
'- ıı: '-' • • - ~ - • • -- .. • -
~· . . 

,ı 

ı 

~' 

. . . - ,. 
-··---------- ---

_____________ , ·~-=--=-" - - . 

HA ti i lli HAKH.1.KJ 

Ahmet Emin YALMAN 

\ 'A IANl!:VI 

l'ağaloğlu, l\!ollafenart Sok. !O-:n 
reı cron: 24207 - 29316 - 29315 

felı:n r : \' A ı A ~ tstanbııJ 

1 \ i L : 13 - ~A \"I : 4160 - l'lyıh : 15 kar111 

-, 
ç, lı. ' 

Saa tıdır. 

satış yeri: ARLON Saat Mağazası 
Emınonu m<'~danı No. 14 

.. Kısakürek M·alatya 'Başbakan Menderes, Bol 
suikastı ile ilgili görülüyor muhalefete cevap verd" 

a 

1'lalat11a Savcısı_, i\'eeiı• Fff~ıl-'m samklm• B ·.. k .. 
ii~eı•i11deki tesiı•i iııcele11iyoı·, dedi « ugun u vaziyetin devamı vatandaşlar arasında 

A.nkara ve Bingöl' deki bazı ev ve kin ve nefretin hakim olmasını intaç edecektir» 

ticarethanelerde arama yapıldı « Tulıınıba eı 
bazısuıı seeerek 

külhaııbeyi bayaiıhkl r n 

Nifak 
Tohumları 

~ 
'.fürk hôkinıinin önüııe çıkacaiız» 

Moskoflaı bir zamanlar elimi· 
zin knpı ını çaldılar, işçileri, 

),;?' lulcri kurtarm:ığa geldikleri
tıı 03 lh l'rek Kari lark u ulu 
bir ınıf mucadelc inin kundagı. 
nı sokmağa çalı tılar. İ çish le, 
ko\Ju i)le bııtun bir millet, lo • 
~0flugun oymııınıı tanı bir ha J. 
ctıe muk:l\'emct etti . .l'Jo ko\ a

dan gclrn e ler, milli birliği 
ııckıe tirmeğe JıiLnıet c.-ttl. Ancak 
birkaç bedbaht ııatın a l ı nd ılar , .e 
~a kızıl mikroıılıı ı la aşı l:ındılar. 
d l\ ınt nikaıılı .i\lo kıırJ ıık bun-
an soıııa t allı u ulleri tecrübe 

" 1li. lliz.e okuldu. Fabrikalar be
~ı~e etti: borç paralar l rrdi. Fa
~ at bıııııı rağmen blz.i ıneıleniyet 
leınınılen 113 ırınaga 'e tedrici 

5lltl'lle pe.) k lınline indirıncğe 
ltı ıl\ arrak olamad ı. 
Şu kadar k( ene karşı mukıı

~enıctin en metin bir kall'Si olan 
Urkhe~c nifak tohumlan ekil· 
~~i ' e mi Ilı birlik ' e IJ:ı ire tin 
b llndaklanma ı loskof planl a rı 
akımından mutlaka lazıııı ılı . Ga
b~l.erlne \annak uzeı c lıu defa 
h11 ı n1 için aziz. \e mukaddes olan 
l' İ51cri nikap ıli)e kııllanılıl ar. 

ara ile t ıı ttulıları Hya hasta 
d derek nufınları 11 ltın a ılüıtür-
1; ilkleri bcflbahtlaı ı ' a' ıta ılıyt' 
'I' llllanarak hnrimlzc okıılılul;ı r. 

Urk \atanda~ları arasında a) ırı . 
~~ Uçunınılar açnı:ığa ' I' yer ~ rr 

11 ; rakın kiipriıba hırını 'kunnağa 
ha~et mmııffak nldular. nu. 

bun çok ükfır halii Tiirk millı 
k •ın c 1 zindcdir. ağlanıdı r. mu-

Baro uıııuıni lıeyeti 
toplaııdı diiıı 

Nisap temin edilemediğinden başkanlik ıçm 
Haşim Relet Hakarar ile Orhan Arsal arasmda 

yem seçım yapllacak 

Tuııus'ta )reııitleıı 
te,rkifleı• )71tpıJtlI 

Kazablan~ada gergin bir hava esiyor. Birleşmiş I 
Milletler Ozel Siyasi Komitesinde Arap - Asya 

tek/ili reddedildi 

Cııl:ılıl:ıııkıı, l:l - Fransı7. po. ber ıııild:ninılr.rin sa}tSI pek az. 
lisı buglın ~ cnılıen milli~·etçi is- ı dır. Soknklnıda garıp bir tcnlıa
lıkt:ıl parlısiııin ileri gel<'n 3 lık göze çarpmaktadır. 
ıı~cıısulııınıı tc,·kif etmiştir. Tcv- 1 llcr tarafta asker 'c polıs dev
kif Pdilenlcr meyanında Fas Su!. rı~ eleri gezmcktedır. 
tnnınııı !'skı bir rnuşaviri de bu- ( De\·amı Sa: 5 ~il: l ıl c) 

Boijazda bir 
Otomobil daha 

lunmııkt:ıdır. Gecen haftadanbc
ri Fran ızların tevkif ettikleri 
millıyetçıler, komünist ve :Faslı 
tnhrikcılcrin sn~ ı ı bini aşmış
tır. Dlrkac gün evvel te\ kir <'di
len İstikliıl partisi şefi Muham
med Lahdi Abdurrahman bu 
arada polis tarııfınd:ın uzun uza- Denı"ze uçlu 
dı~ a sorgu"a çekilmiştir. • 

600 bin nüfu hı bu schrin Arap • ' 
\'e Avnıpalı mahallell'rinrle hiJ. S:ıhaha kar~ı Iloğazda bir oto. 
tün gün yrnl bir h~dise olma- mobil daha clcnıze utmuş, i)i bir 
nmlır. Fakat hfıd bir gcrgınlik tesadlif e•r.ri olarak ölen olma
h:ı\ nsı hissrrlilıncktedir. ,\,Tııpa mıştır. 

nıah~llelr.rincle mağaza, tl~atro 1 Şoför :'ıftılııttin Aı:ılın idare. 1 

re sınem:ı l ar açık olmakla bera- O>eumı ~:ı: il sil: 6 dl'> 

B.ayar'la Eisenhower ve T ruman 
arasında telgraflar teaf i edildi a, cınct 'c b:ısirclinl muhafaza 

:.tli)or, Fakat clinı ta:ı up \t'i ir- A rııı41>1u Aiann 

tıca nikabı altında aranımı nifak ı 
l tıhuınıan ckilcliğlni \C l\lo~kof- . Ankara, 13 - Cumhurba5k:ı General EıscmhO\\cr araltnda te. 
ııı; Baronun diiıılrn topl an tısında hıılunaıı anıkatlar \ t' lıir hatip nı ıle Amcrıkıo Cumhurba5kanlt at• edilen me aJların mctlnlen () ı>U11 irtica \C fa isilik aha la rın . 

1 
a .şahsi nufıız , e kudret emel- l'~kseriyet olmadıgı için ı:cçen 1111 anlatan matbu beyannameler ğına ~eçılınc i ıniınasebetiyle, a. ğıdadır: 

ıı~rı 'uı ıi t nırk bth f'n l eı ıe ıım . h;ıftcı toplıın:ımı~ nn 1 tnııbul na. dıığıtınışlardı. :-•••••••••••••••••••••••• ••••••: Yllksck ahsı)el \"C meziyetle. 
r.,' hir iıtifıık hııline gı- lıligi ıı i rosu he) eli nün saat 14 30 da Profesör Abdülhak Kemal ı · BU riU• • Jl : rınızi yakından bilen Turk mil· 

1
11111t•11 kaçırmak bu) uk bir gar. G:ılalasaray Lısc iııııı kıınferan \ onik'uıı riyasetindeki toplantı. ! ~ : lclı gıhi ben de. Anıcrık:ın mı11ctı 

,;1 olı11 . z ıı nııl' :ıyrılı~ı ru ·ıu. salonunda toµlandı. ıla, Baro~a yeni inli ::ıp eden : ! tarafıııciaıı ııa~kaıı rçılmış ol 
Ilı arkı.'ııı kasılcl tiği manada ol. lstanbııl bıırnsun:ı kn~ ıllı 1500 ı n,•ukatlar umumi heyete takdim ! : mıınızdan du)<l11ğum samimı 
~ a a bi lr, mfını·n N le cahili Ye den fazl.ı :n uk.ıt. daha erken enıldiktcn sonra, Başkan arlay- : GAZE •z : menınuııı) elle sızı tebrik ederim 
b l'tj kafa in ı iki du man ıumre s .. :ıllerden itıbarcn, Galata ııray l:ırı kliısüyc cıkarak, seı;ilnıkle. ! JEM 1 : l\lemleketinizın hııdııtlannı 
tıalınr du unnrl:l' çalı mak ı"·e- Lıse ı salonunu ve balkonunu r• takdirde neitr ) apacaklarını : : çok aşan geniş , c bulun hür 
I; \il' arka kapıdan 1'tıı ki)l'H! O· doldurmuş bulunu~ordu. C.er:!k anlattılar. : 1 ı sayfa : dunyanın iımıtlerını üzcr:nde 
lılıııu tur. ..londa gerekse koridorlarda 1 Bunlardan Orhan Arsal, Da· ! ! topla~an şerefli ~azıfenı7J de al 
l\. ~eçimlcre ait hararetli gjrli~me runun şımdıyc kadar tamamen : ! dığınız ıaman, bunu. herkesçe 
~vı •ili mııkaddtratın me 'uli c-1 ler olu~ ordu. hıir olarak çaltşmadı:ını söyle ! : bilinen büyük gorüs , c dira~ cti-ı 
" tini tn nan Turk ulnn~e-ı E asen seçımlcr: bılha sa Ba· dıktcn sonra şunları ilılvo etti: : Müvezziinizden : nlzle memleketınizın , c onunla 
ı:tlrri, hangi parthe \f' kanaa. ro Backanı seç•mi dunkll toplan . •- Adlh e Naz.ırı cenapları ! ! mukadderat bırlıl;l ~ apan hUr 
b ltırn~up olurl;ır :ı ol unlar. tının mıktarını teskıl etti 1 tanbul baro unu nezareti al· : Pazar ilavemizi : memlcketl<'rın '<' mustcrck cm 
~tinıinıbr !iOkulan ~ın~i harici I Bazı adallar. baJkan setıldık- 1 tında bulundurur ; isteyiniz ! nı~ctın nc.f'ınc olarak ha araca 

YENi TEFRIKALARIMIZ 

REFiK HALiD KA A Y'ın 
sabır11ızla narak, mtrakla ' e bazın ) ureı. çar
ıııntılarırle ~kip edece iniz 

Kffd111laı• 
h imli romanında csa 
kartın a di) or ki: 

Tekkesi 
L.ahraman Baki bir 

•- O dtniı> bendim; ama ne ben benim. 
nr. ıstn r n in, nf! ıum bensin, ben hem IM!nlm, 
hr:m de r.en sen in, hem de ben sen! ll ıl!• 

Bu f>oılr:r ne irade edi) or? Bir d,.Ji saçma~ı 

mı? Rir muamma yahut mana taııyın bir &ifre 
mi? hte: 

KADINLAR TEKKESİ 
•ize bunları da if6a edecel.:. Roman ha\'S:ı l a

mza ~ı.ı:mar, lakin gerçde u)gun bir macera
ııı n hikft) e idir. ~a~arak ' e inanacık•tnıı. 

- 0--
• 

Oımanlı ordus u 5on Baıkumandanı Enver Paşanın 

zevcesi ve Sultan Abdü lmecid'in torunu 

'!\·acıye (Eııver Pa u) 11111 

HATIRALA RI 

--0-

MEHMET Y ANIK'm dehşet ve 
ibret verici hopisane hayatına 

dair yeni bir röportaj serisidir. 

Bundan ""' clki ~ aıılarıyle, &!!nenin r n kU\·· 
l etH roportajcı ı ıratını halkt) le alan Mch
mPt Yanık, bu sefer iıı hapi anenln tıirliı 

ahlak 'ırlan) le dolu ko.elerine sotiirecek, bil-
den olan insanların bizden olma) an 

dun~a ında )a atacaktır. 

-0-

Alrikamn genç ve müstakil devl~tinin 
hususi hayatı - Alôka çekici 

-0-

kuruluşu - Libyaldartn 
bir röportaj serisi 

Rezzan ..\, E. Yalmanın Jran DE mc dl'n tcrcumc ettiği 
hu harikulade he) ccanlı a~k 'c maccr:ı ronıanının başında 
yazarı ~öyle demektedır: 

YA 

•Bu marera ha ldk ıdir. Romancı ulnıı isiml<'ri drği tir
!"İ tir. Çunkıi kitaptaki kahraına ıılann aileleri İngllteredc, 
ltııl)ada \e Jlabe~i tanda lıiılıi ;\nşamaktadırlar. lladise hun. 
dan birkaç ene P.Hl'I ecn)an etmi tir. l"n ufak teferruata 
kadar hakiki ha)attan al:nmış uk'alarln doludur.• 

-0-

' (Ucu mı Sa: 5 Sü: 6 1a) len takdirde neler ~apaca'"ları· ( De\ amı• ~a: 5 Su: l ıt e) •• ••••••• ••• •••••••••••••• ••••••. : Dcumı Sa: 5 ü: 5 de> 1 

--------------------------------·----------: 



" .., 
1 

f 

1 

1 GÜNÜN 'l' AZISI 

Devlet eisimizin polis 
me tebini ziyar t · 

nevt~t reisi- r 
Baya~ız g~~~~ aOevlet reisimiz, polis teşkilatına ve inzibat kuv· 

gün, İstanbul vetlerine ehemmiyet verildiğini bilhassa açıkla-
Polis mektebi-
ni ziyaret etti. mıştır. Bu sözlerin, hükumet için bir direktif ma-

Ve uzun mlid- hiyetini haiz olacağına şüphe yoktur. Bu takdirde, 
det orada kal-
dı. Bu hAdise, zabıta teşkilatımızın yeni baştan ve içinde bulun-

Polis mektebi d "' 1 b' k'ld ' tarihinde bil- ugumuz ıart ara uygun ır şe ı e organıze 

edilmesi gerekmektedir.» 

bası olduğu za. 
man da ıısıı li· 
raya çıkarıl
maktadır. Bu 
gıbi ııhv:ılde ya 
pılan 3 ve 4 li· 
radan !baret 
zaml:ırın, lıiç 
y:ıpılmamıs far 

1 
zedilccek de· 
recede ehem
miyetsiz oldu-
ğu aı;iktırdır. 

da addeleri • • 
nızanınamesı 

ve esnaf 
Gıda maddeleri niz.amnamcsinın ilgili esnaf \'il tticc.arlar ara· 

sında bazı tepkılcr uyandırdığını dun bıldırmıstık. 
Bu tüzüğün pahalılığa Aml! olduğunu iddıa eden bir baha· 

r:ıtçı, dün kendisiyle görü&en bir arkadı$ımııa ~u izahatı ,·er· 
mlştlr: 

)iik bir ehem
miyet taşımak
tadır. Filhaki
ka, Emniyet 

----------YAZAN: 
__ .,..........,.._...,, ___ _) Bir bu maaş 

miktarına, bir 
de İstanbul 
Tıcaret Oda· 

ııYeni tlizük bizden azami flatın tesbltini istiyor. Şimdi, bir 
baharatçı olmam hasebıyle kendimi misal olarak göstereyim. 
Ben baharatı şu fıata alıyor ve şu fiata da satıyorum diyeyim. 
Fakat baharat plyas3s1 o kadar oynak ki, pün 280 kuruş olan 
karabiber bugün 16 lira olıınrlyor. Tilıük, paketler içinde sa· 
tışa :ırzl'ttiğim karabiberin kaç gram olduğunu yazmamı da 
emrediyor. !'eki ben bu kadar m iıtehawil fıatlı bir metaın lize
rine nasıl olur da •• En fazla &·ı kadara satılabilır. diye bir 
rakam koyablllrim? Vaziyet böyle olunca uydurma, muhayyel 
bir rakam koyuvcriyoruı. l\Iese IA .5 kuruşa pcıkalA satılabılecck 
karabiber paketinin iizerinc ııEn fazla 10 kuruşa ~atılabilir.n di· 
)'oruz. Perakendeci esnaf ta bunu fırsat bilip paketi 10 kuru§a 
satıyor. Alın siıc pahalılık'D Bir mandrac:ı da şunları söy 
lemi~tir: 

teşkilAtı için· 
de mUhlm bir 

Mehıııet Ali Se iik 
mevkii olan 
bu mOesseseye, ılmdiye kadar 
hiç bir devlet reisi ayak atma
mıştır. Bu itibarla Celiıl Baya· 
rın ziyareti, bu müessesenin ta· 
zihinde bir dönilm noktasıdır. 

Sözü geçen ziyarette konuşu
lan mevzular, memleket zabıta
sını yakından alfıkadar eden 
bir safhaya dökülmOş ve çok 
istifadeli olmustur. 

De~let reislmh.in huzurunda 
konu~ulan me\'Ztılar, memleke
tin en mühim dAvalarından bi
risi olan •zabıta• ya taalluk 
ettiği için, onların umumt cf
kAr tarafından da aynen bilin
mesine şiddetle ihtiyaç vardır. 
O konusmada haıır bulundu
ğum için onun enteresan safa
hatını belirtmeli ve bu vesile 
ile de nbıtıı mevzuundaki fikir 
ve kanaatlerimi, bir daha açık
lamağı vazife sayarım. 

Poll te 
terfi 

Devlet reisi huzurunda konu-
~ulan me\'ZUların basında, 

zabıtanın terfii gelmektedir. 
Filhakika, bugllnkU polis teski
Utında •tern. dil•e bir ııey 
yoktur. Senelerce ayni mnas 
dereceslnıte beklemek ve niha
yet onun üzerinden tekaüt ol
mak, polis için mukadder bir 
neticedir. Bu yüzden •Testiyi 
kıran da suyu dolduran d3 bir
dir• darbımeseli, bugUnkii Em
niyet teşkilatında en mlikem
mel tatbik s:ıhasını bulmustur. 

Bu hal, barem mahrutunun 
tabit bJr netl(\csidir. f)st pitbe 
ve derecelere dol!ru hıı ıl J.olan 
daralm , polis mesleğini lldeta 
dondurmuş ve onu tamamıyle 
hareketsiz bir hale getirmiştir. 

Buglin, hiç bir polis memu
runun, mesleğinde ilerlleme 
ümidi yoktur. Zira almakta ol
duğu 20 lira asli maaş, cake
tindeki yalı:a numarası gibi, te
kaUtlOk müddetinin sonuna ka
dar asla değişmiyccektlr. 

Devlet reisi huıurundakl ko-

MEVLl D ~ 
Eski Kocaelı Mi!letveklll 

tBRAllhf S0REYYA l'iGlT'in 
ruhuna ithaf edilmek Uzere, ve
fatının 40 ıncı gününe 1esadUf 
edtn 15/12/1952 pazartesi güniı 
ikindi namazını müteakip ş· 
camiinde okunacak mevlidi 
rlfe, merhumu se\·enlerle akra· 
ba ve dostlarının teşrifleri rica 
olunur. 

.F.şi: lltediha Yiğit 
Oğlu: Nuyan Yi •it 
Kızı: inci Yiğit 

DOGUM 
Gazetemlı makinistlerinden 

Hasan Uçarın dün bir erkek ço
cuğu dünyaya gelmiştir. 

Mehmet ismi \'erilen ncvzada 
uzun ömürler diler, anne \'e ba· 
bayı tebrik ederiı. 

AVUKAT 
nuşmalardan öğrcndiğimiz.e gö
re, BüyUk Millet Meclisine su
nulmakta olan bir kanun lfı~·i
hası, bu haksız.tık ve nksaklık
lan önlirccek ve ::ıabıta mesle
ğini caıip hale getirecek hil
kilmlcrl ihtiva etmektedir. Bu
na göre polis memurluğu 6 ka
demeye avrılmakta ve bir me
mura 50 lira aııll maaşa kadar 
yükselme imkı'lnları sağlanmak
tadır. l13len orduda gedikliler 
için tatbik edllmekte olan bu 
usulUn ıabıta mesleiılnde de 
revaç bulması temenniye ıa
yandır. 

l\lesal 
miıdcleti 

İli kanunlarına göre, günluk 
çalışma saatleri muayycndir. 

ve 8 saati tecavüz edemez. Hiç 
şüphesizdir ki polis te3kilütın
da v:ııifc al3nlar da, bu umu· 
mi kaideye tfıbidir. LAkin bir 
nlıamname, polisteki mesainin 
12 saat devam edeceğini gös
termiştir. Fakat Emniyet kad
rolarındaki darlık ve ihtiyaç, 
bu nizamname hUkümlerlnden 
de dışın çıkılmasını icap et
tirmiş ve ekseriya ıs saat ça
lı~ma zaruretini ortaya koy
mustur. 

insan gUclinlin Ustunde ka
lan bu mesai sisteminin mııkul 

&ının bir al· 
le ıçın Kasım a) ında tes· 
bit ettiği 450 liradan ibaret ge
çinme endeksine bakmak 'e 
mukayese yapmak kifayet eder. 
Bu haz.in ve acıklı netice. mem
leket zabıtasının hangi şartlar 
altında çalıştığını, can, m:ı.I, ırz 
ve nıımusumuzu korumak itin 
ne tlirl\i çırpmdığını gö terme· 
ğe kAfidir. Ekser ahvalde yU
zumlızü güldürecek işler başa
rabiliyorsa, hunun sebebini, ta
şıdığı meslek :ışkında ve haiz 
olduğu fed3kfır ruhta :ıramak 
icap eder. 
Şu hale göre, gilnde 15 saat 

fasılasız. şekilde çalısan, hafta
da 6 gece karakollarda yııtan 
\e sıcak aile muhitinden uzak 
kalan polis memurlarını, bugUn 
içinde bulundukları mllşkül 
durumdan kurtarmak zamanı
nın geldiği ve hattA geçtif:i ha
kikati ortaya çıkar. Nitekim 
Kemal Ayglin'Un şuurlu sevk 
\e id:ıresI altında çalışan Em
niyet teı;kilAtındaki kalkınmaya 
alt kanun JAyihalarının llUyilk 
.Millet ~leeli ine sunulmak üze. 
re olduğu da bu konuşmalarda 
öğrenilmiştir. 'Ml'mle'ket için 
bundan büyük mlijde olamaz. 

l\lcktebln 
h 17.nı etle rl 

M ektep müdliril Kemal Kaya 
bir hadde ircaı için zaman za- ağılcıklı, de\let reisine 
.man tetkikler yapılmışsa da, O>evamı Sa. 5. Sü g de) 
bu cihet, şimdiye kadar kat'i .-------------
bir neticeye bağlanamamıştır. ı ( ) 
İşte, halen y:ıııılınakta olan ~B'!~t::l~~ı;!:~P~ 
et!Hler, bu çalışma sisteminin, 

edeni milletlerdeki şeltllldrl
ne uygan bir tarzda ayarlana
cağı Umldınl do urmaktadır. 

Polis biz.metinin bu ağırlığı
na mukabil, yukarıda bahsi ge
çen kadro darlığı, daha ziyade 
goze çarpmakla \'C ıabıta mes
te inde umumi bir ıslahat lfi. 
zumunu açığa vurmaktadır. 
Devlet reisi huzurundaki ko
nuşmalar, bilhassa bu noktayı 
lüzumu kadar belirtmiş bulun
maktadır. 

l\laddl 
refah ı 

Devlet reisi ceıaı Bayar, po-
lisin almakta olduğu maaıı 

miktarı üz.erinde bilhassa dur
muştur. Buna mukabil kendisi
ne verilmlıı olan izahat, mev
zuu J yıkıyle aydınl3tamamıs 
ve müphem bırakmıştır. Bu 
mevzu üıerlndeki sisli tabakn
yı dağıtmak ,.e umumi clkfirı 
çıplak realite ile karşı karşıya 
getirınek niyetindeyim. Zira bu 
dava, başka tlirlil selamet yolu 
üzerine çıkarılamaz. 

Filhakika, 25 liralık tayın 
bedeli hariç, bir polis memu
runun eline ayda 148 lira geç
mektedir. Evlendiği zaman bu 
maas 152 liraya, bir çocuk sa
hibi olduğu takdirde ise 155 li
raya ve 4 ten !aıla çocuk ba· 

Osnıanh • 
Venedik sulh 

muahedesi 
410 yıl evvel bugün, 14 ara. 

lık 1502 de Osmanlı İm· 
p:ıratorluğu ile Vcnedlk ara· 
ı;ında bir sulh muahedesi 
imzalanmı5tı. Karadan ve 
denizden Adrly:ıtik sahille· 
rindrki kall"lere hücum 

eden Tiirk orduları fnebahtı, ' 
!llutlon Koron, şehir ve li· 
manlarını rle tl"çirmişti. Uu· 
nun iizerlne \'enedik1i1er 
sulh talelıindc bulunmuşlar· 
ılı. ne,·rln paclişahı Sult3n 
ikinci Raye2it ele şarkta be· 
llren Şah İsmail tehlikesine 
karşı hazır bulunmak üzere 
lıu teklifi lrnbul etmişti. 
l\Juahede hükiinılcrlne gô· 
re: 1neb:ı.htı, ?ıluılon n Ko· 
ron kaleleriyle diğrr kiiı;ük 
kaleler Osmanlılara verili· 
yor. Venccllklilrr ayrıca her 
yıl on hin dfika •altını öde· 
meği k:ıbul ediyorlardı. 

TÜI,BENTÇl 

t.Sütil sa ı~orum. !\iıamname sütun evufı, cinsi v.s. liİ hak· 
kında bir sürü kayıtlar koymua. Şimdi ben tam süt sdarken 
hayvan ccırtlatsa11 .ki her um an ofııyor-, ( eırtlatma d!f'i tahii 
manasına kullanılıyor), benim o sütii tiyan etmem mi !Atım~ 
Zira, hay\'anın yaptıl!ı bu kara ile sütün evsafı bozulmuştur ve 
bcınim o sütle ne yoğurt, ne şu, ne bu yapmama lmkln ~·oktur. 
Bö)le §ey mi olur?n 

Karısını öldüren 
Adam mahkum 
Oldu 
Bir müddet evvel Şehremin!n. 

de karısı Sadiyeyi kama ile öl· 
dUren Hamza Canın İkinci A· 
Cırceıa mahkemesinde devam 
l'den duru~ması dlin sona emıiş 
lir. 

llamza Can 14 sene ağır hap
se \'e 2000 lira taıminat ödeme 
ye mahkOm olmuştur. 

Savcılığa 
• 

Bir cinayet 
İhban yapıldı 
S«vcılık bir cinayet ihbarının 

tahkikatına el koymuştur. Bir 
armatöre ait olan Şark vapuru
nun çarkçıbaşısı 75 yaşında Ali 
Fethi Talay, Antalcl·adakl karı· 
sı Fatmanın, öz kızı ve damadı 
tnrafından ôldürüldUğünü iddia 
etmektedir. Tahkikat sonunda 
iddianın mahiyeti anlasılacaktır. 

Bu ·yılın 

6 -ncı 1 KRAMIYE EVi 
f stanbulda Göztepede, 
beş odalı, bahçeli EV 

İskenderun Şubemiz mU~terilerinden 

Metin Akçay'a 
isabet etti. 

Cüzdan No. 2629 

195 3 te 

En az 250.000 Lira değerinde 

12 EV 
ve 

600 TALiHLiYE 
HESABINDAKI KADAR 

PARA iKRAMiYESi 

(En çok 1000 lira) 

YAPI ve KREDi BAN KASI 

Senebası münasebetiyle 
Halilbey,tabilbeşonçuval. iKi GÜNLÜK BİR 

lık bir beyanname donattı. Ka
HiKAYE: 

\'eşilhöy 1'1etroroloji is
tas) onunun tahminlerine i<İ· 
re; bugün şrhrimlzdc hıı,a 

iç fındık 
Piyasası 

Hararetli 
5alıahlevin bulutlu "" ha· Bir kaç gün evvel, tnııiliı ia-
fif puslu, poyraıd:ın hafif şe nezaretinin, yeni yılın ilk 
ruzgarlı mıiteaklben kı me:ı altı ayında hariç memleketler-
bulutlu \e guney yônlerden den ithal edeceği kuru meyva 
orta kun ette riizgArh gtçe- kontenjanını il An ettiğini bildir· 
ccktlr. Hava ı;ır.aklığı dune miı \'e bunun piyasamızda bir 
nııaran artacaktır. 1 hareket yarattığını da ila,·e et· 

nu.ı:ün lil'hrlmizde günün 

1
, mistik. 

en ukr;ek r;ıcakhğı 13,6, en Öğrendlğimlzıo göre, geçen ıy 
düşuk sıcaklığı 5 derece· zarfında, 17 yabancı memlekete, 
~ 2 722.725 lira deterlnde 1.335 311 

K.. .. k h b 1 kilo iç fındık ihraç edilmiştir. 
UÇU. a er er Bitden fındık alan memleket 

- .... - 1 ---.- !erin başında 8-12.000 lira ile 1 
\:Aı.o~ ı\DA B ~, Yugoslavya gelmekte; on.u 366 
KOOPt.R~T!F Kl RUl,DU .. b!n lirayla Çekoslovakva, 350 
Merkezı '\:alo~ada olmak_ u:e bin lirayla İsviçre 347 bin il· 

:e •. 15 seno mliddetle y~nı hır rayla Almanya takip etmekte, 
ıstıh~Ak kooperatilı teşkil ıl- dir. 
mışlır. İngiliz iaşe nezaretinin t 0 bli-

