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Sayfadır __ ı 

Dulles, Dien Bien fu'nun ~P. bazı idarecileri 
y .. k şikayet etti 
ıa~ sek Seçim Kurulu, yargıtay ı f 

cılarının yedi ilde inceleme 
~ :a~rrıasına karar verdi . . _ 

düşmesi için ''feci,, dedi 
Batılı liderler, Çin Hindi durumunun 

üzerine dikkati çektiler 
h llı :Parti kurulacağı 

Y Clberi yal ~~~~~~~~u vı-
~4 YGAfA lhet erdeki idare memurlaı1nın 'R seçimden evvel \'e seçim sırasın-'\ AJLAR da partizanca gayretlerde bulun 

1 duğunu iddia ederek ) üksek sc· 
çim kuruluna ba~mu~tıır. 

~~ l'Az,ı~. Yüksek seçim lmrulu ba mü· 
'llq illet E • • • racaatlardan :yedisini tetkıke de-
Q h~t ~ rtıın YALMAN ğer bulmuş ,.e \'arsıt3y ~an~ıla· 
'-l6'%11i ~ilr lıir irıt· . rım bu yedi vi:ayetteki parti· 
~111 ~ttı, k. neınoı. ıl.aı de"~ zanca hadiseleri tahkikle uzife· 
~~ltı; . l!ıij bet rat _P~nı lendirmistir. 
~ttJor, 0 idareye a mtın:ı. ı) l~ 

1 

Yeni parti haberi 3 al.ınlandı 
, ~ 11"~iıtdek?c~~ 6Jnt<lı Dun bir ak~am :azeteıoinde )e• 

'ııı~~i!ı._11 bır Part·ı :?.•·t_ yıllı_k' ni bir partinin kurulacağı 'e bu 
~ ~tlt Zlın;ı111 ~ ~kumc.~ı- partiyi kurmak iiıerc O. P. den 
~t C~ dJ aıı 'tJinı ~ğı!, blitun Hiısnli Yaman'la arkad:ı~l.uın: n, 
~~ lt ka'l11!1 bır çalı • li te harici 'ka'an bazı e.ki D.P. 

t'ııı. a~ıııı d nıanıız 'e il mil ewekil!erinin 'e C H. P. 
~.~ı ttıtı k itin nı~~~c~.e .!le· den a~rı'acak olanları:ı hareke· 

lı; t 'ı t~1 tnıb. lca lı ulı;ude te geçtik eri 'e partinın adının 
~ ı Ql 11a1 te dıızeıııf eder. da • Lı bera Demokrat Partı. ol· 
't 'oıı t a ıard ıneğe mah. du"'u bıldıri'mekte•di. 
• lo tcl'ii ır Pa ı· k" "' " ~ tt le . beıerİ r ~ le,. !" Bu haberde adı geçen Kırk· 
~ )~ t ti llıden : netıcclerı· lareli mıllct\ekı i llüsnii Yaman· 

Pııi~t'lııtğı; tneınıırtılnıalıdır. a dun goru,tuk. H. Yaman bize 
1,ı.,' 11 fı,.. Ilı, btrk Urlara bas- ~11nJarı ov edı. 
ıı.~tt ·•atı e e . •1 ... ~ • 
_..., 'O~ aıııı h •• 'erı en •- Seçıın mınlakııın o'iln 
~,'- toı 11 a~ııı, nıarıcınde fır· Kırklare ınden bugiın geldım ve 
~~lıy'ttı,1cl.ıye te~~~t sııdu· haberi de sizden du:vdum. l\ltr.· 
~'.~•adı tr, )ııt'a 1 .' t'dcn kiır gazete ma afüıh ~eni parti· 
."'i!~tli, ~llıııda nı:ı~. 'e ah- nin adını bile ko~ ınu, 'e kuru· 

~~( •ııııı 0tuıııkıeı·i 11 a~~a cu uğu da :sözüm ona bana n·r· 
--~ıılıt, hir ta fi bclırı~ miş. Gazete eğer muhakkak bir 
~"llıııtı lele tabı parti kurdurmak istı)or a. ken· 
ı.... llı~~t llıeknııı· dı erıne başka hırını "ı ım1.ııcı. ı· 
ı,.. :ııı1~~ tarıu~:1a ıuın ib (Oe\amı ..,.,. : o; ı-ii: 3 del 
h. lııtk ıılulı; rı toktur. --o-

\ ı...~tı aııızııı harcketıeı i, 
ıı.:-< ı) :ıııl'ıuı .ıııın '., a1 i . 

