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Kira tasarısınuı 
lıashea lıüküıııleri 

~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

Meclise verilen tasartnın ylf başından 
önce kanunlaşması bekleniyor 

.lnl'•n1 A o " 

\ııkara, 20 - !tlillct '.:ılcclisi ncv'ınden obun bunların kirala. 
Ekonomi, Malı.le \C Biıtçc komis rı eski i gıbı serbest olup Mıl· 
~onlarında a)lardanbcri müz:ı- li Korunma kanunu hükümlcri
kcre konusu ola~ ~ıra kanunu I ne tabi değıldir. 
tasarısı son şcklını alarak ~lcc- 2 - Milli Korunma kanunu 
ı~s l!~YCli umu~ıı~ esine ;ı:<;lmi.~- ı hükiımlerine göre, kira tahdidi. 
ıır. J a~arının ıhtı,·a eli ığı hu- ne tabi binalardan yeni kanun 
l:ümleri hüHisa rdıyoruz: tasarıı;ının yiırürlüğe girdiği tı 

l - :n Şulıat 047 tarihinden rihte hoş olanların kiı·aları ser 
sonra inşa edilmiş olan binalar bcsı olacaktır. 
ı ter mesken, isler tıcarclhane <Devamı Sa: 5 Su: ide) 

Menderes, 
olmadığını 

D. P. nin, • • 
secımı öne alınak için kararı 

söyledi 
..;, 

seçimi tercih ettiğini 

Başbakan, Aııayasa değişiklifıiııde pa rtilerarası 
aıılaşnıaya vaı·ınayı kolaylaştıracaiuıı ifade etti 

ve normal 

Adııaıı Menderes, C.I-1.ll. yi faaliyet imi anlarından malırum bıral acal\ 

acıkladı bir olmadığını 
..> 

hare] et tarzına taraftar 

Basııı 111e11s111ılaı•ı, Başbııka ııdıııı soııra C11111JıırrfJaşka 111 ıaraf111daıı 
kabııl cılildifeı·. Biı• col~ nı eı11lekeı. 111eselcleı•i11i11 gö riişiildiiğii fJıı 

~ 

te11111sl111·~ 

r 
saı11i11ıi ve 1.:aı• şılıklı biı• aıılayış lıavası içiııde geçti . 

(,fluııııl Jlu1.abırimı.dtıı) -----------------"' 
Ankara 20 - lla~bakan Adnan ~lendeıc in 1 

ilk basın toplant1~1 bugün saat 16 da Başba
kanlıkta muhalif, ınü:,lakil ,.e mu' afık gazete 
basnıuharrirJerinin iştirakble son derecede ~a· ı 
mimi ve ahenkli bir hava j~inde yapılmıştır. 

Bakanlar Kunılıı salonundaki bu toplantıda 
Başbakan Adnan l\Iendcresten b:ıska Maliye 
Bakanı llaı;an Polatkan, hlctmclcr Bakanı Sıl
kı Ytrcalı, içı !eri Dakanı Ethem l'ılcndcres, 
Adalet Bakanı Osman :jc\ ki Çıçekdağ, 'l icaret 
Bakanı Ennr Gilreli ile Dıslşlcrl llak:ınlığı 
umumı katıbi Cc\ at Açıkalın \ e emnıyet umum 
müdur 'ekili ,.e Ankara ulİsi Kemal Aygün 
haıır bulunmuşlardır. 

Bu loplantı}a :?azelC'cilcriıı tem ikileri s:ıh 1 

olaı ak çağmlnıı~ 'c !'Crleı ine ,·ekil goııdcrc
ıııiyccekleri iplidadan tc bit cdılmişti . Da\cte 
dahil bulunan •Ulus• gazetesinin \ati~eti dik
kati çekmiştir. Bu gazete namına çağırılan pro· 
fesör Xihat Erim cla\cte te~ekkürlc beraber, 
daha C\ velden te bit edil mi 1 !eri bulundu~u 
içın ah en ı;clcmh eccğını bildirmiş \e •Ulus• 
miıessesesi namına IJa~ka bir tem ilci gönderi· 
lip gôndC'rilemiycceğini ımrrnu tur. Kendisine 
da\ctın şah ı olduğu \c gclemedigmc Ba~baka
nın üztildügü ) olunda ce\'dp 'erılmi~tir. 
Öğrendığimize gör~. ~)usun da\ctc dahil bu

lunduğu haber alınınt-a Halk Parti i umumi 
idare heyeti toplanarak da\Clm kabulunc karar 