Ko.operatif, çah~ma sahası oıa rınden sonra, bu memlekr:?tler 
rak Istanbulu st~mış bulunma"· arasını İngifürr.nin de ı.:arısıı· 
~~~SlLAY KURUMUSUN cağı pil·a~ada kuvvetle ümi: e-
, • ,

1 
dllmektedır. 

\11.1.lK ÇA l Halen dahili plyıısı:lı i"' fın· 
Yeşil_ay !<urumunun yıllık ça dık 180 '. 200 kurus ar.asında sa 

yı bu:tın Konak ı;alonlarında \e- tılmaktadır 
rilecektır. Bu vesile ıle genç Ye • , 
eilaycılar tanı~mış ve görüsmuş 1. E. T T. 1. de faalıyet 
olacaklardır. 
RAŞIROŞ KÜPEK \'E 
KEDil.ERLE JÜCADELE 

Belediye temiılik işleri m•l
dUrliığü, &ehırde basıbo& dolnGan 
köpek ve kedilerle mLicadeley~ 
devam t'lnıcktedir. 

1951 yılı nrfında 15943 kö· 
pek ve 22ıı:ı kedi ıuu edilmiş 
tir. Ayrıca yakalanarak Hayvan· 
tarı Koruma Cemi) etine tesllw 
edilen köpeklerin sayısı .25576 
ve kedllcrın mikdarı 900 dur. 
EKnlI:K iÇİN 
\'APJJ,AN TOl'LANTI 
Şehrın ekmek mevzuu ile a

lakalı olarak Valı ve Belediye 
Reisinin başkanlığında bir tc;p 
lantı yapılmıştır. Toplantıda ya. 
pılan göruşnıelerden ve daha ı 

Ankarada yaptığı temaslardan 
fehrimlze dönmüG olan Genel 
l\IUdUr KAmuran GörgUnUn all· 
kalılara verdiği izahattan anla
~ılrlığına nazaran. İstanhulda e
lektrik islihlAki bir milyon kilo 
vatı aşmıştır. Catala~zının da ı;eh 
rlmize verdiği cereyan miktarı 
da 35 bin kilovatı bulmuştur. 
Diğer taraftan belirtildiğine 

göre şehrin münakale ieterlni 
kk\·lve için ~·enlden 50 otobüs l 
ı;lparış edilecektir. Bu otobüsler• 
~ehrin her semtine lş!iyebllecek 
e\'sarta \'e bUyUkltikte olacak
tır. 

" Beğendiğiniz ı.umı!lardın 
birinci ıınıf dikiı 

lsmarlama 

Bir okuyucunun 
Teessürü 
Fatihte oturan bir oku)'ll• 

cumuzdan aldığım bir 
mektupta ı:;öyle yaz.ılıyor: 

·Geçen pazar gUnU yapı- , 
lan Fenerbahçe - Etnikos 
maçı ve neticeleri üzerinde 
durmak istiyorum. Sporse\•er 
bir insan olduğunuz için o 
maça gittlğlniı.I tahmin cdl
:l·orum. Esasen gazetelerde 
de okumuşsunuzdur. :r.ıem· 
leketimiz.in en çok sevilen 
bir takımı o giin binlerce se
yirci öniınde bliytik bir ba
~arısızlığa uğradı. Takdir 
edersiniz ki, spor klUbU esas 
itibariyle terbivevi hüvi) et 
taı;ıyan te rkklıller, herşey
den önce cemivetin malıdır. 
İdareci, antrenör gibi kim-
SE.'lerin bu birlikler üzerin· 
deki i~lerde dikkatli ve titiz 
da\Tanmaları gerektir. Etİıl· 
kos'a kar&ı dlı ülen bU'lilk 
başarısızlık üzücüdür. Sryir
cllerin ve daha umumi bir 
ifade ile cemiyetin sinirleri 
üzerinde bu d .. rece oynana· 
maz. Zannetmeyin ki ben bir 
klüp hastaı;ıyım Ha"ır, emin 
olunuz, havır. İlk defa ola· 
rak bir Turk takımının, maı:· 
tan sonra kendi seyircileri 
tıır.ı fından yuhalanmasına. 
göı.Ierim yaşararak o gün şa
hit oldum. Hiç bir kabahat
leri olmayan zavallı oyuncu· 
lar da bttnl pek üzüldüler. 

Bu h~d 'den çok müll'"S· 
sir olarak bu yazıları yazı) o· 
rum. 

Gonlil çok arz.u ediyor ki. 
öniimiizdeki Rapid maçında 
Fener takımımız. güzel bir 
oyun oynasın \·e iyi bir d 0 re· 
ce alsın. Sadece hıı takımı 
tutanların değil, fakat h(Jtün 
sportmenlerin dileği budur.• 

Olmyurıımıız F.tnikos kar
şısında Fenerbııhçenin uğra
dığı yerslz baıtansızlık bakı
mından tamam" le haklıdır. 
Zira tabmln r.ttl.!H ı:ibl mnl· 
kos'un gprr.lı nrciktas 'e ge
rek Frnerbahçe ile maçları
na g!•tim. Renim göriısiim· 
le Et.nlkn , futbol teknl 1 
hakımınılan l'asatın altındı. 
hatta hnvli altında bir tıı.· 
l.ımıhr. Takımda da. kaleci· 

e\wel alAka:ıların bu mevıuda 
yapmış olduğu incelemelerden, 
gerek unlartla, gerekse ekmek
lerde eski senelere nazaran bir 
salAh nıii~ahede edilrliğl netice· 
sine varılmıştır. 

CYRANO DE BERGERAC 
(Son Silfıh~ör) 

Senenin en güzel fılnıi 
Ednwnıl Rostand'111 bu eseri, 1 

uzun seneler kıymetinden bir 
s y kaybetmeden l &&ayan na· 
dir piyesler-Oendır. Her temsil 
edildiğinde geniş bir altıka ile 
karEılanan bu şaheser bu defa 
da fılme alınmıstır. Amerikan 1 
sinemacılığının bir ıafcri olan 

1 Cyrano do Bergerac fılminde I 
baş rolU oynayan Josc Ferrer, 
J;österdıği ilstiln başarıdan dola. 
yı Abdemi mlikACatını knııın· 
mıştır. Cyrano de Bergeracın 
türkçesi Sabri Esat Siyavuşgil 
tarafından hususi bir itina ile 
hazırlanmış olduğu gibi, bu pi· 
yesin İstanbul Sehir Tıyatrosun 
da temsil edildiği zaman rol 
alan sanatkArlar filmin ttirkçe· 
leşmesinde kendi rollerini ko· 
nu~muşlardır. 

ELBiSE 
PALTO ve 
PARDESÜ'yü 1 

lr.rinıt,.n ba ka, göz doldu
rur, hiç bir o 'lınr.u yoktur. 
Rö' le bir takıma Fenerbah· 
('Pnin yrnihr"Sİ sırf tıl;ımın 

1 

fena yapılmı~ rılmasın"landır 
\'f! bunun \t'h ll ~iiı:ıheıtiı tn· 
kımı yııuıın ldarcrllerln \'«'fa 

antrenöriinılür. 

Büyiik masraflarla meydana 
gelen bu film Salı akşamından 
itibaren Beyoğlu Sumer sinema. 
sında orijinal kopyası, lllarmara, 
Alemdar ve Tan sinemalarında 
da Türkçesi gösterllmlye başla· 
nar.akt•r. 

ELHA:'tlRA Terzihanesi 

TAHSiN 
Karakaşfı'da 

nlktlrebillrslniı. Hazır 
İngiliz, Alman. İtalyan 

TRENÇKOT 
lırımıı enısalslr.dir. 

PESlS - TAKSITJ,E 
Beyot'llu İstiklAI Caddesi 
258 Elhamra hın sağdaki 
merdivenden birinci kat 

No. 1 
TAHSİS KARAKAŞLI 

~ 

(-TAKViM~ 
14 ARAUK 1952 

PAZAR 
AY 12-GÜN 31-K Sllll 3'7 
RUMİ 1368 - ARALIK 1 
HİCRİ 13'71-Rebiülenel 26 

Vasati Eunt 
SABAH 07.16 02.35 
ÖGLE 12.ro 07.28 
İKiNDİ 14 29 09.48 
AK~AM 16.41 12.00 
YATSI 18.20 01.39 

iMSAK 05.31 12.50 
~~Ttd•rll•n llG'I• l'• 

budmuın 

1 Fene.rbabçenin Ra idle bu-
ıtilnldi mncınl gel!nre. m !!· 
IO!ıiyet h ıtnde hiç bir tees
ı;iir du\'m:ak ı~zım ~l'ımeı. 

71ra Rat'ld, J''fnl O!; ilei!lldlr. 
R11plıl, ht'r bakımdan hiillin 
hk•mlanınm yerıerek üstfin· 
liibtf! bir tal>ımılır. Nlt,,kirn. 
Fr.nrrl-ı:ıhrp rn kunetll knd· 
rosn·I .. t•ltsa \"e en glizel 
ovıınlarınrfan hlrJnl oynıı,a 
ıfahl b•ı.ıtü", Juınlaflmre, R11· 
pitl'e mnğl<ııı olmaktan knr· 
tııhmıvar:ıktır. Yakı~ f•ıtb01 
netlrelrrl illerinde lmt'I bir 
şev g;i,·leml'k r:ıiı nr.~lldlr \'t 
fııthnlila 11iirnrlr ılenllm ne· 
tlcekr ,·arılır. F:ılı:ıt t,.Jı:nllı 
ku.,l'f'llf'rl hlrhlril'~P.n lıt!l'Iİ 
apupaın Jt:ıunl(lll uıııo ıııp J 

tahmin 'iiriitlirken mnntııt•n 
fı-.apl:ırı~a ılı yer vermek 
vanlı~ ntmaı. 

'f',.nerbııhçenln buPün r.a
tıld'l :'l'enmesl ancak Jılr ı;fir· 
rriE nl ır. Fakat Rnrılıl'in Fe· 
nf'rhah"~) 1. h:ıttA hatırı sa· 
vılır hlr ftıPkh yenmr.st, 
anormal sıı ·ılmaL 

Sadun G. SAVCI 

KERVANSARAY 
Mutad seçme programına llfıvctcn 

15 Aralık 1952 den itibaren 

zıkiçi bağlarının arka tar :ıf ın- ,...,"""'.......,."",....."""'""""_,__,....,,.,,...,."",.....""'"""""'""'"'.-..-.-

da, babadan kalma bir yıkık ça· B · H ı · ' M d tının kö~eslni, bucağını un a 'I a 1 ·a r a 
çuvallarlylc doldurdu. Burası az 

ııı açtılar. Öyle blr makarna 
çıkarma{l;ı. ba5ladılar ki, yiyen
lerin parmağı ağzında kalıyor· 
du. Halil bey, ilk zamanlar al· 
dırmadı: (Bunlar da yarın, 
öblir gün ~ 11 murtayı, sUtü ke· 
aerler, i~ yine bana kalır) dıye 

Yafmz 15 gün için 

Meşhur Fransız Ses Yıldızı 

EVE L.YN DORAT' 
yı takdim eder. 

• 
NOT - Masalarınızı evvelden ayırtmanız rica olunur. 1 

'Tel: 82270 • 822'79 

======================ı' 

NUMARAM iZi 
lütfen kaydediniz 

[)"44938 

APANCI 
Be ·oğlu: lstikliıl Cad., 35-t, il'.p"fl' 

da yetmedi, Keçiörenin arka 
deresinde, yan)ana dört ev mı ne kadar? 
kiralayıp, iecc vakti un kam- - Ton basına yirmi kllo 
yonlarını dayadı, bp,salttı. Bu efendimiz! 
leler bittikten sonra, yine bir - Ona indir! 
şafak vakti, Numan efendiyi - B:ışllstUne efendlmlı! 
evine ç:ığırtlı: Böylece, her hafta, veya her 

- Söyle bana dedi, irmik on be~te bir, nihayet ayda bir, 
katımı ne vaziyette? Nt•m:ın e!rn . daim1 şafıık 

- Aman efendimiz, sanki vakitleri, patronun evine çağı· 
bilmiyorsunuz. rı!ıyor, bir fincan kahve içiyor, 

- De ulan, adam olamadın sonra makarna ınal1emesindcn 
gitti. Sen mudür isen, ben de bir kısmının tcnıiline dair 
umum müdUr! Say ki ben bil- emirlrr alıp, işinin başına gl· 
mlyorum da, senden izahat dh ordu. 
alı)orum. Hiç bir taraftan, hiç bir ~I· 

- BaşUstUne efendimiz. k:ıvrt yoktu l\lillet. ekmeksiz· 
- Hadi bakalım, anl:ıt. liklen yarı aç yasadığı için, 
- Ton basın3 iki yüz kilo harbe girmiş milletlerden da. 

irmik e,f endimiz. ha büyük sıkıntı lçlndevdi. nu 
- Yliz kilo)a indir! Üst ta· sebepten (llanılyl't Makarn:ı 

rafı kepek. Fabrika~ıl nın, artık bir çe~it 
- Ba Ustane efendimizi kii~pe haline gelmiş olan mı· 
- Hadi, hak sernmet versin' karııalarını. tıdrta k:ıpı~ıvordu. 
!'\uman efrndl ikive büküle· Df'rken makarnn ·lmaHltı da 

rek cıktı. Aradan bir hafta ~a ak edildi. Halli bey için 
""rmeden. yine şafak vakti, df'~ll tabii O, el altından, bazı 
dl'\ letfıanE.'ye çağırıldı: kod~m:ınların da hlmavesi al· 

- Numan efendi, yumurta tında, lm<ıl ta devam etti. Fi 
a•ımı ne kadar? ntlara bir srfcrintle on kımıe. 
- Ton başına elli yumurtıı klncl~inr!e yirmi kurus. ilçiln 

' ndımiz' l'(isündE.' ve sonuncu~urıda da 
- Yirmi be$e fnılir' •l•ını.: k1Jrus zam vaııtı. 
- BaşUstüne efondim. ~ilrlim eünden r.Un• ıırtn•or. 

( YAZAN: ) 

1 İLHAN TAH.ll 1 ----
ıonlar dolusu sevkıyata deum 
edıyor, koca Anadolu, .bana 
mısın• demi)·or, rümuzlu tel· 
graflar yağıyo~u: 

<iki hin kilo pirinç yükleyl
niz!). (Oort bın kilo zahire 
yilkleyinlz'), (yedi bin kilo 
gönderiniz') Falan ı:ibl. 

Nihayet Halil efendi, son 
defa olarak, Numan efendiye 
§il emirleri verıli: 

- Yıımurtavı kes: Diinya 
kan a lıyor ... İrmi 1 kes• Harp 
hudutlarımıza yaklaşıyor. Sıitil~ 
kes' FelAket kapılarımızı çalı-
yor ... 

Yine hiç bir yerden, çıt 61· 
kayet ynk. fakarna. kıırabive 
ııibi • silrUlüYor. Fabrika. 'iiz 
altmış nmPle ile, geceli gün· 
dii.,lii faaliyette 

Ltıkln ... Ah, !Akln, günün bi· 
rinrle harbin son;ı yalclactıllı 

ı.,b .. ri etrafa l'8\'llmaz mı'? 
"''·-•!( tnvınhrı tPtırrl .. n inm" 
"oıı~ılT'~· ,.,ı~ r:"r"I !lvah. l':w. 
narlı mav~ .. ·h ıırnm:ı rnill"t 

da hafiften bir duraklama. Son 
ra hızlı hız.lı azalma, inme .. 
Sipariıı tellerinde bir tavsama, 
bir nazlanma ... 

- Numan efendi, ton bası
na beş yumurta koy, bakalım! 

- Numan efendi beş kilo 
süt kat! 

- Numan efendi, yumurta
yı ona çıkar! 

- Yirnıiye çıkar! 
- Ellive çıkar! 
Fakat havır' Hayır! Havır'. 

tııkıırnava h~r"'~" ,.. ı ..... ı lt:ıı 

tıklar katıldıi!ı haldt\ sürilm 
~·ıldırım ~ibl dllFtn dll~til. düş
tli. AmelP savısı yliTe, sekten". 
elllve indi 'T'rh:rafc:ı kapıya 
tt~rıımaı olılu. 

İlfın, reklfım, yaldızlı paket, 
ha)ır, ha\lr, hayır! 

Halil efondi, delilrr gibi, bU
tün giin çarşıyı pıızarı dolaşı· 
yor. trerı!Pre atlııvıp l\lalatya· 
ya, Diyarbakıra. Frı•ıruma uza· 
nı •or. hav~ı~rıia ııcuvor. kam· 
\'Onlard:ı e~--.ı. ..... ~ lı1tıılarda 

Hayır, hayır, hayır! umutlandı. Fakat adamlar, ka
Numan efendi de, doğrusu tıtiı kesmek ıöyle dursun, rd· 

elinden ielenl yaptı, malzl'me- bet arttıkça nef3•eti de arttır· 
yl patrona rlarıum3dan arttır· dılır. Mıllet makarnadan iğ· 
dıkça arttırdı. Öyle k! makar· rcndiği halde, gitgide, tekrar 
na, gerçekten iyi bir makarna ılı&mal)a basladı. 
haline geldi. Fakat o Eessiı, Halil bey el altından turlfı 
uda.sız müste.ri o ağr.ı var dıli oyunlara ıristi, para y•dirdı. 
)Ok mii$1eri, öldlir Allah, ma- allem kallem eıtı, olmadı. 
karna yemiyordu. Simdi ye!'li m~' ~""~ mis ı-i· 

Bu intikam, Halil bevi yı· bi kokusuyla mntfaklıırı dol· 
takları dliştlrdil. Tam Uç ay, rlı•Pıı• ..,,. ·~•-rh,.ı • ı 1 ıvor. mi· 
çarşaf p~rcalıırruına eza, ce· df'lr.ri <'ilAlıvor. H•liJ ,,r ,...J, 
fa çekti. Blnlerre lira harca· ikide bir, usulcacıJı:. rüzgarlı 
.dı, canını kurtardı. ıokağa sapıyor, uzaktnn fabrl· 

Kurtardı ya, makarna kur- kanon öniıne biriken kam~onl!I· 
tulmıırlı . .!!İtli Şu yiiz binlerce rı gözetliyor, için için kurtla· 
ton mab""'"VI, v:ohııt kii•pevi, nıyor. kendi k"ndini yiyor. 
gık demeden, h!itün harp ge. Makarna lmalAtını da tama· 
ntleri bo\'ııne:ı ·emi• ohn ka· men kesmedi. San olsun dlve. 
!abalık m!iı;terl ordu~u. yine tek işc:iEi Numnn e!cndlve. ' 
;ı:ık demeden, elini cc1<tl, san· glindc beş kilo makarna yap11· 

ki m~k:ırna yrMeıı .. trh·h• l!tti. rıp, kıtndl evinin lhtlvacını te· 
Halll he''· ~·ine rl• l•inl hoz· min ediyor Fazlasın'ı da ese 

mıvacaldı 7,Qr, lor. hörPk rihi dosta, hısım akra!:ıaya gönde· 
mal çıkaracak. namını !•kele· riyor. 
mlwc,.k. fırmasının adını ya· Adım bacında. durmadan 
şatııcaktı. tekrarladıııı ıar d~ ~u: 

Snn •·ıırn"•ık. dermanını bils· - Nankör millrt' Bütli•l 
hll'lin kesti: hıırrı hovıı, AIA m~kl!J'na ile 

i)ç tır .. J"'ilt.,..,h1'h, '~nlıi bt'sk karnını dovur Sonra ilk 
'~"'ar•" l-··'·• ~ı .. ı- •.• ,,..,,,,~ f•rs:ıth sana t km .. ,·i atsın' 
.,,..,; "' ----·- _ ......... ~ ·- ..... ı:ıl\.J,,illr i•t .. .,,. tltinya' .. 
• --·-·"· .. ,_ -··· ---- ...... , · - ~ov -
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Kore'de ölü, yaralı 
ve kayıp sayısı 

Auoclcltıl rr1,. 

l\öı . ··ıü 
~a is'e 
Git • 
~ Nevyork 13 - Elde mevcuten ıııhhatli malumat ve istalis· 

bıııi.ı Aralıktaki NATO toplan· tiklere göre Kore harbi iki tarafa, ölü ve yaratı ık! mılyondan 
~I a lilırak edecek olan Dışlş. ı * Türkiye Dışişleri Hakanı fazla zayiata malolmuştıır. lJu rakam, müttefikler içın Birleş-
'<~, 

1 
akanı Fuat KoprUIU dün Fuat Köprülii AlTIIpa miş Milletler tarafından tululan resmi kayıtlara \'e komünistler 

l!ı.:1 ... ~ de Parıse müteveccihen İktisadi İşbirliği Hakan· için ınlltlefik yüksek komutanlığının tahminlerine dayanmak-
t'ıı.....,ıden ayrılmıştır. Iar Konseyinde bulun· tadır. 

nat l\opriilU, kendısi ile gö- mak Dzere P arlsc gltml&· 2.129.300 civarındaki 'Zayiatın 364.300 ü müttefik ku\'\'etle· 
ılntıa gazetccılere, konsey top· tir. re ve geri kalan 1.764.900 ü kızıllara aittir. Bu rakama, sivil Ko-
~ YalJJ.ın dost de\ leUcr arasın· * Fnsta İ stikl al P~rtl i Ji. re halkının uı"?radıf:ı a~ır zayiat dahil değildir. Ayni tarzda ra-
Aıı PUan mutat toplantılardan dtrlerlnden üç kişi daha kama son iki ay zarfında cereyan eden savaşlarda uğranılan 
~t~nu belirtmltı, Dı~işleri teş }"ransı7.lar tararından lev· kayıp dıı rlahil değildir. 
.ıı b da reform yapabilmek kir rd ll mlştir. Müttefik kuvvetler arasında en ;ığır zayiatı güney Kore or· 
~1~ lr te~kilat kanunu hazır· * Korrde komünistler rlü n dusu vermiştir. Bu ordunun ölü, yaralı \'e kayıp zayiatı ceman 
~~1r;ını \'e yakında meclise hin kişi kayıp vermi3tir. 223.780 e yüksclmişlİ!'. Rirlesmiş )filletler •avaş ~ücünün yarı· 

acağını .sövleml tır * Yarşova elçimh: i tlmatnı· sından fazlasını temin etmiş olan ,\merikalılar ekimde, zayiat· 
t · ' · me ini vtrmi~ tir, ;;ı-rını şu şekilde ilan etmişlerdı: 20073 öltl, 94588 ~·aralı, 

~tr·Uat KöprülU Parlst.c ~ 129~7 kayıp. nil!er miittefik kUV\ etlerden ha11larının zayiatı: 
~ 4ıs, 13 (AA.) - Turkiye -- -- - ·- - - Tlirkiye 51.8 ölü, 1630 yaralı, 401 kayıp. İn~illere 505 ölü, 1771 
~~l'ü~e11 Bakanı Profesör :Fuat A 'k d f yaralı, 1107 kayıp. Kanada: 236 ölü, llRR yaralı, 29 kayıp. Avu~-

'l)o il, bu akıam istanbuldan men a a a om tralya 227 ölti, 863 yaralı, 34 kayıp. Fransa 147 ölü, 682 yaralı, 
a &elnııatir. 23 kayıp. Yltnanistan 115 ölü, 313 ·aralı. 

!rganide 12 kişi, Savunma tecrübesi Paris'ten Bursa' ya «Evening Star» ın 
1 kişiyi öldürdüler Yapıl~·~···.,,_ Gönderilen Türk petrolleri 
tt T \ıe..ta•• 

Batıııın havagücü çok 

l{uvvetli hale geldi 
lngilteredeki lngiliz ve Amerikan hava 
üslerinde uçaklar muhtemel bir taarruza 

karşı haz1r bir vaziyette duruyor. 
Auorlcltıl Pr"• 

Londra, 13 - Dir harp patlak unda mekik dokumaktadır. Ha
verecek olursa, .Amerikanın İn· \'acılar bu dev uçaklara •İri Be
gilteredekl kudretli hava gücü- beklen demektedirler. 
nün 20 dakika zarfında yıkıcı bir 

Bu büyük Amerikan ha\•a gü 
mukabil taarruza girişeblkcek cünün yanında, İngiliz adaların. 
durumda olduğu bugün açıklan- <la bir de lngilterenin muazzam 
mıştır. Yetkili mahfillerin bu 
lııhminlerine göre, hareklıtın Av l:udretteki ~rallyet ha\'a kuv-

vetleri bulunmaktadır. İngiliz 
rııp:ı böl~esindc patlak vermesi 
halinde, ilk akın 3 ilnril Amcri· H:ı\"a gürünün ne kadar kısmının 

anavatanıta fülenıti~i de askeri kan hna giicü ile 7 inci hava 
ıamenlnin İngiliz adalarında kA sırdır. Fakat askt.ri mllşahitler 

lnı;ilterı>de Amı>rlkan uçağından 
in miiteaddit üslerinden başlı- çok fazla ~ayıda tngiliz uçağı 
yahil<'rektir. 

Lulıındul!unu bilmektı>dirler. Bu 
Atom bombaları taşımaya el· kıınetlere ilavetrn İnglltere:le 

vr.rl~li tipte olanlar dahil, Ame-
rikanın en s!iratli bombardıman tepkili ~abre ucaklarınöan mU-
ucaklarındnn mlileşrkkıl filolnr tesekkil bir Kanada grupu d.ı 
gere ,.e ı;ündilz harekete mil- bulunmaktadır. Bu mllttefık gU~ 
hrvyn brklemckledirler, ler arasındaki işbirliği son de 

Halen İngilterrde bulunan recede ~henklidir. İngiliz adala-

r- ATLAS FILM'in 
1 İSTA~BUL'un FETHİ Filminden sonra y~rattı!ı 

büyük tarihi film: 

-

KIZ(L TU 
€!.ER 

R.Z.KOZEIND&LU 
.. CENGiZ HAN 
~ 

Amerikan uçaklarının tam sa- rının her tarafında, ihtiva rt· 
yısı bir a kerl sırdır. Bu uçaklar tıkleri t,.sisler bakımından son 
meyanınoa saatte 640 kilometre derecede gizli tutulan radar is
siiraUi D 50 tipinde üstün uçan ta~yonlarıda me\'cutıur. Alarm 
kalrler, saatte 880 kilomet~e çe muhabere sistemi o derecede O 

~Canı 13 - Barbuk köylln- .. Ne\')'Ork 13 - Dünyanın en Muzır evrak Hakkında yazıs 
• lialııne Ar lan adında genç gurUltUI~ şe?ri· .bir hava savun- f 

t!r kadın ile kayınbiraderi dı· ma tecrubesı içın sabah saat nıuu.ı .tıuhob,...,,,Ud... AuOC'tnt•ıt rru• 
~ır köye giderlerken yolda 8·30 da 579 cana\'ar dUdliğünUn nursa 13 - Pari~te faaliyette Vaşington, 13 - Başkentin 

uçan tepkili B 45 bombardıman mahrem tutulmaktadır ki, hava 1 • 
uçakları seda sür'ııtındrn ilstün gücü subayları bunun me\·cudi-

1 J~lJ;. 
F 86 Sa breler. tepkili F R4 !er ) etinde~ dani bahset~ek isteme ı FJ; i(~·:;:-ur:t Ut?( l!'!!Jk'J1M9iJW!f(~tJ§U 
bulıınmak1atlır. 16 bin kilomet- mektedırler. Fakat miltehamslar --~ • ~-~D:;Q;:e~~_!f!J~------··--- -- ·----
relik merhale iz uçuşlar yapan Batının yeni bir •Pearl Harb· ı 18 Aralık Perşembe gUnünden itibaren J 
dev R 36 !ar da, talim mak•a our" baskınına meydan vermlye. a göz ko)an ayn] koyde~ çalması !le bera?e~ en sakin hulunan •Jön Tiirkler11 adınd:ı· niifuzlıı gazetelerindrn .:Jo:vening 

~~an Kaya ile on hır arka- şehri halıne gelmıstır. ki kml teşrkklilden son günler. Star. hu.ııünkli başmakalesinde 
I;? : tccavlizilnc uğramışlar. On beş dakika süren tehlike de şehrimildeki bazı mil'"~ese· Türkiye.ıin yeni petrol ~iyaseti. 
l:ıı b aitıne)i müdafaa eden ka- işaretinden sonra sanki birisi <l· ı lere ve bilha< a İ•('i <enrfikala· .ne temasla, hu mrmlcketleki 
~ ~aderinln elınden :ığ ola· hirli .. de.l!nekle dokunmuş gibi rına koliler halinrf; basılmış ('V· petrol l.aynaklarını devlet Inhl
lt: it 11!Jt)acaklarını anlayınca seyrusefer harı~kete getmistir. rak, yan \"P. re<imler gönrleri!- sarından çıknrmak kararının pra 
~~ ısını oldıircn muıeca,·izler Bununla berııber Hıroşimada-I mektrdir. Bu e\•rak \'e ri<alrler tik _bir. mantığa dayandığını 

d_i_yı_e_A_m_e_r_ik_a_iı_e,_i_n_g_il_te_r_e_a_r_a_. _r_e_J:ı_in_i_~_i..,.zl_e_m_e_mektedırler. J AKSİM LALE İ N ( İ 

Elazığ' rn bir Sehir Tiyatrosunda 1 Sinemalarında ..... ,._,.... 

lat)erınden uzaklaşmışlardır. kinden daha kun·etli bir atom l llgililercr. emniyete teslim olun. ,.e Tıırkı,yenln hıından kat ve 
ı,,.,on'Plerıne çıkan jandarmalar bombasının düştllj!U farzedilcn maktadır. kat fayclalanııbileceğini yazmı~-

Köyünde 1 O kişi bir Bir artist 1 

Kadmı öldürdüler izin istedi 1 9ifiıillı ... i"lr ıaat mıi~a.1eme eden zor- Bronx mahallesinde Cesar ı~ores hr. 
td~ak~lanarak ııdıılele tes- adında bir şahıs .sığınağa girme ikinci hcrmur kağıtlara l\Jaka~e şu şeklide de\•am et-

ıırnı:lerdir. yi reddetmiş ve kendisini buna zam yapılıyor mektedır: 
~İt k .. ... zorlıyan polise bir kasap bıtal:ı •Ayrıca, Türk hükumetinin 

as erı uçag ımız ile taarruz etmiştir. Ankara, 13 - (Anka) - İz. petrol siyasetiyle ilgili yeni Jı:a-
tlıecburi iniş yaptı Polis Cesar Florcs'e dört 1 mit $1'll!iloz sanayii mlicssesesi rarı ı:.~rc~kten milletlerarası 

A~. • •• • e · 1' lb d • 'b bir endustrı olan ve harp son-
~~ara, 13 (A.A.) - Milli Sa- ateş. elmı~ \'e mut?.ca~~z _hasta· yenı ma ı yı :ışın an ıh aren rası de\'rinıle recitli h~di.<elftr 
t.~ neye kaldırılırken olm er· ikinci hamur kiıgıt fiyatlarına > " .. " 

ı. •t· teınsıı bürosundan bildi· u., ur. yüziinden deldi surette sarsılan ~ 1 360 kuruş zam yapmak ~urelile 
bıt r. Orta • Doğu bölgesi or- ~8 liraya çıkaracaktır. Şimdiye Pl'trol endüstrisi kin istikrarı 
~I arbakır ıis tine ait bir as- kaclar ikinci hamur kağıdın topu kurucu bir faktör teşkil edebi-
~ :VUtağınuz dun, pilot ilstça· mancılık kongresi 36 lira 40 kuruşa satılmakta idi. lir.• 
~1~.\"lt Sen idaresinde vazife ---0- Gazete, dc,Timizıle bazı biilge. 
~ da iken Siverek yolu üze Amman, 13 (A.P.) - Ortado- lerıtr. cehrf'n el koyma \'e iz'aç 
:ecburt inlı; yapmıştır. Bu j ~u bölgesi Ormancılık konfcran- Varıova Elçimiz itimat- hareketlerinin modn haline gf'l-
nasınd:ı personele bir fCY sı bugUn Ammanda ııçılmıstır. dij!ini, büyilk kAr lhtimıılkri .l?Ö· 
1ötır. Bu konferansa Turkiye, ÜrdUn, namesini verdi rm~e dahi yabancı sr.rmayf'elar-

'ted k . . hsır, Irak, I.?bnan, l'akistnn, ların bu gihi bölııelerde serma-
e subaylar tatıl Iran, Fransa. Ingiltere, Birleşik VarşO\·a, 13 (A.P.) - Türki- yelerini l<'hlikt'yc atmalarının 

. j Y<'nin yrni Varşo\·a büyük (')çi i ı1 k b ki il · ıı· • 
Yapacak 

Amerıka, talya, Kıbrıs, Jlnbcşıs ıı ı • e · en emıyec .. '"'ını ka),t 
Abdııllah Aksen itimatname ini ı lift · • ~ tan \e llirle~~iş l\lillcller te,qı. ~·e şun an \'e etmıştır: 

~ ttq_ra, 13 (Ankal _ 27 A &ilci göndermişlerdir. Toplnntı dün Polonya Devlet Şurası baş. •Tilrk hiiki'ımetinin kararı 
. l:ı l5 ocal'>a kadar ~"'d"k Blrleşln(ş l\lıllcUcr Gıdn ve Ta- knnı Alcksandcr Zawadzki)·<' m'illi.>ctçilil!in tamıım ıylc a~Tı 
~.at bir dinlenme talıli ,.a. rım Teşkilatı tarafından tertip- ır eza u n a ·sc ırmc ·tcdir. ~ 1 6 .J'" " 1 \'ermiştir. Türk el('isi, Polonya b' t h rü il k ıt· k 

~~ltdn ~ dc\•lelinin yeni reisine itimatna- Bu hlikOmct, memlekrtin kudret 
~· lenmiştir. mesini sunan ilk diplomattır. ve kaynaklarını değiştirmek hah. 

""'~---------------------- slndı• bir taraftan yetkili \'e so

!üTUNLAR t{l~r:t~~uro@~ 
rumlu dış mrnCaa1lerin vardı. 
mından faydalanmayı gözö~ündc 
tutarken, kuvvetli Ye istikrarlı 
bir idare idame ettirmek azmin