t\~11.\ ~llı~1.. Q tıb111 rıı htı· 
~tk clıııaıaıı na)a konulan 
~ ~ ,;q~~lı t nı sıizgeçlcıı 
~ 1 • \ t.ıı~dtah~~kid nereden 
ı ~ '~k·ı )'eıı1 ı l apnınk la· 
• ~ ı~'°"tı ıt kay~ \1 Ulieri tec
~U ı o Ollat deeek ~cıde, 
~ ~ tıl'lih . dan gc\·,.11ıe-
L,' • ~k ·ıı •· e ınd • 
~ıt 4: ""'llt~ 11ır b d e ı ıstlfade 
~l ifı 11 ltıillie efiıııiz olma· 
~~~)'0ktıır, ı:~ı·a ay.km 
c:~ a1ttlırıız lib_lhrıçten ına. 
'4:~. lı&ııa.ıı.' ihtisa :ıd:a· 

i '1i"ı Qıltdir ltız.. Diıginler 
-.'!ıİ. ~I .., li(tııı • l\JiUı gurura 
"<! ıı. .... a !:elen 

" '"tllııt lisu1 ı . e~. 'e· \,' ''•ıtı. kttiıa e •ınkanları 
(-. t, ltrl kalını 

"· 'itttı~lit ı;;lt,· t k e lle k 
~·~ '-t illa\ il.dar hassa-
:\' ~ lıt~ltktli ')ermek icap 
ı.-; ~ıtt~tıı tlıleriıı olundan .ah· 
~ )iJI« e lı.i~e laygaraları 

t.' Cibı ıt~k a allınıalıdır 
,'"ll " ~ ı· •tıvı'rı taba ne der~ 

"'"'· ide 1 ere g· .. "'llcıı .. r 'tim· •tı ırıert 

Paraguay 
Cumhurbaskam 

t 

Devrildi 
\'oltllf' latrd rr~, 

Asuncion. Paraguay R - f>a. 
ragua) silahlı kuvvetleri b ... 
komutanı Genı-ral Alfredo Stro 
esneı"ın ba;ında bu unduı:u or 
du bırlık eri i ~an ederek Cııın 
hurbıı,kanı Feder'eo Chıı\'e•'i 
dC\ ırmı lerd r. Dıin gere parli 
mcnto toplanarak Chaıe 'e oı·· 
du tarafından zorla \Crdırtilen 
i ııfaname ini ıeıkık etmıştir. 
htifanın kabul ed leceğl H a' 
na) a a gereğınce .> erıı b r Cum 
hurba kanının eçıleceğt n111-
hakkıık atıdedılmektedır. En 
kuvvetli namzet General s:ro· 
esner' dır. 

:\lem ekeıte her türlu tııa•·\'et 
norma' eyrinl takip e mekte 
'\e her ~erde ukun hıiküm )j\İt• 
mek"tedir. --o--~ ~k tdll.\(it. :"\ •dn kafastn. 

~ ~- iti ıı, tcı\a ıı lıarcket 
.s~ t~~~'t'"ıır ir n1aı.ina l Brezilya, da 
,~~c l~İil ' hl"1· eye 

• ~ ~ak 'c \alı~araltır. ,. f ·ı,. ki ld 
ı-; ~ttı~liilttj~Ckle \akit n 1 a ar o u 

l.ı,,,_ ~ &ı. lıo, l t ba kıla rt 'n.allolıı Ajansı 
~'-'ı tııııe1,;e~: ~?lunıuz.· !ro de Janeiro 8 - nun ~e· S dcvr· ı;unah'\ı· ce. Rio körfezinde. gümrük aın 

'1.~~lttı lı1!tde lht· barlarının bulunduğu Braco 1~~'" ır l ıra ''«- ir. F k l b" t •it;:- tttiıtaııı; 1 Cbh·u·· 'orte adasında vu ·ua ge ıp u 
~' ·~y er tün binaların ) ıkı'ma~ına e
' ~llııt:ara b~ra~~3lıkta bep o an müthiş bir ınfi ak ne• 

-C t~lııı ~llı'"kii Jı Urdu· t:cesinde 20 kişinin öldüğü a· 
'lıt ilet, 11llliııd il.de olan. nılmakladır. PaUayırı madde-

' ~lııt lt)~e baha e dtırdular, !erle, p:ıılamağa müsait e yanın 
~ ~~ >1kıııak'na olursa ~erleslirildığl b'na harabeleri· 
~t~~c Ci~llda11 ~an ibaret nin arasında ara tırmalar ya· 
'- ht·1iıııcgı 0

1i•nlarJa pan dinaın tçı ameleltr ile dal 
~- ~ ıuitın,' Onlara oı· gıç!ar ancak iki kişinin l'e erli 
~ ~tiııu H lu7.uınıu n· çıkarab'lrııişlerdir. 

· ~ la~dc lez,. inrıl'ak e-na ında kapaklana 
l ~ I~ crı k 

11 leriıı ber rak delTilen bir iıfab e anna. 
ltı~~:riıı Itır Otkunç e· 1ında bulunan 18 k inin hıç 

~ ~ 11ı~~~lla~ğı Burı!arın bir izi bulunmamı ur. 
\(,~ ttt ... 1~llde bJ lcs~rleı: Si«e·~~ 
~~ -~, ~ r •l'ası N·ce 8 C.\ .A.) La Palrio· 
~~il IItCltı~ratu,ıırı. te du Sad·E~t> adlı komünı t \.. ,,~~~~tı "'rı1 ı~ir. lllli gaıeıesinin idaresınde dün gece 
~~ ""'ıta\' ~ der er turlü bir bomba infılAk etmi Ur. Bi· 
' 1 ~lit~'ti eeecıe )Ük· nanın camları parçalanmış ve 
~ ı:.'lnı~nı~~dıı.tu beııı bir du\ar yıkılmı a da ~ara· 
~t ."<IQ 1 lir 

1 sı}asi ke lanan olmamıştır. Tahkikatın 
~'4 tt tıi1 .btı: ti~]( leınıeı.e. i k safhasından anla ııdıgına 

~ıı llıtte k ta, esaslı göre bomba otomobilie ı;:elen 
\~t~lıta. lı a1.ıııa1tdıı. bazı kimseler tarafından atıl· 
1 • <\ lat ıt;ıkaJı mısur. 

) ~ l~\.ı tdi"1e . ın, tez· --0--
~~lı~llıiy:tı o~~~ SÖYie· 
\'~ b lltı~a te&İıti n nıiııı 
~ ~ .. 4- ~ ~lı11.ı' ~atı anıa. 1 İzmir' de üçüz 

ehemıniyeti 
IJosteı• Dıılles, lıiiı· diiııyaııııı l~ııvvetleı·iııe 

hilıliı•di acele yard1111 etıııesi ğerel~tiğiııi 

i~GİLTJ;RE'DE .\ TO~I 'fESİSl,l\Rİili IH: İıl''İit<'ı rııin gizli 
atom fabı ıı.aıarıııın bulunduğu Cumherl,ınd sııha,ı gr\·rnlercte 
gaLeıel1lere geıdiı;It'rtı.: lı.enıliltriı1c i~('ılı•ı i koı ıımak malı.-.adi.' • 
it alın;,ın tedbir u~ıtaları gö•ttrilıııı tir. T:ilha~,ıı rad) o:ıkln ite 
ılf' ralı~aL. me<·bunJetinde k:ı lan •Hıler huı.u~i koru\ urn el. 
hı ell'r u~ıta,İ\ le emnı) ttle ohnaktıulıı'. \ine bu rlhisrltı ı a· 

-ıtası) le. plufonium htih.,ali ınıl.an cl.ıhiline gırnıil)IİI'. 

( H ) lıoınbasuıuı 
gelişınesiııe eııgel 

Auocıııtf'd Press 
Washını:ton, 8 - Bır:e~ik A· 

merika Dı~i.len Bakanı John 
Foster DulJeıo dutr ~ece radyo 
ve televiı~ on<l;ı )'aptığı k<ın~· 
mada hür dün)anın komünistte· 

ı 
rin Giıney Doğu Asydyı fethet· 
nıe crıne mini olabi'ecı.>finı ~ö3-

1 !emiş ve 111-'akat bu hepımrze çok 

1

1 cıddı taahhütler tahmil edeb:Iır• 
deıni~tir. 

Dulle.s'ın J<)·:m.sııların llrnriiçi· 
ııide mütareke ) apnıa::mıı:n ko 
müni.sılerın önündekı ~·oııarı a· 
~·ac:ığını \C yeni .teca\ lızlcri te<
vik edcccğını sôylcm .~~.r •Bu 
olsa da . haı n de\ am et~e de, 
bu bci'::ede bır bırle•ık hareket 
için şartları te:ıı:. etmek ihtı) acı 
artacaktır.• diyen Du'lcs, Giıney 
Dogu \ ) :ıdakı komun ısı ilerle· 

(l>cumı ~a: i !Su: 1 de) 
--11--

Dicle nehri 
Kabarıyor 

1 urı. Haberin 'r1.nsı 

Bagdat 8 - Dk'e nehrınin I 
suları kabarmakta de\·anı ede· 
ırk Ba,ra \c :\"ıı~riye ehır erı

ni ıehd de lııı5l.-.mı tır. Kabaran 
ve ta,aıı ul.ır b ı·çok istıka.1 
metlerde ikı ~rhri de ku~atnıa 

Bir bilgin, şimdikinden bin kat kuvvetli hidrojen ~a B~3~e7!u1~~· bır açıklama ya 

bombası yapllabileceğini, fakat bunu taşıyacak pan Zıraaı \ ekıl · Ba ıa u 
:.\'a rı) enın l<'hhkeden kurtarıl 

uçağrn bulunmadığım söyledi ma ı iç n ::ır i ılnu olan hurn-
hıttoıo ~lan 1 malı Iaali~etın deHını emek e 

.Sal ~buı) (Rodcz)al 8 - Ün ml'm<'kle<lır. Dı. bu husu t.ıki o'dtf:unu, b ı~ok bend et· n ~ı· 
r k ı k h k kı aı ak uların dal!ıt ldı ını 'e 

hl bıl; n Lord Rutberford'un 1 nın u şe ı de ıa rıme • fakat buna ra"men uiar ka-
tedır. Bu bomba ar faza kor- 6 

ııtonı ener1·i(i ara.ıırmalarında b"rmakta de\am cıtı"ı ı~ktırde 
kıınç ŞC) lerdır. Birçok klm~e· u " " • 

kendi ne kıymetli yardınıcıla· lC'r. tim n. 11 anlı~ n h zmctıne tehliken n blı) lı) ecel!i \'e bir 
çalı arak ) erde. mukad , , .. , tı fclake ın ba gö t'receğın ıra· 
11111111 hakım ' olmağa çahstı ını de ct111 • ştir. 

Kuıe' Kore Dı İ'Jeri Bıılı.;anı :\am it ile Komiıni t Çin l>ıı ba 
\,;anı 'e Dı~ i !eri Bakanı Çu • En J.ai C. rneHe lı.onfuan ına 

girerlnktn 

1 •• 

Bidaulf, Cenevre' de 
Tekliflerde 
Bulundu 

"'n ldolu 'la ıı:;ı 
CcneHe, 8 - Dokuz mıllet~cn 

mute ckkıl Hındıçını s·ı~h k:ı.1· 
feran:sının bugun açı ' an ı k a· 
luıumu uç aat ık .,lru,m~ rr· 
den sonra Gı ım ıç :sa.ıtı~ 1.. 18 3.'> 
de sona ermıştı . 

Hındiçinı konfcran .. n.ı .;-:ırnk 
eden dokuz de\let ~unl.ııdır: 

Amerika. Fransa lnı: :e e, 
~O\~et Ru )a, Kız.ıl Çın \' r. • 
nam. Lao . Kamboç) a • ,. K:>rnı· 
nı·t Vıetmınh 

Fran a Dı I~ eri V<'kı ı E • 
dau t konfcran ın açı ~ ı • a· 
hnda ılk me ele'l in ; 'ıl l ( ıt 
harbını duı durmıık ->11.ı,; ı• ı 
O) lemıs. Komunı~t \'ıe '11 n .... 

be ıha ı nokta ardan '~:;•!nı,,.i 
kabul eltıkleri. SO\l et {u J e 
Koıniınbt <,.ın de mut11rı>}'.rnııı 
cmniyetıııı sağlamak b ı ,ım o
dan b:ıtıra iltıhak ettık ~··ı tak· 
dirde Hindıçinı de umumı b'r 
mütareke tek ifınde bu unmu;· 
tur. 

ı Bidau t 19 aralık 1946 da ba~
la\8n Hındıçını harbının 170 000 

1 

Fransıı ı e oı tak de\ et er zavı· 
!lleıaım Sa: 7 ıo.iı: 3 de) -

Dieıı Bieıı 
soıı 

•• •• sozo: 
Fu Koınııtaııı'ııııı 
« Y asasuı Fraıısa» 

-> 

General Castries ve kuvvetleri, komünistlere esir düştüler . 
Hastabakıcıdan haber yok 

rından Dr. l\lar den atom me\ · 
zuundaki bir konft>ran~ıa, h'd· 
rojen bombasınııı ~elı~nıesi sa· 
hasında bize "et <;eken bu l.ıom 
ba:an taşı) arak h;.c·inıde uça
ğın me,·cııt o:mamaq keyfiye. 
tidır .. \k i takdırde ha'en me\' 
('llt bombaların bin mı r kud 
ı·cıte :venilel'ini imal etmek 
mümkündür. demı-tir. Bunun· 
la beraber Dr. Mar-den. ne hıd 
rojen, ne de uranyum bomba-

"Öı mckten cııdbe rlu' maktadır Bagdat 'c dığer 'ila~ etlerde 
E1r. F.ıkat brn had selen bıı gen"; ô'ciıdc asken bırlıkler 
kad:ıı· karnnlık bir {'ephedcn 1 tahrik edılmış .' e her ıkı •eh mı. 
evretıııek j ıeıııiyorum. Yeni eylap fclakeııııdrn kurları ına • Assocbtttt Pru! ı-
• ·· k ki h kk d 1 sı için bu\'uk bir faa bete "e~·il j Paı·ıs, 8 - Fran. ız. llaberler 

l'llCTJI &)na arı a 1~ a n mi tır • .Ajan.\ıının resmı \C.Sıka:ardan 
saıı·lkığ~ıı ~u~duğu b.u cııdı e_ mu ş . --0- naklen bildırıldığine i'Ore, Dıen 1 
\ak a, bır . zaman ç n ufukla~! 1 Bıcn Phu Kalesi l\Omutanı Ge· 
kaıart a bı e çok geçmeden bu NATQ'nun neral De Castrie ıle Hanoı'deki 

ının harp ilahı olarak Jmlla
nılabileceklerıne ·h mal Hr· 

tun mem ekC'l er hal.kını 'e • ! mafe\·kı arasındakı on telefon ı 
muhtelif ırkl~rı. b rbı.rıne .)a~ . ''d k' h :mükalemelerinin zapıı ~u :;ekil· 
ı~. tırmak "ib bır \azıfc gordu Napoh e 1 ava de kayıtlara geı;ıni tır: 
ğu nıüşahl'dc olunacaktır.• l\laballı saatle 17 de De Ca&~-

İkinci Türk 
Festivali soııa 

Filnı 
erdi 

Manevralarl 
\n.adolu \ Ja11<1 

Xapoli 8 - NATO te kilatı 
güney ,\-.rupa :ke ımi ha\ıı kuv 

• Htleri kumandanı. Alman~a· 

Jüri, hic. bir filmi derece almag~ a lôyık bulmadı da I.ıınd~ uhl ii le-r nde hulu· 
nan \ınerikan ha\a kuncl e. 

'l'iirk f'ılm Do,ı arı Derncgi ı nun üzı-rine ov cetvelinde fi min rlne mensup lfi tepkılı u~·ağın 
tarafından tertıpleneıı ve bir umumı he)etiııc not \Crilın~,ı ,\viano'ya grimi, oması hase· 
halladanheri Şan Sinenıhı'nd:ı gereken h.ınc boş bırakıımı · ,,a biyle buglin muı:ı a\'H'r mane\· 
dt>vam etmekte olan 11. Türk dece senaryo, reji, fotoğrııt!Jr, ralardan biı'ine başlandığını bıl 
f'i'm Fe ıiva'i dün ı.ona eı·mi • !on ıntizıği Ye kadın \e crk~k ar· dirnıi-t r. 
tir. Son bir hafta zarJ.ında, San· ti tlcrc not Yeri miştir. Aldıkla· Bu maneuanın gayesi. Atlan 
at Juri~ı ii~eleri Dernek tarafın· rı not'arın ortalaması atı \eya tik ha\a kııweılerınin muhare· 
dan Jı'estivale katılmağa layık altıdan yukan tutan a'latkarl.ar be kudretini arttırmak Ye F. 
göru en sekiz film e~retmi~ler· derece alınış sayılacal,;!ardı:. 86 Sabra ıepkıli uçaklarının 
dir Bu sekiz film şun ardı: • ııa Giz i olank veri'en O) ar dun J ku'lanıs e a tikı~ etıni arıtır· 
hallenin :Namu~u·, •Altı Ölü ( Dc\amı Sa: 7 :-iti: 4 ıle) maktadır. 
Vart •Ö iint Saati". •:Salgını, 
·Edi

1 

ile Büdü TıyatrOl'U9. ·Ö -
düren ;;iehır». Ley'ak!ar Altın· 
da• \e ·Bir şehrin llika·ıesı . 

Dün abah )Bpılan ::,ir toplan· 
tıda jiıl'i, bu titınlerin hiç hirini 
derece a'mafa \ayık <;ıormeıni : 
) alnız kı~a bir dokiinıa:::!er olan 
,., uzun film kate~orı:ıine e a
ı.en dahil sayılmayan •Bir Şt>h· 
rin Hikaye~io ni başarılı buldu· 
ğunu i ana karar ,·ermi•tır. Bu-

rie : 
• \'atiyeı !eı•kalade \ahim. Sa· 

\as kan~ık bir .alha at-zedıyor. 
Her tarafta çarpışmalar oluyor. 
:ıonuıı yakla~1ığını his ediyorunı. 

<Deı-amı Sa: 7 Sü: 4 deı 
--0-

Amerika Milli 
Emniyet Konseyi 
Toplandı 

.\ \sOClaf td l'tl'n 

Waship-::ton 8 -"Baskan Ei· VJ:DA <'An - Kandilli Kız Lhe i son ınıf oı:renc ıl~d. dıin 
senhower ile Bir'eşik Amerika· '>aat 15'1c okulda bir \eda ta)ı \ermişlt'rdir. Ça) ntfeli bir Jır 
nın s!yasi strate-jisine veçhe u içerisınde geçmi tir. Kandilli Kız I.i l'si ıneıunları 16 mal ıı 
Yeren liderler bu:: ün 1.5 saat 

1 

~aat lS'te ~ine olmlda toplanacaktır. 
süren olai'!anü~tü bir toplantı -.------·------------------

yapmı ardır. Milli emniyet iki R ın· iJt ' • kon~eyi adı Yerilen bu teşekkül us, g ere vı. 
men;;upları 1,5 ~aat görüşmüş-

lerdir. Hindiçini buhranının e· terke davet edilt;Jı• 
le alındığı 'tahmin edilmekte la 
riir Top'antıyı mü eakip kon-
sey nıı-nsııpları Be~aı Sarayın s· s ı· . d p . ' M k I .... 
arka kapılarından, gazetecilere lf ovyet po ısı e ans ten os ova ya gotu-
".?rünmeden ı;ıkmısiar ve görü rüldü. Tass Churchill'in demer 'nin «mu"saı't» 
şulen'er hakkında har ce heı~ / - 1 

han-::i bir ~er mnıamışıır. karşı/andığ1nı bildiriyor 
Toplantıda E•senho\\ erden 

ba ·ka nıuavini Richard ~ixon 
Dışi 'eri Bakanı Dulles, .'.\tüda· 
faa Bakanı Wil on 'e Genel 
Kurıııııy Ba~kanları karma he· 

1 )·eı· şefi Amiral Radford hazır 
bulunmu•'ardır. 

A !sorlat~d Prtts ı-
1.ondTa 8 - Büyük Bril::n} a ========;:=== 

bugün ıki Soı·yct diplomatını • 
ca us'uğa te~ebbü~ıe suç'andır 
mıs ı e 10 güne kadar memle· 

Ürdün - İsrail 
Hududunda yeni 
Bir hadise 

Anadolu Ajan ı 

-o-l 1 

~ S. Faik Abasıyamk 

keti terketıneJerini istemi~tir 
İngıliz harici) c:.i bu konuda ıe 

1 
rerrııata girişmekten kaçınmı 
b,r Bakanlık özcusıi sadece 
b ir ataşemiliıer mua\ inı \'C 

nzor 
lliıvesi 

Kudüs, 8 - İsrail makamla· 
rından bı dirildığine go.-~ Arap 
mütecavizler, dun Ürdün ova.,ın· 
daki .hnd.utlan İsrail t.opr~_kların ı 
dan ıçenye ~ıımı,, bır koy de· 
posunu kırıp içeriye gıı-mış ve 
diğer bir köy muhafıı arıyl<? a· 
rılarında geçen 15 dakic.ılıı;: ı;ar 

~ ..... -.. .. 
---- Haslaland ı d J;eri ha\'a ata~esı olan So\•yct 

sefareti mensuplarının. ca us 
luk faalb etlerine ':!irisme) e ça 
lı mak sure:b le. dip'omatik ı 
!atlarının kendi'erinc bah~etti. 
ği me\•k • su ;~ıim:ıl ettiklerini 

'*SAH' A T S A Y r A S ı 

'*'HAFTANıN TA RiHi 

*EV. IADJN. MO D A 

* HOf MEN O 

t~~t~<U~,ıı~ha. o~~ı·aıc lo· 
~'oıq"lll• ı.~i llıl aya ko

~ !.\ '"' tıİeı~ttlcet llete tc • 
~ ~11 >a:'ttııı lltı. if . ~<ıkt a ı 
~'~' tllet f~ızı tabat 

' ' Doğdu • pışmadan sonra ~eri un~l:ürtüı· 

'l'ehsürle haber a1dığımıı.a 
göre, geçen ) ıl kendisine Mark 
Twain cemi:, etinin fahrı uye lğl 
tc' cih edilen degerli hika) ec.· 
miz Saıt Faık .\bası) anık, ~nJ 
olarak ağıından kan bo;ıanma:.ı 
netice inde, dün Şişlideki !ıI:ır· 
mara k'iniğine katdırılmıs " 
tedavi altına alınmıştır. 

Ö) lemi;tir. 
:.'\Jo koıa·~ a ı::ötürüıen polh 
Londra 8 (. ·aren) - O\'-.ct 

Ru~yanın t'nnsadakı <MVD> 
gizli polis teskilatı ~efi Volokl· 
tin birdenbire Moskovaya gotU 
rülmu tür. 

* TARZAN 

llıL btt )(, lltillı lll !U fay· 
l ı.;~rıı. ~ l~ııa ab.cınıar ne 
'ı.\"!llı oı ı.. . ıle "' 
~bi lıı111ııı;. ... ınahdır"ı111~-
lıt,i~taıı .. 11111.11 • ~ıı-
~ "lft llQIC), ld• 

a.: 'l S a et· 
il:' de) 

lia111ır1 Maha'1dmhdea 
İmür, 8 - Bayındırlı Meh

nıet Zeytincl'nin e~i Sen er Zey 
linci buıün ~ehrimiz Çocuk hu 
tanesinde ikisi erkek, biri kıs 
o'mak üzere üçüz: çoc:.ık dünya· 
ra getirmi~tir. Çocukla.· \'e an· 
nele.ri sıbbattedir. Çocuk.arın 
bakımlanna hastanede de' am 
tdilccektır. 

mü5lerdir. Hiç bir zayiat kayde
di!memistil'. Görülen iz'erden 
miltecavb:'erin Ürdıin hududun· 
dan geldiği anlaşılmıştır. l\lüt .... 
~vizier Afilin kö,·üne ;ireme-
miElerse de Dega~~a Bet'lt b.r 
~poyu kırmışlardır. 
Diğer taraftan çar~mba Eece· 

ııl Kudus • Telaviv ) o 'unda. bir 
Israı! askerı otomobiline taan-uz. LAU; BAHÇE. İ - Tonkanı S..ra~ı bahccsınde me,danan ı;eti· 

<Deunu ~a: i Su: 6 da) ı i len lı1le bah~esi dun ı>a.ıt 1 i de tiıı·cn ıle açılmı!itıı. 

Sait Faik'in hastalığı hcr.üı 
kesin olarak teshis edilememek· 
le beraber yemek borusu kana
masından mustarip o,duğu sanı). 
maktadıl'. Dun kcndısine 400 
"ram kan \el'ı'mi tir. Deger i 
h;.:.ayecimizc acı! ~ifalar oı:erız.. 

Cenevrede bulunan SoVYet 
Rus~ anın Paris büyük elç si V'· 
oogradov'a bundan iki ~ün ev 
\el bir mesaj \ermi~'erdi. Bu 
me,,aj. re mi bir toplantı sıra· 

<Deı amı Sa: i Sü; Z de> 

* ED ı- IU O U 

* SPOR 

* Si N EM A 

• M ERA ll: L I Y A ZI LAR 

Müvezziinizden 
isteyiniz 
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1 iKTiBASLAR 1 ---
Asyalı gözü ile 

19 Mayıs bayramının programı 
f esbif edi di 

Koyundaki Y1!~" 
S t t Hindiçlni'dt ~~ııı, ııı 

Cenevre konferansı ovye no asma tarafından ıllJCll IJ 
heri ınuhasarn ~ uı.ııt t 

C · ı ı • . k ıc ı l ııtr 

1 
Ye ilköy Meteoroloji iı.!as . evap ven ~I . Bı~~ı~~~ ~ıid3f~ıı~~ .......................... . •.....•..•....••.•.••••. 

• • • • . 
• . • • • : . . . . 

Pakistan, Hindistan ve Seylôn' da yaptığı tetkik seya
hatinden henüz dönmüş olan «Kemsley» Yazı Sendi
kası'mn Dış Haberler Müdürü lain Lang'ın dik-

• . 
• . . • . . . . . . . . . 

BUyük kurt~rıcı Ebedi Şef AlatUrk'un Türk· '\atan ''c is
tiklAllni kurtarr.ınk üz re ~c:m unda Anadolu topraklarına av k 
bastığının 35 inci yıltlonjmu olan Hl l'lta~ ıs Grnçlik ve Spor 
ba) ramı ~ urtta iv C;:'l'rr e kutlanacaktır . 

Şehrimizde 19 !l!ayıs ta) r:ımı gosterıleri, l\hthatpa~a 'r 
Frnrrbahçe Stad'arında yapılacaktır. fstanbulJuhırın go trrı rrc 
karş, du duğu alaka n zarı el k ate a ınarıık hu ene ::o trrı er 
17 ve 111 l'lla\ıs•a olrn k iizcrc iki drCa tekrarlanacaklır. Gostc· 

t h . 1 • • • llıı•usı Mut-•hlrımtzdf" De Ca trie ile ııo ,~ ~ 
l onıınıın a mın erıne gorc Ankara, 8 - Tilrklye • Pakis· '·I J0.000 mudafılıı 
hugıin şehrimiL \C durında " 
ha\a umumi r.tle bulutlu \C lan paktı munascbetıvle Hu•ya- meçhul. aıı bir f 
az bir ihtimalle ara ıra nıe,.. nın bu paktı pro csto mahıye· Bu \ ,ada ol ı:ozlC 

tinde \ erdiı<ı nota~ a dü:ı h.ıku· ş· ıı birıır. da ,, 
1ii harir l agı~lı ı:r.cı>rrkt ir. b ınıc , a ,. 

mctimız tarafından Cl.'\'a.o 'erıl- A ı·rıın~a .. 
Huzgarlar batı, kuıry batı ı· 'rupa~a . 
· ı · d t k mı ır. 1 llm' 1rıı . 

• • . : .•....................... 
c ene\rC konft'ransı açı'dtktan 

iki gun sonra llındı~tan. 
Pakıstan, Sey an, Bırmanya ve 
Endonez~a nın B:ı \el>ı !e,.·, 
A la ıları alakadar <'den mUs
terck mc ele eri miızakcrc et· 
mck üzere Ko'ombo'da top an· 
mış:lardır. Bu toplantının gün 
demi açıklanrnamı olmakla 
beraber. Guney Doğu Asyada 
Komunızmc kar ı ·Müttehit 
Cephe• kuru ma ına matuf Dul 
'cş'ın p anı ile Batılı Dev' elle
rın Cenevre konferansında ta· 
kıp ettıkleri sı) aset hiç şüphe
siz ehemmiyetı haiz. mJş:terck 
mesele~ i tcşki' edecektir. 

Hındıstan Başkanı Nchru, 
D.ıl es'in tcKlıflcri hususunda
ki \ehım crınl ve hoş:nut uz.'u· 
ğunu açıkl:ımı5 bu unmakta
d r. Fakat :Nl'hru, tamir edil
mez hale ge rn Hindı tanın dış 
sı) .ısctını di.ıze tm"k iç!n bir 
imktin veren Dul es'c mfitcş:?k· 
kır o'ma ıdır. Pakis·an geçen 
ııy Amcrıka ile a 'keri yardım 
bahsındc uzlastığı zaına:ı. Del· 
hınln Batılı dev et' .r!e komu
nıst mem'eket er ara~ında bt· 
taraf bır bolgcnin te ısıne ma· 
tuf hub ası sona erdi. Bundan 
iki hafta evvel Nehrunuıı fı· 
kirlerıne ıtimat etli i en ) a· 
kın me ai arkada~laTından biri 
şu ltırafta bu undu: 

·Bulun Umıt crımiz bo a çık 
tı. Fakat )O umuzu tlc~ı.ştırmı· 
yeceğız. • dcğıştıremcyiz•. Şım 
di Nehru'nun yapacağı şey 
tutluğu ;,o'a metanetle devanı 
etmek \'e iz.lnde yuruye,n kom· 
şu devletlere guvenmck olacak 
tır. 

kate ~ayan yazısı 

udi Arııbistan Kr:ı''an büyük 
teuhuraıra kıır~ılanmıştır. 

Arap de\ etleri ite Batı P:ı
ki tıın arasında farazi bir ba· 
ğ n hakıkatı ne olursa olsun, 
ou faraz.b e Doğu P:ı:.:shrı için 
:.mam n ha)a •dlr 7ir.1 Do~u 
:•a ·i<-tan r.Jfusun ,,•u.~ııı1an 
faz'asına s.ıı'.tp o'up m~..,.rkc· 
tın en l J~ meli termı;ı~,ı olıı:ı 
.jut• ıl inhısarında u:.ı •ndı.r
•l'a'itucı.r. 

Arap " Faı;s kültüm ile o· 
'an rabıtanın nıuhafaza edil•Ji· 
ği Batı Pencap da ·:e lılogol 

şehri olan Lahore'da bile M1 a
tı ık fikri çok kuvvetlidır. ıBu 
husus geçen ay Batı Pcncııp'm 
baskentinde toplıınan İngiliz 
Mılletler camiasının gayri rcs· 
mi konferan ınıı iştırak eden 
de egelere tekin edılmlşti. 

Bu konferans Pakistan DW 
işleri Vekılı Zafırul ah Han'ın 
~a) anı dıkkat bır nutku l'.e so
ıııı rrdi. Bu nutuk gerek uzun· 
'uğu ve sert isanı ve gerekse 
İngiliz Mı kllrr camiası müna· 
sebetlerlne u tünkörü temas et 
mesı bakımından şayanı dikkat 
tı. 

1-'rans•zların Tunus, Fas ve 
llındiçınide takip ettık'erl sı
) asetlerinı \e Hollandanın En 
donezyadııki hareket:ni şiddet· 
le tenkıd eden Zafiru'lah ifan. 
başka bir de\ lete tubi olmak 
keyfiyeti i e Komlini•t yardı
mından elde edi ecek fstik Al a
rasında bir tcrcıh ) apma şıkkı 
ile karşılaşan herhangi b r As 
>alı mil etin, riski ne olursa ol 
sun komüni t )ardımını kııbu! 
edeceğini beyan etmiştir. 

. • . . 
• •••••••••••••••••••••••• t 

ka l\'rhru, •Dünya Sulbü. 
• l\lü trmlekccı ik. 'c emsa i 
gıbi bahıslerı rnühım bır ınr:>c· 
le ha ıne getırcn dığcr ) er'<·r· 
deki konıünıst erin elinden ını
sirativi a'nıı~tır. 

Sey anda c komlin er ge 
rck Stalinlstler \C Trorkı t c · 
arasındakı hizıplcşnı-. ile lf al 

1 

etmekte Ve gerek e Sc~ a:ı 1 a· 
rın fıtri oku gıın ığı ıl" kon
trol altında bulunma'ctadıı· B'r 
manyada çok cıddl ltoT.iınıst 
dertleri o mustur. F' 11< : nir
manya'ılar şimdı kcn•li kun et 
'eri ve kcndı tarz arı ita b•ı:ıa 
bertaraf ettiklcrınc iı• rnıııkta 
dırlar. lifi 1 Çın m ıteCJ'ilılerı
ni kendi toprak arınd n :ıtmıık 
maksadıyle kıtalar göndE>rmck 
zorunda ka an bu meınlek" , 
Çin komünıstlerine kar ı o;duk 
ça dostane his er ta,ımakta· 
dır. 

A syanın dunımu hakkında 
herhangı bir tcnkıc11i tah

'il ) apmadım Fak t bir kaç 
hafla üren se~ahatım e nasın· 
ela. Hindistanlı, P:ı 15tanlı, Sey 
!anlı, AHupalı, Amcrıka'ı Ve· 
kil erden, Büyük E çılerden 
sokakta rastladığım insan':ıra 
kadar yaptığım görü~meler es
nasında bıınıı arzcclilrn duru· 
mu o'duğu gibi kaleme a'dım. 
Bundan çıkardığım netice ~u
d ur: 

!\'ebru Ko'ombo konferan
sında, D~l'es \'e) a Cfıou En 
Lay'ın Cenene knnft•nn~ında 
elde rdcceı:ınden çok d:ıh:ı hU· 
~uk bir memnuni}~t du)ac:ık· 
tır. G.)J. 

)·on erı~ı en or a U\'Hllr. D ş hicri Bakanlığınra ha71r· . • 'deki ı.a fr' 
r.s~cektır. lfa\'a ;r~~lıf.ını!!l anan cevabi notamız ewe'kı 1 ku~~~~lçl~~~ır .111aıı ~ı,b ~;• 
muhlm hlr değlşıklır: olma- 1 ı;un Sov)et er Bır lğı hiıkümeti· na~Hklli Lanı ıb. •Jllld'~ıA 

rı er 17 \C 19 'I :;ı :. rıh crındE' sahalı <aat lO'da baş!a)acak \e 
İstanbul r:ıd)osıı i'r de ııak en ya)ın anacaktır. 

~ aı·aktır. 1 ne te\·dı' cdı'lnıek li•erc l\loskova l • ıv .• " meclisi torıan 1 pıen 1 ı Dii~kii sühunet hami 23. büyuk e çılıl:ine bildırilmiştlr. kiir•üle cılmor .. ıııı b ~ 
ıı~gıır.• ,ı.4 dcrecelrr :ıraı.ında İlgı ılerın bi'dırdığıne gore Phu'nun düşttığıı 'ğ rrll' 
geçıııış.ır. cevabi notamızda, Sovycller ta· bir tee siirle ıcbll bil'b' ı .. 

Teknik Universile 
Rektörü, haff a . 
kinde seçilecek 
Tekn'k Ünivers te Rek örü 

Prof. ,\hmct Ozrlin Sıvastan 
millet\ekill eç mcs• ·ık bo a· 
lan rektBrluk ıçin önümüzdckı 
hahı )eni scçını yapılacaktır. 
Dığcr taraftan Tckn k Uni· 

ver ite Sena:o~u }arın yapacat!ı 
toplantı ile son defa PTof. b· 
z.clın başkan ğında bırle miş o· 
!araktır. 

Prof Özel bu toplantıda re;· 
tör uk en · tıfa cdecckur. Ayrı 
eıı toplantının g!indemınrlc :'ıh 
marlık Fakülte · tarafından 
teklıf edilen Doç. Kemali Söy
lemczoğ•unıın profesörllığli me 
sc'c i de bulunmaktadır. 

- rafından 11erl sürülen Ortadoğu· HaŞ'\ ekilin ıasıısıar •' 

Ku .. ÇU" k h b 1 nun guvenli~ının bozulacağına I ılrn sonrıı ıncbt1311 ır. a er er dair iddıalar rcddo un makta ve kalkarak kahraıtl ııcıl tdb 
............... ....- - ------· bu paktın hiç bır zaman tccavti· ıeriıı 1ıfltırasını trıst ııı * Erleblyat FnkUlteat Mezunları z.i bir maksat gütmedığı be irttl· l:.ır. J'akat J.;onıll 1D,·of)ır,..1' Cenılye ı, cmekl ~ e ayrUan Ord. Prof. ı t d ı ıkıtl ı il" 
Dr Mu tara uıp orunç ıçın bir meı\ e ır. ı !ar avıığıı ka ~en j?. 

1 
eJn yapma)a ıcarar vermiştir. Genelkurmay'da tay:n Akibetl bili~lllbl'Pcl )t' 

14 marıa cumn etınU aaat ıa da ı miıclafiiıı Jırlkı ıarı~M ı l 
Kadıköyde otuTan Kfımıl i'c wu Emtnonu Hatlı:cvlnde )'llpıJac.ııK Ankara. 8 (.\.A.) - Bırincl ız. değildir. arıı f•~ 

ark,ıdıışı lıüney. kah\'ede o~un oıan M. Şekıp run; sunune proıe-ı Ordu Mufettışliği veka ctıı"' la· ı . d ,·ardır· )ıtP 
ovnarlarkrn aralarıncla müna. 

10:1nT~>~~;.ın/•~:!~~Y~~~ı·:~·ı~;1 yin edi'en Kor!!en.rral .isma.i! ~~~~~~1' ~ud~rfİ~t' 1J'f'~~ 
kaşa çıkmış \e kavgaya tutuş. otduı;u gibi bu :vıı da ıo m•>ıa ç"ar Hakkı Tunabo~ u dan ınhıl1l )erli oımadı!i.ı bir ftV 
mu !ardır. İk• arkadaş dövU· tiomba gt.nü için bUyük bl.r tıııo eden Genel Kurmay Ba5kan ı~ı ı rlakl generalin ı;t r. 
Şurlerkcn kah\cnin bahtes nde hazırlam~ktacıır Cumhur->:s,k1.ı.ı Cc Harek:ıt Başkanlığına, Tı.imge· oldıığıı muhakka .... ııaf1111 

ili BaJBrın hlmayelerlnel! otan ba· 1 S l'h C k • t · i ı il» 
ki havuz.a duşmüşlerdır. DUşme ıo Ankarada Operaaı aaıonıarında ve:ı nera a ı 0 un un ayın nutün bu frıı 1 0ıııt 
nctıccs'ndc muhtelif yerlerin- ter.ektir yliksek tasdike ıktiran etmiştir. kısmı ve~a hrıı ~oJ 
den ~ara!, nan Karnı! i'c Güney * T M T. Fccıera.yonu 'lcKı..I" 0 C:ehirde sag'" lık kontrolleri ... ~~' ~t 

~ kı.lu T'lebe CemlycUnln o.!~A"lı.st '/ nır. •ı;indt fi,. 
harnzdıın çıkaıılarak tedavi ai ko~r•ıt bu;:üıı ıaat P da oı.uı ııa- Rcledl\'e sağlı'o işleri mudUr ı·rama mecl~ 50ıdt 
tına a ınmışlardır. ıonıannda apu"·aktır. IUAü ekıplerl tarafından nisan ni•t mebıısJilr a _.µr' 

1 * Şehir cltarı ile kau " k le· b .. lise erarası edebiyat re dttııen ataçtarın ıu anmaıannı ayı içinde kontrol ediien fırın· ımdırtar. 0ıı.ıı• rl 
temin mık dl>ıc btr '\razö atın· lar ve bekAr oda'arında "Ôril· !'iijzde rransıt .<~' .ıı<J , • oJaıt .... ~r·· 
muı ıcın VlllyeL zıraat l'.ıdUrJJ· :en ı;ayri sıhhi haller g'dCTil- aynı kandan 

11 
bJI" 

Ga'ala~aray lisesi konfcran$ ıtunce ı.eşebbüıe gtr!4Um•,ı.r. Aıa- mıc, bu arada 8 kahve. 318 ca· hAtırasını teb~·ı. 
1 

/ 
ZÖ bu il)' içinde E&Un ıılınlca-< Hl ~ 1 fil I .f 

salonunda dun sııat 15 de !ısa haziranda kutbnılma~a ba .ıına ak- nıi. 230 koğuş, koridor tathıra· istirak eder t uıı ~ " 
lcraTası b r Edebı~at günü ter 1 tır. ıa tAbl ıuıulmuş. 34 kuyu. 76 Bu hadice, J;ofll ııcıı$ I 

. 
iki kavgacı r . 
itişirken 

Havuza düştü 

günü 

tip edilm Ştir. * Karagümrük Derv~ıı ıokı:. n· çöplük. 3i!J çon kutusu, 2243 demek oıdul!u~Uıt· ,., ,-;' 
C 1 E kB t b 

dr. oturan ŞerUenln dünyayı. gelen ktaıı , . .l1f ı 
kesim • nm ıca, rrn · y, stan ul çocutu JBrım uat aonra bl..:.tı t·tt he'ak. öldUrlicü ilaçlarla pulve ta\a koymaF an•ııılll ~lll'', 

Kız. Galata arny. Atatürk, Ka· ceaccıı muayene eden octcdıy2 drık· rlz.e edılmiştir. Felfl oben r cıı iıı.ıo ~ 

Mezbahada bir aylık 

Xi an ayı içinde Mezbahada 1 bata~. Şlşlı Terakki, DarUş.,afaka toru ölümü fi.lpheıı gördtıtıaıı ırn Bir gencimizin B. Milletler İtalyanım• •. ·~ ıırrfıı r 
17630 karaman 576 dafılıç, !J201 ka \ r İstanbul Erkek liselcriy Morga kaldırtmıour. dh.·en koınuııtı~·tcdir11r,;,, ' . * Hukukçular ve Adli Tııblplı:.rln T k'I- d k" b ,, ... • kıvırcık. 60969 sut kuz.u u. 6686 le \111crıkan Kız \'C Erkek Kol lşUrlk ettıklcrt ilmi toıı.ııntı ıı.ı n eş 1 atın a 1 aşarısı ıılan 50\ll'tn f!C 
ökUz krsılm:ştir. Karaman ıop lcılerının kaııldıklıırı bu glinde lklncıaı 12 mayıa çar,ııınb.ı gunu 11cı 18 :\Iart 1!153 ııırihli sayımız. Jar "" Fran~ıt· dd~ 
tan 173-265, dağlıç 235-250' öt: rene !er krndl şıır ve hıkayc ıı Tıp Mtlc&licacaınde 1:ıpı!ac11k •r. da 0 zamanki 1\e\\ York muh ne tnglllı:dirl~ırr. ıı'ııtı :~ f 
k . 1 • b• l k d I • k * Emlrıı;ln lakelcaı ile c11mt ve çı ' a I 1 r u • ıvırcık 100-:-2!8· sUt kuzw u er nı zza en ı crı o umuş narlı meydan onündt.kt yol çok 1 birim z SaTa Ertuğrul, Taki nıiinlstt r c: ııırtt r <' 
130-288, okUz ıO-l!lO kuru: lardır. dar oldut ndan grolşletllme1l ıçııı .\ndr adis ııdlı bir Türk vatan· ı rlia ettlklerı J1\ )"'~ti ,.t 
arasında sa ılmıştır. Fırın önlerinde yankesici· Iıtanbul Dclfdlyuınce bir p.An ha- dacın•n Blrlecmi'i l\l•llet er Bn rolık ha ırtarduJııııJı• 

, l "dd t f d d zırtanmıştır. Yalandı. ba !anacak in ' .. . Ru hÖ'le ol tlt o 
ıı}n mu c zarın a a et l'k tt f&at 600 bin ııraya maıoıacaktır. ~ın tudurı• c•f~t•"I" Ktıreve ' ·ııi§C eti 

\ c b !ık kurumu taTafınd n 1 ar 1 --o- hareket ettiğini bildirmişti. Ta karıda ki ha "1ıt ıtı 
1603 baş koyun kesilmiştir. Ramazan .munasebC'iyle kala k Andrıaclıs l\ore'de bır \il· kere daha tet;rııcr· ~ I 

balık olan fıTınların kapıla· Türkiye Milli Gençlik Tec:.. d f 1 k ld k • .. örf' bazı de'' 1'•11 
Bir katil dôvası bitti 7 an . az a. ·a 1 tan son1·cı, B r "' ' hfılİ ~01 Dul!es'ın .11ıuttehit Crphe 

plAnın dığer biltUn .·eçhc eri, 
Asyalılar için düşuncelerın ve 
hissiyatın Batı hfıkirnıyctinden 
kurtulma mevzuunda teksıf e· 
dıldiği bö geye muauam Batı
lı si'.fıhlı kuwetıcrin :ıvde'i de 
mek olacağı kanaati ılc kar:ın· 
hkta kalacaktır. Miişterek bir 
Asyalı şuuru ıle ..st hın etmek, 
Endoncz.ya ile Gujerati ara· 
ısında ve Pathnn i c Sinha ese 
arasındaki byttı;l-Jle kadar kuv
\etli o'acağını -tahkik elmck 
ko ay olabilir. fakat •Asyalı· 
lık», psikolojik bir hnkikattır 
ve bu hususu hesaba katmayan 
herhangi bir tahmın yanlı~tır. 

E ndonczyada ·Polis Harcke-ı r 1 
• ti. cereyan ettiği ve Pa-

kistanın Hol'anda uçak'arına ijl m~w~ ~ ij Bir miiddct en-el, 'T'opkapı 
Maltrpc5'nde Emim bıçakla Bl 
dlirmekten sanık Cemal. Hüse 
yin ve 1\Tehmcd n 111 Uncü a· 
ğıreeza mahkemr~·nde devam 
eden muhakemeleri dtin sona 
C'l'miı;tir. Sanıklardan Htiseyln 
12 yıl. Cema1 l 5 a) hap e nıah 
kum olmu l;ırdır. Mchmedln 

rında c .. reyan rdcn yankesir'- - kil6tı yönetim kurulu Jecmış Mılleller Genel Sekre. nlmıl niçin ı,ııı .r 
1 k hiidtselcri çoğalmıştır. Ka ter'iği tarafından Cenevre Kon r.tmezıer ,·c 

31
., "' 

dıköy Sıj>i!Jtltıçc me caddesin· toplandı fcranrnnı takıbe memur edıl· rında besır.rlt~fdirlllr~ 
deki 69 numaralı fırından pide miştlr. nıına akıl er y<.J 

Karaçiyi kapadığı sıralarda bir 11 1 
Ho.landalı dip!omata araları~- •ı , .. \ 1 Türkiye Mılli Gençlik Teşki tur S" a an :\luhtar Bakmazoğ'unun Birka,. gUn ev\'el sona eren den guç • G ,. 
da geçen muhavereye temas a t ~ 
Zafiru'lah Han şöyle demişti:-: ~-.. .. ._.., ...... .._...,...,.,. 

Jdıı jOnetim kurulu dıin saat "' d rı ' 
cebinden 325 lirası çahnmıştır. 18 de teşkilAun Beyo~iundaki konferans devamınca Taki An· Sa " .. ,.,.\1-6 .• ı 
Muhtarı çarpan abıka'ı yanke· dreadis'in hazırladıır.ı ingtlizce o~· .,...,.~ İ" " y · · B merkezinde toplanmıctır. e; ~s:o ... 

Nehru, Nisanın ikisinde atom 
bombaları trcrübclerlnln 

durdurulmasını talep etliği u· 
man, bu tecrübelerin daima As 
yaya yakın bir yerde yapıldığı 
mUta'fıa ında bulunmuştu. 

Hindistan Başvckı ınln beya
natında geçen bu cUmle, mcm· 
tekelinde intl~ar eden biltün 
gazetelerde yer almış ve bu, 
gazetelerin siyasi icma !erinde 
tebarüz ettirt'miştı. Amerika 
ve İngiltere Asya şehirlerini 
harcanab'lir telakki el-
iklerindcn dolayı atom 
bombalarının Hiroşima ve 
Nagazaki'Yc atı'dığına ve atom 
bombasının Alman~ aya karşı 
asla kullanı may acağına ınan 
mayan bir Hintli bu mak tok 
mrdur. 

aSiıe ne yaptık diy.e soran 
Hol andalı diplomata, /.s)·:ıda 
hcrhangı bir mi\lete tıe y:ıpı
.lırsa bu lıepimize y:ıpJlmıs de-
me~ır. Cc ·abını verdim ' 1 
Asyaiı ık mefhumu hariç. 

Kolombo Konferansında yer 
a'an devletlerden hiç hil'l, Bı
tı'ı devletlerin komUnl·t tehdi
dinin ehemmiyet taşıdığı yolun 
daki }lis,~ine i5tirak etmemekte 

1 
dir. Pakislana yapılacak Ame· 
rıka.n a keri yardımı mevzuıın 
dııa~rY,t\H üm Pakistan Bas
'ekıh ı.ıoliammed Ali. Pakista
nın komtinist tecavüzüne karsı 
değil fakat herhangi bir teca· 
'üze karşı savunmasını kuv· 
vct'endirmek gayesinde olduğu 
nu tasrih etti. Karoçi'de bulu· 
nan herhangi bir resmi şahsi· 
yet veya vekil Çinden gelrcek 
teh'ikcyc dair en ufuk bir ra· 
hatsız ık hissetmemektedir. Ka 
raçi hükQmeti gibi. Pcklnı: hU 
kQmrti de zirai bir muhitte sı
nai bir s.stcm yaratmak :nese· 
le ılc uğraştığından K:ıraçide 
Çine kıırşı b r yakınlık mevcut 
tur. 

* 
Komünizmin henüz teşkilat· 

H
Alen Paki ta~ As)aya arka· lanmış bir kuvvet halıne 
sını çevırerek Qrtadoğu· ge memis olması Pakistanın ha 

nun dost uğunu ve yardımını rıcl komünist tazyiki hususun· 
aramaktadır. daki gorUşunc tesir etmekle· 

Türkiye ile Pakistan arasın- dlr. Hindislanda uyı:unsuz.ca 
da askeri iktısadi 'c kültilrel ~apı an komünist lide!'li~~· par 
liır pakt imzalanmış ve Pakis~ tinin ~lr za~a~lardakı nufuzu· 
tanı ziyaret eden Irak ve Su· nu iza e etmıştır. Bundan baş· 
--~.....:.~.~~~~-~~-~ 

Türk-iş. Federal-iş ihtilôfı 1 Üniversiteler 
Karabük demır çel k sanayii 

İ$Ç lerl sendika ı TuTk·İse üye Kanunu 
olmak iç n talepte bulunmcş-

tur. 1 k 
Demlryoliarı camiasında v~ki Deg"' 'ı<tı" r"ı ece 

olan bazı ayrı ıklarla Zongul· 'f 
dak Maden İşçılcri Sendı~asının Anadolu AJano 
çekimser durumu TUrk·lş'i ya· . . . 
kından il~ilend'rmektedir. Ankara 8 - .Mılll F.ğıum Ba· 

D·ır. t !t n Dem'ryolları kanlığınca teşekkül eden b'r ~o
ıber a'l'a a • i · · 1 k unu uze 1 . S dıkaları fcderasy onun- m S:> on unıversıte er an 

d 
çı en b 1 F'ederal • 1~ rınde tetkıklere baslamıştır. Bu 

an a~rı u unan •' t'" ki d k un ak ·:ık T k i ,. h l • r tetkik yolun tc "'. er sonun a anun ~ 
ur - S ~n .1 t 8 1 z bırak· tarafları tesbıt edilecek, bu a· 

dakı tekl ınl ecvapsı d ıerri edem yen asistan ve 
mışur. Bu durum . karşısında ı ~~ç=ntlcrc )eniden baıı haklar 
TUrk~b .• onüm~zdekı gü~lerde, tanınacaktır. Kanunun üzerinde 
Demıryolları sçı!CT ne rn t~- 1 ~an komisyon şimdilik b'r 
sekkü ler'ne h tap ede~ b r ~: ı;r haz.ırlıyacaktır. Bu 'l'apo
teb~iğ yayınlamayı dUşünmek· ru~ herhangi bir şekilde mer'i 
tedır. kanuna mile ir tarafı olmaya-

Sag"' lık Memurları Derne· cağt bildirilnıckte~ir: ön.ü~tiı~c 
k aY içerisinde Mı Ilı Eğıtım \ e 

ğinin yıllık kongresi kflleti riyasetinde top:ıınacak o· 
lan OnhCTslıe rektör ve dekan 
ları bu rapor üz.erinde gorUşc
ceklcrdir. Rapor. b r üst komis 
;>onoa tekfımül ettirildikten son 
ra e~ lıil ayı içeris•nde toplana 
cak olan Üniversitelerarası ku· 
ru'da son şeklini alacak ve 
muhtemelen bir tasarı halinde 
Meclisin önümüzdeki toplantı 
yılına yetiştirilecektir. 

Sağlık :Memurları Derneğ·· 
nln yıllık kon resi dün saat 
15 de İstanbul Tab'p er B rli
ğı sa'onunda yapılmıştır. 

Kongre başkanlığına Opera· 
tör Dr Cemil Ş. Ba) durun se· 
ç ime ınden sonra idare heyeti 
faalıyet raporu okunmuş ve 
tenk'dlere geçılmlştır. Faaliyet 
'e muhasebe raporlarının ıb
rasını milteaklp d;ıcklcr fas
lında üyeler ore~ml da re erde 
çalışan sağlık memur arına da 
muayenehane açma imkAnının 
tanınmasını, kaçak enjcksıyon 

) apan meslek hıTsızı eczacı kal 
faları ile mücadeleye hız veril 
mcsini ve cemiyet faaliyetleri· 
n ., arttırılmasını isteml~ler
d'r. 

Sedd Ulbahir· 
den bir sa~la 

sıcılcrden urhanctt'n ) akalan .. radyo programları Amerika'da • •ıııl.t o 
mı~tır. Teşkilat genel baskanı Dr. alAka ılP. dınlenm·<tlr. İki )il Halk par!~~ tı3sıl 

lık !;;ıali) et hakkında ııah l / " 
Muammer Karaca Atina Erdoğan l\teto, bir buçuk oy- 'ı; nde BirJecmı~ Mılletler Basın taraftarları 10 • j 

d d 
e m' ir. Servisinde krndını sevdiren ve nu~ .. oısuıı ııJıt .,cf 

39 'ıı en el bugiin, 9 ·la) ıs ra yosun a b~ rı. kazanan ~enç ba n mü nundn ~ ~v. 
ı nı-.: ı'e .Scılcliilbahir'de B' Jı f d ! i \' • t )one m kurulu b'tl Un çalış d li 1 l b k d l • 1v; ., ~ ıı ır ıı a an ıer unanıs an matarına devam ederek c. lL .ur nu 1C aı esın le rı e e- ar.... 1',ı "1 0 

bir ~'Ok dost ve dü man kı· Curnhuri~ct rcfıkimiz 20 uncu da bulunan l\!uammer Karaca P. gençlik kolhlrının yazılı tniı r z'.. •• • ı.~Dw 
talarını erilrn kanlı bir sa- ya:ilnı tamamlayarak 30 yaşına bugUn saııt 13 30 da Ati na rad raeaatıarı ile Milli Tesaniıt ltlr t Buyuk bır yabancı petrol lk' aıctccİ l'f1Cl 1

' 
11 va, ba lamı tı. ncniıdrn, ka basmıştır. Tebrik \'C j eni başa· vocunda bir konuşma yapacak 1 · k ı 9 frl" 

• t 'J'!ı ·uruıta) ında takip . cdıle- grupuna petrol araı:tırma • kl rl ' ·1 >J 
raclan \e ha\ adan ~agan çc· rılar temenni edenz.. ır. çek hareket tarzının tayını me •• . . ı- • Ne~re.ttı .c bll~ııı: ! ,-e 
lik yağmuru Türk siperleri· • 5eleslni gcirüşccektır. musaadesı verılmış yan ıkudar vl cab •t 1 
ni bir toprak yıgını haline GARANTi BANKASI kiımeıin mAne. dlsS >' • , 
getirmi ıi. İlk art:ı hiiuıma Metruk bir otomobilde bulunuyor kir ettiklerı ıd rnt ıJ\e 
kalkan dii man tuhurları. ise G h ft R 1 o h ğ :mabkC s•ll erkek cesedi bulund eçen a a, oya utc / a ıreeza ıesi ,., 
bu harap toprağın iiıerinde M ç k'I' . d u Shell Grupunun petrol aractır ·Zaman• gaıeun ,e ı'•"' 

k .. . 1 k T .• k 31 ayıs e ı ıc:.ın e I " k .,v-artı sungıi eyefr. . ur. ya· :s Evvelki ı:ıeee Üsküdar Fıstık m~ mu aadesı. !çın . htikti~ete ret Sa~a Coaş t f:lıIJleC :ıı 
ralılarındnn baska kimse bu- ağacı Kuruçecme mevkiinrleki 

1 

ıpilracaat ettıl!ı bıldırılmı~d. 1 mfidüru R ! orı• ı:•P 
lamamısıardı. Rlr nn1a n.in- terkedıirnlş otomobıl karoseri 9Arendiğ mize göre bu sabah, 1 kemeleri dlin ssetl!! ııt 
ci hatla kadar ilerleıliler. Fa 1 kiıiye içinde 27 yaş arında bir erkek lşletmeler Vekaletı bu müsaa· ı nıklaTın l er ...,01,etr (f 
kat tıım bu sırada 21 inci • - d . . t' 4 dn eu• r• 

1 L L A. 
cesedi bulunmucıur. Cesedin,. eyı vermış ır. er ay :ıca /~ 

Tiirk alayının kahranı:ınları bir müddeıtenbe;i bu metruk 0 ı Bu araş(ırma müsaadesini , de kalmalarına ' 
tarafından karjılandılar. Y~· tonıobll içinde yattıllı tahmin dunyanın e.n. büyiık petrol grup tir. ..._ 1f 1 
ni bir sna" başl:ımı tı. •Al- lar nda b r n e k' ıI ~ ., ed len bir işçiye ait olması muh 1 '· n .. 1 1 e " rme e cum· ,--T • p 9~ ıah ı\ll:ıha sadaları giikıerr. ı ve 100 kişiye temeld r. Cesedi muayene eden hurı)et hukOmctl. yeni Petrol ı r-. \'IS 1 l 
'ilk elivorclu. Boml>a ve siin adlt tabip kalb sektesinden öl Kanununun hUk. Umlcrine te\'fı 9 l\Jı\ ~j\ft 1ıı~ ; g. il her. iki tıırar saflarında k l k t d p 1 r~·· ıt .. 1 

T 1 N L 
ııOğUnli tesbit etmiş ve defn'ne an .. ~e~ e e ımız e etro .. : 31 ....... ıs' ,~ 

derin ho,luklar açarken. \'a· ruhsat vermiştir. Dcuını fıılen açmış bulunmak Ay 5--GO•' _ J\!14t-•'.~ 
kit vakit 'J'ürk ~iingü Ü kar- ... •. tadır. RUJ\11 1310 ıt:V' 17.ı 
ı ında gerileyen a kcrlerinl Babasının sarhoşlugu yu- Shell'in bu te,.ebbUsünUn arka HİCRİ ıs73 - ,,9c•tl 
kornnı:ık için diişıııan topçu. ıünden intihar etti !ilnda, mali kudretle b rlikte 1 ft' .tS 
su, 'l'iirk hatlanna iilüm yay- dünyanın en rnUmtaz ilim a· 1 S.'BAH U: tO 
ıınılan giincltri}ordu. Üyle (Her 100 liraya bir kur'a numarası) Yenimahalle Mektep sokak damlarının , e en modern ar.ış " ı~ r5 
bir an gf'Mi ki, toz. duman 32 nıımanda rnisafır bulunan tırma Hıboratuarlarının de tek ÖGLE İ 16
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::a:t~ir~~~;ı:: ::rı~t;:e diiş· GARANTi BANKA 
1 

~!sı~~~ın::~! ?ço~_ül i;~~:~d~~ ~~~!~~~~~~rn asırlık bıT tecrübe l1ffs'~1 ;~~i O~ 
Rir. Çaırnkkall' 1 raııımı1~ 

1 

- .. . -- ----..- - - muessir olarak tenıUrdıyot iç- Grup, araştırma is' erine baş Yİi\AlST.\SKI. O ,ıl'~ 
la kanııııt7.la miidafaa cıle· mek suretiyle intihara te~eb- lamak Uıeı-e gerekll techizat 1&~d' ' 
rek muzıırrrr olduk. bUs etmiştir. Gönülün tedavisi ve mütehassıs personeli temin GaıPt~ınıırııı-•~ 

l'. F. TÜl.RESTÇI yaptırılmış, tahkikata başlan· için icap eden hazırlıkları yap .e rrısıın 1:!ıırıı'1 ~ 
:::::=======-:~~==========~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~ı~~t~ır:_ ______________ ~~~r. ~ 
,., ... ,...,...,...,...,...,...,...,... ... ._._,... ...... ,...,... .. ,...,...,... .. ......,..._. )J_,G 

Gth·crtcye peynir kırıntılan 
dökülmüştü. Kı'l.t! saçlı b;r 
illuse\'i olan Kapılian Willie')e 
bir parça peynir verdi. 

Willlc kamarasın:ı girince 
PLUTO'da satın almış olduğu 
teğmen işaretlerini, gene :> e:ıi 
almış olduğu haki ı:;öm'eğin 
) aknsına iliştirdi. Kapıdaki ye
şil perdt'lcri kapattıktan so:ıı·a. 
gömleği giydi \'C sönük sarı c· 
lektrik ışığında, aynadaki aksi 
ne, yassı karnına, ıayıf yUzU· 
ne, trafı kararmış yorgun göz 
!erine dikkatte uz.un uzun bak
tı. Dudak'arı biraz aşağı sark· 
mıs 'e büzli müştii. 

B:ışını salladı. Ru jesti Jle 
bir hafladanberi 'l.ihninde ta
sarlamaktıı olduğu bir p'andnn 
