~ 

1954 - l!l5~ oğreıım )Ilı ıçın namzet kayıtları 
yapı mak a olan 11,KOKUL IEZUNLARJ~ll'\ 

GIRiŞ IMTiHANLARI 
22, 23, 24 Hazıran gun erındc olmak uzrrc Y \L:'\ LZ BiR nr~ı ADA 1 Pil.ACA&: CIR, 

•••• Ka)ıtlara pazardan baka her gun oğ eden eHcl deum cdılnıektedıı. 

~---.. ---------------~ ı ı•KJR,\l,IK \ '11.1.A -

1 \ c ı ko) tin merkez nde 1 
-... • ...,L.;;mm_. Ha\·aıı okak ~o. 8 (pan ı· 

)Onlu ilkokul ır~ı) bu· 

C 
) uk bahçclı. dcnız k"narı K A P L f A l A R f plAJlı )enı )apılıııış butun 

AÇILIYOR 
konforu haz \il ft kiralık· 
tır. \luracaaı: Tc cfon: 
22306 - 84346 dan Fc:- d 

V.lT.lN 

En serf 
İsveç 

celıifinden 
qapılmı$ 

FAZLA PARA VEREBfLIRSINIZ. DAHA iYiSiNi ALAMAZSINIZ f 

. 
K. K. K. istihkam Dairesinden 

Aııkarada merkezde çalı}'ırıtınak üzere dol:•ın ye\mı~e ı'e ı 
b r ~ ukı;ek Inş. :nlihendisl. hır ~ iık-ek mımar :niıhendıı;; •og·
lızce bl!enlcr terc.h cdilccc:..ıır bir inı,:ılm:c t<-rcuman bir dcsı 
naıor alınacaktır. Talıplerın luzumlu be gc'eı i~le do ruca \n· 
kara K K. is. d.ne muracaatl.ırı. ( 1533-6i7:.!) Her turlu Romatuma. ı' atık ',. hrnz~ri aırılı ha talık· 

larla Kadın hastalılı.lannda 

En son Kapl ca \ e Elcktr k teda\ lcrini ~ apabılecek ~c
kılde t~d l 'e ı !ah edilen, ~ıCalı suları ve ta bit giızellıği 

ıle meşhur 

m:;;:::::=---------~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil" 
1 
etti 

Türkiye Kömür Satış ve 
KIZ/LCAHAMAM KAPLICALARI 

PROfE:-OR UOKIOR ~tzımı ~\KIR JllRl,l 'nun 
Hını o or le a l nda 

BUGÜN AÇILIYOR 

,. INSAA 'I, İI.JA_ 1 ., .., 
l5tanbul l~çi Sendikaları Birliği Yapı 

Kooperatifinden : 
1 - Pa abahçe l p rto Fabrıkası ü tilndck' arsa'arımızdıı 4 

tip olarak 24 i çi cvı (50 lojman) kapalı zarf usulu ıle 
eksıltme.}C konulmu ıur. 

2 - Yaplırı acak ('\ lerın tah mıni ke C bede i 533279.01 U· 
radır. :'ıluvakkaı tcmıoat 399~ 92 lııadır. 

3 - Eks ltmr 14 61954 pazarıe:ıi ,unu aat 18 de Ak•aray 
Ius afa Kcma p.ı a Caddesi inkılap "okak N"eş e Apar

tımanındak koopcraı r mcrkezıııde ~ apıhıcaktır 
4 - Bu ı c a t ıhale dosvalan koopcratıf merkezinden 4ö 

lıra bC'de le ıedank edi lcbılir. 
5 - 1steklılcı;ın Tıcaret Odası \eS kası ile bu ı~ için koope· 

ratıf fen hry'et nden venlC'crk .}e-lel'lık belt:eler nl ve 
asgari (200) hın liralık bu 'ibı iş )apıığına ait bon· 
servisler'n tcklıf zarfının ır;ıne ko~maları şarttır. 

6 - Eks llmC'nın \apılacağı 14 6 1954 paıartesi :iınü saat 17 
ye kadar 2490 sa\ ılı kanunun ıarırınc lJ\ gun o'arak ha 
ıırladıkları kapalı zarf arı koopcrat f baskanlığına \'er 
m·ş olmaları şarttır. Posta ,ccikmelcri nazarı itibare 
alınmaz. 

7 - Kooperatif ıhale.}i yapıp yapmamakta \C diledifini ter· 
ctb etmrktc serbesttir 

i LAN ' I 
SendıKamızın 4 uncu ı:cne. kuru u toplantısı 4 hazıran 

1954 cuma ı:Unu saat 10 da Em nonu Oğrcnci Lokali (Eskı 
Halkcv:ı) alonunda açılacak H! 5, 6 haziran .:unlerı devam 
edecrktır. Sa)ın t:.a ın men upları sendıkacılar 'e de ege· 
lcrımız n teşrif er r ca o'unur. 

Tekstil ve Örme Sanayii 
işçileri Sendikası 

G :o\DE:H: 
1 - Açılış H kon.ı:re dıvını seçimi. 
2 - Tuzuk tadıl kom syonu scçımı 
3 - Paa ı~ct he ap. ha) J)et \e denetim kurulu raporları -

nın okunma ı. 
4 - Rapor arın muzakere i ve kurullann ibruı. 
5 - Kom s)on rapoı arının muz.akcrcsi. 
6 - D 'ekler 
7 - Scr;ımlcr. 

a) idare he)ct b) Denetim kurulu, c} Ha).SJ)el di· 
vanı, d) Sendıkalar Bırlığıne dcleı:c. f) Teksife delege. 

8,..... Kapanı 

inhisarlar Umum Müdürlüğü llônlorı \ 

Safmalma Komisyonu Başkanhğmdan 
l - Me\cut şartname ıne göre 10 000 K 10 000 adet EK fi-

1itrc plakası pazarlık sureıı) c satın a'ınacaktır. 
2 - Pazarlığı 12.7.1954 pazanc ı .ı:unu saat 10 da Kabata$" 

ıta İnhısarlar Umum l'ıludlir u.,ü Satınalma Komi )'Onunda )i" 

pılacakur 
3 - Şartnamcsı her ı:Un komıs'\onumuıda ~orulcbilir. 
4 - İdare kı men 'e' a tamamen a)'rı a)TI taliplere ihale 

etmekte scrbcstur. 
5 _ Talıplcr 3000 liralı,;: muvakkat tem ııat makbutları ve· 

uir kanuni \C aıklerı)lc tı ·I kte belirli tarıh, gün \e aatte ko· 
misyonumuza müracaatları ılln olunur. (6704) 

Şu hakikatı asla unutmay nız. 

DUnya yUziinde dljer her bir 

markadan fazla GOO~YEAR 

llstikleri ifa •erahat ed{llr. 

Dünyanın be( fanl'rifd-a trfıliontarca ·ilrs'an·r 
son derece · memrtüDı eden. azami randımanh 
bu lastikleri · sizin ·de kuUarrmanız menfaati· 

niz icabı_ değil midir? 

Nylon' danımamul _azami takviyeli binek lastiklerimiz gelmi$fir. 
TUrklye Umı.ımT Say il: 

\f ATKQ Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T.A.Ş • 
.Cumhuriyet CaddeıJ No. 35 Taksim· lstanbul 

\lele.fQn :.ama· B2ı49 tlelgrat adresi: TATKQ 0 lstan.bw 

Müessesesinden 
eıtct> 

1 - Mue •esemıı namına lsıanbula 'ı.o~ ıa 
denıı \e kara )O u ı e nııkledı ecck o an ı\ O JI 
brıkeı komurlcrınln Dcnızcılı k Bankası 'f 1~~ ~t 
dışında ~apılacak bo altma ve ~ !iklerne 1 

11111 
~·, .. ı;ell'('ek tın~lt. tas "~ kok komıır erı t• :ıı 
na kıl \ e ı tıfı 'e buna mutefe.rı ı bıluntll~ ıcı ıı~, 
ı lcırı \ e bu cıns komurlerırı ıstıhlak rnah c)t ç 
ıesiım i~Jcıı kapalı zaı f u-uııı ıle ck,:,ıltın bt S 

eıı1 ııt 
2 - Ek~ı tme 10 Hazıran 1954 per~ 111 ıs 

de İstanbul'da 4 unciı \'akıf Han 1 ncı k 11 ' 

~ apılat·aktır. Ek~ıltmt') e işuriık cdC'cekJeı~bC 
15'e ·adar inııa mııkabilınde ıck'ıfler nı $ 
te\di ctmış bulunmaları liızı mdır. k''t e 

3 - Ekslltnıe)e ait şarınanıc \C ~~estıııl' 
kara'da muessesc merkezinde 'e)a 01ue 
İzmir Şubeelrinden parasız alınabılır. k, s 

4 - :\lüwc:;c ıhale~ı )apıp )apınaııı• 

' ~ 1 " _,ı,,. 

ır~ .. 
~~, •• •of bi• hal oloc•k'.''.: ... ·" · 

·············· ............................. . , _____ ..... _~ 
· ıir~ enizyo ları Yefı~ rol 

ursu a ( 6 ) Kaııta 
ınaca 

isteklilerin: 

a) T.C. Vatandaıı olmaları old'' 

b) En az ilk okulu bitirmif olf11 J,fı 
c) Yaşları 17 den küçük "'' 

22 

mamak ~.,,r) 

"" ,, .i d) Denizcilik Banka5t soğl'.kı,&11"" 
damlarına mani bir holr 

b f ıı 
., 8,·ıık .. t 

Runlar arasından en az <" · ·ıcctıo s' 
5ar1 ıle bıtırtnler asil kadroya ı;e~ı7uııııı1 ı1 
\amı miiddeünce oğ e ~emektcmlc 8csı:t • ·oUJI ~ 
\e harr;lıkları muesst.cce tcmın rııJI' 

1 , dO U j1 
Fazla ma ıimat almak 'e ka. 1 Y 

sıı• ....ıe 
ha:ıiran akşamına karlar her gun t ' ror 
sında yolcu ~alonundaki personc 

ı ,e 

ğtine müracaatları i'iın olunu.r. 



sışın· nın 
teme na 

~-llu 
c na e~kum 
d..ı lf 
..ıı 1tını~ etmiş ıısnu)c u-

su· 

~ 't 

f 'fAZ.C"li: l 

.11.-__ D_...._ __ l ' E_'.'I L_ı _ _ ı 
- Hah i6te ondan... Sod;,ı 

ı:aıozu da ı;ct:.rsın Az bir şey 
de kah ık çckirdtğı gctu ın. 

Cc'ep Nıyaz.ı, gaısona !t'.'i" 

Iendı: 
- Oğlum baksana bura) a. 

Bo) · c dalga iCÇcrst'n kapatırım 
dukkflnınızı., .Mıııaf•rımızi gor· 
mu>or musun'!. e emredı)orsa 
"etır. 

- Ba~ustune dcndım .. 
Kadınlardan esmer olanı ses 

lendı: 
- Sadık. bana da bir bol ıc· 

tir. 
'fabulçu Husnü, yanındaki iş 

manı gu iıms >erek silzdukıen 
sonra. :\i>azı~ e döndü: 

- Abi, et i. eri nıuıl gidi· 
)Ol''! l>edi. 

- Eı ışınden >ana b'r sıkın 
tımız >ok çok şukur., I<'i> atı al· 
tı lın>a çıkardık. Kı a da \ '· 
Jah kerım . On kağıda kadar l o· 
ıu 'ar .• 

- P ki bu işe Ankara ne di
) Or? Hıç ses çıkarmıyor mu~. 

- Ses çıkarırsa kendi ıararı
n;ı ... Xcden dersen, celep mil· 
etı ·aı.andığı parayı noı ıi olsa 
barda ) er.. Biz para kaı.ana
maı.sak bara ~c ıp ~!bet para 
~ı~emt'~İz. Biı para yı)eme>in· 
ce bu k rılar da çorap, fo taQ 
~ lamaz. A ama~ ıııca çorapçılarla 
fı tancı! r apartman )ap:ımaz 

Yapama' ınca hlikumct elindeki 
çımenlo> u atamaz. Sen huklı
mat olsan. bu kadıır çimento 
fabrıkası açtıktan sonra, muş
tcrıni kaçırır mı:.ın~ ... 

- D dığın doğru ama, Va'ı 
bu ışe pek razı gelmı~ecck h,•r 
halde... Çünkü ete be~ kuruş 
bındi mı. Vali de kupl~rc binı· 
~or. 'l'ophanedcn ba) :ıy.p Sa· 
mal)a)a kadar çarşı paur tef 

tışc çıkı~oı-. Sonunrl .. cclı.:p'cı-c 
hır o~ un etmcsın sa. ın·: ... 

Celep Xı) a:ıı bardJbıııı bi · .so 
ukta ) arıladı. ~ğı.ını el:n ın 
tcısı)lc sılclıklcn sonra: 

- ::i~n çocuksun be! ... D<'dl. 
Cc'cp nıı!lctı o)le )aş tahta)a 
basar mı? ... 

- Yanı \'alı slzln!e baş c· 
demez mı".' .. 

- Edemez tabii .. Bızım de 
e'lmilde kozumuz ur. ıaten gc 
ı,;ende bıLi Hlilycte çağırdı. H<'m 
o giın öfkesi de enı konu \1 • 
tun de\ dı. B<ı ırdı, soylcndı. 
lstııı;l>ulda eti döı1 !ıradan f ız 

,aya sattırmam .. dedi Biz d·, 
• Bes buçuktan aşağı idare et
mez dedık. • ıa sonra fena 
~.ıparım• d dı. işte o zam .. n 
bız de da\anamadık. Bııım H.ım 
za \'alinın ~aııına sokuldu. 
Yarnş ~a' aş bir şc\lcr an at
tı. Cebındcn hır de ka!!ıt çıka· 
rıp gösterdı. O 'akit Vali b r· 
denbire yumu,adı. T.ıbıi b:z h.ı
zırlıklı da\Tanmıştı.-. lfamza
nın 'alıye s1i) !ediği mesele şu. 
Geçcnleıde Patrık Atrmı.,o· 

ra 'i :hdtc Vahyi 7j,ıırete g 1 
ınışlı. Ne konuşmu llr a .k'J· 
nusmuşlıır. Fıkır trati ctrn Ş· 
!er. Sonra da \'a 1 odacn ı Ç<ı ır 
mı İki bardak lımonatn gt'tırt 
mı . Patrıkle Vali tam bnrdak-
arı ha\ a) a !.aldırırlarken .ıp· 
sakçının bır de çat di,e foto· 
..:;uını çekmiş Bıı bunu du.~

duk. Her tarafa d n sıılcJı . 
Bu fotografçı) ı e c gc(ır.lık. Al 
takke 'e k Lilah, 300 kagıda rcs 
nıı satın aldık. İşle H mı.a V:ı
lıye bu resmi göstcrm:ş. Arka-
mdan da demiş ki: •Biı bu 

re imden iki milyon tane bas· 
tmlcagız. Resmın ark:ısına da, 
istanbu un .Müslıiman valısı, 

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

'·'( b."' ~· 
tM_"tt~ tttlt ı: 

-~. t ltt!rl(bahan beklel'ken. erin hanlann ardından bu yıl gene 
~ltt~i\) e deniz kenarına ko arken, reı.imdckJ genç kızın 11Ben 

l!l'le C\ i irim!" di) e drniz nıcralı:lılarına meydan olm) aıı 
bir hali yok mu? 

papaz c!c.ndı ile beraber mü
barek ramazan gunıi havaya 
şarap kadeh:eıini kaldırıp o· 
ruç bozu~ or. diye yazac;,ı.ğız. Bü 
tün ko}lcre dağıtacağız.• 

O zaman 'alıııin y üıü dc~ış
tı Eli a~ ası titreme~ e ba::;la
dı: 

-- Ama bu bardak ardaki 
sarap değı ' ı.monata, dedi. 