dedir. 

François Maur iac bir gü

zele taç giydirdi 

Hımul .l!uhalrlrlmııdm 

ElAı.ığ 13 - Merkeze bağlı 
Tadım köyünde öğretmenlik ya· 
pan )lehmet iki gere evvel evin. 
de uyurken gece yarısından 
sonra bıçaklı on ki~inin taarru· 
zuna uğramış, nırifl'Ctı\'İ7lcr Meh
mccli ağır surette yaralamışlar, 
eşi Gülgülenin ele nıahrem yeri
ni bıçakla oymuşlıırrtır. 

Ö~retnırn Mrhmcdin feryadı· 
na yetişen .idi) lii lrr \ i!Ayetten 
doktor. celirtinCC'>C karlar Giil
s:llle ölmUştür. flğretmen Meh
met le tcda\'ı altına alınmıştır. 

Gü lgUle ölmeden e\'\•el kendi. 
sini ~·aralıyanlar arasında Ku· 
yulu köyünden IIa•iınln oğlu Rı
zayı da gordUğUnU sövlemiş ol
dıı.i!undnn, Rıza saycılıkçıı celbe . 
dilerek tahki:Cata baslanmı~tır. 

-o--
Komünizm propagandası 

yap an iki ki ti mahkOm 

oldu 

Komünizm propagandası yap
maktan sanık E~at Adil Müste 
~aplıoğhı İli' Zeynel Abidin FatJ 

mloğlunun II. inri Ağır Ceza 

l\ıcş~M 
'~ -~ı\lf 
.\ DEst 
•is ı\dnan • Adi\ ar yazıypr: 
~ ,/lı.-ıb maddesı muzakere 

Storkholm, 13 (A.P.) - No- Mahkemesinde devam eden du
hel Edebiyat mükafatını kazanan ru~maları dlin sona ermiştir. 
Fransız romancısı François :'.\lau-
riae dün gere burada bir güze). Sanıklar, muhakeme sonunda 

it kcn bır noktayı hatırlat
~e 

1 
da muyafık olacaktır. Bl:ı: 

'°'<lk:rndıye k:ıdar i tizahlar 
''..ı:ıd hUkümetin umumi he· 
~ en, yani bUliın kabine

ı tıı~8r>ılm:ık ciheti gözönüne 
~ ıı 1 5tı. Halbuki bu i tizah
q. \' kabına ı;orc hcrhnngl 
'% eıtııe karşı yapılııbilmesi 
C llklı bir tadil olacaktır. 
~'l'e U D \'akit açılııcak müza. 
ı a aııcak bir Vekdlelin yan

Qff :hlan bir hareketini he· 
l ııtacak \'e nisbeten sar· 
•sı 

lik kraliçesine taç giydirmiş ve 6 ~ar ay hapse mahkCım olmuş. 
kraliçeyi 2000 kişilik bir kalaba- !arsa da, ar kam•nu dolayısiyle 
lık önUnde yanaklarındıın öp. cezaları kaldınlmıstır. 
müştür. 

Yalnız bu kraliçe diğerleri ı::I· 
tıi Bikini mayosu giyen bir kız DENiZCiLiK BANKASl'nın 
drf!ildi. 1''ilhakika. Stockholm 
şehri •Ntır Kraliçeliğine• seçilen 
21 ya~larındakl Kers1in Orno 
hcyaz ipı>kli bir tu\"alet giymişti. 
Genç kızın başına, tacın üzerine 
yanar mumlar da yerlestirilmi~
ti. 

Zengin ikramiye keşldell'dnin 
ilki yarınki Pazartesi günü saat 
10 da Galata Yolcu Salonunda 
.'.'Ioter huzurunda çekilecektir. 

Arzu edenler keşldede hazır 

buluna bilecektir. 

Şehir tiyatrolarında, artistle-! 
rin sahneye çıkmama ve rol ka· 
but etmeme haslalı~ı yeniden 
nüksetmiş bulunmaktadır. Bu-ı 
nun en rnn misalini ı:eçen defa 
hastalı~ını ileri s!irerek o.Son 
Koz. daki rolünü oynamamış 
olan Sami Ayanoğlunun yeni 
bir hareketi vermiştir. Öğrendi
ğimize göre, Sami Ayanoğlu ti
) atro müdürlüğüne bir dilekte 
\ererek maze.retı dolayısiyle :5 l 
ay mezuniyet talep etmiş ve ar-' 
zu•u kabul edilmediğı takdirde 
istifasıııın kıı bulünU i~emiştir. 

Tiyatro mevsiminin henUz ba
şında bulunulduğu bir I sırada 
bir artistin bu eekilde ve ısti· 
fayı şart koşarak 5 ay gıbl uzun 
bir istekte bulunması, alAkalı 
çe\Tı>lerde olduğu gıbl. belediye 
çe\Telerinde de iyi karşılanma. 
mıştır. 

-o-
Batı Trakyada Rodop ve 

Eros Öğretmenler Bi rliği 

kuruldu 

GilmU!cine, 13 (T.H.A) 
Türk merkez ilkokulunda topla
nan 78 Batı Trakyalı öı:tretmen. 
·Rodop ,.e Eros Türk Öğretmen
ler Birliği• . adıyle bir cemiyet 
kurulmasına karar vermls ve ce-
miyetin idaresi icln aralarından 
on ki~ilik bir yönetim kurulu 

R 
lllıh~ıcğlu, Koyutilrk \'e arkada:ları Ltd. O. 

Ser:n:ıyesı: 1 000.0CO T. L. 

Yarından it iba ren emriniıdedir . 

En inre zevk mahsulü 

Her t ürlü 

KONFOR E Ş YA Si N 
En mllsait Fiyatlarla Mağazamızda bulursunuz. 

Adres: Telefon: 
htanbul, İ5tikli1 Cad. No. 158 4:!485 

eçmiştir. ----------... --------------------------Cemiyetin gayesi, 56 madde
lik tUzü~ilniln belirttiği veçhile 
azasının me•Jej!e ait malt'imatJa. 
rını tezyitle ilmen ,.e ahlAkan 
yük elmelerini temin ve hükt1· 
met nPzdinılP tı>şebb!i•leroe bu· 
lunarak haklarını topl ııra mil· 
dafı>., .. ım ... ktf'n ihnrPltir. 

•CeUI Ba~·ar. lisrsi Ttirlı. 
iiğrtlmtnlerinl hrkfüor 

Giimükine, 13 C T.H~A.) -
Şı>hrimizrle açılmıe bulunan Ce 
lal Bayar l isE'sıne, • Türk Milli 
F.ğitim Bakanlığınra tayin edilen 
öğretmenler, henüz gP.JmP.mistir. 

r ' 
Eksik Memleket İlav lerinizi 

fama 

t( 1• az olacaktır. Ancak bu 

11 ııı hareketini 1 tlzah es
( ~:a lenkid edenlerin ten· 
c g 1 kabine heyetince mu
~:ruıur e kabine reisi o 

r YARIN ' Bu durum, lı ede türkçe ted-
risatın başlamumı ge<'ıktirmek
tedir. Şehrimizdeki Turkler, Türk 

Bursa, lzmir, Hatay, Antalya, Mersin, 
Tekirdağ, Çanakkale zafer ve Ça
nakkale il ilôvelerinin ikinci baskısı 

!t~ ııcticesindc itimat reyi 
tk11f!Z.~c bu suretle ancak o 
(. du•cr. Yahut tcnkidleri 
ıaz \'el ahul evvelce Mecll· 

tıııııı'vJp et tığı hlikümct prog 
t 11.a ınuga) ır gorürse o ''a· 

, le ;nıat re~ 1 istemek sure-
·~ııı enkid ve tarize uğrıyan 
~liıı ~ talihine hiitün hükfı· 
~t 1§lirfık ettiğini izhar c-

' ~~er b 
~tok u usul kabul edilirse 

1
fat defalar esbabı hafi \e 
'taı \e ibaratı mahfi kalan 
•ı~e •ra lüzum ~nlm:ız. lll'r 
lt.lıı ne~iccye bağlanacak bir 

r~~I bın sualden yeğdir .• 

ISTANBUL 

~l\----
t~~C'lt;IK TAHSiL 
~f Gf 
~il l'i~rrnj \'uksek Tahsil 
~ıı h tinin nçıklanıa ) ayının· 
c~ <lhi~le diyor ki: 

l ___________ n_'._\_z_ıs_·ı_z_.ı_ ... ____ ._,_c"_"'_h_u_ri_ı"_o __ 
1 

Dizim Devrimi miz bir bü
tunıliir. Bir parçasın a d oku
nuldu mu, öteki parçaları kcn 

diliginden dağılır. Ne laiklik 
cıa,·asını bir yana bırakabili
riz. ne de kültürümüzün en 
kudretli temeli sayılan dil dA
' amızı .• Biz yalnız gerilikle 
de~il. serilil:i besliyen her 
şe~ le güreşmek ve üst gelmek 
zorundayız. GençliJi: bize, açık
lamasiyle, böyle bir ııa,•aşın 
gönüller fetheden tablosunu 
se)retıiriyor. Böyle hır yurda 
da. ancak böyle bir gençlik 
yakışır. • 

Fikriyatına bir hayli •İnhiraf• 
!ara malolan bu fa~lın kapan-• 
masınıtan sonra başta hükü· 
met olduğu halde cümlemize 
geçmiş olsun demekten kendi
mizi alamıyoruz.• 

YENi SABAH 

C:A:\'l.T BiR İKTİSADf 
H \'A'r 

ık 11thf:lmizln, millet dAva· 
, ı, ~§1sında, duygulu olma- CUMHURiYET 

llıııı rdumuzun geleceği ba 
ta)' dan çok hayırlı bir belir· 

:rrnl ~ab ah yaz ıyor: 
•J>a~lanmıs altın ve dövizle

rin kasalarda hapsolunması 
Adeta aç gözlti bir haslsin nef. 
sini her tUrlü ze\'k Ye istira
hatt r n mahnım ederek altın 
~ ııtınlarını ~erre dalarak uyuş 
ınasına benzer. Halbuki bir 

qllı ll'lalıyız. Çocukları \'Ur· 
~ıe~eİt ıluymnr. toplulukların 

ltı•ıl"ri tehlikededir. Çlln· 
JI • let ol:ıbllmek için. bir 

~~l~ğun. her sc ·den önce, 
,' tadıırnası, lde~ı bağlılığı i
'lıa~ eıe me~ı l~:umdır. Bu 
•~ar'' \tatilrklın dediği gl· 
)'oıan~ık günlerde yolumu. 
~e io teren kudreti kendı 

l'lasıl bulabiliriz" 

nr-:sıut iı.ı\N 
lş t 

B. Felrk )a1ıyor: 

•Malatya hadisesinin Amil 
\ e saiklerini arıyanlar, bu a· 
rada resml ilandan pay alan 
bazı varakp~relerin inkıllp 
aleyhine yaptıkları bedbaht 
\'e haksız neşriyatın büyük 
hissesi olduğunu görecekler
dir. 

Basın Alemine ve memleket 

mflstahsili n elinde, bu hasis 
\'e tamahkarın parası nelere 
muktedir olmaz, ne kadar 
canlı ve kıvrak olabilir. Don· 
muş, taşlaşmış para aşk ı ye. 
ri ne de\•reden. kAr ı?cliren \'e 
muttasıl ylikselen bir nakit 
telAkkisi modern zihniyete en 
uv~n olanıdır. 
İki yıllık sistem ile çeynk 

asır denenmiş durgun tarz 
birbirile kıyaslanamaz bile.• 

100.000 
liralık Yılbaı ı ketidemiıe iıtir6k için 

SON GÜNDÜR 

Beheri 145 kilo ağırlığında 350 adet tahta 
makara satılacaktır 

Etibank İstanbul Subesinden: 
Bu husustaki tı>kliflerin en geç 20/12/952 tarihine kadar ve

rilme ı. Şartnamesi her gün sa tın:ılma Sen•isindeın temin edi· 
lebilir l!l.')55 

N E Z LE ~ BAS ·., D i 5, · A G R.1 LA R 1 • 

öğretmenlerini sııhır ıılıklo bek- Nıishası tükenmiG olan l urt llh"l'lerlmlıi len iden 
bastırmağa ha~ladığım111 hnher \l'rmlştik. l numaralı lemeklrdirlcr. 
nur~a. :? numaralı İrmlr. 3 numaralı ntah·ıı. 5 nu· 

maralı Jllersin, 6 numaralı Ratay, 9 numaralı Tekir
dağ, 15 numaralı Çanakkale Zarer. 16 numaralı Ça
nakkale iı illivell'rlmlzln ikinci tohı haıırlanmıctır. 
Kolleksiyonlarında bu altı ili' e eksik olan okuyucula
rın111 bunları mathaamııdan tedarik erlehlllrlcr. Hariç. 
ten her ilhe iı:in on hl'5 kuru u1P.rinıltn posta pulu 

,===a=!!~!! mayan ,\nl.ara İl \ "I' Ankara TIR•Sf'hlr ilj\'elcrlı;ıizln 
gönderenlerin adresine ilAH'ler ~ollıırıır. ~l e\cuıfu kııl-

1 111111 

- ikinci tabı da bugünlerde yapılacak "e hİİ)'lelikle hü-

1 
t iin eksik il.heler tamnmlanmıs olaraktır. 

' 

GÜZEL BiR YILBAŞ I '!!_.:!!!~~~~"""""""'-----------_; HEDiYESi ,,,. __ , ____________ , 

Harika desenlerle piyasaya 

cıktı. 

KA • ME • FA F.şarpları 
Zarif ve ıuzeldir. 

KA · :\IF: - FA Eşarpları 
Renk, kalite itibarile 

fötGndür. 

KA · )fE · FA Markası 
Ciddiyet ifade.;idir. 

KA :\IE · FA Modanın 
U. kendisidir. 

ME\"Sllll SOSU MUl\.,\SEDETl\'l,E 

FAYANS ÇINI 
Fiyatlarında mUhlm tenzillt 

lstanbul Emniyet Müdürlüğü sırasında Ralli Han altı 618 
Telefon: 20466 26364 Telgraf: Karalın - İstanbul 

K. KARALI 

Gtinıtellk cHOŞ l\ffi'IOıo tt'frl!ıammn d('umı ıuıılecef dün 
de po~tadan çıkmadı. Fakat hm:ünku ll~Hmlıln be!.lncl 
sayfasında, Haftalık ll(lŞ 1\IE ''° sutunlarınrfa Al C'app'ın 
cıSl'll\RZA!\''I!\' IIUSC~f llAY Th adlı ntfls bir '\'eni 

' 
1 

serlslllfl hacladık. ı 

-----~----·---- -" 
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1KtsA iLANLAR!Sıhtrbaz Mahyecı Dr. Sch ht 1 86 SICAK SU KAYNACI 1 

reni bir su şehri 
doğuyor: Çeşme 
Kurulan kooperatif 1000 sayfiye evi yaptırıyor, bunlar
dan 400 ü önümüzdeki inşa mevsiminde tamamlanacak 

Pı•o • Dı·. Keı•i11ı 011ıer Çağlaı• 
M emleketimizde me\•cut şıfa. 

lı su kaynaklarını mıınta. 
zam bır şekılde dağıtmak müm 
kun olsa Edırnedrn Karsa \"r 
Karadenızden kdenızc kadar 
her ) etmıs kılometreyc bir 
kaplıca. maden su~ u \ e şifalı 
çamur ısabet eder. 

Buna \ e ı;ularımızın tanhi 
zam nlardanbt'ri kazandıktan 
fbhretlere rağmen memlekette 
bu sulardan hakknle faydalana 
cak tesisler pek mahdut ~ayıda· 
dırlar. 

Bir ha3 li j ıl önce sularını 
tetkik etmek uzere izmirın 
Crsme kasaba ma ılk defa git
tı~ım zaman burada TastladıJ!ım 
guıellıklrrc ve kı~ metlere ha~· 
ran olmuş 'e bu cennet demel!e 

l 
lhık yerle nl'den alakalanıl· 
marlı~ııın a.nu•tım. Rahmetli 
Ataturkun Yalo\·adan ewel 
Ceşml'''t elr almak istediğini, 
fakat hır hAdı e ,·esıle.sile ilgi 
sının buradan uzaklaşmasına 

l\~ ~~ç@;i~~~~~i~i:ii mc. koynunda henzerıne zor 
ra~tlanır glizellıkleri 'e kud
reti en toplamııı mu te na bir 
\'alan köşe~idır. Burada şifa
lı kaplıca 'e maden suları 'e 
bir ha) at kaynağı olan drniz 
adeta bırbırınr rekabet edr,n 
~dlık ka' nakları hıılınderlir· 
!er Kılomctrelercr suren temiz 
\ e ince kumlu bir plAj. hunun 
hemen kenarında \ r hattA b~ 
coğu denızin lçınde ka,·nıl ansı 
eak su menbaları bılmem Çt'ş
med"n ba~ka dun\ an•n başka 

bir nokta~ında 'ar mıdır! 

C:ur.l'I 'e grniş 
Bir Uman 

D ofud n İ t :ınbul d al! ı \C k.I 
çuk lım n ırtları. Batıdan 

Yılclız burnu ıle çe' rılmiş olan 
'ıldız plaJı ı:uzrl \c a) nı za· 
mand.ı genı~ hır lıın.ındır 

İımirın Batı \bnundı• deııız.. 
drn 67 mıl 'c karadan DO ki 
lometı c uzakta bulunan Çcs
mc, denızı, kumu, kaplıcası 'e 
içmeleri kadar ıkliıni ile de ca· 
zıptır. J>erıebılir ki Türkiyedc 
mc\ ımler arasında hareket far 
kı en aı olan yer Çeşmedir. 
Burada bfitun ) az a~ larında tal 
lı riız;:arlar e~er. aıami sıcak 
lıg :!7 antıgratı nadir olaraK 
aµr. Ekım. Ka ım 'e Aralık 
a' larında Çeşmrde ı;a , bir 
ha\a hikım olur. c ş ddelli 
kış gunll'rının bılc son bahar
dan farkı pek azdır. 

58 Jf'lk u 
Ka) nagı 

Çeşmeôe blrbırlerınden ;ıı 

mesafede 58 sıcak su kay. 
na~ı ı;ayılmıştır. Asrıca deni 
zın içınc\e 28 kaplıca menbaı 
mevcuttur. F.sa~ kaynakla tel
grafhane ara ında oldukça ,gc
nış bir ~craltı sıcak u 'atağı 
mevcut olup b•ı iki hudut ara
sında vurulan b r çok bursm· 
lardan ka) nar u çıkmaktadır. 
Bır tahmine gorc Çeşmede 60 
bin nufu~u ıdııre ctml"ğfl kira· 
yrt edecek kadar ıfalı su mev 
cuttur. 

Çc"mc kaplıcaları tuzlu su 
lar r;ınıfına dahıl, hafı( alkali 
reaksıyonda Radyoaktif ıcak 

sulardandır. Bu su \ 'C aynı ma 
halde bulunan çamur fle rom~· 
tizma, siyatik ''e muhtelif af:· 
rıh 'fe sızılı hastalıklıırla kaclın 
hastalıkları tccla\ i cdılebildi~i 
gıbi Çeşmede kısa bir iklim, 
c!e~iz ve kaplıca klirü sayesin· 
de ' ·ieııdii dinlendirmek ve 
~ençlcş~ırmek de mümki.ın· 
ılür. Onun !çın Çeşmede 
bir mUddet ikameltrn onra 
i•tihanın arttığı . hazmın kolav
lııştıtı U)kusuzluğun zail olarak 
sınırlere ku\"\ et geldı~i. bir 
kclıme ıle in anların gençlık, 
J'1eş·e ve ı:ıuzeJlık kazandıkları 
hakkındaki iddia doğrudur. 
Çeşme kaplıcalarınııı 5 kilo· 

metre kadar Doğu kuze~inde 
~ifne korfeıindc bir kaplıra. 
iıç içmrce ve bır çamur olmak 
iizcre a)Tıca fifa ka) r.aklan 
sıralanmıştır. Buradaki bü· 
~ uk 'e kiıçuk içmrll'r ile mide 
"llYU fi"\ kalade şıfa ha~ alarma 
maliktirler. 

E ki çağlarda 
Çeşme 

ccşme yukarıda halı etti~imiı 
~ denizi \"e şıralı ka~ nakla

rıle Eğede doğup gelişen ve 
sonradan inkiraza uğrayan bil· 
tün medcni~ct çağlarında bır 
s:-glık 'c dinleıımı' mahalli o
larak hıımct etmi tir. !\eden e 
Çeşmenin bu özelliği sonrad.ın 
unutulmuş ,.c faydalanılamaz 

hali' gelmiştir. 
Çeşmeyi ilk zi~arctimıle b~ı 

ranın hakiki değerini takdir e
den \e Çeşme için durup dırı· 
lenmeden çalışarak bu sahada 
cemiyet kurmak, kitaplar ,.e 
makaleler yazmak suretiyle 
yurtclaşlııı-ın alakasını Çeşme 
füerine top13maya ~a~Tct e
den 1zmir Mılletvekili Bav 
'lehmct Aldemirlc tanı mıs· 
tım Sa\ ın Aldemir o zaman 
bana Ç~şn1c hakkında uıun iza. 
hal \ermiş ve bu kıvmetli yurt 

köşesi hakkındaki tasawurla:.-ı 
nı anlatmı~tı 
~lühim bir 
TrşebbÜ\ 

M ehml't Alrlenıirin, başl;1 Çeş 
me Belediye Reisi Krlami 

Ertan olmak Uzere bir avuç 
arkadaşının lsbirlıği sayesinde 
nıhayet memleket efkarı umu· 
mhc-ini Çeşme uzerinde top· 
lamal!a mu,•affak olduğunu 
memn•ınivetle haber aldım. Bir 
muteşcbbi-; heyet tarafında:ı 
kurulan (Çeşme PJAj C\'leri ya. 
pı koopPratiri) Çeşmede hin 
sayfiye e\'i in"a etmrk üzere 
faali\"C'tc J:~mi~lir. Bu mak at
la 350 bln metre kare ara7.İ 
satın al•nmış \"C Uk planrl~ 
400 sayfiy,. rvinin önünıimleki 
insa m"vsinıinrle lamaml:ınma 
'ı seheııfori hazırlanmıştır. 2..'i 
orlalı, tera•lı \"e bahc;1>li, tek \'e 
iki kat üzerinde 10.20 bin Iin 
ya mal edilme i umulan bu e\'· 
ler kurra ile ortaklarına dağı
tılataklır. Çeşme pla i e\'lerinin 
hep. inde sıcak kaplıra ~uyu 

bulunacaktır. 
Ortaklı~ı kabul etmrk ~urc· 

tıle sa~ ın Cumhurbaşkanımız 
Celal Bayar kooperatıre «ercf 
,·rrmislerıfü. ~ayın J\a bakan 
Adnan Mend,.res de ortaklığı ka 
bul f'drnler ara ında olup Bakan 
lar, Millet\'rkilleri. T'rof P.sorler, 
iıiare adamları, Doktorlar, a· 
• ukatlar. Mühendisler, ) limar. 
lar. ,.e tüccarlardan tcrekkUp 
etmek üıere memleketin bir 
çok scçklnlrri ortaklar arasına 
katısmı~ıardır. 

Otrl ' e diğrr 
Tf'lt i~l"r 
ccşnıcde bu kooperatiften 

, başka •uristlt'r için büyük 
bir kaplıca oteli de kurulacak· 
tır. :Bır Otelcilik Anonim 
~:rketi ~ alnız Çe,,,mrde dcğıl 
Selçuk, Urla ı~oç 'e Bcrganı:ı
yı içine almak üzere E e böl· 
gc inde bülun turizm hareket· 
]erini r1c ll"kliyecck \'C rehbcr
l ıktc bulunacaktır. Çe mcde 
bir kurııtorium ile Şifne nıın 
takasında bazı sağlık tf'sisleri
nin \'Ücude getirilme 1 de plA· 
na alınan mevzular arasında 
lıulıı ıımaktadır. 
Ce~ne, düşünülen te~isl ere 

l:avu~tuktan sonra Akdenizin 
rn parlak bir yıld ızı olacak ve 
ya l nıı Türkiye için değil bD· 
tün diinyaya ~ifa dağıtan bir 
merkez haline gelecektir. Bu 
sebeple Çeşmeyi ihya \'C imar 
te~ebbüsüne girisenlcrin hepsi 
nl c:ından takdir eder ve bu 
i~in memleketin diğer kıymetli 
'e glizel köşeleri için örnek t.ıl 
masını dileriz. 

B
: •• o.ş
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~.~·TJ··L·I·K···'·B·E·.·T·O·~.:. A··R·~·IE··············· ·· ·····-·········-: haf 1ra1ar1 n 1 y z 1 yor c • 
~ -s • ·' " Dr. EDiP BEKER - Tahlil La· 

Bina - Sirkecide, fabri ka, ardi· boratu:ırı Fatih, Tram\'ay Du· --- ---- ~ 

OOl<TO'RLAR. EMLAK 

yeye el\'eri,li. Telefon: 23413• ı·ağı Feyzullah Er. Sokak No. 6· Schacht, mahkemelerde şimdiye kadar ileri sürülerı 
SATJr.JK - Sultanahmet Ta· BF:RK ENSTİTÜSÜ - Röntgen "dd • 1 
vııkhane sokakta 97.5 metre ar· tl'tkik \·e filmleri çekilir. Fatih, 1 10 arJ çürüteceğini söylüyor. 
~~8'.ki kata izinli Divanyolıı - Tel: 23915. _ _ __ _ _ _ ~ ..--.-...-~ 

• RÖNTGF.:'\" TED\ \ ' f :nCE SSE· 
GÖZTEPEDE S.\TILIK · konfor· SF.Sl Dr. Vasfi Yener. Beyoğlu, 
lu kask fe\·kaUde manzara. Mü· \merika Sefaretı karşısı. Tele· 
racaıt: )foda Beşbıyık 18. fon 45400. - - ---
SELİl\tİYE Harem İskelesi so. 
kağında :\o 13/15 17 Xo. Bııh· 
çelle\'ler .~atılıktır. Tel: 60644. ---
E,tLAKÇİ OS;'!tA:-4 StiSLO -
Her nevi emlak alım u satımı 
'Telefon: 29974 ------
R01.KURT Em ,AK1X - Hali<;· 
teki son kal:ın 3300 metre fahri. 
ka arsa~ı. Telefon: 83~32 

807.KURT E~tLAK - İpotek 
mukabili 2t saatte para yeti~ti· 
rir. Taksim, AbdiilhakhAmit, 
Tel: 83532. 

Doktor çtrRUT Cıld, Saç, ZUh
rC\·i mütehassısı. Beyoğlu Posta 
Sokak. Tel: 43353. 

AKii~ - SİlliİR llAST,\I,A· 
RI alkolikler. Tok~ikomanlar. 
felçliler l>ııman Tedavı Klinı:'iın· 
ele ~eni ıı~uı '"e cıhazlarla teda· 
,.i eclılmektedır. Bakırkiıy lncir. 
lı asfaltı ~o. 51. Telefon: 16. 
184, Muayenehane: Fatih. Fev· 
ıiııAsa Cad. 25011. 

------ ------
GiYiM E YA$/ 

.. RE~K .'\IAGAZ.\Sl nı unutma. 
ERE~K01DE S."\TIUK tram. yınız. Eğer fyi \"e ucuz gıyinmek 
\'ayla trene yakın 24 dôniım ar· fı;tersenız.. 
sa. Telefon: 81286. ---- -----
---------'----- DAK TERZİ'dc ısmarlama elbi· 
ı - Kadıköy İskele .Meydanın· se. palto, trençkotlar 8-10 tak· 
da denize nazır Apt. ar aları. sille. Tel: 4!J267. 

:? - ~işantaş .\merikan hasta· ·· 1 · 
hanesi ch'arında deniz gôrtir GO"l.EKÇ DA:'\Iıfte ısmarla· 

l 
Apt. Villa ar,,,aları . _ ma gomlek, pıjama 6 taksitte. 

Beyoğlu Parmakkapı lmam So· 
3 - Beşiktaş <Gıragan Cad. Sed kak 4. _. ___ _ 
u~tünde Bol!aza \'e Marmaraya BA \ 'A!\J,.\R,\ I'IRS,\T - lngl. 
hakim Apt ar,aları. liz naylon kadın çorahı 37:> ku. 

r11s:ı ~ırndılci Sımonide. 
~ 4 - Bakırkö,-, Yenimahallede -
~ hem istasyona ·hem dt'nlze yakın :\IE!\llİl.C İ SI:\fO:'liİ - Mahmut 

arsalar. pa~a Dilbrrzade karşısı Kütük 
------- çorapçı Han No. :.!O. 

.'i - Emirgiında, Boğaza hakim 

1 

- - ---
( 400} metrelik ' 'illa arsaları. SATIJ,IK KÜRK - .\\nıpadan 

gelml yeni pÖtı"ri manto. Tel : 
6 - Şi~li meydanında ana cad· 81286. 
dede arkasında sokak altı kat - - ~ 
inşaata müsaadeli e:i bulunmaz 1 ~ 
ar a. 

ORT \K AR.\S ll'OR - Ecuıha-

7 - Büyükadada :\ızam kara· nem ve mU tahıarl;ıı ım için ser. 
kolu karşısında çamlık içinde mayedar arı) orunı. Telefon: 
arsa. 62063. 

Yukarıda )azılı 7 iloanın müra·' :\fİJ\ ,\ .UIPI.IFiKATÖRl,ERİ 
caat adre~ı: ~.erınf!nccilP.r, Ali.! her zaman ele geçmez. Slparişle
ya1.1cı sokak Guraç Han :-io. 2/ 4. , rlnir.I e\',elclen bıldirlniı. Y. Kat. 
Telefon : 40:l67. dırım 79. Galata. 

. . . ' S i\".ı\ S f;T ARTIK on ~C'.\K 
~ ~[!/.tL/tl.;:t!Zl?!JZfA !olmaktan çıktı. Karşınızdakinin 
~ I SE\' llı\~ :'\° .\KLh' \ T ı .nıf. ınak~adını. keş~et~1ek kin satışa 
~ 1TED Galata ambarı: Tel 41641 cıkarılan :)e\ gılınızı tanıyor mu. 

i Sirkeci amban: Tel: 24180. - ~unuz adlı kıtabı :ılınıı. Bayilere 
-- ----- _ _ önemli tenziliıt. Fialı 1 liradır. 

9 \'U, Ö'.'l;CE Adanada doğan P. K. 34 Fatih. 

OTF. 1,İ-
~ Seyhan Ambarı bugün 9 ~ube, 
( 30 acentası ile memleket nakli. 
ı ıl,o Ra\lnet, rue Stc Catherinc 
~ yat hizmetindedir. 
l Cannes (I.c Cannet) . 

~ •tiDfl•'lızll ~orönı.r.nr: m \JOE _ ,\. 
- - mcrlkan h:ısır diı~emelerimiz 

s \Ti l.JK nı!ıkemınel Old~nıobile gclmlslir. 
~ 1949 hususi 33000 kilometre. ,\ h. I M;ırpııççular Rıiytik Şişeci 
~ met :'lfoda Be~bı~ık 18. hıın. 13. 

~ Ankara Valiliğinden 
1 - ilimiz Teknik Ziraat )lüdürli.ığıi ihtiyacı için 40 000 Ji. 

ra muhammen bedelli optık Aletlerle tohum i!Aı;lama 

cihazları utın alınacaktır. 

2 - Şartname.si Ankara Teknık Zıraat Mıidürlütü ile İstanbul 
Ziraat Müdürlüğünde ,örülebilir. 

3 - Bu malzemeler toplan bir ~ah a ihale edilebıleceği gibi 
gruplara bölünmek suretiyle de ihale i ~ apılabilır. 

5 on zamanlarda Doğu mrm· 
lekellerınden çoğunun ma. 

1i ve ikfoadi mf's<?l<"lerinl ince· 
lemek ıızere alakalılar tarafın· 

dan da\'el edılcıı Dr. ~chacht, 
bıı nıt'mlekctıerr yaptı~ı ı;eya· 
haller ıle hu ıı~i işlrrıne ayır

öığı vakıt arasında hatıralarını 
!'ar.makta mcşı::ul olmu tur. Bir 
ı:r.nrdrnberı <lr\'aın erlen bn 
'azı ışı hııgilnl'! kadar onun 
k:ıleminılen c:ıkan neşriyattan 
far"lıclır. Srluı cht. buıırl:ın I'!\"· 
Hlld yayııılarııııla miiıılıa~ıran 
mali ,.r iktisarll me~elcleri 
tetkikten ~rçırıni ve sıyasi sa· 
Jıııdıı gırişti{!i teşebbiısleri an· 
latmıstır. Şımdı yazmakta oldu· 
~u kıtabın e kilerinden başka 
tiırlü olduğunu sôyliyen nr. 

charhl. bu kitabile hayatının 
vzimmel \"e matliıhunun çıkar· 
mah çalışmaktadır. 

76 yaşında geçkin bir arla
mın şah~ıyet Ye hususiyetleri 
ara ınc\:ı mali işlere de ~·er ve. 
ren hatıralar a~rımızda •Maliye 
.ıhirbarı rlPnılen bir iktisat
~ınııı fıkırlerini ihtiva etmek· 
tedir. 
Diğer tııraftnn hır miıı'lafa· 

aııameYP. hr.nnyen kitapta ken· 
<llsinı ·itham rtmış olıın sanı 
lara re\•ap ''ererek maruı kııl 
rlı{;ı ha~talıkları ı;ayıp dökmUş. 
llir. Şimdi bitırmek üzere ol· 
du!iıı hatıralarına Schacht «7fi 
~ ıllık hayatım11 adını \"l'rnıiş· 
tir \C kendisini bu hatıraları 
~ aıdırmağa evkeden ~mili i 
zah etmek için karısıle yap· 
tığı bir konuşmayı zıkretmis 

Alman l\laliyed~i I>r. Srhatht 

tir. 
nir (ok mahkemelerde 11Al· 

man ekonomisini baltalıyan 
cellat • ., , nık yakalı kapitalist~ 
'P.ya ttl\!askf'I i ~alİ» ı:ıibi sav
rJlarla a\·ukatların tıirlü İl· 
hıtmlarınıı muhatap olan Sch~· 
rht, aleyhine ı:ıc;ılan rl~\·a l arı 

kar.andıktan ve muhtelif h:ı· 
pishanrlerP. gırıp rıktıktan 

~onra ~imdi tam scrbe~tliiie 

ralardan öriilmiiş bir örtD çe
kildi. Kafılmdaki şeyler haki· 
katı meydana çıkaracak \"e ım 

örtilnıin kalkmasına yardım e· 
decektir. Dört senedir hakkım· 
da söylenmedık söıler kalma 
dı: Yığın yığın ithamnamelcr 
hazırlandı. Karaı;l~r verildi. 
Fakat netice ne oldu?. 

- Hep inden beraet ettik:. 
- Beraetlc ısın bittiğini 