var.geçmişti. Pluto'cla bir Ra
hip vardı; bllro unun önünden 
geçmişti; fakııt şimdi Wi lie 
bu rahibe gidip de. tasarladı· 
ğı gibi susuzluk hAdisesinl an· 
latmıyacaktı. Aynarlakl aksine 
yiik ek srs'e •Belki hiç bir şey 
del:il in ama, gidip P uto'da 
kimsenin omuzunda· ağlamaz
sını dedi. .sen bu~nc buı:Un 
Cainr gemisinden Teğmen Ke· 
ith'sinı 

Stilwell'in muhakemesi 

Mi ter Keilh sizi ikinci kap 
« tan görmek istiyor• 

·Pekalfı Rasselas• \\ illie, 
P luto'dan ge'en çunllardan 
yeni tıkmıs o'an Ma) 'i:ı dokuz 

mrktubunu fideta istcmiye 1 le 
miye masa ının Uzcrine b.rak· 
lı \e ikinci kaptanın kamarası
n'll gitti. 

Maryk ona Kız.ılhaçtan gelen 
uzun bir mektubu uzatnak 
•isler ~arpa fiarıyor Willlc• 
dedi. \\'il ie, bir tarafa çöme· 
]erek mrktubu okudu. Sanki 
kendisi kapana dilşmüş gibi bir 
fenalık hissetti, içinden •Kap 
tan gördU mil bunu?• diye sor 
du. 

l\lar~k başı i'e evet işareti 
yaptı \'C ·Stilwe'• yarın mah· 
krme edılecck. Sen de zabıt 
klıtip iği yapacaksın. diye lla· 
ve etti. 

·Nedir o?• 
·7.abıt kAtipliğl.• 
•O da nrdir?• 
İkinci kaptan gülilmsedi ·Bah 

riye nızamname'rrini bl'mez 
misin? Derhal • Iahkemeler ve 
hc~etlerı talimatnamesini rı· 
kar ve gemide teşkil cdileC'e~ 
mahkemeler kısmını dikkatle 
oku .• 

•Stı wclle ne olacak ne dersi 
niz"• 

•Bu Keefer'e, Rartfing'e Ye 

Pa) ntcr'c bağlı. :Mahkeme he_ 
yeti onlardan miitesekkiı., 

• Demek Stilwell kurtu.du 
drsenize.» 

Maryk kuru bir sesle: ·Be ki 
d i\ e ce' ap verdi. 

Bir kaç saat sonra, nasscias, 
Muhabere subayını tJ'.itiln gc· 
mide aradı ve nihay"t kaptan 
köprustiniın üstünde yüzüslU 
uzanmış uyurken buldu Elma· 
si~e gohek'iye alt •Mahkeme· 
ler ve heyetler• talimatname· 
si de açık o'arak yanında idi. 
o l\!r. Kei th cfencl!m, Kaptan 
sizi istiyor.• 

•Aman Allahım. TeşekkUr. 
lcr Ras eJııs.» 

Quecg, c'indeki Çin oyunun· 
dan başını ka'dırdı. YUzlinde 
hayret cdllccrk kadar tatlı ve 
genç bır tebessüm vardı. Bu 
Wi lieyle uzun zaman evvel llk 
c: sıkışlığı zaman onu ne ka· 
dar sevmış o duğunu hatırlat
tı. 

Kaplan ·Eh Mr. Keilho de<li 
·Sız.in icin bir şeyler var bu
gün içi tıklım tık ım dolu kA· 
ğıt sepetinden birbirlerine rap 
tedi mis bazı kA~ıtıar ııldı ve 

c~ ... A.K.VA/lDAll 

muhabere •uba)ına uzattı. Bun 
~ar Willienin teğmen:iğe tPı fı 
ettiğine dair emirlerdi. Queeg 
a!iağa kalktı, elini uzatarak• 
·Tebrik ederım Tc men» de· 
di. 
Wı 'ie bir aydır z.ihninde hir 

fantezi daha tasar ,yordu. Eğer 
Querg el sıkmak isterse bunu 
reddetmeyi aklına ko) mu~tıı. 
B.ı jr ti i'e kaptana, kat'i ola· 
rak \Villıe \'a ıtasiy'e, ccnH'· 
men er fllcnıinın. Qureg gibi 
adamlar hakkındaki trlakkisl 
be irti miş o'acaktı. Şimdi bu 
an. bu hlilyayı hakikat kılma 
anı gelmi~ çatmıştı. Fakat ger
çekte Wlllic 111.atılan eli hafifçe 
aldı sıktı. •Teşekkllr ederim• 
dedi. 

·Bır şey dcği' \\'illlc. Aramız 
da bazı anlaşmazlıkbr olmuş· 
tur ama subay o'arak kendini 
çok iyi . .ı;ı:österdin. Elı mahke· 
mede zabıt kiıtipli{:ıne hazırlan 
dın mı"• 

•Mahkeme er ve heyet.er ta 
llmatnamesıni okudum galıba 
~avcı i'~ hukuk mUşa,·iri arası 
bir şeyler de o'acağım • 

•Evet ama, sakın o hukuki 

laf ar seni şaşırtma•ın. Ben d• 
bes, a:ıı defa zahıt kAtıpli~i 
yapmısımdır ama, hukuk ve 
kanunu ne bilirim ne de bil
mek isterim. :'l!iihim o'an şey 
i) i bir yazıcı bulup, her §eyi 
kitaba 'e ~ekle uygun o arak ta 
pe ettirmek-tir. Porteus iyi ya 
zıcıdır, onun içın pek gUçluk 
çekmezsın. Yalnız dikkat et 
i Jerınl noktalarını ve l ler n 
çiz.glstni de unutmasın Stı • 
we!I, kötU tavn hareketten do 
layı ihraç cezası 'erılecek \'e 
bunun behcmahal tutacağın
dan emin olmak ı~tıyorum-. 
Wıl ic şaşkın k a keke edl 

• CAzayı ~ ıyrccgını nereden bi 
li) orsunuz efendim? 

Suçlu değil mi? Böyle bir 
hi'rkAr'ık gemide kuru•acak 
mahkcmenın 'erebi'ece ı en a
ğır cez.ayı. yAni kötü hareket 
suçu ile ihracı mUstelzimdir.• 

•Efcndım, • yani - Stilwell 
hakikaten suçlu görünüyor a· 
ma yani bunu hukuki bakım 
dan !~bat belki biraz gUç o· 
lur ... n 

İshal da ne demek. İşte iti 
rafnamesi burada. Queeg kağıt 

~('O ııe e'JV"
sepetinden dak 

1 
\\111 ~ 

kAğıt çıkararak. ce>'1 ' )!' 
nüne attı .• tte; \,ıı ıtııı'~ 
bir yolu ,·ardı ·tııdtıı ,-e ' 
me bir forına ~ecfcf ,~tf 
o kadar. sen t r.ıııild:fe ~ 
ikisi gibi dör ı•ıııı 
well ımtlU dd dııı1' •· 

)'apar ' 
rursa ne itıldl ııı 
itirafnameyı ş cfctl ıe 

«Baslistune d1ı;ıcst 
kağıdı aıarak ,, 

bf' 
dı. 1 cak ,ı:ı' 

·Eğer soru ~ıı afi 
teus'un .. e senı d0' rı 

,ıırs•· ı;I c 
bir husus karıd• • s y ı; 
getirin. Y~ bır ııııs ~ 
ran teJ::nık ·steıtlt! P 
bozmaıarını dı 111eli 
za tatbı'k c 1 ~~ ., ... t\ p 

mı.,, t'rafn•"' JU· 
Wi'lle 1 ~ 0ı-ı1 11 ~·1 ~ 

.sına ııo,t?.rUPdl' a~ı et~ 
Stilwee ı m .at ' ııt, 

k8flP \'C ~·· oidui!una nırlrr t r• 4 ra ,Mııhke ınill ı fi 
talimatnaınesıoı 9Çı11•e tf 
kındaki kıSrtl zı cU Ç 

tetkik. et~l. ~:il'\-e~Je ~. 
tını çızdı. ı.a ıÇI ~·"' d ki"'" le , 
Sirk.aç. a bisesı ~~t 
mavı ıs e dıı t 
nın kapısınaı ııcP ı; 
E'indeki beY' dıl ~ • uyor ,,., .,, 
sinirli oyn J{citı• ~·r 
tedinlz j\lr. perde' 

1 ,r' 
•Gel içeri· otur ~ı ' 

tağın uıerınc ,pr' 

____________________________ ._ ........................................................ _. ..... __________________________________________ ....... ,___. 
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TAHRİK YE TEZYIR 
KAPISI K,\PA~ı\CAKTIR 

Dr. 1'1ükerrtm Sarol, nıillt 
selamet \e ~crrr ,.e hay,iyrt 
ltrl koruma kanunlarının 
mr\"Cudiyetine rağmtn vata· 
nın !ikiınetini ihlalr H ne· 
redtv t ihtilal hansı yarat 
mal; çalışanlardan bahisle 
diyor ki: 

11Bu sercr, sükfın ve huzu· 
runun bozulm:ım:ı~ını i~rarla 
talep eden, ıııiHetin kendisi
dir ..• 

Gerçek halk iktid:ırl:ırı i_ 
çin, rnilletın umumi karar ve 
tl'nıarülüne drğer \"ermemek 
c'den ııeımez : İcab t'dersc mev 
zuat gedikleri kapan:ıc:ıktır, 
icııp ederse t:ıhrikin m:ıziyc 
nıuuf mesnedlcri iis:ı edile· 
eekıır. nıh:ıyet icabeder e t:ıh 
rik mlics eseler! kanun dışı 
i'iin c<lıleceklir... Çilnkü bu 
mcmlck<':in hVLuru millct.;e 
ifna edilmi. h:ı1>i~ \'e merdut 
Jıırsların b~zı~e i clanıaı. 

Hı; \:ıtanı sokak!:ı bulır.:ı· 
d ıt ~:ırı safs:ıl:: ıııın perv.ısı~ 
idc;,acıl:ırına. bu \'alanın s::
hips:z o'ınachğıııı ispat etnıck, 
iktidarın vazifesidir. İktirları 
tem.sil edenler, şahsen aşırı 
ınıısaınahakar ''e hıııta t:ıhri:. 
lere kıymet \·erıTıez ol:ıbilirlcr. 
Bu iki ihtimal de. mesuliyct 
sahiplerinin fesat yuv:ılarının 
mevcudiyetin! millete hoş gös 
teremez. Halk iftirayı ve tez· 
\'İri reddettiğini, tahrik metod 
larını fiilen tasfiye ~uretiyle 
gösterdikten ~onra, bu fiili tas 
!iyesinin .rnn'i de\•amı nasıl 
milmkün olabilir?• ___ , ...................................... _. 

V.lTA.N 

Manisa çuval ve kanaviçe 

fabrikasına ilgi 

::uanis:ı, 8 (llu su~i> - Sekiz 
milyon lıra s:ırfıyle ~ehrinmde 
kıırulm:ı:.ı tekarrür eden ~:t\ ai 
ve kana\'lı;e fabrikal:ın 'J'ıirk a· 
noniııı o r t:ık l ığı tııhmııılerin ,b
tunde al .ık:ı görmiış \"e tir gun· 
de yalnıı .\lanisa vilii) et nıcrke
ıindc bu şirkete yap•l:ın his~e 
senedi tnnhhüdii miktarı liç mi:· 
)"on:ı ya.- r. mıştır. Jlisse tut:m· 
nın tamamen t:ı:ıhhiid:.! bnğl:ın-

Kahve hakkmda 
Bir sirküler 

dığı anlnşılın:ıktııdır. THWiı.E - 'rürı-ire Kı1 ~anat 
Her sene va ati 15 mi'yon lira Okulları .\lrzunlan ('emi\cli dün 

ch•arında dii\•iz harcanan ı:u .. a l 

1 

saat t:>'te 1'al\~inı neıtdi~ e (;a- ı 
ve kanaviçe ihtiyııcımızın kuru· 'ljno,und:ı bir dl'file Hrnıiştir. 
lacak te i :ıtla karşılnn:ıea~ı ~Ö)' Utfilrde Hı-bahar \t' )at model· 
lenmektedir. lcri giistcrllmi~tir. ,,__ ' 

ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 
APARTMAN KATI 

10 MAYIS 954 pazartesi akşamına kadar 

SÜMERBANK'ta açtıracağınız 150 liralık bir he

sapla lstanbul Göztepe ikinci orta yolda ÇAMLI 

BAHÇE içindeki apartmanın bir katını kazanabi-

lirsiniz. 

Her 150 lira için bir iştirak hakkı verilir. 

SÜMERBANK 
Sernı:ıyesl: 200.000.000.- T.L. 

~------------------------·-Saflhk fevkalade manzarah arsa 
Roğnzda Baltalimanında denize çolt yakın asfalt Cıe· 

rinde 20 metre cepheli 100 metre derinliğinde bir arsa sc.· 
tılıktır. Önünde üç faraıı olup üstüne apartıman yapı 1 1-
b:lir. İçinde her li:~nfonı ile yeni inşaat kAgir üç "dalı kö~· 
kil vardır. 
Müracaat: P . it. 1%4. Tf'lt>fon. akşam 6 dan onra: 33:;1:?. 

·-

~l,\U :\I ı\ l "L.\R - Kf' n\.t'ıla :\'akalanan şüpheli Ki!ııı~ ıı' l ul :ı rıl:ııı bir grup sorguları )'apılnı:ık 
iilcre :\"airohi <"h1lrıııd.ı lelıiı gii lerle çcHili bir lrnnıpld brklcli lirken 

n,\ \'IL'.\lı\ - Georgia askeıi Kolejinde subay nanııetlerinln Yaptıkları bir geçit resminde Ray 
.:\lolrnd sıcaktan bayılarak du;ınıtiştıır • 

................................ ~ .......... .. . 
YENi ACILAN • 

KADIKÖY 
Şubemiz itin hususi ikramiye pl~nı 

Kişiye 100 REŞAT Al TiNi e1 
• • :HuhteJiC Al.Ti~ \.C rARA ikramiyeltrl 

Erenköy Etemefendi asra ltınd:ı çamlar içindeki 
AP.\RT:\IA:\"' D.\İREsl. 1E istirak. 

AYRICA CAZİP ACILIS HEDİYELERİ • • 
Her 150 liraya bir kur'a numarası 
KADIKÖY - İ kPle Cadde i Xo. 5/1 

• 
Bütün ;;ubelerimizde 17 .:\t ayıs akşamına kadar hesap açtıranlar umumi ikramiye 

planından ve EV keşidesinden faydalanırlar 

TİJR1'İYE .-REİ>İ 

'TünitİYE EMLAit ItnEDİ D!Nit!SJ 

3. cü Kısım Evleri 

fslanbul, Şişli Levend Mahallesi 3. ncü kısmım 
1eşkil eden 255 evin inşaatına başlanmıştır.' 

1955 y1'ında bilecek olan bu ·evler Bankamızda 
•r ev hesabı açtıracak müşterilerimize satılacaktır. 

tvlerin plan ve salış şartlarını gösteren broşürü· 

1 müz ~ubelerimizdedir. 
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Ce~litarık'ın havadan ıörünü5ti 

CEBEliT ARIK 
:························· ························: 
i Kraliçe Elizabeth, Edimburg Dükü ile beraber yarın ! 
! burasını ziyaret edecek ~ 
........................... • •••••••••••••••••••••••• ! 

ıngı lı milietler camiasını teş· 
kil eden memleketlerde se

yahat )'apmakta olan Kralıçe 
Elizabeth '\e kocası Edimburg 
Duku yarın Cebe'itarık'a vara· 
cak,ar ve burasını :ti) aret ede· 
ceklerdir. 

ingı'iılerin ·Kaya. dedikle· 
ri Cebe ıtarık yalnız 2 buçuk 
mil karehk bir arati kap!amak· 
tadır. Fakat tabii savunma kuv 
Yetı ve co rafi vaz.iyeti bu • ka· 
yaya~ dunya mese clerinde çok 
büyük bir ehemmiyet vcrmi~· 
Ur. 
Yakın maz.ide Ccbelilarık İn 

ııaere ve mUttefık'erinin de· 
rı.iı '\e hava kuvvetlerinin mü· 
tecaviz'eri durdurup s~nunda 
hetimetc uğratmasında büyl.ik 
ro: oynayan Akdenıı: ilslerı zin. 
clrınin mühım bir noktasıdır. 
İki dünya harbınde tıu yarım· 
ada an'ane\! sıyasctınl takip 
etmiş '\e bu suretle batının u· 
vunması hiç bir zaman Akde
lliz:de Uuüı. kalmamıştır. 

:Suı;Un Cebe!ıtarık'ın ~ ba· 
kımdan ehemmi\ eti \'ardır: J.lo 
dem askeri fsUhkAmcılık bu ka 
leyı modern si!Ahlaıa kar~ı 
muthls ,.e tabll bir savunma 
merkeı:ı ha'ıne ı:etirmiştir; Hr.· 
va taarruz.tarından korunabl!cn 
ıon derece modern ıkmaı ".'e 
bakım merkezlerınl han o'du
tu gıbi tersaneleri de ıhtlva el· 
mektedır; Batı Akdenııc giriş 
kapısını muhafaıa etmektedir. 
Butiın bu gırış bolgesi Kaya· 
nın ate§ menııli altındadır. 

Cebelltarık nasıl 

bir )erdir? 

ıngıliı: Kt·al'ığının en ufak ko
lonıslni teşkil eden Cebelita

nk 3 • 4 mı! uz:unluğunda ka
ya,ık bır araııdir; genış'iği tak 
riben bir mil 'e umumı mesa· 
hası tse 2 mil bır çeyrek kare
dir. Ana toprakla irtibatını bir 
mıl kadar uzunlukta bir yarım· 
ada ile temin etmekte ve ;ıiıel 
bır ana yol Cehe'itarık ve Li· 
ne.ı şehır'erini birbirlerine rap 
tctmektedir. 

1052 senesi sonunda koloni· 
nln niifus yckfınu ekserisi Ct· 
:novalı. 'Maltalı, İsp:ınyol ,., Mu 
!e\İ olmak iı:ı.ere 24.085 ti. Bü
tün aha i 250 senedenberi İn
gı ıı idaresi a:tında bulunmak· 
tadır. 

KlAsik umanlardı Cebelit11· 
rık, HerkQI'ün sütunlarından 
birı sayılıyordu. 8 inci asra ka 
dar ı;ayrimeskfın o'an bu d!ğ· 
!ık arazi 711 senesi:ı1::. be:ki 
de inkıraz etmekte c'ın Yısl· 
gol İmparatorluğunun daveti 
füenne, Tank Bin Zcyyad 
12.000 kişiyle İspanyaya ayak 
basmıştı. Afrika ile !rtibııtını 
temin etmek maksadı;,·le kaya 
üz.erinde bir kale inşa ettirmiş
ti. Cebelitarık ismini kendisin
den a'maktadır. ·Tarık'ın dağı• 
mAnasına gelen •Cebel Tarık•. 
Tarık 1309 senesine kadar 

ka'eyi muhafaza etti ve kale, 
o tanht, Elclıere'yi muhasara 
etmekte olan İspanya Kralı 
Dördüncü Ferdinand'ın ordula· 
rına mensup Alonzo De Guı· 
man tarafından e'e geçirildi. 
1333 senesinde Faslılar tara
fından yeniden e'e geçirildi. 
Fakat onlar da inkıraz. halinde 
olduğundan 1462 senesinde A • 
lonıo de Areos tarafından kal'l 
.ekilde z.aptedl:dl. 

İspanyada iç harp sırasır:d.ı 
Cebelitarık 1465 sene inde Me· 
dina Sidonlo diiküne veri:d• ve 
50 sene müddetle ?ıle<iine Sido 
nio ailesi ile hrıanya tahtı a· 
rasında mllcadelelerde ba5rolü 
oynadı. 

1540 senesinde Barbaros Hay 
rcttin'in komulan}arınd:ı:ı biri 
adayı z:apteltf' Kapt:ar.•n !I o u 
ispam ol fi o u tar:ıfırı"ar. i'll
ha edildıyse de bu hlıdi~e bU
) u • hır endışe uygndırdı \ e 
İmparator Be.inci Şarl daha 
kuv\·etli bir avunma sl~temi· 
nin kurulmasına tc\ e. uı etti. 
1552, 1575 \ e 1618 • 20 ıcne· 
leri arasında daha z.ecrı savun· 
ma tedbirleri alındı. 

l n "ııt..rııwttt 
adayı alına~ı 

o nsekizinci asrın ba~larında 
Fransa Kralı l4'üncü I.ou

is ku\•vetinl artırmaya çalısı· 

yor fakat kom$uları buna mAn1 

oluyordu: İşte bu sebepten 

meydana gelen muaz:ıam harp· 

!erden birinde Cebelitarık İn· 
gilizlerin eline düştü. O zaman 

müttefikler b:ıtı Akdenlzi kon· 
trol edebilmek jçin Kadiz veya 
Cebelitarık'ı ele geçirmenin 

zaruri olduğuna kanaat getir· 
di:er ve İngıliı. Hollanda müş
terek filoları Sir George Roo· 
ke'ın emrinde ikisinden birini 
e'e geçirmek emrini aldı. Ka· 
dize yapılan taarruı: muvaffak 
olamayınca 1704 senesi tem
muz a) ında Hesse prensinin 
kumandanlığında 2000 deniz 
piyadesi, filo kaleyi bombardı· 
man e~erken yarımadaya ayak 
bastı. Üçüncü gilnünde kale tes 
Jlm oldu ve müdafilerin geri 
çe~ilmclerlne miisaade edi di. 

lkinci dünya harbinde batı 
Akdenlı: üs'erinin büyük 

0

eh"tn 
miyeti çok iyi anlaşı!mı~tır. 

Ayni :zıımanda Ccbe:ıtarık'ın 
hava taarruzlarına karşı kı>run 
ma.sı için gerekli faııllyete gıri· 
şi'.di. 18 inci asırdanberl kaya 
içinde tünel'er inşa edi'mektey 
di. Bu da mühimm:ıtın korun
ması için yapılmaktaydı. Şim· 
di, garnizondakilerin hava ta· 
arruz'arından korunması için 
bunların tevsi edilmesi Uızım 
ge:iyordıı, Tankların, otomobil
lerin hna taarruzlannda~ nıa· 
sun kalması ve ikamet yetıeri· 
nln ihdası için faaliyete :;iri. 
şildi. 1000 yardalık uçak pisti· 
nin 1800 yardaya ibliiğı için 
deniz.in do'durulması ameliye· 
ııinde 1 buçuk milyon ton en
kaz kullanıldı. Ayrıca müthiş 
ateş kudretıni haiz cçaksa\8r 
toplar, yerlnştirildi. ~ 

.Mısır bu saye.de dii1manın 
eline geçrnedı \'c 1942 •er.esin· 
de Cebe itarık General Eisen· 
hower'in karar-::Ahı h'llne g<'l· 
di. Bıı urcl!e E a rmeyn ıafc· 
riyle neticelenen Afrika çıkar· 
ıııasındaki asker ve vasıtaların 
korunması sağlandı. Cebe'ita
rık daha sonra konvoyların top 
)anma merkezi ve Kıııcy Afri· 
ka sahl'kri temizleninceye ka· 
dır dr.nizaltılarla savaş iissii ha 
Jine "eldi. .Akdenizde miittefik 
nakliye yolları bu sayede açıl· 
dı \'e mihver dev•etluıne gc· 
rekli darbe vurulalJildi. 

Cebelitıırık 

ve !'\ATO 

cebelltarık Akdenizdeld NA· 
to komutanlığını:ı lislt?rin

den biri olarak bugün sulh :ı:a· 
manında 53\'Unma j~ e:-inin 
p anlaştırılmasında bUyUk bir 
rol oynamaktatır. 

Cebelitarık'ın drnizdt.n giirünüsü 

Pamuk kongresi 

toplanacak 

Anluıra, 8 (Telefonla) - Ba· 
kan ık:ar, İhracatçı Birlikleri ve 
Tarım Kooperatifleri temsllcll!· 
rınin htidk edeceği pamuk kon 
gresi 17 mayısta şehrimiz.de top
lanacaktır. Gündemi hazırlanan 
kongrede görüşülecek başkaca 
me.sele"er meyanında istihsal 
usulleri. istihsalin arttırılması. 
mahsuliln standardizasyonu, si· 
gortn ve ihraç lmkfınları vardır. 
BI has a standardizasyon mev· 
ıuu ihracatın artmasıyle yakın· 
dan a'Akalı görülmektedir. 

Kongrede bu mevzuda mem· 

leketimitin muhtelif istihsal böl 

gelerinde tetkikler yapmış olan 
yerlı ve yabancı z:iraat mntehas· 

ıaslarının ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ihracat 
rapor:arı mUz.akerclere esas te~
kll edecektir. 

Kongre, ticart ve iktısadl mab 
flllerde büyük bir alAka ile bek· 
lenmektedir. 

Boğ. ve Marmara Dz. Kor. K. 
Kumandanlıfımız Umuryerl atölyemiz için, aşağıda mcs· 

!ekleri yazılı birinci sınıf 4 işçi imıihani"ll alınacaktır. 
İmtihan neticesine göre uıarl 100 kuTU3 saatlik ücret 

verilecektir. 
Taliplerin en geç 15/.Mayıs/1954 tarihine kadar birer di· 

lekçe ile, Boğ. ve Mar. Dı. Kor. K. lığı Teknik Sb. Md. ıu· 
jüne müracaatları. (5684) 

Birinci ıını1 Frezeci 1 
• • Demir ve bakır borucu ı 
• :. Demirel 1 
• Diıel ve bcnz.in motörcUsli 1 

lstanbul Belediyesi İ lônlar1 

Bahar ve Çiçek Bayramı Tertip Komitesinden: 

Pansiyon kabul etmek isteyenlere 
Gülhane parkında yapı'ı:acak olan Bahar \'e Çiçek Bayrı· 

mı mUna•ebeliyle dışarıdan ıehrimize ı:elecek turistleri evle· 
rlne misafir •Pansiyoner• olarak kabul etmek isteyenlerin 
on ı:iin urfında t tanbul Belediyesi Turl~ ?ılildür!üğı.ine 
)'iZı ile milracaatla kayıtlarını yaptırmaları rıca olunur. 

(~797) 
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1 PAZARDAN PAZARA ' 

Mevsimsiz yaz! 
•••••••••••••••• • . ............... .. • • • • • • • • • • . • • • 

Seçimden sonra en çok konuJulan mevzu -
Seçim haftasını hasretle ananlar - Yaz: geldi, 
fakat... - Hilton otelinde yerleıecekler 

• • • • • • • • • • • . . • • ••••••••••••••••• 
altın madeni çöpler 1 • • • • • ••••••••••••••• 

Ya%an: E.T. "' 
geçim Japıldı; yeni mebus· 

lır öniimürrlekl cuma 
günü topla
narak \·a1i(e· 
ll'rinr. ha1lı· 

yacaklar .. Or 
talıkta ~e

çlm ı'lr.'neci· 

nin faaliye· 
tindrn rsrr 
kalm,ıılı. Her 
t:ırarta hir 

ıırssizlik \ar. Dedikodular da 
çok a1alılı. Hu~usi toplantılar 
da şimdi seçimdl'n 1frade va. 
Jdtsiı gelen yarılan, sa,(iye ki· 
ralarındakl görülmemi~ yük· 
sl'klikten bahsediliyor. 

Seçimin ıüniin ınenuu ol
maktan çıkma~ı tabii hir $ey· 
dir. •'akat bıından ml'mnun 
olmıyanlar, geçl'n haftanın 

h:arekt:tli hayatını arıyanlar 

Yardır. Bunlardan biri i şöy· 
le dtrt yanıyordu: 

- :Se gihl'I ~ünlerıli ... Her 
gün bir tarafta toplantı, raıl
yolarıla konu~nıalar, karşılıklı 
ithamlar . .. JJo~a \'Akit geçir· 
mt"k için ha§kD şt.y aramağa 
lıirnm yoktu. 
Diinyalı~ı yl'rindc, işi ~Ueü 

olmı)nn hu 1atı ılinlerkcıı 
Jıayli uman HYCI ,\' aıp:ı~a· 

nın bÜ) ük apartmanlarınrlan 
birinde ecre ·an r.ılen lılr Y:ık 
ayı hatırladım. nııraıla oturan 
bir karı kora daima k:ınıa t.
ıler. giiriiJtli patırılı r.kslk nl· 
ma1dı, 8a1an kaclın kendi tln· 
iresinl bırakarak ı.0111şul.ır

dan birine sığınır, bir iki ı:e· 
re oı arla kalırdı. Rıınun ii1c· 
rlne komşııl:.ır araya giı·erl'k 

kan kocayı harışlırırlardı. .. 
Karı kor:ı hu y:11i~etııı gO. 

liiııcliiğiinü giiniin birinde an· 
!adılar. ihlilüfı hir tar;ıf.{ hı· 
rııl..'1ılıır, ka\·ga. giiruıtii !\r. 
sihli, r.u vaıiHt kaı ~·sınıln 
drdikodıı menuu kalm:ırlı~ın 
dan konı~ulnr ür:filme~e. esU 
günltrl ha~reUe anma~a ba • 
lıulılar!... nünralıih nrlndc 
:t.atın srçinull'n sonraki ter~· 
~nrü rlr bu kahllıkn. Fııkııt 
büyük çnjtunluk butnınkfi ~u. 
klınetten m('mnunilur. • man 
blrar. sc sı7.lik!· di} or. 

YAZ GEJ,nt 
FAKAT ... 

Bu ene yaı hakikaten rıek 
rrl.rn rrlıli. ~obalar ya· 

nar. rıaıtnlar 
&:İl ilhkl'n bir 
ill'nihre açık 
penrue tll' 
nturmıı

ğa, palto söy 
le dursun, 
parıle

üsü1, hatta 
yelrl,~ir grz· 

ml'il' başladık. Sucu. scrb,.lti 
ıliikkAnlarının önü şimdlrlrn 
kalabalık ... 

Hı11iranı. Tt'mmum hrk!f'• 
mt'den ~ayfiyryl' flrlenter 
'"ar. Tabii hunlar kl'ndi I'\ 1 
olıınlar ... Rola1ıb. arlalarrla. 
ı\n arlnlıı yakasındıı yazlık tııt 
mak i~tivl'nleı· hl'nih tt.rrı!diit 
içindi'. CiinkU kiralar ıle lıa 
hasına. En uruz klu :ıonn 11-
ııı! ... !'uocliyede miikl'lll'f hlr 
kiişkli )·l'ni unj!İnlrrdr.n birl. 
hlr ya7 me,·slml için, 15 bin 
liraya kiralamış: •.• 

O!t.ller fivatıara mühim iil· 
dide 1am yapmışlar. ner ~e· 
nl' yu mt.vsiminl ote!ı11' ft.· 
rirrnler bu ~l"hl'ple dii~ünre· 
ile ... 

Yula beraht'r mt'vsim mM·· 
\"aları göriılmt.JI' basladı. <:t•· 
(l'n hnrt:ı tık rilrlc 'ITIPlımlil 

geldi H~ kilosu 11 llraıt:ın sa· 

tıldı. Rir iki gün ı;onra fi)·at 
dokuza dıi&tü. 

1lk klraı mah5uhi İz:mlrde 
700 kuru~tan satılmış. İstan
bııl'da bir iki gun ent.line 
kadar kiru yoktu. Halbuki 
l'skidtn Hirlrrlln günii ·Dal· 
!arı bastı!• dive her tarafta 
kiraT. atılırdı: Bu cnl'ki ge· 
dkme tııun 'e &iddetli kışın 
nttire i olarak. 

:.'\lanavlar bu sene J..ir;11.1n 
bol olarağını öylüyorıar. İyi, 
giİ7f'I, fakat fiyattan ne lıa
lıcr? .•. 

HİLTOX OTF.Lİl\IlE 
\'I:RLI:ŞECEKI.ER! 

İstanbııl'da Hiıton oteli ıdı 
ıllıncta biiyük bir otel yı· 

~ılı)or. Ge· 
~ ll'!n yabanrı. 
~ !ardan mü· 

him bir kıs· 

ıııı olt.lll'rdl' 
J<'r bııtamıy~ 
ııık sokak or 
tasında kA ı. 

dıkl:ırı i< in 1 
hu otelin bit 

me i sahır~ıztıkla lıcklrnhnr. 
Fakııt aksilik birbirini takip 
rıliyor. Şiddetli kış. bir çok 
•chl'!plrr otelin tamamlanma· 
sını geclktirml~ti. Şlmcli de 
bir takım başka sl'hl'pler işin 
111.Pmas:na sebep olu) or. 

i lttiğlmiıe görı~ ttalyaya 
"ip:ırlş f'dİll'n mrrmrrlt"r, in· 
J:İlll'rcı•t.n ı::etirtllml'kfe olan 
han ·oıar yolda parça parça 
olmuş. yl'nilerinin iparl e
dilmrsl tazım ı:rlmiş. Gl'!rçl 
sigorta 'lararı ödr ·ecek. fakat 
hu yfüden ) eni bir gecikme 
olaf'ak. 

Otelin hir an e\'\ el bltınr~i· 
ni hrkliyen yıılnı7 yabını ıtar 

rleğlldlr. \ atıında lanmmlıın. 
bir l:ı•mı da ·~ahırsıll.ınmakt:.ı· 
dır. Söl ıenllrnll'r r,oğr•ı i,c, 
bazı büyük 1f'nginlerim•ı ntel
ıle birer daire tutma~a h:ızır· 
lanıycrmuclıır. Runlıınn mlk· 
tarını yrtmi•I' k:ınu c*ıırıın
lar y:ıı ilır. l\Jllvonrrll'riınl7. ıı· 

1 a•ınıla h:ış ı:ri!lterf'rt ,.~nl ee· 
rr' An ı:rnl•Jrr•r \'ah:rnrıl11nn 

bu defa da yrnl nt<'ld,. yrr hıı 
lamı)anık. r~kisl ı::ihi ı;okak
ta kalmalıın br.klcnclıllir: ... 

AT.Ti~ ~l.\DE:'\İ 
ÇÖPT.r.r. 

G a1e!Plerdr. Relediy~nın bir 
ilanını nkıırhım. htanbu· 

hın çöpll'rin· 
ıleki naı;av. 
ra, kl'!mik, 
madeni l'ar· 
ral11r 'lies:ıire 
nin l(İinliiğü 
200 liradan 
:ırttırmava t·ı 

---- ,,_ k:ırılm15. F:n 
fn1lıı para 

teklif l'dr.n lııınlıır:ı ı;:ılıln ola· 
l·ak. cötı hkrlr.lrrinl'! r.r.it>n röıı 
!eri kıırışlırıp iı:indelıi para 
edrn es' an avıraf'akmış ... 

Çön ılr\ ip t!I' ml'tn!'Iİ: c·İİJl· 
ll'r hali insanlar için f1oleta :ıl· 
tın madenidir; hu ''İİ7ıll'n ?en 
tin olanlar \"ardır. ni1im din· 
lrrimi7. batı mrmle'kcl!rrinrlt'~ 
kilrre nl<.lıl'llt" kalnrl h:ılumın 
da.., 1ayırtır: fakat bmı:ı mıı· 
kahil ,·ilaınlnl hol c;r.lı1r. :ır· 
tıklari' le ılohırlıır! ..• 

Jlr.lcılhl'nln lllinını okuıluk 
tan ~onra t11sıın1n a1'1trıı cıı 

ııal J'.!l'lh-nr: Cöplrr mP,.rm 
ki hu hırlar par:ı Nlİ\'or rnnrii 
ll'r nrılrn hrr t!iin l'\'ll'rt' ıııt. 
ranp rön1t'ri a1ını"orhr. bıın· 
lamı ~ll'Ye brriy,. rliiklilrr,.lc 
ka•·lıPilil~eslne ~ebl'Jl oluyor· 
!ar?... f 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 1 

Salmalma Komisyonu Başkanhğmdan 
1 - Mevcut şnrtnamcsine göre sekiz adet elektr:k moıü· 

ril 30/4/954 glinil talibi çıkmadığından tekraren müteahhit 
nam ve hesabına paz:arlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 2115/9H cttmc. günil saat 11 de Kabatıışıa 
Tekel umum mUdürlilğli satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3 - Muhammen bedeli 24 00 lira olup ilk teminatı 180 
lir.ıdıor. 

4 - Şaıtnameleri her gün k,,misyonumuzda görülebilir. 
5 - Taliplerin ilk temınat mtkbuz.ları \'esair kanuni vr.· 

sikalariyle birlikte belirli tarih gün ve saatte komisy'>au· 
muza müracaatım illn oiunu r. (5555) 

* 
Satrnalma Komisyonu Başkanhğrndan 

1 - Mevcut şartname ine göre İstanbul bira fabrikasın· 
dn bir senı: zarfında çıkaca~ı tahmin olunan 200 ton C02 
(karbon Dl Oksit) gazı paz:ırlık suretiyle satılacaktır. 

2 - Pazarlığı 17/5/954 pazartesi ı:Unü saa 11 de Kaba· 
taşta 1nhisaTlar Umum MUdlirlüCL1 satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gUn komlsyonumuz:da görUlebtıir. 
4 - İsteklilerin 13650 lirallk muvakkat teminat ma~bu:ı.· 

ları nir kanuni veslkalariyle birlikte belirli gUn ye saatte 
komi&yonumuza müracıatları ilan olunur. (5562) 

1 
Moskova' da E 
arkadaşlarıy e 
r . ·bir 

1 
Enver Paıa'nın eski bir arkadaıı id:m. Bu sıfatla kendisi ile daha sanıırıı• 

tarzda görü19bilirdim. Büyük El~i!iğe davet ettim.. ) 

L ~~~ 
RI7..\ ~UR BEYJ.E mekt~'binin birınci sınıfında i· perıfan çıkmış oıan tt 1' ·~ 
El'\"ER PAŞA '\'I. 'ken Enver. &on v~ni 1.içUncil ordusunun tensik ''e ı;ııdr' ı:>1 
ZİY.\RlffE GİUIİŞTİK sınıfta idi. Bu ııuret!e bır yıl çok çalışmış ve harP C ııııı cf' 

kadar a~nı mektepte bulun· yükseltmıştı. ı>ırin~sterd f'· yakın tarihi tetkik cıdecek-
JP.ı e ve ~·azacaklara pc;.;. u· 

fak bir hızmetlP. bu,unınak ıa· 
yesiyle Enver ve Halil Paşa
lar arasında teati olunan mek· 
tupları birbiri arkasına sıra· 
!adım. Bu me':\tuplar. İttihat ve 
'l"erakkı fırkası rıicsasının o ta
rihlerdeki d urumları.ıı göster· 
mesi bakımından bir hayli en· 
teresan olsa gerektir. Artık es 
ki Harbiye Nazırı ve Başku· 
mandan \'ekili Enver Paşa i'e 
olan mülakatlarımıza gcr;ebi.i· 
riı. 

İtiraf elme!iyim ki, Mosko·ıa 
konferansı devam ederken En· 
\er Pasa ile husu 1 surette gd
rüşmek uman ve fır;.atını bu
lamamıştım. Bir ~ıh, murah· 
has heyeti azas111dan noktor 
Rıı:a ~ur Bc~·e IJer:ıber kendi
sini zıyarete gitmıştl~. Bız.c da 
ha :ı.iyade harıçtekı faaliyet'e
rlnden ve konferans cımasında 
murahhas heyetine ~·arriıPıt 
maksadiyle Hariciye Komiseri 
Çiçerin nezdinde ;aptığı tem;ıs 
'e mülakatlardan bah~etmi:
ti. 

l\luahcdC'nln imuı~•ndıın 'c 
murahhas heyctimiı:in avdetin
den sonra l~lerlmiı f'Skisine 
nazaran hır hayli az:alm:~tı. 
Paşanın eski bir arkadaşı idim. 
Rıı sıfat'a kendisiyle etraflı \"e 
daha sıımlmi bir tarıda görü~e· 
bilırdım. BJyük Elçı!iğe davet 
ettim. 

l~:\\'ER PAŞAYI 
E KİDE:\' TAl\IRTlEll. 

'C'nYC'r Paşayı ErkAnıharbiye 

~mektebinde tanıdım. Am
cası Halı! Pa~a sınıf arkadasım 
dı. Biı HIOJ de ErkAnıharbiye 

Sümer sineması 
Davasma devam 
Edildi 
Beledivenın, SUmıır sineması· 

nın tahliye i için açtığı dAvaya 
dlın Beyo~lu I inci .sulh hukuk 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
nünkü duruşmada. davalı tara· 
rın gosterdiği şahitlerden Asaf 
Sırman: 

·- nünyanın hiç bir yerinctc 
çocuk thatrosu dbe ayrı bir ti· 
yatro görülmemiştir. Muhakkak 
lazımsa başka yerde yapsınlar. 
Bcyoğlunda olmaı.ı db ince, Be· 
lcdıye ııvııkatı Burhan Güngör, 

•- Beyin tahsil durumunu \•e 
ne işlC' mP•gul bulıınduğunu n~· 
renmek istiyoruz.» deml•tlr B•ı 
husus· arı ce\ aplandıran •alıll, 
manifaturacılık. blra'z. da !ılmci
lik yaptıı:ını, tahsilinin de ıdadl 
olduğunu söylemiştir. Şalıitl"r· 
den Ce\'at Boyer de şöv c demif· 
tir: 

•- Sümer ı;ineması konserv.ı. 
tuar olamaz. Rckta•inin abdestsiz 
namaz kılınır mı hlk~Yrsiııdcki 
gibi, ben kıldım. oldu demi•. Bu 
bina da mahkeme olma1 amma, 
mahkeme demi•ler, olmuş SU· 
mer·e de konservatuar derlerse 
olur amma. teknik bakımdan oi· 
maı:.11 

Bunlardan başka Tarı~ F.lburs 
ve Tahir Beryek lsim:erindeki 
şahitler ele dinlenilmiş!erdir. Du 
ruşma sonunda, gün veri'di~I ~ı 
rada. dlıvalı taraf aYukatı Ha.Y.· 
rettin P.rrkcr: 
•- S;ınki Melek sinemıısının 

tahliye da\'asını kazanrlılar rla 
ne oldu. Bovuna dedikodular du· 
yuyorıı1.n diylncc. hAklm, 

•- Burası mahkeme. Şehir 
meclisi dedikoduları filan bu ka 
pıdan it;"eriye girl'mez..• demiş· 
tir. 
Duruşma diller şahit'erin cel

bi için başka güne bırakılmı,tır. 

Barajlar için inceleme 
İzmir. 8 (Husu~i) - Gediz \'e 

Menderes Akçay ha\'zalarında 
yapı'acak o!an barajların proje
lerini hazırlıyan müşavir Ame· 
rikan firmasının mühendisi i:t 
Gediz. barajının ınşaatını üzeri· 
ne alan Fransız firmasının mil· 
dürü bugün baraj sahalarında 
yaptıkları tetkiklerden İz.mire 
dönmUşler ve Ankarayı hareket 
etmişlrrdir. 
Yakında inşaatına baş'anacak 

olan barajlar 1958 ~enesi l:kba· 
harında hlzmte rılrecektir. 

Portekiz'in müracaati 
İzmir 8 (Hususi) - Yabancı 

devletle
0

rin 1954 İzmir fuarına 
karşı ilı:llerl gittikçe artmakta· 
dır. Bugün de Portel:lz müracr 
at etml5 oldu:undan böylece 
ıimdiye kadar yapıla:ı mllracaat 
tarın uyısı on be~i bu!muştı.:r. 

mu§tuk. Halil Paşanın deıaıe_ binde ordumuzun g ı:ı ,er · 
tb le kendisıyle yakından tanış· Earet \e harp gUC'1 affa}; o,( 

mışum. O sıralarda benim üıe· §anın tesisine nıu;t ,c :( 
rimde ciddi, \'ekarıı. intız.amı :u dısıplın. trşkı bır ııe 
sever, mert tabıath \"e karak· deki kabiJıyetınln J' 
tel' sahıbi hır zabıt tesirini ~ap sıdır. d ,,ıııı 111 

mıştı. Fakat harbin ~arı ıt ( 
l\le~rutiyt'tıcn ev,·elki )'ıllar· detir:ce Başkunısn dıetl 1 

da, 1907 de Paşaya Manastır s ı f a t i -:-· 1 e ~ra!fJ ~ 
'e Selanikte tesadüf etmiştim. ~ette. orduların 5 de ,-c ~ 
Mektep sıralarında hakkında kımından idarc•ın sıııd3 
edindiğim kanaat ve ı:örilşlerım vellcrın ku tanı ntP ,. e 

1" • 
de yanılmamış olduğumu anla· kabılı) et ,.r iktıda~cııa• "t 
mııtım l\lanastır mıntakası nııştir. Ask<'rl nıliıc•cct~ 
Erkanıharbiyesındc ve Bu•~ar bu hususta bir • 
isyanı hareketlerinde s:osterdi_ ıannederım. ~• 
~i ehli~ et, cesaret ve mu\'affr · vı:" 
kı)etlerl ilzerıne fe~ka!Adedcn fatA1'. \'E AZllll• 
Blnba~ılığa yüksr.lmi~ti. F!lnba- HİÇ BİR ŞEY j 
~ı EnHr Benn mektepten son NA YBETMEl'\JİŞf c 
rakl !aa'iyeti bu kadarla kal· Hiirriyet kabr:ıınaıı~..,ı ,. 
mış dcğ•ldi. Rumeli<le Me•ruıı· tanındıktan. ı:01uııt • 
~et inkılabının haz.ırlanması· 11 -
na ;r.nış surette iştirak etmış bın kaybedı dl ı ıoı 1rıd1~ t' 
ve Me~rutıyetın ilAnında da 5uıcn dc\lct ha' 2

2 ıı ı dt, 
hUrriycı kahramanı cılarak ta_ ~ ıl içersınde ~c~ ıııc!C 1 

nınmıştı. Berlınde Ata~"'militer nln inkırazını on 1 c rısıı 
bulunduğu sıralarda bir çok lerın basında b:.ı ~ e~tl 
ıemash•'"ımıı: olmu~ltı. Hususi Pa~a. &onunda nıc ııs f ~ 
ha~ atının hika} esini kendi al!· ki bir fe Aket ılc ter" ı 
zından dinlenıişlim. bırakarak \atanı ıı 't ı 

ka'mıştı. Fakat ıın11b t 
den hıt bır şeY ·a) ıec 
E\"Vcla Kafkas} at'ocıt'l3 
ordunun başına ıa s 
mis. fakat ora}"a u ştll 
du terhis olunınıı ,, 

O!'ıl\IANLI Oltnl'S Nl' 
TE1' 'iK11'.DE El"\' ER 
rAŞA1'1N ROLÜ 

Bundan sonra Envrr Paşayı 
klsa bir zaman içinde Os· 

manlı han~danına damat, mir· 
11\a rutbesiyle General 'e nı· 
ha~et Harbi)e ;\aım olarak 
gordum. Bu makama, ~ani Har 
biye Naıırlığına gcldı~ı tarıh 
ile Birinci Cıhan Harbınin ııaı 
laması arasında zannedersem 
altı ~ cdi ay kadar bir ıaman 
gcçmi8lı. Balkan Harbinden 

TiYATROLAR 

* 5r:Hm rn.n·noı;u ıııı,uı ı..ıs. 
.\11 - Pa ırteııl'dcn başka her ı:oce 
21 rıe, raıır matın~ 15 30 cıa SOK Ak· 
TA •• Yaun: Elmrr nıce Tt.rJ:tt.1 
Aıude teybeko~llı • Td · 42ı!l7 * 6E.HiK rt\ATRO lJ t..ıı:\tl'.:111 
KIS~U - ısaıı•aan b&flea tıer ı.:ec .. 
21 de. Pızar tür.düz 15.30 da ME· 
l.EK HASL\llS KISK~'ÇLIÔI • Ya· 
zan: ı..oulı \"ern~uıı TUrır.cr.aı: Bur· 
tuın Felek • Tel· 4040,. * ERİR ThATJW8U r:"INO!\t1 

eori 'tll - Perttmbe. C'umarteııı 
, .• ra:ı:ar saat 21 cıe. ırrıca Pazar 
15.30 da \Ası.ı Kii. • Yazan Jacqu
u Deni TUrkçul: Ihsan Roran. * Gt;-.~·ı.ıK fl\,\IRUSll - 110· 
\ER \"Olll - Komedi 3 ptrde • Ya· 
ran: A A. t.ıııne • TUrlr.cesı. M Bu· 
rtan • Sahn~ye koran: AYnl oıııısıı 
Salı. Çarşamba ıuare 20 30: Çarsam· 
ba matine ı6 30 • Em!nOoU O'reııcı 
Lokalinde * \'F.!lo"İ IEI OPFnı.n • n;n~u. 
A Vl" I • BUytlk Operet 3 perde. Hor 
gece 21 de. Çarfamb:ı, Cumart.c•I u 
Paı:&r matine aut 15 \e n tıcr P&· 
21rtesl. T,I: 49:!5' * Tll\ ıılo 11lı GE Opereti - •SC· 
çim ArıCul•. Operet 3 perele, ~r.relerı 
saııu 2ı'C1• Makıtm'de. cumarteın. pa· 
zar matine l!l"te. Telefon: 43134. * ı.. t l,'l'k 11.\IDit, - Çartamba· 
cıaıı başka her gece aaat tllD> 21 de. 
nalı, Cum talebe matlneıl n Pa· 

ı "'c nat tam ı7 cıe l'isA \ ı r 
\ ',\R • rt\·es 3 perde • Yaun: Prc· 
cıcrlk Kn"ltt • C'cvlrcn • Te• rııı: Saduı· 
lıı.h • Tel• 40276. 

SiNEMALAR -ı 
Ht,\ O<:iUJ l:IHKTı 

* ALKAZAR. Tel: 42352 - l":ınc:t 
eaıakhanelt.rl. 

En\ er Paşa b 1 ı;cr , 
şısında çarnaçar dalı• t 
mis. bu ~ehırde ıbı fi 
i5arct cttiğımıı ' rı ı 1 e 
lıderlerındcn batı ı~r ııt 1 

lan bir anlaşma u 1 !J 
'e ~ ılmadan sı"115,ı.o'»' 
başlamak içın .l\IO· f'J' 
nu~ti. (1Jt'atı11 

--------

Mühendis, Mimar ve Teknisyen ,ı 
lımlr 2. Yurtlçi Bölge K. lığı .!\Irk. fnŞ. ~er ~~ıııı 

1954 kadrosunda münhal bulunan 875 liralık 11 bir 'ı o , 
) a Y. Mimar mUhendıs ile 300 lıralık ücretti JıJ ~ 1 · ·e e .f. alınacaktır. Talipler arasında en iyi şeraı) guııU11 J' ı• 
seçileceğinden miıracaaı eden !erin 15/6 054 rıtcl· Jtl 
aşağıdakı belgeler ile yukarı da adı seçen ıı ' 

1 so 
caaı arı. . orııe1'• et , r 

Belgeler: Dilekçe, diplomaveya tacdlklı bO~ ~ ,r 
0ru• r•• ' dığı b bölgesi. iyı hal kAtıdı. sıbbat r~P e~ı· ıe :: t 

kamet adresi. ntifus kAğıdı veya tasdiki" örn 
11 

dıılt 
resi, 28/Şubat/955 gllnUne kadar ça:ı~acağın 
nedi. (!5571-1250) 
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1 Şehirden Röportaj 1 

P Gölgesi budanan 
aşanın aga~lar •• 
• 

zevcesı 

kalmııtı. 

......................... : . . 
• . 
. 
• . . 

•••••••••••.•••••••••••• ı 

Fô~ıl TÜLBENTÇİ 

savaş bo~ 'arında ün ıılmış. güç 
u kuwetlı bir adamdı. Bu sc· 

fer de onu gozilne kestırmı~tı. 
Kardeşi uçUncü Murada baş 
'urmuştu. Ali Paşa ,..~·li ve ço
cuk sahibi bir adamdı. Karı· 
sı da çok gi.lzeldi. Ali Pasa, mü 
verrıh :Peçevinin de yazdıt:ı ı:i 
bi hattı şerifi alır .ılMaı karı· 
ını boşamış ve cocuklarını da 

bir tarafa bırakarak istikbalini 
saraya intisapla aramıştı, 

Müverrih Peçe\·i der ki: •Ali 
Pa~anın eski zevcesl:ıin feryat 
'e figanı, dağları taşları inle· 
tecek kadar acıklı idi.• 

E mihan Sultan, S:ırc1y cntri· 
kalaı'uıda f>ır ha} ı ro OJ • 

namı41•ı. Bilhassa ka ·dr~ı s .. -
tan Üçüncü Muradı, Veııcdikli 
Bafo (Safıye Sultan) nın nü· 
fuzundan kurtarmak içi:ı çok 
uğra~mış, fakat neticede mu· 
'\affak o'amamıştı. Giıır' ı~i dil 
]ere destan o'an Safi "ll Sult:ın, 
ÜçUncu Muradı iıdeta avucu 
içine almıştı. Esmihan Suıton, 
annesi Nurbanu Sultan ile be 
raber, Padfşah karde&ine daha 
gı.izel ve daha lşv~kAr kız ar 
takdimı ile Sa!ıyenin bertaraf 
edı:ebileceğini düşünmüştü. 

bahçeyi dolaşırken e·ıvelce ha
zır anan plan gereğınce, bırbl 
rınden güz:cl iki earıye g(ıya 
habcr'cri yok inıls gihi çiçek· 
!er arasından çıkarak hilklinıda 
ra görünüvermişlerdi. Murat 
kıılara hayran hayran hJkmış, 
p!Anının muvaffak old'..l~ıınu 
gören Esmlhan Sultan: 

- Çok 11111 beğenclinlı'! Ba 
kızlar güzel saz çalarlar. 

niye kızları yanına çağırmış, 
ha\'Uzun b:ışında oturtar:ık 
on!nra saz çaldırıp şarkı söy· 
Jetmiş ve kardeşinin ihtira:.l:ı
rını nyaklandırmak fstcml~ti. 

'Üçüncü Murat sarayına döndük 1 
tı:n sonra dq_ pefVep nrk:ı!iında\1 
rarıyelrri ı:6ndermlşt1. Fab.:t:lt 
Safıye Su'tan gorfımcesinin o· 
)ununu haber alır :ılmaz, mu· 
kabil tedbirleri ıılmış, bu kız
ları kocasının yanına sokm:ı· 
mıştı. 

E smihan Sultan, ikinci e,·;i-ı 
lik hayatına da tloy~ma

mıştı. Ali Paşanın ~ski karısı· 1 
nın Ahı tutmu,tu. 5 Ağustos 
1585 de l\lnhmut adı.ıda hir t>r 
kek çocuk dUnyaya getirdik
ten iki giın sonra ö miiştli. Ko 
cası Ali Paşa da ~o• yaşama
mı~, o da kısa bir mUddct se:ı 1 

s ultan i}çüncil Murat, gü:ıler ra arkasından gitmlsti. 1 
den bir ;Un, hem~ircsinin Esmihan Sult:ın, Ay<ısof:,-'1-

Kabasakaldaki sarayına gıtmi~ daki Sultan ikinci Selim tiirbe 

.,...... ........... . , ... ............,. .... 
Ağas değil, Medine fukarası - Hani gölge? - Öl

me eşeğim ölme .. - Bu ya:z:, nasibimi:z: .. - Cennet 

de, cehennem de .. - Ne erken? - Var mı bizim gibi 

dayanıklısı? - Aslan Belediye! 

B u ağaçları budamak, böyle 
keleşe çevırmek kimın ak· 

lına ,;;eldıyse... Hey Allahım! 
Kötü söz sö) leme) i de ken· 
dime ) akı~tıramıyorum.. Kos· 
koca adam ... Fakat nasıl söy_ 
JemC?.Sın. ağaç.ar gô'~esız :kal
mış. Asfalt ;>ola bır yapra· 
~.ın gö gcsi 'bile dlişnıez olmuş, 
Ustclik glineş, bütün kış bi· 
rlktir<lif:i hıırareti boca ctmi· 
j or mu·: 13a~ırın lıa~ıracnğı_ 
nız kndar .. 

Dün öğle ''a'ktl, Bc1cdiye 
durağında . o kt'l"tn günrş a:· 
tınd otobus bekledim. Geçen 
yıl orada 'bir a(!aç \'ardı. Göl· 
gcsi bütlin beklc~enlcre ye· 
terdi Şimdi ıavallı ağaç kcn· 
di derdine dlişmuş se:ıı beni 
düşünecek hali 'kalmam·~ .• 

Ş!'hrin ağaçlarını bö> '.:: ta 
gö\·dcsinden buda~ anlar elbet 
bir şey bılıyorlar kı b<i·te yap_ 
ular. Sıcaklar b ren bastırdıy
sa, kabahat onların mı? Ba· 
har uzun sürecekti. Yağmurlar 
yağacaktı. Ağaç'ar filiz süre· 
rck, filiz'rr dal olacaktı. Bel· 
ki ) ine olarak ııma, bu yaz 
biz gölge iz kalacağız. Allah 
yardımcımız olsun .. 

I'\ llar111 birbirini kucakla_ 
yıp, yanraklımn bir tünel ı::i· 
bi iırttuf(lı gö grli \Ollarda cm· 
<ti güneşi <-'n cniı.dc. be~ ni· 
niz'.le 'c kanınızda hl etmek: 
al!açların çıplak, ı;akat ~ alnız 
hallerine 'bakıp dertlenmek .. 
An'aşılan bu vaı nnı;ibimrı bu. 
İçine gırdığimıı mevsimden, 
geçırdıl!imlz kış kndar yorgun 
ve perışan çıkııcaJ!ız. 

Bu ümitsizlik, lbana, gölge· 
siz ağaçınrdan mı ~eliyor? Bel_ 
ki de öyledir Ne uımandır göl_ 
gesiz 'hır sıcaf(ın dehşetini böy· ı 
le ~akından ı;ormüş değildim 
Ağaçlar mı \'akıtsiz budandı, 
sıcaklar mı \'akitsiz geliverdi; 1 
orasını bılmem, bu yıl bir du· 
zcnsizlık \ar. 

* G ölgrsi hııdanan ağaçlardan 
sonra, insanı ilmilsizli~e 

diişürcn lkınri hadı<e de su 
borularının patlamağa !başlama· 
sı oldu. İki glin rvvel, şeiı. 
rin blivlik bir kı mı, ınun 'IBrt· 
ler çeŞmelerin ümitsiz !c·ıfıı· 
nisini dinledi. Daha bahar-la· 
~ ız. ÖnumUıdc, nası! gcçe<."c~i 
ilk cmareıc~·nden an'aşıl:ın 

kocaman bir 'az mcv ırıı i 'ar. 
Gcçirdı imız kıcın ıd<letinc 
ne odun, ne könıilr da~ ana· 
b idi de. Yu~osla\'\alıırdan kö· 
mur gclirıt·I<. hter nıi~ıniı 
şimdi. yazın şiddetine da,•ana· 
bilmek için gölge ,.e su ithal 

1 

edelim'! 
Ta~ıma Sil) la dc~ırnıcn 

clönmcı ama, hiç olmazsa el 

1 yirı ~ ıkanır. r:h o kadarı rla 
biıe ) eter. Başka istcdit:iıni'ı: 

ne var kı" Bıı maa~allah ka· ı 
~al ar, da~'ıır ~ hi sağlamız. O· 
dun~u·l kalır, komlirs\iı kalır: l 
su~uz, gblı;e ıı kalır, ~ine <le 
bana mmn dcme~fz Zaten hu 
kaılar da' anıklı o'du~umuzu 
bilmeseler, kım kalknr dn be. 
1e<liyedc 'nzifo :ılır, alla has· 
kına? 

'-:ıdun T l'"JU 

ti. Çok 5:Ütel tarh edi'miş o'an sinde metfundur. l'ARIS"İN il \L l~JL\LIC.'E~İ - P:ıris merkez h5tindr.ki ı;atıcı l ar 
_____ __;;..__::.._____________________ her sene bir kraliçe cçerler, kraliçe, l mayısta C'unıhurba ka 

"'"de ~, 
8 

", clı clıhı KOLAY 
bt ~iT, 
''''" . ' rıu edlyOrNl'lll 

• 

•.•.. TAM&MIYLE OTOMATİK 

Mfll/liii! 
ÇAMAŞIR MAKİNELERi 

1 • Çamaıın lçlne yerle~tirininlı 
2 • Sabunu korsunu~ . 

3 _ Kontrol doamesıni ayar edersıntı 

4 
_ Hararet dUtmesini de ayarlarsınız 

... ve 
Makin• Çlım•tınnızı hem TEMiZLER 

Hem de KURUTUR. . 
PHILCO T. L. O. 
HımııM" 10, .. ,oeıu 

nını zivar~lle ı..cnılisinr. jııci çiçeginden bir demet takdim eder. 
Hu sr.nrnln .kr:ıliçı• i l l'\la'I la a_ynı nır.rosiml ;>apnııştır, Yu · 
karıcla ('umhurba5kaııı kı-:ıli<:c}i öıımegc ha1ırlanıı ken giıl'iiHb or 

1 ay lıı·r ı:ııu 20 'J',I ., - 15 ı:ıııı ıı.:ıo 'l.I •• - 3 ı:ıın ıı ·ı ,ı .. 1011 kl'llnı~d~n 
fn~la bt'her kcllnır irin her ı:ıın ~(I kuruş alınır.) 

~ meli caddesi i\o. 59. ıo . 12 \'C 

~ 15 • 10 ara ında Tel: 8\013. 