- İyi ama Valı Bey, dedik, 
Ko~ lu bunun hnıonata oldu
ğunu nereden akıl edecek? 
Bıı "Şarap dhe ~aı.dık mıydı 
bıze ınanır. 

Bunun füerine Vali büsbti
tun ofkclendi: 

- Defolun gözüm görme
sin sız.. .. Dedi. 

Sonra d' biz çıkarken arka 
mızdan s s cndı: 

- Altı !ıradan yuknn e:t 
satmak ~ok lıı 1 ••• 

Tabıi bız kulak asmadık. 
Çıkıp gittik Yarın obur giın, 

hır ~o unu bulup Eı·m nı pat 
rıginı de \'alı>e ) o 1.ırı:ı:. Bır 
re:ıım de onun a çel:Urirız. 
'Et olur yedı !ıra ... Bır de ha 
h .. nı başı) ı ) ollarıı, etil mı 
sekiz lira? ... Cdep mıllctı e· 
n ) i dcgıl arkadaş' ... Elbet bl 
ıını ~e kend•ınizc ~öre bir he· 
sabunız \ar. 

Tabutçu Çıpl1 Jlü nil, Yiski 
bardağını sonuna kadar dikti: 

- Ne alıp vercmcdıgin.ı var 
sizin Va ı ıle? Dedı. 

- llıç b ; ŞC'Yimız yok. Vail 
biı.ım Iı~at'arımıza kanşma· 
<hktan sonra bın yaşasın. Baş
ka işlere baksın. Kendi i.iy!e 
uğraşsın ... 

_.. Birader, et fly:ıtına göz 
ku ak olıııak elbet vaiinin işi
dir. 

- 1stanbul'un. et :!i~ atından 
başka derdi kalmadı mı'. Bizim 
le uğraşmaktan gayri bir şey 
yaptıgı yok ki... 

-- Yooo bak bu lafına hak 
\ermem ı ıyazi ağab:ıy ... Çıçek 
ba)Tamını aı:an sen mısin?. Ye 
nl çeşmelerin kurdelesini kesen 
sen misin'! ... l\lahm:.ıtpaşa ha
mamının törenini ~apan wen· 
misın? Ekabirden bin ı;:e:ince 
ıı .. ~ darpaşaya. kar ılamaya gi. 
den sen mi:.ın? l\lüslüman ışi 
konu~n1alı. fümscnin hakkını 
yememeli ... Temsil, geçende A
merlkadan ta)yare ile damızlık 
ihindıkri gttirmiş cı11ii. Vali 
kalktı. hindılere dair bir nutuk 
söy:edi, ortalıkta ağlarnıyan 
bir ferd kalmadı. YAni adam 
çalışıyor Allah ıçln ... 

ce:ep Niyatiyi, kadınlar da 
diKkatlc d nliyor'ardı. Ayten 
dayanamadl: 

-- Ah nonoşum, dedi. ~e de 
güul konuşuyor. Ne de akıllı 
fıkirll laf edi)or. Canını yesin 
ler senin ... 

Niyazi, Aytenin yanağını S'l· 
karak: 

- Asıl senin canını yesinler, 
drdi. Çok konuştuk. Haydi şu 
nu iç de. Akıntıburnuna gi~ip 
\ynalı gazinoda blr sefa ede

lim. Ha, ne dersin? ... Sen ur 
mısın Hüsnü? ... 

-- Ben yoğum ab!. ...... ., 
-- Neden ulan?. 
- Neme lazım benim ... Ka-

dınlarla ı::cce vakti sokağa çı· 
kı'ır mı be:' ... Üç ca.ıd ı·m.ı yo 
lumuzu ke sin, karıları c1inıiz 
den alsın. Bizim de boı~ımıı be 
li;a girsin. değil mi? 1".e deme 
ğc dert lı ba~ımı de•d;: soka· 
yım?. 

Bu ihtima', Celep Niyatinin 
de akına yattı: 

- Nereye gidelim öyley-
se~ ... 

- Ağacamiinin yamnch bir 
sokak \'ar ya ... 

- Camilere de Ptk sokulma 
ya gelm anam ba':>.ıın. Bakar 
sın kaışımıza oradan da biı' 
imam çıkıır, eandarmanın ya
pacağını o yapar. 

- Peki ne yapalım ylni?. 
- En iyisi burayı kap.ıta-

lım ... 
'i~aıi ötekinin cevabını bek 

lemeden clıni cebine attı. Bir 
be~ yüzliık teklp aldı 6onra 
patrona seslendi: 

- Hristo ... Ulan Hristo? ... 
İndir şu kepenkleri ... Mmkay~ 
da söyle, kasap havasını (al
sın. 

Caz, kasap havasına r~U 
Ct'cp :-.lı)~Zı de hatır b.tır lı:a· 
~ınmo~a başladı. 

ılo t ba~a, dü;:man a)aia balı.ar derler. ~e ilerlene desınler, 
bo) ıe .. inc lıeıkes bakar. 

' •Se3 tanla Tanı ır mısınız".'• aılli 
filmin bS'~ıunu 03na)an dilber 
İngiliz yıldın Kay Kendall'in 
annesi, babası 'c bu ulı;nnnesi 
de Londra tiyatrosunun bu:rlık' 

~öhı etlerındcndiler 

SiXEMA. 

* «Johny Bclinda• fıım·~ le 
şohret bu an Jane W~ man \\ar 
ner Bros .Stud)osu ıle ~eni b r 
muka\Cle ımzalamı$tır. Bugun· 
!erde bu stud) o hesabına uŞe· 
rcf Elbıscsı• adlı bır film çe
\ irmcğe ba~layal'aktır. 
* Pıtt.sbur:h şehrinde b'r 

dans mektebı ıdarc eden Frcd 
Kelly, meşhur karde~ı Gpne 
Kelly ile bırlıkte muzıklı hır 
filmde rol alacaktır. İki k:ırde~ 
cı:Kadınlarla Dcnızde Yilımege 
Ba)ılınm• adlı bır • .;ırkı soy
lc) ccekler 'e birlıh1e dans e· 
decekierdir. 
* Ed;:ar Allan Poe'nun c:Mora 

Sokağı Cina)ctı» adlı uzun hı
kaye.sjndcn ÇC\'l'ilen filme na
ı.ue olarak, ~imdi de c.Mor~ So 
kağı Haraletio adlı bir fılm ha· 
zırlanmaktadır. Renkli ve ilç 
buutlu olarak çevrilen bu film
de ~Geceyarısı• adlı bir kara
kedi de ı·ol almıştır. Filmin bas 
rol crını Karı l\falden. Patricıa 
Medına ve buı:iınlcrde HollY'\O 
od a l eri eşmiş ı:ibi gôrunen 
Fransız artisti Claudc Dauphin 

O)nu~or ar. 
* \ılanı ı;ı uçakla i k a~anı 

ınc hur \mcı ıka ı pılot Cbar· 
lcs L nd bcrı;h geçen ) ıl k<!ndi 
ha)atına daır bır k'tap )azın~ 
tı. Şımdı L ndbergh'ın ha)atı 
War.ner Bros. Stüdyolarında 
fılme alınacaktır, 'akın başro-' 
Hı kımın O) na) acağı hcnUı tcs
pıt edılmcmıstır. 

* l\l. G. M. Stud)osunda, bu· 
) uk b· hastahanenin ıçınde do 
nen enırıkalara daır çe\Til~ek 
olan •Örumcek Ağı adlı fılmin 
başro !eri Robert Taylor, Lana 
•rurner \e Grace Kelly'ye ,e
n.mı tır. Bu fılmin geçen yıl 
Küçuk Sahne'de ııÖriımcek- a·' 
dı3le oynanan 'l:C mevzuu :,;ne 
hır hastahanede cereyan eden 
pı) esle ilışiği ) oktur. 
* •Ateş \'e Seh,et. adlı son 

fılminde. Lana Tumer'ın giye. 
cegi butiln c:biseler kırmızı, 
mor \'c turuncu tonllrdıı ola
cakmıı Elbiselerin modelini· 
çızen Helen Ro~e·a göre bu renk. 
ler filmin adına uygun dü~u
yormuf . 

• Hayır matmazel, en küçüklerinden istiyorum, lütfen 1 



YAKIN ZAMANDA 

ANNE 

OLACAKLARA 

GORE MODELLER 
Annt olmak yaklaştıkça elbise 

ve manto me~e.e,:,i de gü(:leşir. 

Bel.er dar &elme&e. etekler 1te· 
rilmeğe başiar. Bunun için o za· 
.mana ,göre kıyafet seçmek. n.ı.:ı..n 
kün oldut:u kadar karnı ve iial· 
Çaları örtecek bol ve kISJ !11:.ı.U· 
to:ar , bluzlar ~:~mek ,azın1dır 

Re!ıımlerde Eörli'.en mod,.;lcr 
bilhas a E:enç anneler ıc;in ~rt l· 
miştir. Gerek sokakta \e g~rek· 
. e erde bu biçim e'bi eler ı::~ -
meklt ,.,enç anne kendb1ni d:ı
ha rahat hi:ı.'ieder. 

Roba:ı ve ıeni etekli manto· 
lar ya:nız bu vaziyeaekı kadın· 

• 

]ara dea:ı. biraz faı.la tom~ul •.:e ----''" 
kalça:ı olan her kadına yakı· 
§lf. 

r REY. 

I 

j 

-. 

Meyva ve sebze suları 
cildi besler ve güzelleştiriı: 

Hemen hemen her çeşit me) - n1üddet uzanmak ın:,anı a;üıcı-
"a \e :ıebze suları cıldt be:.\cr ıe~tirirmış. 

ve &i.ızelle tirir. Yalnız bazı cılt Havucun da bır takım ha sa-
kurudur, bazısı ıse ~ ağlıdır. ları var, Aç karnına yarım bar-
De~i,ik me) va \e sebze ::ıuları· dak suyu içilirse karaciğere ;. 
nı tecrübe edip hanzısı en u: - )·i eelır. Gözlerin içiııdekı \C 
gun düşer.-se onu ::ıürmek :a- .Ylİ deiı sarılık azalır . 
zımdır. Buru~mağa ~ üı tutan cı ı l cr 

Cildi bes'cmek "e gi.ızeııe .. • iÇın havuç suyu \'C hovuç ma~· 
tirmek içın pahalı kremler '.~ ke.,ı bire birdir. 
:Uzellik mü:-.l:thzaratına muhak Domates de insanı güzelle~· 
kak ihtiyaç yoktur Tabiatın bi- tırir. Yüıe doma·c suvu sürü· 

rne::ıine de hiz.met eden bir ter· 
kip yapılabilir. 

Olgun bir dometisin suyuna 
hir kaşık gliserin ıle bir tutam 
ince tuz katarak iyıce karı5tır· 
malı ,.e tülbentten süımcli. El
:er ) ıkandıktan sonra daima 
bunu sürmeği adet ederı.eniz 
e' .eriniz hep ~ umuşak ,.e beyazı 
olur. Bilhas.sa ev işi gören k\m
selcrin e1lerinc bakmaları ıa-ı 
zımdır. 

R. E. Y. ze \erdie"i _ imk8.nlardan isufa· lebilcligı eibi ellcrın ·...,üıelle~-
de e<lılebi::r_ Her ne kadar çı· ---- ------------------- -

Geçen yıl Batı Borllııde yapılan .. ~ltlleUerarası 111 üncü Film Fr>h»li• "\~ı::~.'.~;;.ıl 
tıplenen baloda ır Jl a_yatınuzın En Güzel Yılları .. fılminin reji,örU \\'i ll ıan1 \\'. 

de hazır bulunan Japon film yıldızları arasında görüyorsunuz. I 

lck de krem kadar paha;ı i>e 
de bir ikı çi?ek işimizı iordü u 1 
için ke~emize o kadar zi) an 
v~rmez. 

Yüzü b ice yıkadıkıan sonra 
b~r çileti ezıp yanaklara, çene
:re \ e alna sürünüz. "Yirmi da· 
kika kadar bıraktık~an sonra 
yüzü tülsuyu ile !iilın:z. Bazı 
ci'.tler için e\-ve:a sütle, onra 
gülsuyu ile silmek daha iJi ne· 

VI. Beri in film fest ivolı~ 
l~~'lJl~~:l~~~I ~~ .... ~,~,~~~· iştirak edi1 

fı:m festiva.ı 18·~8 bazının 
tarihleri ara~ında Batı Berlın· 

de yapılacaktır. ~lilletıerara::ıı 

filmcilik teşkı 3tı. Canne~ \'C 
Venedik'ten &a;.:ri hiç bir yer 
jüri u~ulünü kabul ctmerliği 

için. Bertin (estivalinde görü
len filmler, h;..lk tarafından de 
rece:endiriln1tktedir. Seyırcile. 
rin bi'etleri arkas~nda Çok 
iyi •, . tyi , ~Orta•. ff>na . di
ye derec:elendiri 1 n1iş dört hane 
vardır. Tem:ıil sonunda bunl:ır· 
dan biri koparılıp kutu)·a atıl

makıadır. B·liıhare ta:ınif ya
pı:makta ,.e )"Üzde 49 dan }U· 

kan rey a:an 10 film. aldıklaı ı 
rey sırasına ~öre fe.s\ivalin en 
başarılı fılınleri o!arak illin e· 
di'mektedir. ~le,ıuu o:an, ,.e 
u·tun metrafı . kültürel \'t do· 
kümanter v3:-.fını ta~ıyan fılm

:er tasnife dahil edilmekte-l'f. 

tice verir. 

Bı.r tileg-i tz.ip dis fırçanızın 1 
Ü!erıne ko,-ar:sanız ve bununla 
d:şlerinızi fırçalarsanız hem dı 
ler beyaı:anır, hem de diş et-j 
lerı ku\"\'et:enir • ·e kolay bir 
çare deQ:il n'li? 1 

Lin1onun da güzeileştiren 

hassaları \-·ardır. Çok eski bir 
~ule göre limon su) u. giı:se-ı 
rın \f> kolonyayı ayni nuktarda 
olarak birbirıne karı~tırıp e · 
lere Ü!>recek olursanız el leriniz 
daima yumuşak \'e beyaı ka· 
lır. Limon parmak uçlarında 
,., tırnaklardaki lekeler• de ç.· 
karır. 