ıannt'tmiyonım. Ru işin tek 
taraflı göriinıişıidur. 7.atrn be 
raet edecd~ime inanıyordum 
Bunrlan bir ıın bıle şi i pht!ye 
rlüşmedim . Şimrli)·f' karlar lr
himde ,.p,·a aleyhimde lıir ı:ok 

~"\"ler SÖ\ lrnrli. n11 Ô}'lrntılr.r 
::ıklıma gel clıkı:r rahat.mhk du· 
~·uyor. te~rbbti c grçmek ısti 

ka\'tı,.ınuş hulı•n n:ıktadır. \fah
l·emede son rl<'fa hcraet erlin 
de c' ine clöndiığlİ zaman ka· :·orum 
nsının: - Z\e lcşehbiı•li". Şımdı ar· 

- °:'\(' oldu" Su:ıline kar$1 tık ~!'rbestı;ırı . hun·l\ete 'ka 
Sc·h:ırht ~u ce, abı 'ermi t ır . 'uştuğuna gore rahatına bak 

- Diı •iındünı. malı(ın .. 
- :'\r clu ıındün'!. - no~nı, fakat bundıııı on 

C:rçnıi~ı'. ra kalrmi ele alıp yazmaga 

başlıyaea#ım. 

- Ne )atacaksın?. . 1 ,, 
- Ha)atm.oın hlkfıre'111ctJ(~ 

lalacağım, bılhassa benı • ~ 
me\ kıine dusüren de'1'111 ~" 
kayesini yazacağım. onıts ~ 
Amcrıkalı ve~ a hır JHI 111l' 
cının gördü(:ü ,-cya ~ı~ ;1~ 
t.n miidafaa zaruretını ı;ı'-' 
l!ıı şekılde değıl, buguııe 0Jd 
rnsmak mecburiyetinde 
ğum şeyi söyli~eceğil11· 

1 
ıııtl 

- Şımrliye kadar ııçı1' 3 

vnn hır şey kaldı ını? 

- Kalrlı. hakıkat'. JJD~ 
f~tr bu ruhi halet, ~a <t 

Sclıacht'ı liatmı ~azı:n• 0 b 
ketmıştir. Bu hatıralarla ııı'' 
taraftan kendisini 'icd811 1~" 
kemesi onundc ıemıze ç tJ 
ı·aı?ını düşüniırken dığcr. 1 

ı n umumi efkar k81\ ' 
hııkıkatı ıfadc etmekle 
hır viıkten kurtulacal!ır• 

. I' nctmeklcdır. 1rf Tolun Al,r 

lhtı~arın hu cr\aLı .ıa karı - ,--- -

J" c:cc:ını_lr ;ırtık kııf:ın ı \"Ol' Çanakkale Valiliğinden: 1 

nı:ını an lA1ım, rlh,, nnıııı ... r. 31 
lı~ın:ı karşı gö~tcrrlilii alakalı 'Rayraın ic: • ı-;tıli ~ı1 l11nıın O t 000 R 422 Kim Icrı ar ıJ ' 
helirltı~i 7_,.nıan Srhaht: ~apı lacak toprak ı r.wı~e~i işınde yapıl;ın rksıllme haddi 11 

_ Kafnm ı zorladığım )"tlk görülmediğındcıı yeniden :.! l guıı ıııııchletlc l'C kapalı zarf , 
ki... Hatıralar kendilığinden ile eksil~nıe)·c çıkarılnıı~tır. ,at l• 
geliyor. ı . - Ihale•i :ıo/12/9:52 tarıhine rastlı)aıı salı gunu 5 

1 
de il Daimi komısyonıı huzuru ile yapılacaktır. , 1~ 

- ~e hatıraları imis bun- 2 - Keşif bedeli 77976,:16 lira olup geçıci teminatı > 

lar? · liradır. btl (' 
- Gecmişte yaptığım bir 3 - isteklilerin 952 yılı ticaret odası vesikaları \C e t 

çok i~lerin \'P. hrıyatımın hikfı· l~ll'ri yapmış olduklarına dair belgelerıyle ıhale saaundac•' 
yesı. 1\leselA llitler zamşnınd1 az üç ı:iin e\•\·el •resmi tatil günlrrı harıcD valıliğc ı:ni.lrbt. 
Reirh bank direktörliiğüm ' 'e· bu işin ek lltme. ıne istırsk edebilmek içın bir yetcrJıı-
ya İktisat Bakanı iken (alısma almaları. 1~ tarım ~ibl hayatımın belli bas- _4 - N90 a) ılı k:ı_nunıı~ ~ükünılerine te\'fikıın ) atıracfllt 
lı kı•ımları . temıoat mektupları ıle hırlıktc hazırlı~acakları tcklıf )(S 

... ..,....,.--w......--wr,...········· ····-----··············· 4 - Y.:ksiltme 29.12 1952 günil uat (10) da Ankara Teknık Zi· 
raat ~lildürlüğünde toplanacak koıni~~onda yapılacaktır. 

~ - Taliplerin re. 7,5 teminat makbıızlarh lr eksıltıııe saatinde 
adı geçen komi~yona milr:ıraııllıırı rnın olıııııır. (19472) 

Bunlıırı rlü~lintcf'k ne plarının ihale ı:unu aat 10 nakadar pullu makbut rntı ,~ f .-....---""'--.--............ · 

Iıı aat lliiııı 
Ereğli Kömürleri l_şlctmesi Genel 

Müdürlüğünden : 

ı - İşietmemızın Kotluda Kılıç mc\'kiinde ~;aptıracağı sine. 
ma binası ınsaatı kapalı zarf usulü \e \ahidi Iıat esa!ı ile ek· 
sıltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaat ıçın İşletmemız tarafından \erilecek malzeme 
eksiltme dO(\ acının husu~ı şartnamesınde yazılıdır. 

3 - Bu i~ın tahmıı'I edılen bedeli (157.092.45} Iıradır 

4 - l\lınakkal temınat mıktarı (9.105 - ) liradır 

5 - Ek ıltmc eHakı (1 5 - ) lira mukabilinde: 
Zonguldakta E K. İ . İn şaat ludurllığunden, 
Ankarada· f:tıbank İn :ıat Mu c!urlü!1linden, 
Istanbulda: Etıbank Şube inden, temin cdılebılir. 
6 - Eksıllmeye iştirak cdeceklerın ihale gününden üç gun 

f!V\elıne kadar l şletmemıı İnşaat :aludurluğ,line müracaat ede· 
rl"k chhvct vesıkası almaları lhımdır. 

7 - Eksıllme 26 Ar;ılık 19.52 <'ıım:ı ı:Unii ~aat 15.:m ela Zon· 
guldakta i~ıetmrm11. İnşaat lltil:liırlügiı hina ~ını'la )apılacaktır. 

8 - Tcklıf zarfları eksiltme ş artnamc.sine gôre tanzlm cdıl· 
mış olarak ihale ı:unli saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde 
htetmemıı Genel l'ılüdurlü~ü Başkfıtipliğine te Ilm edilmi~ 
olacaktır. 

Postada vakı olabılecek ~ecıkmrler naıan ilıbare alınmaz. 
{) - Jşletmemlt \e ika verip \ermemekle \e ihaJe,l yapmak· 

RAF.\F.L :\IE 'ASE 
fi r.) oglu, ~11tera1l Sokık ?\'o. 4'.l 

i tanhııl Üçüncü fcra l\ltmur· 
lugundan: Jlo~ya: 9jl/ f!J86 

ilan en i cı a Eınri tebliği 
Setanik Bankası namına anı· 

kat lsak Sages \e Nesim Sa· 
ges'in Beyoğlu üçüncü sulh htt· 
kuk yar;:ıçlığından aldığı 4/12/ 
950 tarih " esas 950/533 
K. 950/856 ayılı !IAmı ic· 
ramııa ibratla 117 lira 92 ku· 
ruş alacak. yargılama gideri ve 
ücreti vekaletin .-;, 5 faiı 'e le· 
ra ma rarıarı ile tahsili \'C kira· 
nıı altında bulunan 250 ay.ılı 
kasanın tahliyP~i için takip tale
binde bulunulmuş, namınıza çı· 
karılan tahliye ve icra emirleri 
aclrP inlzin malum olm:ıması ha. 
sebile postadan tebliğ iz olarak 
ıarle cdılrui., . icra )argıçlığınca 
(45) kırk beş ~ün silre ile teb· 
liğatın yapılma ıııa karar verıl· 
miş olduğundan, işhtı ilanın neş 
rinden illharen yukarıda yatılı 
mliddrt zıırfıncla ka~ayı tıth\ly-c 
,.e teslım etmeniz. ya:r.ılı borcu · 
nuzu ödemenir,, hu müddet itin· 
de kasayı tahlıye etmez ve borcu 
ödcmer.senız. tetkik mcrciindcn 
ve) a temyız ''eya iade! mu haketa tamamen erbesltır. 19601 - - me yolu ile ait olduğu mahke· 
mcdrn icranın geri bırakılınası· 
na dair bır karar ı:etirmedıkçe 
cebri icra :-apıl:ıca.i!ı ve keza 
bu müddet ıc;lncle mal beyanın· 

Donanma Gemilerinin Su Üstü Top 
Atışları Hakkında 

Donanma Komutanlığından : 
1 - Donanma gemılerinin 8 -13 .Aralık lll52 tarıhlerı ara· 

ıında, Marmarada ve aşağıda hudutları bclırtılen sahada yapa· 
c.aklan su listü top atı~ları hHa muhalefeti dola) ıslyle 20 
Aralık 1952 tarihine kadar uıa tılmıştır. 

2 - Atışlara gündüzl~ri saat 09 00 llc 16.30 geceleri 19.00 
Uc 24.00 arasında devam edılecektır. 

8 - Belirtllen bu saha atışların devamı muddetince tehlıkeli 
olduğu ve deniz vesaitinın meı:kQr sahadan geçmemeleri flfın 
olunur. ' 10595 

TIS SAHASI: 

A ıs 40• 48' 00' ıle 
T -= 28• 32' 45''+ ile 

A - 40" 
A = 2a• 

3i' 00 ·+ 
03' 00' + 

da bulıınnıııdıi!ını7. takdirde hap· 
~en taz\•ikinız cihetine gidıleccğl 
icra emri tebliğı yerine kaim ol· 
mak üzere ilan ol11n11r. (19377) 

, OK TOR--

Raif Ferit Bir 
Verem '" Dıbtll llastıtı• 

lan tıtütPhııs5111 

Muavt'nehanP Besllrtıs 
Tramny cad. Emniyet San 

• • .~ • .,tf;ı N n it ı ·ı ı · 

1
84393. Muayene 17-19.5. Ev 
' ılı Kona~ Cart Nn ~3 
8acarıın i\l'I Kat l 1 t lP.fon 

' """'Q" I, ______ _ 

T ayya re ile ~ık ı.ı k ~t~alı at t. · 
ıl en bir ıa l uçaklarda 13 

numaralı ~·u 
bulun' ..,.. a· 
dılına d \ 'ıa t 
tlmi$. Sebr.· 
bini nra5tı r· 

mış; yolrular l 
dan colunun 
hu numaralı 

' l'ri satın al· 
mak i~teme• 

ıl i kt rri ni. hı" kalmama ı için, 
12 den !ionra (!'len ' t.uı 1' ntı • 
maranın kondıııtıınu öğrenmiş .. 
Dunu du~ duğum u man ln11>an· 

ur? ele k()misyon ba$kanlığına Hrnıelcrı, Postada vaki oJ~C 
('ok 6E'Y 'ıır. Dört eM cikmrlrr kabul cdilmrı. d A 

süren mahkenıc s:ıfhaları n dıı il - R11 işe ait kesif, projr \'l'Sair rı•rak hf'r güıı ba> 1ıt19~ 
bunların ıı~lnnr ilham \'B ifti- ,.r il rl;ıimi komı '"onıınrlıı ı.:i.ni'rhılr('c(ii ıliııı olunur. 

l~ZARDAN PAZARA] 

Korkanı r korkmıyanlar 
Uçakla~dÔ-l3n~maralı yer neden yokr----cuniô mı, Sôi~ 
mı? - Aynanm kırılması, sof raya tuz dökülmesi - Garip 

oynanacak mı ? 

rl 
lll'rilrri ıı lmlıınılııgıı j ılıfi O ,d t 
lr n bi r tak ım binalar ' 'lırf 
nu binalar daima hoşııı r· ·r fr 
k_en buhranı~a rağm~n, b~ıııı' 
laket korkusıle içkrıntı ~·' 
~irnıek istemezdi. s on ı~ıı .
larda hali <'e ur J. jm(rlef l)t 

binalarda oturması , .... '~~ ,; 
l crinıl e h ic: hir dP.ği 11•.1.,v , 
mama ı uğu r nı ev ıtılı 
sa r~mı~tır. 

13 OPF.Rı\ SI ~ıt• 
TEKRAR OY~",\ r"l"ACt\lt Jt'' 
pransa be tl'karı J', ırı 1P 

niıı br~te led igi . ı s•, ,<jı 

farı n guip itikatlarma taı· .......-..- - - _______ .._ _ _.. l:'a:-aıı: E.T. 
bir ovt 'optf1 

ıl ı r. ıuı ııtd' 
39 sr t1' 18 · sıt ıJ tı nı . 

Ra f ı mrınlr.ketl e ıfoıll' 13 1111· 
marayı ml'ş'nm cayanlar, hu 
numaradan bul'ak burak ka· 
ça nlar toktur. Yine hu mcm· 
le ketlerde r uma gununti 
mtş'um •a) anlar da \'a rdır. /\· 
~·ı n on üçunr ü ~ünu tt adüft.n 
ruma~·a ra,tl ar•a hu gibil l'r 
ıl11nyanın ~ l'rlnd t.n oynama ın· 
ılan korkarlar. bulun o gıınu 
enıfüe içinde gl'cirirltr. 

JJ R .\KA'tl~IN İ'lllAT 

11 
BEKI.i\'F:!\LER 

Bıı ,·cnr.~rli in .. anl arın yanın · 

<la 1:1 rakamını u~urlu ~a· 
yanlar ıla \ ar· 
ılır. Bunlar 
krav a t · 
!arına 11 ra· 
kamlı ııne ta· 
karlar, .. u t· 
lprinin kor· 
donunda, k •· 
d ın~a bllezi· 
~indt., göt üs 

iğnesinde bir 13 rakamı bu· 
lundururlar. Bunu iftih arlı ta· 
$!Varak ldeta: · Gördunüz mü 
biz nt r t sur insanl arız:. de· 
mt k lstPrler. Franu daki bü· 

~·i ılı; ı:ulnolarıla ı.um;ır 11,·nar· 
lo.tn öniinıl e bir 1.1 rakam ı hıı· 
ltınılura nlar, 1.anınmak icin h11 
rak:ımıbn imılat hekli)'l'nlrr 
\ a rd ır. l" ıı k :ı t ne ıl r. ol~a 13 ra· 
ı..a nıınclan korkanlar hunlara 
ni~brll t. kat k:ı t rul adır. 
RbılP ıltıı salı gli nunii uğıı r· 

ı.117. a) anlar, o giiıı yola çı k· 
m ı~ anlar, hir isc ha~lanııyan l;ır 
ı:nktıı r. 

il a h ı n hn ı;iin ii, r;ı kamla· 
rı n hcp .. i uj! ıı rluıhır. rnkat bir 
J: tıtı biri.,inin 1 i b i J:it nıe;r:ıı;e 
huna ıl l'th a ı ııgurs117 d;ı m~ası · 
n ı 'urıı r, ıluyan l:ır ara~ıııda ca· 
hillr r ' crill'n hükmü tahul f'• 
dtrler ... Ra11 ~r) ine fevk:ı l a· 
cl r. kurlret atfetmek. ban gıin· 
IPr, ba11 rakamlar i(in ugurhı 
,.,, a uğursur. hükmünü " "r· 
mek rehalettPn doğar. Bunla· 
rın hükümlerlnl de~i~tirmek 
lmUn<ı ı ı ılbidir. Kont de Se· 
gur: • Rıtıl itikatları bırak· 
mak, dini itikatl arı bırakmak· 

tın J:ÜçlÜr• der. \'oltalre'in 
bukmii daha J.:at'idir: · Rahi i· 
tlkltlar ' t badan sonra lnsın· 

lar için en bÜlÜk felakettir.• 

,\Y:\f,\ ~ 11'' l\IRIJ,!\IASf, 
~oı·n,n· \ l 'UZ T>ÖK ÜI.'.\1ESf 

G arip ' " mana,11 c~ l t>re f. 
nanm :ı k in ~;ınl 11r itin ı,. 

kenctılir. ra. 
kat huna ina· 
nan insanlar, 
11\hmin tdlldl 
cinılcn ra1la0 

ıl ı r. .\~nanın 
kırılma sı. 11C 
r;ı~ il tU7 dÖ• 
kulınc i , mer 
llİ\"l'n ;ı lt ı n · 

ıl a n gcçmr.k illi gibiltr irin ' • · 
bn ~·ıık CrlAl.rttlr. Sofrada n 
l.h i oturınası ka l ' i~·cn rai1 de 
~ildi r. nunla rılan biri o ~enr 
idnıle iilurmiı~. Bu hl'beı>ledir 
ki J"renkl rr ~·emrk masaınn 11 11 

ı :ı kl~i bulunmamaı;ına (Ok 

dikkat ederler. 1? kl~i vem~ 
)·erkPn lcA11rı1 bir on üc:ünrü 
ıelse ve ktnıUslnl t;()fra~:ı al· 
mak icap ttSf' on dörduncü O· 

tarak hizmetçiyi çığıranlJ!r 
\"ardır! .• 

İnsanlar garip ve mlna~ır 
ŞP) lt.re ntden inanırlar?- Aklı 

başında ban in sanların böyle 

itikatlara kapılma~ına ~ehrı> 
nedir? .. Bunu ar;ıstıı anlar di· 
~ orlar ki:. • tn~anlar hi r !il'YI'! 
inanmak isterler, bu bir lhti · 
yaçtır. Hayatta inanılarRk ma· 
kul Şf' • bul ıımıunlnr krndilP· 
rinl bu batıl itikatlara kaplı· 
r ı rlar. Bıııı in sınlar dn fr1a. 
ketltre bir !itht.rı ıırarlar, hıı· 

nu ararken garip ıl 11~ 1i n relcre 

kapılı rlar. 

GARiP 
İTIJ\ATI.AR 

13u ~ihil cr i('in ipt i ıl a sağ a· 
;nakkabl\ ı ıi mt k felaket 

getirir. biı i · 
nln elindrn 
bıçak almak 
rlosthıııı ke· 
~tr, ılıisman 

lık do2urur· 
muı. Süpür· 
gt yl suya ba· 
tırmak vağ· 
mur (l'tir lr. 

cuma günü diklltn gömlr.k bit 
çf'kermi~! ... Bı7.t .. , ·Jer de uğur 
lu veya uğurc;u1dur. Hiç bir 
<ıPbep olmadığı halele her na· 
sı Jc;a adı utıır c.u1~ c:ık an . ' ahut 

<lr rar~oııı , 
pu a t' 
t 1 \' il t ,. 

• 11' 
sunda 0·1\ftr 
mı~ıır. ıt' 

... iJ( r J 
:mu otı J;ıııl 
rin (311 ~; 

hayntı \'I'! nrnccraJarıd ır· tılıt" 
le\) 'nln bütün I" erll'ri J.'I~ 
nll ıllği halde .13. oğ~~tıı '° 
lan mı~ \ f' bir iki trmsıl rılıll f 
r:ı reperhl\'ardan kal~\ıı '; 
ltr. nıııııı n sf'brbl i rıı ı ~l1 r~ 
iı c; n l mn~ı. on üç genc1 1t,ıııj 
hıı l u nmıısıdır. On uç ~·ıı rl' 
d ~n korkanlar höyle 1ı ı r ~ ıf· 
sr, \ t rlmcktcn (l'kinnıl ır,~ ~~ 

1839 dan beri 113 sr~ıııı~, 
miş, ı :t nıkamından kor tııt9 , 
lar çoğalmı~tır. Aıı s 0(ıı1, 
. 13. oor.ra~ının yeniıtc•; 1111~ıı; 
m a~ı fi kr i ortaya ıı t; ıııfll', 
rikri desteklin•nll" r bU 

1 (f~ 
la herabrr ·'!'>e Jıı zuın.ıt 1,r ;1' 
Opera"'· iı;in ctrki on ıır 11, 
ıı~mh·nrmu gihi. 113 ~t r' ~, 
ra ııvnamnk. 'ani 1lt1ll a ~ 
1~ daha katmak il of.rt'('0t;İf 
clur?• dh·e ııranlıır da er'" 
Ru itiratlar v1iıiınıtrn "" ııdl' 
ll'kr;ır nvn11nma~ı ,.,johr 
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Kısakürek Malatya suikastiyle 
ilgili görülüyor· 

BaŞliakan Menderes, Boliı'da ~0~ 
nıuhalef ete cevap verdi Nifak tohumlan 

~asdı akabind:~~c;i 1e 
1~~1t~~~- ~~l~~~~ı:.rasında oturmağa ba~la- <Ba!iı 1 fnciılcl ı lıurriyct lehinde mutaıaa beyan J ti haleleri geçirmek mecburiye- tehlikeye kar~ı ~~~Jı ~ı:~i~d~~

r tlıiı~~~~ndu u zannC'dılen şch- Usta oğlu hakkında YUksek tandaşların vatanı .. ol?caktı~ .• tç etmek, büyük fedakarlık te~kil 1 tinde kaldık. Tçk parti reJımin-, llnıfp kalmağa, hall.ı tf'D\ ir et
-.ı Sabı~i ·~c;dem;cyçt.ik: m

1
.rcmdu. Haysiyet Divanının \'erdiği k~· emn.lyctlmlz ve hurrıyctlcrımıı, eder, turlti türlU Cıkıbe!lere pe· den çok partili rdime, tabak- mf'ğl', yabancı alanların maske- ;; ' 

~·ı ara man u se ın e rarın metnini aynen bildiriyo. mazı ile kıy~s kabul ctı~iyecck 1 sine~ knl~anmayı icap cttirirdı.. kıimden ııııllct iradesine geçi-1 !erini rlıi iirmeğc \e milli bUn-1 " 
lııall \ nmı tı. Zabıta bu ıin Os- nım: derecr.Jerdedır. Dış ~mnıyetlmız nugun sovup say.ınlar, en kıi· lınce, başka memleketlerde l'Sas- ~ e' e sokulan nifak ıoJıııml:ınnı 
•·a ukscl'ın ennde ı·kı'11rl bir . ise kın t 'h' · d "r"l bl t hd d h ., ın n k t I' t ü • ya arı ımız e go u ıne· ÇUK r c ıt altın a da i de. lı tnsfı,> eler ~ apılır. Eski istıb· kökiindcn temiılcmrğr. mecbur- \ \ ~ 
tr a daha yapını tır. llu ikinci • ?mO T~ ar I · m sterek dik kU\ \'etli teminat altınöa bu. ğıJdırler. Şimdıye kadar butiln dat ve tahakküm clcvrının bütün ılurlar. JllikronJar blin.•·emizdc (_4 ,;,·ı '("" r.iillJ ,._ı 
.,a'!'r.. da O man Yiik cl'c ~ını .. t. Jlayı;ı~~t. Dl\ntll, partı program 1 k 1 1 ,, , ~ ~ 
'•d n gPJmi bir m kt •j " ı \•e tuzuğünc aykırı harekette bu- ıınma tadır. BU tün ş crın ljı ) aptıklarının yanlarına kalmış rü ub \'C bııkayası, o inkılabın kalır a Jıerhanı:i bir dnkikıdn r ~ '-.... 

t
i ı'lli tir. Şn~ anı ~.;:ıt" C

0
R

1

:n· Junduğu iddiasıylc Genci İdare gitmekte olduğunu esasen bu top olduğunu, bu sozlerımin dehli ta.hakkuku ile ortadan silinir. politika ihtilatlarından ,·cya .Y f r ı\. 
e• J 0 ° Kurulu tarafınd~ h kk d lulu •unuz ve gösterdlğinız hara- olarak go terebılııim Hürriyetin Bız Demokrat Partı' olar:ık Tıirk buhran h:nalarınılan lstı'fndc cı 

•· : mektubun l\lnl tv:ı suıka _ . . . ..n 8 ın a di-
'I hadi in 

1 1 
k J 

1 
rd sıplın takıb:ıtı açılan Samsun retli kabul de teyid l'tmcktedir. bu kadıır ucuz olduğu bir za- milletine bir dC'vri sabık yarat· ederek, bütün Ortadol;uda hli- . -

· · e m rışan ıı an Mıllehekilı· Pasftn F h 1 Ut tuhaleCete cc,ap ınııııd:ı, b:ı kalarının hurrı,et \'e mıyacaıtımızı va'dcttık \e bu küm sür<'n mıineli ,nb:ı s"'lgını· "' 
1 tar fından gonderilm'ı ol- . ~ " 'e m 5 •· • 

6 ~ .. jır ş o"luna aıt dosyanın tetkiki 
60

• Tfırk \&tanının nrzcttiği bu ha)siyellerını rencide etmek bir \,ı'dımizde sebat ettik. DilnOn nı bizim içimize sokmağa mu\'af. 
il n ol'd 

1 
nıında, ndı gc('cn millchekilinin ferah \erici mıınz:ıraya r ğmen kahr .. manlık de ılclır. Kahr:ım:ın tek partı rejimi şampi)onları da fak ohıhilirll'r. 

t.ıı ol, ~3)a(~ An) ~lık~~~<'I S~msunda çıkmakta olan ·BU· şura ını teessürle ifade cdejlm lık, huklımeıı tahkır şoyle dur·ı ıleri gotUrUlen bu mUsamahamı·ı Hııglin hUi, ar hisleri )Üzün
j:'ll n y lman'a Mal •lada ~ apı- ~ u~ Cıhat~ gazetesinin 8l ve 82 ki. rejım meselesinden, muhale-! ı.ın. hükumete knrş1 kaslarını 1 tı fena) a kuliandılnr. Eğer bir elen dii man emellerine Alet edl-
'<ll Uık d hfıdı i jı l1 ıll sn) ılı n~slıal~rında •l'ılilletin retten ve iktidardan bugün ncı bıraz çatmanın bile mumkun kabahat varsa bundadır. Düne fon 'c nl'frt't ruhunu slra et et. 

ıka('ı 
1 
.. 

1 1 
d Atnturk ınkılcıplarına medvun bir lisanla ~ahsetmek mecburi 1 ol:ımadığı zamanlarda ldı. Hal· kadar milletin hak \e htirrhet. llrmeğe, istemeden \C bilmeden 

--------:.---

r kted ;, ı~~1~1;1 ~~ n e~~: bııl~nduğu iddiası asla rloğru ·de- yetindeyim. iktidarda bulunduk. bukl bus;lin SO\ up sapnların !erini hacir altına alarak tek \'IHata o:an ıa,·allı ut anda hır, 
~ S:ı, rılığınclan gclcn' talımat gıldır• '_<' •Şarkta ı:ıiklik bir kı- !arı müddetçe ekmeğinizr, hiirrl her birl 1, kendi zuumlerince başına memleketi i tcdıi!i gıbi ~urada ur:ııla eksik cle~ildir. 
rı'l ' yası fa~ıd nclicesid. ı ı ki ''etinize ve reylerin ize harir g(ıya bırer kahramandırlar. Bil- idare etmiş olanlar, blı) llk inkı· Moskof o~ ıınunun iç' ıiıii me ·da. lr e Savcı ~ rdımcılarıııdıın , . ır. ıaş ı · a- ,, ,, 

~ b 1 'rumcr, l~ınni)el Birinci rı~le n_eşredıln:ıış hıılıınıın nıa- koymuş olan insanlar, bugün ınıyorlar ki, Jdlfıır etmekle an· tabın tahakkuku ile, ben baska na çıkınca \e mukaddes hisleri 
ıı. nıüdurıi Ahın t Topalo lu kalelerın k<>nilısı tarafından ya. memleketimizin ı.rzcttigl bu çok cak Jclerindcki ıstırabı teselliye de\•rin adamı~ım, senin de\'rın l•lismara \aMla olanlann kimler 
b rlıkte l\folaty, d n ı::elcn ta- zılrn_ıs ~!dujiunu R • • 12. 19.'i2 ta- müsait manzara karşısında mem ıı ra maktadırlar. Bunlara veri. başka bir devırdır diyerek o olduğu, hariı;tf'n paral:ınn ne 

~ ita i imlC'ri lılldı ılcn ah ıs- ~ı~lı mudaf?anamcsınde açıkça nun olacak yerde her giin j eni leb.Hecck en büyük ceza, kendi· partiyi lağvedebilir 'e \'atandaş. u~ıl:ılarla ml'mlf'kf'te aktıi!ı 

fr ve soğuk hovo· 
Rutube ~ R \ p \ N o\rı1ayı 
\arda .. ı 
ihnıo\ etmevını~. 

• ll ev \e tlcarcthanclcrinde ıtıraf etmesıne \'e bu makaleler- yeni şayialar çılrnrmak, dediko·' krını bu kın \e ihtırasları ile lara serbestçe parti kurmak hak- mr.)ıfana çıkınca, hiç şiipbe •ok 
lar ~apmı 

1 
rdır. Bu ar:ı- de Çorum kongre inde ileri sil- dulnr yarııtmak suretile huzuru haşhaşa bırakmaktan ıbaret olur kı ,·crılebilırdı. Hüyuk inkılap- ki hunlar tÖ\ he \'e isllgfar ihtl

r onunda bırçok \C ika el- rülmUş buhınnn bir takım geri muzu, manevi asn,>işimiıi bozmn du. Ancak, demokrasimizin rn !arda gorulrnU~ şeylcrdır. Hır; )Drını ıluy:-caklar ,.e :ıuo~kor 
'ılıniş \t' bu şahı 1 r hak- \'e zararlı fıklrleri ·i IAml mu- ııa çalışm:ıktadırlar. İktidan al· otü m!ıcadclr anancl"ri üzerin. bır zaman me ru olmamış, hat- O)ununa gelmenin .ı. tırahını 

a d tahkikata geçilmictlr. talebat oln~ak• benimsedikten dıl!ımızdanberi acaba bu mcmle. de kurulma ına, cemıyetımızde tfı 10<16 da mıllct iradesini ak- lddrtle çckeı clılerdlr. O le umu 

• Baı. diş, adale, sinir. roma· 
tiıma ağrılarını en kua 
zamanda dındirir 

rınde arama Y pılanlar ar:ı- s?nra hırıstıyıınlık alemi için tn· kette sevınilccck bir tek hadise cHycsız mun eret adap \'e ah· nen çığneml§ olan bir in anın labilir ki giricifen tahkikat 10!· ı 
a tucc rdan Jtncı S !ıh An- rıh! bir ruret olan Jaikliğin is- de cer<'ynn etmemiş midir? İhti !akının .) erle mcsıne 'e rntan- 'e. onunla blrlıkte hareket E:t-1 kor o.) ununun lpuçlannı ortaya 

• Grıp ve nezle boılangıcında 
bir çok fenalıldarı önler 

Ct ıle 0 man Tanınmış adın- ltım dünyası için lüzumlu olma- rasın dcl"('crsine bakınız ki, mem da la: arnsında dO\ u.~illmeğc ka- ?ıış olan bazı insanların, mılli ı;ermektc gcclkml.) eccktlr. 
ı ki i de bul ınmaktadır. d! •ını beyanla •Acaba yegAnc tekelle sevinilecek bunca h5rlı e dnr ıdcbılccek hır co\Uşmc ede· ı~~denın tem ılclsı olarak bu- Ahmet Emin YALMAN 

•J 1.iın _ Turk· gazetesinin dın h?k ve hidayet olan diyaneti ıer mevcutken se\'lnmek şöyle hı)atının her "Un biraz daha te. ı:ıun mıllet huzuruna çıkmasına 

•Bayanların muayyen :ıa• 

manlardaki sancılarına karı• 
faydalıdır. 

ne riyalı ecllleı isltımlyryc kar ı rlini rlev- dursun, bunlardnn bir ta'lcsini kcmmiil ctmesınc kar"ı ~cyircq ta.hanımlı! ctmemcli>dık. Pak:ıt 
~tdın, 13 (T \.) _ Son za. !ellen ayırmak mUslUmanların bıle alırı ifa\le cdemiyeırlnr. kaim nın memleket menfan'le· had selcrın bo~le tcccllı etnıe~i-

ıı1 rda Kar:ıca u ilçesinde ~atırınclan gc;çti mi • sualini En kUtil ilhamlar kar ısında rıne. ne ~erecey.~ k?d:ır U)gıın ne ra~men, bız ,>aptığımızd,ı:-ı 
re ba lanılnn • 1 IAm _ Ttirk• ırad ederek •işbu maddede bil- bulıındııJ":um . 1 d ş .. .. olnbılceeğı de, uzerındc ciıırııl- bu musamaha ;)Olunda yıirudu. 

letn mcvenl · ld l b' k f yorsıını z ş·ııızdıı' skız er b'c goru· mn)a değer bir mesele te,•kil ğümıizdcıı nildim dc"iliz. Bız 

Boğazda bir 
Otomobil daha sının yazıları C Savcılığı. J erı a 3 ıcı ır ıyası R· ı . m ı. ·ısa ır 'laman 1 • 1 

6 • 
,_n dıkkntını' çeknıı'• ,·e tahkı'ka- stdle amel ilmin ,.e tarihin hak- n" 1 nr' d . b' 1 cc er. ~o umuzun doğruluğundan o dc-
'4 b ~ .. ıı ı. ı e ycnı ır paro a ııçıı· · · k bU · D • f lanmı tır Gizli olarak de- kını ketm , .• lnkAr demek ola· rulınnk isteniyor. ll'mlekelte si- .Bu. menılekct~e bug.ın m~\CUt rece eı:ıınıı. ·ı, tun ?u sata~- enıze UÇ u 

eden tahkikat hakkında C. cağınd?n büyük lıir insafsızlık yas· • t k l . d lıUnıyetı hıı: lıır zaman ıd"!':k malıır \e hucumlar, bizı asla te· ı 
ısı Cahıt Ronay §Unları söy \c ba•ıretslzlık olur. inşallah hıı söy:e~~nı~~ yol ~~ş ... I zrı;ı~ e ttmıs de ıldir. llurrivetin hu rC'ddiidc se,·ketmivor. Hak bil· <Ba 1 ı incide) 
lır: ' hak ) erine geleeektlr• hUkmUne nı·, ti n ır n

1
u 1

1
1 ad. s yah kkm derece ı, lıırçok başka dcmok· dığımiz yolda, milletin hizme- 1 sinde bulunan 2168 numaralı · • • 

1 1 ·e n mevru o ma ı ı a · ın r d b k d · · .. ı ..... Bu gazetenin ne rl:;atı iize 'JSJ • o masına nazaran muma- dak' .. 1 b 1 k tt 1 ı atık memleketi rde mc' cut de· ı.n e, a~ımız !i_ll arı a, blıyük 1 tak ı U(' yolcusi:;lc birlıkte Be· 
e ehemmıvet \e hassasijetle ıleyhın partimiz programının 14 .. 