DOKTOıt Çll'RUT - Cilt, Saç, ı;nE~KÖYOE TAM KO~FOn· 
ZUhreVı Mütehassısı. Beyof:Jtı LU satılık \'illfı. fclefon: 8205 ı 
Posta Soknk Telefon: 43353. Sııat 14 • 19. 
Dr. AHİMEI.ım: - Cilt ve Züh- 36 AY \'ADI~ ıu; r izsiz. 
revl Hastıılıkl:ır Miltch:ıssısi. Be llostaneı ile Kartal arasında 
yof!lu, istikllil Cad. 407, Tel! bahçc.ı e\'lere mü ait ucuz fi:ıt 
41406 l:ı ars:ıl:ır saıılığa çıkarılmıştır. 

- 1 Saııs yeri; Bost:ıncı Trnmvay 

EMI. IC 
Sı\Til,JK FJ·:VKAJ,ADE MA:'ıi· 
ZAR.\I,) ARSA - Boğ:ızda Bal 
talimıınında den'ze çok y:ıkın 
asfolt iiıerinde 20 metre cep· 
heli ıoo metre derinliğinde bir 
ars:ı satılıkıır. ÖnUnde üç gaı·:ı
jı olup Ustline ııp:ırıman yapıl:ı 
bilir. tçindc her konforu ile yeni 
lnşaııt kAg r üç odalı k6skll v:ır 
dır. l\IUracaat P. K. 124. Tele
fon: Akşam 6 dan sonra 83572. 

UE\'RE~ "ATll.IK dişçi mua· 
yenelfanesi O manbeyde iş:er 
halde komple muayenehane 
devren satılıktır. Müracaat: Ru , . 

dur:ığı, fırın yanı 538: te'cfon 
52812. 

~ 
İ:\"l'i U ,\11 ç,\!U \Şilt ' J.'nbrik:ı
sında yıkanan çanınşırlar ev 
kııdınının zevkid r. Feriköj 
81:!68. 

AKORDİON, Git,\ '1.\FO~ 
Tamiratı mlitchass•s Kalıı.> cı· 
oğlundan Eiffel Hadyo C\ inde 
Ga'ata Yüksekkaldırını 25. 

PRATİK ECZACI yetlşllrllmck 
üzere ücretle gençler alınacak
tır. Boğ:ııkescn Sıhhat Ecza:ıa· 

lsfanbul Topfant1 Tüccarlar 
Derneği Başkanhğmdan : 

ı - Derneğimiz büro işlerinde ve daktilo memıırlu· 
ğunda çalışmak ilzere aşağıdaki evsafı haiz dol"Un maaş· 
tı iki memur alınacaktır. 

A - T. C. ıebasından olmak. 
B - Lise mezunu olanlar tercih edilir. 
C - Askerlığini yapmıs bulunmak. 
D - Medeni haklarına sahip bulunmak. 
2 - Bu e\safı haiz kimselerin en geç 20/MAYIS/1954 

akşamına kadar İSTA 'BUL SULTANHAMAM VASIF· 
ÇIKAR CADDESİ SAİDİYE HAN I\o. 19 da bulunan 
dernek merkezine bir yazı ile miıracaatları ltiıumu nan 
olunur. 

Bininci yıldönümün~ 
I 

ibn-i Sina 

Maceralı bir ömllr. efsane:e· 
re yol ııçan bir bılzi, en

gın bir görüş, derin bir ttkA . 
İbn-i SinA, kendi ha:ı al saf· 

halarını, bir risale halinde ken 
dı ı kaydetmcseydi \'C rıtaıc
nin. geri kalan kısmını, telif 
ettiği e er'eri toP'ayan, şakir· 
di Ebü • llbeyclu'lah Abdli.
vahid • ibn-i .Muhammed - al 
·al • Fakıyh - al • Cuzdınl, ta 
marnlama ·aydı, Şark hı'glnle· 
rinin ço~unun hayalı gibi onun 
hayatı da bellrsi1.lik bu~u'arı· 

nı n ardında knlat'aktı. Xileklm 
bu rba ede mukayycd olmıyan 
dhct·t>r, ııck karı~ık. Mese'i 
doğum yılını kc in o ıırıık bi· 
lemi:ı orm .. l\le~hur bir kıt'aya 
göre hicri 3i3 ) t'L saferinin: 
üç!incU günü doğmuştur (983). 
İbıı·i Hallikiin' a ona uyan'ara 
ı:rire do~umu, 370 dcdır (980). 
Jlazı kaynak'arsa 363 de (973) 
doğdu7tunu söy'crler. 

Ibn·i Sina, risale incle, Sa. 
mano u !arından Mansur ofu 
Xüh'u on sekiz yaşından ön
rc, tedavi ctti~ini yazıyor. Man 
sur oı;ıu .:\fıh, 997 de ölmüştür. 
Jbn·i Sina·nın, 983 de do~
clıı~ıı ,.e kendi sözüne nf:men. 
bu zatı. öltimündcn pek aı. 
hır nıliddct önce teda\I ct:i
t:ı kııhul cdi'ir c o zaman. on 
dört yaşında hulurıma5ı ;;rrr
kir ki ne kadar zeki rı ursa o • 
sun hu ya ta bir çocuğun, tıh· 
hı bı'me i \"e hir haslanın, bu 
~ aşt:ı bır çocuf:a. hayatını tr'· 
hm etme i mümkün değiM;r. 
l\tan~ur oğl u Niılı, 976 da I'a · 
di~eh o'muştıır. ibn-i Sl:ıli, 
baba ı Abdullah'ın, bu Padi· 
~ahın uımanında. mem'ekcti O· 

lan Be h'len Buharaya geldi
gını ve Ma'iye i~lerine memur 
o'up Buhara köylerinden biri· 
ne gittiğini, orada Şıll\re adlı 
bir kız a'rlığını yaıl\I° ve ben 
der; hu evlenmenin mahsu'U· 
~ üm, Su halde babası, Man ur 
oğlu Xıih"un tahta çıktığı yıl. 
:Buhnraya ~elmiş olsa doğumu 
97i olur. 

f bn.I Sina, ı:ocuklu/:ıınu, ha· 
ba ının mali i~lere memur o:· 
duğu köyde geçirmi$. sonra 
aile iyle lluharaya dönmiistii. 
Baba ının tayin elliği muallim 
leraen okudu, diğer hoca n. • 
dan ela rlynlye, fıltı'ı, )fım 
ı lAm Hukuku, mıın:ık \ "C tııı 
tahsil etti. Kendı söııi,.r göre 
on ekiz yasında, hay.1tırı:ı tah 
sil devre~ini bitirmi-ıi. 

iran'ın, lnitiın me<lcniye~ " 
insanlık A'cmiııc arıııagan ctti
ğı blıyiik bilgin, b;ıba~ı ve k.ıi
çiik karde~i Mahmut gihi, 1 • 
ıııai;İ\'C nıezhebinclc'lcli nıı 
mezh~P. Yunan fe1;;l'fc<l'1in 
İsHıml'e~mi~ §l'klinden ba ka 
bir şey olmı) an İs'lim fc'sde· 
sini, tatbikıv bir hale geıirml . 
hayata tatbik ederek halka yay 
mıslı. Fe'~deyle yoğrulan bu 
mezhebin, dü~Uncrli ,.e bi'gin 
bir u'ikinin de k's"feve me
rak el mesi, pek tabii\ di. ihn i 
Sina. h:ıva tının bu ilk devre· 
sinden "~nra nıetaflzik tahsi'i· 
ne gırışti. Aristo'nun, bu bah
se dair eserini okumuş, czber
lemi , fakat kendi llira[ ettl~i 
gibi bazı ince ycrlerınl bir hir 
'il kavrıvamarıııştı. Derken e· 
!ine Ehiı • Na r 1'"Arabl'nln 
(ö m. 9!i0) şerhi seçti Bu şer 
hi okuyunca kavny:ımadığı yer 
Jcri kavradı. 

İbn·L Sina'nın ilk ~öhreti, Man 
sur oğlu l\üh'u teclavis•y!e 

ve bu tedavide başarı gö ter
mesıyle tcmın edilmiştir. Nilh, 
mükAfat o :frak onu. ıcngin ve 
değer i kütüphane ine memur 
etti. İbn -i Sına, bu kütilphane
den pek çok faydalandı. 1''akat 
bir mllddı:-t sonra killtiphanc 
yandı. Hatta bu yüzden, öğren
diğini öğrendikten sonra baş
kaları fayda'anma ın diye kil· 
llıphane) 1 yaktı denilir, iflıra· 
.ı.la bulunanlar bi e o'du. 

Daba ının \'C ~Tnnsur 

Göniil, bu ~ölde tok yeldi yöpürdü, kılı kırk yar 
dı aınına bir kılın bile mahiyetini bilemedi. Gön 
tümde binleree glineş do~du, fakat sonunda blJ 
zerrenin bile olgunluğunu anlamaya bir yol bula 
madı gitti. JB1"-İ SINA 

ihn·l Sina bir ı..o nu~ıııası ırasında 

Yazan: ~emaUdde\ 'r, kendi ine dür 
man o ıın lsfahıın emıply e mek lb · ·· ı·b"' k" G" I ı tupln~ma ı ~ lizıindcn lbn ı Si· 

Jt QU a f 0 prnar 1 na')ı hap e attırdı. Dort ı~ ıın 
dandıı ka dıklan sonra affeıiı'· 
dı. nir muddet onra, Den ı 

İbn·! Sini 

kı ı~ın;ı gırerck kardeşıle 'e 
Glirgan'da. kcndLSın bağlanan 

sadık do tu 'c .almdı EbO • 
Ube\'du ah'la ve ikı kcıes.y e 
i fahan'a gıttı. Orada çok hlir
mct gbrdü Ömrlırün •o'1ların· 
dn tekrar Hemedan'a ge'dı , .. 
·127 nam·zanının Hk sU•ıü (ZB 
Hwı:ırım 1036> Hrn ad n'dıı ö'
dU. Dif:"r hır rl\ aret" _çore 
ö'umu bu tarihten hır yıl son· 
radır. 

n o#um yı'ı, m~ruf rh ayete 
ı;ri ·e hicri 373 o'ıırak ka

bul edl ip ~ ırıc h•rrl 'ıla gore 
bıı sene. kom~u lr n'da doğu
nıunun b niııeı 'ı ı ku~hnan 
Şt') hur • rl'İ~ J0 hu • A"iyy • 
ilın·i Abdul ah • ılın·ı Sina. Or
taeıığ fcl l"fc irin en yüks 0 k 
müme si ıdir, Faknt onun tel· 
sdc ndc. mlı lıc' f"I ek c da· 
ır de nıuhım noklo'ar ~ardır. 

Orta ç~!!cla fı omf, her bıl;ıi 
yi bi'cn bir adamdır. İbn i Si· 
na ela, zıımanındakı b ıtUn bıl

gııcrı c'de clmlşll. O:ıun he· 
kımlıiil ve mo1ern t '"ıabet ıi· 
zcrmdekl tesır'crı h~};l:;ınria 

brn, bır $eY fÖ) lj cmem. An· 
<."ak !r sere ınln hır nok ası U
zerınde ~clccck yaıımda duu· 

Nıih'un ölumunden, Samanlı
ların. Gazneli er tr.rafından 
yolc ctii'me ı yılı o'an 1004 P 

kadar, lliırezmşah'arın idare ca~ınl. 
mcrkezı Gürganç'ta ya~adı. Ve,----
zir, 'eçımi lçın, kendisine bir 
maaş tnyin etmişti. Çok geç- , 
medcn Gazncli Sultan Mah· 
mud, ibn-i Sini\ ıle bilginleri, 
Gazne'ye çağırdı, kendisi de 
Harczııı'e ylirtidü. Sultan l\lah
mud'un hu davetine icabet et
mek i teml)cn Jbn-f sına, ı-:bıi. 
Sehl·! le ihi r.dlı bir Hıristh an 
hekim'e G rgAna ı:-itmek üzer" 
~o a dOşllı. Yolda, Ebil • Seh\ 
hastalık ve su uz.luktan öldü. 
kcndisı, bir cok zahmct'er e şe 
hlrden şeh1re giderek Gürgan'a 
u aştı. Bir zaman, orada hekim 
likle geçindi. Oradnn Kaz\•in'e, 
Kaz,•ın'den de Hemedan'a git· j 
tı. Hemedan'da, Emir Şemsüd· 
de' 'e-i Deyle mi) i tedavi elli. 
1014 le 1021 arasında ıkı kere 
\ ezırlikte bu'undu. i k ''ezirlı
ği ırasında askeri bir isyanda 
evi ya •ma edi di, kendi ı kırk 

giin, dostlarının birinin evinde ı 
s:ıklıııırl ı. Şemsüddcv'e'nin ö· 
!Unıündcn sonra yerine geçen 

• \svec çeliğinden 
yapılmış 

•Fevkalade keskin 

•En zevkli traşı 
temin eden 

FAZLA PARA VEREBiLiRSiNiZ 
O.AHA iYiSiNi ALAMAZSINIZ 

------, \'il .DiZ SARA YJ~I~ TA· 
Uillt <'ADIR KO~Kti 

8 den 20 )e kadar Sayın 
halkımıza açılmısıır. 

Her gün: Sabah kahvaltı· 
ları - Ncfıs öğ e ) emekle 
r - Her türlu zengın kon· 
somas·yonlan a) rı bir ö· 
ze11'k ta ır. Z yafct - DO· 
AUn - Rc•ml ve Hususi 
Koktc~ 1 Partiler her daim 

Ru minyatürde ihn ·l Sini a~k hastalı ğına tutulmu~ olan Rey n epiı bır muvaffakiyet 
Tabarilta.a Emlıi K.ibua Yt.smf!glr'ln yelenini muayene ederken 'iilil•lllRCiiıl. r Tel: 86720 
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Saç dökülmesinin 
mühim bir sebebi _..,. :-·················· .................. : 

~ Ruh'i ômillerin bu hususta büyük ! . . 
~ tesiri olduğu anlaşlldı ·. ! 
• • •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Pittsburgh'lu Dr. Charles L. rar döküldü ve bir zaman .son· 
Scbmilt'in Pennsyl\'ania eya'e ra tekrar çıktı. 
ti c:Medical Socıety• sine \'er: Dr. Schmiıt'in raparuna gö_ 
diği raporla şok, ) ah ut ini ü· rc saç dökülmesi hususunda 'ka 
1.üntü ..,.e darbelerin kelliğe se· dınlar ye erkekler aynı derece 
bep olduğu hakkındakı umu· de müıeessir olmaktadırlar. 
mi kanaat tıbbi olarak te:til e· 22 ya.ında sıhhatli bir kız 
dilmektedir. hava kuwetlerine men:.up bir 

Doktorun bildirdiiH 50 h:ı.s _ askerle evlendikten dokuz ay 
tanın çoğu sadece baslarında· sonra aldığı bir haberde koca· 
ki saçları değil fakat aynı za· sın:n muharebe esnasında öl· 
manda kaşlarını, kirpiklerini düğünü öğrenince geçirdiği 'bir 
'e koltuk kıllarını da kaı bet· sinir buhranından sonra bütün 
ıııiı;;lerdi. .saçlarını kaybetmişti. 

Enteresan bir hadise de A- Hakikatte kocası öimemiş, Ca 

Süleymaniye canıii minarelerin de bir mahya meriknn donanmasının tanın kat e ir dli~mü~tü. Cok geç· 
rnış cildiye mütehassısının bin meden bu dofıru havadi i alan 
miş o!duğu sUr'atli bir motor, kadının saçları kocası eve dön .Ramazan gecelerinin bir hususiyeti dUğünde yeniden çıkmıştı. 

MAH!4LAR 
bir çantanın çarpmasiyle iki_ Kaynana geçimsizlikleri baş· 
)e bölündüğünde oldu. Kaza· !ayınca tekrar bütün saçları 
nın nasıl olduğundan haber· döküldü .Kaynanasından ayrı_ 
siz kendini suyun altında bu· lıp kendi evine dö:ıdü~nde 
lan doktor ne oluyor diye son ııaçları tekrar çıktı. 
derece ş:ı5ırmıs1ı. Kazııdan tanı Tıbbi mecmualarda r.ıstfa· 

,............. . ....... ...... . ...........•.••.•••....•• 
~ Gökyüzilnde asılmış gibi dura n ~ 

18 f:Ün sonrn <bir sabah uyan_ nan lbu nevi ender raporlar 1 
dıl'!ında bütün ı:açlarını yastı· ruhi ve :bedeni şokların rii~er 1 
ğın UstUnde bu!du. birçok hadiselerden baska saç· 

Takriben nltı a)da hiç bir tarın \'e kılların dökülmesine 
• . . . . . 
• .. yazılar nasıl yazılır? 

. . . . . . . 
teda,•ı yapılmaksızın tanınmış sebep olduğunu, !akal ~okım 
cildiyecinin saçları tekrar çık· te iri ortadan kalktrktan !'onr:ı 
tı. Fakat birkaç ene sonra ka tekrar dökülen saç ,.e kı11arın 
yak yaparken bir kay:ıya çar· yerine geldiğiııi açıkı;a göster· .. 

•••••••••••••••••••••••••• 
namaz.anın en büyük husu· 

siyetlerinden biri mah· 
yalardır. İki veya daha fazla 
minare5i olan camilerde iki 
minare arasında mahya kur
mak eski ve güzel bir an·a· 
nedir. Mahyalar geceleri şeh· 
re başka bir güzellik verir. 
Gökde asılı gibi duran yazı· 
)arı seyretmiyen ve okuma· 
yan yok gibidir. 
lfahyacı1ık Türk dehasının 

mahsulüdür. Kat'i olnrak bi
linmemekle beraber bu sana· 
tın 1023 tarihinde. Fatih ca
mii müe:zz·nıerinden Kefeli 
hattat Hafız Ahmedin buldu 
iiu ilk rnahyanm Sultan Ah· 
met camiinde kuruldul!u ri
vayet edilir. Kefeli Hafız. ca 
miin iki minaresi arasına ger 
diği ipler üzerine biT çe\Te 
resmi yapmış. bunu gören za· 
manın padişahı çok beğenerek 
'.Ramazan geeelerinqe mahya 
kunılmasını emretmiıitir. Bun 
dan yüz sene sonra pek çok 
mahyacı ycti~miş ve iki mi· 
nareii camilerin hepsinde mah 
ya kurulmasına başlanmıştır. 

M ahra iki minare arasına 
geri1en birkaç sıra ip fi· 

zerine yazı yazmaktır ve ol· 
dukça güç blr işdir. Bu işe 
çok daha evvel kareli kağıt 
üzerine yazılacak ibarenin plü 
nı yapılmak suretiyle baş'anır. 
Önce ibareyi teşkil eden harf· 
lerin kareleri kestiği nokta· 
lara bir işaret konur. Bundnn 
$Onra hazırlanmı~ uzun ipler 
ınazari olarak kareyi teşkil e
den şakuli hatlarla intibak 
ettiği kabul edilir ve bir nis 
ilet dahilinde kağıt- Uzerine 
.konulmuş noktaların ip üze· 
rinde tesadUf eden yerlerine 
birer ilmik yapılır. İpler de 

Amerika'nın NATO d ele

gesi Türkiye' ye g e liyor 

Atina, 8 (A.A.) - Birleşik 
Amerikanın NATO nezdlndeki 
daimi murahhası ve eşi Madam 
Hughes dlln akşam Paristen A
tinaya gelmişlerdir. Amerikan 
murahhası ve eşi Yunanistan hU 
kümctinin misafiri olarak dört 
gü'n Atlnada kaldıktan sonra 
Türkiye) i de zi)Jlret edecel:le:
\'e müteakıben Parlsc dönecek· 

!erdir. 

6 ncı Şube'n in eğitim 

Bürosu 

Emniyet 6 ncı ~ube müdürlil 
eu eğitim iülerine hız ... e iniş 
tir. Bu maksatla eğitim büro· 
su kurulmuştur. Faaliyete geçen 
büro, şoför~ük mesleği ile a!A
!kalı olaTak hazırladığı broşür 
ve kaza fotoğrnfiarını sofôr!cre 
d.ığıımağa başlamıstır. 

sıra ile numaralandırılmış-
tır. 

Bundan sonra yağ kandil· 
Jeri \e hazırlanan iplerle mi· 
nareye çıkılır. Her ip üzerın· 
deki ilmiklere bir çen~el va
sıtasiyle yağ :kandilleri takı· 
lır ,.c iki minare arasına ge
rılen ve varagele denilen ip 
tertibatı ile kandıller plana 
"Öre istenilen ~ere gönderi· 
lir ve bu iş harfler teşckkUI 
edineı~ e kadar devam edCT. 
İlgililerin söylediğine göre 

ilk zamanlar. •Hoş gel-

. .......................... . 
Beyin gösterdiği alAklnın çok 
rolü olduğu sö) lenılmcktedir. 

zamanımızın tanınmış mah· 
yacıları arasında kabzı

mallıkla meşgul olan B. Ali 
Ceyhan ve Güzel Sanatlar A· 
kadenıisi tezyini yazı kı-mın· 
d:ın mezun n. Recco Berk ı.ık 
redilmektedir. 

:\Inhyacıların mahya kurar 
Jarken aralarında kullandık 

ları bazı tiib!rler \ardır. Gü· 
zel 'e ışıklı yanan kandille· 
riıı ismi •neş'e'ı• dir. 
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FiKİR VE SİkAVETLElll -
Dinleyen v e derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Denize dökülen çöpler 

d 'n., • Elhamdülilliih •. • Mcr· 
haha• gıb" kısa ibareler yazı
lırmış. Daha sonra'arı üstun 
esre'i ve bir hattatın clınden 
çıkmış kadar düzgün hadis· 
ler, kelamı kibarlar yazılma
ğa başlanmıştır. 

Saraya mensup kimseler a· 
rasında da mahyacılığa me
rak edenler olmuştur. Son ha 
life AbdUlmecıdın karde i 
Seyfeddin Efendi Ramazanlar 
da tanınm?S mah)'acıları Orta· 
köydeki Feriye sarayına da· 
'et eder ve ıki şahniş arasına 
mahya kurdururmuş. Bu mah 
yanın bilhassa denizden gö· 
rünüşü fe, kalnde olurmuş. 

Belediyenin şehrin muhtelü tabii haklarını hiçe sayan ve on 
mahallerine ıgelirdiği çöpleri, lan her gece birlere kadar ra· 
miiteahhidinin mavnalarla deni· hatsız edecek o!an kimseler bu 
tin uzak mesafelerine götüriip emel erini gerçek'eştirmek ic;in ı 
dökmesi mukavelesi iktizasından muhtelif yollara baş vurmakta-

şimdi mahyaların çoğu elek· dır. Halbuki müteahhit buna ri- 1 dırlar. Esasen Çınar dibinde bir 1 
trık e kurulmaktadır. İlk avcı etmemektedll" Ezrümle mav' sinema varken muhitin huzuru· 

elektrikli mahya E\ kaf Xazı· nalarını Çntladıknpıya iki yüz nu kaçıracak olan bu teşebbüs 
rı Küçıik Hamdi Bey zama· metre mesafeye kndar götürdük haklı şikayeti mucip olmaktadır. 
nınd:ı Ayasofya cami;nde ku· ten sonra çöpleri orada denize Belediyenin ve Kadıköy kayma· 
nılmuş ve Yn muin yazılmış· döktüğünden bütOn Çatladıknpı kamlığının dikkatini çekeriz.. 
ıır. Fakat 0 zaman ışıklar 0 sahili bunla::ll do'muştur. Ilgaz kazasının Belviran 
kndar kuvvetli olmuş ki har!· Civarda oturan halkın sık sık 
le~ birbirine ~a:ışn;ış. adeta gittikleri burada mevsim hase· köyü 
ı::uneş parlar ı;:ıbı bır hal al· bi)le denize cirenler ve <>turan· Ilgaz kazasının Belviı'an kövü 
mış Ve )azı okunamamıştır. lar bu çöplerden çok mUştekidir Devrez suyunun kenarındıı taş!ık · 

Elektrikli rn:ıttya, öncede~ ler lfiteahhidine mukaveleyi ta bir tepenin eteğindedir. Nüfu u 
~azıı:ı:ınan biıyük ?ir cerçe,·c 1 mn.meıı tatbik ettirmesini Bele· bine yakın olan bu köyd!l l:u ke· 
uze\ıne yaz.ı)a göre duylar diyeden beklemekteyiz. re tam te;ıekkü!lü nahiye kurul-
) erlcşıirilmekte \C ampuller S d" l'I • h k i b"ır mu~tur. Kö•·ün bulunduııa '-er 
konulduktan sonra çerçeve i· ua ıye ı erın a ı ,, ~ e ~ 

çok dar ve kayalık olduğu ir.!n 
kı mınare nrn~ına çekilmekte· şikayeti evler pek sıkışıktır. Köy arkada 
dır. ı Yazın yaklaştığı şu günlerde ki kayaların kopmasına ,.e top· 

E :.kiden mahyacıl:ıra mah-
sus bir vakıf bulunurmuş. 

Mahya kuranlara her gün Uç 
öğün yemekten b:ışka bir mik 
tat fl4' ye\·miye verilirmiş .. 
Şimdiki E\•kaf idaresi de son 
~ ıllarda tanınmış mahyacıl:ı· 
rın idaresınde kurslar açm:ık 
suretiyle gönül1ü mahy::cı!:ır 
yetiştirmiş ''e bu surette m:ıh 
yacılık eski durgun \"aziye•in
den kurtnTı'nrak daha hareket 
li bir ha:e getirilmiştir. 

Mahyaeıllğın bugUne ka· 
dar intikalinde eski Mebanii 
Hayrıye MüdürU Serezli Esat 

Bir başka mahya 

G eçen yüz yılda Ramazan 
gece'eri halkın en büyük 

eğlence i nıah~anın kurulu· 
şunu. kandillerin uçuşunu scy 
retmekti. l\lt"raklılar, bilhassa 
Sultanahmet camii öniinde 
toplnaırlar. burada ustaca ku· 
rulmus mahyayt uzun uzUJl 
seyrederlerdi. 

Ramazantn ilk gecesi • Mer
haba•, )ahut .Hoş geldin•, 
son gecesi de ·E!\eda• gibi 
y:ıı.ılar yazılırdı. Sonlarına 
doğru b:ızı geceler ıop resmi 
yapanlııT vardı. 

Konya As. Saf. Al. Ko. Başk. hğmdan 
A - As ihtiyacı için Konynda öğütülmek şartlyle 2600 

ton seksen randımanlı un kn palı zarf us'ulU ile öğüttürüle· 
eektir. Muhammen riatı beher kilosu ı bir kuruş geçıcı ıe· 
minaıı 2438 liradır. 

B - İhale 25 mayıs 954 salt günü saat 15 de komisyon
numuzda yapılacaktır e\·saf şarıname komisyonda görU;e. 
blllr. 

C - Teklif mektupları 25 mayıs 954 salı günü saat H de 
kadar komisyonumuza veriim: ş bulunacaktır. (5574-y253> 

lst. Lv. Amirliğ inden Verilen Askeri ı 
Kıtaat l lônJorı 

Pazarlıkla Yas ıviran için 7 paTti 2500 er liralık odun 
13/5/954 perşembe saat 15 de Yassıviran As. Sa. Al. Ko. 
da satın alınacaktır. Her partinin kesin teminatı 375 lira-
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. (5808-1209) 

* 140.000 adet yumurta kapalı zarfla 26/5/954 çarş!'mba 
saat 11.30 da Davutpa a As. Sa. Al Ko. da satın alınacak· 
tır. Tahmin bedeli 11200 lira, geçici teminatı 840 UTadır. Şart 
namesi komisyonda görülür. Teklif mektup•arının ihale 
saatinden bir saat eV\eline kadar komisyona verllmesi. 

(5805-1296) 

.ayfiye yerlerindeki vatandaşta· rakların heye'anına ve dolayısiy 
ı ın rahat ve huzurlarını katıra- le daimi bir tehlikeye maruz· 
cak şey' ere baş 'urulmaktadır. dur. Hiç bir suretle ink:~ar ede
Belediye bir yaz da güri!ltii ile miyecek bir durumda obn buı·a· 
mücadele edip klakson çalı:.ma· sının suyun karşı tarafındı Jl· 
sını bile yasak etmişken bir ta· gaz - Çerke. yolu üzerıodeki ı;c· 
kım kim eterin giriştikleri te- nişçe arazinin bulunduğu ma· 
şebbüs!ere kanun ve ni:amla?:'a halle nakli bütün mahzurları ve 
aykırı olmalarına rağıneı1 iıin tehlike!eri önliyecek ve köyün 
\crilınektedlr. genişlemesini ve nahiyenin ku· 

Bu cUmleden olar:ık f.uadi}·e· rulmasındaki maksadın sağlan. 
de YerylizU caddede, arkası de· nıasınt temin edecektir. 
mirvo'una kadar uzan:ın 381 mı Halkın bir çoğu da bu arzuda· 
mn;alı harap e\'İn ba!ıç~slnde dır. Yalnız bu i~b olına~ı için 
bir gazino ve yazlık sinema ya- hükumetin kendilerine yol gös· 
ptlmağa ba :anmı5tır. Çam \'C terme~ine \'e evleri için lüzum
meyva ağaçlariyle dolu olan bah 'u keresteyi meccanen vermesi 
çe bu maksatla teml!lennıekte ne ihtiyaç vardır. Gerek Çankı· 
ve fidanlar sökülmekt"ılir. Etr:ır rı vilayetinin \'e gerek a'ikadar 
ta yazı geçirmek, dinlenmek ii· Vekillerimizln bu iş üzerinde 
zere gelmiş hemserilerln bu en durmalarını temenni ederiz.. . 

JEEP OTOMOBiL ALINACAK 
Konya Belediye Reisliğinden : 

Belediye ihtiyacı için bir adet Amerikan mamulltı OvCT 
' ıand jeep teklif mektubu alınmak suretiyle satın aınaca!ctır. 

Teklif mekluplarJ 26 mayıs 954 çar<:amba güntine kadar 
belediye reisliğine gönderile cektir. Bu müddet zarfında 
!ennt ve ıcl:ıri şartnamel:?rden istiyenlere belediyece gönde· 
t'llir. (5786) 

r 
Komi er birden •Elinize ne 

oldu?n diye sordu, 
•Elime mi? Birisi kapıyı 

çarptı d:ı zedelendi.» 
Bu. söylediğine gUliimsemek

ten kendini alamadı, komiser 
de güliiyordu. 

•Cok ağır bir '>ap: olmalı . • 
•Öyleydi zaten.-. 
Komiser yine güldü. •Güle 

gü'e Mösyö .• Gorii meleri so· 
na ermişti. 

Dısarı. koridora r.ıkınca Gı;~' 
saatine bir göz :ı:tı. iki bu('uk 
olıııus. :'\liriam gitmişti artık. 
Aklı başında bir kııın umumi 
bir parkta yarım s:ıatten faz'a 
bek'iyeceğine i:ıtimal ,·ermiyor 
du. Bıına rağmen Tulliı-rs'c gi 
decek. bo dönecek olsa dn o 
raya kadar uzanac,ıklı. -

X\ 'II 

Guy eski sarayın önünde u· 
zanan parkta dolaşıyordu. Kos 
kocaman bahçeyi saran güze· 
lim çiçek ve ağaçların ihtişa
mı karsısında insan krndini o 1 

du~undan küçülmUs olarak his 
ediyordu. P:ırkın biitUn yo:la 

rını do'aştı, bütün sm•larının 
önünden geçti. :'\liriam'ın k<.n 
disini beklemeyip. orada oll!l'.1 
dığından emin olmalt istiyor
du. Buna rağmen gözü onu a
ramaktan, onun cismine Ilış· 
mckten başka bir şey dUsünnıti 
yordu. 

Nihayet kuzey katllSında bir 
srup çocuğun kendi aralarında 

oyuna daldığı ~·ere kad:ır u:as 
tı. Onları seyretmek için dur
mustu. Hırsız po!is oyuuyoı·, 
birbirlerini yakaladı'.•'arı za· 
man sevinç çığlıkları atıyorıar 
dı. 

.çocukları sever misiniz"!• 
Birden başını çevirdi. l\tirl

am yanıbaliında duruyordu. 
•Buradasın!• Cevap verme· 

sine bile vakit bırakmadan ko
luna girdi. Önündeki hayalmiş 
gibi de onu elinden kaçırmak 
istemiyormuş gibi bir hali var 
dı. 

•:Ne o::ıa ge'ece!'?ine dair bir 
his ''ardı içimde.11 diyordu kız. 
•Onun için sana rastlarım bel 
ki ümidiyle etrafta do~aşıyor· 
dunı.,. 

.sen ermişsin canım. • 
Kız koluna girdi, Tiyatro is

tikametinde )'Ürümeğe başladı 
!ar. Bahçenin öteki ucundaki 
kapıya doğru gidiyor:ardı. 

Kız elindeki sargıyı farket· 
mişıi. •Demek sen de )aralan· 

. \ 
a&ıd•· 

Yukarıda: Dien Bien Fu kumandnnı General de Castries ,.e bir karşı biirunı. k~ 1 

Dien "B·ı;;'"f ~"'m·~-~h·;;~bele~ 
Hindiçinı'de Dien Bien Fu 

kalesi önünde 56 günden· 
berı devam eden 6iddetli mu· 
harebeler, enelki gün bu ınüs 
tahkem mevkiin komünistle-in 
eline geı;mesiy·e neticelendi., 
Bu haber dünyanın her tara
fında büyük akisler ylptı . 

Dien Bien Fu müst:ıhkcm bir 
me\'ki o:makla beraber uzun 
bir nıiidafaa ir:in hazırl:ınmış 
değildi. Müdafiler azdı, ) iye· 
cek, malzeme de yeter derece· 
de değildi. Komünbtler kaleyi 
çok üstün kuvvetlerle muJıaca. 
ra ettı'er ve ştddetıi hır a~ır 
top ateşı altına aldıl:ır. Top 
ateşi hergün birkaç saat dC\'im • 
ediyor ve piyadeler gcce"eri 
da:galar halinde hücuma ceçi· 
~·orlardı. 

.Muhaııara çemberi iptida ·:ırı 
epeyce genişti, mUdafi!crin e· 
!inde bir ha,·a meydanı vardı. 
Bu meyclan sayesinde h:ı\'a yo. 
Jiy'e irtibat temin ~diliyordu. 

Fakat son zamanlarda meydan 
komünistlerin eline s;eçli, ha· 
\'a ba~ı çözüldü, Gerçi para~Ul· 
le yiyecek \'e malzeme atılıyor
du. Fakat bu ihtiyaca kafi de· 
l!ildi, atılan malzemenin bir 
.kı mı da komünistlerin safına 
dü~üyordu. 

Son günler zarfında vazi~·et 
çok kötüleşmi~. hücumlar şid· 
detlendiği halde müdafaa zıı
yıf'amıştı. Bu sebep:e müdafa
anın uzun sürcmiyeceği anlaşı· 
Jıyordu. Kale nihayet, kahra
manca bir müdafaadan sonri: 
sukut etti. 

-46-
dm.• diye mırıldandı. 

.)tühiın bir şey de~il. Bütiin 
olup bitenler için gerçekten 
ı;ok müteessirim. Adeta utan~ 
duyuyorum.• 
• •Fakat asıl kabahat Ailen· 
deydi. Ona yaptıklarını? beni 
b:ıya~ı memnun etti dıycbili
rim. Hiç acımadım. Çoktan hak 
etmisti hüylr bir şeyi. ı 

•Bu mese!eden hiç bab•etmı 
\'elim bir daha. Ben 3ıl J;nndi· 
mizden. senden ve benden ba!ı 
setmeınizi isth·orum. Bu daha 
zevkli bir şey. olaca~. o.K.~· 

•O. K. Ama önce ~en baş
la D 

• Bu canını sıkmaktan b:ıska 
bir işe yaramaz. Asıl senin ko· 
nu~man lazım . .,, 

•Peki ama çok kısa olacak 
bu. Geç«:n ay Xew York'ta e\·· 
!enmek üzereydim. Birden ani 
bir kararla nişanımı bozdum 
Scbbini tam olarak bilmı\'o· 
rum ama bu i~in ikimiz ıÇin 
de iyi netice vermiyeceğini an 

lamışlıın. Babam bir mUddel 
için oı:.adan uzaklaşmamı, seya 
hat etmemi uygun buldu. Bura 
)a geldim ben de. Nasıl?.• 

•Başlangıç için çok iyi.• 
•Adım da Miriam Watkins

dir.1> 
Şimdi kendini tanıtma sırası 

ona gelmişti. Gerçekten ne ol 
duğunu s1iy emese bile bir şey 
ler, hafif tertıp inandırıcı bir 
&eyler anlatması gerekiyordu. 
Kendisini Guy Hobson olarak 
yutturma yolunda icat ettiği 
öyle ~eyler vardı ki; hafif ter 
tip inandırıcı olmaktıın çok da 
ha fazla şeyler yapabllirdı. 

Ona yalanı mı, ~oksa ha!fr 
kati olduğu gibi söylemc•ı mi 
gerektiğini düşünüyordu. 

Mirlam •Arzu ct:ıı:vors.:ın 
bana her şeyi olduğ:ı ~ibı söy
lemene lüzum yok.D <ih·e mı· 
rıldandı. ·Senin ha'ı:kındn mii 
him olan, bence öncmii sevieri 
bi'iyorum zaten: Sen benden 
ben de senden hoslanı:ıo:11m. 
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düşmesi 
IBa ıfÇIO «feci)) 

d~ına~ 1 incide) fada etmektedir: 
n' ~ lllıştır~eH.uunda ıKahraman Dien Bien Fu mu 

"U ıartı kavemet mcrketinin Akıbetini bıl 
t: ede ~ra rağmen dıren haberi henüz almıs bulu· 
~Una edıldıfini zan nu~orum Duyduğum teessürü 

1 erı:nıınım ki ne· Fransız ve birliı?i halkına bildir 
Crııe crınGu_ncy Doj%u mek için bu mesajı gönder.ya· 
llu he/ ımkan ver rum. Dien Bien Fu müdafilcrı· 
'llıııı e~ınızc elddı nin kahramanlığı Fransız birliği 
Q ı c aı:ıbıtcccktır.- nin parlak sa~ falı tarihine geç· 

e arının en· meye !Ayıktır. Cesaretlerinin h5· 
k a aea~tmek ıcın Ei ur asını hafızala:ımızda ebedi) eıı / 

tnııı" dcb~tün ka· muhafaza edeccı<iı..~ 
1 \re oıu ola· ı\s~a hakkımla C'arlos Rumulo'· 

eunıan ilu e nun 5Özleri 
b4~_nnırc harP ı·ı~n Chica;o, 8 (A ~) - Bu .. un Chi 
ıor ~ Et " cago ldare Klübü toplantısında 

llıadık senhower konuşan Fı ıpinlerin Birle ik A 
hareke~ Hındıçıni merika Büylıkelçısi General Car 

!eaddıt ~ c glrişmi· :os Rumulo, ezcilmle ~ö.)le de· 
ıı, cfatar be· i t" . 
<ı d m ~ ır. 
rı1g t Ilı rııU . •As,>adaki durum, Yunanista· 

11ldaki A larc-~esı nın İkinci Dunya Harbinden son 
~ lltleıı bahs:ıerıkan rakı durumu kadar naziktir. Sov l 

~'et411lba h ~erken, yet Rusyanın hedef ve gayesi sa 
c ac..c \e acr:d.kate.n rıh tir. Onun Paris \'e Londraya 

tc qa bunu 1 bır olan. Leninın tabıl uzun zaman 
daelilt !Ô)ln ~üza e\'VCl sôylediği sibi, ~olu Pekin 
~'ti lonra ~ıslı:. \ c Kalkütadan ~eçmektedır. As· 

Sanat jürisine l •'ilm Do tıerı Derneği adına izahat veriliı-ken 

l ;:ırıcy D merı· ya, İkinci Dünya Harbinden son 
I Utulınas o l1 As ra Yunanıstana yaptığınız a) nı 

h t)' le denı11.~ oı:u· manevi ve iktısadi yardıma mııh 

-Bi-da-ul-t,-C-e-ne-vr-e'del İkinci Türk Film ı~~MAKALEDE_N DEVA~ 

Ce do"tıı il~r ı: taçtır. Fakat Asya'ılar, uğrunda 
ııı ~ a1c bırtit· rlcmıs çarpı ukları bir şeyi de istemek 

re Den nı' O'du· ı tedirlcr. Bu da hürriyettir \e 

T ekliff erde Festivali sona erdi 
CRası 1 incide) 

gece Liman Lokantasında U-rtip 
!enen Fılm Dostları balosunda. 
noter önunde açılarak. tasni! 
edı'miş ve neticeler İstanbul 
mıll~tvekilı Necmi Atr.ş tarafın
dan saat 24 te bi dirilmiştir. 

Yaygara barajları 
<Başı 1 incide) 

mek, onun heğcnmlyeccğinl yap. 
mamak, nasılsa yapacak olursa, 
derhal hatasını ıtüzcıtmcktir. lt ~I • rccı bıe\~:~ Hindiçini'dc lfızım ol~.n budur. 

~· ilde kal~ . 1 lo ko,·ay gore . . 
tlld~l'acatın ak ııa· Moskova 8 (A.P.) - Hınd • 
'""~tfıne ~· bılA· çinide Dicn Bicn Phu kalesinin 

h da ınanı~o düşüşüne dair bugiın Rus bası 
tt n loııra nında çıkan ilk yorumlarda ba 
,11 llılidara bölge· rlz bir memnunluk ha\ aşı se· 

~ ~ tliktcn~lnda Aıa l zilmcktcdit'. Sovyet sazetelcri 
teııt'-ıııeteriC~kleri v_c icln kalenin ı;ukutu •Fr.ansız 

r.l .\:ıı 1'\ore ın cabcttı· sömürgecileri ,.e mllıecavız A· 
~~ erı(~n d~cleslnc mcrıkan çevreleri• hesabına bU 

~de ko eg:ısyo yük bır hezimettir. 
tı:ıı:1ıt!At ,~u~~stleri Sovyet silahlı kuvvetlerin or 

t?ın0 , Urriye ganı Kızıl Yıldız, şunları yaı-
~ l\oredcça.ısacağı mıştır: • Kalertin dUstisü net i· 
t l\ lltıutu• Uğradığı cesindc Fransız Birliği kuvvet 
~ 0 tde k madığını !eri Hındiç n' hat'bini kaybet· 

11da ııınconforans mi lerd r. Şımdi Fransız'ar Ce
ll< llıılı dokı8d~e et nen.ede b'r anlaşma mlizakerc 
tıit dUıınaüAUmUı sine mecburdurlar. Kızıl Yıldız 

~lld deınııtirnlarına şunları llh·e etmiştir: •Bu ka· 
1t ııı • lenin kurtuluşu Vietminh komü 

~ 1tk ı g~escleslne n!st halk Ot'dusunun kuvvet ve 
t llıUcad llCdcnberı kudretıni ispat etmektedir .• 
~a 'tiııe he c eden , , 

~ııı~~r~1i:a~~;~~~ iki Rus, lngiltere' yi 
"Qııı ı~ını ran 

~(ııı.~~ ~~·~~~~ Terke davet edildi 
1ij An ll'lek nıye· (Başı ı incide) 
tl'i .., .ektınesini is· 
~iff• anı bu a 6ında Rus elçisine ula~tırılmış-
t 

1
A kak1 ııctıA b"ır tı. Bunun tiz:erine Vinog;ado. 

• ' ı eııh vun, milsaade istemiş ve alelA· 
bu1uk .eden ccle uçakla Parise giım:şti. 

~ ...ı hır kıs ingilız - nus münasebctıc.ri 
ar, ,..ı ne ger 
-ıt •rt1a d ~ Mos'kn'lla 8 (~ P.) - Sovyct 

tr trrı.·Stır U)du• te~ml naberler ajansı Tass, İn 
dc,a~· giltere Başbakanı Churchill'in 

•'I de· Rusya ile münasebetlerin dil· 
e Olup ıe'mesi yolund11ki temennileri· 

trd"l at bitenler nin mılletlerarası durumun dil 
~ t ta\ı ratcji inin ıelmesini de mümkiln kılacağı 

Bulundu 
<Ba~ı 1 incide) 

atına ına ı olduğunu, mutarek~
nın Vietnam'da hur seçımlere 
~·o' açması icap etti~ini tasrıh 
ctmıştır. 

Bidault Hindir;inl mc~eıesinin 
hallı ıçin ~u hususları ileri sür
müştur: 

ı - Mı.:m1cketi istila etm•s o· 
lan muntazam ve gayri munta· 
tam Victmin birlı!Merinin der
hal tahliye i. 

2 - Ordu~a veya asayi~i mu· 
hafaza etmekle gorevlı kuV'lef1e· 
re dahil bulunmavan birtı-...erin 
derhal ı;ılahsız andırılma sı. 

3 - Harp esırlcrınin ve ~lvil 
cntcrnelerın serbest bırakı'ma

sı. 

4 - Bu hüküm'erin •atbl':fi hu 
susunun mılletlerarası ıır komis 
yon tarafından kontra ii. 

5 - Anlaşma imza.an:r imza· 
!anmaz çarpışmalara son 'erıl· 
mesi. 

Bidault'nun kontı§masını mil· 
tcakıp sciı alan Komır,·ıst trmsil 
cıler ve bu arada Sovyet Har:· 
clye Bakanı Molotof. L.ıos ,·e 
Kamboçya'daki Asi rejim'erin de 
konferansa ıltıhakını iiteme.- su 
retiyle açılı:ı celsesini muattal 
bir ha 'e getirmişlerdir. 

Konferans ikinci toil 1 antısını 
pazartesi gUnU saat 15 d:? yapa· 
cnktır. 

H.P. bazı idarecileri 
Şikayet etti t~ ııı·,:ı1~~;i~I ha nı bildırm:~tir. 

ı t e\'\>cı : • Bu Tass. Chut'chill'in geçenlerde CBaşı 1 inride) 
allı?ı r b11 ttıllıuı$· Primerose cemiyetinde yaptığı nı tavsiye ederim. Ben D.P. n:n 
ı totu:~ıcln yü konuEmada bu hususta söyledi kurulusunda, inanarak ve bile· 

~ ~ ele i:t!" ği sözlerin So\-yetıer Birliği i· rek kendimi onun hiı.metine ver 
i ~ t'ııııı ht dari çevrelerinde müsbet tep· dim ve ilk kuruluş !ınındakı ho· 

tıı) ...... C: Yanatı kıler meydana getirdi~inl bil· yccanım kaybolmamıştır bi'.fikis 
btlan S~116~ney J<o· dlrmektcdir. artmıştır. O gün ne isem bugiln 

at4 b n Rhec Tass ayrıca Churchill'in k"Ta de oyum. İçimde değişmış bir 
' ~ Ulunınuı· liyet akademisinde yaptı~ı ve zerre dahi yoktur. 
ı l>~ 1• atom silahlannın :ı..--uııanılması- Partime, bu yalanları uydura'l 

•11r nun kaybı na muarız olduğu hakkındaki !arın düşünemiyecckleri kadar 
~- lı:de~1:ıılafııer konuşmasını da neşretmiştir. sıkı bağlarla bağlıyım 'e çı-ıhw 

-ıı erıı1 taktık Tass Churchill'in bu konuşma ~·orum. 
1t(J ~llda:· Eğer tarı hakkında şu tefsirde bulun Zaman zaman hakkımda bu şc 
~ ka'>uı Uç ay maktadır: kilde maksatlı ve o ~.ad:ı: da 
~ l>hu tdılmış •Surası muhakkaktır ki, gü ünç haberler çıkarılıyor. Bıın 

~ bit kurtau· Churchill bu sözleri i:e, blT ların niçin çıkarıldığını pek iyi 
~~-il ıı,11 harp vukuunda Okyanusun öte biliyorum ve biliyoruz. 
~ ~lttlııı 1'hu1<1aı.ı 

1 

sinden gelen atom bombası teh Fakat bunlara uzun uzun ce
\t f>t A. 11"dil dıdlnin evvela kendileri Uzcri· vap vermeğe ve araşlırmağ:ı !ü· 
t r, lııı'ııa.) - Ba •. ne duşeceğine dair ingiltere ıum sörmüyonım.-. 

r;.~·e dercııa·rator Balo I Ve diğer Avrupa memleketlerin Asılsız bir haber 
,.~lıı l>hu·~ bir mc. de beslenen kanaati ifade etmek istanbutdan D.P. mil'ctveklli 

,a~ ıtlroı{ll iki ay- tedir.• seçilen Dr. Kemal A tay'ın mil· 
t ,,.~aıı, kunda1tı ar A\·ustrnlyanın hir karan letvekilliğınden istifa edeceğine 
tı-ı'"i 

0
Q 3hraınan. ı 'Melbourne 8 (A.P.) _ Avus· dair dun Qazı gaıctelcdc habcr

~e k ıı fed:ıkrır , tralya h.ukumetl bugün. geçc-n :er intı~ar etmişıir. 
ı..'1tırd~~ı Aıne- lerde A\ustralyatılara sığınan Kendısiylc gorüştüğilmüz Dr. 
-.:ıı lo ı;u hay- SO\'YCt sefareti ikinci klltibi Kemal Alay, bu haberin tama· 

nra iclyJe Petro,-un teslim ettiği evrak in men asılsız olduğunu söylemi,· 
~ ~ l ter cclcn p tahkikat neticelenince- tır. 
tr hll bQ e~. Viet· Ye kadar sicim \'eya maruf ko· Lübnan Cumhurbaşkanı 

1.ıııl\ tı. f'riYct ve Jntinistlerin memleketten harice k · 
trlı: ıı b rete rnun çıkmalannı yasak etmişlerdir. Brez:ilya'ya hare et ettı 

dır. ~htlar1111 H"crct işleriyle ilgili Dc\'let Ba Beyrut 8 (A.A.) - Lilbnan 
t 0ıı arı tı. hür kanı bu konucia verdiği beya· Cumhurba~kanı Camille Cha· 
~rıe aa~· Uğrun. natta .. Demirperde memleket- moun, buglin saat 13.10 da, Rio 

1tr~ llıata k •atıkları terine geçıp saklanmak isıcmc· de Jane'ro'ya gitmek Uz.ere u-
,~~ arar ver leri melhuz komünistlere seya- çakla hareket etm' 9tiT. Cum· 

r.\ ll)l'\ı hat kolaybklaTı temin etmek hurbaşkanı bilahare Arjantin 
h. ~~.ı\.) ~arı~·le t~avvurunda değil ız• demiftir. ve Uı-u;:ııaya hidr.rr.ktir. 
·t ""J tı ...... v· __ ..;.;.._ 
~ lıe aı d~ ıetnarn 

bırt~~· rıııs~r •k~aın 
1ttt r · 

\ erı ,t•nsıı ve 
~ ·•t.ıfınd 

> > ile an 
a ( dilor• 

t d 4\.4.) • 
t·~ :ıı i - Dierı 

~ıııt•l!ı.ına~Unaıc
~ ~ ıı °&!c '\ınc· 
r ıı ·eııı Cartby 

il! ~Ilı bıı Slir: 
( ::ııen ~Skerı ta· 

' 
•nıh "Otıtr , 
ı "lldak Oılc· 

~,~ıı ltıU~· hedef 
ij U~-tdı.r ıın bır 

"4 ~ı.~ at' Çin k.ı· 
'~- cı:· •na U... 'OJtı arı h aıınuıı; 
'.·~t , Un~,1 a~ırıaına 

t "~ ~\'~ı}'a~rınc •• 
'~., ~e ırd· ını dur· ' ' ., '.\ ttktjll· 

tı~) ...... 61 ltlg 
tı ıı llıttı ~ıiıilcrı 

Derece alan sanalkArlar sıra· 
sıy e ~unlardır: 

Srnar~o: 
Ali İpar (Bir Şehrin HıkAye· 

si). 
Rrjisiır: 

T.Cıt!i Akad (Ölrluren Şehir), 
Ali lpar CBır Şehrin llıkAye i). 

Fotoğraf dircktiirü: 
Yovakim FılmP.rıdıs (l\Iahal

'r.nin Namusu). ilhan Arak:>n 
(Salgın). Mıke Tiafael} lln (rl Cım 
Saatı ), Krıton i yadis <Oldıiren 
Şehir), İlhan Arakon <Bır Eeh· 
rın Hıkayc i). 

Fon miiziği bestecisi: 
Nedim Otyam (Ölilm Saati). 
Artistler: 
Ali}e Rona, Bel&in Doruk. U· 

'e Oraloğlu, Cahit Irgad, Orhan 
Erçin. 

Hıiklınırt Rei inin ayda bir 
drfa söı anlıyıın ']'. gnzeteri sı· 
(atına 13yık olan 'ı"urk gazeteci· 
!erini l.ilrşısına a\lp onlar vası. 
tasi 'le millefr hitap etmesinde 
\'r hir avlık tezvlrlerin filr1kin· 
till'rini toplan tasfiyeye uğrat· 
masında hııyiik fayı\;ı varılır. Bu 
usttl, her ıtemokrnsi idare inıle 
t.arııret diye kabul r.dilmi~tir. 
Biıde de ı:eçrn sene bir arıılık 
tathike konulmuş, ortalığı temiz 
'e hımırlıı hlr halde tutmak b:ı
kımınıtan faydaları gbrulmıiştiir. 

Rizim i<'in mhhlm olan nokta, 
milletin alim goriışune gın ene· 
bilmektir. nu {;U\ en 1)11) iik bir 
hazinedir. Bu mevcut ollltıktan 
5oııra er yolunda nlanları.ı ~ay· 
.gara yoluyla açtıkları baraj ate
şine kar51 §erbetıiyiı elemektir. 
Bu gibilere sa dere acırız: 'e gii· 
zel yolumuza de\'am ederiı. 

Ahmet Emin YALMAN 

Dien Bien Fu Komutanı' n ı n son sözü: 
«Yaşasın Fransa» 

(Ba 1 1 incide) kem me\•kiinden çıkı_p muha~l-
Fnkat sonuna kadar çarpışaca· ra çemberini yarmaya ~alışan 2 
).;!Z., b;ne vakın Fransız askerini im

Ky1oy Hindi Çi11J'dckl komu- ha etmiş olduklarını ilerı ı;ürtnüş 
t nı general Rene Oogn ·c « nlı- tur. 
~cırum. Sonuna kadar çarpışacak General De Cnstrlc esir düştlı 
ınız. Z ra, kahramanca muka~r· Hong Kong, 8 (AP) - Hındı 
metinııden sonra Dien Bien Phu Çinide Fransızlara karsı savJ· 
kalesıne beyaz bayrak çekmek ~;.ın a'>İ Virtminh rejiminin rad · 
nıevzu bahis olamaz.D }osu bu akşamkı bir yayınındtı 

De Castrıes: cAnladım. Topla· Dicn Bıen Phıı kalesi komutr 
rı 'e bütün radyo teçhızaıını tah nı gcnnıl Christian de (,'lı~trıes 
tip edeceğiz. Radyo vericisi 17. ,ı .. takriben 17 Fransız blrlil:i 
30 rla tahrip edılerE'ktır. Sonuna bCılüğiiniln, kalenin sükutuyirı 
kadar çarpışarağız Allaha ısmarj t.irlikte Vfotmlnh kuvveılerine 
ıcıdık generalınt. Yaşasın Frar.· c~ir dilştıiklerini h ıldirmistlr. 
sJı> Komilnistıere göre Fransız 

Bunlar genearl Christlan de kayıpları 
Cclstriesln son sözleri olmuştur. Paris, 6 (R.A ) - KomUnis! 

isabella nıc,kll de düştü Çin haberler ajansının busllnkil 
Hanol, 8 (A.A. )- Dıen Bien P.ıris'te zabtedıle,1 İngilizce ya· 

Phu'nun takriben 6 kilometre y;nında Virlmln habr.rler ajan· 
cenubundaki son dayana}c mev- &Jlın şu tebliği yayınlanmıştır· 
ıh olan cİsabellao dan bugiln c:- Vietmin kU\'\etlcrinln Di· 
mahalli saatle csizinle artık mu en Bien Fu müstahkem mevkll'le 
habere edemiyorum ıdiye bir m~ k:-.rşı taarruza ~eçtikleri tarih· 
5aj gelmiş ve arkasından s~ ı;e tenbcri, takriben aşağı yukarı i· 
da kesilmiştir. ı:i ay zarfında, Fransız kuvvr.~· 

Fransız yüksek kumandanlı~ı. :erinin uğradıkları kayıplann ye 
D·en Dien Phu ile cosan blnlcı· kUnu, 17 piyade taburu (bunlıır· 
ce komünist Victmi"h'linin mr dıııı 7 si paraşll1rü taburudur) 3 
lıalli satle gece yarısı bu küçük t~pçu taburu ve mliteaddıt lıı· 
tor mevziine hiiyak bir hücuma tihkam bir1 iğirlir. Ayni devre zar 
grctiklcrini söylcmlşılr. fında \'icımin kuHetlc ıine men 

fsııbella mevkiindckl radyo sup uçaksa\'ar toplıırı cem'sıı 
postasın ın susmasından, burayı ~ekun 51 Fransız uı;nğını imha 
n.üdafaa etmekte olanların öı· veya tahrip etmışlcrdir.ı 
dürüldlıkil'ri .yah.ıd da r. ir edli K~ledeki hast.ah~ktrıdan Jiaht'r 
ı!ı~:Ieri manası çıkarılmaktndır. . . yok 

Isabclla mevkllnde bulunan Dıen Bıen Phu'da bulunan ye 
2000 ki~ilık kuvvetin elinde l:? gane kadın olan hastabakıcı Ge 
c!e Amerikan tipi 105 mm .lik ncvieve Galard'ın \C yer altı h3s 
Hcwitzer topları vardı. Fakat tahanesinde yatan yüzlerce yara 
dün Kızılların giriştıklerl nihai lının akıbetlerinden hiçbir ha
taıırruzda ancak tek bir top atı~ ller. yoktur 29 ~aşında olan Ge· 
~apmakta idi. ncneve Galnrd yaralıları almak 
Pekin radyosunun nrdiği haber için kaleye gelmış fakat artık u· 

Tıkyo, 8 (AP) - Pekın rad- ç:ıkların inmelerine imkAn kal
rosu bu ak§amki bir yayınında n.ııdığından hır daha geri dön· 
komünist Victıninh kuvvetleri:- meml§ti. 
l'ın. llindi Çınide Dien Ble;:ı Saigon, 8 (A.A) - GUnlerden 
Fhıı'rla, Kalr!ıtin müslah· t,eri tahmin olunduğu ve bekle rı· 

diği halde, Dien Bıcn Fu'nun 
düşmesi, müstahkem mevkıın 
l'ııhramanca dayanmasına hayran 
Iılda takibeden Saygon sivil hı:ıı. 
b arasında büyük bir heyecan 
uyandırmıstır. 

Bu sabah, halkın blrb"rine sar 
makta oldu~u sualler haltı cevap 
m kalmaktadır. Bilhassa Dit':ı 
Bıeıı Fu kalesındeki varalıların 
ve esir duşenlcrın ak;beıi, mu· 
hın erclerin e"5as mevzu unu tl'Ş" 
ı:ı eımektedir. • 

Diğer yandan elde ettikleri 
muvaffakıyetler dolayısı ile 
ki'ndilerini manen kuvvetli hi<,· 
srdcn Victmin'lılcrin yaralıların 
tabliyesi hususund:ı. acele teklıf 
lerde bulunmaları beklenmekte· 
dı;. 
~~~~~~~~~~~ 