Bir dı:ım limonu ~ Uzlinüıt' 
~iırtcek o:ur anız cilt:ekı haLf 
lekeler zaman:ı geçebilir. 
Göılere damlatılan iimon 

hem fözün akını berrak·.a;ıh· 
rtr. hem dC' .i?ÖZ(' kU\"\"('t \e sıh· 
h.·t \"trır Bı raz \'akar ama gü· 
ıelle mek ıç:n acıya kat '. anmak 
ıazım .. 

Salata:ık da şimdi oldukça 
papalı ama b.raı sonra un1arım 
k" ucuz.lar. 

YUtü yıkaJıktan sonra bir 
dilim sa atalı ı sürmek cı"di 1 
hem yumu~a~ır, hem de beı,ler. 

Salaıa·ıkıan yapılmış bir su 
ne ) ütü ·tn1izlemek1f' fayda 
vardır. Çekirdekli \'e oliı:un ka· 
ıııı salatalıkları SO) up doğra

dıktan !iOnra bir şişe)e do:du
runuz. Üzerine 90 derecelik is· 
pirto koyunuz. Şişenin afzını 

kapadıktan sonra üç hafta ııü· 
ntşte bırakınız. Şişeyi ağzına 

kadar doldurmamak lanmdır • 
Çünkü zamanla çekirdek:er su 
salıverir, 

Sabahları bu su i1e ~ üzU sil· 
mek çok faıda:ı olur. 

Salatalıkıan. maske de yapı· 
lır. Dilim dilim kesilen salata
lıkları yüze koymak. üzerıni 
nem'.i bir tülbent ile örtüp bir 

Anadoluhisarından 1\1. F. imtasi),le aldıfınuz mektuba ce
vap: 

Elektrik:e nasıl ıayıflandığını merak ediyor:.ıunuı. Bundan 
bir çok defalar bahsetmiştik. llattil Doktor Riı.a Reman ile bir 
de röportaj yapmıştık. Resimde (ördügünüz etrafı elektrık 
ampu!Ierıle çevrilmiş kutuda bir milddet oturunca insan ter· 
liyor ve bu suretle vücuttaki fa:ıla yağlar eriyor. Bu kutuya her 
girişte bir kilo kaybetmek mümkilndür. Doktor nezareti altındı 
yapıllnca !iıhhate ve kalbe dokunmuyor. ~luayene oldukıan 
~onra tedaviJ·e başlamanız ıazımdır. ~Ierak euiQ"iniı kutunun 
ne biçim bir şey olduğunu bu resimden anlamak mümkündüı-. 
Hıç de korkunç bir hali yok değil m;? 

Mil'et:erarası lV inci BerEn 
Cilm festivalıne i tirak 

mak::ıadiyle "'.\layıs bn!i.ına kar1.1r 
müracaat eden 24 millet. ~un
lardır, 

Btlçika, Sey.8ın. Frin,A, Dil. 
yük Britanya, Hındh•t11n. Endo
nez)a. itaı)a, Jamayıca . Japon· 
ya, 'ı:·ugosıa,1·a . Klln 3<lı . L"ik
semburg. "'.\fadagaskar, ~lek:\li.s., 
Hollanda. :\vusturya, Port~ \: iz 
İ•q·e~· . İsviçre. İ~panya. Cerıu
bi Afrika Birli~i Birle:)ik A· 
merika. Batı Almanya. 
Şimdiye kadar hiç bir lli lr.t 

lerarası re~tıva't iştirak etme
miş bulunan Seyliı.n, Endonez· 
ya, Jamayka ,.e !\I:ıdagaskar:n 

göndereceği fl'mler Berlin ı;ev 
relerinde bLhassa a!B.ka u)·an· 
dırmı;1tır. 

Japonlar Berlin 'e 
\"eni bir film gOnderiyorlar 

s on yıllarda A vrupa'daki bü-
tün film fei!>tiva·:erine ge~ 

niş ölçiıdc i~tirak eden ve 
daıma alaka top~a;an Japon!ar 

IV Berlin fil;n festıva!ine yep 
)·eni ve A\Tupada i:k defa gös 

teri!ecek bır eser~e katılacak

lardır. 1952 ve 1954 Cann•s 
f.lm festivallerinde büyük mükA 

fat kazanan genç Japon rejbö
rü .\kira Kurosav;a·nın tn son 
eseri olan <İKURU: Mahvol· 
muş Hayat) filminin mevzuu, 
günlük hayattan alınmıştır. Bi 
lindiği gibi rejisör Kurosav•a 
şımdiye kadar çevirdiği fılm
lcrde daima J.apon e(sanelerini 
ve Japon tarihini e!e almıstı. 
il. Türk film festivalinde 

IL inci Türk !Hın festivalin-

.. 
11 ,,,,, .. 

. . 
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~ltBAT BİR 
~tEDİYE 

du Beledıye Reis Vekılı de bu 1 
nu te~id ctm~ti. Ansızın ka- ı 
pann erdıler. Aktörlerin turne
~ e çıkacaklan du~uldu. 'Bele
diye, sanki mazeretmiş gibi, 
eYok onun için değil, bos salo
na temsil verıliyordu da on
dan!a diye bır haber saldı. (Oy
sa ki resmi bir tiyatronun va
ziicsı, rağbetsızlık karşısında 
kapılarını kapamak değıl, hazır 
bulunduracağı yeni bir eseri 
sahneye koyarak faaliyetine de 
vam etmektir). Tiyatrolar ka· 
pandıktan az sonra bir de bak· 
tık, aylıklan yaz kış işleyen be 
ledıye aktörlerinden mUteşe1'
k ı bir ı?ruP kendi hesaplarına 
tume~e çıkWar. Hem istanb.:I 
Beledı~esi Şehir Tiyat.-osu adı 
a unda.- Üstelik, iyi kotU otuz 
dokuz yıllık bir ı:eçnıisl olan 
bu miıessescseyi diğer şehirle· 
rım•zde kepaze edecek alabildt
ğıne dicarı. bir rcpertuarla ... I 
Bay !ılanca. bal an falanca ştip 
he ~ok ki, l!.l ık o'dukları alkı· I 
sın yanı sıra, bu şartlar alun- ı 
da hiç de lAyık olmadıkları pa- · 
rayı topla~acaklardır; ama ne
ticede, tcmsôl esnasında katıla 
katıla gülseler bi:e, Ankaralı, 
hmirlı seyirciler: •Bu muy
muş'» diyecekler «İstanbul de 
nen şehrin, memleketin sözüm 
ona sanat \'C kültiır merkezi
n n, Şehir Tı)atrosu bu muy
muc;? 

,-----------------...-------Jlllot'U.n 1911'dı :ramı1' oldutu bu '1lr hattuıd• J!eleıı. 
Ck?dner T. ıı. Ellot'ıııı. Sanatı adlı k1t.bınd• fOYl• dl7or: 
•Qnçl bu •llr bir ayrılık ~iridir, takat aslında oatrın 
ital:ya'd• blr müzede gOrm k ısteJtp eradıltı 1al!:at bula
madı~ı btr heykeL hakkındadır. Du !ayan Kuı Heykelini 

!r haytl!nde yaşatıyor: SeYgll ı tarafından terkedtı n kız, 
kucatuıdakl çiçekleri aımsıkı tutar ve b:ı ıııı çcYlrd1Cl ra
maıı rıızıertnde btr tlrkcıc dargın!ılı: nrdır. İfte ayrılık 
böyle olmalı: haktltt lıl\fattakl gibi EOrakl 1'11 becerııcsıue 
dcl:U. Ha:rtıı diyarında hayat, ııanatın uılObımu ıa,ır. su
nunla baklld barattakt ın n acısının te ır.ıı ettıcı te aı bu 
tllrlll esu .tayı:u.sudur ... 

LA FIGLIA CHE PIANGE 
(Ağlayan Kız) 

Dur en yük ek taşında mer<lhenin 
nir saksıya dayan da -
Ôr, ör uçlarına ışığını guneşln -
Arı ile ha~ retin karıştığı o anda 
Çiçekleri kucağında şö~le sık -
1 ırlat ytre sonra, dön, 
Gözlerinde Lir ürkek dargınlık; 
Ör, hele iir saçlnnna ışığını gunc~ln. 

htı Myle bıı aktırırdun, 
gıdcrdl boyle, 

t,te lıill le dururdu kız. 
lı;Jırdı kederi) le, 

J5te bll)le bırakırdı onu, 
!\"asıl nıh bırakırsa vücudu, 

erilmiş, kopanlmış, 

Na!ll !UUr terkederse rucadu, 
ıuııı:nılmıs. 

Bir yolu ·rnr bunun elbet, 
LuJmalı, 

Hafif, u~tar.ı, benzersiz 
b;r yola, 

h:!miıce de 
11nlasılmalı, 

Gülilmo;t~ip e~ sıkmak gibi basit 
Te sadakatsıı. 

K11 lıasını çe' lrdl, fal.at 
Son ha har Jıın·asından mı ne) dl, 
Gilnlt'rre hn)alimden çıkmadı, 
<:ünltrce, saatlerce: 
Bir kolun üstüne dökulmü~ satı, 
Çiçekleri kolhınn ara ında. 
\ 'e düsün•lüm: kimbilir 
Reraher na~l olurlardı? Gerçi 
ııen lıir ııoı, bir b:ık15 kn,>bedrrdim 
~unun ş:ıı asında! 

Hıil:ı b;ıun ögll'n tı~ lmlarında 
Bu dÜ$İİnce bırakmaz da beni, 
R:ızen nl.lıma gelir 
Sıkıntılı ı;erC' yanlarında. 

T. S. EL/OT 
Çe\iren: C'a\iıl ERGİ~SOY 

H i KA YE 

l 
.tyı bir mimarın Csliıbu, lıir re samınkl kadar belirli vı şah
sidir - binalarına urdiği üslup mimarın atbit bir imıadır 
fületa. Rıı bakııntlıın, l'Jllİ Eirket he ahına çalı~an başka başka 
mimarlar tarafından d1ileıı pliınlırın birbirine uyması, görü
llir görülmez hemen t.ınınması insana garip gelebilir. Likin 
Amerlka'daki en lıu.) iik ıııudern mimari firması sayılan Skld-
morc, O\\İngs \'e l\lrrrill'c mensup mimarlar bu i~ bcraberli
ğlnt sağlama/ja ınmnrr:ıı. olınu. lardır ... Bu firmanın yarattığı 
eserlrr hakkında ~rw ''oı k'un Jnodern Sanat l\lüzt"si'nde, 
birkaç yıl <'\ ·el t.-rtırılenen bir sergi münasebetiyle :Sew Yort 
Timrs ı:azetesindt tıl.an lıir makalede böyle deniliyord•ı. •'ir
nıanın l\'ew l'ork, C lı:<'ago ,.e San Fran<'İ'i<'o'da ~ubelerl r:ır. 

dır. Bin:ıt mimar ol:ın clokuz ortağın yınıba~ında ıfört yüıt 

yakın miihPndis, res;,:ırn, ı:;ehireilik mülehassı.;ı Y.<ı. çahaır. 

Bnna rağmen, diimnıın neresinde oluı a oh.un, lıu firmanın 

yaptığı biitiin binııl:ııda :ıvni mimari f'Saslanna, ayni Ü hiba. 
a~ııi ferahlık \C rahatlığa rastlamak mümkündür. Birleşmiş 

l'llilletler için ynrattıklnrı meşhur bina ile yukanda resmini 
giirdüğünfız \ 'e Ncw York'ta, I.e\fr Biraderler adlı bir şirket 
için in~a cttikleı-i ) rni biıııı ne kaılar benzesiyor değil mi? 
İstanbul'ila lıalen tam:unlaıımak iizere olan Hiıton Oteli de, 
Skidmore, Owiııgs \t Mcrrill ~irketini n (ve bu binada ken
dilrri~ le birlikte çalışan mimar Sedat Eldem'in) c,erJdir. 

Önumllz yaz. Yaz me\'Simi 
b:ııun medeni şehirlerde açık 
ha\a konserlerının wrildiı:!I. 
halkın ılık) az akşamları tribün 
lere oturup ve)a parklarda ça
yırlara, çimenlere serilip mu
siki dinledi~ı mevsimdir. fs-, 
ıanbul'un parkları da 'ar, kos· 
koca bir Açık Hava 'fil atrosu 
da, Şehir Orkestrası da. Bu or
kestra kışın faaldir b i ~alısır, 
muntazam konserler \'erir. Ya· 
ıın ise kaybo!uver·r ortadan. 
Bu yaı., Belediye, Açık Hava Ti 
yatrosu nu uzun uykusundan u 
yandırıp kull:ınma~a karar Hr 
miş. Bahar Ba)Tamı'nda Şehır 
Ti) atrosu tarafından Glllhane 
Parkında o~ na nacak olan Sha
kespearc'in •Bir Yaz Ort:ı
sı Gecesi Rüyası. komedisi, .son 
radan burada tekrarlanacakmı~. 
Umam ki, böylelikle bir çığır 
açılmı~ olur te gerek Şehir Ti· 
yatrosu, gerek Şehir Orkestra-, 
sı Belcdiye'nin Açık Ha\·a Ti-

Şu oku) acağınıı, bt'lki de 
okumadan yarıda bıraka. 

cağ nız hikayc;ii, tam bir ay 
diışüııcliim. DüşündUm demek 
yanlış. )aşadım demelıyim; 
ama ne ~ apayım, dilim alış· 
mış bir kCTe, dii,.şünmek yaşa 
maktan kolay mı ne.diısün
düm dey p çıkıver yorum i::in 
içinden. lste, bö)le, bir ay
d•r sabah !kahvaltı ederken, 
traş olurken, otobliste, vapur 
da. sinemada :fılme bakarken, 
akşamüstü kahvede oturur
ken, bir taıııdığım1a konuşuT 
ken. gece uyku arasında kr 
sacık ancak beş on saniye sU 
ren uy:ı.nık!ıkl:ırdn bu hika
.)eyi duşunürdüm ben. Yarım 
y:ımıılak bir cümle belırince 
kafamda, ~ ürüyorsam adımla· 
rım hızlanıyor, .)emek yiyor
sam clımden çatal duşüyar, 
konuşuyorsam karşımdakin'n 

söz.ünU duymaz oluyordum. A 
m:ı )arım}amalak da olsa tek 

öyle bır cümle de belirmiyOTdu 
kafamda. Kclime'erdc.n de 

.) oksundum. Çok kere içimde 
acaıp ılık suların aktığını du

.) uyor, hikayemi yacadığım• 

sanıyordum. Bir :ıy, belki de 
daha çok süren bu hikaye dü 
~ünmck işi bana tadların en 
güçlüsilnU. c.n keskinini, en 
denenmemi~ini verdi dersem 
inanın. Dilsünün bir, kaf::ın•z 
da b'çimle.nmemiş bir konu, 
biçimlenmenıis dUşünceler. i
çinizde de biçimlenmemiş bir 