1 ~~ ~-r, 11
• ~~~ e c e zu ıldlr. Duna ra men, hükfım~ti· bır iman \e ıtımatla ~ıirümeı... bc>kten Rumelıhisarına doğru gtı ~ 1 

lltaktayıı. • Tahkıkatı mUtca- '.e 1~ inci ~add.elerinde yer .atnn ~·~~ tı~kuum ~~lr~.uii1• 11 d~r~c~;ine mızc fııll hukümet dı)orlar. SJ.ı. azim 'e kararındayız. Bu azim mcktc iken Robcrt Kolll'jın bir 
lletice hakkında umumi cf. l~ıklık \'e mkılapçılık prcnsıple· ~ 1 ur 1 ve ?. çus ız 11 11 -ırn kı hukukı e aslara da~anar:d: ve kararımız, Tiırk milletının ı rız ilerisınde 102 numaralı e\ın 

t 11 tcnvır edıkc,. i tabildır. rıne lam mAnnsıylc aykırı kn- 'arıldı .. Du butıt~.nla~ın yar~~tı- ocğıl de, bir ku\\ et darbesı ı.e tc\'eccuh \•c itimadına sahip önıinde \lrajı donemcmlş ve 
ltaoğtu•nun D. r. d~n ihr~ç naatlcr beslediği ve. bunları ate- j%ı akslı.~limeller uzrrıne ~·~~ı)et ı başına l:Clmls bir hukiımef· kaldıkça hır kntre dahi eksil· emniyet dıreklerınden birini kır 14 Aralık 1952 PAZAR 
ı\ kararının metni nen müdafaa ı;urctıyle pro"'rn- biraz. sukünct bulmuı1. göru~ür· t r. Bunları gazetelerde gorJyor meden dc,nm edecektir.• dıktan sonra denize uçmuştur. 

llkara, 13 (Hu usi) _ Sam- mımıza :ıçıkca aykırı harekette ken, anlaşı.lan, ,yenı. bır .l'mırlc.. \ e okuyorsunuz. Bunların hc,>~i, - -- Kazanın \'Ukua s;c>ldit:i yer sığlık lSTAN BUi 
ita lnilleheklli tıasnn Fehmi bulunduğu sabit olduğundan Y<'niden ·~nı uve~la baslamış- ı:caba .zıhınlerı t.CŞ\ iş.. etmek Bayar la E'ısenhow ?l~u~undan otomobilin yarısı su ll? 57 Atılll ... ıırorram, ıa ?O Ha 

O !unun Yıiksek Hay iyet hakkında ynzılı dikknti çekme tır. mumkun müdUr dtjC so~lcnm(!k. er ıçınde \'e yarısı rlı~arıda kalmış- h r•r, 13 ts l'u m•erl Ye onn ha 

•ııı tarafından Demokrat Par eczasının kl'ıfi geleceği knnııatiıı- Bu memlekette siyasi emnhc- tcdır . .Herkes bllıyor ki, bug:i:ı v J tır. Şoforle birlikte tak ide bu- nim, ıs 80 Faruk Akrl n arkadaı 1 
il ihraç edtldı mi bildirmiş- de bulunan :Maraş milleh•eki!i tin mC\'CUt olduğuı•dan hiç kim \azife b~şındaki. hU~fımctin!z, e ruman arasında iun.an ~olcular yan taraftaki ka· arından da 

1 
m ııı 14 

00 R ıa nıı 
· lla an Fehmi Ustao ıu bu Abdullah Aylemlz'ln muholefc. senin şüphe etmemesi lazım gc· mcmlekctımızın hıç hır zaman pı~ı açarak dıt1arı~a rıkma.,ıta tt urk ar, u 80 

• e ar 
11 •1er1tn.ı ar t f k J b 1 · ~ (Pi ) l 00 Az ıe Ti r n t rkul•• 

btııı a rağmen hcnUı Mecliste . ne ~rşı. ~azır ti tınan dığcr lir. Fert \'e 63hıs olnrak hnk ve ı;ormedigı bir dC'rece~~ meşrııt· Tefg afi f t" Il\U\'aff~k olmuşlardır. J.5 ıs Galıp .Atat dnd k. 1 ~ 80 P• 
~ Okrat Parti mılletvekillcri Uyrlerın ıttıfakıyle partiden çı. hiirriyetlerimize nasıl sahlpsl'k, ~ete d::ıyanıııı hır hukCıınettir. r ar ea f . Taksıde bulunn volcular Hn. ıar konıerı ( rı ı 16 15 Sarkı •• tur 
:•ııda yerini terkctmemiştır. karma cezasının tatbikına karar cemiyet \'il siyasi p::ırti olarak Mıllctiıı scrhcst reyi ile iş b .. • 1 luk Ger('eker ile Nejat Duysak k u crı ı 1e •o ı:aı '""' r 17 

~~.nl~rrde omust:ıkuınil milletvuıe. \'enrildi,: heyeti dn hak \'e hUrriyetkrimizdcn, şına gelmiştir \e Ttlrk mllle~i Edıldi 1 ve karde~i Ahmet KUr§at Duy-ı M 1 tenrle b.tıba a, ı; 30 •• E; 
" CanJlyet serbestimizden o dere nnmın;ı krndi ini murakabe et- saktır. n•n~aıı .. rkı ar, l 00 Ö~r• •i uaı 

cıı mutmain olmamız ı::rrektlr. mekte olan Bü) ük Millet Mec.ı- (Başı 1 incide> Şoför hAdiscyi müteakip kaç ı 45 nana ın • I IPI ı ı9 oo Habtr 
Hak ve hUrrij'l'tlerin hncir altın sınin en sıkı murakabe i altında ~ınıza kanilm. mıştır ,.e halen aranmaktadır. ler ııı n M af'•r R nandan car 1 

d 
• • J d da bulundugu dl'virler artık ta- mille ı;ormek~dfr. İşlerimiz Yolcuların H.ıdC's ne ore şofor ıar, 19

' ı.::ft ı. • ıro 2 ıs r.a 

Dil top an 1 
ı k · · . Celal Bayar vardımc b 1 k k d o ra t .o ,o Rad 

rihl' karıcmıştır. Şimdi fert ve ,er ·e ın gozu onunde apaçık Samimi tebrık mes:ıJınız be:ıı 1 u ma Ma ı;a ıle rnka .ı ıo R n d 
ccrni,·et olarak biıtün bu nimet ccre)an edi)or. Bu So\lip ,,ay. d \erınden uzaklacmıştır. Şnförfln 

N d 
J 1 on crecc mütehassis ettı. B.ı • ~:ırho ld ,,, d · 

tı~ Wil ı l incide> 

1 
:llokrasinin ta kendisi ol

l'! I.\ıım gelen Baro iktıdarın 

~ ec et Ço!>anlı gibilerlne reis lcırdrn milstcfit olmak hakkına rna ar hoylc devam edecek m:? k s .0 ubu a rı\'ayet edil· 
l 

" 1 an sıf:ıtıle, ıkı memlekt'lunız a· mrkted 
n mam... bol hol sahip bulunmaktayız. .du gib sa\ Jetlere karşı ıktıda· 1 • ır. . 

Dundan sonra yapılan serim rı~ IJ!ikOq1çtın. P"rt•~:.ın ,, r~sın~aki dosUusu, sulhperver f Caıye taksbı sahile rıkarmıc 
' Sl)nsi emniyet bulunmadı ı .,. .,. ... ,,. bır diln,·an j ı d t ~ 

sonunda Haşim Rafet Haka&ar hı tarımı ın ı rcf , c havsı) t • ,, . ın ı:erı:c'·~sı c n ır. \' altındadır. 
~ har olunur, ya ölUnUr. 
a !arını müdafaa eden biz· 

~ıı deta kole vazı) etındcyiu 

242 O h A 1 212 ıh .... tıUhtnnları etrafında çıkarılmnk terimizi ko k •. P lnkışa! cttırmeğe daıml surette '!iiiiiiiiiiiijfİiİİİİİ~i 
• r an rsa san • nr- istenen bütan gUrilltüler, huııı· dah 

1 
rum

1
n kvnbzıfcsınd' n gayret edeceğim 1 ~ıa..ı 1 ıa. 

suvat 84 rey almışlardır. Fakat rum boımava matuftur Bu a mu um o ar:ı , u tah. e, · 'iıHll Uliıl l ıf11~9jfi0 ı 
Baro Başkanlıj\ı için IUzı:mlıı nl 

1
.. uzu il tU •1• . . . 1 · I 'c tahkirlerin .>akın bir atide D. D. Elsrııhower ......... iıl \ 

a llüan sonra, lddeUi alkış. 
~asında mıkrofonn gelen A· 

r unynnın ıızım ısım ze ya- 1 k t 1 . . T , ~ 
ap dolmadı.Ilı için hiç bir nrlay 1 ı. Ik' lt b' 1 • . 1 rnem e e cm bir sıy:ısl blik· nımanla llayar arnsınıl:ı Kongreler AN KAKA 

, l\Icmıluh Karaabıılı: 
~' Ben Baro B k:ını olur· 
~ta koopl.'ratif Bakkaliyesi kur 
,. ~ ~alı acağım. E\' iz arkadaş 
ı. a ey temin edece im.. deyin 
"-.. atıdan : 

l\aç odnlıh diye soranlar 

~raabalı, 
~:lay etml)clim.• diyerek 
a larını anlatmaya çalış 

da yıne· 
~ Bekarları da e\lendirecek 
ı ~ llstat » gibi suallere ma
l:> adı 

~a srınra kUrsüye gelen 
·~ t Necdet Çobanlı, Or!tıın 

an b:ıhscderek şunları söy 

rnınaı ı. L·e ı a ı ız m ıçın < a . . 1 • h . . 
Baro Ba~kanlığııın l\f'çllemcmlş hn iyidir \'e hıından kendi he-ı ıaı mese csı alınc gelebıle~r"i· Ankara 13 (A.A.) _ Cumhur. 
tir. Baro Başkanlığı iı;in on beş snhımıza daha iyi neticeler çı-, n~ede hatırdan ~ıkarmam:ık ıc:ıp baskanımız ile Amerika Cumhur 
ı:Un &onra en faıla rey alan Ha- kar diisiincrsivle vapılmaktndır c. }· llugiın hurrıyct adına. ır· başknııı .Mr. Hary s. Truman 
~im Rafet Haknrar \'e Orhan mr' de\'let rlü ·kilnİı hfılcti ruhi tık~p ulunan, ~~rcf ve hay~iyet. arasında teali edilen mesajların 
Arsal arasında yeni seçim ynpı· . 1 . , h . k .. 1 lerımız kııdar hurriyctlerımızl de metinleri aşağıdadır· 
laeaklır. ycq çınGc er şeYı ara. gor baskı nltındn bulundurmak ı:a- • 

Ankara narosu foplanılı mf'k memleketin ikbalınde.n ,ı.csınl glıdcn bu gibi tulumbacı lla~knn Trunıana mesaj: 
Ankara, 13 (TA) _ Ankara mcı~nun. olmamak acınacak bır , e kili han beyi baya ılıklannın Uzun seneıe,.den beri ~ercf ve 

Barosu bugiin 800 fi mlltceaviz keyfıye(tır. ça~ılamıyacak kad:ır çok örnek· tam bır mu\•af!akı~cllc lfa etti· 
Avukatın işt:raldlc toplaıımıştır. Tekrar ediyorum, dUnü arzu· lcrınclen bazılarını seçerek Tilrk gınız yuksek vazıfcden aynlmak 
Toplantı çok hararctll gc('ml$ !atacak hiç bir eksiğimiz mev- hlikımının huzuruna çıkaea[:ız. uzere bulunduğunuz §U sıralar. 
rn bir çok hatip öı alarnk ko· cut değildir. Şurasını da sö) le· P~rtı~ız, şahıslarımız için de;::ıl, da size, dun,> anın emniyet \e 
nuşmuştur. Tenkidi er bilhassa mek lAzım gelir ki, siyasi cm· sı~ ası ııhllık, si,ı. a i istikrar \'e refahı 'e Amcrıkah • Turk dost
~clec<'l:i meçhul olan Avukatlık niyet yoktur dNken, vatandaş biuat sl,ı.ası emnı,ı.et adına bu- luf:unun faal bir ~ekılde ınkı afı 

h k ha · ti i · d'. u ııa m b k ı için sarfettı 11ıniı muazzam me-me leğinin korunması için yar- a • \•e rrıye er nın un ın va ~ ur n :ıcagımızı su,ı. le- o 
dımla§ma kooperatifi kurulması, tandaş hak w hiırriyctlf'rinln mek ,ı.cıinde olur. Hürriyetleri salden dola)ı hararetle teşckkur 

k ılı t · t •• baskı altınd b ı d h etme.}'i, ifası !Azım "elen hır Baro teşkilatına tam nıuhtarı'yet "n ·u,•ve cmına ının so:ı ve • a u un urmak ür- • 
1 h .. · • k' 'ğ' · · t' • · ı k \'azifc bilirim, ~erilmesi, icra dnirelcrlnln ço- ı:ısın urrıyctı tcs ıl cttı ını ıı- ı ıyc ını on ı)eee · tezvırlcr için 

gnllılması, ceza mahkemelerinin ııutuyorlnr. Söz ve hasın hlin-i· Bilyuk l\lıllct Meclısınin huzuru· lfür memleketlerle birlikte 
avukatlık liercti takdir ctmclt·ri yelinin hııgün ne dereceye kn na, Tiirk umumı efklirının Jıu- sizinle dlinyanın sulh, emni)et 

Ş ınese.ıesı .. 20 hin llr.n•·ı grçnn \'e dar emniyrt :ıllında olchı~unıı, zuruna çıkacağıl, dAvıımızı ı~rıat \C kalkınması için çalışmak fır-
L 1111di Başkan adııyı ola· J L 1 a d ıtf b sa tını h ı ı 11 d d ı 11ar t~lısıl rdılı•nıiyrn aidat meselesi, ııı'llıı hnşıbos denecek mf'rhnle- e cceö z \'C ıınu temin edece· u ı ııbumuz an o ayı 
bır ~nıza çıkan Oryan Ar· bır arnkatlar lnkalinin kurulın:ı 

1 
lrrc kadar ileri göt!iriilmllş ol· ğız. Bu 'ilnkü vaziyetin devamı mUrtehiriz. Turk milleti bundan 

~ a ·orıdor toplantısında: 'e bazı hakimlerin sınıf arkııdas dıığunu, sizler takdir edecek v:ı ratandıı~lıır arasında kin ''e ne!· hudutsuz memnunluk du) makta. 
~l 1t e~ tahtı kurularına bas· Jarı olan a\'ukatlıırı te\ki! ettir- ziyctteslniz. hürriyetsizlikten, si relin hfıklm olmasını intnç ede- dır. 
~~ c enıem, demi~ti.ıı mektc gayret göstermeleri mev yasi emniyetin me\•cut olmayı- cektır ki, bu, cemiyetimiz için Yaptı~ınıı bliyuk est'r tarih-

:un üzcrıne kilrı;u) e gelen w~arı .etrafında toplanmı~tır sından bahsedenlerin, bUhin hUr ha) ırlı bir netice doğuracak bir t~ isminize bağlı kalııt'aktır, ve 
•, Arsal şu ce\ abı \erdi: :\tutcakıben seçimlere geçilmiş riyetleri nasıl kötU~ e kullandık ke)Clyet değildir. Siyaset ı;aha- bıı Türkler, sizi unutulmaz bü-

lıuzu unuzc\a da SOj lü~ O· \'e <>ski Başkan Sıılm Dora tek- l:ırı mej dandadır. Halbuki hür. sın da bu kotU itiyatları henuz yilk bir şahsiyet olarak her za. 
t ~\er slı.Ier t hta kurusu rnr Raskanlığa, A~ım Ruacan dıı ı riyctc sahip olmak, ba~kalnrının annne h:ılınc gelmeden kaldır- mnn hürmetle anmaktı devam 

t en ) ine rcıs olamam.
1 

ikinci başkanlığa intihap edilmiş hürriyetine teca\'ilz dem"k olma mak IAıımdır. edeceğiz. 
demek i l1yorum kı, ben tır. malıdır. Hürriyet, başkalarının 1 l\lücaclt'lo ,.., - s'ta hiırriyeti üzerine tazyik yaparak nu m~mlekctte bugün müca. .... 1 yeniden şeref \"e haysiyetlerine tecavüz dele, başka dcmokratık memle· 

hürriyeti dcğıldlr. nu halin, gU· k tlerdc ı:or.ılmıycn bir tarzda lev Jd nan birinde kötü neticeler do· ct'rcyan etmektedir. naska mem-..... ,,.. ........ ı...u.e yapı . J ğurm:ısı düşünıilcbilir. Bu gibi lckctlerde mitlnı;ler nktedilir 

'ile., nşı 1 incide> mensup temsilci tarafından va. t' lb · 

Cem Ba)ar 

~I TTB 1Jr+ sat n•rl'•~ 91 :ı ..,1 , I! 
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m•t t rln Ekrem G '"• M ıtlfa 
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•t 1 •t 

Devlet Reisimizin 
Polis Mektebini 
Ziyareti 

rnısı 2 ndde) 
'!rdiği izahat sırasında, esa!lı 
hır noktaya dokunmuş ve bu 
dc\Tedcki mezunlardan sonra, 
artlk Tıirk polisinde, meslek! 
tahsil gormcyen bit bir memu
run kalmıyacağını lj,<:ıklamı tır. 
Pzun çalışmalar netlcesinde ni
hayet tahakkuk ettirilen bu 
pr n in, bundan sonra halkı, 
rukukı no ond n mahrum ıa. 
bıta elemanlarıyle karşılaşmak 
tan kurtaracaktır Bu hal. dev
letle halk arasındakı münase
bet tarzlarında yepyeni ufuk
ların acılma ını sağlayacaktır. 

{'HJ nayorın 
Du)gulan 

Mektep müdıirü Kemal Kaya 
Ağıirıl lı'nın ve tstınbul 

Emniyet mtidürU Ahmet Teke. 
lio !unun ınhatını dinleyen 
Oe\let rl' imi%, bu zıyaret hA· 
tmısı olmak üzere deftere şu 
satırları yazmıştır: 

•Polis teşkilAtına ,.e umumi 
olarak ınzıbat kuwetlerimlze 
cht"mmıyct \erı oruz Halklı 
d vletın müna nb•tlerinde va
z•fclerı ('Ok milhımdır. Ba:arı
lar dılcğı ıle•. 

De' Jet r ısımizın kaleminden 
cıkan bu olçUIU sııtırlar, hükQ. 
metin polı teşkilAtına ve inzı
bat ku\"\Ctlrrıne \erdıği ehem
mlvetın derccr ınl açıkça belirt 
mektedır. Fılhaklka. son z.a. 
rıanlorclı hazırlanan kanun il· 
vıhalnrının, Emniyet teşkilAtın
tla geniş bir kalkınma gayesini 
herll'f tuttu.Cu anlaşılmaktadır. 

Amme nızamının koruyUcusu, 
can, mal 'e ırzı mızın ıiaiml 
t-ckci ı olan zabıtamız itin. ne 
~ ııpıl a azdır. Zira o, ayni za. 
manda, yurdumuzdaki sulh ve 
sükCınun da yegnne ılmılıdır. 

!ltrhmct All SEBÜK 

ndaıı urkılar 

Ol• dan fnlıl 

ıorkılar, 2 ı Si' Prorr•• 
ın j hadiselerin önüne geçmek. bir fnkat pntıler sciviılmez, kömü: 

J~lfa Tunus )etinde pılan bıı teklif oya kondıı~ıı ;a. gıin crınıye ııı c ette rnzife ini nıst nı:ıtbıı::ıtın ötesinde, bizdt•ki 
bl!t...ıgtosteriler yopılrlı I man salonda Fr;ın5a temsilcllerı' !~kil edecektir. şeklide kıyasıya ölesi\ e bir mil· 

Sayın Cumhurbaskanı, 

Amcrıkan cumhurb~ anı bu
lunduğum müddet zııriındn Tür • 
kiye \C Amerika ara ındaki mli
nasebaı .• inkışafından mutevel. 
lit memnuni,>etıııl1i l'ildircn sn· 
mimi \'c flostanc mekt ıbunıızdan 
dolayı ı-n derin teşc~kürlerimi 
arzederim. 

Allr• n \'anıca, Radife Erttn) 17 4~ n klıanıı 

~ " 1 13 (A p) LI ı ı Hürriyetsızliktcıı ve emni' el· r.adelc mc\ cut de 11ıldir. Blz, fı'· Ok ııı' - sc ere butunmamnktavdılar. ' 0 

11 
ar \ e n ~ r~ıt Amerikan Amerika ve İngiltl'rc tasarının sıı.lıktcn bu hürrıyctlerı \e cm- ıli hUkılmct olmadığımızı ispat 

btı e men up bınlerce tale· nlevhinde ov \'ermişlerdir nıyctleri bu derecede kötüye nıecburl)ctindc del:iliz. nunu 
'tu~uhah baskrnt ı;okakların- Neticede ·tasarı 28 aleyhte, 25 kullananlar, maalesef istikb;le öyllyenlcr, kotu niyetli ins:ın-
1 

1 
s \'e Fa lıların istıklfıl lehte ve 5 teklmser oyla redde. matuf kotu fıdctlerın tohumları· !ardır. Yıllarca memleketi mcş. 

tııe el~rini de tl'kleyici ma dılmiştir. nı atmakta olduklnrını dıiSlin. rui~ ete dayanmıyan fiili bir 
ı:o teriler yapmıclardır. mUyorlar. Bö~lece teessiis ede· hükılmct halinde idare edenle· 

·~~•lirıııı tanın nl'.ika 1 :r:ı~sa. Tboun~s ha~t~~~dn·~· mFil· bilecek ananelerin uzun renele· rin, bııglln bizlere bu büht::nı 
orıt, 13 (H ıı 's ) _ Hin- za ·ere crı Y ot r ,..ı .ı;ı 1 as re hakim olabileceğini akla s;e- ileri surmelcrl. insafsızlı ın en 

il erı kısa bl d T hakkında yapılarak milzakcrclc- ti remi' orlar. Her "Ün ~·apı mak- büyu~ildUr. Halbuki bu.,ün asıl 
ıı r 7.aman a ıı- 1 el b k d ıtf 1 dil bil J ~ J • 
r isııkJulini ld t · r e oy ot e ece0 n n • ta olan nec:ri)atı görüyorsunuz. mesele, bizzat muhalcCrtin du· 
':ır b (' e e ıncsıne <llrmictir. w 
tı ulundu ıınu belirtmiş- • Hiç bir hudut t:ınımıyan kilfiir· rumundadır. Duniln tek pıırti 

ıtıı ıı:ıe mış Mıll !fer Slvnsl Tfirkı e, Anıp - A.8 ·a teklifini lere kndar gidilmektedir. Bütlin idaresinin ~amplyonları, bir 
~. •nele siız al n JJ!ndl tan de tf'klemı) or 'atan sathında yapılan serbest gUn iktidıın k:ıyhediııce, kılıç al· b: ~onu bnş' anı Davan Pan- Nevyork • Blrleşmis Millellrrı seçimlerle milletin muhabbet \'c tındn iman dcği tiren insanlar 
~ ":cvzu ile il ıli olarak ez· 13 (A.A.) - Siyasi komisyonun itimndını kazanmış olmak ve ı:lbl, millet iradesinin darbesi 

hlJ\ 1e demi tir: dUnkii toplantısında bt'yıınatta memleket idare.si gibi en ağır altında bugün ya~ayabilmek im· 
' h 

1 
linyanın h:ıy:ıtJ ehemmi- bulunan Tlirklye rl~lcgesl ı:;clim mesuliyetli ve o derece şerefli kAnını, ancak dLln söyledikleri· 

ı ~a Z bir h'ılgc. inde c~cr Sarper, Fransa ile Tunus ıırasın· bir vazife deruhte etmek, sabah nl, lnandıklnrını ve tatbik ettik. 
lta~kl'\ınmnk !steni ·orsa Tu- daki ihl11tıfın yakında lıalledile· tnn nk~ama kadar sövüllip s:ı. !erini inkfır yolunda bulmuşlar 

•1na cı:rmenlık hakkının ce.l;i limidinde olduğunu söyle- yılmaya maruz kalma) ı, durma· \'e birdC'n bire hUrri) et havarisi 
•\; 1 icap eder.• miş \'e bu husustaki Arap - As· cl!'n tahkir \'C terzil olunm:ıyı kesilmişlerdir. DUıı' istibdat 
~ n °rk, 13 (h.P) - Fransa ya karar suretini bugUnkü şek- icap ettirmese s;crektir. Söz ve idaresinin başında buıunnn milli 
'u~ ara ındakı ıhtılfıfı hal- lı~ le destcklcycmi.Ycceğinl belirt- hasın harriyeline dayanarak nfı. şefi ile çok partili demokrasi 

ıt Uıt>re teşkili Asya ve miştir. tiz 6ahıslarımızı bu derece adi rejiminin muh;ılefct partisi te· 
ıı ı. ileri tarafından ileri Selim Sarper, tarafların arala· söı ve cUmlelcrle sö,·üp say:ın· şckklıl edemeı. Bize yok yere 

Bırı"~miş illılletler UZ· rında doğrudan doğrun muza- !arın, 6te yandan hürriyetsWik· zulüm isnat ettiği için ben de 
~komi vonu •a arısı dUn kerclerle bir anla~mava varmıla- ten h::: setmelerine cidden akıl tereddütsüzce söylihor ım. dü 

1
, omıtedc kab\ıl edilme- rına yardım eileeek ~arar sure- ermiyor. nUn zalimi hu Unün hCirriyct mü 

<,: ;\ tine oy vereceğini sözlerine lla· Bir zamanlar bu memlekette d;ıfıi halın<' gelemez. 
sya ve Arap de\lctlne 'e etmiştir. hükumet ale)hine konu~ma'k, Esefle ka)dede;ı.im ki, bu is· 

Vazifemden ayrılacağım ıa· 
m:ın yaklaştıkça, mu~tcrrk dlin· 
)a sulhu ga)elerlnl takip eden 
TUrkiye ve Amcrlkn :ıra ında 
lıö\le sıkı '" Ah,..ıktnr hi .. tlo~t
luğun tce sUs etmiş olduğunu 
orrrırk hcnım i~ın derın bır 

memnuniyet kaynn ı olmnktııdır 
MilletlC'rimlzln ba lı bulunduk. 
!arı ideallerden nılilhnm hilkfl· 
met ~h·as,.tlerine i~tinat eden 
\C Tilrkler ve Amerik lıJır :ıra· 
~ındııkl ~ıkı \'e ~~hsl mllna,ehat 
ile de tak\.·lye olunan bu bMI· 
·n v.,ln•'1 f"""'"'_, ... , .... , f't"l;.ı ... 

lr" 1. nı.;ni ınınAMı hilf in l>llr 
milletlerin ıfo dalma ncıf'inc ola· 
cnj(ı na knniim. 

Kendine gü\•cncn har '.l'iirk 
mıllctinin baskanlı!!ı gibi büyük 
vJzif nizdc dııimn muvaffak ol 
mıınız lı~klı;ınrl Jri rn İ\ 1 dilek 
ı .. rı,.,ı., kıh••'ti1'1i rirıı rrie>ı-im 

lidcrliCinlz altında Tilrklycnin 
d;jm arın hı• ıı'ı m•ıı .. ıırrı ara. 
~·n•folti • ı 1 -ı. ı11·•,,.~dı'cratına 

,.,.'u•cellirr ""''"'m. 
En derin h"i ""'"l"rlınle. 

llarry S. Tnıman 

Kon-;erler 

kn ~re 

Balolar 

Tiırkhe Tıırlmı J.ıırumunılan: 
R'nrnmumn:ıın ilk bal•ıu 'l'•nl 1e 

,.., n 1 k h ulr bıl ıtı nl .. ı'k: ı 7 Orık 
1'1~1 •• "n>rl••I Jn'l!l Tak im Rrledl 
• r ... ,.. '1 •~ n11unda ""'"l' lf'l'r"'lrUr 

'An ba'""11 mııhl•rtm Jra'arıırıu " 
•d~ ı. r ıh'• kunımnn ti tor A ııtlJ'lı 

h r ı. •}l•l'C•'I l>lr aham r••lrt •lr 
U horu Tlt tertlı> tttllı:. Balo Te 

İlılueı11i:deki 

1 ~• le iln 

IJ11l11ıaea11111 
• 
ş şel~li 
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ftLMAN MALI TAM DiZEL TRAKTöRU 
KULL_ANANLARIN PAROlASIDl.R 

fd 

Türki,>c)e 
nıUnha ır ıthalatçı 

SAYIN ÇIFTÇILEI! 

MEHMET KAVALA 
. 

Galııta Tahir Han lstanbul 
Tel: 40430 • 45939 

BeJ'rut 
Karaşi 

Yeni Dellıi 

Kalküta 
Bangkok 
Ilongkong 
Tokyo 
• Lüks Super-6 Clipper• u
ça.klan ıle Beyrut üzerinden 
Tokyo veya Manilaya vanr
sınız. Tokyo veya Manila
dan iki katlı, dört motorlu 
Strato Clipper uçakları, Pa· 
sifıği aşarak sizi Amerıkaya 
ulaştırır. En yakın seyahat 
acentesine veya Pan Amc· 
rican Havayollr.rı büroları- 1 
na müracaat edinız: • 

lıt A..,,tUL Gelet•H'•' y_.., t••t1 
~. r.ı 4 11ıt·•Un, ' • lt/4 1 
Akı:••• , •"••'• '•'•• Ottlı. 

l e~ IJUI 

• 

iL 1 
Gerek ses gerek 90$teriş ve mılzeme bakımın· 

dan cmsalınden üstün olan bu pilli radyolar 

fennin en son icatlarını haizdir. An ti fading terti· 

batı ile hassasiyet azami derecede artmıştır. Va· 

pılan tecrübelerde yurdun en uzak yerlerinden 

ANKARA, İSTANBUL ve İZMİR radyolarını pürüz· 

süz dinletmiştir. Zira HELİOS memleketimiz için 

hususi surette imal edilen pilli bir radyodur, 

HELİ O S sizin radyonuzdur ! 

l!IE~:!il!il HELİOS ELEKTRiK ve MAKiNE T. A. Ş. 
Hezaren Cad. No. 124 • 126 • 128 

Galata • lstanbul 

• s 

Gel11q n pllal ralıfJJMf irlsını l~ln:ıa iiltünfüibü ~hıfaıı thn~ 11111 N O 1 M A O 
, Trıktirltri ıınrlıln ve hlımıtlnluimU .. ir. >tmLrnnıız zır_,_. ... '""'"sı KRımıslı.mıin PM : 

lı===~======~~----____;.;,,~I P..w lfMEHiarN 1 

SONATA Modeli 

K11rıılulmuş cwiz ağacından luks 
kutu ıçinde 4 lambalı sııpertftrn· 
dın bir ahize. 3 dalgalı. otomat ık 
kuvvet ayarı vc cereyan anahtarlı 
ahenk ayarı ıle n11ıcelıhe:dır. 
Pıkap prizi vardır. 

SENFONi Modeli • 

Cılıilı ccvız a.iacından gaye! ca:ır, 
/anları bır kulu içinde 4 /amb0

1 s·ıpertftrodın bır radyodur. 3 Ja' 
galt. Hoparlor11 çok hassastır. A~'l 

ti /ading fr,tıbatlıdır. Pıkap prıl 
vardır. 

KRIZlk ® !_RAHA 

~!~!~il 
1 

2 20 y 5 A 50Ys T·~J6-
t 948 N 1066586 

Türkiye Mümessili 

~akina El ktrik Evi 

Limited Şirketi 

A:\'1\AR \: ----·--- _.-

Bankalar Cad Xo. 53 Tel: 12228 

ÇEKOSLOVAK 
Elektrik Sanayiinin 

Sayag 
ve 

öLÇü , ALETLERi 
ihracatçısı 

" vo S. A. 

Praga, Çekoslovakya 

l 

1 

OUNUNIH '"' ncıiiu~i H&VUOllAll 

Sendikacılar 

Amerikada 

Ne öğrenecek? 

Bır İŞÇİ •r AK\'ll\ll'ni alan 
herkes dünya sendıkacılık 
tarihini \e muvaffak olma 
u~ullerini ö~renmiş olacak· 
tır. ısct T.\K\'iMl ı !ıra· 
dır. Cemalnadır Sokak Xo. 
4 de Tek til Seıırlikıısınrla 
,.e kiapçılarda bulunur; 
1 Liı a. 

Ekmeği ~ec bayatlatır. 

MAYADAG 
Mayım Ekmeği Be~azlatır. 

ÖRNEK MAYA T.A.O. 

Tel: 41964 - 43221! 

htanhııl A lb e 1 ('İ llukul 
\ nrı;ıçlığııııfaıı: f;,;ı : 9:>'?/810 

İST :\ Rt r.: 
1 

Bani) e Korkmaz tarafından 
Sirkecide doktor oğlu umumi 

· nakliyat ambarında işçi ~tııhar· 
rem Korkmaz aleyhine açılan 

Galata :.rcrtebanı •ok. e 
'l'rl 419i5 

Ml' \.'1'1EH ''\il \ C,\ 
~l\f\C: l1 Kn ıkıı:-ı 

K O .'I S J; it 
Ö T ı: - t 

\ ~ rtu , Paıar oııU· 
, ·: ı ti d-, uarr tt :ıı 

ruut.esl akıaııı!an ttL:a!l 
fO'r r Pe.-ı.t::ı:ht akuml•n •• Cıull. .... 

MAKİNE MÜHENDiSi HÜSEYiN DAL'a 
Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 

Müdürlüğünden: 

'lechuı t hızmetlı bulunmanız hasebıyle hletmelcr Ba· 
kanlığının 11/Ekım 1952 ta rıh 'e 3/6864 sayılı emirleriyle 
mue se emız cnırıne vcrıldığiniz, Etibank Genel ~tlidürlü· 
(!unun 21 Ekım/1952 taı ih 'e 4!H:1 5'1:567 sarılı ~azı siyle 
bildirilme i tizerine gelip 'azifeye b:ısl.ımanız :!8/r:kım/195~ 
ta rıh. 7i95 \ e li /Kn ım/1952 tarih, 8271 sa~ ılı mektupları- • 
ınızla Karabilkteki adre inizc yazılmış:.a da bugüne kadar 
,.elmemis \C bir m::ııerct de be~an etmemiş bulunmakt:ısı 
nız. 

En "CÇ lj .\r.ılık 1952 tarihine kadar Mue se emizin b·ı 