Eden, Mısır'a gidecek 
Londra 8 (T.H.A.) - Veri· 

en bir habere göre, İngiliz 
)ısi~leri Bakanı Anthony E
en, temmuz veya ağustos ay

lannda Mısıra resml bir ziya· 
rette bulunacaktır. 

n tr-. ııa u ka· 
f>r~~nı '~bet·vıe 

ı ııı toll:es 
Şe~lttUJ)ta 

•lde 1· AT:.0)1 TESİSLERİ - lngiltere'dc Cumbcrland'daki atom tesis!erlndc çalı~an i~çllerin giydik· 
leri yeni elbiseler ....._ 1 

Bu ziyarette. Edenin Mısıt: 
hükumet azaları ıle temaslarda 
bulunacağı blld rllmektedir. 

9 Ma;ps 1351 PAZAR 
ANKARA 

I! 28 Açılış Ti! program 
8.30 M. B Ayarı, haberler ve htı• 

va rapotu. 
a 4$ Pa2ar cabahı mclodller1. 
9.20 Reııplghl: Antik danalar 

aryalar. 
9.33 Br.hlyo Aksoy. 
ıı 55 Salon orkeatrası (Pi). 

lO ıo Kadın 8e3 ,.e caz topıuıutu 
lO 30 Dolu havalan. 
10 45 Saatlt1de blldlrllecelı:. 

11.00 D:ıldan dala. 
l ı .20 Bt'\'lm Tan Örek. 
l 1 40 Pau.r a>:eçl. 
12 ıo Asker ıaatı. 

12.30 Yurttan RSler. 
ı:ı 00 M. s. A\"'&n n haberler. 
13 15 Hafif l\ğla müzJ:) (Pi). 
ı:ı :ıo öıııe gazetesi. 
ı:ı.4s Nat Klııg Cole triosu (Pl). 
l4 00 Hava raporu. akşam progra-

mı ve kapanış. 
16 sa Açılış ve ı:ıroeram. 
11 00 Orhan 8'2ener n arkadaşları 
ı 7.30 Radro ue inglltz.ı:e. 
17.4~ mcıız tasll 
18 30 TOrkUler 
18.45 Sc\"'lm E:dl. 
19 oo M. B. Ayarı ve haberler. 
191~ Tarihten bir yaprak. 
19.20 Hande!: Sıı.dık çoban fiUltl 

'"" Srnctıına • Satılmış Nişanlı 
uvertürü IPl). 

l~.4.$ l;!arli:ı demetleri (RüzgAr • 
Deniz. Mehtap). 

20 ıs Radro gazetesi. 
20.30 Kısa IJPQr habulerl. 
20~ isterin çalalım. 
21 4.5 PWt albümü. 
22 00 Caz ve dans (Pi). 
22 30 Boccherlnl • \'lroıonael kon• 

çertosu (Pi.) 
22 4S M. s Ayan •e babcrlrr. 
23.00 Pro&ram ve kapanış. 

İSTA!\'BUL 
ıo:ı1 ~çılıf -re program. 
11 00 Belediye gazlnosundan nalc· 

len İlitanbut Belediye kon
&e~tuarı ltonacrı. 

13 00 H•berler. 
13.JS Nubar Te1t:ra1 • Ercüment 

Batanay. 
13.30 rıavld Roı;e orkestrasından 

ra:rıı uzıar için melodlltr 
IPIJ. 

13.ol!i Ahmet ç~an. 
1415 D;ıns ve caz mü~l (Pi). 
14.40 Sen türltUler kümesi. 
15.00 w. A. Mozart Keman lconçer 

toııu •LB maJllr> (PJJ. j 
JS.30 Nimet Ergüder n Perihan 

Kl\venç. 
16.00 GltArtat Lea Pauı n Mary 

Fo:-cl (Pi). 
15.15 Sevllml• sesler • RTllm!t ~ 

kılar (Pi). 
16.40 w. A. hl02&rt Trio •Si be· 

ınol• Çalanlar : !"erdi et.at.zer 
(Piyano> Emine Erel (Ke· 
man) Mesut Ceııııı vıroıon
aeıı. 

iT 00 Lüt!I OUneri. 
iT 30 Mucip Arcınıan. 
IT.4.5 Dans ''e c:u: oarltılan CA:vten 

Oençer. 
18 00 Okul - ötrencl ııaatı. • 
J8 4S Karışkı hant muzııc (Pl) . 
JP 00 Haberler. 
lll. ıs Ünlveralte koroau. 
19.4.5 Ne arzu ederaenız. a) Bolo· j 

herin!, •MenUe• b) P. Llct, 
•Cinlerin Dansı• c) P. Çay
kovsltl , •YayJı uzlar 6erena· 
dından Vals• d l Dvoralt, Kre 
lı!ler. •Zenci Melodlab e) Mau 
rlce Ra\'el, •Çigan• f i F. 
Chopln, •Etude• •mi maJllr> 
fPl). 

20 1S Radyo ııa •et.f>sl. 
20 ~ Tülin Korınan. 
20 !!O Yt'lll buluşlar 
21 00 Sehlrde bu hııfta. 
21 I~ A. Zam~ıu ve arkadaşları 

21.30 Spor haberleri. 1 
2ı 4.5 Vecihe Daryal, izz~ttln Öktc 
22 00 DUnya hlkdyelerlnden örnek 

, _ 

iPi 
• Soguk algınlığından mü· 

tevellit butün agrı ve S•· 
zıları derhal teskin eder 

• Bayanların muayyen za · 
manıardaki sancılarına 

karşı taydalıdır. 

• Romatizma ve lumbago 
agrılarında başarı ııe 

kullanılır. 

Kininli 
Mideyi bozmaz, 
kalbı ve 
böbrekleri yormaz 

ler. ı 
22.ıo Dlnl~yıct istekleri (Ttlrk mu llt,t ... ~, 

&lktal). 
22.4:1 Haberl~r. 

23 llO Progrıımlar. 
23 0.5 Ouzel &ester • güzel melodi· 

lcr iP!). 
23 30 Dana mıızııı (Pi). 
24.00 Kaıı nıs. 

İZlllİR 
8511 Açılı' 'e program. 
ti 00 Sadi Ho;see (ÔZel Pi). 
ıı 30 İmılrde geçen hatta. 

9.40 Oüı:el &eSlcrden prlnlar •Türk 
muatktab IPI). 

10 00 Kadın dlnleyıcııer için. 
lo.ıs Müzikle tebeu!lm (Pi). 
10 30 iı:ahlı Tllrk muıllttat. 
10 45 Zeki ()4uıı. 

11 IS 'MUzlli:ll bir hlkAye. 
11.30 Kemal Mıııırıı. 
12.00 Yayının ronu. 

14 S!l arıllş. 

J4 :!fi Açılış. 

*** 
ıs.20 B3Jlıca programların takdimi 
IS.25 Gitar orli:estraaı lle me!Odllıır 
ıs.4.5 Radyo mandolin toplulu~. 

(Pi). 

BOZULAN. DÜKKA~I.AR ..ll> Geçenlerde Kapalıta!lııhı mobil. 
yarılar kısmında çıkan yangından ı;onra dükkinlar tarlhi kıy· 
meti gözününde tutularak 8'.l!ediyece fen heyeti neı:ıretlnde 
tamir ettirilml ti. Pazar giinleri çarşı)·a giren bazı kinıselt'r bu 

tamir şeklini bozarak istedikleri glLI ~ııpmı~larıtır. 

11115 Piyanolardan hatif müzik ' 
(Pil. 

16 30 P~zar konseri •Türk musllcl· 
ah. 

17.IS Ibrahlm Özgür "' Şecaattin 
Tan~ l'rll (Pi). 

17 30 a) SAlnt. - Seans: introductl· 
on n Rondo Caprlccioı;o, b) 
Serasate: Tarantolı.ır. 

17.45 Rad:ro yurt tUrkOlerl lı:oroı;u 
18.15 Modem CllJll orkcstraıanylc 

dana (I'll. 
18 40 Allettın Şensoy. 
ııı.oo Haberle.:-. 
19.15 Tahtrbu;;ellk Te muhaner 

fa.ı;lı. 
:O 00 Parla prltıları (Pi). 
20 os Radyo gpor. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 sızın için &eçtllı: (TUrlı: mu· 

alkW) IPı). 
21.00 San'at dUnrıuından haberler. 
21.10 Akordeonla hafif melodiler 

GUrrıııl Gönenden (akordeon) 
Abl Pardo (gitar). 

21 20 Hafit ııarıı:ıı.ar •e dana mU· 
rııı (Pi). 

2ı 4-0 Oyun havaları. 
21 :ili Yarınki program. 
22 00 OOler Özgeçlt.. 
22.30 YıJtnın sonu,: 

Ürdün - İsrail 
Hududunda yeni 
Bir hadise 

rna~ı 1 incide) 
edildiği, İsrail askerlerinin oto
!'ıatik silAhlarla ate~ açtıkları 
1 rail Müdafaa Vi!ka1etinden teb 
liğ olunmu~tıır. 

Birle miş lmııetıerde 
Birleşmi~ Milleller (i\'CI\ 

York) 8 (A.A.) - İsrail murah· 
hası, .Nahalin hadi;:esi dolavm~ 
le İsrail'i Güvenlik konseyine sl· 
kAyet eden Ürdiln'ün bu husus
ta konsey tarafından ileri silrü· 
lebilecek hertUrlil bamı:ı hal 
tarzını peşinen kabul taahhU· 
dünde bulunmasını Jstemıştır. 

AVRUPA TURU - Burhan Yüksel \ 'C Mehmet Jlarbele bisilr.· 
lelle Anupa turuna çıkmı~lıırdır. 

İlave11ıi;;deki bıılıııae 
lı lledil11ıiş şe ~li 

ıın 
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3 ma ıstan 

HAZİRA 

Yeniden inşa edil-
' mek üzere 15 haziran-

da yıkılacak olan STOK 
mağazası, Avrupa va 
yerli en nadide kuma~
ları mecburen en ucuz 
fiatıarla satışa arz et
mektedir. f 

Sayın müşterileri
mize bu fırsattan isti
fade etmelerini tavsiye 
ederiz. 

MENKUL 
Ankara Defterdarhğmdan : 

J>;ıi ı e i 

52·2617 Ordonat 'Malzeme Park 
Komutanlığı 

Cin~i 

Oto dış 
lbtıği 

e En ii ıtiin kalitı 

• En nadidı d111nlır 

SATIŞI 

) Jiktan 
...1..--

•fOOl O Kf. 

Mufııımmf'n hf'ıff'll 
J.ira Kr. 

18004 00 

TP..minıı~ 
J.ira ~· 

~ 

Yalnız temizlemekle kalmaz ... ayn ı zamanda' 

GÜZELLEŞTİRİR 

Filim ) ıldızı 
\e 19.52 Türkive 
ikinci güzeli 

4 

"1 

SABUNUDUR ,, eliyor. 

~ cilt iiı.f'rİncl~ !İ\ ikc ,.,. 
lifıiılıtrlıiıf ıİ ) ah Lrncl.;lerin ıc~ı ·k· 
l:ülüne mani olur 
~ eildi hc!lr-r. korur ... bir 
Yıi6Mı'iıl kadife y uınu~aldığ ı , IJir 
~içck tazeliği 'r.rir \_. 
~ c;ı•hrcni1.c ,. jbirli hir ~iı
lılilııWıiil all ik 'ı- ha~ ranlık ) a • 

rııın bir caıib~ temiu eJcr 

Yukarıda ,·azılı o•o dış !Astık erınin 14..5.1954 tarihine rastla ;, .ın cuma "1Jıii saat 15.30 da ka· memleketimizde 10 güzel hanımdan 9 unun . } 
rıa.ı zarfla Defterdarlıkta au~ı ~ apılacaktır. kullandığı tuvalet sabunudur ı 

istckli'erın belıı i ::un "Et aa tte haıırla~acakları tekli! mektupları ile iha' f' ~uLi nden biı ~ _\9!1 ___ 1(1111111"!'!1'1--•lll!l!!!~-------=-----
uat cwclıne kadar komisyona muracaatları. •e 4 

Fazla bi'~ı almak ıstclen·erkl her ~un mcul u • tleri dahilinde I<i are~e muracaa tıarı, po.s· .. 
tada \ilki ~ecıkmclerın kabul e dılmc}eceğı, C5121 ) 

----~----~------------
"' Ba kırköy Esk i Baruthanede 30.000 Nufusluk Küçük Şehir Kuruluyor. Barut. il 

hane Kar~ısında ve Londra Asfaltı Üze rinde Yeniden Parsellediğimiz ve Şimdi

ye kada r Sat ı lan Arsaların Fevkinde ve Tam londra Asfaltı Üzerindeki Arsa. 

!arımız Yarınki Pazar Gününden ltiba ren Satıia Arzedeceğimizi Sayın Mü~te· 

rilerimize ift iharla Müjdeleriz. 

BAHÇELt FERAH EVLER ARSALARI MÜESSESESi 
~larpuççu ar Bı.ı}uk Şışeci han 18/ 19 Te d on: 2:5919 S İT $0lMAI R KUR 

Bu:::un ~aat 9 dan 17 \C kadıır her aat ba~ında 2 otobüs Beya1.1 t Dı~i mektebmden. 
ka'kacaktır. 

. . 
# - ooınoR _,, 

1 Ri ~!~ 1~~::; 
l\ ışanıaşı . Kumeıı cad 

Se\•tm Apt. N0·4·-· 
••• J eJ: 113433 

P r o gram : 

ıtalyada 5 Gun 

Fransada 2 • 
lspa ... yada 7 • 
Cezayırde 2 • 
Tunus ta 2 • 
Maltada 

Gırıtte 

Rodosta 

. 
DSI Umum Müdürlüğünden 

Gediz. Kemer ve Hırfanlı Barajlarında çalı,tırıimak ft. 
ıeı e .Yüksek Mühendis, Mühe ndis ,.e teknik elemana ihtiyao 
'ardır. 1 ıeklılerin Seyhan barajı müdürhiğü Adakıle soka le 

CARTIER BRESSON • PARiS 

• tmthn Sahibi: ~A'J KORU: 
Ulll11ml Ne~l•at !\JUdürtı: ;\tlll,111 \ ı~"'l:R 

Bu sa11da l\Je$'UI Mudur: 

. , .... ~ ... ,0 .. . .. 

No. 50/3 Yen şeh ir - Anlıı.:ara. adrtsıne müracaatları r ica •· O'.A'I.lN> 
ıunur. <5615) • sdı ue 

IRS!\N ADA 
Gautetllik n l\latlıatıtık ı·. A. ~. - ls ı.ınııuı 

,. ~ A T .A S .\l A T 8 .\ A ll 1 

Bu seyahata : 

• Ro!!>ı Sı~ Rımo ı.lo~t• Cuıo 

N C! C~nro • ı M~dr t çer~ık 

• lspanyı1ı b r haltı Qtcırıuk 

e Gırll ve Rodoıu o&r 1111k 

Bu yaz Akdeniz gezılerı ne cok' 
1 

raObet var Tarıuı. tıklım tıld ı t11' 
gittı . 

Yer bulamıyanla.r' uzulıne&Wer) 1 . . 
o.P. Em ı ıı6nü : frçeıı~ 

Fiatlar : 

1. Mevki 1850 T.l. . .. 
il. Mevkı

0

12D.0·1500 T.L. 

il. Ekonomik 975 T.L. 

.Turistrk Me\'ki' 725 T.L. 
A. I.: den t l uyahatlerı nırı -en 1 

güıelını te~tıp e ttı . 

. liiiiiiiiiiiiiiiill 

f., 

Tarih : 

12 Ha~iran 

6 Temmuz 

.. liiiiiiimiiiiiiiiil 
Denl:clllk 811nkuıtıın '!,ulu IS TA NBUL GE.lf/SI 
gtni~ sa/onları. gu:u/ oe ftrtth kamaraları. ne/ıs 
yemt'klrrı c•e ll"~r.11 ea:ı ilr. ''JIRhatuıı:ıtı urıuta• 
tr1111acağmız /ıdtıralaruıa a11rı bir zeok lrataı:llrtır., 

~ lHer .tCl rlü murac;ıaı ve b ı le t satı ş ~eri : 

'TURKTURİZM SEYAHAT ACENTESi 
Tepee11,ı Me,rutly•l Cad . Ne. 50 ( lngıhz 11 •v• ı •• , ı 

Telefoıt 1 42305 Telg .: TORKTURIZM • lıta"iıvı 

lıtanbul eıı,çekıpı, Celaltıey Han 4 t 

Tel . 22305 - Telgr. ATILGAN ııt•ntlul 

Çocugunuza en iyi gıda yı seçmek iç in 
geniş çapla bir b ilgiye ve ihtisasa lu : 
zum yoktur Bu maksat için çalışmış mu · 

tehassıslar size hazırlamı' oldukları FOS· 
FATJN FAL YER" i hatırlatmak kllıd ir 
FOSFATİN FAL YER bugune kadar butı.in 
dünyada milyonlarca çocuk büyütmüş 
ve onları 11ğlam bünye kazandırmıştır 

FOSFATİN FAL YER dünyada en çok 
aranan ve satılan çocuk mamasıdır. 