IRDEK 
miyeceğini, dÜS olarak kaldık 
ça, başkalarına, başka bır in 
sana ulaştırılmadıkça bir de 
ğer olamıyacnğını anlatabilir 
m ydim? Ama bütün bunlar 
bir sanatçının yapabıleeeği iş· 
terdi. Ben öyle yapmamış, bel 
ki de işin dedıkodu unu et
nı'ştim sadece. o·sun. ne çı· 
kardı cledikodusunu etlimse. 
Bır dUşli gerçekleştirmek di 
leğiylr. dedikodu edilirse ne 
çıkardı? Öylesine güıel bul 
duğumuz, güzeiliğiyle büyü· 
lcnd:ğimiz bir dü~ü, bir sır 
gıbı ölünceye kadar saklamak. 
öliime götürmek mi daha iyh' 
di? Yoksa kim ohır,a olsun, 
ama kim olursa olsun bir in 
sana ulaştırmak mı? Şıir ya
uımıyorsak, resim ç zemiyor· 
sak, türkü düzemıyorsak dedi 
kodu da etmiyelim mi? Etmi 
yelim, pekftla. Eımiyelim ama 
saadet dedığimiz şey başkala 
rınc:ı bilinmedıkçe, başkaları 

zıa duyurulmadık. gösterilme 
dikçe var olabilir mi? Saadetin, 
ya da saadet dıisllnün. içimiz 
de ~aşı)·orsa eğer, şiirini sÖY· 
lemeden, resmini çizmeden. 
türküsünü düzmeden, edebi· 
lir mi) ız? Bana öyle geliyor 
ki insanoğlunun glicllnlin dı 
şında bir şey bıı. insanoğlu 
nun gücüniln dı~ındıı. dilş gö 
ren kişinin kaleme. fırçaya. 
daha bunlara benzer ~e\·lere 
sarılmaması. Sarılmamışsa· düs
giırmcmiş, düşüy]f' kendindt>ıı 
geçmemiş demektir. Böyle 
şeyler elinden gelmiyorsa. gi 
der bir insana anlnıır. Dcdiko 
du yapnr açıkça. O halde ya 
şa ın dedikodu' Kaynağını 
düşte bulan dedikodu! 

) atrosu'nda sık sık 'erccekle· 
rl temsiller ve konserlerle, İs-ı 
tanbul'da sanat hareketi bakı
mından son derece ölU geçen 
yaz me\'Simını bıraz olsun can
landınrlar. Belediye eğer s:ı· 
natsC\·crlerin goı.ün<!c cberbal• 
sıfatına lııyık göriılmekten kur 
tulmak istiyor,,a, hi ni~etini 
ancak bu gıbi teşebbüslere gi· 
rışmeklo gostcrebilir. Yoksa 
kı men halktan, kısmen hüi<lı· 
metten (yanı v ne halkıan \ al
dığı para} ı, soz. geı;iremedıği' 
kımsclere maaş olarak dallıt· 
makl:ı ve adet yerıni bulsun 
dı)C üç buçuk "~atro. bir kım
servatuar, bir orkestra \'C bir 
galeri beslemekle değil ... 

Garip zihnıyetli belediyemiz 
son günlerde bir de galeri aç· 
tı. Fakat bu gateri)i sanki kcn· 
d•ni övmek ıçın açmıştı. Ev\e· 
la kurdele'er kesildi. eaçtık11 
di\e füunüldü. Sonra bir de 
baktık, galeri meğer övünmek 
için değıl, sanata hizmet ic:ın 
de değil, belediyenin kendi b:ı· 
şanlarını 6\·ebilmesine hizmet 
için açılmış. Ha k faydalansın. 
,chrin sanat hayatı zenginleşsin 
diye açıldığı iddia edılen galc· 
ri. az sonra Setim Kurulu ıa· 
rafından kapatıldı, Seçimlerden 

onra aynı sergi tekrar ac:ıldı, 
fakat artık vazifesını tamam· 
lamış sa) ı acaktı ki. çok geç· 
medcn sona erdi Galeri o giln 
bugün kapalı. O~sa ki Bevoıt· 
lu'nun tam ortasında. o güze· 
lim salonda sergi açııcak res· 
sam mı }Ok memlekette. yoksa 
teşh'r <'di'ecek sanat eseri mi 
eksik? Bakalım. B<'kliyonız 

O kapalı galerinın arkasında 
bir de biıyiık sinema vardır. O 1 
da Belediye'nin. O da kapalı. 
Tıyatro ;) apacakmış orasını. Ne 
ııkla h'zmcı en? N'cin" Ne za· 
man? Bilinmi~or. Bilinen bir 
şey varsa o da .sinemanın bo· 
altı'dıgı, kııpatılıp haftalardır 

ı;, lece bırakı dığı Beyoı:lu si
nemalarının tt'ker teker ban· 
kn hahne getınlmeite baslandı· 
l!ı şu günlerde, Belrdiye'nin 
kıvıp koca bir sinemayı battal 
rımc i bir yana. insan Beledi· 
~ e hesabına da üzülüyor bu i
şe. Madem ki, acelesi yoktu. o 
sıncmadan, bunca hafta toplaya 
cagı \ergiden ne diye mahrum 
etti kendini? Aynı zamanda, 
kendi kendıne kötüHik eden bir 
Bcled'ye ... Ve en fenası, hal
kın şaşmaz sal!du} usuna savgı 
göstermeyen, zevk sahibi ola
bilcN>ğ'ne inanmak istemeyeni 
guven.si'Z bir Beledi)e ... 

SANAT SAYFASI 

ıcaklık var. Dıleğlnizce. biraz 
da gücünüzcc biçimlendirecek 
siniz bunları. fçiniı.de çok kı
sa bir zama.n için duyduğu 
nuz o sıcaklığı gözle görülür. 
elle tutulur hır hale ~etirecek 
siniz. Ortaya koyacaksınız. Ar 
t k o içinizde b'r tesadüfle 
boy veren bir düş olmaktan 
çıkacak. bir biç'm olacak. Ne 
güzel değil mi? Güzel ama ol 
rn•yac:ık SC!Y bir bakıma. Ne. 
den mi? Olmadı da ondan. 
Bende güzel olabi'ccck bir 
şey; çirkinleşth·mek içLn tlirlü 
tesadiifkn favdalanmak. te

sadiif ne demek, belki de J:!Ü 
zel olacak o şeyi çirkinleştir
mek. nı;:ığılamak lçl'l tesadüf 
ll'r hazırlamak dileği mi var? 

Bu güzel kuruntuyu o hale 
geı;rdim ki kendim de tiksin 
d m en so.tıundn. Düzeltılmcz. 
onarılmaz ettim. Düzelteyim. 
onarayım diye de çalı~tıkça 
daha beter oldu. Oydu olacağı, 
olsun, diyemedim. Kesmedim 
umudumu, uğraştım. ama :!" 
çare. Güzel başlıyan o "eyi 
çirkınle~•ırdlkçe içimden san 
ki gizli bir tad duyuyordum. 
Biliyorum, yazmamak vardı bu 
hikayeyi, yazmamak Yardı ya 
edemedim. 

?'\ere indc.n baslasam onla( 
mıya bilmem ki. Başladığı yer 
den. diyeceksiniz tabii. Ama 
ben biliyor muyum bacladığı 
yeri bakalım? Sonra belki de 
başladığı yerden ba~ıamn) ı. 
burada ola.> ları ko\ alamayı 
uygun bulmuyorum. Keyfime 
gôre bir :>erden ~oy le ortasın 

Sabahattin Kudret AKSAL 
dan ortalanna doıru bir yerden 
başlasıım olmaz mı? Olur bence 
Hıkfiyenin )azıırı ben oldu~u 
nıa göre de başlarım, olur bi 
tCT. Ama. j'a o iyi bir başlan 
gıç olmaz.sa? Antatacıığım se· 
) ı açıklamaz da büsbuıün ka 
rışl rırsa? Ne çıkar öyle olur 
sa. O ıaman b rak•r•m olduğu 
) erde. başka bir ycrindC'.!l baş 
!arım. O da olmazsa bu kere 

gene bir ba,k:ı yer'nden aça· 
rım. Neden olmasın? Kim koy 
muş bır hıkfiycnin )alnıı bir 
tek ba~lan'"' cı olur ilkes ni. 
Benım bu hıkAyem n de 'ar
sın, gerekır c, biı kaç baslan 
g cı olsun. Şimdi bız gelışı gil 
7.C) başlıyalım bır ~erden . 
"Nasıl bir giindü? Yaz mı? 

Kış mı? Bahar mı? Guz mu? 
Bulutlu mu. güneşli nıi? Çoğu 
hıkfiycdc gcçt·gı gıbi anlata 
l•m m•? Hayıır. :ı.nlatmıyaca 
~ım Bu kere günun dış görü 
nuşünil :ınlaımı) ncağım. Sade 
cc şu kadarını söyl yeceğ.m. 
Benım içın tatsız bır sabahtı. 
Yaı. da, kı da, b:ıhar da. guz 
de olsa tat z o'acaktı. Glln
Ierde.n beri O) le surlip gidiyor 
du. Anlamadığım bir huzur
zursuzluk. bir kaygı almıştı 
içimi. Bı'l' ;>erlerde duramıyor. 
genıs cadd<'lerde, ) üksek ta 
\anlı aydınlık kah\clerde bir 
türlü rahat edemi)ordum. Nc•y 
dı sebebi? Sebebıni bulmak 
için neler \Crmczdim. insanla 
rın benden uzak'asırken al•p 
gotürdükler, yakla ırken de 
gctirmedıklcri bir şey ..,ardı 
ki adını bulabilmek Jçin r.e 
lcr vermezdim. İçten içe sc•zı 
yordum. oydu huzursuzluğu
mun scbcb . O ne idJğü bc
lırsız kuruntuydu. 

İı;ıe öyle, o içim'n bir ~eyı 
çekmediği, ) orgunluğumu hı 
cc duyduğum. ağıımda bunca 
kah\ enin. sı aranın acıl·ğı, so 
kaklard:ı dolaştığım sabahtı 
Kl'ndımı b r postahıınenın tc 
lcfon hücre nde buldu um za 
man 1'ahat adını. Se m boğuk, 
..ıvcn ızdi. Sc\m ~ordum bo 

ğuk. gu~cn~ız s sınıi. Şimdi 
bile hatırladıkça e:ınım sıkıl 
yor. sanki elimde olan b r 

i m·ş gib'. ne vardı heyecanla 
nacak dı)orum. Hatırlı\orum 
ılk söıüırıU. ·Be.nim• dedim. 

•Ya! Öyle nıi"• dedi. (Öyle 
b r. •Ya öyle mi• ki. şu finda 
bile. ıınlamı ne çıkaramıyo
rum. Ama ne ön mi ~ar sö
ziın, e yetı) ordu bana ) 

• Bılı) C1I' musunuz• dedim, 
•Siı' artık aramamak Jçln ka 
rar :>ermışlım • 

·O halde?• dedi. 
Ben kruıu madım b r ıin. O 

da bır 5ey demedi. 
•Görüyorsunuz i•Lt· • 

•Evet?• 
·Dinleyin beni• 'dedim, •Şim 

di. dinleyin beni. Saat bir. i
kide sizi Mavı Bıra lokantasın 
da bekliyeceğim. Gelmeseniz 
de, gelnılyeccğinizi söyleseniz 
de beklı:ycceğim.• 

Gıttim Mavi Bira'ya. Kim o 
cikler ) oktu. Ve tiycrdcki ka 
d•nı şapkamlıı. paltomu ver· 
ınek ıçın aradım. (Demek ki 
kıstı. Ya da bahar. güz. Yaz 
dcğildı). Barın arkasında u
yuyordu. U) andırdım. Yüzün 
de yarıda kalmış bir rüyadan 
kırıntılar. bir tuhaf gülıimsi 

yerek paltomla şapkamı aldı. 
Kapının ônünde gelip geçene 
bakan garson isteksiz içeriye 
gırerck önümde durrlu. •Kon
) ilk• dedım. 
K·pının önünde pencerenin 
dışarısında belırsız b r go ge 
sczsem. bir ses du) sam, :> a 

da ne bir golge sezsenı. ne bir 
ses duyııam, gene de ikide 
b r kapıdan ya.na bııkıyordum. 

Gelecek ıııiydl? Gclnı·,ti b le. 
ıste kıırşımd:ı oturuyor. o' da 
benim gibi konyak iç!yor. di 
) ordum. kendi kendime. Saçı 
nın, yüzünün rengini. biçimini 

anlata,:> ım mı? Anlatmıyaca
ğ m. Tıpkı hangi rncvı;imde ol
dugumuzu söylemediğim gibi. 
S rası gcliı-se o baska. Ama 
s Tas nı getirmemıye çalışaca· 
ğım. 

Konuşmuyordu .neden c. Yü 
ziıne bakıyor. konuşmıya bas 
l.ırsa acaba ne diyecek di) e 
düşünilyordum. ·Gördünüz 
mü şu yaptıgınız işi?• diyecek 
ti. 

Şıışırncaktım tabii, ya d' 
şaşırmış gorünecektım. Yaptı 
ğım ışı ne kadar b'lmczJ;~e 
gelsem boşuna. O kadar ılı 
bilıyorum ki. Bildığımı, belki 
de şu anda sadece bunu bıl· 
dı.,: mi, sııdece bu bılgime ö
nem vcrdiğ mi yiiz.ümden. ba 
k şımdan. duruşumdan anlıya 
caktı Olab lec<'ği kadar guzel 
b r şeyi olabılcceğı kadar ç·r 
kınleştırmi~tim I> r kere. Bıl 
mcz m l im? Ama gene dt", 
•. •eyml_: > aptığım? • d'.> ecek 
tim. 

•Bilmiyor musunuz?• diye· 
cckti sadece ıtır olsun diye. 

• Ytıo • 
• Önfinc &"elenin duymasına 

ne ders niı:? • d•) ecekti, ·Size 
ı;övlcdıtlim hır sözU. k mscn·n 
bılmemcsi gerek'rken önUne 
gelen n duymasına ne dersi· 
nız?• 

Su ııcak. diişunecektim. 'e 
dı}ebilırd'm? Hiç bır ~ey Bır 
duc;ün. kel melerle anlatılmaz. 
çiıgılerle ~lı.ilmez, ttirkü esti
rilip &öylenmc.sc, on pata c:t-

BıL!lları mı söyFyecektim? 
f'eki ıtma kime? Kim~c yok
tu ki karş•mda. Saate baktım 
Dörde beş var. Gar on bütnn 
ışıkları yakıı. ~rnştcrilerin gel 
miye başlayacağı sııat yaklaş· 
nııştı herhalde. Bir ~ey diişiln 
ıneden, karar bile vermeden 
kalktım. Paltomu aldım "esti 

yerden, çıktım. İpinre bir yağ 
mur )ağı) or, rutubet insanı.o 
içınc istiyordu dısarda. 