lıınduğu ( MADE:'\') e gelerek vazifeye başlamanızı, aksi l3k 
dırde hakkınızda kanuni hklbata te\ cssUl olunaca~ını bildi 
rır:ı. 

boşanma rlhasının yapılan dıı· 
nışıııası sırasında: 

11a\alıya gönderilen dava ıll· 
lckçesl ve daveti)cnın kendı i· 
nın adres bırakmadan cmtı mec 
hule gittiğinden bahisle bila 
tebliğ iade <'dilmiş olup dava dl 
lekçe i 'e da\ eti) en in bir ay 
müddetle ilanen tebliğine 'e bir 
niıstııı ının divanhane) e taliki· 
ne karar \Crilmi olmakla 'argı. 
lama için tayin edilen 27 l / 953 
r:ünli aat 10.5 geçecle mahkeme 
ye gelmedıgi 'e kamını bir ,·e· 
kil göndermediği tııkdırde gı) a
hında )argılama)a devam edile· 
ceği cla\a clilekçc:.i \e da\etıye 
makamına kııiın olnıak iizere i· 
lan olunur. 9/1'.! l!J5:.! 

Yeni neşriyat 

\'J::\ i niK.nr. ı.rn rn.;~ 

ı\t urs r~r. \lıı dıırlu~ıı ,., ı a•~• ta •'b•1• toııı:aı. 

""f tf D • ' lU ·----ilallHE!'!!!!!E!m!l-l!!l!!ll!lllB!!!!! ...... ' 

STANDARD Modeli 

l 
Fırınlanmı~ ccvız ağacından yapı/, mutena 
hır kutu ıçınde 4 lambalı superetuodtn , 
bır ahizedır. J dalgalı. otoma/ık kuvı•et a· 
11arı. cereyan anahtarlı ahenk ayarı, vt 
l.:alJnıa tslallJOn bulucuw ı/e mucelılıezdır . 
Pıkop prızı vardır. 

' .. ı _i_st_. _L_v_. _A_. _s_a._A_ı._K_o_. _e __ ş_k_. -"-ô-n ı_a_rı __ , , 
-500 ton bal.yalı ot Sprıkaııııştan Horasana \e 1400 ton yu· 

laf Hora andan Sarıkanı'ışa pazarlıkla naklettırılcccktır 13cde· 
li 5i.OOO lira kc in t<•mınatı 8200 lır.ıdır. ihale i 25 12.19.32 
perşembe saat l l de Sarıkamış As. Sa. Al. Ko . da yapılacak· 
tır. Şartnamesi Ko, da görulur. (46i4-19480> 

* A~ağıda cins \e miktarı )azılı nıalzrmrlcr hizalarında )azılı 
glin \e saatlerde Da\ utpa a As. Sa. Al Ko. da pazarlıkla sa tın 
alınacaktır. Şartnameler Topkapı Da\Utpa~a A<. Sa. Al. Ko. da 
ı:ör!ililr. 
Cind 

* Aşağıda cıns \ e nııktarı ) aıılı ~ 1\ erek maddelrıi ıle na klı· 
yat hızalannda ;.azılı gün 'e saat.leı de pazarlıkla Karakose Aıı. 
Sa. J\l. Ko. da ıhalelcri )apı! .. caktır. Şaı Lnamelerı komı )Onda 
goriılur. 

Cinsi .Mıktarı Tutarı Temimıtı ihale ::un ve 
Saati Ton Lira Liı a 

R 
10 

Tahın hch ası 
Koyun ctı 
Horasandan Karako· 
sej e Linj ıt komu· 
rü nakli 560 

18.000 2400 
23.000 3450 

22112/05:! 10 
24/J 2/(l;).! 11) 

15.400 2310 23/12/0.52 11 
4714/ 4716 - 195~9 

120 ton kuru ırasul~a kapalı zarfla 30/12/9:'i2 S:ılı ~.ıat t ı de 
Borno\•a ,\ s. S:ı. ,\1 . Ko. da satın alınacaktır. Tutarı GG.000 Iİ· 
ra, g<'~·iei tcmınatı 5000 !ıra fiatı 5.5 kuruştur. Şartn.ııııc ı Ko. 
dıı görlihir Tcklır mc-kluplarıııın ih lr S: atlnrlcn bır saat r\. 
\elıne kadar komi }Ona verilme 1. 4720 - 19560 

* 2 adet 6 ,·olt 200 \ınprrsaatlık (33 5Xt8X22 Sın) C'lmlıncla 
\kiımıilator ııazarlıkla 18/12/952 perşembe aat 14 :m da İzmit 
Dz. lk. Mrk S:ı. Al. Ko. da satın :ılın caktır T.ıtıırı 420 !ıra 
ke3ın tcnıınatı 63 lıradır Sartnıımc:.i Ko da \ c öCl"d"n C\ \el 
1 t. I.\• A. İlan kı mında gorül ür. 4639 - l!l5:n 

ITB L T 
BETON DEM 

' SOBA SAÇI - DÜZ ve OLUKLU GALV. SAÇLAR,.., 

TAVLI ve GALVANiZLi TELLER - ÇiNKO LEVHA"" 

DEMiR BORU - PAMUK ÇEMBERi ve iNCESi .,.., 

FAYANS ÇiNi 

ÇEŞiTLERiMiZi N 
NORMAL ve BiRiNCi EL FIYA TLARIYLA SATIŞlt-JP 

DEVAM ETMEKTEYiZ 

81tııı&' 
Adres: Emni~ et ::lhidı.irlüğil sırasında Ralli Hanı 

:\o. 4. 6, 8. SİRKECİ - fstaııbu l 
Telgraf: l\.\R.\LİN Telefon: 20'166/26364 

K E R O P E KAR AL I 

Mühendis ve Yüksek 
Almacakhr 

Mühendis 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünd011:dt 
::'\lüesse~emiz Fen islcrinın ;\fc>rkez burolamle Şantıyele1rl: ı 

çalı~tırılmak üzere, teknık ıinıversıle ile Teknik okul 11 ~ı~· 
\'e Betonarme bolumlerinden mezun Yuksek ::'\luhenrlıs \ c 
hendi~ alınacaktır. r;: fi 

,\lıııarak \'iıkııck ::'\luhcndıs V(' ::'\liıhcndıslcrc mezun oıd.ıucr'' 
yıl rla nazara alınarak ehlı,>ctınc ;ôre i.50 - hraja kadı.ır el · 
,·erilerek ve ajrıca pıiıı1 \ e ikramiyelerden de i tıfııdc 
rilccektir. nt ıt 
Şantiyelerde çalışacaklara a~ rıca ~ üzdc 20 nisbetınclc cJ 

tazminatı verilt"ccktır. ı i 
::'\lenıurin kanununun 4 uncu maddrı;indcki ,·asıfları dııl'' 

bulunan taliplerın luzumhı bclgPleri)lc birlıkte Genel ~ 5 / 
lüf!umüzc muracaatlan ılan olu nur. 196 

* 1000 kılo çubuk kala) açık rk ıllnı(' ılr 23/12/952 çarşamha I • ...... --"-~ 
saat 14.30 dıı lzmit nz İk :'ılık S:ı. \1 Ko d:ı sa•ın alınacak t Meyve Fidanı Sahşı 
tır. Tutarı 12 000 lira, geç ci teminntı POO lıradır. S•rtn :ınıe~i 
Ko. da '<' rı )('den eH el ~i t. !.\•. A İl.ın kı mında gôrtıhlr 

* 300 kılo arı Sül)rn Bo)a, 500 kilo Sı~·ah, filO kilo Gri )an 
nııız Bo)a, 40 kılo he\llZ RiJlolın, 20 kılo kırmızı. 40 kılo yeşil 
nipolııı bcıı a ac·ık eksiltme il<' 24/12/!l'i2 c-ıır~amh:ı ~~a t 11 rl<' 
lunit Dı lk Lllrk. Sa. Al Ko da sıı•ııı :ılınır•akt•r Hrcfrlı 7A:~;; 
Liıa grçır tC'nunaıı :;q7ıı:~ liradır. Sıır•ııınıcsi Ko rlıı \r n"'lr 
drıı r\'\ l'I İ t L\ A İlan kMııında l'nrıı İ" AfiRt / 111A?- J!l4Rfi 

lmlh':ı1 ~ahihl: sfl'\A!'i ırnnı.H 
Ru sa ·uı. Tazı islrrinl fiilrn lıt ıırr rılrn mes'ul miidür: 

l\JF:t.tn VF::\' ırn 
n 'ATAS> r.a1rlf'dlik ,,. :\hth:ı:ırıhk r \ ş - f•tanbul 

\ 'ATAS MATRA\SI 

Halkalı Zıraat nkulunda çe~ıtlı fıdanı 
bii~lanmıftır. W30i 

İstanbul Universifesi Yabancı Diller 
Okulu Müdürlüğünden: 

01
, 

• 1 ınıtılı Kadro maa~ı :'50 lıra cılan lngılızcc okutman ır- n:ı 11 r 
bir okutman alınacaktır. İmtlh ıın 22 \ ı alık Pazarle •ı ~urı 
at 10 da F.<'lebiyat Fnkülte~lncle \ apılacaktır. ıı:ır 11ıf 

isteklilerin 20 Aralık 1952 cumartr ı ~aat 12 ~ r ko ,_ 
dilekçe ile Edebiyat Fakültesı Dekanlığına hac: 'urnıllıf 

19109 
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Q A Z 'E T 'E İL E B E 1l A 11 E P 'P A 1l A S ı -z 

~CJ 
......... , -. 

G@~eıı )iıl İstanbulda arkadaş sıl{ıntı ı çel en zenci şarkıcı, 
~ 

c -· 
:r. 

bu yıl Ne\v York'ta << Katibim >> ·sarkısıııı söylüyor 
J Lu 
:.:> ::> ..,.._ 

""' 
istemiş. Zcnd Eartha: Orson ı 
\\ ellcs'Je bC'rabcr bC'\'aı. Hele· 
na~ ı oyna~ arak, bLrk~ç ay .At· I 
nı:ınj ada dnlaşıııı , ,\mcrıkan 
:ısker kamplarında tem ıllrr 
'C'rmiş, .Sonra ~ine Pari,;. On· 
dan onra da İstanbul \'c 11Kr.r
\ an aray•. 

istanbulda iki, üç ay kaldık· 
tan ~onra Eartha Kilt, tekrar 
Parı 'e dönmüştiı. 

Fransız gazetelcrınin '!ecC' 
ha~ atı sütunlarında ık sık is 
mine \'e rr. mine ra tlanırdı. 
1 tan bul donü u, artık i~ iden 
ı~ i~ e meşhur olmağa ba la
m ıstı. 

Sonra geçen ~az, •Tııne• 
mecmua ında, onun hakkında 1 
ıki sütunluk hır yazı çıkm•rdi. 
'1eğrr AmC'rıka'~a dönmiiş \'C 

• 1!1.5:.! yılının Yenı Çehreleri., 
:ıdlı bir renıde ba rollerin 
biri keııclı ine \"erılmiş. Eartha, 
\akıa sıcak kanlı, ~ırak scslı 
bır kadındı. ama .\'ew York'ta 
onun kadar. halta ondan da. 
ha kahilb elli olan binlerce ı. 
yıllart<a sıra bekler Bekler de, 
~ine kendıni go tercmc-L Ta
lih ıste . Hl'm kim bilir. belki 
\vrııpada beğcnıldi di\'c, A 1 

nıımkalıl:ırırı gozlindc klj mel· 
lenh•ermi,.tir. 

1 052 '\ılının Yeni Çchrele· 
« rı• hala ojnanı~·or. Ear. 
lhıı Kıtı, on aylarda, Ne\\ 
York'uıı en meşhur ~crc-J;u. 
luplerjnrle dl' c;alı~tı. Tele\ ız· 
~ ıınrla, rad) oda da aranan bir 
şarkıcı imış . 

.\mcrik:ın nıccınual:ırı th·at• 
:-.; rw \'ork'Jıılara ro :ı:ıtinrll'n ~onr:ı çalıc:tığı· Jo 

k:ıllerdc fngılizce, Fransızca 

ı~, , ııı 

........ -
• • 11r• 
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.. 
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G eçen kış Earth:ı Kllt ad· Jıktı. Hır kaç canıiimizi ziya. o )ılın •ercfıııc, kızlarının adı· \lmanr:ı, İspanyolca. ltalyan· 
lı hır .\mrrlk:ılı zenci kız. rrt etmiş, A)a of3a \C 'J'opka· lll •Toprak ı ko)nıu~l:ır. ı·a ,.0 Turkçc ~arkılar SÖ)ledi· 

l tanhııla 1'1111 ı. oKenan•a- pı miızelerıni geznıi . Boğaz'a l!ıııi ~aıı~orlar. Onun S3\'C Jn. 
ta~ , da tıarkı o.}lU\ ordu. t:'.zun gitmi ti. Gormedi~i pek çok E.ıı'tlıa genç j şt;ı, aılc ını de şımdi ırK:ıtip» le •Çadırn 1 
nıuddet ar.ımıLd.ı kaldı ~lem· )el' u1dugunu'kendi de bılı~or· bırakmış, ~cw York'a gi· :'\cw York'lular da tanıdılar. ~~ 

-- ıJ -1 ketımıze ı mmış, hatta bıraz dıı { ıescla Adalara bıle gıt. dıp rne hur Kathrine Dımlıa- Yme l~rtha Kitt s:n e ındc 
'l urkçe de og cnmıstı Ezber· mcmrstı.) 111111 dan nı<'klcbınc gırmi .ı;;cçcnlcrde •Life• mcc~ıuac:ın. 
lcdıı;;ı ıkı Tiırkçc arkı~ ı hıç Fakat :. alını dol:ı~ınaktan tc· Sonradan Dun ham ın he) c-tınc da bır kaç güzel ıst:ınhul nıan 
ak 3m:ıyan b.ir ŞJ\e ile sö)lcr· kınır (galiba sokakla lfıf atan· katılarak. \Hu11a'da. turnr)e zara ı da çıktı. nuracla iken 
dı. Bu şarkılar (her halde _talı· Jar, sarkıntılık edenler olmus· ,·ıknıış. A' rırı>:ı) a çok ı ınmış, Kemal J3ay. al'a çektırdıgi Lıazı 
tnın cttınız) oÇadırımın l' hi· tu, bu )Üzden iırkü3ordu): \e turne- bıtınce nıcınlekctiııe uon rr imlerıni Eartha Kitt «Life a 
ne,, \C ul\ilıbım• dı. cÇadı· kendisini sezdirerek bir arka· mryıp, l'arıste kalmış \'C bu 'ermiş. illrrmua da, onun hak· 
tİını. so)lcrken co .. ar, • KAtı· d:ış bulamadığından ~ika) et •efcr de işi şarkı) :ı rlokcrek kında hazırladığı ıızun bir rc-

'iıiın. ı okurken rsı tatlı hır eder dururdu. Parıs'in k:ıbarekriııcle şaı kı • imli nı:ıknlrde hunları neş. 
huzunlc dolardı. "Earlh ı In~iliıcc toprak ele- sô~ !emeğe ba.-lamış. rrtıııiş. Daha grçeıı yıl İstan· 
Programını b.tırdıkten onra mektir. };artha Kitt, hundan l;üııün birinde. Orson -\'rl. bulda ıki laf edecek bir ar· 

her akşam çalıştığı lokalin ~ irmı beş ~ ıl kad:ır enci A· lcs karşısına dikılmiş, sahne) e kaclaş bulmak için çırpınan 
•nust k· barında otunır. bir merıkanın Güney eyaletlerin. koymak üzere olduğu modern zenci kızc:ığ11., işte böyk kısa 
Şcl ler ıçrr, dınlenır, ıkı laf den South Carolina'da, mah- •l-':ıu~ııı tem~ilinde Eartha'y:ı, zamanda nıc hur 'c zengın olu· 
edrcrk arkadaş arardı. Islan. ulun çok bereketli olduğu bır ~Dün) anın En Guzel Kadını 'erdi. fnsa:ıllah arkadaş bul 

r····· ...................... , 
~ .BUGÜN ~ 
! fı.lncirlr: ~adın ';. l\111rla • 
: l\·ıinrıidc : llikA)r., karikatur : 
: l>onliinrurlr.: Rf' inıli'fanlazi ! 
: ne inrirlc: llo ~lcnıo. 'l'arzan : 
: \llınrırhı : ~ııor. : ••••................••...•.... ~ buldan tek şıka) rtı arkadaş ız.. ) ılda dogmuş. Anası babası da, ı·ru\'alı Helrna• ~ ı oynatmak makta da .. Oçlıik r:ekmi) orduk. , ____ .;.... ________________________________ --r.---------------------------, 

1 - Knı anlıkıaki hu panliı-
l:ır sizce nr. olahiliı ';' 

Saman ~olu 
J.ıaqıi Iışrk tecnılresı 
llenzın ınfılfıkı 
:\oeı ağacı 

2 - nu adaın ;ı("aha ne ~a-
)11) Ol? 

Budı t ıh 1111 yııpı.} or. 
Yılan oyn11t13 ur. 
.Şarap ıdyor. 
Peynir tulumu şisırı,> or. 

4 - Hu ıat 'i1c prk, ~ alıanu 
olnı:ı ~a grrck .. 

Jlırohılo 

(,':ııık:ıyşr.k 
.\l an T c 'l'ung 
Yamaınato 

'• 

5 - nıı hinıı ncrcıll" \ C ne i 
İ\·İn \ H l'llını-ııı ·: 

J':ırıs Jllll7CSI 

J\lunkh ha tıııır~ı 
Hırlcsnıı~ tıllcllcr hına ı 
il illun oteli 

6 - Bu ııbidc3 i acaba biç 
gordunuz mu'! 

7 - Ru resim iıc:e 
ne 1 olabilir? 

8 - lhı tr:.is size M)İ hatır- 9 - nu acaip .}Uzlu lQ - Jlaima takdir toııll\an 
latıyor. hatırh)"or mu)unuz? hu ut kim olabilir? 

Vaterlo'da Napolyon Abırlesi 
~C\'\ork'ta Hurrı)et ~bidesi 
/\tına·da l\lechul Asker Abidesi 
l3crlındc Zafer Abidesi 

Uçak dwleri 
Yatlık emprıme 
Otomobil parkı 
Mıtralyoz tab)ası 

,\<:ma kopru a)ağı Karnaval maskarası Sua\'i Tedıi 
Dunyanın en bu3iik ,.ınci Maskeli bir haydut lılario Lanza 
Petrol tasfiyehanesi Yüzü yanmış insan Hoşmemo ressamı Alp Capp 
Tersane Siyam'daki fena ruh maskesi Robert Taylor 
nu sorulann dnjtru olan cenp lannı. bu~ünkü ilil"emizin besin d uyfasında bulahile<"eksiniz. 

--------------------------------·-------------------

Bizim futbolcu - Ya bu oyundan biz de oynasaydık?!.. 

rsı 
limo 

• 

1 • • 
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SÜPER MüRSIT HAPISANE DE TöRENLE KARŞILANDI. 
BARBUTÇULAR ESASLI HAZIRLIK YAPTILAR 

' F::'\i nrnn1n 
Bundan bir müddet cınce İ~tıınbulda ·Saygı-

ımlıırla Sn' a Derneği adında hır cemi) et 
kıınılmu tıı. Hu cemiyet, j tanbuldnkı saygı
_,ızlarla a\8 amı)acıı~ıpı anladığı ıçın geçcn
lrrde kcndı kendini feshetmişti. Haber aldı!!ı
mıza göre a' nı deı nck uyt'leri şımdi ~eni hır 

t·emi.}et kurmıı kararını 'ermi lcrdır. Bu ee· , 
nıin•tin adı 0 Saygılılarla Savaş Dcrneğı dır. 
\'eııı rll'rnegın, daha krstirn1c olan hu 'oldaıı 

~ıtnwk ~ureli) le kı a 1amanda hedcfine ula
şal'3ğı ıınıulm:ıktııdır. 

'Tı\l.KII\1,.\ ıo; \l,k:nt 
B ır gazetenin lı:ıbcr 'rrdığınc giıı E', ~lalatya. 

rla im kif P<lılcıı hazı murtcC'ılcriıı, erpleı ın
rlc çıplak kıulın resımll'ri sakfarlık l arı soylen
nıek1cdir. nıı bakımdan, hapısanede ~atan 

otekı mahk(ımların ) uzıı goziı açılnuı<:ın diye 
mürteciler a) rı hir k:ığuşa yerlc~tirilmı tır. 

·n~s ı: ı.E GİUJ~~· 

Bti~ük Do •u sazetcsı hirkaç ay oncc neşriya
tını tatıl ederken, Şimdı tiln,.lc ~irıvorur. 

Du~ uk Do •u marşına yakında senfonik o: kes
tra da iı;tır:ık edecektir• demişti. 

Tunrlc giriyonız ozünfin ıkode~e ı;!irı-

~ orıız manasına geldi •i irndi anla ılmı~tır. 
Seııfoııık orkc tı a ile de. N'ecip :ı-·azılın arka· 
sınıi:ın ~·alın:ın tanr>)..elcrın maksut olduğu o,,. 
renılmistir. · 

J~unıınla hrr;ıhcr .Ncrıp Fa11lın hap e t;ır

nıe ıııııı ıııahkiıınl:ır :ıı asında ıınııımt bir ıaali
~ ct yarattığı riva~r l rdilmektcdir. l\fe-hur 
barbııtçular. clızdır.cılıır, iıç kfıiMçılar, manita· 
cılar, miirşırlı lııı) uk torenle karşılamışlardır. 

Bununla beraber Necip Faz.ılın artık kumar 
ovnam:ıma{:a karar 'erdiği 'e iğde çekirde
ğinden 99 luk te bih )'apacağı sö)lenmektcdir. 

Kahul mera imi 

tzmirdcn kalkıp istanbula gelen bir \'ataııdas. 
şehrin muhtelif yerlerini gezip görmek iste

mistir. Ru yurddaşın her gittiği yerde ne :ııu
rctle kar ılandığı, bır meraklı tarafından. aşa-

tıdakı sekılde tesbıt edılmıstir: 

l - humaşçı Nıko, Hırı to \ e ortakları ma
s ıa ında: 
Bu~ ıınınuz pek muhterem beyefendi

< ıt:ım. 
2 - Kapı \C Kredı Banka ırıcl3 

Bil\ urur"7. tır~ rfendıcı~ım. • 
3 J;lcktrıl; ld re ırcle· 

• Bu~ ıınınm: ı . fr 
4 Gaz ı.ırkctınrll' 

5 -
Bu~ urun• 

6 - ~arako\ ho. cl;çı"ınd 
Bu,ı;ur'.• 

7 - 1-\adıl-:.o\ 'aJlur ı 'l\rlc"ınde. 
Nr ı ~ 'or un" 

8 - l\Ialı) c T Jh ıl şu!:ır. ındr 

• Drr<iın ne Çabuk St>' le 
D - nel<>dı) rde 

:'\c ı tı) o ıın br" 
10 - Jstık1al r oic'r ınrl"' ı lostracılarda: 

11 -

el anam babam'• 

oforlE'rinde 
• -:\'cı c~ r ı:ıcıccck~.n. 111ekz de"'• 

1 rnzllatlı tarife 

Bır gazrtc İsi ıııhuld:ıkı mıra )edı ı::azınola
ı ınd:ın hırındr, lırııonatanm. bardağı 15 li

radan milsteı ı~ c \ rrıldı !illi ) azmıı:; \ (' Beledi
~ enın alakasını ıstC'mist ı. 

iktı:ı;:ıt mlıdurlu 'Lİ lwmeıı harekete gecc
rek nıeı.k(ır gazınoııun hesaplarına elkoymu§
tur. Yapılan inceleme sonunda bır bard.:ık li
momıtanın 5 kurwıa mal oldu u \e 1500 kuru
şa atıldı •ı. Yırnı yuzdl' otuz hın kar ı::etırdıği 
gortılmuştur. Şımdl\e kadar bırçok mu!'>tenye 
2784 bardak lımonata atıldı ını tesbıt eden 
İktısat nıudurlu.t!ü. lımonat nın barda ını ı~ 
ııradan 14 hra 95 kuruşa ındırmış '<' ı::azino 

sahibine de 10 lıra vara er ıı ı ke mıstır. 
(Yuk:ındaki haberler 'alan \r mdurma. 

dır. J>anlmak gucenmrk olmasın.» 



fa a 
e 

.A~ağıdaki öğütleri yerine getirmek, 
size çok ~eyler kazandırır 

tnsan ne vaktinin, ne de eşya-
sının tiyan olmasını iste

mez. Bunun itin pek basit ça
reler \Ardır. Fakat bazan bun
lar hatırdan çıkar. Eve alt bu 
tarzda ufak tefek hilgllerl ara 
sırı ·hatırlatmağı faydalı bu
luruz. 

Efyıların kirlenmemesi \'C 

dUların bozulmaması için ma
sa ~e sigara iskemlesi gibi 
e yaların üzerine cam ko~·mak 
mümlrllndllr. 'Üzerlerine bıra
kılan kadeh \•eya sıcak tabak
ların bu suretle leke bırakma
sının 8nllnc geçilmiş olur. 
Koltukların baş değecek ve

ya el konacak yerlerine ~ka
nabil~cek bir kuma5tan kolay 
takılıp çıkarılabilecek 8rtüler 
koymak lAzımdır. Bu surtle dö-

emellk kumasların en çabuk 
kirlenmeğe mUsalt olan bu kı
sımları muhafua edilir. 

Her gUn oturulan odalarda
ki eşyaların ve kumaşların 
mUmkUn olduğu kadar kire da 
yanabllecek renkte olmasına 
dikkat edilmelidir. Yeni bir 
cins kumaş var ki sllmeğe mü 
salttir. Bunu seçmekte her ta
man için fa~da vardır. 

Koltukların kenarlarına i
li mck, kendisini hızla yaylı 
bir koltuğa \'eya minderin fi. 
terine atmak e~aların ömril
nll kısaltır. 

Halıların muhafazası için bir 
takım tedbirler vardır. Ha 

lı ve seccadelerin yerlerini de 
!!iştlrmek, onların eskimesine 
mAni olur. Daima ayni yerde 
duranların muayyen yerleri ça 
buk aşınır. 

Fatla basılan \'e geçilen 
yerlerde eğer bUylik halılar 
lUH bunların tiıcrlne daha 
kUı;Uk ıcccadeler yayarak bll-
1'iik halıyı muhafaza etmelidir. 
Sigara kutu halılar lı;ln ıarar
lıöır. Sigara küllerini tablalara 
s!Ikinlı. 

Kitap bir C\ln sUsUdilr. Kıy
metli ve se\ dilHnlz kitapları 

ciltletiniz. Eğer buna fmknn 
yoksa ilzerlerinc renkli kftğıt
lar kaplayınız. Klltllphaneniz
de aradığınız bir kitabı kolay
ca bulabilmek için ayni mcv
tua ait olanları muayyen bir 
renk kAğıtla kaplamalıdır. Me 
selA romanlar ye~il. seyahat 
kitapları kurşuni renkte kap
lanırsa aradığınız kitabı he
men bulmak mllmkün olur. 

Eğer kalorifer radyatörlt:rl-
nln yerini seçmek ve o

na göre koydurmak elinizde i
se bunların pencere önünde 
olmasına ebemmlyet \'eriniz. 
Bu suretle dı~arıdan sızan so
ğuk hava hemen ısınır \'e oda
nın hararetinden dllşllrmez. 

Radyatörlln llzerine mermer 
veya tahtadan bir raf i!Ave e
decek olurı;anız bu yerden is
tifade etmiş olursunuz. Üzeri
ne resim çerçevesi, vazo ve 
hatta bir sıra kitap koyabilir
siniz. Hem oda sUslenir, hem 
de yer kazanırsınız. 

Evde her ku C'den 1 tlfade 
elmeğe bakmalıdır. Merdiven 
altları b:ızan oturmak için pek 
samimi bir kö&c olabilir. iki 
oda arasında açılmıyan \'C kul 
lanılmıyan bir kapı, raflı bir 
klltüphane veya dolap yerinl 
tutabilir. 

Çok dar evlerdeki kfiçük m:ı 
sa13r birbiri içine giren cins
ten olursa icabında bir tek 
masa yerini tutar, icabında da 
iki ve hat!A Uç :masa olarak 
etrafa dağıtılır. 

Çocuk odalarında fatla ~·er 
yoksa yataklar UstUste yapıla
bilir. Üstte yatacak olan ço
cuk bir iki basamakla oraya 
çıkablllr. 

Kapıların kenarlarının klr
lenmemC'sl fı;ln buralara cam 
kaplanabilir. 

Kapıların açılıp kapanırken 
dıvara \'eya arkalarındaki cıı
yalara rarpm:ıması için yere 
küçücük bir çıkıntı yaptırıla
bilir. 

R.E.Y. 

Kısa gece elbiselerinden diğer bir model 
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Zarif bir f öf r şapka 
IJu şapkayı siz de kolaylıkla 

yapabilirsiniz 
~··················· ···················~ 
: Eğer biraz becerikli iseniz bu zarif ııapkayı çabucak Ye kendi : 
! kendinize kola)lıkla yapabilirsiniz. ! 
! Bütlln mesele futrün tam orta kısmını ele alarak bir tane ! 
! önde \e iki tane yanda olmak llzerc, pli yapmaktır. Ense kısmı- ! 
: na tesadüf eden pli 4 santimetre derinliğinde olacaktır. Bu ! 
: plileri iğneledikten sonra iç taraftan yüz tarafa geçmiyecek : 
: şekilde dikersiniz. Daha doğrusu tutturursunuz. Bir bezi ıslat- : 
: tıktan sonra elinize bir de sıcak ütü alır, o beıin buharile pli- : 
! Ieri hafifçe yatırırsınız. Fötrün kenar kısımlarını kestikten ! 
: sonra bir buçuk santimlik bir baskı yaparsınız. Şapkanın iç ! 
: kısmına bir kordeııi dikerek basta iyi durma ı temin edilir. : 
! Kalan fötr parçalarile §apkaya uygun güzel bir kemer yapıla- ! 
:wlli : . . . 
• • •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

t 

sebe • 1 
normal kiloda olanlara 
• 

Şişmanların: l{arakteri, 

baslıca altı cesıt değişiklik •• • 
gosterıyor. 

nazaran 

.:. 

Fazla şişmanlık mevtuunda ih-
tısas uhibl olan doktorlar 

artık şişmnnlıkla ruhi gerginlık 
ler arasında yakın bir bağlılık 
bulunduğunu kabul etmektedir
ler. Zengin çeşitli tatlılar, bö
rekler, yağlı yemekler; iç sıkın
tısına, aile çatışmalarına, ferdi 
tatmin etmeyen iş nı cemiyet 
hayatına karşı bir deva olarak 
kullanwmaktadır. Yani faıla ye
mek yiyen insan vlicuduna ekle 
nen kilolarla kendini lıdeta dün
yanın lıaıı istek 'e hücumları
na karşı muhafaza etmektedir. 

Bazı sinir hekimleri, şişman 
insanla normal kilo sahibi olan
ların arasında harlı bir şahsı
) et !arkı hulunduğunıı Eıoyle
mlşlerdir. Hunların idılialarına 
göre bazı şahsıyet vasıfları o 
insanın \iicudunda yağın birik
mesine sebep olmaktadır. Vücut 
ağırlığının fazla olması sadece 
sahsıyette bir bozukluğun ve
ya fntibaksızlığın bulunduğuna 
iımret sayılmaktadır. 

Bu m!ihim meseleyi hallet
mek maksaclile: Amerikan Sağ
lık Teşklllıtı, Boston Dispanse
rinde bir şişmanlık Ye şahsıyet 
araştırmasının yapılmasına ka
rar Yermis Ye bu işin başına 
klinik psikoloğu Koktov, asabi
ye mlitehassısı Kanter \'e dahi
liye miitehassısı Rosenthal'i ge. 
tirmiştir. Araştırmayı yapabil
mek için Iloston gazeteleri ve 
radyo vasıtnsile fa1Ja şişman o
lan kadınların dispansere gidip 
muayene olmaları istenmiş. mü 
racaat eden 300 kadının için
den en ağır gelen 131 tanesi 
seçilmiştir. Bunların içlerinde 
150 kiloya yakın olup ancak i
ki iskemle üstllnde oturabilcn
IC'rlnln bile bulunduğu görill
m'Ü5tUr. Neticeleri kontrol et
mek maksadıyle normal ağırlık
ta olan 80 kadın da ayni mua
y<'n ... ıere tAbi tııtulmu~lardır. 

Şahsıyet \'asıflarını tesblt et
mek için Psikolog Koktov 

her hirinr~ norsrharh testini 
tatbik etmiştir. Psikolojide en 
iyi şahsıyct araştırma vasıtası 
ncldedilcn bn test, 10 taiıe mil· 
rekkep Jeke~inden ibarettir \'e 
şahıs her birinde bunları neye 
henzctılklC'rlnl söyler. Elde e
dilen c vaplnrı muka cae eden 
psiko1 og, fazla kilo sahibi o
lanların normal ağırlıkta olan
lar kııdar muhitlerine intıbak 
edemedikleri neticesine Yarmıtı 
tır. 

Şişmanlarda, vasnt kiloda o
lanlura nazaran başlıca altı fark 
kaydedilmiştir: 

1 - Şişman kadınlar serbest
çe konıısamıyor, fa1la hayal ku
ruyor \'e muvaffak olmak için 
diğerleri kadar enerji sarfet
miyorlar. İçlerinden bir tanesi, 
çalıştı~ı muc~~cscde çıkan bir 
anla~maılık hakkında kendi fik 
rlnl mlldllre açıklamak cesare
tinde hıılıın:ımadıl:ı için işini 

.. ..> 

f'aıla ,.e maıııı.i al§manlığa güıel bir örnek: Küçük Japon çocuğu Kodama fıçının içinde 
banyo yapıyor 

kaybetmek üzeredir. 
2 - Şişmanlar, normal ı;ık

lette olanlardan çok daha en
dişeli \'c huzıırsuzdur. Kızdık
ları zaman daha fazla kendi ken 
dilerine içeı li)or ve UzUlll)•or• 
!ar. Aralarında bir tanesi ra
hatsız olan kocasının en ufak 
kaprislerini bile yerine getir
meye çalışıyor. faknt mUlenta