BOL Vİ TAMiNLİ 

,; 

d Ankara M. M. V. 1 No. lu Sa. Al. Ko. Başk. an ~,~, 
ı.on aııOt' 

.\ ~kcri h 1 ıkler ıhtiyacı için ]~ 4/934 giınü ka palı zarfla ihale} ~ ru1dıJJ 
\e m ktarlaı ı } aı.ılı ebıelcr ıeklıf edı.en fıatlar amıri ilaca pahalı go 
palı zarf usulu ile ek~ıltmc~e konu mu tur. ~ 

Iha'elcri hııal. rında <ıÖ~ıcriıen ı;ün ve saal:!!rdcdir. • ,li f J!fl •I 
Ev af 'e ~artlar her ::un kom·s} ond a ' e bıanbul le\•a u m amıı 1 .. ef " 

lehi ır. l> par' 
80 ton scınızotu bir istekli) e ih;le cd lebıleceğı ;;:ıbi .lO ar tonlu P' 

ıstckli> c ıha le cdilebıl r. 10nJu1' ?ı 
200 ton sakıı kabağı b'r istekliye ihale cdi:ebılcceği gıbi 100 er ıı! .v~.o 

8} 11 3) rı i teklilerc de ihale cdılebılır. ar ıe• c ııt" 9' 
lstcklı er n bclirt!lcn sün Ye saatlerden birer saat cnc:i ne kad 11 ıt 

makbuz karşılığında komb;,on başkanl;~ına \erme'eri. jhalt 111 

Cin ı i\J ılı;darı T. Fı atı T. Tutan G. Teminatı 
Kilo Kı. UR.\ LİRA 

Sem.ta u 80.000 
Taze sakız kabağı 2QO.OOO 

50 
2~ 

'BASIL 

40.000 
50.000 

BUZ DOLAPLAR! GELMIS TIR' _, 

• Kapısı kıl llıdır 

e Sogutma randımanı yukaeH r 
• En eıcak. ıklı mlerde çalı,mak u .. cre yapılmııJtır 

e Et, ıçk ı ve yemeklerı muhafaza ıc;;ın ayrı takıımıtı 

• l'{levcuttur 
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Demokrasinin en bırinci ol· 
duğu memleketlerde. mes~.A 
lngı'tcrcde yahut da Fransa"da 
bır Be:edıyc şofrirU bir yolcuya 
bo.} 'e ıu söylesin sıkı mı? ••• 
Söyli)emcı: elbet ..• Ama bizde 
eyler. Bak me ela üç gün önce 

Tarsus 'lfapuru kalktı. Avrupa· 
)a gıttl. 444 tane de turist go
turdıi. Şımdi sana rıhtım<la o· 
up biteni anlata~ım. Vapur a· 

at ikıde ka'kacaktı. Btitun :ı;ol 
cu ar blndı, Ha atlar eözı.ildu. 
'\Icı dn enler çeki di. Dudlikler 
ottu. Gt'mi demır aldı. Romor 
kör er 'l'ar u u çckıp rıhtımdan 
a_}ır·ma\a haıırlandı. Yuı:'eree 
kişi sahile toplanmış el sa'lı· 
~ordu. Ama upur bir tür ti 
kalkamadı. Neden kalkmıyor 
dıyc sorduk. )lanzara sonradan 
arılaşıldı. Vapurun ahçıbaşısı 
430 ki511ik yemek pişirebilir· 
mıs. Ha~buki \•apura 4t4 ki$i 
binmiş. J.'az.ladan binenler it;-.n 
gemide erzak varmış ama, ııh
çı yamağı :ı;okmuş. Ahçıba~ı da 

Ben bu mes'uliyetın a •ına 
giremem, demıs. Vapuru bı
ı aktığı gibi sahile çılcn11ş. He· 
men nııyelı umum müdüre 
bildınni er. Yusuf Ziya Bcr 
koşup ge'mi~ Ul\I Ben de ı;e· 
fcrber etmişler... Kamara is-

yah~i· denıiş:er. Gc! sen bizi 
ku·ma, \apurun ,,\\nıpa ::ıeri 

aksı.}or; 14 Jdşınin ~Cmt'ği na
sıl olsa aıadan çıkar. Top:.ı to· 
pu iki kilo patates faz.la soya
caksın, Elimizde yedek yamJk 
bu'unnıadığı ıçın \'e J>eniı:yol
arının iıhreti bu gıbi menfi 

propagandalara ar ı Jbilecegi 
ıçin • .senın bu 'apura bila ra
mak bınmcn mı! i bir \'azife
dır. Yuzlerce kı lj i hem vapur 
da hem de ahıldc ek etmek 
'e 'apurun hare elını g0cık_ 
tırmek fena bir netıce ~arata
bı ır. Ha~di bın ... Aksi halde 
enin hakkında lrnnunı mua-

. me:e yaparız ... demiş er. Ahçı
ba~ı da demiş ki ·Sız bana hıe 
bir ~ey yapama.ı.sınıı:. ben ge· 
çen hafta reyımi Demokrat 
Partiye verdim» dt'miş. Bunun 
üzerine umum nıiidurle umt•m 
mUdur muavini, bir de kamara 
ba ispektoru bilişık odaya 
geçmişlt'!r. Aradaki eam'ı ka
pıyı da kapamışlar müzakereye 
ba lamışlar. Tarsus vapuru da 
saati geçtiği halde ı ılı tınıda 
bekl ~or. Bır milukere, bir 
musa\el c ... Araya başl.a :ıracı
.ar da koymuş ar. 

1'\ıhayet bır çare bu mı:~!ar. 
Dcnı~o !arının Adana vapuru 
Cenova limanında imıq. Onun 
ah!;'ı :,anıağını uçakla Pıre Ji· 
manına jelıstırıp oradan Tar 

sus Yapuruna bindirmeye karar 
vermi lcr. Böyle ik'e ahçıba,ı
nın gönlü o mu~. Nihayet sa· 
at üı,.-e doğru ahçıbaşı nhtımda 
göründü. Halk ht'.} et"an için
de.} di. Biı· a kı tır koptu. •Ya
şa, varol• .sesleri arnsında ah· 
çıbaşı gemiye bındiri'di. Böy· 
el·e vapur da hareket etti. 

me\ im •Öp Beni. filmin· 
de görcliiı;iınıiıı. güzel e~li Kathı)n Gra~:.on. Uoll)wood'
da, malılı.linl'slnin bahçe inile ki üzme ha\ uıut)a ıu:mele 

haııtlanı)or ... 

Y.\Z GELİYOR - Yazın yak la ma h lr. bırlıktc Jlolly· 
v:ood fotn~r:ıfc·ıı:ııı ~incma artisllc.ıinin ma' olu ı c imle· 
ıinl (l'kmc c bııslarJ.ır. nu üde1c genç l>ebbie Re)noldı 

da U)muş ..• 

Şimdi ehi un bir kere ... Bu :lh
ı;ıba ı lngiliz dcmokı·asisindc, 
Aıner.kıın deıııokra ısiııdeı ahçı· 
ba,>ılık vııpabilir mi? Ama bi! 
vatandaşa geniş bır hüı·rıyct 

\'e lenkıd hakkı ıanıdığımıı i· 
ç·n onun ahçı ~:ımağı husu~un 
daki tc· kidini de muhterem a· 
:arız. :)inıdı bu me.ı.clenin bir 
<İf' Halk Parti l ıanıanında o~
duğunu düsUn... Ahçıbaşı •e
melli hapı ~ utmuşıu. Ienıleke· 
tin dt'niz. ekonomisini ka,,•en 
b:ıltalamak 'e mı"i itibanll)ızı 
sarıınrak Türkiye) i yabancılar 
ııczBinde kUçiık du urmek su
ı eliyle devletin milletıerara~t 
5ah i: etine karsı lılan dı) erek· 
1en. Sıkıyö.,eıiın mahkemesinde 
~ edi enedcn on be~ seııeye k& 
~ar da:,anını laıdı adamcağız:ı .. 
i ıe şimdi anlı~ or ınu. un 2 l\la· 

;-. ıs se!,'imlcrın·ıı ıır. demek o'· 1 
duğunu" ... Kalın kafaııa gıl'l
-:,or mu Hıda)ct !Uencli? ... Ten 
Jı:id deyince bö}le yapıcı tenkid 
olmalı ... Yıkıcı tt'ııkıd değil ... 
Ama Halk Parlısiniıı s:ozunJ 
hırs buniduğü içın her i e ko. 
tü dt'ml'ği adl't t'lnıış. Seçim· 
den once Demokra lar aıe: h ı· 
de ııe U O propagandalıır ' rı 
tığır rıı btitun memleket gördil J 
anladı. Muhalefet bu dcğıldır 

llida> et <'fendı... Geçcıılerd<', ~~~-=--~~~~~~_:.::~_':,'.:.'.:.'.:.'.:..~=~, r::::::::;;:::;:=;:::;::::;::::::::==============~ 
yini 2 ~1a)ıslan önce 1sta:ı· rı olur Biıl entipiılten bira- Hind filmcilig-inin yıldızlarından . 
bulda hır ı umara daha yap· dam sanırlar ama ışın ıç)ÜZİI 
mıvlar izinkılcr... öyle değıt. ~le ela lstanbulda 

Rir kamyona bayraklar çek· bır ramazan da\·ulu elli bın 
mi~er. Davul zurna ~·alaraktan ıey eder .. Ama bunu sız akıl e· 
Arnavuıf.:öyiındeki Akıntıbur- demeQınıı. Bıı. akıl ederiL.» 
nuna gitmişlN·. Oradan deııiııo 
lı'.r tas atmışlar. •Yahu bciylc 
Df' ~apıvorsunuz?. dıyenlere 
ae, «Asma kopnınün ıemelinı 
::tıyoruz .. dcmışlcr Bunun açık 
çası denize tas atmak def:i'. 
doğrudan doğru) a vah~ e taş 
atmaktır. Ama 2 Mayı ıa olan 
olduğu ıçm, he\•e ınııi elli sekı 
ı.e saklayın. Yal~ıız ı;ıze bir ç·c~ 
nasıhatım 'ar. Olmez. :ıag ka· 
lırsak. seçımden cince bır Yol 
bcrıl ıiya_ret cdın Kuzgunc~k· 
ti! Hacı 1 kcndcrl bır ı;:orlin. 
Elbet onun da size soyliyeceklc 

v apur, Üskiıdara yana~ıı·;..,: 
kah\e(·İ de kahvelcn ı;:et.r 

mişti. Harı önce suyu içti. Scı. 
ra kah\'e fincanını elıııe aldı. 
Bir >udum çekti .Oh'" de•li. 
Yüzünde taze bir galebenııı 
hazları vardı. llaliil,ı:azi Hida· 1 
)et enikonu ourgundu, mah· 
:-undu. O da hncanı elıı·e- alch 
Gôziınü uzaklaı-a dıktı. Ortakcv 
sırtlarının üsıunden ufka do~· 
nı bakı}ordu. ::ianki J9j8 in u· 
mitleri, orada, o tepenın ardırı· 
da ldi. 

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

1 aı lı sesli $ij,eyya 
Süreyya'nın söylediği şarkılar şimdi Hindistan'da 
herkesin ağzında dolaşıyor, Süreyya'nın plakları 

kapışılıyor 

Son ~ ıllarda Hınd fılm ~a· 
nayıi Holly\\Ood'a yak· 

laşmaya başlamıştır. Dünya. 
da sa} ı itibariyle Amerika
dan sonra Hindistan. fılmci· 
lıkte ikinci gelmektedir. 

Sanat derecesine gelin~e 
bu ) ıl Canııes şehrine yapı. 
lan F;lm Ft':>th'alinde, Bin· 
dislanda çcvrilmi' olan cDo· 
Bigha Zamin • Clki Dönlim 
Toprak) isimli fi:m büyük 
bir alAka uyandırmıstır. Bun 
dan baska Hind filmleri dün· 
:;anın blrçok tarafında oyna 
tılmakta ve ba~arı kazanmak 
ıadır. 

Çok güzel yıldızlaT ycti~ti
rcn Hind Filmciliğinin 1947 
yılındanbcri •sarkıcı • 'ıl· 
dız• tahtında Süreyya isim· 
lı "Üzel bir yıldız oturmakta· 
dır. Genç kadının Cilmlerde 
öyledıği ~arkılar için b'r 

dubiöre ihtiyacı ~oktur. 
'7alen ona fi!m la :sahasında 

ilk fırsatı \'eren bu 'ka
dar tatlı bir sesle ~arkı ~i:ıy· 

!i:r ebılmc~i olmuştur. 1042 
yılında Hındıstanın tanınmı) 
prodiıktorlerinden Kardar 

çevirdiği bir fi'mde Mehtap 
isimli bir yıldızın söylediği 
~arkılar için Siırena'yı dub
lör olarak tuttu. Kısa bir ıa
man sonra Süreyya'nın sör· 
led ği arkılar herke in ağ· 
ıında dola~maya 'e plakları 
kapışılmaya ba~landı. O La

man!ar Bombay fılm dünya
sının tanınmıs artısı ve pro· 
clıik:öni olan De\ ika Rani 
Süreyya'dakı bu) uk kabiliyc 
ti görerek hemen onunla 
bir kontrat imı:aladı. 

Genç yıldızın beklediği 
fırsat önüne 1943 yılında çık 
tı. Süreyya • İshara•. isimli 
bir fılm nin baş ro~ünü oy. 
nayarak hır gece içinde yıl· 
dızlıb yükseldi. 

K end si de ltıraf eıtiı; i ~ibi 
Sün~yya'nın sesi hiç ter 

biye edilmemi.tir. Annesi 
musikiyi çok se\d;ği için Sü 

reyya'nın çocuklutu "Uzel 
melodıler dinliyerek geçmiş 
tır. Söylediğine göre beş ya
~ında iken meşhur Hindlı 
~arkıcı Saigal'in meşhur etti 
~i şarkıları bliyük bir ko
laylıkla sö.> hl ebilmt'kteymiş. 
Süreyya b i büyütülmüş ve ken 
disine bütün ev işleri öğre
tilmiştir. Bu arada İngilizce, 
Ordu dili, J•'arsça ö:t"endiği 
gibi Kur'andan da dualar 
ezber! emistir. 

Çok çalışkan olan bu ı;:enç 
yıldııın önündeki )'ıllar ta· 
mamen doludur. Sosyete ha
yatına katılmağa pek vakti 
oimadığından nadiren, o da 
yanında anneannesi oldu:U 
halde. baıı husu.l davetlere 
gider. 

SUrcy:ı;a'nın ba~~ırısının 
sırn altın gibi bır s~se n
hip olması ve aldılı her ro· 
llin ruhuna nüfuz edebilme. 
sidir. 
~ugün Sürey,>a Hınd fılm· 

cilığinin cazibe kraliçesidir. 

Bırak §U hukuk kanunlarını da ... artık biraz da tabiat kanunlarıylc meşgul ol. 
Hiudista'nın mc bur ıldızlarından Süreyye .. xatak• lsimli filmde - <FOTO H. R . S.) 



Balıar Tayyörleri 

Açık yakalı tayyörlerin önline gül takmak çok modadır 

Ru bahar tanöriinün yaka ve kollarında ta~lı 
,.e incili bir isleme \"ardır. 

Bahar tanörlerlnin yakaları çok defa açıktır. 

Misafir davet etmek, sanıldığı kadar 
kolay bir iş değildir 

Misafir davet edildiği uman 
onların hoş vakit geçirip eğ· 
lenmelerini lemin etmek iyi 
yemek yemelerine, bol içki iç
melerine velhasıl aıamt &ekil· 
de rahat etmelerine gayret et
mek ev sahibesinin vaıifcsidır. 

Du davetin eğlenceli o'ması 
\'e misafirlerin memnun kal· 
ması için dikknt e<lilecek bir 
kaç mühim nokta vardır. 

1 - Ev sahiplerinin bu işi 
~eve seve yaptıklarını misafir 
lere hissettlrme•ert ... 

2 - Misafirlerin birbirlerini 
fyi tanıyıp birblrlerınden hos
lanmnları. 

3 - İçki ve yemeklerin bol 
olması. 

·4 - Oturacak veva duracak 
yerin rnhat o'ması. Eğer yeme 
ğe misafir c:ağrılıyorsa vemek
ten evvel herkcs top1 anıncayıı 
kadar ayakta içki ikram edi· 
lir. Misafirlerin hepsi ı;elmP 
den sofraya oturulmwıraf!ınn 
glire vaktinde ge•en'cr ıtrc ge· 
lenlerln kusuruna '>nlı:maz ve 
oyalanır. 

l\fisafirlerl rahat•ız edecek 
§ekilde fnz1a konusah, yalnız 

kendinden bahseden veya mu
ayyen bir mevzudan gayri Uf 
etmlyen erkekleri ev işinden, 
hizmctçi buhranından veya sa 
dece hayat pahalılığından şl· 
kftyet eden kadınları mümkün 
olduğu kadar davttt etmemeli 
ve blSyleleriyle glirilşmemeli
dlr. 

Bir toplulukta muhtelif mev 
zulardan, herkesi ıll~ııdar e· 
den bahislerden konuşmak, faz 
la içki içerek diğerlerinı ra
hatsız etmemek, ev ~ahlbe!ine 
zahmet ve eziyet verecek va· 
ztyetıer ihdas etmeml'k misa
firlere dUşen vazlf!'l'rdlr. 

Birbirini tanımayın ve lıele 
blrblrlndt>n ho lanma:van ve a· 
rası soğıık veya açık olan kim
seleri aynı gOnde veyıı gecedt' 
davf!t etmemttk IAıımdır. 

Bir toplantının neşeli ve hos 
gecmt>si httrkesln memnun ol• 
ması tçln bu saydıl!ımıt ~ey

ler th.ımdır. Banlar basit ot· 
makta beraber çok defa ev 11-

hlpleri tarafından onuhılur VI' 

ya ihmal edilir Bu vUlden dtt 
edilen znhmet ve verllPn emPk· 

!er bosa gider. R. E. Y. 

Cilt güzelliğine dair ... ı 
Ci!din muntazam ve güze! 

olması kadın güz.cl:i.;;ine mu
hakkak ki bir şeyler katar. Yü
zünün cildi bozuk ola:ı bir genç 
kız veya kadın tam manasiyle 
gUzel sayılamaL 

Cildin bakımı gil:lıle!ik bir 
mese!edir. Yüz, boyun. 'kol'&r 
ve hattıı bacakların cildi dn· 
Imt bir nezaret :ıltınıla bulun
malıdır. 

insan derisi canlıdır Vücudn 
giren gıda'arın eins ,.e ne\ i 
cilde tesir eder. YuLe s!ini'~n 
maddelerin faz'a ya ı vcya ku 
ru o'uşunun da eılt YÜıt>Jliği ti· 
zerine tesiri olur. 

Derinin sıhhatli ve gnzel o • 
ması için evve!ll einsiııi b'lmek 
kuru, yanak kısmı ise yağl ıdır. 
bazıları ortadır. kimisi ise ku
rudur. Bazı yüzlerin alın kısmı 
kuru yanak kısmı ise yağlıdır. 
Eğer bir kcıdın cildinin ne ol· 
duğunu bilirse ona :!Öre ted· 
bir alır ve kendine bakar bu 
suretle gençliğini ve güzel !~i
ni de uzun zaman muhafaza e· 
der 

Yllz. ve cilt güzcl'iğini temin 
eden bir tnkım bakım mUesse· 
selerl vardır. Fakat herke; bu::ı 
]ardan istifade edemez. Kendi 
kendine bakmağa ve t .. dbi::- a 1-

rnağa mecbur kaıır. llJrı l ::- ~
çin bm faydalı bllgi!erdı'.'n 
bahsedecel!iı. 

Cildin muayenesi icin evve· 
lA bir dev aynası ve bir ;ıarça 
sigıua kılğıdı llıımdır. 

Sigara kAğıdı yü-zün muh
telif yerlerine sUrernk yağh 
veya kuru olduğunu anlamak 
mOmkllndür. Dev ayna.-:ı da göı 
le seçilemiyen kusurları mey
dana koyar. 
Eğer yOziln cildi gilnl'~IPn, 

açık havadan çabuk mütressir 
oluyorsa, elmacık kcmik 'ert ü· 
zerlndp haMf kırmız"ık ''arsa, 
sabunla yıkandıktan sonr:ı ge· 
ri'iyorsa, kuru olduğuna dell
let eder. 
Eğer cilt buruşmağa ı~ttdat· 

lı, hııfıfçe kırışık ve cansız bir 
manıara gösteriyorsa suyu r 
zalmıstır. YAni kıırııılur. 

Ci't fazla parlak ise, bunın 
kenarlarında, ç'nede ve alında 
siyah noktalar. yağ ltab:ırcıkla· 
n g5rü1Un,. faılıı ya~lı oldu· 
ğu ıınla~ıltr. 

Çok drfıı yil!e silrille., boya· 
!ardan, 'kremle~en didin mP.• 
samatı tıkanır ve hava alımıya 
cak hale gelir. Boylf' oı: vazi· 
yette tedbir alıp cildi temizle· 
mek Uzımdır. 

Cildın tabii halden ç!ktP ya 
faı:'n kuru ya fazla yaı!!ı olma
sına bir takım sebeoler Amil 
olabllir. Açık hava. hareke~. 
sıhhi gıdalar cildin Jyile~mesi· 
ne ve daima tabit halıni mıı
iıafıız.a etmesine yarct.m eder. 
Asabiyet, füilntü. iyi ;ııcla a1-

mamak rildi bozar. Ya~•ı cı:~lPr 
daha geç burusııp kırı~ır. Fa· 
kat f37Ja yağ ifraz '!tmek de 
c:ok defa bir takım sivılct"lcrin 
hasıl olmasına sebep ohır. GUI 

çiçek suyu ic:ine az 

l'umurı:ının beyazı cildi gerer, .sarısı i e besler 

miktarda kiıfiru katarak bu· 
nunta yüzü silmek faz'a :raf! ıf 
raıatını azaltır. 

Burun kenarıdrında, çenede 
ve alında hasıl olan yağ birikin 
tilerini \'e siyah nokta'arı yA
ni çingene benlerini sıkarak ~ı 
kartmamalı evvela cilde krem 
sürerek yumuşatmalı , eller çok 
temiz iken ve temiz bir pamuk 
parçasiyte benlerin etrafını ha 
!ifçe oğarak usul('a r;ı'ıcartmağa 
çalışmalıdır. Bundan sonn ü· 
zer'erini ispirto i'e silnıelıılir. 

Güze:ıik enstitülerınde cil· 
din üst tabakasını batı usuJier
le yakarak yeni bir dcrınln 
me~dana gclmesiıu temin edi· 
yorl:ır. Bu usule Paeling de· 

nir. 
Bahar gelince cilde t::ıkmak 

tedavi etmek ve t~mlzlcmek 
şarttır. Kış mevsiminde yliz 
mesamatı arasına giren toı.lar 
'csaire cildin nefes a"masına 
mfıni olur. Sıctk buhar banyo 
.su, besleyıci krem veya meyva 
usareleri, yumurta maskeleri, 
taze süt cilde fayda veren şey
lerdir. Temiz ve berrak bir c:il 
de sürülen hafif boynl:ır daha 
iyi tutar ve yüzün gUıellcşıııe· 
sine yardım eder. Cilt bouı1' o· 
ıursa istendiği kadar boy'l sü
rülsün, hiçbir zaman i~ i bir 
netice elde etmek mümkUnıo
lamaz. 

r.. ı:. 1'. 

Yüze ıürülen yumurtanın ıa rısı cildi hem beı.ler, hem de 
burusmasına mani olur. 

Bütiin ara~lırmnlar, gece gündüı tamamen ilmi bir sistemle )Ürtilülur. En 
l<tklkindon bil• k>çımlm" rı 

Bugünkü cinayetlerin S!.' 
«ilim» ve «sisi em»le çöıiilUf 
lngilterenin en meşhur hafiye teşkilôtı olan scotfi1~1 
gizli kalmış pek çok cinayeti meydana çıkaran te 

BugUn küçüklcr arasında 
bir anket yapıp kendilerine bli 
yildlikleri ?.aman ne olmak iste 
diklerini sorsak. muhakkak 
ki pek azı müstakbel meslek o 
!arak uzvi kimya, \'e istatistik 
çi ıği seçtiğini söylerdi. Buna 
mukabil bu çocuklardan bir ço 
ğu İngilterenin dünyaca meş· 
hur Elmniyet teşkilau •Scot· 
ıand Yard. da. sivil taharri me 
muru olmarn can n tmaktadır _ 
lar. Halbuki her a mesleki ih· 
tisasa, yanj kimyagerlik, ista· 
tiscilik ve ho!iyelik, açıkça ci 
,n&jctiln moydnna çıkarılması 

işinde aynı derecede önemli 
bir faktördür. 

Sco:land Yard'ın .c. 1. D.a 
rum-zuyla anılan einai arama 
şubesi yeryüzUnde bu dnsten 
en maruf teşkilattır. Binlerce 
ve binlerce hakiki cani avının 
idare edildi~i bu merkeı., yine 
kitap, roman ve filmin mevzuu 
olmuştur. Bu şube , cinayetle 
rin deteksiyonu yani meydana 
çıkarılması ilminde ne vilksek 
bir standarda ulaşmıstır. 
\ 'Bununla beraber Sooıland 
Yard, Bü~·ük Britanvanın ye
gane rinai arama şubeci det?il 
dir. Eralet poli5 tesekkli11Pı".
nin mudiırleri. herhanııi ~l'r <'İ" 
na~et \eya vak:ının milli t>lr ö_ 
ııem taşıması halinde veva ıniis 
kliliıt karşısında Scotland Yard 
d:ın imdat istemekte ı;n,.t>esı· 

tirler. Fakat kendi bölgeleri 
dahilinde ecre) an eden hadı e 
veya v:ıkaların çoğunu kendi 
ocinai arama şubeleri• ile hal· 
!ederler. Scotıand Yard mode 
line göre kurulan bu ubeJe· 
rin meaisi a~ni derccede ve· 
rimlidir. 

Bıı einai arama teşekkül'e· 
rinden biri. 2513 mil karelik 

Cinaı 

bir saha dahilinde iş gören 
Yorkshlre eyaleti polis ıeşki_ 
lAtı cinai arama şubcsidır. 

Du şube dört kısma a~Tıl· 
mıştır: Takip, Parmak izi, Fo_ 
toğraf ve Basın şubeleri. Par· 
mak izi şubesine gayet i) i ye· 
tişen uzmanlar bağlıdır. Bu şu 
benin vazife.si, suçlu arın hüvi 
yctterini tesbiı etmek ve gerek 
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NA'FTA qtmaM • • 
tiıAZINI 

Film çevirirken 
başı a gelenler 1 

Sadun TANJ U'ya anlatan Belkıs SÖYLEMEZOGLU 

•Tabii hanımefendiciğim. de 
di. 
oŞu pattan biraz yfizOnOze 

Urersinız. Bu fırta)la da, pud· 
rayı cıldınize yedırirsiniz. Yal· 
ııız kirpiklerinize far siırme· 
;)in. 

Dlişünün. Ben ki Pari 'in en 
t nınmış terzılerinde giyinir, 
dun~anın en iyı par!ümlerinı 
kullanırım. Bu pıs şeyleri yü. 
zlime slirmek ne ığrenç şey! 

Çaresiz katlanacağız dedim. Ben 
makyaj yaparken. odaya bir 
liriı kasketli, acayip kıyafet!i 
:ıdamlar gırip çıkı}orlardı. Her 
halde fılmin diğer artistleri ve 
:fıgüranları olmalıyaılar ki, o:h 
~ n her gırcn mas:ının üzerinde· 
ki o kirli fırçaya yapışıyor \ ,. 
pııdralanıyordu. Xeysc, maky. f 
bitti. Ban::ı dantelli sivah bir 
gecelik gi)•dirdi•er. S~hnenin 
çevrileccgi odıı)a girdik. Bir 
J atak yapmışlar. }Jemen içine 
daldım. Aman! Buz! Donaca· 
ğım, oleceğim. peri.sanım .. 

Derken 1şıklar yandı. Filmi 
çe\1rmcğe başladılar. Allah ı 
çin reji ör lJğraŞ1yor, dıdlnı· 
Jor. Fakat gel gelelim patron: 

«Biraz daha kol görünsü:ı, 
biraz daha bacak gönlnsün!a di· 
>e çırpınıp. durmakta. Böyle o· 

!ursa Anadoluda daha çok ge· 
çermis. Görüyor musunuz beYt· 
fendi, adam Anadoluda geç<.'r 
aiye, nerdeyse benim kollarıma 
mayonez, budlanma reçel süre· 
erk ... 

Böylece, gllnler günleri tak•p 
cttı. Görseniz nasıl el üstünde 
tutuluyorum. Mesela patronlar 
dan bırine telefonu açıyorum 

aBonjuuur... Hanımefendici· 
ğım~ Buyurun, emriniz?.. diyor. 
•Yarın kaçta geleceğim?. 
•Dokuzda hanımefendi. Ber. 

ctomobilı o saatte gönderirim .• 
a l\lersi, efendim!. 
•Estağfurullah hamfendicl· 

g m .... 
Ve ben ertesi sabah saat 7 

de kalkıyorum. Çok dakık in· 
sanımdır. Giyini)orum, maky::· 
jımı yanıyorum. O ilk günde~ 
f-onru, makyaj için müsaade al· 
mıştım. Öyle ya, herkesin kul 
landığı o fırçayı yüzüme sürüp. 
ck-znma mı olayım beyeien
dı? 
Hazırlanı)orum. Saat tam 9 

da tudyo}a gidiyorum. Saat 19, 

rın aldatma saati olan :;,-7 ara· 
eında garsonyerimde, Aşığımı 
bekliyorum. Sahne şöyle : 

Ben divanda \'an uzanmış va
ziyeltevım. Önümde bir masa 
Masanın il tunde de bir meyv.:ı 
tabağı. Onu da zorla aldırdım ı 
~ a ... Bir iki muz. bir kaç elma 
'e portakaldan bile tasarrufa 1 
~~lkıyorlar. Bizim filmciliğimiz 
bo) le ... Derken Asığım geliyor 
Yanıma oturuyor Fakat çocıı
run gözlerini muzlardan ayın
bilir en ayır. Hani !ilmlerj~ 
öpüşülürkeıı, ((iyi muz!ıt diye 
bağırmak nerden 5.det olmuş, 
ıınlıyamad ı m beyfendi! Aşığını 
b::ına bakacağına muzlara baKı
;) ordu. Benim de gözüm başka 
~erdeydı ya ... O tepemdeki köh 
ne makinenin üstündeki adam 
küt dı.re başıma düşer dil<:fin~ 
ce iyle ödüm kopuyordu ... İ>er 
ken bir kaç dakikalık bir ar.t 
\erdıler. Bizim Aşık bir muzu 
ustalıkla soyup mideye indird:. 
Kabuklarını da birleştirip tek 
ı ar tabağa koydu Onun ark~
sından operatör de aynı şeyi 
yaptı ... A!. Dekorlarımı yiyor-
l:ır! ... Fılme öylece de\•am et-
tik. Bakalım filmi ~örünce. 
muzların içi boş olduğunu anlı 
yabilecek mlsiniı? 

Daha anlatacak neler \'llr a
ma, uzııımı yayım; biı.im Iil:n 
böylece sona erdi 

•Bitti mi?o dedim. 
•Bitti 1 ıt dediler 
•Serbest mıyim~ .. 
o Serbestsin iz:• 
Hemen hazırlığa ba~ladıın. 

Een A\Tupayn gitmeden yapa· 
marn. Hele Parıs'siz yaşıy:ı
mam. Pııris'te Ali Han'ın kaldı 
ğı otelde kalırım. Kaç defa :ı
~ansö.rle, beraber inip c:ıkmışı:.
dır. Üvey annesi negüm'le bir 
kac: defa ç:ıy ic:tik Hatta dedi
kodu lbi!e çıkarmıslar. GOva 
Ali ilan b:ına kırmızı k::ıra~
filler gcindermiş de. reddetmi
şim. Ht'm de gazetecilere bun~ı 
l:"ıı söylüyormuşum. Jliç büyl·· 
fey olur mu, beyefendi? Alı 
llıın b:ıııa kırmızı kar::ınfill:.>r 

!.önders ıı de, ben niçin redılP· 
deyim, değil mi efendim? Böy· 
le bir 5ev olmadı tabiı ... Ger\'i 
asansörde çapkın çapkın beni 
süzmez değildi. ama karanfil 
göndermedi. .• Neyse ...... Ne di 
;>ordum: e\·et Par1~·srı yasıvr 
m::ımı Uazırlığa başladım.' ·Bu 
<ırada filmcilerle olun ufak bir 
hesabı da bsfiye etmek iste· 
dim. Geçenlerde patrona tefo~ 
fonu açtım. 

• Beyefendi?• 
.Efendim ... 
•Ben Belkı~ Büyük yı!dızı-

nız. Bu ne vefasızlık7• 
·~leşguliyet, maiiımJ Alinir .. • 
•Ben Avrupaya giclivorurn.• 
·Güle gü'e. hamfe:ıdi..• 
•Ehemmiyetsiz ama. bir kll-

çlik hesabımız vardı d:ı .. :. 
•Ne hesabı, efendim?• 
·Film'den .• Film bitine<' ve

rilecekti .. " 
•Pek aklımda kalma:nı~. 1\fa

mafih muhasebeye sorayım .. 
Sonra biradere de danı~ayım.• 

·Aman efendim, anlaşma öy 
le değil miydi?• 

•°Xe anlaşması?• 
Sinirden tat diye te'efo'lu 

kapadım. \'erecekleri para be
nim makyaj masrafı ma bile ye
ti~me7.. Ama bu muamele beni 
perişan etti.. Hapl ar yuttum. 
bir saat kadar kendime gele
medim, Bir daha f ilm mi, töv
be .. ıı 

saat 11, saat bır; hUa işe baş· Okuvucularımu.a bir hizmet 
lıy mı) oruz. olar~k bu haftaya kadar bu 

o.Niye başlamıyoruz?. sa)!ada vermekte olduğu-
"Hamfendiciğim, elektrikçi muı .ııartanın Tarihi• hak 

lıenliz gelmedi de ... a kında sorduğumur. ıouallere 
Yine hır gun son sahneleı- gelen cevaptan bunun de,·a. 

den birisi çe\Tıliyor. Ben çok l mı arzu edilmediği itin bu 
ze gin, mılyoner bir adamın k:ı· hartadan itibaren yerine 
rısıyrnışım. Bir do !ışığım var· ııarıa Sonu Magazini say!a-
mış. Deyoğlunda dn bir gar .. o- sını bazırJıyoruı. 
ııiyer'e sahibim. Evlı kadınla - ~~-">.J~_,_,.....,, ........ ....,....-...---

Rellas öylemezoğlu'nu. en se\'diği e\' kıJafcti> le görüyorsu· 
nuz; rahat bir iblfıı, ı;iyah pantalon \'e yiilı.sek ökçeli terlikler" 

Erın:ın'l:ı t ' \ lrnrıı 195'? 
yılt Tıirkh,. Giiıl'llik Krali\·csi C:ı·lcngüı'iin ıliığüıııi Kenan :ırny 
s:ılonbnndıı ynıııtmıslır. Rrsimde Gelengiıl gelin cllıi e i~ le ' e 

e i~ '" gürülü) or. 

" HA 1.KIX j 'I L lli l';i OTOMOBİi, - Xaslı fabrikas ı Jıalkın na,ıl 
lıir otomobil i slrıliğiııi aıııam:ık için bir anket )3pmıştı. Rıı 

ankete \'erilen 50.000 < e\:ıba göre hazırlanan \'c resmini ~ ukı
rıda gördüğünüz :lll:TIWPOJ,h'A'~ şimdi pi)aSa)u ı;ık:ırılmışlır. 

ATOM ADı\l\11.ARI - Atom fabrikalarında bazı isleri otomatik 
olarak makinelerle yapmak mümkündür. Fakat tehlikeli radyo· 
:>ktir lozun bulu.ıduğu ba71 )erlerde. nazik ve 'makine ile :) BPl· 

lamıyacak İıiler •le \ :ırclı r. Şimdiye kaılar, lııı i:ııer için kalın, 

(alı mayı ı;ütle tiren \'e bi r defo kullanıldıktan sonra ı:ömüı_ 
mcsi ı:ereken ellıi eler t!İ) ili) ordu. Ilu bile kafi gelmiyordu. 
Şimdi yapılan )'Uka rıcl a gördtiğüniiz ince, h a\ a alnı aı. .-llıbe \ e 

maskr l,, r, ı.ırl) oakth·iteye mfıni 0!111.ıkl:ıdır. 

. ' .. . .. 
.. ... .. .. 

YAZ ısız 

ACZiN K 
Adam, onların taşındık:arı 

ilk gün, ne ma: olduğunu b~I 
li etti. Eşyalar bahçe kapı:.ı 
önünde yığılırken. bodur ağaç 
ların arıı~ından. yamrı yum-
ru görünüşiiyle. bir, kol, bacak 
ve kafa hereümerc.-i halinde 
çıkageldi; --ağ ayağı topallı
yordu, uratı. ne mendebur 
) Mad ılışta bir herıf o:duğu· 
nu anlatmağa yeriyordu, he
le, Ö)le b çım,iı b'r burnu ve 
fare !!Özü !!ibi fı'dır fıldır dö • 
nen. küç!ik. parlak !!Özleri v:ır 
dı ki. insan bir haktı mı, • k 
sinecek bir ey görmüşçesine, 
tii) !eri :ıya!!a kalkardı ... 

,\f:ııtların ara ından, :rı 
bir taTla faresi ı::ibi b'tİ\'Cren 
adam. yeni taşınanlardan. ya 
hancılık ic:ındc etrafına bakı 
nan genç erkeı:in önünde dur 
du: 

• DrfH·anlı ... Doğru deği: yap 
tığın ... • Srsi, sert ve öfkeliy 
di. genç adam, saşkııı: ı:\e
den? dedi. 

·Gözün etrafta... herkesın 
karısı. kızı var.. müşterek ev 
dir bu .. insan. bıraz dikkatli 
olmalı ... • 

Genç adam. şa-kııı, bozu'· 
muş, fakat. ilk günden hır çı 
karmanın rahatını kaçıracağı 
düşüncesinde, ü~telemedl.. 

Kira evi. eskiden bostan o. 
lan çukur bir toprak parça,ı. 
üzerine kurulmuştu: üç kişi· 
ııin malı olan yüz yıllık e\', 
~öylr, yorgun.. ..ağına abanı
yor, tanın köşelerinden ay
dmlık ~eeelerde yıldızlar fe
rah ferah seyreıliliyordu. Ye
ni taşınanlar bir karı kocaydı. 
genç kımselenli, çocukları 
:>oktu. 

E,·e taşındıklarının haftası. 
topal. bahçedeki eğri büğrü 
bodur ağaçların arasında. :.ıir 
göriınüp, bir kaybolarak ge· 
z nmeğe başladı. Gö~eri. yeni 
taşınanların. yerden üç met
re yiıkseklikteki pencereleı in 
deydi; küçük fare cöz.lerini fıl 
dıT fıldır çevirerek bakınıyor 
dıı. Genç adam. iş dönüşii. :11 
tiyarı bu biçimde enseledi. 
:\r bakınıp dunıyordıı bu tar 
'a r:ıre~i k ı lıklı herif? Yol\~:ı 
k:ırısın ı mı güzetliyordu ... ilk 
günkü bozulmanın ;ıcı:.ını ıl:ı 
çıkarmak için, delikanlı yak· 
iaştı ve sertçe: 

• ll:ıy'ı·ola? • dedi, .ne ''ar, 
bir şey mi var penceredt?• 

Topal. yarım sağ döndü. ~l~ 
kınlığa uğramıştı ama, bel!ı 
etmedi: 

•="e olacak. hiç .. • 
Boğazını tem'zledi, yere lü 

'kürdü. Delikanlı b.kliyordu, 
herif konu~tu: 

•Dediler ki bana. senin na· 
nım dekolte ~örünüyorımış 
bazı bazı pencerede ... • 

Durdu. delikanlıyı ıart•ı; so 
ğukkan'ı -.::örünüyordıı, laiıJlı 
tarttı: başiangıç iç:n fena de
ğıldi... Boi?azını kazıdı. d.ı•·aın 
etti: 

•Hoş, evidir .• e\'e kimse ka 
rışmaz ... ne \'ar ki kom~ıııar 
böyle düşünmez... Genç o~ul 
ları var. :ıcnç oğlan göriir ı · 
aklına girer.. aklına gir:nce 
de .. • 

Genç adam. tepesinin tü~ U 
atık. dişlerini ~ıcırdattı. Bıı 
çok fazlayd ı ... Hayalinde. hE· 
rifc bir yumruk attı; henf ıe 
pesi üstU yere yıkıldı. Atzınn 
girercesine eğik burnu:ıd·m 
kan akıyordu. Ba~ıııı taşa \-Ur 
nıuştu, kırılan kemik tok tnk 
çatırdamıştı. 

Polisler ge!diler, dclikan~ı· 
yı k arakola götürdüler ... Ka:-ı 
sı ağlıyordu .. yeni e\'liydile• .. 
hapse giriyordu.. demir par
nıak!Jkların arkasıııdan karı 
sının hasretine nasıl da:;::ıu;ı· 
eakıı .. ya karBı ne olacak. ne 
yapacaktı? .. Tahtaya, çamaşı· 
ra mı gidecekti .. zaman. öyıc 
kötü zamandı ki.. ya Allııh ko 
nısun .. 

Delikanlı, şöy'e sırtından 
doğru soğuk soğuk te;ledi. 
Korkulu rüya ~örmiiş ~ibi 
'bir hali vardı. Topal. öne do~ 
ru eğilmis. fare gözleriyle o
na bakıyordu. Delıkanlı. kııfı 
sındakilerin, olmamasındıın 
memnun. serbest bır:ıkılmısla 
rııı sevincini duydu: adam sağ 
clı. kafası taşa çarpmaını~ıı, 

](emik ç:ıtırdamamışt ı, knr:ı · 
kola ~itmiyecekıi. karısı; be· 
kar çama~ın yıkamıyacak, tah 
ta silmiyecekti. önierinde. u
zun. mes'ut yıllar vardı; }U' 

muşadı: 
• Pek?, ben söylerim; istive 

rek olmuş şey deıtil. bir o:ıha 
ya d kkat eder. söylerim .. • 

Fare gözler, kl\•ılcım kıvıl· 
cım se,·inçliydi. delikanlı mat 
olmuştu. ihtiyar fare. yine 
şampiyondu. Delikaniı eve gir 
di. keyfi kaçmıştı, erkenden 
yatlı. Topalların katında. bu· 
tiln gece gülüşilp eğleni!ıii.. 

* y an bölükteki kiracıların ka 
rısı. karşı evdeki kadının 

kulağına !ısladı: 
•• Şu yeni tasınanlar var 

ya .. • 
.. Eeee?• 
• :-.:ikiıhlan yokmu:ı, me:res 

mişler ... • 
Ve havadis, kenar mııhal!ej e 

çabucak yayıldı .. Yeni kiracı 
ların genç kadın, ı;:aq!yJ, pa 

zara çıktıkça, e naf bı •r:~ buı· 
mağa. kadınlar peşi:ıden fı~
kosa başladılar. Lal'ı cdllC'n 
gen~ kadın, saftı, i)ıydi, üs
tehk namusluydu: .. grına fi. 
diyC>Tdu amn, erke~i crkege 
saldırtan cınsten olmıd•.!!ı -
çin. kocasına bir ;ey demeye 
oili varmıyordu. Etrdı>1ıl2 bır 
şe)ler dönüp dolıımyordu a
ma neydı? 