Yeni do~muş duy"uları, 
dil lcri. tazeliğıni boı.madan, 
o ılk güzelliklerıyle koruya
b'I ek nemize yetmez: ışıtı,·e· 

rir hemen gilnUmnzn. Ama 
b'r eytan var. şeytanımız. 

Ak ine bozuyor. çırkinle~tiri· 

~ or onları. Kötüleşıyor böyle. 
et', çok kere de t''imızde ol
madan. do~lluklarımız. aşkla· 
rımız. sanatımız kötfile ıyor. 

Hika~ em burada bitiyor. Dıı 
ha doğrusu hikfı) emin birın 
ci baştaııgırı bitiyo1'. Beğen· 
nıczsem birbaşkasını dene· 
rım. bir hikAyeni.n bir tek baş 
longıcı olur ilkesini kim koy 
muş demi~tim yukarda. Tut 
mıyacağım bu öıllmfi, dçne 
mıHceğim. Ha}atımızda nice 
hıkayc başlangıcı vardır ki 
öylece kalmış. hikiı}ele~mtı 
mıştir. Olmamış, çekirdek kal 
mıştır. hte bu da o nice baş 
lanııçlan birinıa hiki,yeai. 

, 
' 

YILDIZLI ANLAR 
\'JLDI7.l:S PARLADl~I ASI.AR - Sterın 
Zwt'lg'd:ın te\.'iren: Burhan Arpıd. tstanbal 
\'ayınları. 

yıtdııımmn parladıt?ı bııtı anlar vardır. Talih yaklaşır, yak-
laşır, e'le tutu!ac:.k k:ıdar yakınımıza gelir. Cesur bir 

hamle, yerinde bir daHan:fla onu yakala) abilirlı. Tek bir 
linın iı;indcki imkftnlar zincirinin ilk halkasını elimize geçirir 
geçirmez bnşarıy:ı k:ırn~muşuzdur. Kişinin hayatında böytc 
kaçırılmı~ fm;atlıırla do!u nice an'ar vardır. Toplulu ·!arda da 
böyledir. ?tlil'etlerin farih'erinde bir anlık bir geei!.tme, bir 
anlık bir tereddüt, kıitars-ıılık veya yt"rinde verilmiş Ani hır 
karar, bir ::tılı~. ıam~ın akışını tersine çe\•irmistır. G•'mi~i 
veya geleceği baıan tek b!r an altüst etmiştir. işte Stda:ı 
Zwelg •insanlık tarıbindP yıldııın parladığı anlar• derkt.n bu
nu anlatmak istiyor. Kitab.na bu adı seçme i de bo un' dc
ği:dir. Burhan Arııad cı:(rin giriş yazısında bunu ~öyle aı;ık
lıyor: •Stefan Zweig·e göıt' asırlar boyunca tarih çağian. 
daima ve daima gliıılük \'e basit hadiselerle doludur. Fakat bu 
~ağlara. bu tarih de,·lrlerinln muhtelif teıahürlerine imk&.n 
veren, daha doğrusu ba tezahürleri hazırlayan bil} ilk anbr 
ise o ni pette azdır. l>iğPr bütün a ırları, tıpkı karanlık gt'ce
nin ortasındaki yıldızlar gibi aydınlatan bu yıldız dolu anlıır, 
insanlık tarihinin ~·ıldız:ı ve parlak anlarıdır. Zweig bunu 
ŞÖ}lc :ınlatır: 'Hiç b:r san:ıtkar, günlük hayatının yirmi dört 
saatinde sanatkar oi:;maı. Elde ettiği blltUn ebedi ve mühim 
mu\'affakiyetlcr sade<'e Ye daima, nadir hayranlık anlarında 
cerey~n eder. l~te böy'ece, bütün derirlerin en buyük şairi 
\'e temsil • anntkAn diye hayranı kaldığımız tarih de, hiç b;r 
ısuretıe daimi bir ~·ar:ıtıcı değildir. Goetbe'nin ıTann'nın e~
rar dolu tezgahı• dıye ihtl~amla Yasıflandırdığı tarihte de, 
hadsiz hesapsız derecede fı.ı.la miktarda ha it ve günfüic Gc) lcr 
cereyan eder. U!\•l '.'e unutulmaz anlar, sanatta ve hayatta ol
duğu gibi tarihte de 11ııdi:-dir.' • 

Zweig bu nadir ırn:ar<!ıın on ikisini seı:mi~. Bunları bıre:
min~ alUrcü titilliği, ::.ir:ıği ile i~lemi~. Bize ayrı ayrı sunu
yor: 29 Mayıs 14:J3 - Bi1:.usın fethi, 25 Eyl(il 1510 - Biiyiık Ok· 
yanusun .keşfi. 21 Aı;ııctos 1741 - Yeniden hayata geliş: Haen
de1, 25 Nisan 1';92 - Bir gıcclik dahi: Marseilleaisc, 18 Hatl-

ı 
ran 1615 - Düny:ı çapındaki saniye: Napo!eon Waterloo'da, 
5 Ey!QI 1823 - Marıenbad Eleji!eri: Goethe, Ocak 1848 - El
dorado'nun keşfi, 22 ı:asım 1849 - Bir kahramanlık Anı: Doı· 
toyevski, 28 'Icmmuz 185cl • Okyanusu asan ilk söz, Ekim 1910 -
'lanrıya iltica. ro•stov. ıe Ocak 1912 • Cenup Kutbu için mü-
cadele: J"aptan Scott, 9 ı-:isan 1917 - MühUr'ü tren: Lenin 
Her biri okuyucuya :reni ytni duygular. düşiınceler wrcn bu 
ya1ılar, in.anlık tarihinin sayılı anlarından on ikisini bite 
Yeni baştan yıışatıyor. 7.weig'in u ta bir ~alr kalemiyle çiı.iiği 
bir dünya tıırihi ic-inde buluyoruz kendimizi. Bir impar:ıtorluk 
kur:ın, bir imp:ır:ılorluk yıkan bir anlık kararları, bfiylik bir 
:ın.\t l'St'ri y:ıı·atnı:ık için kısa bir ıaman parçası !ii:esiııce 

yeniden barata dönilş'r.-i. ölümle hayat arasında tclt blr Anı!! 
derinliğ;nce gidip donü~ii. insan azminin savaşını, 'küçük bir 
~man par~·ası ıdnde \"erilmiş kaı·arların insanlık tarihini na
sıl a'tiıst rdebildiğinl, edl"bileceğini yakından görüyor, duyu
yoruz. Doğrusunu "ÖYl<'mek gerekirse bu on iki minntür de 
birbirinden aşağı değ.il. Her biri Zweig gibi usta bi; yazarın 
kbklü bir '<ültürle s.ı~':ım bir sanat anlayışına derin bir ıekl 
i'e ince bir du~:ırlığa c'ay:.nan bu minyatürlerdt' tarihi olavlar 
~irer kaba malzeme olm~k.tan çıknuf. sanat e erine wrgi iıeJ. 
lıklerle k:ıyn:ışnbilmic:~r. Bıı yazılardan bazı'arı birkaç ~ ıl ön· 

ce kiıciik bir kitapta basılm•ftı. Ama es<"rin bütününü okumak 
d ıha U\ kli olm or. Z\\'ei::'irı bu eserini okuyan her '''dm k;
sPiğine o duj!u kıtJar, kü"ür Ye sanat dağareığın:ı da· p.".' çok 
yararlı bilgıler. durgulıı" "e düşünceler katmııı olac .. ktır. 

1 HABERİNİZ VAR MI ? 1 
TiYATRO 

* A~ıı: Han T1l"atroııu'nu !!nfok• 
ltı'ln Kral Ôdlpus traJNll.!lyle a
(atı beri, ylnl ;redl )'Ildır u
ırun 7az aylarında biç btr fu.ll) eti 
görütmeren htanbul $Phtr Tfiatro
lıırı'nın bu yaz Gülbane Parı"'nda 
hakesprue·ın nır Yaz Orta~• Gtte 

il Ru1a ı komedlalnt temııite hazır
lanmaları, aanat çen-elertndc mrm 
nunıuk '-lfandırmı;tır. Bu tt!m.,ıı
Jerdc her ne kadar ehlr Orbstruı• 
nın cömını ıl:ı:ım gel~n yuifeyl 
pllk n:ıuatklsl ııöret"ekae de, reJL;ör 
Mt!lnect:e'nln buırladıtı lı:O&tümlr· 
rın Ye Parkın tabii deltonı içinde 
oynanaC!&k olan tems.lllln ıı:evt:tc 
acırredllece~ı umulmak tadır. Sho.
keapMre'ln bu komedtaı sonradAn 
Açık Hava Tl1aıroiu'nda da tekrar· 
lanacsktır. Bu atızcl teşebbüsün 
ııel~ek tçln hayırlı bir başlaııı:ıç 
teşkil edeceCtnı umarıı:. ıtuanbul 
Brlcdlye'alnln bugüne kadar Rüt
tU ü sanu pollttlı:ası hakkındaki 
tılttrlerlmlzl, bu aayfanın diğer bir 
autUnUnda bulacauınl%). * Btr müddetten beri Muammer 
Karaca Rryctl'nden boşalan lllak
ıinı Tlratroru'nda tl'm.&lller veren 
7uhlt nıııe 011tretı, ı:eçcn salı ,,. 
ora1ndeıı itibaren Tınurhane Dlinll 
tD adlı yeni bir mU:ı:lkll komedi 
ıemsıı etmeı:e baflamıştır. 

RESiM 
~ 

* f"üreya Kıhç'ın büyük tlı;I Ulp 
la}an Çini ve Gu~ Strı;hl buı;ün 
kapanı)·or. ı Hu.ıran aalı ı;ünün· 
den itibaren De)'o~IU Ot&un~nıa 
F.ıısıtlUıtl'nün daimi sergi salonun
da l\IUtJJtt IHıı~ol'un, Buraa camı 
u medreselerindeki çinilerden or
nekler veren bir "rgW açılacaktır. 
Sergi 15 Hazırana kadar dcnm e
dteckUr. * \ dalet Clnıcoz, muratb.rını 
karfııa:ramadıtı için bu arın ııonun 
da büabüttln kapaımav, karar ver• 
dltt Maya Galrrhl'n: kurtarmak tı
mldtyıt', htanbu!lu rn&am nı lter• 
l:eltraşlaroaıı )aroım tıtem'6ttr . .sa 
)an oımr..ız'un son tımtdlntn ı;cı
çcktcş111f31 için, Maya'da dört yıt 
içinde aerııı açan anatçılann ga
leriye bir uertertnl hediye etmele
ri ve bu eaerlrrıe 15 Huıran'da 
açılacak olan ııer iye. sanat Yerle
rtnıu:ın Uı;t ı;Wternıelut ı;erekmııt
ıedtr. Böylelikte. Oalert uhtbe· 
at: •:'l~ıı kııpanmamıılıdır:. diren 
aanattılann oldııCU ı;1bl, unat dost 
ııırının dl\ Mara'>• otan bağlılık· 
tarını blltııt ölçnı Uf olacak Ti! bu 
al Aka .. ,.rr ret er derecede im vvetll 
lıe Oalert tablaU1lc lrurtutacali:tır. 

1111 ııuııtde )apılacıık ıatı,. aııura

tın bir lı:ı&rnını olsun korumagl\ 
rettı:ı taktirde, .~dalet cımccı:r. ııe· 
rlslnl kenaı cebinden aeve &eve d:· 
lemere hazır olduğunu blldlrml'· 
tir. * BALı Atmanra'da, Bonn ,eh
rinde 11irli; - Alınan lloJlluk Ce
miyeti ntn acıtıp münasebeti) le. 
reliUm Şükriye D'kmen btr serı:I 
açmata dAvet edUmlş. tbrenle açı· 
tan ac11:t zo Maru'tan 27 Mayıa'a 
kadar deram etm.ışttr. Btr mOddeı
ıenbert Partı'te bUlunan Ba)'&n 
Dl.UıtD 19Qeıılcrc11 on.4a d&, .le.ın• 

"' Cuteı Gatcrtsi'nde bir ser;I tcr
tlplem4t1. 

TELEViZYON 
~ * Tıp PakUlteal ötrenc:ıtrrlnin t• 

çen pe"embc r;UnU Teknik t1nı
,.erı1te'de tcrttpledlklrrt ~ı te:.
Yl~on rannı unztn u de:tş:Jc bil' 
ıırorn.mıa takdim edllmt.ş. bu ara• 
d• Orhan \"•ll 'nln htanbutu lllıs
JIJ"orum adlı titri Orhan Tlnıur ta• 
rafından okwımufıur. 

SiNEMA 
~ 

* Türk Film no,tlan o .. me ı ta
rafından )"llnn saat 16'da KUçuk 
5ahne'de verilecek çaydl\, ıı. Tü:Jt 
l"llm Fe:ıtı\'"aU Jurtaı tarafından yı
lın en başarılı earrt ıoçllen Bir 
•hrln lllkiyf'JI adlı renkli dokü

manter, basın \'"e aanat mensupla
rına ao.terllecd:ttr. Bu tıtmtn pro 
dlıkUlrU \'"C reJllOrU Ali İpar, toto
ırat dlrektörtı iıhan Arakon'dur. * Bir ehrin Jflki1ut Onümüı!
dekl ay lkrlln'de yııpılacalc Mlllet
ıerarası Film Fe tlnlt'ne (Ondert
lecektlr Böyltllkle TQrktre, kıaa 
bir tllmtc blle oıu, tik deta ola· 
ra.Jt .Avrupa'da b1J' 1tlm featlnllne 
katılmış olacak. 

BALE 
~ 

* 1at.nbul KoıuerTatuarı Trı.le
bc Dcrneaı•nın teşebbtlatırJP &'.1~
lan ve bir )-ıldantıerı 1ul!_t·ette bu• 
lunan kon ~rntuar &ate Bölümü, 
dün aaat 15'de Şehır Dram T1yat• 
rcı5ıı'nda, ötretmen Olga Olcay ta• 
rafından tertıptenen btr mQaamerı 
verrn!Ştlr. * Şehir T1y:ı.tr01U'nun OU!haııa 
Pt.rlcı'nda \•encl'ği Rir '\"az Orun 
Grct•I Rilra.ı earrının teml11lerl
ne, bal~ OCrctm,nı Evıenta Nanaa
sov•un taltbelert de katılacıtkl•r
dır. 

EDEBiYAT 
~-* t KÜOARDA SAR\H OLDU 

- Rıfat ll~az·ın bu lalm altında 
:rarınlad!lı yenı .Ur lı:1tabı aat~a 
(ılı:mış•ır. nuımıeren. :mm l')l.;u-
AUZ. 