Malatya suikasli 
esash incelenece~ 

Sanıklar1n duruşmalannın büyük mer
kezlerden birinde yapılmak üzere 

Yargıtaydan karar istenecek 
mr\'am ı sa: 

4 ~ıi: 1 de~ Dünkü bas ın toplan tısında, dini taassup ve 
j müfr it milliyetçi lik hislerini istismar gayretleri .. 
nin dışardan g eld iği hususu, hükumetle ga

zeteciler arasında tam bir kanaat 
birliği halinde belirdi 

ff ..v•I Uutı@trt"'t dırı 

~nka a 20 - Eaşbak.an d· I U mar etmemekte be aber ol-
nan lcndcresin tertıp ettı ı bu· malan r krı mukcı rer gurette 
günkü ba ın toplantısında dını ılcrı u ulmu tur. 
taa ubun polltlka~a Alet edll· ı 
me 1 me ele i de uzun konu 
mal:ıra ;>ol asmış ve bu mevzuun 
her safha ında muhalif \c müs· 
takil gazetelerle hüki'ımot ara· 
meta tam bir görii~ birliğinin 1 

hüküm sürdiiğil ınemnuni) etle 1 
görülınüştiır. 

Iliikiınıetin, )Jalatya ıııka di· 

Mapusane Çeşmesi 
Hakkında, Savunma 
Bakamnm sözleri 

\dnaıı Jlcndt·ı·c ın ilk mu· 
hinı ha ın konferansı toplana· 
uk. Uiın de :>azdığım gibi, bu 
konferansın ta ıdığı mana, hu. 
kiıınel rci lnın ıncınlekct İ)lcı i 
hakkınıl.ı ha'ın lcnısildlcrini 
tr_m ir etme inıl<'n 'c hukumctlc 
ga1ctclcr ara~ııı h leni 'c !ia· 
ıniını biı 1 hirligi ~ıgıı ı hazır. 
lama ınılan jbaı et dr.;ilılh. lliı 
kaç .ıat onı aki konrcr.ıns, :ldc. 
ta intikal dc\I ini lı:apa) arak, ne. 
tnokr:ıl paı il iklid:ırh le ideali l 
\e nıuncner \alanılaslar arasın. 
dakı ulhun hareket nokta ı ola· 
caktır, 

Şelıir Tiyatrosunda l 

ni en "cniş bir ~ekılde tahkıkten • \dnaıı Yrlı· nın, lchmet 
(tt>çireregi, biitün ipuçlarının ;ı. Yanık mü lr:ır adı:>lc \e • ta
ra tınlmasında sonuna kadar gı. Pli ane Çe mt'si• ba~lıl;ı altında 
dileceği ve ilk tahkikat hıtmek ı1eri halındc ;>azdı •ı )atılar cv
ıizcre bulunduğundan muhakeme \clcc ~' zetcınizdc ncşredılmiş 
nin bli:> ük merkezlerden hırı ne 'e son ı:unlcrde de kıtap halındo 
naklcdilmesinın 'e da\aların U· lıasılmı~tı Bu esen tctkık t:den 
mumi efk~rın 'e basının allı kası l\lıllı Sa\ unma Bakanı Se~fi 
altında "Örülmesinın mu~afık o. Kurtbek, Adnan Veli Kanık"a I>. P. ııfıı nıucadcle ılr' riııd(', 

bııtun ldrlik ahibi 'c ınuııtakil 
)reııi hadiseler 

1•kırıı Turk muncncrırrı, «le· Tiyatro İdare Heyeti Başkam Mahmut Mora/ı, 
ınokra~i he ahına (irişilrn ınu-

aızam \C ('C ur harekrti cıından «Konakta Oyun» piyesini zayıf olduğu için 
ıfc tc.klemi lcr , e a) ııi nıh içiıı. 1 • 

de rnalhcte geçen ı;cııi'j 'atan· provadan kaldtrdık, dıyor 
ela . kutlcleri~ le drmokı7tsi < cı'.· 1 İslanbul Şehir Tiyatrolarında 1 tbatro~unda ,:,ahncyc konulan 
he ı~ıl~ . ~ııl~ı ınu~lardı.' nemok· ewclki guıı Vali ,-e Belediye eserlerin is yapmadığı ileri ıni
~at lbaı tı ık1lıılabı ~ 1~r.ldık~en so~ı. Başkanı Profcsi.H· Gokay'ııı laptı-1 rU!erck rejisörün biziın seyirci 
';ı, il < cp \C il' il I ~·o,. garıp ğ t f ıJ b I' k' J b h J • ) • . • 1 ki 
bir ckilılc oowlılı~. Gına a} ni 1