GUn geçti, öğren ı:. 

'* 
G enç adam, ge!dik!enniıı )e 

dinci ıt) ı, kedisini ok•ar. 
ken, hayvanın çenes:nin altın 
da tırnaklar gördiı. 

•Yahu .. • dedi. •ne :ı'u) or 
bu hayvana? Ka\·~~cı h:.ıju 
yoktur. rvden çıkmaz. y:ıra 

bere ic:inde .. • 
Sökiik diken kadı,: 
• Yukarı!ti!erin kı!d si mu

snliat. • C:cd•. 
•Top:ı'ın mı?• 
_ H.1 .• 
•EC'er?~• 
• E' ı bu . Hani ırı ~·:;.ln l> ı· 

kedi •·ar ~ a kara keiı .. • 
•E\ et.• 
• ı~ıe •• ukorıkılc!'i'l kedis; 

o .. :\lııhalıedeki büt:ı:ı ked·!·J· 
ri ) ıldıı mıı; ..• 

o:Yfini tekiri de mi do\Ü)Or 
biz ın?• 

1~ı.1•n, söküğe bir ilmrk :ı:. 
tt, ipliği dislerinın :m• ında 
koparırken basını salladı .. 

<Tekiri. bundan ev\elki ev· 
den getirdllerdi. Ana•ı sıın~ 
yah bır kediydi. K. r•~ı ı;!( 
günler bu kediden ne kadar 
korkmu tu. Delikan ı. bu te· 
şit UHlara kulak asmsmas• ıı 
bunların :ıslı astarı olm2dığı 
nı anlatıncaya kadar. nk'a ks 
rayı seçm şti.. Giın geçınce 

anladılar k:. kedi inadına u
ğurluydu .. 1ns::ın uğur~u'!luJa 
inanmaz da. uğura inaıur .. Ke 
diyi bundan ötürü se\'di~er .. 
Kedi gebe kalmıştı, bir mart 
sonunda üç ~ avru do~urdu 
hem de, yattıkları yatağın us 
tunde.. Demek ki. hay,·an d::ı 
se\•ildiğini biliyordu .. Kara ke 
dinin yatağa cm:ınet ettiğı yav 
rulnrdan ıklsi. kendi gibi kap· 
karııydı; dişıydiler, biri tekır 
d'. erkekli. tekiri aldılar ... 

'T'eklr, çocuksuz ailenin ço· 
cuğıı yerine geçti; ae:ıyip mi 
yavlaması vardı; piyuk.. pi
J u k .• acayip miyavlnması \e 
aile içinde. bu genç karı - ko 
canın bir oğul se\g .:.in• bcra 
bercc:. duydukları bir yara ık 
tı ... Oyle ki. kedi oluşu bile, 
gun geleli solda sıfır kaldı .. ) 

Delikanlı kedinin çenesi al 
tındaki. sivri urnaklnrın aç· 
tığı taze yaraçl::ı. bunları görli 
~ordu. Bütün bu dü5üııceler, 
yaraya mu ııllat kurtlar gibi, 
y::ıra üzerinde kı\Tanıp dur
dular ..• 

Kara kedi, haşlanmış işkem 
beyle besleniyorclu. Ta\'lanıp 
geli mlşti. Haydut göz'ü. yan
p rik külhanbey yürüyli~lü bir 
erkek kedi.. Tekir. e\·de bil· 
yüdüğü. ) emek suyuna batını 
mış ekmekle be lcndiği, gece 
)erini } atakta geçirdıği i.;ın 
]>ısırıktı: dadıyla mektebe gi 
den e ki zaman ç.>cuklanna 
benziyordu .. 

«B:ışımız belMao dedi, a
dam ·Topalın da. kedisinin de 
c:ınına okumanın sırası gel
miştir .. i"e boktan .eylC'f be. 
Allah kahretsin .. •· 

Ve gr.celeri. )ukarıdn, tO· 
pslııı klAkson gü!üsünden ötü 
rU. geç vakıtlere kadar göı 
yummak mümkUn o'm•J)or-
du.. * 
oeliknnlı, bir gün topalı 

bahçede yakaladı. Bur· 
nundan soluyordu; ihtiyar, to 
pal bacağını sağa vermiş top 
rak eşeliyordu: ·Seninle iki 
!Af etmek isterim• dedi. Sesi 
titriyordu .. 

İhtiya'\", şil} ie sola döndü, 
küçük, siyah iare gözlerinde, 

ka'ııatı iplemeyen bir ediı \'ar 
dı, genzini temizledi: 

·Konuş bakalım .. • 
«Xeler sö) lemişsin sağda 

so da bizim ıçin? .Nikahsız o
turuyormuşuz fa'an !ılfın .•• 
Adanı kayıtsız: 
·Sbyled m .• dedi. 
•Ne halt etme)e söyledin? • 
·Hıç .. ı "e olmuş yani!• 
Herıfin sesindeki kayıtsır-

lık. genç adamı deli etti. İhti
~ ~rın yakasına yapıştı, şOyle 
bır s lke edl. ) ere yıktı, top
rağa çakılmış. irı, ucu sıui 
ka:ı:.k. berilin kaburg:ılarına 
geçtı, kaburgıılar çaurdnmı•. 
tı. k n. nım ı yollu be~ az göm 
tek iizerıııde çııbucak yayıldı, 
dalga dalga genişledi, polis 
ler geldi, b"r doktor heriCi 
mua) ene etti, ölmüştü .. Polis· 
ter del kanlı) ı karakola götür 
dUler, karısı af:lıyordu, yeni 
C\ Iiydiler, h:ıp:.e giriyordu, 
karısının hasretme nasıl daya 
nacaktı. Y karısı ne olacak. 
ne yapacaktı? 'I\ıhta) n, cama 
şıT:ı nıı gidecekti .• Zaman, öy 
le kotu zamandı k', ~ a Allah 
korusun .. 

Delıkanlı. ŞÖ) le sırtından 
doğru soğuk soğuk terledL 
Korkulu ruyn gormüş gibi bir 
hali vardı ... Topat, iğildıği yer 
den yukarı doğru ona bakı -
} ordu. bu vııziyette kediyle 
:fare gbiydiler" Ve, toprağa 
!,'akılı, ucu sivri kazık. öylece 
duruyo'l"du. gö'gesi toprakta 
uuı~ ıp gıdiyordu, adamın göt 
ııü kana bulanmamıştı, ya
kındaki kah\'enin hoparlörUıı 
den bir tUrkü sesi geliyordu .. 
Delikanlı: 

•SÖ}lememeliydınlz... dedi, 
•bakın .. • cebinden bır defter 
tıkarmı,.tı. ihti~ ar farenin yil 
z.üne tuıu) ordu: ·İ~tc niklıb 
cuzdanımız bizım ... . 

İhtı~ar: 
••Bana ne!• dedi. Tekrar ı. 

şine ko) ulmustu. toprağı eşe 
'erken, he'l" zamankinden ço' 
tarla faresıne benziyordu .. 

* G enç adam, bir sabah da, mı 
hallenin di,i kedilerini h:ı· 

raca ke en ve gUn ışı} ana. §a 
fak sökene kadar, ulumaya 
benziyen m ) a' lamalarla uyku 
tarını piç eden kara kediyi 9 
numara bir Ilober ttlfekle. 
pencereden, karga a\lar gibi 
a\lamayı dJşündu. Kara kedi, 
he'l"gelc hiıliyle. ikide birde. 
sağa • sola s ) ip duruyordu, sl
ğiyor. sonra da arka bacağını 
ı treterek, kendi tarzında is· 
t bra ediyordu. Delikanlı teti 
ğı çekti, kedi kapaklandı \'e 
ondan sonra işleri ters ı:it• 
meğe ba, 1 adı; neyi tutsa, ne· 
} e el at a kuruyordu, karısı 
hastalanmıştı. doktor kar eı· 
medi. son çiire diye tuttula r 
kadını b·r hocaya ~ötlirdUler, 
hora •gazaba gelmiş• dedi, i
kisinden hangisinin yakın za
manda bir giinah işlediğini 
sordu delıkanlı, kara kediyi 
hatırladı, hoca sakalını ok<u• 
yordu. ·Her tliyu için bir ca
mi yapurmıık gerek .. • buyur· 
du. 

Delikanlı. hem s ye siye do 
la~an kedi:; e bakıyor. hem de 
lç"n için kala) lıyordu; günah 
tı, nilnahı olmasaydı temizler 
di. "enç. güçlü kuvvetli adanı 
dı: kediye bir tekme, herifi de 
tuttuğu gibi.. 
Kımsı içeri girdi: elinde yı 

kanmış örtiıler vıırdı. Delikan 
tı. kııfasının içindeki elimle· 
nın son kelimelerini konuş
tu: 

•Döveceğim.. hem kediyi. 
hem topalı.. geberteceğim iki 
sini de .. • 

\'e buntarı söylerken söy
lerken bo alıyor, rahatlıyor· 
du ama. hiç bir şey yapamıya 
cağıııın kend' de farkır.day _ 
dı ... Bır s gara :ıaktı. duma111 
nı hava}a sa\urdu .. 
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KÖTÜ TİYATRO 
lJ ı.> elım ki, bir temsil seyret· 

Unıı. :ı.·ırmi dört saat son· 
ra ha!nanızı kurcahyor.sunuı, 
ıoı olsun, bakış o' un, sükflt o! 
sun, durum olsun, hareket ol 
un hıç bir ~ey siıde yer et: 
mcmiş. Tiyatrodan eve dôner
k~n ıihnınızde bır kıpırdanma, 
kalbınızin atışında bir deı'!i~ik-

-uk; içlnlıde hır daralma, ı:e

Dİ$1eme, ~a da bir yücelme ol· 
mamış. Temsilden önce ~alona 
nasıl girmişseniı. temsilden 
sonra da öylece çıkmışsınıı. 
l\'e ~eni bir 5oru ile karşılaş_ 
mıf ınız. ne de yeni bir cevap· 
lı. Benliğinızin mazgallarından 

içerı) e hiç bır yeni ısık sızma· 
mış. Korkmamış, utanmamış, 
) ı ıtlık, hayranlık, şa$kın1ık, 

merhamet du' mamıs: iıphe i· 
le, endişe ile, pişmanlıkla sar
sılmamış. ilmıtle dolup taşma· 
mı~sınız. 

Dernek ki, tiyatroya boşuna 
gıt.mı§stnıı. Paranıza, \'aktinlıe, 
dıkkatınlıe yazık etmişsinız. A_ 
çıkçası, aldatmısıar sizi. 

İşte, kötli ti.>atronun yapa
caaı budur. 

KötU ti) atro, duygularımızı 

arıtmayan, düşünme gücümüzü 
) tice amaçlar uğrunda hareke
te ı:etirme) en; bize iyinin. doA 
runun: ı:üıelin, erdemin yolu· 
nu gostermeyen tıyatrodur. Kö 
tü tıyaıro, bııe gerçeği değıl 
de ı:erçok adına bir takım uy
durma:ar gö teren tiyatrodur .. 
Kotü tiyatro, l aşama sa\•aşın· 
da güçlukleri yenme ı:ücilmü_ 
ıu arturacak yerde eksilten ıi
) atrodur. KôtU ti~ntro, lıdi cin 
sel duygularımızı gıdtklaya,.ak 
bitl hoşnut etme) i marifet sa
) an ti)atrodur. Çlinkü: •Tiyaı
ro, insanlık tarıhinıle her za
man i) ilık yaratan lıtlyük bir 
lrnwet olmuştur. Çı.inKü t.~:ıt
roda i!lsanın en asil iıc•yecJn_ 
ları, benlikçi olma)an <lu) gu· 
lan, başkalarına karşı cndı~e
leri harekete ı:cllrilmiş•i::' Ti
) atro insanlık boyunc;ı ,·az.ar· 
dan aktore, aktörden d~ seyir 
clye ,eçen bir beraberlık duy_ 
gusu ) aratmıştır. Ai!,kİ'os'tnn 
bu )ana saytsıı insan kllt'eleri 
)-Uı Jl'lardanberi bu duygu:;u 
payla~agelmişlerdir. .lienre ti
) atronun en )iıce amaı:ı i~te bu 
duygunun yaratılması. insanın 
en asli he:; ~anlarının h:ırcke
te tetirilme idlr. Bana ı:ürc ti· 
yatro bir dindir.ıı (•) 

Kötiı tiyatronun şartları me· 
rak edilmeye değer, 

Bir tiyatronun kötü olması 
Jçln. önce toplum hayatındaki 
ımiulnnD unu (görevini) bil
meme.sı gerekir. Bu aynı ıa_ 
manda, tl\'atronun kendi ken· 
disini de bilmemesi demektir. 
Toplum hayatındaki görevini 
ıere~i gibi bilen bir tiyatro, sa 
dece dı~ sebepler yüzünden de 
kötU olabilir. Söz gelişi, dıs 
sebepler sahnede beylik konu· 
tarın ele alınmasına, gösteril· 
mesine izin ,·erirse, o tiyatro
nun iyi tb atro adını almasına 
imkAn kalmaz. Sahnede ~ana
tın eviyesini yükse1ımek so_ 
rumluluğu, şüphe yok ki, birin 
cl derecede piye~ yaz.arına yük
lenmiştir Evet ama. piyes ya· 
ıarının bir çeşit ·h•rer-i u
muh oımadı~ını da he~ab.ıı 
katmalıyıı. Piyes yar.arının ham 
istldıdı. yAni tohum, ne kadar 
has olursa o!Aun, toplumun 
,Umrah tarlasını düşmez de ge 

Suat TAŞER 
rekli manevi ıkllm şartları ile 
çevre!enmez.se, scrpilıp ı:elişe
bilir, çiçek açıp meyva verebl
lır mi? l\ıce has tohıım\arın kı
sır toprakta, uyı:unsuı ıklim 
.artları altında bodur'nştıkları, 
yoı.laştıkları, soysuztasu<ıarı, 
çok ıeçrneden de çurüyU;> g:t
tikleri ıörülmenıış midir:' 
Şunu demrk Jstıyorum: Bir 

toplumda sahne sanatının •tıvi
yesi diışirkse, pıye,; yazarları cı 
Jız, bodur, yalın kalsa; tiyatro 
eğilicl, ıeli~tirici, yUceltlci gö
revini ı:erf'~i ı:rbi yapam•}or
sa, ha talığın ~cbeplerini tiyat
ronun kendisınde dej\il, toplu_ 
mun kendısinde; tohumd:ı de· 
ğıl, o tohumu emzirip doyur
mak zorunda olan t:ıpraktıı, o 
tohuma gelişme imkanl11rı sağ 
!ayacak olan manevi ıkliın şart 
larında aramak gerekir. 

Kötü tiyatronun kö!Ulil~ü n 
dece kendi inde kal~nı:seyni, 
bundnn pek o kadar cnd i~P. et
mezdik. Kötli şiır ynan bır ~a
irden, kötü re im yapan bir 
ressamdan korkumuz y.:ılt. ('ün 
kil onların kötülükleri nih:;.yet 
~iirlerinln sınırı. resimlerinin 
çerçevesı içinde toplanır, biri
kir, hapsolur kalır. Kötü tiyatr.:ı 
öyle mi ya? tnsanl, toplumsal, 
ideal değerleri hiçe sayan, ben 
liğımizın aşagılık tabak:ılaı ını 
bir maden ocal!ı ı:ibl işlebne_ 
ye kalkan, bize hem sah i, !tem 
de toplumsal kurtulu~ yolları
nı işaret etmeyen bir tiyatro· 
nun kötülükleri kendisinden 
çok. başkalarına dokunur. Ken 
disindr.n çok söı.ü } erinde (.e· 
ğil. Çünkü, bir tıyntro böyle 
olabildiği, yAni bu anlamda kö 
til olabildiği ölçüde aynı ı.a

manda iin de, rafbet de, para 
da knıanabilir. Şu ha'de, büy _ 
le bir th·atro kendi d('ğerini 
halktan g.Hrcliiğü r:ığbC'tle, halk 
tan aldığı paranın toplamı ile 
öl~erse, buna ş:ışın:ınıalıdır. 

Yurduıııuzdıı 53~ ıları henü1. 

çoğalmamış bulunan ticaret ti· 
):ıtrol:ırı işte bu kntegoridı•ıı
dir. Bizim liyatrol:ınmı1., piye 
yazann<lan aktörüne, nktiirün
den se) irciJıine \'arıncııya ka
dar i:l'niş anlaııı<la bir çeşit sa 
nat okulu durumunda bulun
m:ıktadır. Perdelerin atılıp k:ı 
panmasında klir, ıarıır başta gc 
len bir scbt>P olııı:ıdığına ıö_ 
re. bu nokta) a bilıün kuvve
timiı.le parmağımızı basmamız 
gettkir, Tiyatronun köliisüo· 
den kurtulup iybine ulaşabıl
memiT. bu noktada ı:ö.sterec:-~i 
miz ahlııyışa, titizliğe, doğrulu 
ğa bağlıdır, inancındayım. 

Kendi kendiml'li ell'ştirmP.k
ten, yüzümüzde~i çıbanları ay
nada il>rmekten korklıı~umuz 
mtiddelce gelişme. dü1.rlme, ı_ 
, il esme imklnlarımııı kt!ndi el 
İeri~iı.le baltalamı~ oluyoru-ı. 
Sanala yalan öylil)oruı. unat 
blz.e kat kat yalan söylüyor. 
BÖ) itte yalanlar itinde yuvar
lanıp gidiyorU'L. Sanatı :ıldat
tığımm sanıyoru1, hal!>uki u· 
lında bal ilbl aldanan bizleriz. 

(•) Louis Jouvet'nin ıciıleri. 

~OT - JUllndill flhi, Dev· 
ıet Tiyatrosu ıktiirlerlnden o
lan Suat Tı f'r cblzim ti1·1tro_ 
ıarımıu dedlll uman anıa,ılın 
re mi tlvıtrnlan kutedlyor. 

- ~ASAT SA\'FASl 

Bir kerf' aıı,mtyıgöreyim 
Adam en de, her ıey kolay 
Ciıin uzanııı penrereden 
Bir ı\e baktım, akıam. 

- ımni mi bütiin fiinler 
- \'ok ranım. iiyıe ıey mi olur 
Anrelik, llrimde 
Kolı~ca ıe.llr, durur. 

Be\ nim t1Jnl\lar eskisi (ibl 
Uy~klarım çıtlık çıtlık 
1\aı;: lira bıtrt' dtlk de 
Bir ayı kupayamadık, 

Sitem ml'ktupları ıeıdl 
E ten. dosttan, akrabadan 
Ne kadar ('ok ııe\'Sem dı 
\*aıamı)orum ki. 

Bir d• im \'lf mahallede 

Suıa 1:lilhor sabahları 
Şu tuıırliife taııyonna 

Tam ı,imln saatinde. 

~onra on iki pa~·do~nnda 
Pastırma • ekmek iyorum 
Kıı fert:ll'rl mınııt hı nıdı 
Kıhve içtiğimi düıUaü ·orum. 

insınlır olmnı çatlardım 
Ak~aml:ırı ınkıktı 
1'orıun ıııttnırsam Jıtalı 
Uyu ·oruftl· 

Muhteşem SÜNTER 

TENKIT(IN IN 
SORUMLULUGU1 

Film lf'nkitçiliU ıncmlf'kt.limlıdc hrmiı yrni ynl gt.li~i

ynr. .Sinrma ~l\)'İ"l'hi, hir filmi cvrr gitmrd~n rnrl, 
vaktini \'t. para•ını 1h an rtmrmt'k için, r.nt.li tenlü!('lnln ya7-
ctııını okumak llıtl) nrını ıhıymm·or, J.akin bu alana h:ı~ uırsc
leJrrln ,.e ıüçlii1<1rrin hı\11ları ~l111dlden bi7dl' ıle kt'!.'\ıtini J!iis
termc,·r. ba~tamıdır. It~eıa ~on iki yıl lcindl'" •\':ıtans ıhı 

çık:ın ten'lı:itleı in h1ı11lnrı ha11 riım iUıalat~ııarı n•,·a ~lnf'ınn 

ahlplni}lf' miinal.a~alnnı. tatımlıklara yol açtı. Oiğr.r yandan 
baıı okurların ıtı ramın uman, tcnkfJçinin değer urrliği bir 
filmi ·~ıkırı. htıl<lııklarını \'l'\'11 yrrdiği bir filmi bıcğrnrliklrri
nl ml'ktup 1·r~·a telrfonlıı, ikıi et ~llu bildirdikleri oluyor. 
Rtınun akc:i dl! varit talıii: tf'nkit1erıkn faydılar-dıklarını n 
lf'nkitdlerln giirii~iine l!Iİ\'f'nlni olıhıifonu bilrlirmrk nhm,
tirıe katlananlar clı f'bilı dr.~il. - J'ilm tenkitcili~inin i) irt. 
yt!rlesmk , . ., ıellc;ml') nlıfnğu A nupa memlf'krtltrlndt ve 
Amerlk:ı'da hilf', lın knnutfn çe'>itll anlasmaılıklar, tartısmalar, 
tadc;n:lıklar ol.ığaıı sı-~·.rrdt>ndlr. ~!nema az zımanda Ö\'

ltc;iııe l(eli~mis H ii\·lı·~!ııc l(f'nl~ küUtlert hitap f'dt':r half' ıır.1-

m!şlir ki, hlr vıınd:ın 1ı:11.1 kim'i,ler c;lnf'mıyı hir sanat sayar 
,.,. filmll'ri id.-::ıı f'~fr.tlk \f'\"11 bf!~İ iilçülere töre ılr~er1uı11-
rirkf'D., öte nrdaıı lıin;nkları sİMmayı sırf bir oyalanma \·a
sıtac;ı lf'Jakkl Ptmr.ktr. ,., c:adl're O\'llamac:ını anulamaktaıhr

lar. lhı iki 'if'\ lrrl trııpunıın birill!l'ic:ine el ahit olanla; bir fil
me •filan reji~iiriin f'~ı~ri• dir diye gidt'rler (tıpkı bir romanı 
falan yaurın Mf'ri oldu~u irin olıcıduklırı gibi): artistlere f:ı1-

la iinf'm Vf'rm4'!1I"!' <"ıinkü bilirler ki inl'mıda tn iyi artic:tl 
bile kötii bir rdl ör nııhndebil ereği gibi, h'i bir rrjic:örün 
elinde dt f'n 1a)·ıf Aktiir ,.~ rtıHlir hılf' gelt.billr. Dii!erleri isr. 
udece ırtMll'ri bC'llf'ıni~lf'rdir; ılntmıya \'a f'Vdikleri bir 
artisti, ya •melhlııi duvdnkları. bir rıımı ~örmrğf', yahut da 
"IJf nklt ff'drmf'k itin giderler. t~tf' hu yii1df'n kime hitap 
f'decf'ğint, hakkınıla hiiküın ,·ermesi ıerekrn eseri ne ııtibi öl
çiiltrf' gört değtrlPnıllrt<"t:ğine k11rar vermek husuc;unda oı:ine· 

mı tenkitçi~! diftr trı liilcllerden daha bile güç durumdaıhr. 
- İnıtilttre'df' Jıldı tliirt kf'r,. y90•1nlan11n •Sil(ht and Sound. 
(Giirünüş ve l;e\) aıltı sinf'ma df:rflsl snn sayılarından birin
de, film tenkil\'ioı:inln durumunu lnC'rlemf'k maksaılıyl,. ııteni, 

bir anket tf'rl!pltml ti. nu ankette tenkitc;iltre \'e rrji~öt\Prc 
~orulın on bir c:uılin bir tantsint-, nn ileri gelen ln~iliı film 
tf'nkitçi'li tanfnıdar. "rileı U\'aflllrı a~ağıda bula"ak<;ınır. 

Sorulan 'IUll sudur: ·Siıre rilm tt.nkitçM biri tenkit rttiğl 

filme, diğui okurlarını br ı, iki ayrı . orumluluk altında nıı
dır; n ~ayet ö~ lt)!e, bu lld~inl telir etmekte fÜtlü'lı: <;ekiyor 
musunu7.!• 

1 Jlcnry l\toore 18911 yılında I .incoln hire'dt. doğdu.. Rahası 1 
bir maden amelrsiyıli. nugün bir!ok kimselerin gö1iinde. ı 
Jııglltert.'nin en hü) iik ht!) hıtraşı \ 't. çağctos ı;:ınatçıların da 

PAUI, DEll!'lı': Her iki soru· 
yu da •evet• diye cevaplandı
racağım . Fakat bu iki ,o•um· 
lııluk ~u şekilde birleştirilebi
lir: tenkitçi filmin ne maksat
la çevrildiğini :ıçıl:hr. hıında 
muvaCCak olunup olunrnııılı~ını 
bildirir ve <ş:ıyet muvarrı:C o· 
lunmuş<;al krndi çrrçt've i için 
de ba~:ırılı olan o fi'mi s:ör
mf'k i•t<'yip islcınrtllj!i husu· 
ı.undaki kıır:ırı okuyul'uy:ı bı
r:ıkır. 

rnED ~tAJD.\l • .\'S\': T:ıbln_ 
tiyle her iki tarafı k:ır•ı dn 
mcsuldür. En i :ılıc~'i hükıim
ler hile, şııyet: 1.) Okuyucunun 
ilgisini çrkccek knd:ır e~lencc· 
li sekilde y:ızılııı:ııııışl:ırs:ı; ve 
2) Hitap ettiktt'ri okuyucu i
~·in :ınlıı~ılmnı ~eylerse: -de
ğerlerini kaybederler. Bu iki 
mecburiyt.ti yl'rint> ı:et ireme· 
yen bir tenkit<;i, b:ı~k:ı bir iş 
tul~a iyi eder. 

JnJPSON JIARl'tf.\:-.': Ten_ 
kilçi tabii ki hem filme, hem 
de okurlarına karsı .sorumluluk 
altındadır, Deterli bir ~inema 
eserini övlesine :ıkıltıc:ı ve hak 
kını vt>rerek incelemelidir ki, 
okurları filmden zevk almala
rını sağlayacak haıırlığı elde 
edebilsinler. 
DİLYS rowı::ıı.: Tenkitçi

n in iki tararıı bir ~orumluluk 
taşıdığını yıllardır ileri siir 
mektevi m. Lakin bunu ı:azcte 
ıütunl-arında yerine getirebll· 
rnek, tabii ki çok ..:Uç. Bir haf
ta :ı:arfında .ııösterilen lilmle_ 
rin heıı.sinin birden bin keli
meyle hakkını verebilmek im· 
kansızdır. 

ROGER MANVEl,L: Tenkit· 
çinin başta .ırelen sorumluluıtu 
bir filmin değer derecesini hak 
kaniyelle belirtmektir. Ukin 
bunu en tl!sirli ~kilde başara· 
bllmtk için fikirlerini. hitap 
eıti~i okurların en kolay ·11e 
rahatça anlayacağı blr tarzda 
ortayı koym:ılıdır. Bir tenk!t_ 
çinin, okurları ıu veu tıu e· 
viyede diye. fikirlerini açıkla
maktan çekınmc!i itin bir se
bep ıörerniyorum, !Akin, ken· 
di:erine hitap edis 6eklini o· 
kurlarının sevi ·esine göre a_ 
yarlaması uyıun düşer. 

FREDA RRUf:E I.OCKHı\RT: 
Ben, daima, aThe Tal!er• der· 
aisindeki ünlil aelefım James 
Aıate'in düsturuna udık kal· 
dım O tenlcitçınin iki türlü 
eor~ml~luk altında olduğunu 
11öylerdi: biri patronuna. dil!e· 
rı de hizmet etti!i sanata kar
fı (Onca, ok•ırl:ıra kar5ı so· 
rumlu olan, tenkitçi değil. tPn. 
kitciyi görevlendiren pa!.ron· 
du). Ben bunlara bir üçüncü· 
sUnü ekleyebilirim: - tenkit· 
çi kendi nefsi!le kar:ı da so· 
rumlulult altındal.ır. 

ROBERT OTl'AWA\': Sorum 
luluğun tki tararıı oldujtunu ka 
bul ediyorum, faıtal e'e alınan 
her film in tan.ı ve çevrilişin· 
deki mıık,at bellrtirildil?i tak_ 
tirde, bu çifte sorumlulukları 
aynı umanda yerine getirme· 
nin ıüç olmadıjtına inanıyo
rum. Yer darlı~ı bben bunu 
~üçlestirirnr: ht.le ~atısı cok, 
llkin sevivesi düşllk, ı:ucte· 
terde değe-r ölçülerinin daima 
tahrif edildiği görUlüyor. Me
•f'!l Maril~n fnnroe'nun •Ni· 
agara. •ı rizerinde, l\lenottl'nln 
.:Medlum• u gibi ciddi bir e_ 
•erden daha faılı duruluyor 
Film urııtçı•ının . film o ~?t
cubn tarafındın ıotıe:enmek 

en drğrrlilt>rinden lıiı idır. Jlrnry )foore, çalı~mılarınıla. rs
ki Giinty Amrrlka mNlrni\·etırrinin, Sumer vt. t.skl \'ıman 
anatın•n, Giotlo l'ta~acdo \'e l'İl'as~o Cibl çığır açıcı 

rc~ı:amların vr bir drrı·l'r~·e kadar da sürrealiım cereyanının 
h'siri altındı kıılınıs, lakin biltün bu trsirlerılrn hydalan
ınııkla b'raber i;rıırline ha<ı yepyeni. ranlı n !lağıam bir hPy
krl tanJ yaralmı tır. J\loore tabiat kunetluinin ~f'kil Hrdiği 
taşlara. takıllara, ka~:ılar:ı, ,.r Jahut ~ekilleri ha)aıta orııanik 
bir \a7.ife ı:ören kı·miklerr, deniz mahllıkl:ırının kalıukl:ırın:ı 

karşı hÜ) ük bir ilgi <lu) l'r; bunıarıl:ın aldığı ilhamın tesirleri 
hl'\kt·llerinde ku\\ettc lıi,~edilir. Yukarıda 'loorc'un 1931'de 
}a~tığı •• \nne \ 'C (.'ortık• heykelinin fotoğrafı giirülii\'or, 

zorunda kalışı bence yan•ış bir 
şey. Fakat bu durumu değiş· 
tirobilecck bir çare diisünl'nıi· 
yorum doğrusu. 

MOORE'UN NOT DEFTERİNDEN 
ER:'.'iEST Lİ!'\DGREl'\: Ben· 

re tenkitçi her şeyden e\'vcl 
kendi kendine karşı sorunııu
dur (lıelki •filme kar~ı. rn_ 
rum\uluğu dediğiniL L.ınıan bu
nu kastrdi)Ol'~unuz), oııd:ın ~on 
ra <la okurl:ırın:ı karşı; lakın 
bu iki nıesuliyet aslınd:ı :ı) nı 
şeydir, ikisi :ırasında bir ı.ıt
lık mevcut olın:ısı için s~bep 
gön•mi)orum. Açıkçıısı: trnkil 
çl, bir film hat.."'kınd.ıki ~ErDs
lcrini belirtirken, kendi ken H
ne k:ırşı ) Uzdc vüz s:ınıinıi ol
duğundan emin bulıınm:ılı•iır •. 
J<'akal bunu bir kere başaruık
un sonra, görüşlerini çeşıtli 
tarzlarda ifadelendirmesi ml:nı 
kiindur ve bunların hangbini 
sc~·eceğlni karar vcrirl.e'.l hi_ 
tnp etli~i okurları ve ic:'nde 
bulundııgu şartları göz:iııimde 
tutması ı.:rrckir. İnsanın, kim· 
SC\ i kırmadan samı mi İ>İr ten
kit yazabileeeğine daima inAr.
mışımdır: tenkidin ~ıüyJN·i şüp 
hesiz ki, yine de üzebilir, fa
kat hiç değilse incitmez. 

CATllRI:'l<E I>E J,A ROC'Jll:: 
Tabii ki tenkitçinin iki ödevi 
vardır, fakat bugüne kadar yaz 
maya çalıştıfım tenkitlerin hic 
birinde bunları bağdaştırmakta 
güçlük çekmedim. Bir iki ke· 
re (mensup olduğum gazetenin 
gilıtüğü siyaset yüzilnden) ı:e_ 
rek Iilme, eerek okurlarıma o
lan, hakikati belirtmek ödevi· 
mi tnyıkı ile ·yerine getireme
yeceğimi anladım ve o zaman 
hiç bir şey yazmamayı tercih 
ettim. Filme ve okurlarıma kar 
ıı olan mesuliyetimi telif el· 
mele ' meselesi tenkitçi olarak 
halletmek zorunda kaldığım 
meselelerin en önemsizidir. 

Bence birine karşı dürüst 
davrandığınız nispette, diğeri· 
Jle karsı da dürüst hareket et_ 
miş olursunuz. Kolayca oku· 
nan ovalavıcı bir uslUptan ay· 
rıl~akSızı~ bir filmin ciddi tah 
!ilini )'apmak, b~zen ya'Zı tek· 
niği bakımından gUçlükler y:ı· 
ratabilir; bazı ı:aıete p:ıtron\a
n ıhafih ya?'.Jl\anızı isteyebilir 
ve sizi, ele aldıitınıı eserin IA_ 
, ık olduğu ciddiyetten uzaklaş· 
mava zorlavabilirler ve ~il 1'.I 
var·: tenkit )·aıısına :ıyrılan yer, 
dcAerli bir filmin hakk:nı tnın 
olarak vcrcbilnıeniı.t-, cc.k z:ı
ıııan vctmn. F:ık:ıt, i~in e•a
sında: bir fılr.:; değerlendirir
ken. tamaon~n do~ruyu söyle
mek, bence, tenkitçinin filme 
ve seyirciye kar~ı arnı derece_ 
de yerine getiımek "orunda ol· 

duğu bir meclmriycttir. 

l'ORSl'TH JIARDY: F.ğer bü 
tün film prodüktör \ 'e reji ör 
!eri birer sanatçı olsıılarrlı, te:ı 
kilçinin iki taraflı bir :::ırum· 
lııluğu olduğunu ileri sllrer- · 
dim; fakat film!crin bir ('O~U, 
doğrudan doğruya ticart m;ık· 
salla çevrildiğine ı:öre, film•c 
ri, di~cr sanat alanları için 
normal sayılan değer ö'c;lileri
nc )~\·ık ı:örmr.k bence versiı 
kaçar: Bu yütden, diyl'.'bilirim 
ki, film tenkitçisinin basta ce 
len .~orumluluğıı okıırl:ırınn 
kar&ıdır. Ukin hAzcn ha".<kı \'<' 

rilmeye !Ayık bir Iilm kar~ı
sına çıktığı zaman. o taktirde 
fılme karşı olan ,·azifesinl de 
hiç bir nkit ihmal etmemeli· 
dir. 

1930 siklet merkezini. kalıbını. ağır-

Baııa en çok tesir eden hey- lığını ~deta kendi kinde du-
kel, kanlı - canlı'dır. bıışı- yar: hacmini, bo_şlukta yerini 

na buyruktur, varlığı i;"inrte işgal edeceği havııyı dü5üne· 
bir bUtı.in teşkil eder; yani rek ölçer. 
hcykclın her parçası bir önem 1937 
taşır \e birbirini tamar.-ı'ar; Eğer mallemeııin, tasıınıını;1 
tasın !iıerine yont:.ılnııış k:ı- Y.s. paha!ılığı ı;:ıbi ın3ddi bey-
bartmalaıd:ın ibaret c!cği'dir leri düşünmek zorunJa o'ma-
gördüğünüz; heykelin böylesi ı.aıılıın, büyilk heykellerin 
kusursuz bir simetri taşır de- üzrrinde şimdiklndrn daha sık 
ınek istemiyorum, a':<sınc ıığır ~·alışırdım. \'asat boy bir hey· 
\C hareketsiz de ol:ıh.'ır, !itkin keldc, bir fikri gUnd~lik ha-
kuvvetli ve canlıdır, yüce d:ıj\- yattan yeter dcrcccllP ;ıyır-
hır gıbi bir cner'l ve udr.ct mak kabil olmu~ol'. Çok kilt;Uk 1 
ka} nnğıdır. Trmsıl ettiği ci- veya çok büyük eser, hacim 
simden ayrı o'ara~. kendine un unınun, iaılaclan eklediği 

1 

has hir hayat kaıanmıştır ar- bir tesir kabıliy eti kazanır. 
tık. 19.il 

Fikrimce insan viicudunu 

1 

rn:ı 1 dlkk ı uzıın ııııın ve · ·atıe ince e-
IJer malzemenin ayrı ayrı mek bir hcykeltr:ış iı:in en Iay-

öıelliklerı varılır. lleykellraş, dalı bilgiyı sağlar. Şekil ,.c 
ancak, samimi olduğu ve mal- yapı b:ıkıııııncl:ın ins:ın vücu-
zeıncsiyle kentli arasında bir dtı son derece çapraşıktır, ilgi 
bağ kurabildiği 1aman, o mal- c;ekicıdlr ve tak•irli güçtür; bu 
ıeme, bir fikrin ıfadesinde vUzrlen hevkel . anıtını incc'c-
kendinc dii~eni yerine getire- ~ıek ve k;Hamak cihel!t.rln-
bilir. Taş, mesela, sert lir re den miikcmmel bir çalı ·nıa 
kuvvet ifade rdcr; aldatıl:ıra:. konıı ıı leşkıl edrr. Re me va-
) umuşak et haline sokulma- sat derecrdc i tidadı olan hır 
mnlı • katı özelliğinin imkfın- in an. manzara \Cya ağat çız-
larını aşan bir yumuşaklığa meğl bceerebilır, Ulkin terbi-
zorlanmnınalıdır. Taş sert 'e ye cdilmcm1ş bır goı. bl e ln-
yalın ta~lığınn sahip kıılabll- an resmindf'ki hnta•an •iır-
me'idlr. mekte giiçlük cekme;;ecr.ktir -

1937 çünku re imılc gorctıiğil fey, 
lleykeitraş, cisimlerin d::- kendi idir. 

ima boşlukta belirli bir yer l!l:il 
kapladığını dıişunme l 'e ona Heykel açık havay:ı y:ıı·aşan 
gcıre çalışmalıdır. Heyl:elır1 bir • annt eseridir. Gı.iıı ışığı-
yapısı cvvcı:ı kafasının içinde na. ~Uneş ışığına ihti: ... cı var-
bcllrir - bilyüklüğü ne otur- dır, ve bence bir heykele eıı 
sıı olsun, heykeli sanki a\'ucu- uyaun düsen, heykeli tnm:ım-
nuıı içinde tuttuğunu tasav- !ayan dekor tııhiııttır. Kendi 
vur ederek, inceler. Onu çepe- heykellcrinıden birini tahiııtin 
~·evre, her yanından birden ortasına yerlestlrllmiş gcirme-
görmcktcdir; bir cc.>pheden ba- ğl, en gOzcl binanın içinde vc-
karken, übilr yandan da nasıl ya üıerıııdc gormcğc tercih 
göründüğünü bilir; heyke'in rderim. _. ..... 

:ltoorc'un 13H'de bir !.ili c i~in ıptığı bıı • lr.ryenı Te Çotnko 
he) keli, 11anatçının realizme me) leden nadir eaerlerinden blrldir. 