SiRK 

* \ pollo Irk!, Atık Rna T1r&t
rosu'nun arkaaına dü~en merdan• 
tılı:ta. çok rac~ı ııoren temaıııutııa 
dt>nm etmektedir. * Bahar ve Çiçek Barramı una-
11nda OU!hane Parl:ı'nda teııutllv 
•ermek üzere LıtanbulA, tlnlverql 
sırı.:ı adil ikinci bir atrlı: relmlfUr. 
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1 O~ey ~I] NAFTA f5tmaMA-AZINİ 
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g~~Olaı 

Hollanda'da başfıyd!, 
takma diş kaçakçd•f Ro Har ari 'i · slila ettiler 

ı•························ i Bir elektrik mühendisi tarafından imôl ediT~·~··A~~·t~İ;··~ 
j i~imli bir robot, hareketleri le Paris halkını hayretleri- i 
L~.·.~~=.~!.~?.~!.': Bu robot yakında insan gibi i~ görecek ~ 

• ••"'f#" ' 1 

: ·-·· .. ••••••••···-···.. •••••••• ~I~ 
: Fransa, Belçika ve Almanya' dan her gün yüıler~~r~ 

.......................... 
mühendi leri bı.şka bir robot 
yaptılar. Bu r.>botun ağırlığı 
30 ton, boyu 30 genlşlıiti 9 
metre idi. 18.000 ı:ıektronık bo 
ru, 5.000 komUta:ö:-, 75 mekn· ı 
nik \asıta ile çalışı)or, 150 meç 
hullü muadelelerı kola) lıkln 
ha1lediyor. 250000 hesap maki· 
nnsının göTeeeği lşl kısa bir 
zamanda ı:örUyordu. 

cBundan b~şka Amerikad\ 
yapılan 12.000 elektronikli t, .. 
robotu New - York"un 57 incı 
caddesinden gtoçlrmek icap et· 
misti; robotun ortalığı sıcak· 
lığa boğmaması lç,n 52 ton buz 
kullanmak icnn cltı. 

«Anatolc'un hzrcketleri siıi 
hayrete dil iırdü Halbuki, Al· 
bert Ducraeq taraf.odan evvel· 
ce imal ed 'lmis olcı.n robot tilki 
len göst('rdinız, ha)Tetlnizden 
küçük dilinizi yutardınız. Bu,. 
tilkiler be5 hisııln beşıı.r. de 
de sahipüler, mükemmel yürü- GECE 
yorla~ •. sinsi tlnsl yaklaşıyor· )ımn yaklastıiına n: r,liıılc·rln u1:ıılığına evini)oru1. Halbuki 
Jar, kumesl('rden tııvıık aşırı· bl · - 1 · · - · ·· · - ·· yorlardı. ..mn .,un erımız. K111cy Kutup bolgr~ınde ~u ıralarda bukum 

Anaıote'un umumi görünü ü \' e eJcktı ik miihendi i Jcan nus· 
aılly, selektorü tcıklk cıll) or. 

Paris halkını JG lıı)1s 
ı;ıünü, Salle Pleyel'dc, cA· 

natolc. i imli bir robot, 
hın ~tler 1ı;cr lnı!e bırak· 
mı ':ı. Ru nııinnsebctle 
hAdlıw\i ukından takıp c· 
den hlr Frııno;ız gazeteci i 
rol:ot'ıın miih~ndisi olan 
Jcan Du alil~· ile görü~· 
mfüjliir. Aşağıda bu J'ran· 
~z ı;ıazetccisinin ağzınılan, 
,\nntolc :sinıli roholtm 
hlkAyestnl dinli) cceksiniı.. 

cBeni taklp din z. Analolc'u 
mağarasında )akalıyahm.• 

Banıı bunkırı -;bylı)en e'ck· 
trlk muhendı i Jc an Dussa· 
ılh nın ) UzUnde muzlp b·r pa· 
rı1tı \ardı. Dııhıı henüz bir 
kaç adım :ıcrlemcmiş•"k ki, 
an.uıın Analole ile karşılasltk. 

Anatole öı•llmfizde, ma~ara· 
suı.ın ağımda. de\ a,a bo)U ile 
pırıl pırıl duru~ O'"dU. Ajtırlıi!ı 
:oo ks olmasına ro~men, boyu 
2 metre 10 santimdi. Rengi, b;ıt 
makta olan günesın altında 
tunçlaşmıştı. Yeşil sıozleri kor 
kunç ıfıklar raçıyctrdu. Bize 
~oğru yaklaştı, b .. şını hafifçe 
ulhyarak, elile crkAna uvsuo 
güzel bir ~e'fırn \erdi. HoT('· 
ketleri o kadar t:ıbii idi kl, bu· 
ı;u makineden bir ın~nn olusu, 
b zf eilpbt'ye duşı.iruyordu. 

tan çekinmeycrt'k, bDliln lSm· 
ıunlı robot ıın:ıfüıe hıısrc.mış. 
}~ki pıı kıi bır p nlalonu Uıe
r ı e, k('stanc rer:klı b r gbm· 
lck ı;ıJrmış; t.r:ı~ntı, kalender 
me~rcp mizacını ı:yncn ortaya 
koyarken sesı·ıin tonunu k:ı:· 
inen değ tırmeksızin devam 
cdıyor. 

- Anatole, Atlas Okyanusu 
r:u pllol uz b.r ucakla geçen 
ilk robottan ilham alınarak ya 
ııtldı. Hareket tarzı, ayı en ~e
lekomm:ınd sureU.edir. Amcri· 
kah robot Sk~mlıster, hiç bir 
p )olun mtidahal~i olmakıırzın 
Ok~anusu 400i) kilometreyi on 
sa. tt<' grçm ştı, Belki pilotlarrn 
müdahalesi olur dı)e, kuman
da cıhnzları dıkk .. tle mühür
lenm ~li. l'çn~ın beyni yerde 
ka mı , robot pılo• radyo dalga 
tarı) le idare elmıfli. 

.Harp e na .ndrı Amerikrın 

Jean Dusııilly, bana uzattığı 
1 

~urtn faı~lıı.ra. nı•ııctl~ kı-.ıcıktır. ="orvrç'i ıı liuıeyintle çekilen 
sigarayı yakarken. sö:ı.U tekrıır .)tıkarıdakı ıesıııııt~ salı.ı11 bir koyu a~·ılınlalan mr~hur grce yarı-;ı 
kendi robotun.ı intikal ettirdı. ı r.ıinc.,ı giiriiluyoı. 

- Anatole'un da baıan bby 
le çılgınlıkları oluyor. Geçen ı 
tün ne yaptı biliye rmusunuz? 
Telekomand'la herhangi hir ha 
rek('ti ~apması ıçln emir ver
miştim Kalktı. GD:ıel gilzel em 
ıeltlğim işi ;>apnı:ıya başladı, 
derken, nnsııııı sar'a hisleri 
geçiren bir in;an g bl titreme· 
)e, sağa sola 11aldırma:Ya başla· 
nıaz mı, bunur.la d3 l:alc:a ivi, 
tline ne geçcrs,. kırı)Or, p r· 
calı) ordu, 

'.Mühendis, sigarasından btr 
nefes daha (ekerek. pembe bir 
kftğıd ı öııllme do~ru sUrdil: 

- tşıe Anaıole'un kardeşi. 
Bu. bugüne kadar yapılan ro· 
botların en mü\:emmcli olııcıık. 
Kağıda b:ıktım. Anl:ımnıtı· 

ğım, hiç b"r zaman fla ant:ımı
yııe:ığım, binlere!' formilllcr, 
şiCrl'lrr. çiıgilcr. tuh eıll: 

QAnalo c'un k:ırde i, lıcmen 
ht"mt"n bır in :ınd:ın farkım o· 
licak. in an f!ıbi bes hlsııe s:ı· 
hip bulunacak. llizler gibi r,ôr 
mesi için, roto·clcktrUc, :rad:ır. 
detektör, ültr:ı\ iolc kuHl'l'cr·J.. 
den istiCadc edccc~im. Bidcr 
gibi ic: gürec('k, biı.ler gibi ye· 1 ·. , • , , · • · rinc göre güllip a~l:ıy:ıe:ık. I· hl:t.1.1·. R - 1 a t:ı hırlıy lenıple ohlu~u lı:ıltle bırı;uk lahilı-
ş'.n d:ıha cnıcrc.~:ın t:ırnfı, bn· ):ıtıi çocuklar uınan ıaıu:m slııemııda ıolıret yapıp kaybolılular. 
yanlar':ı mükemmel dans ede· llonnıı 'e !\Iaurecıı <'cıruıran da şlıııtll bu sll,llc)e katılmıs hıılu· 
bilecek ... ,. rıuyor. Fak:ıt lııınlarııı l•u•ıı~i) eti kııblli) elli olduktan lıa,ka, 

Jean Dus:ıllly, bunlnrı anla· 11;:1. oıu&larıdır. 
tırkcn, kafamdun birbirinden 
komik sualler ı:eçıyor, bir de· 
li ile konuşup konusmadı~ım· 
da tereddüıc düşüyor. biraı i· 
Jerimizde Anatolc'u ve diğer 
robothırı görünce, bu ilim si
hirbaı.ının, söylcdiklr.rlni ay· 
ııen yapabilecek kudrette oı· 
duğunu teslim etmek mecbu· 
rı) etinde kııhyoı;d ıım. 

Çe\•lren: SEYiT r:Cu:ç 

Sanki b r robotla değil, 
Frankensll' n ile karsı karşıya 
bulu.,u ordult. Anatoıe. bu nor 
mal barckf'tlerl, elektroman· 
yatik dalgaların tcsırlylc )apı 
yordu .. 

Anatole, hurada ı:ürüldiiğfi gibi, 1 Robotun be) nlni harekete gcti· 
lkı antl'nin bağlı bulundulu bir 1 ren tlelttlir, 3Z eıektromın ·etik 
reseptör . a)cslnde, husu t su· röle ındcn mıirekkeptlr. ı:lrk· 
rt"lte 'erilen elektromanyetik tromanyelık dalgaları alıın be-

ıblg:aları 11lnuıktadır. ! yin uzmlan harekete getiri)·or. 
:Muh"e dıs, makınenln l~leYls 

tarımı anlattıktan sonra, de· 
vam etti: 

- Bu Tobot is cnilcn !şl sö· 
rllr. Gece ı:ündüt çalışmak su 
retıvle bunu tam dört ayda 
me)dana getirdım Külliyetli 
mıktarda para ~nrfrtmck mcc· 
bum et•nde kdldını, Bir ltip 
elektronik n 4 000 frank oldu· 
ğunu so)lcrscr:ı, ma rafım kcn· 
dıllğınden ortay3 çıkar. 

Sonra beni otölyes ne gotli" 
dU. Bura~ının tilylcr ilt'l'"rticl 
dekorunu h c bır zama., unuta 
mıyaca~ım. Bır kaç ı::ün önce 
Paris halkını hayretler içers·n 
de bırakan Anatole"un kendi
lerındE'n daha :ıcorkurç kardes· 
}eri, atolyenın hE'r kö~csıni dol 
durmu3 bulunııyordu. 

ıuhendlo; çucukıarına ltavu'i 
maktan son der~ce me:nnun 
b ir baba tavrı)le, biızat ke.n· 
eli eseri olan robotlarını birer 
birer okşadı. ':onra, mnsasınıo 
tızerindı? duran, bir sUrü robot 
projeterin n erası11dan birisin 
çekerek, na tole'dan onra !ta 
ıırlamakta olduıt:.ı dııter bır 
robot hakkındı izahata giriş· 
ti 

BU)ilk bir ıamtanın avdın· 

pıt'\ im • 1.İIİ11 \·e • Cç AŞ· 
ı.ın llikaye h rnmıerinıle seyrtttiğimiı. iirin Franı.ıı dansöıii 
J.eslie Caron ve rCrııutono adını verıllli siyah knpe}i, 1'1. G. ıu. 

stiid) o unun ;ı\'lu undıı ~ıırkıcı yılılız To11y J\lutln'ıe 
es;hıla51yorlar. 

htc Analole'un ha.fna ı: On c:· ı Robotun uııt\ !arını harekete gc· 
lt'ktromanyctfk rolt', nu rölelerin tirea elektrik akımı, be) inden Çl 

her blrısi. bır hareketin tekrarı- karken ıa> et 7.ll) ırtır. llafı1.anın 
nı ) ardım ediyor. r.u hafıuyı, ı üstündeki ıckiı röle ~il cerr) anı 
ıe lerl muhafaz.a eden pliklara kunrtlrndırlr. Jhı roleler, be· ı 

benı.r.lebilırlı. yin inırlcrlnc tckabiil ederler. -

j Rotterdam'doki diş kliniğine akın ediyor. GU ~ 
L~~~~~.~!.~~~~~_çılığı önlemek için tam m.~.~.~.~.~-~~-·' 
Hollanda. Belçika, Almanya 

ve Fran~adan her gu..'l, 
binlr.rec hastanın di•ll"t'ını 
çektirmek ıc·n Pr. Van 
Wyk'e akın ('ttiklr.ri, 8 saat 
so.nra d:ı o meş'um a~rılardan 
Sı) rılmış olarak, aj'.:ızların.da 
bırer takma nişlr. mem'eketle 
rine gerı döndiıklcri gclrülu· 
yor. Bu çabuk tedavi usulüyle 
dış tababet inde bü~ tik bır Çı· 
tır açmış olan V. Wyk'i hu· 
dutlar ötesi şöhrete kavu tu 
ran yegane sebep, mlışteriyc 
arzu eıti~i şe) ı vermek, düs 
tuı u olmuştur. 

Hali hazıTda Dr. Wyk'in h;z 
metınr\c 3 doktor. 3 dişçi, 60 
dişçı ~ ardımcısı çalışır; dişçi 
lenn her biri ı;:ünde ortalama 
olarak 350 dış çr.ker, doktorlar 
i~c klinl~·n ı im ) apmasına 
vesile olan ancsıezi işıni üzer· 
lr.riııe a 1 mışlaroır. \'an Wyk'ln 
Vacupa.n ısm ni verdiği uyuş 
turucıı blr ilaç hastayı birkaç 
dakıka içın ıamamiyle şuursuz 
bale sokar. 