0 
op antı. a . e.kıren1 . fı 1·ıı·kckr, du . ah clı nı 1dıyesını. an kama1ına · a 

• 1 ,1 .. k .. ~ ·ı , e ın esse:seııın ıstı ·ba ı ıa • ın a ıt ııınının a avnı ma ·sat a ~·a. ' maııı a uı · munc\\ crı ı e . . • . • . , 
fıırk i çi i. ı•:sıı:ıf ,e kü,lu•u ile )~~1. cntdışelere ?·o1ı abçmışdtır. \ile- pıldı~ı .. ta1~nık ın c1dılnıek.tedır. zı. '" t k k · , 11 ıle"il nı ıya ro ınc,·sını a~ın a m - ra yurur ıı · ıe o an nızanınamc anıı urma ııııımaıı o · d r 0 h 11 1• 1 "b" "t h ·· ö -ı 
tniş , e bunun birini, cligerine .u . ı· an anı;eı· ıog unun . va- ~ucı ınc~ ~rn e assıs re,ıı n .n 
tercih cim k 1 zım gelirmi gi· zıfcs~nden uzaklaşnıasıyle patlak pıycs seçımı \'e repertuar tanzı
bl, mı~y~ :n b~ııı kinısl"lcr or· ver.en harc~:t. bu d:ra do~~udan mi ile hiç bi~ alak~sı ) okt~r. Ti
la) a korkıınr bir du unıc taı 1.ı dogru~a rcJı~ur l\leınecke yı "" )atro)a teklıf edılcn pıyeslcr 
ko rlıılar u :zcmlnıle iddialar· daha gızlı hır tertiple de şimdiki e\·,cla Edebi Heyet taıafından 
tla bulıı~ılular: ıı Ucıııokıa ı bir Ede.hı lle)c.t uyelerıni hedef tut ıni:'<'lenip edebi de eri ~-ai~ cser-
lldrt mesele idir; t•hr.ıının zir· maktadır. ::>on ~!erde Dram < De\·amı Sa: 5 Su: ... de) 
\e 1 bili ahıkadar ctmcı, kaiılcsi • 

,der. lll('mlrkette kaç mune\\Cl lzmı·r D p ı·ter· 
\ r. kaç tahsil goı ıncmi 'atamlas ., • 1 1 
\;ır l\'cılcn bir :ınıc mune' \ cı i arasında 

ediyor 
bıcmnıın cdccrğiz ılh r, mih on· k 
larıa \"tılanda iP l;Hrrtıh~nıı aynac:ma "evam ka~bcdclim'!o ıf J.I 

Bıı (ikrin t.ıtlıikalı ulaı ,ık, g<'· 
ı-j fi1iı c tın iz 111cı ine t;n iz 'c. 
tllılı. ~lücadelc gunlı•ı inde J>c· 
lnokrat Partinin uınılnn dr tel..· 
ti i olan mıı ta kil 'l ıiı k ba:.ını 
ile, U.P. iktidaı ı ara ına takım 
takım ucrctli l\arakedilcr o· 
kuldu. Tiırk ınunc\' ,.rl Dem ok· 
l'llt Parti~ c bu ymden kti tu. 
l\e~ri idarenin takım takını nıe· 
'tıli.} etlerini ta ı an llnlk Par. 
ti inin gıinahları unutturuldu; 
Onun clnıfına geııis olçııılc ide· 
illi t gençler topl.ınılı. 

J\ytk hir fıı•i t ıuhıı ta ı~an 

. 
I zmir C. H. P. Başkam Şevket Adalan, cevap 

vermek üzere Demokrat/art müna
zaraya dôvet ediyor. 

lluıuıı Jluhelıtrluıl:dtn 

lınur, 20 - Önumfizdcki har
ta )apılacak D. P. ıl kongrcsı 
hazırlıkları devam etmektedir. 
Başbakan, bir çok Bakanlar ve 
~ uzc ~akın l\lıllct' ckılinin işti

rak edece i kongrenin çok ha
raı'ctlı gcçt'ceği anla$ılınaktadır. 
nu arnda D. r. le kil&tının U• 

muını eçım nıiicadelc iıır k:ıtı· 
l:ı{·ak kadrosunu meydana (,'ika 

listeler elden eV: dola makta, 
ilçelerde ~ruplar kendilerine rey 
toplamak için delegeler arasında 
propaganda yapmaktadırlar. 