diyen daha sinirli oluyor. 

3 - Yeni ahbap edinmek
ten kaçınıyorlar. Koktov buna 
sebep olarak muvaffak olama. 
mak f!llrlisesini ileri siirmekle · 
dir. Bir tanesi yeni komşu~uyla 
arljdaş olmaya ralışmış, fakat 
komşusunun ufak çocuğu şiş
manlığına işaret ettikten ~onra 
bir daha yeni arkadaşının C\ ine 
uğramamıştır. 

4 - Şişman kadınlar kendi
lerile çok fazl:ı nltıkadar olup 

muhitlerindeki insanlara karşı 
pek yakınlık beslf'miyorlar. Bu 
nun nPticesi olarak da yakın tıı
nıdıklarından biri kendilf'rin
den biraz ı;oğuyacak olsa faı:lıı 
~:ı~ırhor, kırılıyor \'e lrerll
yorlar. 

5 - Fazla şişm:ın olanlar ce
miyet hayatını, •Dilnyevl zevk
leri normal ağırlıkta olanlar kıı 
dar tadamıyorlar. Sinirleri her 
zaman J::Prgin oldu,ltıı \'e Mı>tıı 
kenrlilPrine acıdıkları için ı;os 
yal toplantılar kendilerine ıstı 
rap VC'riyor Elhisf'lerlnin ic:in
de pek rahat erlemediklerlndı>n 
rle hemt>n hic tıiri miirekkep le 
kPsi ff'criihelerinrle elbise tef
sirini vermemi,tır. 

K oktov zekA tahsil \'eya evli
lik hayatının şiEmanlığa 

tesir etmerliğinl söylemektı-dir. 

Bundan maada kilosu \•asatın 
ister yUıcle 15 i, ister ) uzde 
50 si nisbetindc fazla olsun, heP 
sinde asabi bir şahsıyet biin· 
yesine işaret eden bu 'asıfların 
çol!unu gbrmek mümkilndur. 

O b ide, şişmanlık nasıl ıe 
davı cdılcbilir? Koktov'a göre 
tek Çare opsikolerapf. j-mi \C 

rilcn ruhi tedavi u .. ulüdür. 
Pchriz yaııan şişmanların ço 

ğu, ya pehrlzden sonra hemen 
tekrar şişmanlar Hya lı:ızı şah·· 
sıyet bozuklukları arzcder. :rJc·, 
sel~ bazısı kilosunu ir.dirir, fıı· 
kat yemek yiyeceğine alkol iç· 
meye haşlar. Bu gihi insanlar· 
da şahsıyet prohlemlerini çöze· 
mediğimiz mfiddetçe kilo mese 
lesine de tam bir hal çaresi bıı· 
lamayız. 

Çeviren: M. A. 
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ABLA 
•till'I~~-' -~~~~~~it1D&N 
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* ~*" 
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t6nıtır pazarının karanlık ah· 
ta~!ap kalabalığına ba~iyetle 
) 6111Ur yağıyordu. Tepe gibi 
4klu bır araba kömürcil dük-

r -vaıan: -, 
1 ORHAN KEMAL 1 .hının önünde durdu. 

abacı: t Abla! diye bağırdı. 
1, teride, kısık idare lamba. 
, :ın ıııığında kendi kendine 
•bıara içmekte olan kumürcü 

çok a~ırdı amma, ablayı biç 
bir zaman ilçletmezdi. 

a kulak verdi. 
Ses tekrarlandı: 
i:; Abla, e ... y! Eeeeyl 

bijı ıtıbanın sarı ı~ığında tom· 
~~ YtizU ) ağlı _yağlı parlıyan 
~uı: 

• ...... liop hop! dedi. 
loıOdanın bir kösesinde kömür 

ll ) ÜklU kcpeneğinc sann· 
~le hafıf hır horultuylc uyu· 

ta olan adama seslendi: 
' lia ani 

b0~~aın sese kulak verir gibi, 
lt:ı 11 tusunu kesti. İkinci •Ha. 
~ld • da kepımeği içinden doğ-
11() 11• Kara bıyıklı, çok yakı
~ deJikanlıydL Uykusu 

- Buyur abla! 
- Kömiır grldl, kalk! 
Yirmi sekiz yaslarında ı;öste. 

ren Hasan uykulu gözlrrinl ko· 
caman yumruklariyle oğalayıp 
esniyordu ki, ses dı~arıdan tek 
rarladı: 

- Hani abla! 
Abla bir erkek gibi sövdil: 
- İnek oğlu inek. Başlarım 

uykundan hal 
Hasan fırladı. Abla da sır

tındaki kaba gocuğu düzelte. 
rek kalktı, 14mbayı aldı, ka· 
pıya çıktı. 

Araba tepelerpe doluydu. 
- Kaç çuval? 
Sırı! sıklam arabacı yanına 

sokuldu: 
- Yirmi beş. 

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

KİTAP DÜNYAMIZ 
t<Aldat an Işık>> 
• 

«Tarihi . Garip Yakalar» 
~Kısa Amerikan 
f debiyatı Tarihi» 

Yazan: OKTAY AKBAL 

~allait İstrati'nin bu eseri ötekiler ı:lbl bir roman değildir. 
te)ı F'akat yer yer en DrUklcyicl bir roman kadar, okuyucuyu 
~en bu kitapta lns:rnsevcr hir snnat adamının içinden kopa 
t~lı adı duyuyoruz Hakiki adı •Çırılçıplak Rusya• olması ge
'oıı en •Aldatan I:ıık· da karşımııa çıkan, komünist ihtilalinden 

!'akı Rusyadır. 1029 yılında Rusyaya yııptığı bir geziden dö
~te uğradığı ha\'al kınklığını dünyaya ilan etmekten çekin-
4tr ecl!k kndar samimi bir sanatçı şahsıyeti taşıdığını gôsl<'reıı 
~1~ atı eserine 5ih le başlıyor: •Yazar, üç yüz salı i re içinde ha
~~tı, Yalnız lıakikntl, mümkün olduğu kaclar biltün hakikati 

~eınc\'f taahhilt eder. Kim e onun iyi niyetine inanmaya ınec
~ deMdir. Ama vnknların ~ehadetini de kimse hesaba k:ıt
~Z.lık edemez. .sovyet alemi, işçilerin feci lıay:ıtı, karan
~ kudreti, proletarya diktatörlüğü baslıklı fasıllar da usta 
lııa razarın kaleminden, dünyayı değiştirmek, gayesile ortaya a
~ n Pl~nlnrın neticede tadsız bir hayal kırıklığıyle son buldu
~. 11 gosteriyor. Eserin aslı çok daha uzundur. Fakat Varlık 
~ >"ıt\evi, bu bnemli eserin en can alıcı parçalarını seçmiş ol
·~ndan kılap okuyucuyu tatmin ediyor. İstratiyi seycnler 

atan I~ık• ın ~cndllerinl aldatmıyacağına emin olabilirler. 

larihte Garip Vak~lar, belki bir edebt eser sayılmaz. Fakat 
~ ttı\ırenin Behçet Necatiı:il olması, ~üçük küçük ~a:l.hl iık

tdan ibaret bulunan bu esere ayrı bır tad ,.e çckıcılık \'er
~ ı. ~faıc Kcmmerieh'in bu meraklı escdnd<', E ki zamnnlardn 
lo~ern ve orijinal §eyler; link \'e Adalet, Dinsiılcr·e· karşı ka
t-ıı ~ kifüesi; Harple, askerlikle ilgili vakalar; E\'lılık, Ahlak, 
~:n terbiye; heklmlık, sağlık, temizlik; şcrd ve haysiyet; Q. 

~~teıer \'e ilerlemel<'r lıaşlıklı bölümleri buluyon~z. insanlık 
~ hinı dolduran binlerce garip \'aka arasından seçılmis fıkra
~ <ıkurken insana lunun yilz yıllar boyunca geçirdiği d<'l:i-

liıtıerı gbrü~or, bir çeşit insanlık tarihini okur gibi oluyoruz. 

~atııten sonra dünyanın her ~·anında olduğu gibi bizde de 
l ~·Amerikan edebi ·atının tesiri hissedilmeye baslandı. Artık 
~U~beck, Cald\\ eli, Duck, F:ıulkner ı:ibi önemli romancılar 

0ktıyucusu için bilinen lmıalar halina girmiştir. Bunu dü
(~b~n 'Varlık Yayıne\i Cari Van norcn'in •Kısa Am<'rikıın E
ı,t~~atı Tariht. nl dilimize çe\'lrtmiş. • What is American Llıte
~ re• (Amerikan edebiyatı nedir?) adlı hıı küçlik eserde ko-
4r 

1
;r df'ninden gılnUmlizc kadar yetişen ba~lıca bütün ynzıır

tııa <ıc, Whitmann, lelville, Twain ve öteki hüyiik eclehiyııt
~r1~.11Yrı ayrı ele :ılınıyor. Yan Doren Amerikan edebiyatının 
ltııa~ni kısa bir tetkik halincle sunmaya muvaffak olmuştur. 
t C ın son kısmına da çağdaş Amerikan romanı hakkında M. 
~ı:ıı 0lndreau'nun çok faydalı bir yazısı alınmış. Bu yazıda gU. 
~Uzun belli başlı Amerikan romancıları, Vllder, Farrel, J,c
~1011 bos Passos, Sh. Anderson, Faulkncr, Hemingway, Th. 

~le, Saroyan \"e daha sonraki genç yazarlar Uzerincle durul
•dı.r. Dilnyanın en genç edebiyatı sayılan Amerikan edc

>ıııtlJnın Avrupanın tesirinden kendini kurtarmasının, hattA son 
~ ~rda Avrupa romanın tesir etmeye ba~lamasının hikAY.esioi 

ltanta bulmak milmkündilr. 

.. 

- Ya2 basandan mı gellyor
ı;un? 

- Heye .. 
İç cebinden çıkardığı pusu· 

layı uzattı. Abla aldı. Umbı· 
nın sarı ışlQında totklk ettik· 
ten sonra, kapının iç tahtasın· 
da imzalayıp geri verdi. 

Hasan arabadan 11rtladıtı 
kömür çuvallarını depoya götü. 
rliyor, boşaltıp, boş çuvalı ge
tiriyor, yeni bir çuval omuz· 
luyordu. Oğlanın hAIA uyku 
sersemliği içinde olduğunu sa· 
nan abla, lftmbayı tuttu. Hasa· 
nın istck(iz, yorgun yüzil terli 
terli parladı. 

Abla: 
- Ne o !omun dilşmanı, de-

di, yoruldun mu ne? 
Hasan cevap vermedi. 
Arabacı: 
- Kolay mı abla? dedi, yet· 

mis, seksen kiloluk çuvallar .. 
Sigarasını ablanın elindeki 

IAmhadan yaktı. 
Ablanın aklı fikri Hasanda 

idi. Bo, çuvalla önünden geç
mekte olan Hasana baktı: 

- Yazık yazık.. dedi, bıyı· 
~ın da var. 

Hasan )·ine ce\'ap vermedi 
amma, iyice hırslanmıstı. 

Arabaya tekrar yanaştı, dolu 
çuvallardan birini öfkeyle sırt. 
la)'IP, deponun yolunu tuttu. 
Hnsanın bu hali ablanın gö
zünden kaçmadı. Arkasından 
sinirli sinirli baktı. Sonra ant 
bir kararla, elindeki lAmbayı 
eşiğe bırakıp, sırtından gocu· 
ğunu attı, arabaya sokuldu. 

- SizJn gibi erkekleri cebim 
de leblebi gibi taşırım beni. 

Diye, kuvvetli elleriyle ya. 
kaladığı kocaman kömUr çu· 
valını depoya uçurdu, boşalttı, 
bo' çuvalı ıetirdl arabacının 
önllne attı. 
Arabacı sesli sesli güldtı. 
- Askolsun. At da sanı, av· 

rat da .. 
Abla yeni bir çuvalı hep ay

SON MODA 
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ni kolaylıkla depoya uçurdu. 
Dönüste Hasana mahsustan O· L 
muz vurdu: --------------------------------

- Soğan erkeği! 
Arabacı boş çuvnllariyle Çe

kip gittikten ı;onra, kapılarını 
dışarının \'Icık vıcık karanlığı. 
na kapadılar. Her ikisinin de 
elleri, :vüzlerl kapkaraydı. Ah· 
la gusülhancye geçli, eurunun 
başına çiiınelrli. ı .:ı rı 
dökl'crkti, kaplı. hrı~lu. 

Abla: 
- Ulan, cl<.>di, tılan Jtasan .. 

Xe erkeklik gt>lir elinden, ne 
avratlık. Anca bıyık bliyllt. 
Kedide de var o. Kılda kera· 
met olsa, tabakhaneye nur ya. 
ğardı. 

Hasan ibriği doldurup geldi. 
Abla iri a\·uçlarında kaybo

lan sabun kalıbı ile ellerini 
sabunlamağa başladı. 

Seksen altı kilo geliyordu. 
Dcğll kömür pazarında, 

lekmil o semtte herkese posta· 
sını koymuştu. Erkek 11ibi sö
ver, kadınlara erkek aibi Uf 
alar, erkek ı:ibi rakı, erkek ii· 
bi si11ara iç<'rdi. hıerin kelat 
gittiği glinler dükkanın önline 
iskemlesini alıp postekislnin 
Ustüne bağdaş kurduğunu gö· 
ren esnaf birer ikişer etrahnı 
alır başlanırdı yarenliğe. Mu· 
habbet hazan öyle sarardı ki, 
yer yerinclen oynasa ablanın 
kılı kıpırdamaz, Hasan e\·in 
genç kızı gibi ortada dolanır 
durur, çay demler, kahve pi· 
şirlr, siı:ara ikram eder, ltlb. 
rlt çakardı. 

Neler konuşulmazdı! eski 
kerhane Alemleri, namlı pat· 
ronalar, dost alemleri, baskın· 
lar, cinayeller .. . 

Sakızdan 11elme rum bir al· 
lenin küçük kızı olduğunu, iğ· 
lişaşta anasını, babasını. kar· 
deşlcrlni bitirip, on altı ya. 
şında tiyatroya dliştüğüna an. 
cak altmışını aşkınlar bilirdi. 
!<;ski istasyonda Koımanın ti· 
yatrosunda kantoya çıktığı ge· 
ccler... Tiyatro alkıştan yıkı· 
lırdı. Bir tarafta Fellahlar, bir 
tarafta Rumlar, bir tarafta Er· 
,, •lcr, bir tarafta Tilrkler. 
Hepsi de züir ilbi sarhoş, hep 

ı;inln de kanlan kaynıyor. Bı
çaklar, kamalar, altı patlarlar 
aleste .. Kabil miydi ufak, ufa· 
cık bir falso. Mesell Rum kı· 
zı, ıu saatle çıkması lfızımken 
bu &aalo kalmıs. LAhıada or· 
talık karışır, Türkçe, Rumca, 
Arapça, Ermenice küfilrler, n~· 
ralar, tiyatronun uğultulu gc· 
ceslnl allak bullak eder, sah· 
neye rakı ~işeleri, hasır iskem. 
leler yağmağa ba§lardı. Patır· 
tının aşırı bir hal aldığı sıra 
Kltıra sahneye rüzglr aibi gi· 
rer, beline dayalı yumruklar!· 
le başlardı: 

- Ne tepiniyorsunuz ulan, 
hergeleleri Arpanız mı fazla 
ieldi? 

İltiCatların en bliyüğildür bu. 
göğüsler yunıruklanır, ahlar, 
oflar çekilir, kanlı ı:özler mest· 
Iikle yumulurdu. 

Of anam babam Kllra! 
O!I 

Sonraları Fransız i~galinde 
KlAranın çılgınları arasına 

sulu Fransız askerleriyle mü. 
teca\•lz Senegalliler de karıştı. 
Kız yUzlU Fransız oğlanları iyi 
idi, hoştu ammn, kalın dudak· 
lı Senegal Araplarının şakası 
yoktu. Herifler ortalığı allak 
bullak ediveriyor, tiyatronun al 
tını üstline getiriveriyorlardı .. 
Bıçak, saldırma, hatta altı pat· 
!ardan korkmıyan Kltıranın 
onlardan ödil kopardı. Bir ge· 
ce yine tiyatro allak bullak ol· 
mu~. lüks IAmbası bir kurşun· 
la parçalanmıştı Dört, beş Se. 
ncgalll KlArayı omuzladıkları 
gibi yallah. Feryat, Cigan, çır· 
pınma, boş. Ataman fabrikası· 
nın arkasına götürmüşlerdi. 
Ortalık ıifiri karanlıktı. Klfı· 
ranın ağlama~ı. yalvarması, ka 
lın dudaklı Arapları ok33ması 
Cilan para etmt>mişti. Çıldıra· 
caktı. Tam bu sırada herifler 
birbirlerine glrlnc.~e. KUra 
usulcacık karanlıklara karı~ıp 
Sah·atorun kuliıhl'sine kapa~ı 
~tm\~tı !'ah 'tnr (nrcahıık ma. 
hallesindeki gölde kurbağa tu· 

tan insanlardan kaçan, kendi 
·ke~dınc konuşan bir İtalyan 
serserisiydı. Tuttuğu kurbağa. 
ları domuz salamcısı Fernan· 
doya satar, parasiyle kantocu 
kızlara viski ısmarlardı. İ5te 
bu Sah•ator, Klarayı o gece 
kulübcsin<le saklamıştı. Sene. 
gallilerin kavga ettikleri yer· 
den siliıh sesleri aelmiş, fer· 
:ratlar yiiksclnıişti. KlAra ile 
Sah·ator sabaha kadar lAmba 
) akmadan oturmuşlardı. 

Kaç Senegalli, kaç Fransız, 

kaç Rum, kaç Fellah kur· 
şunlanmamıştı onun yilzilnden. 
Hele bir Ermeni oğlu vardı, 
Pastırmaciyaoın Vartan. Para 
zebil gibiydi. Tutkun mu tut
kun. Sonunda bir ·Fransız 
siyanlk kur~uniyle yuvarlanmıs 
gıtmişti. Fakat Kltıra hayatın. 
da bir tek insan .&e\·di: Kara 
Hacı. Kara Hacıyı öyle &evdi, 
öyle ıevdi ki, onun yüzünden 
din değistirdl, Hatice oldu, 
onun yüzünden tiyatroya boa 
verdi. Onun > üzUnden iyi bir 
karı olacaktı, ltıkln gilnün bı· 
rinde Kara Hacıyı da yine 
onun yUzilnden, temizlediler. 
Temiılediler amma Hatice bir 
daha Klara olmadı, tiyatronun 
semtine uğramadı, hiç kimseyi 
de sevmedi. Hiç kimseyle yat· 
madı denemez. Yattı. Fakat 
Kara Hacıyı asla unutmadı. Bu 
yanındaki Hasan siyah bıyık· 
!arı, umn siyah kirpikleri, sür· 
meli gözleriyle Kara Hacıyı 
andırır. Hns:ını yanından ayır. 
maması bundandır. Ltıkin ne
rede Kara Hacı, nerede Hasan. 
Kara llacının, cep ağızları sır. 
ma işli §alvarını savura ınu· 
ra yürümesi, duru atının tis· 
tUnde gümUş saplı kırbae;nı 
$aklatarak aeçmest otuı tane 
Hasan değer ••• 

Abla elini yüzilnU yıkam15tı, 
kalktı. 

İbriği bırakan Hasan fırla 
dı, gitti ç1Yl1"n havluyu aldı. 
geldi_ 

- Bu kömürler Ya~basan 

dan mı geliyor abla/ 
- Demin du)madın mı ne 

reden geldlğını? 
- Duymadım. 
- Kulak de:n gön deligı 

desene .. 
Havluyu Hasanın suratına 

fırlattı. Bu11iın nedense onu 
hırpalamak ıslıyordu. Hasan 
cevap vermedı. Ablanın karşı 
duvara vuran dev gölgesine 
baktı. Sonra çomeldı. ellermı 
sabunlamağa basladı. 

Abla donmilıı Hasanın tepe. 
sine dikllmiştı. 

Hasan döndü, baktı. Ablı~b 
göz göze geldi!er Haun gUl. 
dil. Abla: 

- Ne ııınttın? dedL 
- Hiç abla .. 
Hasının ellerini sabunlama 

sını bekledi. Hasan ellerlnı sa 
bunlayıp doğrulunca, abla eıt· 
ti çividen hav'ııyu aıcıı, tuttu 
Hasan çekindi. Fakat abla tam 
bir di~iydi artık. Hasan peskı· 
rl alırken kuvvetle baktı. tı:n 
bir erkek gibi. Elını yilzUnil 
kuruladı, uzattı. Abla pe~kiri 
götürdü çivisine astı. 

Hasan yatacaktı. Kepeneğlne 
giderken, abla: 

- Dur, dedi, yatma! 
Yüklükten yatağı, yorganı, 

~:astığı indirdi. Güzelce serdi 
Ortlileri filan yaydı. Sonra sn 
yundu. Saçlarını bir kıdın gi 
bi açıp döktll, dekolt~ bir ge. 
celik giydi. Hasını arıuvl;-ı 
baktı. Davet eden bir kadın 
bakı fi. 

Hasan: 
- Teneke ·l ocağa oturtayım 

mı:ı diye ıordu. 
Abla: 
- Sen dur ... 
Dedi. Gusülhaneye rectl. Sa 

bıuız. aceleci elh!rle gazoca 
ıtını yakıp, gu tenekesini oturt· 
tu. 

Dışarıda fırtını çıkm19tı Acı 
rüzgAr kendini yerden yere ça 
lıyor. tahtı ~açıklar 6tüvorrl•ı 

Ablanın kalın bilııkli knr• 
man eli rafa. uzandı, Umba' 
kıstı. 

Efendiliği bir türlü 
Alamıyorum .. 

Sultan İkıncı Mahmut zama
nında on yıldan faz.la ni-

Osman Efendilik \•ar k:, onu 
bir tUrlu alamıyorum. 

Sultan Mehmet 
Benim, fakat ... 

patih Sultan Mehmet. 8 la 
yıs 1453 de cuma nama 

zını eda etmek tızere parlak 
bir alayla Aya ofyaya gıderken 
yanındıı uzun. beyaz sakalı \e 
nQranl yUıU ıle Ak Şemsettin 
de bulunuyordu O tarihlerde 
Sultan fklncl lehmet henilz 
lirmi ikı, )•lrml üç yaşlarında 
bir gençti. Bızanslılardan 5e 
hırde kalan halk )'Ol boyuna 
dizilmı61Crdl Genç kızlar, çi
çek demellerınl padisah ı.an

nettıklerı Ak Şemsettin!' uza. 
tıyorlardı. O da elile Fatihi 
göstererek: 

şınt'ılıkta bulunmuş olan HA· 
let Efendi, o kadar çok nüfuz 
kazanmıştı ki, halk kendisine 
•Devlet KAhyası· adını tak
mı~tı. HAiet Efendı garazkAr 
bir adamdı. lrmfaallne doku
nanları, kendi~lt'e muhalefet 
edenleri affetmez. Onlara elin· 
den gelen fenalığı yapardı. Kes 
kın ıekftsını kötü işlerde kul- ı 
lanırdı. Hışmına u~rayanlar
dıın biri de kethüda Maralı Os 
men Efendi namında hıri idi 
HAiet F:fımdi, hu t:ıtı azlettlr
miş, rütbeslnı almı5, Adi iş
lerde kııllanmıs ve her türlU 
hakaretlere maruz bırakmıştı. 
Fakat bayramlaşmak üzere e· 
\·ine geldiği zaman merdi\'cn
den kar$ılar, izaz \'e ikram e
derdi. Bir gün bu iltifatların 
mlınasını merak edip soran bir 
uta: 

- Sultan l\lehmel odur, ben 
padişah değılim. 

- Evet, dt>mlşti. ben bu a. 
damı hiç sevmem Rütbesini, 
memuriyetini, her şeyini elin· 
den aldım. İstersem canını bi
le alınnı. Ama ilzerinde bir 

Diyordu. Ak Scmteltlnln bu 
he~ ecanını gören Fatih SuJ. 
tan Mehmet, ilme olıın hürmet 
'e muhabbetini bir defa daha 
go !ererek, (lçe.)ı; takdim eden 
kızlara şunları sö~lemişti: 

- Evet Fatıh Sultan Meh 
met benim. fakat o da benim 
hocamdır, siz ~ine tiçekleri O· 

na veriniz. * 
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~ Hepimizin bir iç dünyası var. İnsan rap çekmek, ümitle bekleme~, heye- men beşeri olan bu alemin, sır arla i 
canlanmak, hep bu iç dünyanın feza- dolu olan bu dünyanm şiir diliyle ifa- i • i ömrü, her gün aeğ.işen bu çeşitli duy-

• i gulann içinde geçer. Sevinmek, ısfl-
• 

UmifsjzJik: Jiepimlzin ömrü, hep bu duygular içinde 
geçer. Malık olduğumuz bir seyi'kaybedince, içimizi derin bir 
huzün kaplar. O anda, ,eride kalan bir takım değerler, biz.im 

için çok ECY ifade etmez. 
•Alphonsc de Lamartine• dcmi~ti ki: 
~asıl olur kalmasın blr iz arucumıuda? 
:"lı'asıl >·ok olur her ıey, büsbütun ııllinrrek? 
nem ek, 'cfasız zaman, o denıleri bir daha geri getirmh e( ek. 

Alphonse de Lamnrtinc: (li90 - 1869) 

inanç : Tanrıya inanmanın, insanlara doğruluk, fazilet \'e 
adalet )olunda ne büyük faydalar sal:1adığı bellidir. İnsanlık, 
daıma Ulu Tanrının Eefaat \'e mağfiretinden büyük hır kuvvet 
almışt.ır. Bakın, ·Vıllon• ne diyor: 

Cehennem ateşinden konı biıi; 
Koru biti, arı da halimize. 
Do Uar! Giirü) or unuı halinıiıi. 
Tanndan mağfiret dileyin bize. 

1'"ranı;ols Vıllon: (1413 • 14?) 

San af heyecanı: • :eu duygunun yüceliğini hilmiyen 
yoktur. Sesin, 6eklin, rengın insanlardaki tesirini hiç bir ieyle 
l>lçmck mUmkiln olmuyor. Bu, yüı yıllardanlJeri böyle gelmiş. 
insanı yükseltmiş \'C hep yükseltecek. • Vcrlaine• der ki: 

Hep musiki, biraz daha musiJ.i; 
Hnıılanan bir ey olmalı mısra, 
Deli bir gönulden kalkıp gitmeli, 
Raşka göklere, basta se\dalara.., 

Paul Verlainc (1844 - 1896) 

hürleridir. Bugünkü fantezide, tama- desini bulacaksmız. j 
.,! 

ayal kırıklı 1: Beklenenlerin, umulanların ters bır 
netıce gô termesi, çoğumuzun ömründe bu çeşit hayal kırıklık
ları, silinmez: izler bırakmıştır. Ya~ma kuvveti bö~·le anlarda, 
enikonu zayıflar. Bakın bu duygu kaJ'fısında ol\lusscto ne demiş. 

Gücüm, hayatım, nrm \ıı~a kaybettim; 
Kaybettim alt, dostlarımı, nesemi; 
Hakikati anla)'JP duyduğum an 
Çoktandır galip gelmi.ti nefretim. 

(1810 • 1857) 

Evlat sev ·si. Yavrusu olmı)•an bunu pek bilmiyor. A
ma, onu uun~·a~a getirdikten sonra büyütüp, ~·etiştirmcnin, 
sonra da ba~ına bıısabilmenin tadı pek bü) ük ... ·Cahit Kule
biı diyor ki: 

Bir nazlı iusa l>enıer 
('ocuk dedljin, 
Ev l!ıter, ~lımf'k ister, 
Öpülmek, olqanmak ister, 

Cahit Ktllebi: 0917 ....... ) 

~ 

Duraunf uk: Bu duy,u bir keder değildir. Bir üınitsiztik 
de defifdir. Bunlardan farklı, hoş bir histir. Çoğu zaman se
bebi bilinmez. Issız: deniz kenarlan, kum!'allar insanın içine 
bu duyguyu bol bol doldurur. ·Moreas• bunu ~yle anlatır: 

.. 

Hiçbir yerde ıörmediğim düşünceli deniz, 
Saracaksın beni o hafif dumanlannla; 
Nail kumlann ü~tünde ayaklanm, iz h; 
Unutacafım birdtn, ef'hri de, dünyayı da, 

Jean ~oreas: (1856 - 1910) 

Hayatın, hepimiz.ın sırtına yüklediği ağır
lık, onumuze turlu turlu çıle, mihnet ve frdakArlık ~ollan a
çar. Hayat yolu, her manasıle fırtınalar yoludur. •Rimbaud• 
der ki: 

:\leıl zamanları, çılırın çalkantılar üstünılt, 

Ko tum, hir çocuk heynl gihi ağır, geı;en k15. 
Adaların karalardan çoııilılügü günde 
l'eQ iııu bo~ ır~ine allak hullak olmımıs. 

Arthm Rimhaııd: (1854 - 1891) 

Aşk: i~mitsizliğin peşi ı.ıra gelen buluşma ve kucakla;ma ... 
llrmeıı her iı) an için, yepyeni bir hnyatııı, taptaze heyecanların 
ıııiijcle.ını ele getırir rn o •an• ııı hır lfırlu bıımr.mesi arzıı e
dilir. Tıpkı • Verlainc• in drdiğı gibi ... 

iste yemi~lı-r, çiçekler, ~aptaklaı 'r. ılallaı: 
l te kalbim, çarııınlı~ı )·alnıı ı.eııin i,·ln. 
Rırak unutaJıın hasımı taıe gıig. ünde! 
lliıla aklımda lendi son öpii5lerinin. 

Paul Vr.rlaıne. (1844 - 1896) 

Merak: Ve bir tok meseleler kAriısında, duvulan o his, 
insanın yüreğini kemirir, durur. insanı ha) 1i sarsan bu dUYi:U, 
çoğu zaman bir çefit ümitsizlik de yaratır. •Orhan Veli• nin 
dediği gibi: 

Görmek isterim 5eni de, 
Annemin kucalından 
Seyr-ttlğim insanlar (lbl, 
KüçQkliiğiimde •• 

Orhan Veli: (1914 - 1950) 

_ __ ...__,,.._ ....... - .... ,,.., __ '111•""•'"'•""·--....... _ ...... ,., .. ,. ____ __ 

okuyuculuımıu, umumi bll-
iiltrini kontrol etmeleri i

çin 20 sual soru~·oru1. Bu sual
lerin cevaplarını kendi kenclini
ze bulmıya çalışınız. Do~rn ola-

rak hulduj'.tunuı her <'C\'ap için 
beş puan kazanacaksınıı. Eğer 
yirmi sualin karşılığı olarak 
bulduğunuz sayıların tutarı 75 
ile 100 arasında ise umumi kUI 
turünü;ı: kuvvetlidir. Yekunu 45 
ile 'iO arasında i e bilginiz or
ta derecededir. 45 ten aşağı i
st bol bol kitap okumanızı tav
sıye ederiL 

1 - f,ik: 
Çürümli& mısır koçanı
dır. 
Anadoluda kızağa veri
len isimclir. 
Bir l\1ara5 tatlısıdır. 

1) - Goya: 
.C. Rir İspan~ ol rPs amıd ır. 

Çol araplıırının hir çalgı. 
sırlır. · 
Sulu kelin ılfıcıdır. 

3 - Ruli: 
Bir barsak hastalığıdır. 
Boynuzdan yapılm15 bo
rudur. 
Yalova ka} makamının 
ı;oyadıdır. 

4 - Glüten 
Ekmeğin içindeki nişas
talı maddedir. 
Kral Faruk'un son sevgi
lisidir. 
Tuz ı,:öliındeki tesislerdfr 

5 - ;\lutki: 
Rir cins kôpP.kfır. 
Rıtlisin bir ilçesidir. 
Protestan rahiplerınin 
dini adıdır. 

6 - Bizmut: 
Kuru fasulyadan çıkarı
lan bir yağdır. 
Bir Afrika kabilesidir. 
Bir madendir. 

7 - Şeyh Sadi: 
Amr camisinin ba5 ima
mıdır. 
Şeyh Saidın oğludur. 
Bir İran 5airidir. 

8 - Teramisin: 
Son zamanlarda bulunan 
hir ilaçtır. 
Turptan çıkarılan ~ekeı -
dir, 
Portekiz yerlılrrının mıl-
11 kıyafetidir. • 

1rıa 
Sultan Reşadın ı;aytı 
sıdır. 
Kocakarı soğugudur. 

10 - İowa: . dur ı 
Bii· Japon pı o{esnru 
Nar çiçeği şıırubudurİtır 
Aıncrikada hiı eyıılc 

11 - nutrak: ~ 
Argoda ıaptal• denıc 
Dikenli bir tohunıdıırdır 
Sam yelinin macarcası 

• 
12 - Por-o-prens: 

Haiti'nın merkezidir . 
Rumen asilzadesidir.drt 
Ali Hanın yarış atı 

13 - Boğaziçi meht.a~ıarı &" 
Ahdillhak Şinasınııı 
ridir. ıdı.! 
Yahya Kemalııı dİ\ 811 