Bu kısa zaman zarfında has 
tanın btililn d şlerı hir defa
da çekilir. anesıe:ı.ıye önceden 
karıı/ ırılmış hu usi bıT iHiç 
da ta.nama tehlıkesini önle
miş olur. Hasta kendine gel 
dıği uman çok defa en ufak 
bir ağrı dahi his~etmez. Van 
W)k bu u ulil lokal anc~teıı· 
!erine t<'ı·cih etmekle müşteri 
ıııi kt't peten koı ku uııda.n da 

u1.;ıkl:ı tınnış olu}or. 

nr· W) k, gOnılc ııncrık 150 
hasta tedavi edebildiğini 

söyliycrek s k sık lıayıflanıT. 
Zira ıniiracaat sayısı bu rakam ~ 
lıı muk11) ese eciilemiyecek ka 
dar yUksekıir. Nitekim doklo 
run cmcll, dun) anı.n en bü· 
yük \e en modern diş hasta
lıkları klin"ğinl meydana gc· 
tırmektir. Şlmdikı lıastanc ın 
de mu~·eriler gıizel \'e t"ahat 
bcklrme snlruılarına alınır, 
kcndilerırıe ayrıca b·rer ı·ncan 
da kaine ikram edilir. Geçire 
ccği amc iyaı korku unu mü· 
zıkle unutnb'leceğinl 1.anne
den hasta arzu ellij!i takdiTde 
sa1°'9un bir kijşesıne yt'rleş· 
tirilmiş pi~anodan da istifade • 
edrr Dı•'rr n çekilme inden 
ve a~ız raılyografılrrinin alııı· 
nıa ında n so.nra tekrar bekle· 
me s:ılnnu na ynl iane n hasta l>u 
nu takıp eden iki saat içinde 
iki defa provaya çdırılır, bun 
da.n sonra {?ünDnü ısttdiği gı
bl gcçırmelcte erbe tlir. akşa 
ma doğru klinıfe dönr!Uğiinoo 
takma dışlerini hazır bulur. 

Bu kadar kısa umanda mey 
dana gelc.n takma dişle· 

r in ıyi neıke'er verıp \•ermi· 
:, eceği henüz bilınmemekte· 
dır, Fakat bu arada Dr. 
\\') k'in kllni~i yüıUndPn, milş 
lerilcrınin gün geçtıkçe ala l 
dığ•nı görmek. dığer Hol!8n· 
dalı d·sçıleT; bir ha) li düsün 
dUrü)or. ERki clnktorlarını 
ıerketmemtleri içi..rı HulJand:ı 
hiıkiımrli vaıandulara. leoa
\'İ masraf arını n hir kı~mını 
Odemf'yl bile teklıf criıyor, 
fakat buna ıra~men, aylarca 
dıeçıye tıı~ınmakıansıı hUtün 
masrafları ı:öıe alıp, çabucak 
bir dişe sah p olmayı tercih e· 
dcnler pek çok. 

len 

tattığı Anatoıe·un .baba ı. nı, 
ı.mdı daha iyi görebllıyordum. 
Ellı ·edt )aşında olmı~ına rağ 
me~ kırk )açında go termhor; 
ııyet.. enerj k, bo$Sohbel, mUte· 
'9atl bir a(!ım. Zengin 01duğu 
için, ma1dl hıc bi.!' fedakArh" 

Ru ıki t'lektroman)ctlk röle, ·ı Ru bobinler, robotun omuz \e 
n· ı lr.'un blitfin hah_za ı.~r.rlnı kollannı huekı\te getiren ada· ı 
lıa betm'k lhtlmalt du•finuıerek, lelerin vazifesini gorürler. Be.· 
hafııa l\o bının te\ llt edeceği . l . i . , . tc'ıllkeleri onleml'k için yapıl· ~inden gelen ele.lrtrlktl emire gö MERAKLI n R KORELi - <•tÇtnlerde Amerikan ordusunun 
mı ır. Anatole, bu rdleleriıı ı· re, bu adaleler. kollara istenilen Korc'dekl tt'sislerlnl ı:nmcğc davet edilen Günıı:r Korell utan-

ndesme tlbidlr. utife}1 yaptınr. da~lardan blrl bir Jıellkoı•teri merakla tetkik ediyor. 

• Rolllndı hududun da Bclçikilı guuırUk nıcmurtt 
bır yolcunun dışlaruu muayene cdı) o+ 
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CAPRAZ KELiMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 
• 

C('aprııı kellmelrrin halledılnııs şeLlllcrin ı . bı:ııO o:ıkft ı::azctrmızin 5 nrl s:nfa ınd:ı bulaC'.aksınıd 

Soldan sağa: k · n 

5, 10, 15. 20. 2:i numıırad kı
'cr bırcr !kollu ıçkı adıdır. 

o dan Sa,,,a: 1 - Çocuk ) ' -
m~ğı; Denıır) ol; Fena ) ur ki , 
Su. 2 - Harekct~ızlık: l\IJrıc\ i 
kke; liır nıd : l>crın ık cilç:ıw 

ciletı 3 

Yukandan aşağıya 
1 - llarp taklıdi: Gün i 1 kı

ım a ından, Bczık oyu rnnuıı ~a
) ı tahta ı. 2 - Cet: Bir rr\ k 
.. dı; Yuz 3 - Eskı hır su o• ı ı; 
Ko) unlar, Fas la: Gcçıı mc; ... 
nal 4 ~ Dbrt hal.r den b ri: 
Argo Polı~: Bılgin 5 - Bı:- ni
da; hafız.ı:)I za) ıf; ickı dağıtıcı. 

Sf'nwe (l'rıııı ı :r. karıkııtüııstı) - \ ııın· lılr )n•ındadır. nu· 
na rıığmen f'\ Ildır. Uo~ıleaux'dan kalkıp Paıisc ıctdı. Karıkatıi· 
ri t olnınk ısth ordu. Jfk ı:unle ı ~ ok,ulluk içinde Prı·tı. ç , c 
) er l:r.dı, Hunun u:r.erıne ıl'Oı lcan'> - .\ııstcrtıtz arınıla, gelen ge· 
ren ko~lıı \C Sf'))ııhların poıtıelrrıııı çızcıf'k hem tıka lıa a kar· 
nını rlo\Ulll\Or, hrm ıle otel ıı:ırasını (tknrl\ortlu. 

imdi ı·ran anın bcllıhaslı dergılerlnde alı ;ın cnıııe, 19S2 
ıle ıı krrligıni ~ aırnı ken nıc bur Caıı ize3 amııığanını kaı.aııdı. 

l'AZ!~IZ 

• Daha gıdclck mi.>ll? 
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Profe ) onel kume m .. r;l .. rı
m dun Dolma bahçe tııd nda 
de\ am cd ldı. 
Glınun ek kar •luma~ n 

\'rfa - Enın }Ct maçı te~kil e. 
d)ordu. Pek az bir e)ııc 
kmle ı önlı.nde }ap•lan Su'hı 
<iaran•n ıdaı e eıtıği maçı ta
kımlar, ,u kadrolarla ovnad · 
lar: 

\'efa· Serer - Fuat Rah
mı Ar r Kenan, Znlfı· 
k. ı - G;ırbı,, Galip, Alı; is
met. Kiııım. 

F.mn )Ct Sabıh - Mahmut, 
Koco - . am m Fehm". Fık· 
ret - Feıhı; Nejat; Meral; 
~ezaı: Cemı . 

ilk dakıkıılardan it banm 
;:ıı) et e ze\k>ız \e h:ı ekeı. z 
b r cere) rcnıı Ul'Uk enen de\· 
ren n on do•duncü dakika ın 
da Garbı k bır sutla Vera 
)a b r gol kazandııdı. 

Milli takım 
Emirgan' da 
Kampa girecek ' 1 

Halen Ya'o\'ada dinlenme 
kamp nda lıulunan m lli ıak·
mımız. 2 haııran çarşamba 
günunden ıtıbaı en Emırganda 
açılacak olan haz rlık kampı
na giı ccek \e çalı matara 
ba lı) acakı•r. 

ı-:\ \e!ce haz rlık kampın•n 
Bur-ada açılma ı iızerinde du 
rulmu~ıu. Fakat bı ahal'c baz 
ebepler dola~ ı ·)le kampın 

Em r<;!anda aç ima•• daha mü
n.:ı- p gorulmiı tur. 

. 
in~ ·ıtere -~ arari 

1 

... ,,i fO' 
Dünya kupası macları arifesinde prestııı ı..ıt'J.t .. . ' kll"'ır 
mamen kaybeden İngiltere, ya kı n bir ıstı ~I 
Orta Avrupa veya Cenubi Amerika futb01".,, 

d 
. k . k .. credır e emıyece vazıyete d üşme uı .,, an 

u LUn senekrdenbcri dunp futbol fı)('nı nın o'ldctl dı$1 
2ıliz futbolu, :,:cçcn pıızıır gunu sudapcşıcdc ul!ı'liprt' 

\e feci hezımeıten :sonra, Diın'a Ku a.'it anfc: n~rta A 
tamamen ka~ beıtiğı :.bı. ~akın bır •stıkbaldr. de e tC O 
ve~a Cenubi Amerika futool:.ınu altcdcmı)ccck ,.ııı~ 
~unu isbaı etmisur. 

2:l kasım l!l:l3 tarıhınc .. Londıııda 1\lacarlara :;...-6 ~ 
~Tacarların 60 ılakikalık ~ıkı O\ mırlan onra tenıp0'11 

b 

l · · ı ) · • ı· ı · ,fcııa me crı ı e ~ cnııen 1~1 t"h:.·. O cuııku ııctıreıı rı ,ı 'f. 
sad\İ[• o du~unu tebariız ctıırmck uretı~le izahına 
beraber ~Iacarlaıın üsto.ı•ı ,,,. ı-;;-uıattığı pa arııı ~ 
duklaı·ını ıtırafa mecbur '>cl•Dllll Jrr tarahndarı kO\a 'tr 
lardı O maçtan der alamı~an 1 u mekıcdıl'. ıns1• "',ı;\ 

ingıli; por nıunekkıtıen Ckı atıc:ık kabıtı~el c'~bol ııı• 
her beynelmilel maçta.:ı ev\ el, tıne "U\ en erek u p 
•ı~i ln~ilıı sistemi \e s~ıh ne pı)orİar kı bU )ı:ııc 
gü\ enıp rakibini kLiçümscl en artık neçınıştir. ,. 
~azıları hiç bir ıaman eksik ol· " ıı b ~ mamı•hr), geçen harta Z;ıg:cb İngı ız futb011~~ıll ı91 
de <Dun~ a ~upası c ımı:ııı-~ on çırdıği krız. 1:

0 ııı• 
turlarında lsraile \ e ik•nc Yu mbarcn atına)~a>ıfJJ 
nan takımına birer fO'dc.1 ı.ıı· Harp dola~ ı:.ı) ~ tbO ıı ;. 
la aıamıyan) Yugo-ıa,.ya a O/l ncdılcn ıngılıt u ~, J..I' 
mağlüp olduktan onra bıle 3u p) asa~ında b~lhl!!> ı....-3 \ 
dape~ıede galıp gelecek:~. :r.i ı c karsı <1ra~ıylc 5otıf1 1 

iddia etmi~ler \e bü>iik konuş- mağlüp o dukıan 1111 cııl 
nıanın altından bir kere daha re B mıllı tak111\.ıt.rd1 ıt 
çıkaınamı•lardır la dahı ~ cncınc~iÇ r~e 

OrtB<la iki hakıkat vardır. Bu Ru nctıcc crd~rı1• ıesO ', 
riape~tcdeki 'i- l den sonra, ge ma) an ın,,ı·ıı·c 'd ~ 
çen ka-ını a>mda o~nanan 6-'3 den ı·ılıarcn ı;cn :\"' 
Jük nct•ccnin bu\ uk bır kı~ mc dahi Frıın~ıılar ' tıt"'ııt 
ti kalmadığı ıribl, adece Lon· la ancak guçıul> c ' 

h onr• 
dra maçının neticesi do~rulu!:u dıl:ır da ıı };arl' 
bakımından teyit edilmi tir. S.ı A\U tur) alı a:a Ge~O 
rb en. Zaızreb'dekı mağlübı~ et rur cıtl. 2--· rıılıl ' 
ten sonra İngilizlerden Budape A.'nın oo·ıııcı. kil rr· 
tedc galibi) et şövlc dursun bir munde), Jng ııı !ı o A 
benberlik '"lB aı farklı ınağ· ) an tek bu:.ıdı51>11 rıııd 
lfıbi)eı beklemek dahi, mc\ZUU dar kenclı ,a 

3
• d•ll b. 

bahi- ol:ımaıd:. Nıtekını ~!acar \e)a dığer kıt:51,d' ~ 
lar. lngılız '\\ ,. sisteminin hay mağ:fıp olına111 

ni zl 
ran!arına unululnll) al·ak bir nanıağl(ıp un\~ e,dt f'A 
ders verdıler. Çünkü. iııgi'iı'c· tarıhınde weıı~ıı1'0 fi 
l'ın nıağhibi)Cti bir takımın lıe de sarsıldı. çu es•ll 
:ı:iıneıl o'dııfo kanar, bır isle· ıclıtı ııı:ıçıtı bıtll1aııP~' 
ın•n çöku iidür. Gerçi. :'llacar- ka k:ıla 4-3 ~ ıı 

1 - O ıııağlııp vaz ) eıe dihen 
E111nı) eı. ga) ı eıl b' r tempo 
ıuttuurak güzel hücumlar yap 
mağa ba lad . Rıraz anslı ol 
sayd ·kı "Ol çıkararak bu 
ııene) 2 - 1 ::alıp bıt rebı 
1 d Fakat )akalad•kları f r 

Edirn(', :!9 (A \.) - Tarıhı 
Kırkpınar gur(' lcrı bu ene 4, 
5, 6 haziran tarıh'erind .. ~apı
lacaktır. B;ı pch han gurc eri 
6 h:ıııran paz.ır gunu yapıla
cal-, Turkt~('nın )a~:ı gı.tC'S 
ba-pe?l'h•anı belli o acakt r. Ta 
ı ıhi Kırkpınar gurc,I Tıne bu 
sene 10 kı ı ık M h r t.ıkmıı 
da i,tırfık edecektir. 1k .mıH
li.'r arltırılmı~ olduğu içın °bıı 

5i J.ilorla Dıın~a "ampı) onu ola n . ıu,ıara Jıa.ı: ı ~ta n lı r akibi Amc rikalı) a arma takma) a ~alı Si) or 

lar da üçlincü bır bekle O} na· hakem Grıffıtb) 
1 

,, ı 
maktadırlar. Jakat bu üçünru tırnı mıına.sivlC,fc.d 
bek, \Dl si ıcın·nde olduğu gi· penaltı ı e 4- 1>• 
hi daimi -w·ctte kendi bek'eri Fak .. t ~ıacarı.ır:rtS• l ol ar. b r tlirlu ka1e~e gir-

nıedı. • 
De\ re de bö~ lrcr. ı - O Vera 

leh'ne b tt , 
lk ncı de\ .ede \'e[a akım n 

da Garb s ıle Galıp } er değiş· 
t rmı !erdi. 
Deucnın ha-lama yle hücu 

ma ~eı;en \ efah.ar. Emnıyet 
mlırlafaa n zorlamaga ba la 
d lar Bu de\ re ılk de\ re\ e 
naz:ırıın ha~lı suratı \e hare F. nınbrt k:ıle<ısi n ın bir kıı rtarı~ı 
keti oldu. 

Yrrmı iiçıı.ncü dak kac1ıı ) a 
pılan b r \ ef.ı hılcucunda i~ 
mehn pa:.ını Galip, kö~e~l bu· 
lan ı .:ılır.ılı b r utla ıanıanı-

yarak \ efan n kinci golünü 
)ap• . 