:::.i}(ifaplAr-D~r.1~ 
A R AYAN A D il ~I 

- • rı dt 
•'\R\loa:~·. - l'\uıullııh .ı\tıırı 
'\'arlık \'a} ınl:ır• 

11uJdU'11 
ournıaksmn • ı avan l•ir yezarımız \'ar.. 'den a 

hile 7.l!man 7.ını~n ~Ü['heyr. dıi•l"r. 'ı cııı rns 
yutı•r. Ama bu arama, t u•nı:ı, H~nidrn ııraın• 1

..., • • · ırn ... 
na rş,i7: ıle~erılo cU~lı.,crlrr, dun:u•ar, ıı ııtıı'- p 
f'dt>r. Hiç bir 7.<ımıın bir tel( doğru'dıın ) ana 

0 
, 1 b 

ar:ıdl!n bir s!lr! geçtikten onra sa\·unduğU ~r d 
tns•ni e e alır onu da blı.lf'ri inandıracak ııt 
rir b•rakır. Ço

0

t:.ı ki nse 5:1.ur onun bu h•1:~~1 
;ılay tderltr. O~.akl onun en önem'!, en t •tır, 
bilmeı.•r. Kim o'a•,n:r bıı 1 t:tbctte ki A~aç ,.,ıd 
yazar. Usta <ı'arık be'h·diJi Andre Gide ıçın d. sJ 
tırlarla Atııt'ın biz4'! ker.dinl anlatmak. ı.enbı~ y:ı 
yapın:ok istediğıni anlıınuycr muvuz: •sazan 4~ 
s:ınırdını11 conra çabuc:ık ;ıyrılıverirdi oııd~Jlı.tdi}' 
~açı•, kori..•t ı.e k:ıc;ı~ ô'"~i'di. öteki yanın so)k•ııtro'' 
de ılofrular h•ılunduAum:, onların da hrs:ıba 1~ı o t 
tılıni hatırtptm'lt içindi ÇaAının başlıra ta;ııırrı' 
~ iil.'lcrıclir. llir tek y:aıı.ı adamı ol aydı de ~jlırl 
kt>n<li duyııı arı, helki k~ndi çıkarı da kıırı.:a. ~elt 

· ·nın" .a ,1, n olmam;ı~ı. Mr ,·:ıııda durmaması özltrı dıcr. 
rıyorclu 1'ı-:ıı'tısi bı~nı '::rıktı olmak' (etrc r~ ,, ' 
ıfer~H· ııçıl.ta -ılııralt ti bütün doğnı arı gö.r~ı:ıdır t 
bir do1,rıınun yar<lıınına ko:abil.sin. Bunun 1ç

1
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mıı inanlarınır: hic bı•ir.irı katılaşma ında 011
.c e 

. ..i)J'ıl, 
a T.:ı ıerçeLı :ı:•dın'alıp o inanları kuran o 

aı çok payı ·ıudır. • ];t 

Ataç'ı '.l • Mon•leur Gide. yaı.ı~ı bir bakını•Gıdt'!f 
:1ıııı'mı• hır ıfl'ntme glb;, Jullen Bend:ı'nın G'dt' 
mf'k için ~ÖYll'diğl, daha dl!ğru u y:ııı ınd• ~11 ıı 
•Ren bu k•ıııct:ıyım. gı rıa rfp paylaşnııyoru~ ...,\'. 
·1 ,.. .... •· b'r oıı~· ı e nl•ıf' 11 • • H~nlm hC?r eni kitabım ı d~ \ 
larıl'lı ~a~:rtmnk için ,·:ızılmıctıl'• par:ıdokSU •1·ıı · ' hrP' rHi er. Atae !'az,r ol:.rak, diıtünür o'arak· . e b ıf 
~icıl!lu olar<ık ıırüyan adamdır. Arayan ııdııııı 1.:ı:ııes. 
l . ,·etı" 
ı•r bırteyl~r ell>rtte, ınıa buldu.ldarıyle. • oııf\111 ~ 

sPremf'1. ~onıu f' 1\'l'rlllf'l hıına. ÇiırıkO tek d 11,ııs 
ka'."ı:ırlıırd;.n de4ildir. Sec;ırt>k ıorunluğuna k• ,..ti( 

ın• 
le :\taç arı:sırda pek ('ok vakınlıklar ,•ıır. 8 •rt. . , \• 
Leııu:aud';ya l:~ıııelebiiiriL Doğru u Ataç ~ •110cJ 

ve Luutaud \':ır. J in tııhıafı birbirinden hlf; ta~ ta 
iki Frarı ız y~uınnın, b:rc;ol: öze tiklrrıY e /\ ç~ ıı 1 

üz~rind' dı·rı:!arak ayrı biı konu. ~ide'in ~: JJ1 
rıı,ı, çağının tan•!ı ol:ıbllme yetkisı yanın ıl 111 

'<im~eden perv:t etmeyen cürelini, inkfirc
11
,jpt tfl• 

C1rıb buluyrır~·'- GHçi 1 eautaud'nun ee ıırc·ıi $1~ 
I ~·ı A • • • · C etli 'etı. ma 'on \'Bll :ıı ındın bırinde ıtırı nıe>e 

rü boyunra Glıle'den rok I.f'aulaııd'ya bcıııe btll 

Onemli ola:o... '>irieilc Atııç'ıımzın şuna b11 ".~ r t•f .. 
t ·ı . d ' .. ltik c ,,,.. ze ı mesı dıl, unun 1-'enıllne vergi uı.e cçcıı' 

çek bir halılı ôıi•iince vr. zevk eğiliminden g ~ııııll '11 Ata~ b•ıı:ün'-il Türi.: ~:ın:ıt ve dü,ünce uüıı~• .,ııı•• • r s~, 
t:ınığıdır. J:debıyatımııa ~ l'plığı yarar1tkl• 01ıSl· 'r 
D•ırarıktı on•ın ne ,·eni f'riebi,·atımı:ı:ın doil ı"dJ 

' ,f H l•' .. ornadığı rn\, nf' de ).1 ardır gıırete su1u.n birıııdt~ 
yı1larda k:itıap halint> i?Plmeye ba~lıyıın bır 

11 
.. dl 

• lıe.••· 
neme ve fılo-ı1 !ırının anat değeri. ka'ırı rııl•''~ 
liri'l. Rıı:ılırın lizerinde ileride uzunboylu dU 1~ıtıl 
y:.pılacak, ııneııt> o uman ylrmlncı yD~ aa :,1ı11's; 
Montaiıne'ni, Gıde'i olaraı. i!eriki ça2ıara 4 
anlı~ılacal.:. 1ıır'' 

•Ararken• biriminden D tiin bir<;ok f3~ d 
Zi•ini olrnmıwa l·a~l:ı•ık vrpyeni düşünce ~(t' ~t 
miı uınıyor li:::iliğlnıi1<lt. bir değişme, >11ı \tf 1 

Yeni, taz4'! kııv,·etler Nlır-cliğimiıi <lıı)'U)'Or 0ııı1' d 

ıloıtruıa~ak na, fll'~nıi2ına~ak da f:\'e .eve f~~ 
1 Ç .. ı... 1 • -ıt.3 r. ıı.: 1 
arı. un,;,u nt' ( ~.f' d•~•n, Ataç kar~ı. .... u,,nr. ' 
ZPlliğe, zıovi<f', lo•lime <1«>8f'r veren bir duş ~e,1<1 

e~tetikçi o\.ır11k tıkıyor, bi:ı kcndındeıı y3 nıı s!JI ç 
•:ınzta Vt'rdiii ıle#eri :u Stlırlar h!te l'~ ~~ (!c'11 ~ 
!eriyor: ·Sın:ıt iulkın, toplumun h1zınetın wı1lııll 
iildir df'miyer,.Alm~ aını bl'im ne kadal' toPd• o -
i•'· bütiln ın•11nı1~ın hizmetinde i e. arıatıtıı ,,ıı 
mıın. insanlı~·n hızmet!r,Jtdir. Bilım ıd•dıl ıı d~ 
hiitün dünyanın !:ıyda lıınır.:ı ını i trr, bll1 

11 1(ıft 
t. · ı ö · bunu d un ınsan ıu ğrl!t mt'~e füenır, anın 1,rs 11 
ill~tırmab, roJııınlu&ıın ınlamayarağı 1'011~ ),r• .... ,ı. 
ÇPkinmete 1'11lkmaı. $~r.:ıt adamı da öy'cdır, ad ı_:.,J 

asııı• ., :Y 
iığln çoğunlul;çıı an'afılıtı anlnşılmam .,, ~ ,r 

. . . t 11 rtıı .cı~ 
bunu bejenme~·f'ı:ektır' dı~· r hır yapı ı. rinl ••) 
geçmeı. 'Arılıı~ıniar, tıJl'a:~ınlar, kendılc ..,, ,c r , .••. · 6 
nıın ıUıellıQini kavrasınl:ır' der. Vak ı ıırn' ~ ~ 
1111şlanıyor~a yapıtını ınhılmııya çalışır. ıc1 r. Ot• 
ona da ıirişmıoı, v11pıtını orla' a kor. tıır•.1 \o)1~ 

" J • hCS • 
ar.!ışıiacıtınılın, bt~e>:ıilf'rf!jinden şfıP ı 

1 HABERİNİZ V ~~ 
ı ......................................... .,-1 -.,ı:;:;,l~~~~,~ 
RESiM ı.Enl!!i -;,ıı•ıı"' ıı'~ 1 ~ ,ereıın• ıııoıt,, .,ı ,1 * Bu bahar aınıtml, iıtanbuı ırrınden •tııP D' 
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CAPRAZ KELiMELER 
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Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

(Çapraz kelimelerin halledilmiş ~tı.llltrlnl, bugüttU (ueteml zi.D 5 ncl sayfasınıla btılaeak ınıı) 

Scllılan <;ağa 5 10, 15, 20 " 'ıliı)etımız; Arap harflerinden n.a \a ıtalanııdan biri. 15 - Bir 
~:; numara dakiler, İstanbul b ri. 2 - Ceylan: Lezzet: Her· •c~le me gul olarak eğlenmek; 
dta~t>linin on alt ı ı.:a 1.a ... ın· h:ını:i bir hareketın başında bu· b.r .'Jet: :Samzet 16 - Yük· 
dan !>irinin adıdır. knan. 3 - Dli,lllanca: 'l'arıhi ı>ltme; Ktime h.-vnınl arınılan 

Soldan sag-a. 1..lr de\ltt; :\furabba; l'llütcallık , ı:...ri; Bazı hasatlıkların de\'l · 14 - Bir renk: Elin övur.dlı~li ı; ı ıtma 'a ııalaı ından b'rl; 
ı - Y•ğit; HU\ bet: B'r sayı; ı;e~: İdari böliınılerden b"rf, Mo Verme. 17 - l':Skı ıiıf•k· 

.Hr.ka memleketlerinden bıri. d:ı) a u) gun gıyıntn· \lal. 5 - ld de· birı· Bed~ı\ 11 se\: Ze\ k 
• _ Halk; Mu a'nın arkadaşı; İ:lsaııı e\dekı bul;urdan edeıı . hıb o nman 18 - D'nı \eeı· 
ı;ır tatlı su balığı; Bır nota. 3 - • <'r: Ruzgar: Bir akar ~u· Ked ı:.e1er ,erı ıe ge rmt, B r ur 
':I abancı bır mıllct n ferd • Tc· ~ •veceğı. 6 R r memleket: 'umu-ı: El ıç . lıah a'dıı tıir 
r.ıız kAğıdı: A }a'da b r gol: Ka· Ç'l·kme: 0): Yaradı ış 7 - B:ıs- rl'hır ın AskPrı bır b'rlı k; 
rıer a) ıarındaıı bıı ı. 4 - A;>lar- kan: Bır trkek adı: Bir tf:len~e Jl nalar: ':I ııpıva a\T. mı~ lOlJra.- , 
c.aıı biri; Coğraf)a tcrımlerın· )erı; Kı a zaman. 8 - Bır a~,; P a~ı· iptıdaı kıbri 20 -
c'en bırı. f.lbisc. 6 - Pek ha)ırlı Bır nida; Lfı'dan •onra s:elt 1-".l!nk a 117.adcler 11<1en bır. Bır 
o mı)a•ı; ~ikah: .Bir eyın U;;ı S Bir kuş: Bır mu ıkı ~arf'· "' ' a ıı ı· B r n da 21 - Bir 
J.:rııar ara 1 7 - :r. r be 1 mad· tı· ~lahz:w Ş ddetli istek. 10 - mC\S m: 1 tellıfııı kadar . B' r 
dcsı; B\r kı ım ha)" anların ge· hır peygamber: Re)·aı f'datı: \' tt ' me'.>afe olçiı u 22 - Ödiı ~ 
, ~ adı; Y ırtıcı b r t:ay\ an· Yaş· z·fel : Bulaşıcı 11 Bır hamur ciarak· insana ~ kı tırılaml\ an 
ıı kadın. 8 Hır sıHlh; Bu)iık· ı·;: Bir orman ağacı: Dokum:ı h:ıl \e haıeket: E k ğı .. ptirlizil, 
lı.lk. 9 _ Ehlı bır havrnnın c:'· ıb maddelerinden biri. 12 - pnlı,ı bu una 1. 23 - J~aret sı· 
k~ ğı B.r çeşıı re im C'eclvell; Hır içki: Akdeniz. limanları ıdan fa11' Bır kadııı adı· De\ r~: Bı r 
ll ı maden ıı _ l\e kin ( e )• b ri: e : Kötiiliık. 13 0}ııaK 

1

. ota. 24 - Bır li nn: Cahi. n 
Yı.. rduınuzda mt'! lıur b r harabe; dtiğıim: Zın iye: Dans: ~·oı, D.ıı 11:. ıbedar olnıadıııı .e~: H ayır
Caııland ı rma: Baıı ~ırtıcı har llınd • A\·rupa dl aıle~ınden o· pcner. 25 - Ö\•me:. Kutur tl· 
'ıilllllarıı yaHu:;u. 12 _ Denı r !.ırı. 14 - Se ltnme nıdası: Işıt· tJr; Yemek; Bır çcşıı pastı 

yol: Sühulet. 13 - Mecnun'u 
nıt.cıııııı eden ~ey: Elı açık: Az:ı. Bir 11a:.ılı, il.:i yıı.:.ıs••··· 
H - Eski bir \ergı: Do'dnn son :1 
r gele ; t;ğrak o mı\an. Atı· 

met 16 - Mutfak e 'a~ından 
lrı· Da~anıkTI br h,\\ n· Bir 

rt."'ı•k: \frıka da b r ehır 17 
' f,'de <ine<' ,.,el<'n: Vılihe Ne· 
f ıfaclc eden bır CıOC'i.:, 7. ('I • ~ 
1• nıe 18 n ı ad:ıml il dan '--.....? 
tı r ; Bır ba ık; Bır nota: B r 1 e-:> 
mı·safe ö çıi:.ıi ıtı - Bu) ı ul. 
l\'ı:.ıf; Bı ıanın k• ~ml~rındnn. 
2 l Me\ hum bır kus. "!şıe. ı ın 
kaba ı, Kolay; \rzu 22 Bi~ 
l:t.ınıa~; füığlama edatı. 2:ı · 
:\!. mur: \'ilk katnrı: Kümes ha) 
rnnlarınd .. ıı hiri. 2-1 - Baş. 
J\iııbe ız a-kcr: B r ha~ uı; Hb· 
se· Bır pe) n r . 

Yukarıdan aşağıya 
ı - .\leshur bir denlıcl: B'r 

- Gü!unüı ! .. llen•e (T'ran ııl. 

·ı-aı.ısız Bosc CFnnsız) 

'\"a:ıı&IJ Eo c lf ranuı) 
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• Bah~e bakim oynamasına rağmell lıücum hat mm kısır 

~yunu yüzünden gol atamadı. K. Paşa enerjik v~ canlı idi 

Ad&ıet de Eınııi yet'i 2 • o yendi 
ProfC•\Onc kumr.- dördıincü 

hafta karşıla ınalatına dun 
Do nı bahçe tadıttıda kn aba ık 
b r l'\ cı kut c onundc de· 
lam edılrlı 

.\dalet - ı;mnhct 
(,unun ılk maçı. ·Ada etle 

1.mn } eL d a ındıı ıd. Sulhı 
G anı ıdare ctııgı maçı, ta
kım aı· ~u lradro ara oynadı· 
'ar. 

.\dalcı Ömer .- Fııhrı GoK
çcn - NıhaL. Cah).l, Rahm. -
Erol, aliıhaltın Necmi \h
mct, Sıı ım 

Emnı~et: Sabıh - :\1alımut. 
l\oço • Sıımım. 1''ehmı, .Fikret -
.Fethi. ~lufıt, ?.lu~ııfa, Şcnı ct
tın ı.undoğan. 
Emnı) et, santrforlan Aldo

mın mu es ır olumu do a) ısı) e 
aha\a ıyah forma, sı~ah pan

to onla çıkını lnrdı. 
llk dakika ardan ıtib:ıren 

c.tnlı \ e çok guzel !>ir tempo 
tutturan ı-:m ıvet, b•ıtun de\ -
re bo)unca b:ı Ki 1 bır O}Un çı-
ardı. EnınıH~tın ık ık a k ~
anan b ı gu el o> unu karş n· 

da b.ı de\ ~de hemen hemen 
.ı;;ahadn ) ok gıbı:rdı. 

Fakat Emn ~ etıı er. b!l un 
~ıı) retıne 'c can ı o} ununa rağ 
men ~ol çıkaramadı ~e de\Te 
O - O ona erdı. 

Ikınci ı.levıede Adalet hücum 
tc~ebbtisunu ele a mı tı. Em
nıyet mUdnraa ının blıtün g y· 
ret ne rağmen Ada etlıler, on 
}edıncı dakıkadn Nıh:ıdın uuk 
ta yaptığı \uru a 'e beklen
me) en hır anda bır go' kaz.an· 
dıl.ır. 

\ ırmı ledincl dakıkada Nec
m nın drrınleme ne bır pa ın
dan fa.,.da anan Ahmet. Adale· 
t n ıktncı o un il 'aptı. 

O un ne ıce değışmeden 
:! - O Adaletın ga ıbı:ıctıyle ne
t er endi. 

Fenerbahçc - Ka~ımpa,a 
lkıncı maçı f'cnerbahçe ı c 

.Ka ımpa a 'aptılar lLn.ır bô -
ge ır den hakem U:ıkkı Gu-

• ruz un ıdare ınde takımı ... , şu 
kadro ar a O) nadılar: 

F eııerbahçc. a'iih.ı.lın - .Ne 
dıın, Ba;.rı - Naci. M!'1'1ı Ak
g!in - Fıkret Lefler, Burhııı .. 
111 A. i, NıyaLI 

Kı1 ınıpa~ . Sedat - Hıkmc.t. 
A ı - Gun.,ur Çct.n Necdet -
Ka\ ha . TaV) ar. tı ba!ı, Ah
met Ul\I. 

Fcnerbahçc ta mıntla bug ın 
Fe ıduna )anlı~ b r :;o"u~le 
:ıe · \erılmcınış bu unu:ıordu. 

Deue, çok ur at'ı bır tem· 
po ı e başladı. Ruzgaı a bcı a
bcr O) nayan Frnerbahce, hu· 
cum teşebbu unh br. ıııcı dakı
kadan ıtıbaren e c a makla be
raber, idmana tabı tutulmadan 
değıştırılmış ol n huc ım hattı. 
faZ:a sıkısık o~nu)ordu. 

Her :r.amankı gibı can ı \C 

. ur'atli bır trıııpo tutturan 
Ka ımpasa da zaıııan um:ın 
Fcnerbahı;e muclafaa ı iç n çuk 
tch ıkelı oluyordu 

Bugün G. Saray . 
ile Beşiktaş 

Karşılaşıyor 

1 
Şeref'te de Beykoz 1 

8 . Spor oynıyacak 
Re~ikta,\a Galatasaray, bu-

.\daletlller 1'~ııııi) d ı.aır~i önıintll' 

Yirmi be ınd dakikadan on 
ra, ba kı arını adamakıllı art· 
tıran Fenerbahçelı er otuz liç 
ı;e otuz brşind dakikalarda 
iki fırsat kaçırdılar. 

l:'enerbahçenın hakımiyeti al 
iında de~am eden de~·re O • O 
sona erdı. 

İkinci devrede o~un d:ılıa 
sur'atli odu . .Bu dc\rede de 
hiıcum faikiyeti Fencrbahçcde 
idi }'akat aı ı • lacivert hücum 
hattı ba ta I.efter olmak üıere 
kü ha mele aksıyordu. 

On be~ıncı dakıkada o'dan 
_ 'cdımın \ uruşunu kapan Ka· 
ımpaşalı U \ ı, Fencrbahçe ka 
e ine kadar okularak takımı
na bir gol kazandırdı. 

Fenerbahçe 1 - O mağ up n
zı) ete duşuncc mur.adele bUs
butün kııışlı. Fenerbahçc hiı• 
cunı ıe-ebbu unü muhafaıa e
di) ordu Fakat Feridun gibi dc
lıcı bır O) uncunun bulunma· 
ması. 'e buna inıımaın edrn 
ta ıh ızlık sarı • !Ac'l\rrllılrrın 

go' çıkarma imkanlarını akı.at 
nıı, 11. 

Yırnıınci dakikadan onra 
Fenerba h~·e ba ·kı ı ;ıidoetıen
di. Sarı - Jacl\ crtliler, tek ka
le oynuyor ardı. Yirmı beşin
ci dakikada );:ıcinın ve Leııe
rin yakın nıe,afedcn ümı te 
c;ektıkleri ,UL er ka e dirck'e· 
rınc çarptı \"C top bir tiirlii ka
le~ e gırmcdi Bu arada Kasım· 
pa~a da -e~rek. fakat tehlık~ll 
hucum ar ~apı)ordu. 

Otuz be ınci dakikadli:ı on
ra :Fenerhahçe, hızını k:ı)betli 
\e oyun mu~azcneli b.r ~rkı 
a dı. Sarfedı en on tPl retler 
netıceyl deği.tırmrdı 'C .fener 
bahçe yediği tek golle bu c
zon ikinci defa Ka ımpaşa kar· 
şı-tnda ahadan mağlü,1 çıktı. 
Galata~anıv - \'d.ı amatörltrl 

) enisemediler 
Vefa stadında dün yapılan 

Galata aray - Vefa amal.ör mı· 
çı 1 - 1 beraber ıkle sona ~r· 
ını·tır. -. 

ahar kupa ı ati tizm 
ınüsabakaları 

fs•anbul Atletizm Ajan'ığt 
tarafından tertıplenen Bahar 
Kupa ı atleuzm mu abakaları 
dun Mıthatpa a stadında ba~
ladı. Mu abııkalarda alınan 
dereceler aşağıdadır. 

100 )letre: 
1 - Muzaffer Seh i 
2 - '1'. Yordanidis 
3-T. Simi)Onıdis 

400 )1 f'lrt~: 
1 - Enıın noybak 
2 - l met Dınççan 

1'' B. 11. 
B.S. 11. 
B S. 116 

Gullt Atma: 
1-:\e\zat Ka-

razenc;r K 
2 - Sabri Köseo~lu 
3 - Omcr Todbul 

Yüksek Atıanıa: 

POT 11 01 
G.S. 10.50 
G S. 8 4-0 

1 - Erdal Akkan Ferdi 1 8'2 
2-Sırati Trlmis 

Kurtuluş 1.72 
Bu mü abakada 1.82 ile hi· 

rinci gelen Erdal .\tıkan mü
sabaka harici de\'am etm'ş " 
Türki) e rekarundan bir "an
timeıre daha iyi b'r derece 
ı e l.lH m.'vı geçmiştir. 

110 En"l'llİ: 

1-Çc in Gurc 
Cirit .\tnıa: 

FB. 167 

1-Fua O ren B J.K. 43 44 
2 - F.rncs Ruc'erlı; 

Kurtulu 33.42 
Oı k \ tına. Küme I: 

1 - Erne Rucıeris 
Kurtul 26.10 

Oi k .\tm<ı Küme 111 : 
1 - Rumbopulo B. Spor 26 81 
2 - Co~kun Sençer 

". Rahçe 2:'i.B3 
3 - 'Koço Kcsi~oğlu 

Kurmlus 25.30 
nisk .\tma Kiiml'. 1\': 

1-Karık ş Beyoğl11spor 32 66 
2 - 'E er Arpat F Bahçe 27.-49 
3 - Çipoq Beyo~·n por 26 30 

l ' rnn .\tlıınıa. Kııme 1 il : 
1 - Ati l~ Cenkmen 

tin aııt 1 i de T>o'nıabaht~ Sta 
dında kar~ı a~acaklardır. l\I:ıc. 
~anıpiyon'uk !izerinde,;i en kri 
tik karsıla malaı·dan birini te~ 
ki clnıektcdlr. 

Bilha ~a ,amph onlu!: yolun· 
da yuriıHn Be$iktaş i(·in bu 
ınaçı kazanmak bir unı:eHir. 
Ctinkii b ah - beyazlılar. an
cak bugun ,,ahadan ga'ip ("ık· 
tı'k arı takdirde. -ampiyonluk 
)olunun <loı tte liçiinti katetmış 

1>0:,TA Rt-:KORl :\"U KIR.\'>.\ 1 LET - İngılİI atıeılennıl<'ll 
ı:ı•ter Rannister hir millik ınc-afC'yi tı(' dakika a9.4 ııni)Cıle ko
<;;u-aı. ilk ıtrrıı dlİO\ .ı rekoı unu kırma;,a ınu\,ıfrıık olınu tur, "!i 
Y aşın'.IP olıın Bıınni~tl! ı Oxfont t ııi• erı.itrsiııde Tıp talehesiıliı. 
Rannı,ıeı. ,\' ustı al} alı John J,aıuly ile .\ınenlrnlı W<'ı. sanki' 
nln de a \ nı ı·rkoı il J.ırımığa ı:aıı~tıklarını ogrr.niıu c daha '"el 

o acaklardır. 
Kaz.anma an ı daha 'fazla 

Be ıkla 'ehine olma~la bera
ber, maç ha tan ~ona kadar 
{'Ok çetin 'e mucade eli eere· 
yan edecektir. Cünkii aradakl 
kunct farkı pf'k udır. 
Şuna da 1,aret edt> im k!J 

genç elemanlar yer atmağa ha~\ 
'adığmdanbıo rl Galatıısaray ta
kımında bir can'ılık vr bir mü
cadele hı~ı göı.e çarpmakta1 
dır. 

Be lktasın bil'az ıksakltl ı, 
bugunldi hırslı n müı:ane'rd 
Galatasaray takımını, bir bera4 

berlığe. hat ta bir ~alibiyete 
dahi gotürebl'ir. 

Be\ koz • Re\ oğluı;por 
Bugün saat 11 de de ŞerP[ 

tadında Be~ koza Bevoi'J u~por 
kar ıla aeak'arnır. A~a~ı yuka· 
l ı denk kuwetlerin vapacai!ı 
maçın rel:l~meli nlac.;ığı ~ah· 
min edilmektedir. 

Çalenç 
Kupası 
B·irinciliği 
Y~ek~ubar ta!ebe.:.iyken mü 
sif bir l:ua nttice inde haya 

ta ::özlerini yuman de:erli es· 
ttJmcı Faruk Guedenin batı· 
rasını anmak i{'ın tertıp?enen 
Ça f'nÇ Kupa ı eskrim musaba
kaları dün sa•t 18.30 da yapıl· 
mı tır. A 'ınan teknik netice'er 
şö~ edir: 

Flöre : . 

1 - Oktav Orlu 
2 - Sumer Hetmaıı 
3 - İlhan Parer 

F:pt : 
1 - Siımer Hetman 
2 - Orkut Zevbekler 
3 - Oktay Orİu 
Kılıe : 
l - sevit lı ırlı 
2 - Sedat Emu:er 
3 - Ergin ?\ccipo~iu 

(.' \l.E:\Ç ~tÜSAB.U:.U.\fü 
Flöre: 
Geçen senenin b irincisi Beb 

zat. lalkaya, bu enenin b irin
cı ı Okta~ a 5/4 galip. 

ı : pe : 
Ge~en ~enenin birincisi :\efı 

Cü\•en, bu enenin b irincisi SU 
nıer Hetman'a 5/3 galip. 

Kılıç : 
Geçen senenin birin('İJİ O -

man Bırol rıelmediği :ı::., hu 
~enenin biri~cisi Seyi'; l\tı•ıı· ı 
hukmen ga ıp ge mi~•:r. 

2 - Papanikolau B. Spor ~.62 
a - 'I'eoman Cakır 

F'. Saht e ~ 58 

dauanıuııJ.; harekrte ı:t'\' nıiş \t' ıntl\:ıffak olmu~tıır 

CUNDUZ &ÖZÜYLE 

Yazan · Gündüz KILIÇ 
B ana bi ha sa ı;alıştıı·dığım takımın miıhım bir maçı olduğu 

hartalar hir ~uru '"lup taraftarından mel{tup'ar yağar da 
yağaı· .... Çoğu tiı ek erin., i•tcklerini sıralal'lar vr. ~oııunrla da 
o hafta ~·ıkına ını arw'adıkları takımı ~apmnclan da cdtmC'ı
er .... :ıı uhakkak k, hC'p ı ıc·nklerinin zal('ri ı~·in bil .ıll"I~ elle 
kal~me arılm .]ıııdır. l;r.•gelelim bir ışin hulun meı;'ul.yc~ı.ıı 
uıerıne alıp kıı·ur 'ermek. zerre kadar mes'ul o mad:ın fikir 
be} an dmektrn pek farklıdır. Hiç unutmam gcçmış lıır gun 
futbo' bi gı ıne çok ilimal ettiğim bir arkada~a han"ı nı ta
kıma ko)acağım .. b;r :ur u karar'\ eremcdiğım iki o) unc~ı hn ;:. 

kında fıkrıni ornıu tu•n. Arkadaş tercddlitsuı bırını seçti \ e 
beni de ikna ettı. Takımı yaptım. Oyunu kazandık. Fakat 
maçtan sonra pek yorgun bır yuıle ~anıma gelen o arkadaş: 
· Bugiinkü kadsr hr)eranlandığımı hatır'amt)orum hiç.. i\ca· 
ba seni yanlış ~ola ıııı sevkettim, koydurttuğum o)' uncu falso 
)apacak mı dı,ı.e nrler ı;ektim bır bl ser.» demişti. 

Di~eceğim şu ki insan azıcık olsa bi'e mes'u İ)clr. sı1rliin· 
du nıu işte bıı ha'e dilsu~erir .... Maçsıı geçen geçtiğımıı ıııı
zar gunil ı·c ım: kullanmak için girdığ:nı ufae•k hııcrcde hen 
de kendııni biraz o arı.:acla~ gibi hı ı;Nliveırlım. U)lc )a bu 
.erer, hem de mcmleketı çekip çevlrctck bır takım içın Iik· 

'rımrLi oruyorlardı bi7.im. 

.Ren lı temi e\ ~eklen ha21r' amıs. kararımı çoktan \Crmış· 
tım. Fakat orada m?.sanın (ızerınde a) rı a~ n butlin parti:eı ın 
listelerı~lc karşıla ınca: ıDiğcr ıı~te cıde de memleket içın 
daha ha~ ıı lı o atak m an ~.r var belkı, acaba ) an'ış mı ı~ ya
pıyorum.• gıh•lr.dt•n bır tereddute du~up bir ara karar ız.lık 
içinde ~ll\arlancı m duıdum ... Fakat onunda :ene kendı ıı~
temi amcrdım andıea ... Şımdı eğer ı~ıemdekı er kazanır da 
~e ko)ulur a- ıı muu!fak o up olmadıklarını daınıı hır cn
dışe içınde takıp cıfoccğiM ~alıba ..... lnsallah ort:ı~ a ç•kac.•k 
takım nıcm cket içınde 'e dı:ıııda hep ıyı nelicc er alır d::ı 
ıı..ıunbo~hı iız.nv•z, diıştindiırmez. er bizlerı. 

NA 
I~ 

td' 
Eğer peşinen bir tahmin yapmak icabedersc;;~~ 
naatimizce, birinci seride ilk iki sırayı sre eW 
ve Yugoslavya' nrn alması kuvvetle mııhte: c" 
Önümiızdeki hazıranın 16 •ında İS\ıçredc ba<la);ca~~: 

Dün~a Kupası Futbol TurCU\asına ı~tirakc h~ 8ç!J!11l , 
16 takımın ı:?cçen haftalarda ) a pılan son eleme ın dordef 
sonra tamamen belli olduzu ma'iımdur. Bu 16 tak~nc c • ~ı' 
di:irt serİ\ e a' rılmı~ olup her .,er nın bırıncı 'r .1 111,~ .,. 
seki?. takım. 16 ıla 20 hazıran ara ırıda ~ apı acak ll Şo' tl 
sonra çe~rek finale ka acaklardır. erılcrın duruın •e~~ 

Bırınci serıde Brezilya Fraf1 a \ uı:o:.Ja\')a '~ : ıı 
kincı .eridr Macaristan, Turkı~ e, Almama \ e hO; ' 
serıde ı.;e İniı.terc, İta ~ a, Bcl~ıka H l Hçre \ardı · t 

Her ·~crı<lc ısinı erıni ba a ,-- k , 41 zJl11ııd• 
aldı •ınm iki!;er takım • crı ba munu gelece 
~ı· ~·anlardı;. Her .ı;;erınin bı- ıca bıldırcccğlZ· c • t 

'k . k ı· . scrı ı"nci ,.e ı ·ıncı~ını. }anı ~·e~re çuncu eı · ırB bil 
finale kal&cak takıınlıırı. ınr\- ıu~ıı ;ozUku~or. ı ,3ııı~ 1 

d:ına \·ıkarmak içııı )ııpılal'• k geçen ıurnu\an.111 
• \\:P 

nıaç'arrla ıkı scı ı b .. ;ı ,,ı·.ı rıe- rugua) dan ınaada 01 a!C., 
rı~ e ~·aı·pı~ma: ıp behcı· u ~c- i skc>Ç) a \ e çcko· j;U 
rin•n diğer ıkı daiıa za· :r ı '.J hcmrıı hemcıı ıı~ n ba' a 

1 

ıakımılla kar~ı!a•i\( ak. buna :akımlar \.lf· scr~urJ"' d. 
mukabıl de seri ba ı o oı; \ <ın ı rugua\ 'e .\' ıl' .sıı> 1 

takımlardan her bıri ~ek dİ,ğc- rınc ııaıararı dalı:0; o'ı 
rı~ le maç )apm t) ııı N ıler ııin kiı) oı larsa da Ç~cıcc ~ 
ıkı .ı;;crı ba•ıSI) k .. ı ı :ı al·ıık_ bılhas.sa ınuc~ ı.oçlard• 
:ardır. Bö~ lece h"r t.ıkım ken· ,oh ret bu'an h a1' ıı 1 

dı erısinde iki maç~· pmı o- ka)ı kola) sı)ıra~cr ı 
Jacak \ e bu ıkı maç nclıce ın- edılemcz.. Fa' orı ıı1', ııt 
de a dığı pu\8İı aded•nc s:orr. 'c :\ \ u ıu" a 0 ~ ,,,ı 
serı mdeki durumu belit ota- Jskoç\anın A,us~t ır. 
cakıır. Bu tün bu iı:ıhatımızdarı z•ılık ) apma'>ı 1 1 

anla ı'ııcat:ı \ eçhıle :.er. ba ı dcdır 
olan takım'ar digerlerıııe na ı D ırduneu , c .ı:o.1 .,.<,1 • 

ran d .. ha a\antaJlı olup çe~ rck ce, burada kenıl 1 
!ınale ka~ına ,:ın ına daha faz- c;ık ıkı taı\.m oıar"'\ ı . 
la ma ıkıırlcr. Orgaııızas' on ko el e. ba ıarı ~ o 
nıitesi?in ~öyle _bir tertıp ıttı_ , : İt~.

1

~ a gc.iıe <'· • ~b t 
~ıı:ı .r..nıc·ınd:kı ga~e .. uphe- .\la(·arıstan ınnğ ııeıı1t 1 
su kı, ·'on ,e\:ı:ıe munıkun nırr sonra takımlarını 1rell 
trbc en ku\'\'Ctli kadroların k11l ınen taı;ıanıen değı.· ıı: 
ma ını sa~'amaktır. lllııamafıh r:ıı da "cnı; cştıren 1,~ 
hepımızın takdır cdcref:ı gıbı bu ş.tın;·, ona~ a 1111\ ı 
futbol )"U~ arlak to~la O) nanıın iifına bu· cfcr o~~ 
surprrı ere dolu bır o_yundıır. hktı \C ıddia ı o ar ıtııb 
bu bakımda'l, . on .,ekııe arw mckted•r buna ınu dJ s 1 cdılen en kuwetli takım'ıır mı 1 zer ,·ııbancı sah

3 
,c 

ka'ır, ) o~-~ . bunlardan bırka· ~ötiı 1~eticc aıdılt 8~, r'1 
çının ı- erını ı1k nazarda daha · d aha 'c 

5 ,..,.,ı 
k b

. . renın c tuııı ~- J 
az şan.a ınıılı :ı ı gonınen taJı ı:özonunde ı ı 
takımlardan bautarı mı a'ır, a b"r siirprız ilıtırn:ıs ' 
bunu 16 ila 20 haziran arasında ~leb·ı11• Maaınaf·h ~t l 

1 
• . l b ıı· ı r. • ı-a ' 

) apı a~a,; se,.ı mac. arı : ı e· lngilizlerin Betçıı> ı;a • 
dec·ektır. Efor peşınen bır tııh d çc) rck fınalc ~ ı 
min ) apmak ıcıı,beder•e kana- tcer~ıkıe pti\an a•s.C 
aıinüzre h·rincı sc1"1de ilk iki nanl\or \e a.sıl :ı.ırPtll > 
sıra) ı Brc::ilvıı \ e Yuı;o~la\) a· kar~; ında 5cJçıl:lll'lbı iııdt 
n~n a'ması kuı retlr muhtcıııc' Jece~ini ;Jıtınıal dj,c r1~ı 
dır. Bız. bu grupta bulunan ~lek rü)oruz. iıaha -duıı• ~ 
.ı-ıkaııın bır sürprıı. > apııcağına çının ita·~ a budıl ~ehl"iJ!t 
ınannııyoruz. Bu ı;erının en kın olan Lugar.0 d,rdıf.~ 
7orlu maçlaı ı muhakkak kı, ld k"ıı ın»n1 ....ı • 

B l 
nıası o u ., ,ıı· • 

rezı )3 - \U"O 13\)3 \e \u_ d 01 hallan sr , 
ı::o a\) a - Fransa maçları o- k~ sah kO a' ııı.ds ;l ı 
1 kt Z 

,. 
1 

B ur ~e re t 
aca ır .. ıra , ugo.s 3\)a. re- k 1 miın<'n c 
zı > l\\ a ka) beı e b· e ıkıncı o- ·ını arını )ab t el:' 
1 bılmek ıçın .Fran ıı~ ı muhak fı~ ~.tını bunıerındCı:ı • 
kak )enmck i tC'~ecektır \C te ıın :kı itıı ,.,rı ' 
) ennıemeı;ine de bir sebep yok b 

1 ~ı ba e sclç 'ı:ıt3' 
tur. Şunu da burada tebariız et u a, rz.~ r dcı:ı'' ) 
urmcden ge\·emc) eceğız, seri rı a) ı ır . tıır ıf·rı • 
ba~ılık hu usunda kanaatim•zce Daha sonr~k\ JllBç' ~ 
Yugo;la\·ya Fr2nsaya tercih e· ı ı final H .f

1118 bır tı:ı:JI' 
<lilmeliydi. \ ugoslav futbo'ıı sunda şımdıdc~uğıl k 1 ~ 
bırkaç seneden beri 1''ransrlla_ mak )·ersı?. 0 ·rıı ~ar1 

• I 
rınkinden daha iıstün oldu~u- kansızdır da ıı•ar çt)1ı 
ııu def'aten ispat ctmışıir: fran nayncak takırn arssıtltcı;t: 
sız. futbolu ise aksine . on se· kalan ıakıınla~t cd• e ti'>' 
nelerde pek varlık gc.istcreınc- çekilerek tcS.P

1 ,crır~ fi' 
mis ,.e ekseri) etini tabi) et de- zıınrza ııılıayet ıarııı''I. 

ğı~tirmiş ecnebi futbo!culanıı ıe. laeak eri ın~~rııııııJ 
kıl etliği milh takım .ırı ~ırbı· ınını okuyucu rııı: ıt._ 
rınden kotü netıceler a'.nı~tır. fa~dalı bulu~O U t . . . ..un 
\Bclçıka, h\ıçre \e lLal:a :ıısğ 16 hazıran *'. 3,"' ı 
Jubi)ctleri bilhassa ka~da de_ Fransa - \'Ui!~ µt0~ 
ğer). Bu ar .. oa mılli takıma ıe A' usturya ., ..,,, 
5-6 oyuncu 'eren FrJr.~ar:ır. ne\'l'e'de sreıı ~a< < 
lıg şampiyonu Reims'ı hcpimı· , e Bern de tJrıı rtll fi 
z,n ) akın en tanıdığı Dc .. ::ıcı tes lo\Rk) a. 17 haıı t~' C~ f 
takımının memleketimize ge - zanda lta'ya - f\C ~ 
meden az önce kola)ca 5-0 tc Macarıstan sc ç ~' 
~ cndıgini \e ::ene hususi r.ıahı de İn«i1 tere - 8 ıS ~ 
~ette ~apıtan bır maçta ı:ıı·,a- Türki);. Atmatı'Jı•ıı;' 
nın >lilaııo takımının Nıce'e ı:i maç , oktur. 1

9 
_.. \

1 
·.,, 

derek Fı·ansa liginın iddıa'ı tıı· zan'da Brrıi1~ 11 
,,1 ""'r' 

kımlarından Xke i kendı sc' ır 7.!irihle \ ı·ustllr ,il' f \, 
dsi önunde 3-1 l:ibı net bu· \'Dk\ a Ceııc\'rc e ·oe • • 699 dl 
nctıceyle ~·eni\ t>rmesi de ı·ran :ııek~lka 'e ıır11tl / 1' 
• a futbolunun bol·aladığına de- _ i kot;) a, 20 b~•)e 
J • te~kil edebilır. lkınc·ı seri_ nc\'re dr 'I'ı.ır i\ 
) e gelince, bııim de dahil bu- Bern'dt' inı:ıltcr~ ./ _,. ~ 
Jundu~umuz bu erıde ilk iki 2e!'de Macarı~tfı• ~a 
mC\ kii )lacariııtan ıle lillı Ta Lugano'da d\,,rdıl' ,el~ 
kımımızın i-gal edeceklennı ih ka kar~ııaşaca it' ' 
tımal dahilinde ı:öıii)or \C a)· ft~t 
nı zamanda temenni edi)oruı.. ,/ 
Serimız.de bu'unan Alman)a· __ , 
nın kalifıye olma kıçın bizım· , 
le muthış bir mücadele) e ııı
rı~ccegi muhakkaktır. Bu ~e
rının mufassal bir tahlilini \ e 
rakiplerımitln ibugünkü duru-

Ankara lig 

Ferdi fi 39 
2 - Berç E en G Saray 5.34 
Uıun \ tlama l\umt: iV: 

1- Ro.sıdıs Kurtulu 5.76 

MUsabakalara bu:iln de :t'l it 
hatpa~ stadında saat 14 30 
dan itıbaren de\am edıle.cek· 
tır. 

•'. Balırc - nası~aj;ı maı·ınd.ı u hır ,öruniiJ 

./ 