l\Iaric Bel'.'in fıinıid~C· f 

14 - MrşrPhıyr: P3' ! 
Schıl dağıtılan maş(.! l 
rlır. dır f 
Kuşadıısının nıcrkeıdıdır 
Cami penceresının a 

15 - Kepler: 
Kalp 'l\lacar parasıdır· dıf 
Bır Alman kozıno~3~1~ 
Tiyatroda perde iP111 

ken adamdır. 

16 - Küfeki: 
Beyaz bir taştır. . e' 
Şeker kamışının ı;usP 
dir. 
Irakta bir aşiretıır. 

b i ·· · "'afi•-tdd 17 - .\ < ulmumın " , d r 
Abdulvehahın rakibi 

1~1 ı 
Kraliçe Nerımaııırı t ı 
nişanlısıdır. . 1sı· ~ 
Rir musiki nazarıratç ! 
dır. j 

18 - 1\lürdiım : rdJ 
Siyah gcizlu bir dıJbC 
Bir çeşit eriktir. ıdıf 
Mahkümların parota5 

19 - Florin: 
Felemenk para_:ı~ı~ , 1ıı· 
Diınyanın en bu~'\JJ; 
cıdir. 

11 
~it 

Kadın modası ~arata 
ressamdır. .~ 

l\Ob' 

20 - Fanni-Rlanker5· no' 
. . •·otılr Tra\'lata yı yazan " 

tördür. . 11çıC Olimpi)atlarrlakı ~ 
karlındır. dır l 
Bıranın P.k§imenllŞ1 

,.
(Bu sorulann öogru 

11 uıo 
!arını, bıı.ırnnku ~aırtt~ııır 

9 - Rerdt>l'arnı: he ind ı;a3 rıı~ınıta tıııla 

..-- •• ~ı~ _ku:°a5 dtse~ı~~r: .. .. =~n:ı:> ...... _::-~ 

~···················································· .. ·· : 
: : 

i ir r· rın izi' ! 
• • ! oU.: 
: Çoklı.ap Tirarrt Şirkı!Iİ i'\fuduru İhrahim Tokgozlll dtl•; 
! ma~raffannı ) a1ın ('İzdi~i hir not dr.ftPri urnır. Bu noı 11,1e : 
: terinden bir 'a~ ra. na~ıısa elmiıe grı;mi~tir. Hiç bir ~r.)' : 

: etmedl'n, oku' uruların111a a,·nen ,·rrh nn11: : : . J" : 
• J,tf ' : ..,.......,..,/: 
: ' i 1 J\;ısım 9.'>2 Bııgun yaz.ıha neme m.iracaat eden 'c 
: ış istı~en daktilo~a ısmarladığım ga-

. 
ı~ : 

• • • . 
: 2 Ka~ım 932 
: -1 Kasım 952 • : 8 Kasım 9.32 
: 10 Kasın1 9:,2 
• • • 
: 11 Ka..,ım 952 • • • • : 15 Kasım 932 
: l 6 Kasım 95:.! 
~ • • • • • : 17 Kasım 952 
• • • : 21 Kasım 952 
• • • 
: 22 Kasım 9:;2 

24 Kasım 9.32 

zoı masrafı 

Karımla bernher sıncma bılctı 
Daktılo ile bcrabC"r ti) atro biletı 
Biı.im ~enı daktilonun haftalııtı 

Karımla beraber akşam yemeği mas
rafları 

Yeni daktilo Suhcyla ile beraber pa
viyonda ) ~ptıi!ımız masraflar 
Daktilo !'uheyliınııı haftalıgı 

Daktilo Sııheyliı ıle beraber Kordon 
nıJ gazinosunda ak~am yemeği 'c 
içki 
Karımla hC'raher ınahRllcbıcıde ak· 
şam yemeği 
naktilo Sühcyllı ile beraber Boğaz 

gezintısi 

SUhcylinın lıaHalığı 
Karımla b<!raber halk matıne i sınc
ma bileli 

. 

' 1 

' 
rfJ ı 

s5 : 
' 'ıO: 

" ' .. ' 
1 

p;?: 
45 oO: 
60 : 

I 

' ' I 
I 

' . 
26 Kasım 952 Daktilo Suheyla ile herab<?r Harman· i 

Saray gazinosunda akşam emeği ve rfJ : 
ş:ımııanya masrafı 172 : 

29 Kasım 952 Sıihe lanın, tazminatla bC'rabcr son ..ı1: 
haftalıtı 25 ~ : 

"150 •,' 
30 Kasım 952 Karıma klirk manto ve broş masrafı - , 
1 Aralık 952 Karımın ı~rarilc )'azıhane odacısı rfJ i 

• :\tehnıerfe ikrıımıye 50 : 
: ~ 
: •••• ,Y -~~··············~·········~·::...·~·~·~·~~~ 
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ır 

. . . 
15 : 
oO: 
oO : 
ıj1: . . . 
60: . . . . . 
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cC: 
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CAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

S <Çapraz lıellmelerin hallcdllml5 &ekillerinl, bugünkü gazetemizin s. el sayfasında bulacaksınız( 
O/dan sagv a • ilerini muvaffakıyetle adapte et- 6 - Eski Mısırlıların güneşi; 

• miş olan bir edip (Uç kelime); Dervis nidası; Saç hastası; llu-
,11 - Jıle~rutiyet de\Tlnde çıkan 1 .saf~hal• piri Cl~i keli.m~). dala; Aile crkiınından biri. 7 

7 t ~tihat. mecmuasının kurucusu 17 - Dua nakaratı, Ayı .> U\ a- Sıkılıp utanmak; Meşhur bır 
e lahibi (üç kelıme). 2 _ BU- sı; Bir nota. 18 - Tarik; Ansı- halk şairi; Bır maden; Aşırılık 

t ~ istasyon; Toplanma \e ha-ızın; Arkasından gitme; Hafif tat ifade eden bir kelime. 8 _ Za
et tnerkezi; Aile erkıinından lılardan biri. 10 - Tutuşturduğu manın kısımlarından; Cih·cli ta

.:; Dır oJun kıiğıdı; inceyi ka- cephanelik üstünde üç yüz yeni- vır; Fıyaka; Kaynak. o - Ta\ la 
S. darı ayırmağa yarayan fey. 3 _ ç?ri ~-le birlikte hava~a u_çan ve- snyı!a:ından biri; Çeşit; En şld
ı. l \('ya sol· Ha"van tuvakfr zır (uç kelime). 20 - Bır renk; detıısı devede bulunan; Prensip 
cıa ' " , " • D . l !iı 1l'JşınarJan mütevellit gUrfil- • .,ı. ~ın f_rnnsızrası~ . emıry_o _; (arapç~!; Yokluk ifade eden Inrs 
ta 4 - •ŞairiAz:ım• um·anını ka Elektrık dırenç vahıdı kıyasısı. ça hır ontakı. ıo _ Ynramazlık
~ıs bir edip (iki kelime); 21 - Donuk; Birinci DUnya Har- tan vazgeçmek; Ressamın tepsisi; 

Azam•ın bir eseri; ŞairiAza- binde A.lmanl.ann meşhur kor- Duman lekesi; Bir nida; istika
ıı başka bir <'Seri. 5 _ Hubu-ı san ge~ısi; Bır hayvan; Pe~. f?· met isar~ti. 11 - Kımıldamaz; 

\ı.l tozu· Tanık· Bir şeyin iki na değıl. 22 - Osman Gazının Matematıkte kullanılan bir harf; 
it" r ar~sı. 6 _•İsim; Su (arap-1 Bursa·~·ı. mu~asnra eden ko.?1u- Bir ağırlık ölçüsü; D_yku (!:ırs

İtına. 7 _ Birinci Abdülha- tanı (ıkı. kdıme); Çağatay turk- ça). 12 - Hoş ve guzel; DUş-
l ıa çt'siyle ılk yazanlardan meşhur mani ar (arapça, cemi); Açıktan 

ınanı~da Ruslarla imzala~- bir iılim ve ı;;air (Uç kelime). sağlanan menfaat. 13 - Ahide; 
~).o~an bır. andlaş_m~. (U~ k~lı- 23 - Şair; Tasalı hal; Yüz çizgi- Nadir; Henınam; Bağİşlama; in
~r e • - Dır nota. llave, Tuc- !erinin ifadelendirilmc l. 24 - nıiş Carapı;a). 14 - Olmamış; 
~ı ~ası. ~ - Fenalık!a ~la- Yongası mal olan t>ey; Bir yılan; GUneş (Arapça); Kurta"rıcı; Ter
~· A mı.yan, İkan:ıetgah._ Bıtkl \'crme (arapça); Faydanın aslı. zi 51etlerinden biri. 15 - Cet; 
ı AI n~ı~ite de':ı~~c bı~ mu- 25 - Biricik filozofumuz (Qç kc- Gerekli; Bir bağ; Toprak kab. 
; e~ının r_rakatı)lc okun~~ lime). 16 _Yol (farsça); Yüksek me-I 
~ Bır bıçak 10 - •Sineklı mur· Bir besi maddesi· Ekmt'k· ı 

ı. romanının mucıı~ı <~ç Yukandan aşağıya: lik ;ın tertibi. 17 - s'ak;n; Dlr 
· ); Abdulhak IIAmldın bır siHlh· ?ılüsbet ilimlerden biri. 
i. 11 - ~ir mt'yva; M_amu;; 1 - ~esnet; . Kusatma; Bir ıs _:. Çağın; Arap harflcrlnd n 
12 ...... Bır bayvan;-llır Çın ~bze; Guney Afrıkasının Holan- hlrl; D:ıhıı ili hnlc gt'tlrme: ;r;ı.1 

l O; Bir pamuk çrşldf. 13 - ela asıllı Juılkı. 2 - Bir içecc~ klstnnda bir §chfr. 19 _ MliclJlfl 
~;ıc ·~k~amcı• dıyc me~h~r (farsça); ~s~~nbulda çı.kan .gazc- mahsulü; Safra; Satranç terim 

, t'i. (ıkı k~lime>.: Meşrut!· t~ler~en .. hırı, Hnsre~ nıdası,_ Gay lerindcn biri; Bir renk; Bılgin 
n ~oprU ü tlinde ?ldıl~lmlış rı mümk~~- 3 - GUrc5 terımle- 20 - Son harf; Hazır; Kuzey Af. 

1 bır gazeteci (ıkı kclıme). rinden hın: I>elıl!erle susturma rikasında bir bölge. 21 _ Dün-1 
...._Bir soru <'d:ıtı: Kara par- (arapça); Meylettırme Carapça); yanın en yüksek noktası· Ko\'UŞ· 
İncecik bir örgu; Su (fars- Çok iyi. 4 - Aşağılık; Gölgelik; . , ' 1 

' ' İncecik zar. 15 - Uzak (a- Cebelitarık bol(azında bir şehir. turma, ~ aptığını, Y~.P~~-dım. de-, 
~~); Nezir; Bır idare fımiri; 5 - Erkek e'·ıat: Kural; Bir çc- me. 22 -: ll~y~·an olusu:. Nısıı~ 1 
! ~n sonra gelen; Etek (fars- şit resim ced\·elı; Coğrafya te- ~:ışlangıcı, Soz, Çocuk ) e.~e~ı, 

· 16 - l\lolifrc'in bazı eser- rimlerinden biri; Katırın dayısı. Aza. 23 - Napolyonun. surgtin 
,.~-- -- edildiği ada; Su geçidi; 'Üstün a-

' kıllı; Acele (yeni kelimelerden). 
24 - Sanki (arapça); İranda Mu-

1 teassıplann başı; Tiyatroda se-r U a r 1 n yirci bölmesi. 25 - Du,·arcı tı
leUerindcn biri; Bir hayvan; Ak
dcınizde karasularımızda kütük 1 
bir ada. 

•tılı~,emWn birinci sa~ Castnda • 
~ llntan bulabilecek misiniz?• 
tııı lığı altında sorduğumuz so
ı_ 3tın doğru ce\'aplan şun-
tdır: 

1 
~ - Noel ağacı 
3 - Yılan oynatıyor 

4 - Bir Firaun 

5 - Çankayşek 
- Birleşmiş Mılletler bi-

6 nası 

....,_ Ncvyorkta hürriyet n. 
7 bidesi 
a - Uçak dizileri 

- Diınyanın en bilyük \'İn 
0 el 
ıo - Maskeli bir haydut 

.... llos Memo ressamı Al 
Capp 

~t14,emi n ~üncü sa,>lasın
-11 •nııginizi yoklayınız• tiÜhı-
1.~da sorduğumur. 20 sorunun 
~11ıkJan 51ınlardır: 

...._ Anadoluda kızağa veri-
~ len i imdir. 
a ...._ Ilır İspanyol ressamıdır. 

.... Boynuzdan yapılmış bo 

4 - Ekmekteki nl&astalı mad 
dedir. 

5 - Bıtlisin bir ilçesidir . 
6 - Bir marienrlir. 
7 - Bir İran şairidir. 
8 - Son zamanlarda bulu

nan i!Aı,;tır. 
9 - Kocakarı soğuğudur. 

10 - Amerikada bir eyalettir. 
11 - Sa~·clinin macarcıısıdır 
12 - Halti'nin tnt'rkezidir. 
13 - Abdülhak Şinıısinln e

ı:eridir. 

14 - Cami penceresinin adıdır 
15 - Bir Alman kozmogralı-

dır. 

16 - Beyaz bir taştır. 
17 - Musiki nazariyatçısıdır. 
18 - Bir cins eriktir . 
ıo - Felemenk parasıdır. 
20 - Olimpiyatlardaki uçan 

kadındır. 

* 
f lıhemlzln iitiincü ııayruın-

dııkf karlkatürfin anlattığı !i•r 
kı şudur : 
J>am üstünde kediler 
Jıma\• mırnav dediler 

Kör olası kediler 
Kaynanamı ~·cdiler. rudur. 

'~~~~!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!'!!~· 

' llnk, babam bana tahtadan bir adam htdlyc ettl. 

$İVl<'İ BİR K.4YAVA 
4rrıÇı KeM/iN()G M~Y
N~ <;İBİ T/.<'AfANIRKÇ'N, 
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'Misafirlerin teknik oyunu 

derin · bir zevk 

• 

seyirciler 
yarattı 

1 .. ugun 
üzerinde 
c11st11ı•y11lıltır bııgiiıı Fe11eı•bf1Jıçe 

ile kıı ·şılt1şıyoı· 

ııık11111 

A \-Ustur) anın Rapıd takımı . 
ılk maçmı dun ~lıthatpaşa 

gtadında, 6.000 C) ırci önünde, 
Ye fa takımımııla ) aptı. 

l\apiıl: Pflug - ' lukcl, Hap. 
1ırl - Kaffka, (,crnharıH, Go
lobil" - l\iirnr.r ı.. Riegln, 
l e laı·o dı, Jl;ın:ıpp!, Kor· 

rıcr ıı. 

\'c(a takımı ı~c. bır muddet-
1enbcı ı ak t olan Bu} uk Gar
bı ı de alarak .u en ku\-.; etlı 
k dro ıle çıktı: 

Rrıai - i\Juı,ıar.ı. Rahml -
lıhri, Tarık, Salıih:ıttin - \li, 

Galip, ı.arbls ı .. i met, Garbi 
ıı. 

ll:ıkcnı: Cahil Eı gun. 
1952 ~ılının A\Ustur)a şam

pı) onu olan Rapidin > ukarıda· 
~ı kadı osuna ı;ıren O) uncular 
dan ol miıdah Happcl otuz, 
m<'rkcz nıtıa' ın Gcrnhardt yir
nıı d<irt, solıç llanappı ~ irmi 
hır solaçık Ko. ncr 11. on do
!kuz sağıç Rıe;:lcr ıkı defa \· 
'u:shır) a mı Ilı takımında ~ rr 
almış o~unrulardır. B,ınunla 
beraber bu k:ıdıoda kalccı ağ 
lıaf '<' nırrkcz mııhacım ıhı;. 
~at kadrodan alın mı ıır. Dün 
olıç o:, ım an H .. nappının a ıl 

~ r ı ağh ftıı 
~t.ıç 14 15 dr b -.IJndı \ 'e

fanın ıkı dakıkalıK bir hakınıı· 
et ndcn onr mı:safırlcr bıı i 

llan;ıppı, d10 cri Rıc"lcr va ıta
" le agdan ıki netice iz hu· 
<'Umda bulundular. Yedinci da
kık.ıda 01 tJdan Kiiçuk Gaı bı e 
lntıkal eden 'r onun tarafın· 
dan çok guzcl ıdarc edılen \'e
ra. akını HJpid kale 1 içın 
ehlıke ) aı ttı, Fakat Hap 
rıel bır kafa \Uıu ıle b~ı tchlı· 
ke) ı uzaklaştırdı. Onuncu da
kıkada \'efalı bır oyuncunun 
ı ka ı :\Ic carosch'u \'efiı kale
~ \<' kalrci ı ıle kııı •ı kaı şı}a 
bıı aktı. Fakat Hapıdin bu !h-
1ı} at merkez muh,ıcııni bu.}uk 
b r bccerık ızl k \ aparak topu 
onune çıkan Hccai) e ptırdı. 
Bu urctle \'efa mu ı.kak hır 
s:olden kuıtuldu. 

On doıdunc ı dakik da Ha· 
nappı nın ohıçığa dcpla c ola
rak ı;uzel ıdaıe ettiği b r Ha 
pıd hucumı nda sağaçığa depliı
~e olmuş bulunan Körncr ı ın 
ıkı bır ı:utunıı Recai nıurnf· 

fakı:,ellc onlcdı. On altıncı da
dıkada çok tehlikeli bir Rapid 
hucumunda Rceai mukcmmrl 
b.r blokaJla bır gole manı ol
du. On dokuzuncu dakikada 
sağdan ge: tırılrn bir I\apid 
hucumunda Kaffka'nın şutunu 
Rccaı onlcdı. 

Yırnıı birıncı dakıka topu 
il\ ut tızgısıne kad r durcn 
Ko ner 1 topu k le omıne Ç<'· 
'ırdı, olaçı a depla e olan Ha 
nappı mudafıın yanından a ırt 
ma nefıs bır şutl.ı Rapide bır 
s:ol kazandırdı 
Yırml uçunru dakikada seri 

bır \'da kınınd Klıçük Gar
bıs rı olacıkt.ın cckt ı «ut 
ta Pflu" ter k kdldı, top 

• 

Raııid • Ve Ca maçında Yefa kaleci inin bir lmrtaı ı~ı 
za,i)edcn kale\e ircli. llu su· tında geçmekle \C bir

0

dcfa ın
ıetle \ d,1 bcı. berlıği (:l.ıdı. da Kuçük G:ırbis ~vustııl')a ka 

\ ırnıı ckııın<'i dakık:ıd:ı lc-1 için ciddi bıl' tehlıke ~ a· 
:\le caı o eh kendı hata ıle ~ • ı atmakla beuıber bır nctıcc 
kati nar.ık oyundan çıktı, ye. \ermedi. 
nne ıhtı)at O)Unculardan bın Otuz dördüncü dakikada 
geçtı. Kömcr II in -sağdan ortaladı ı 

Yirmi dokuzuncu dakikada topu flır müddcttenbcri hu· 
Bli) iık Garbısın uznktan bır cum hattında o~ nayan s:ığ mu
şu tunu Pfhıg ı;üçluklc önledı. d:ıfı Merkcl beşinci defa Vefa 

Otuz d<irclüncü dakikada s.ı~- kalesınc soktu. 
dan ı.~anappi'nı~ ola aktardıgı Kırk tlordiincu dakikada sağ 
b!r hu.~uın Hecaınln z.anı~nınd:ı dan iistüste kafa p:ıslıırile gc-
bır mudahalc ılc netıce ız kal- li~til'ilcn bir hlicuın<la sola ak-
clı Daha !azla Vıyanalıların h~ tarılan topu ~olııçık oynı) an 
kımi'ictılc "'eçen kar ılıklı.,h.lı· :\lcrkcl ) akından bil' şutla ka· 
cumlard. n ~onra Hanappı nın le) e sokarak Rapidin altıncı 
orta) :ı dcpla e ol~ı:ak sola a~- golünü de :> aptı. 
taıdığı hucun_1d:ı Korner il nın Maç bu uretle 6 • ı Vefa 3 • 

rntunu Rccaı glıç onlcd!, ~a- Je) hıne neticelendı. 
k:ıt topu tut madı, Rapıdın uç • 
mu hac nıi bıı den topa atıldılar _ l_{apıdlıler çok rahat 'e bıl-
\ c mcrkeL nnıh. cimleri ikınci ılı O) namaktalıır. Takımın > U· 

olü ;>aptı. k:mda sa) dığımız be) nelmllel 
Yarım d kıka oııı :ı ) ine Ha oy.uncuları Ye hele Hanap~ı 

nappi'nin id.ırc ettiğı akında klas. futbolcularıdır •. Topa. ha 
clenıaı ke 'i:ızı:,ctle topu n)ağı- kını~)etl~rı. ~eknık bıl.,ıl.crı C· 

na geçiren Korner ıı sıkı bır yırcılcl' uzcrınde derın bır Z~\ ~ 
utla Rapidın üçüncü golünü )aratan ~u futbol~ular ~kıncı 

~ aptı. Yanm dakika sonra da clc\Te~e ışl ~a~tezı) e dokmr.-
deHe 3 . l Vefanın nıağlübı· selerdı gollcı ını.n s:ıy_ısrnı ?" 
:>etıle sona erdi. kadar çık1arabilırlerdı. fkı~ı·l 

ikinci denenin ikinci daki· dc\'fedc \ ef:ının on be~ dakıka 
kasında Körncr ı topu a\ut çıı kadar hakim ?Y?amast da, da-
gı ine kadar suı dü \C kale ö ha . fazla Hapıd.lılcl'm".~cndıle-
nUne ortaladı. merkez muha· rın! sıknı.a.)a. luzu~ .,ormcme· 
c.mleri mukcmmel bir kafa , u ler~nden ılerı "eldı. 
ru ıle topu elle yerle tirir ::ibi • \~fanın en b~şarılı oyuncu ıı 
\'cfa kale i ağlarına taktı: Ra- Kuçuk Garbıstı. 
pıd 4 - Vefa 1. \. Bahtl,)ar 
Dôrduncü dakıkada Kôrncr il --

Macarlar 1954 
Şampiyonasına 
~: zırlanıyorlar 
\'ı,ana. 13 CA.A) - Hel•in

ki Olımpı) atlarından mcmle
kl'tlcrine büyiık bir zafer kaz:ı
narak döııınü olan ::\Iacar fut
bol takımı, :;.imdi cjc 1!!34 yı. 
lıncl:ı İs\ içrede yapılacak lllin· 
ya !ut bol şaıııpi~ oııası için Jıa. 
zırl:ınmaktadır. 

Macar ı;por ıdarrcilerinin de· 
mir perde~ i aralı,> arak lıü! 
menılekctlel'l<' sııor tema ları 
,)apnıak hususunda gö~ıerclik 
!eri arzıı. batılı mü-:ahitlcr için 
bir sürpriz tcşkıl etmiştir. 

l\lııcar futbol takımı meneje
ri Gustav Sebes, son zamanlar
da yaptıl(ı bir 'basın topl:ınlı· 
sında •Dünya futbol şamıliyon
luğunun .> apılaeağı 1!1:54 senesin 
den cwcl ecnebi milli takım
larla m:ıı;l:ır yaparak tccı Ubc· 
mizl arttırmak istiyonız. • ılc 
miştir. Beyanatta belirtildiğine 
giire, :\I:ıcar milli takımı, 19:13 
'ılı mart a) ıııda Sofyada Bııl
i:aristanla. ni-an ayıııda Bııda
peştedc A \lısturva ile. nıa~ ıs 
a.> mda nomada İtalya ile kar
şılaşacaktır. inı;ıltcre 'c Al· 
nıan:,a ile karşılaşmalar yap
mak için temaslara de\ anı edil
mektedir. 

ile Hanappı'nın fe\kal:idc b r _ 1 GÜNDÜZ G ·· ZOYLE 1 kombınezonla "clıştırdıklcri hü, ~ O ______ ,, 
cum \'efa kalesınc cıddi bir 1 ...,; 
tehlıke ,>ar trnakla beraber 1 futboı •• 
Korner 1 bundan fa)dalaııama. I znıır u 
dı. \'ırmıncı dakık:ıya kadar o-
,> ıın daha fazla, ço.k ga~rcUi oy I y . GüNDu·· z KILIÇ 
n.~ .ın \ cfanın hakınııyctı al- 1 azan. 

1 
G eçen hafta lzmlr~e iki maç ~ apan Galata.sat'ay t'akınıı) le 

beıaberdını. Rıı lznıir SC)ahatlııin değişmez. \'e adeta k:ı

lıplaşmış bır pı ogramı \ardır. Kordonda gezilir, :Fuara gicli!ıı·, 

Kadifckalt'yc çıkılır, Şükran lokantasında yemek yenir, dosta 
ahbaba hedi~ elik iiıüm incir, altınclamlası. badem kurabiye i 
:ılınır . .!\!açlardan sonra da tentürdıyot \'C ok ijen kokul:ırı 
içinde oyunlarda mlikcmmel birer İzmir hem~eri i ohluklarını 
ı~pat etmiş olan hakemlerin bol bol kulakl.ırı çınlatılır, duru
lur. Lakin bu sefer programda memnuni)et Yerici baıı dcği
şiklıkler oldu. İzmirli futbolcular çok ~ükür temiz bir futbol 
oynam:ığa he\ e lcnclıklerinden CC'La kutumuz açılmadı bile. 
Bılha :ı Altay takımı bu cihetten ,a) anı tebı ıktiı· Hakemler 
i e mcııhur \e e ki aıı'anclerinl çok <') rek hatırladılar. ilaha 
ılo_!!rusu bunu kcndılcriııe. bilhassa )an hakemlerine, onlara 
daha ~akın bulunan lıirkaç müfrit grup hatırlattı durdu Her 

. nc)'sc biz bıı scıcr İzmir futbolunu her cihetten daha efenı'li 
\'C b i bulduk da sc\indik~e sevindik. Halk da maçları çok 
güzel seyretıl'csını bildi. iyi hareketleri bitaralaııc alkısl3dı. 

1 
Arlık gUZC'j O) unu herşcye tercih etlığiııi anlatmak isterce:ıiııc 
hareket elli. Yalnız 1 men sunu söylıyeyinı ki futboku, halk 
ve hakem unsurlarıııdım gene sonuncusu pek tatminkar değil· 
di de dcgıldi ... Onlar İzınırl sevdikleri kadar futbol St'\ mi
)Orlaı dı. Bunu bizlcıe pek guz<'l anlattılar. Ancak su \ar ki 
futbolu da ~e\ ıp kaıdclerine sadık kalırlar~a muhakkak İzmir 
futbolu llerle:,ccek, böylelikle kuru bir e'.;i yerini i•c yara· 
yan bır se\•,iye bırakacaktır. Bu keıc bizleri bil butun ba5ka 
bır nezaketle kaı şıla) an İımirlllcrc bu t;I\ t) elcrı'le bulunma

.\ıu luı~.ılılar Yda'a dördüncu gollrrlni alı.)orlar 
~ kC'ndıme borç bıldım de btt satııları \ am crdını. 

............ iıılıii ............. """"' ......... llllıiıi ............ - ............. _. 

• 

Yapıacak 
ac • 

\'ı)analı futbolcular dun Ve
ra karşısında guzel bir oyun ÇI· 

kardılar. Top kontrolları ıyı, 

pa !arı d.ııma )erini buluyor. 
Bilhassa topu havalandırma· 
ıııağıı dikk:ıt cılıyorlar; hüla :ı I 
ehin )ahancıı;ı olmadığımız .\ 
nısturya futbolunu bir daha\ 
se) rrtmck fırsatını bulduk. ! 

l'ç c:ıas o)unc·usu gelmemi~: 
bulunmasına ragmen. dünkü. 
Hapid takımını, bır müddet c\" • 
\el yine ehrımize gelmiş olan: 
Rap!d kadar goz dolduı ucu bul ı 
duk. ! 

lfüafır takım b<'lli başlı üç: 
O) uncusunu neden <' getirme- ı' 
mi . Sözde "clm<'lcrı içın trl 
grof çekılıni •. Fakat biz bu üç: 
O) uncunun gelccegıni tahmin 1 
ctmi) oı uz. Zeman, I>icnst ve 1 
Prcıps'suz Rapid takımı dunkü 
guzel O) ununa rağmen hakiki: 
kıymetinin en az yüzde otuzun- ı 
dan mahrum bulunmaktadır.~ 
Org,ınizatör kluplcrin, i~imlc-1 
rini u;uı ~itikleri o~ uncuları 
"clırıııcdiklC'ı iudcn dolayı Ra
pıd takımına kJrsı n.:ısıl hır va-I 
7.ı)ct al.ıt·:ıkl:ı ını bilmiyoruz.

1 Suı a ı muhakkak ki orgaıııza
tör klüplcr de eyhdler ka- ı 
dar, Hapıd takımını ehrinıiz-

1 de c a!i kadrosu ılc .,örmek is' ı 
terlcı·di. •ı 

Ycfa takınıı, ku\\clli rakibı 
kar ısında bıraz ht'cerıkli ol- t 
•aydı. daha 1) i bir netice al:ı- ı 
bılirdi. ı 

h i netice deı·kcn, bir galibi- l 
> et 'e.} a bir berabrrlık kasdet ı 
mi)or, )alnız gol farkı aı ola- l 
bilirdi demek istiyoruz. ı 

Filh:ıkika diin \'efalıl:ır, i-: 
kinci de\ rede hayli fır.;at kaçır: 
dılıır. nirnz bPccrikli olabilse- ı 
lcrclı bu fırsatlardan bir veya ı 
iki ını golle nctıcclcndırcbılir 
leı dı. D ğer t:ıraft:ın Vefa de- ı 
Cansı da çok bozuktu. l 

lluglin Rapid karsısında Fe- l 
ncrb:ıhçeııin n:ı ıl bir nctıce a· 
lacagı kestirilemez. San • Ja. 
cıvcrtlilcrın b i bir nctıce ala· 
bilmeleri, ancak defan !arının 
başarılı bir oyun çıkarmaları 1 
ile kabildir. t 

Fcnerhahçe ılefan ı, 11apidli ı 
ınuhacımlcrin deplasmanlarını 1 
aksaksız takıp eder \'c ıy i mar
ke cdcbilir:;e, hiıcıını haltı bel 
ki bir şeyler ) apabılir. 

Ilula a, Bugiinkii Fcncrbah 
ce · Rapı el maçı ze\ kli, heye
canlı bir k:ırşılasma olacaktır. 

J'cılcras.}on kır ko~u~u 
Ankua 13 TA.) - BugUn 

:.apılan !cdcra ) on kır koşu· 
sunda aşağıdakı teknik nctıce
lcr alınmıştır: 

8 000 metre: l) Yusuf \k
ka~ a Haecttcpe) 2> Edip Öz. 
ba) ır (Hacettepe), 3) Naci Yıl 
dırım (Hacrttepc). 

5.000 Metre: 1) Lütfı Rrn· 
da (llncettepe), 2) Yusuf Er· 
del (Hacettepe), 3) \'edat Ta 
mur <Haccttepe. 

ııoı: \erirken 

Et nırni 'amııi~ onu ho) u ncluruğun acısına t ı h ammiil C' tnır.) e çalı ıJnr!.. 
11 

• 

Memlekctımızdc ilk defa , 0 nu İlll\'anını taşıyan Eddy .> unıruk a~kctsem: ı;ör~i.1 11 y. 
olarak tertıpleneıı Pan· Koparanianın ı:amatara kaç· sıl \'Urulurmuş, demcktcrı 

krc;ıs (catch) güreş karşılaş. tıklarım halk derhal anladı. dını alamadı. 1.' 

nıaları dun akşam aat 21 de Balkondan bırı şo)'le bağın- Nctıceıle Ermeni caoıP ' 
Spor \C Sergı Sara)ında ~a· yordu: nunun golip g~ldı~ı jlaıı ç~Y. 
pılmıştır. _ Yemezler oğlum ~ emcz· dı. Dıgrr ıkı çıft rın~c m''j 

hd b n kadar tccessüsünfi lcr, sıkı tut! ıı~ni rnımal uıere kapış ''°ıt 
• • . . ba la) ınca halk ~ a' aş ~ .ıı 

• tatmınc koşan lstanbullunun Ellı be~lık bır ıhtı)ar da salondan çıkma)a başlaJ111 
nlkı•ları ıırasında rın"e "ikan d k · d •-ocl ~ ., ~ a)anamı)ara ·: 1 tc .(!unlerdir de ı" 

Fran ız şampl\ onu Claude - Benı bıraksalar da br.n ) apılan meşhur Pankı cıı~ 
:'ılontourc) ılc Ermeni şampi· de ~u ~·ocugun çenesınc ıkı ı e~lrı ınııı hıkayc.si.. 

Aııl\arada yapılaıı dörtler 
ku lası fut ol ınaclı rı 

Ankara, 13 CA A ) - Lıg maç 
laı ının yapılmamasından ra~
dalanılarak 4 kulüp arasında 
bır dörtler turnu\'ası tertiplcn· 
mis Ye buı:iin 19 l\Ia)ıS stadın. 
da yapılan turnuvanın ilk kar. 
~ılaşma~ı H:ıcettcpc ile llaı p 
okulu takımları ara~ında ol· 
nıustur. 

Birıncı deue llacettepcden 
Sedat 'c ~ejdetiıı attığı ık ı 
gole kar~ı Harp okulu \'•sırın 
ayagiyle bır golle nıuka!>t•le 
ctmıs ,.e devre :? 1 Hacette· 
penin lrhinc ~ona ern ıştir 
İkinci devrede H ar.cıtepell-

ler daha hakim o' ı.;nıı•:aı ;o 

da, ıki taraf ta gol çıka~.:r.~a
mış \ 'C maç, 2 • ı Haccttepeiı. 
lerin galibiyetiyle bı•mı$1ır 

GlinUn ikinci karşı!a~masını 
Karagücü • Demirspor takım
ları yaptılar. 

~ ~ 

ettıği bu maç, güzel ol :1 :c 
bırıncı deuenin 15 ınelr' 
uncu dakıkalarında J'll ti> 
santrforu İbrahim ' 351 J, • 
2 ı:ol çıkararak dc\fC) i 
Ic~lcrine bilirdi. 1, Ikınci de' rede Dc!11 t> 

bazı fırsatlardan Istıfacl~ ~ 
nıedı i c d<' 30 uncu cJn!Jl, 
hir penaltı kazanarak l• 1 t 
ayagı ile bunu gole tah~;rıf 
Ye böylece maç 2 • l t 
cünun galibiyetiyle sonıışıısı' 
Silahlı ı..u" etler ı.ır kO c;ıl 

Ankara 13 A .\ > - ·u<'r 
kU\"\·<'tler kır koı:usu ıı~3~ 
kalaıı huglin Hl ma\'15 

munda Japılmı tır. 
?\ehcelrr ~unlardı 
1 - Ekrem Koç.ık. 
2 - Cahıt Önel 

3
1 

:-i - Hıi~eyın Topsak 
4 - İlhami Koç. 

naı>it a n lı forunıın rnıcrr~.ın hir hıiuı nıu Hakem Ceımi Ba,arı:ı ıdare 5 - ;.;azım ftli. 