Bu gol Err'l \t'l'n gayreıin 
•ar m •tı. G ıt kçe ba k !ar nı 
art nan \'efal lal'. k •k go 
pozı•} onlar na g•rmeğe ba,la 
d lar. 

Otuzuncu dakikada Emni 
~et ale\h•ı e \erılcn biT en
dırekt vurn~u kovalı)a..rı Gar 
bı~ uçtinl'U be~ dakıka sonra 
da hmeı, ıkı b;r şuıla dör 
dilncu goller )apıılar. 

\'az.ı)et be i olmuştu. Fakat 

Binicilerimiz 
Yurda dönüyor 

iki avdanbcrı Mat•ı'ya, ::-;:i, 
Roma H ı.ucerne ·lı rleı ınıle 
be:rndmılc konkuripık er p
parak gıl'dıklerı bütiı'l mu ~ba 
kalarda çok ı~ı deıece'c~ a mış 
olan bınıcı'ık c:kıbım L 5 haıi
ran 1954 cnnı .. rt('•t "'U:l•İ Ad:ı· 
na ~apuru 1 e şthrım ıe do:ıc
c.e tır. 

lstanbul Kunıanda!\'ığ rıc:ı ö
:r."l bır kdr~ı ama progıamı ha
zırlanmaktadır. 

rne ::ıircş eı e daha f.ı.zla pth
lh anın ıştırak edcccgi ve br
şılaşın:ıların ~ok he\ can'ı ola· 
cağı tahmin edilmekte lir. 

Rus basını ve Bat ı fı 

atletler 
:\!o kou W ( !'\. P.) - So\" 
~ r.t bas n• bugLin ilk defa o· 
lara k l ns::ıliı. ko~ucıbu Roger 
Bann tenn lı'r mil me•afe U
zerınde Ye ıııer kal• atleı P. 
O"Brıen' n ~U le aımada te s 
ettiklP.rı yenı dlın:ı-a ı ekorla
rından bah~eımiştir. Bu;::iın· 
leTde gazeteler, SO\) et sporcu 
ların n ~erek k ş sporları, ı:e 
ıeJ: e 1'ok)oda Dun)a Güıe 
'furnmasındR ddc c tikler 
ba ar ları Ö\ me.kle mc~"tıldür 
Jpr. 

n) unun bitme ıne b'r dakika 
kala Emn•) clın ağdan uı.a
nan bit· hucumunda. Vefa ka 
le.sine )apılan orta)• hakem. 
kalecın n topu kale ıçindl' tu 
tuğu mıılalaa ) e ı:ol :kal'arı 

V elıbi 1 ıııı•e"ı 
• il 

\el'd. 
Jılaç da b raz onra 4 - 1 

\ cran n gal b) cıi ile netıee 

lend. 
-O-

Bugünkü 
Profesyonel kürne 
Maçtan 

I'ı öfes} onel kunıe l ~ maç· 
buna bugiın de Do.mabahce 
s adında de\ am edilecek 1;1.15 
de htanbu por - Ka ımpaca, 
17 15 de .\dal el - Be~ or;:lu por 
kar• la•acaklard-T. 

1. ~ııur - K. P"' a 
f ,tanbul por - Ka ımpa l 

nıaç çek mel "c kı olacak
t r İkı tak m da kU\''ôet ba· 
'k mınd !I dd'al d r ~yni za
manda hıanbul por hcnilz 
1' ·ofe \onel lıg dordüncülu
gonde bmıdını ıamame.n ka\
be mem• bulunmaktadır. 

\dalrt - Rryoğlu~por 
\dalcı, bu ,un Bcvoğlu~po· 

ra kaı·cı m lh takım kıımp nda 
bulunan Necmi B Erol \l' 

Gokçendeıı mııhrum b r kadıcı 
le çıkacaktır 
Tanı kadrolu Adalet tak -

m nın 'Beyo~hı poru mağliıp 
e me• bt'lkı de kola) o. Fn· 
kat ek~ k kadrolu \dalclın 
bu:: ın •ah.d n ı::nlıp ( km • 
pe.. ko olm \ acaktır. 

-o-
iTİZAR 

Gurıd.ız Kı ıç Ankaraıb bu· 
l ınrluJıı ıçın '.ıL.stnı kouma 
d O ·u:ı-;ıcula .n11drn oı .r 
d ,er z. 

te ekkiiı.•ii 
n~~ olıı Alansı 

To ~o. 29 - Halen Tok\o
da bulunmakta o ıın Turkı~e 
Guıc~ rederasıonu ba5k .. nı 
Vehbi Emı·e, Türkıyenın he:
tar .. !ından ~üt erce tebı ik tel
grafı almış ve ı-·rancc: l'rc • • 
aJansınd .. n, Anado u Aıan~ı 
\3 ıtast\ le. bu tebrik tclgra!
la ını gondercn'erc umımi te· 
ckkurlcrını ulaştırmasını rıc.ı 

etmıştır. 
Turk takımını t~şkil eden gU 

rı:~çı crm ba arılarından haklı 

bir gurur ıluıan ehbı Emre 
bu neticenın, ı:ure5çı erin 11.
tun vasıfl .. rı, antrcnörlc:inı.1 
kabiliyet eri \e T{ırk mıllc:tıııın 
miıneH mlızahercti sa;:,csınde 
c:ldc cdı!diğını bı dıl'miştir. Gu
res 1-'edera.)onu başkanı, y.ıı
nıı ka:ı.an1lan milkUatın muba
faı..ası için dcğıl. ayni umanda 

g<?lecek karşı .ı.şıııalarda daha 
ezici ıafc:l''er kat.anmak içın da
ha fazla çalışmanın elzcıri ola· 

cağ.nı beliı1mı,tir. 

ile klleci arasında rakip san· hır kurtulu~ ~ . 
ıraforu beklemekle 'akıt geçır· tice malfını 3 

P' 
me} ıp. oyun ·<·ahına ı:öre mu· 13ııd' 
hacım hattını dahi destek I\ or l\lacar'arın ):ı 
~lacarlaı-ın ü tünliığü, o~uıi~u: ~et nden oııı'B f\'t 
ların ferdı kabılh eli sa\ e n· SC\I) clcrın•n ~ ı.-ıb 
dr. üç "~ a'u gollük fa;·klara mı 0 duklartll ~ imk~n vermLtır. inniliz futbo· ı-ckır. Kanaat~,, 1' . .. . . dek' ou l 
'un ıı bugünkü ne,,il, .e kiler· onumuz · 11!1 

S K 1
1 J b •• A k 'd 19 d d larında şaınP

1

\ •· ıı arı - ırmızı I ar ugun 11 ara a Mayıs sta n :e. (~laıthe\\S, Hapı:ood, ~lcr- . b r tC" f a ('CI' Brooıne. Cullis \'.S.) boy ) ab• eeck 
1 

ad el 

Ankaragüc:ü ile karsılasıyot !ar ölçü~ecek durumda değıtdır. 0 

da A,u,ıuı" ~ı• " ~ahsi in is) atifi) 'c gol haı.ırla) a 'ııstul'~ a1ııar1.~d·J e 

Galatasaray Demirspor'u 
dün 3 • 1 mağl Op etti 

An• ı1nlıı " ''""' cak o~ uncular kıılınamıştu-. in hllecck
1
erini :,b·· ~:, 

Ankara, 29 - İkı maç )ap· l!ili~lerin Ö\'e öve biıireıncılık· okııa' acdı "ı:ııtl 
mak uıcrP. ~ehrlmiı.e gdmlş lrri Tom Finncy, -'latthc\\S'tlcn ınaf; iıbi)eılc~usııtı

11 

\ 
bulunan lstanbul Galatasaray bu::un halı~·ıc. ondan en az iki sinı -sonun bıııdr 
futbol takımı bugün 19 Mayıs ~ömlek a«ağıdır. Matthews'un ı::ın 1950 ıarı~, 1 

J tad)omıında kalabalık bır ,c- ;:eçen sene f'. A. kupa fınalınde 3/5- ,usltl .;ıs•ııt:'t 
)trcl imundc Dcmiı por.a kar- 2-3 mağ'iıp durumda bu'unan Macarların :U~ıııs<ll'"· 
şıla~tı. takımını son dııkıkalal'da nasıl ı •ansııırı ı:o Be~ nclnıılel hakernlc:nnıız- 4-3 '!!alibi) eıe yuk~ellme: c hır ha· kat~ırııı; 

Ycfalt lal' Emnil et lialP. i önünde 

Ç koslov k ti tizm tak nn 
Paris' e gıtmiyor 

Fransız Hariciyesi Çek 
takımmtn yıldızı Emil 
Zatopek'e Fransaya 
girme izni vermemişti 

Bı·iık el 29 ( \ P.) - Konıü
ııi Çeko lo\ak)anı..'l · milli 
atlet zm takımı Pa-rise gıtm -
>ece kur. Ke) f ~et takım ida· 
rccısi, Dr. Fıser tarafından bu 
gun bıldirılmış\lr. Fransız ba· 
ı Cİ!i e i Çek ıa kım•n l!l v ldızı 
Em 1 Zatopeke Fransa)~ :::ır· 
nıek musaade5ı 'eı·memı tı. 
Ceko lo\8k) alı alleılcr bunun 
ıiLerine Parise gitmekten \al 

geçnıi~lerd'r. 
Fran a l>ışi leri Bakanlığı 

dıi.n kosueu [';mil Zatopek'in. 
24 mart 1954 de bir Cek gaı.e 
te ine verdiği beyanatta Par s 
,ehri hakkında haysiyet k·ı·ıcı 
mülahazalarda bulundu"unu 
'e bu ebcple t'ran cı) a girme 
ıne musaade edilmediğini 

ka) delmiştir. 
Çek takımını.n yar n Paris· 

te, Colombes stadında ) ap la· 
cak al cııı.m nıtlsabakalarına 
iştırakı beklenılmekte) cıi. 

d 
mU\'&ffak olduğu lıcr futbol me • \\ustur\ tr 

en Ceımı Başal''ın ıdaresın<te h u-ıı takını'ar ah;ı) a ;ıtia ırlakı kafi· r:ıklısının hatırındadır. Daha· leri bu us 953 1 rol.ıra çıktılar. ı;ı \ar; T..ondrada Macar maı;ın d:ın"<tcde 
1 

J; \ 
,.. ı da. rakin kalc.\e ıAılıkc \81""" 1!153 3 -

2 1 
d• 

1 

,,a at:ısnra:r: Ccnı:ıl, Tın Jr, "' • pli 

N C k 
tan :ıene \r. <>ene ,",9 )a ınd-·kı" maç).' ~a 

• ccını o~ ·un Kiımıl, :\ccd('t. - " - 8.ı r.1 i~rendıyaı·, Kadri, Reh.ı, Mı, Matthew o•mu tur. İn\tiliı fut D;ın)a ~uPb fıs~ 
Büleııı. bolunun buı:unkü acıklı !la .- cal'ların hıÇ ı:ec' 

Uenıır poı·: Emın, Jı,ın.ıı:. ıır rlaha barit: bir mı al \ i· tıınalı arla re~,,~ 
,, t 'I h t I + k lebilir nıi acaba? W~I s• \mı • la k··ar•ı'a J1l 1d\ı~ l't 
., u~rc , ·' e nı~ , .\ ını ., JJ~ - • 

k C h O 
L' ı· ıı•n tatbıkt hususuna ee'incc: Cllll"k' J[ıııll'!t ır" • ·ı. um ur, man, ,. ıt:ı·ı, · 11· ~ .~ • ruk. ıı ayrı. Umumi) etle arnı sı~tenıl t.ll- sinde ,\,us 

1 
t' \-e 

O
, a Ga' t 

1 
• bik eden takımlııra kar ı ınak· ııııı fıııa!dC" .ıd 

>un a a aray.ı ar ~rı ı ı ·· başladılar \'e u~tüste Uemir- buldür 'e \\':\! oynayacak ıah· hın inıkfınS~\1'~' 
spoL' kale ıne tehhkclı ,\kınlar mın oyuncu u. yliksei\ ıekn k bu ıkı orta c91C ) 
) aptıları;a da nctıcc a zınadı- ~abiliyelte olacaktır. H ılbııki ~ında o\·ııans ·ııı•~ 
ar. 1\lukabıl hücuma ~cçeıı Oc- Ingiltcrede son b:rkaç nt.?Hı m ka ına ~ahıt; ı 1İ 
mıı:ıporlu.aı· Galatasa .. n ccz.ı uırfında futbol teknik bakım· bir ihtıl11al ' 
1.·ıı.ı:ı.:si bnlcnne kadar o\..uldu- dan çok ey kaybetmi ı'. o-
larsa da onlar da nC'lıc..: • lam•- ~unda ek,eri~ a, defansın ılcrı· 
dı ar. O) unun 32 mi dakika·-- - ----------·---

~ıııda açıklan vasıta>ıy.c te.ır- ı 
11 hucuma geçen G:ılat<ı aı· ı)
lılar Kadrinın ayağı)'lt' bmnci 
ı.ırıl.erıni kauınınağa r.ıu\·affak 
oidular. 

Bu golden onra U~ru.~·spor

lular butlİn hatlarıyle hlil'uma 
ı:eçtıltrı>c de netice)'! dcgıstı· 
l'cınedı:rı· \c bırınt·ı dı \1"• c; ... 
lııtasara> ın 1 - O lehine ;.ın.ı 
erdi. 

İkını:i deH c başladığı za
m .. n Demir~porlular Galatasa
ı·a) k .. lc5ı ;:,akın arına sokulma 
ğa mmaffıık o'dulal' 'w'e oyu
nun 2 nci dakika ında r'ıkri ka 
fa ile takımına beraberlik "O· 

ıunü kaandırdı. Bu golden 
sonra Ga ala.:sara~ lıbr Reha, 
Kadri \e Ali \astta 1) le: hücu· 
ma geçti ve o~ unun 19 uncu 
dakıkasında Kadn ikincı Gala
t.ı aray ı:oıunu atmıığ~ ınuv .. I
Iak oldu. Bu gol Galata aray ı
•arı canlandırdı ve :!6 ncı da
kıkada olaı;ık Ali bir ~utlc ta· 
kımına 3 üncıi go'ü ka1.'lnıl ıı·· 
ınağa muvaffak oldu. üstü ti! 
atılan bu gol:erden sonra De 
mir:sporlular neticeyi degi tir
mek için Galata aray kalesı ya
kınlarına kadar sokulmağa mu· 
\'affak oldularsa da netıce' ı 
dc:ğisliremcdilcr \'~ bö) lece: m;ç 
da Galatasarayırı 3 - 1 ı:a ıbi· 
) etiyle sona crdı. 

Mıs;ı.fır Galata ara~ takımı 
~arın Ankara"licii ile ı!unci 
kaı ~ıla.m .. sını l apac.ıklır. 

Şehnmıı.de uç gece jımnastık 
1-.ı.ı ö&ren.cile r d iin \nkarıı ,·a 

· Anhra«U d a , o 