D. P. teşkilAtı içinde bu dahi· 
li seçim mUcadelcsi devam cdcr-
1\en Halk Partililer de araların
da toplantılar ıertıp etmektedir· 
kr. nu toplantılard:ı .uıus~ un 
iddiaları tt•kqrlaıımnkla ,.c ıh· 
lı:ı liyadc·.\nkaradan SC'lel'ck ses 
!ere kıılak \'Crilmckt_cclır. 

J\laamaCih son D. P. Meclıs 
Grupu toplantısında C·Jl.P. nin 
rııalları hrkkında alınan karar-

' .'\.ATO giiney ,\ uupa kU\\ctltri ha komutanı Aıniıal Robert . Carnr~ <Sar.dal \t: Akdtni~ 
ba•komutanı Amiral ('arl ;\Jountbatten {~oJıla) ;\ATO kun C'tleı-ı haskomuıanı {!rnrrnl :'ılatthe\\ 

• Riılg\vay ile l'aristc bulu tukları ırada 

iltilıakı ile Tiiı-kiy~ııiıı 

NATO'ıııııı 
• • • • 

gııeu gelişti 

NATO Bakanlan Konseyine sunulan yeni strateji pla
nında müttefik kuvvetlerin bir tek kurşun harcamadan , 
Rusyanın Kafkas ordu/an ile fiilen burun buruna gelmiş 

olduk/an tebarüz ettirildi 

lacağı, bu maksatla temyiz mah· <Dc,aını Sa: 5 Sü: 4 de) 
kemesinden bir karar istenccc· •••••••••••••••••••••• ......... 
ği biJdirilmi"tir. B .. • • : 
Memleketimızde t::erilık kalın : - . ug Dil : 

tıları bulunmakla beraber, hal : : 
kımızda irtica me) li bulunmadı. : -o- : 
ğı, dini taas(ııbu ve müfrit mil· : G ı: ! 
ıiyetçilik hislerini istismar cıa) : azef e iZ : 
retlerinin hariçten geldiği, hu ; : 
gibi mecralar tasfye olunduJ?u : ! 
takdirde bünvemizrle zindelik hü : 12 • 
küm s[ırecel:i: lfıikliı;in dinsiz.lik. : s a : 
ve dini allikanın irtica demek : i 
olmadığı noktalannda hOkiımet. : __ : 
le müstakil, muhalif, muvafık ! : 
bütün gazeteciler ara ında tam : Müveniiniıdcn : 
bir kanaat birli"i hüküm sürdu : Pazar ilôvemizi : 
ğıl müş_ahede edilmi tir. J>arli· : • • • : 
!erin bu meseleyi bir parti di : ı steyını:ı : 
iplini yaparak dini taasşubu iS· .:••••••••••••••••••••·•• ••••··- · 

A. uocialıd Prtu J 

Parıs w - 'l'urkl\ cnın .\tlan· buruna gclnıış oldukları kc~ fi· j 
lik paktına iltıhakı • uzerıne Da· \eli bil has a tebaruı cttırılmiş· 
tının muştcrek 'e top)ckl'ın mıi· lır. Hıtlcriıı nnıstevli ol."duları 
dafaa ı ile ilgili mefhumların nu j anın batı sınırları boyunca 
yeni ba§lan 'e esaslı surette harekata giriştikten sonra, Al· 
gözden gcçirilıp tadı! edildiğı 'e mani ar ıçin ikinci dünya har· 
yeni bir asli ~tl'aleJi planının bınde a~·ni noktaya ula~ınak an. 
Atlantjk ınütteiiklcri tarafın. cak 200 ı!inırııcleıı Cazla kunct· 
dan kabul olunduğu bugün yet· le lıaşarılabilnıişti. ,\Jmsıılar, 
kili kaynaklardan ö renilmiştir. Kalka hır bölgesine ulaşabilmek 

Koı•e'deıı ılöııeıı yedek 

Yuk ek aşkeri nıahfıllcre ;öre i~·in doıtu~a 'e kuzc~e de ılerln. 
NATO Bakanları konseyine su· liğine dalmak 'e yayılmak zo. 
ıı ulaıı ~eni strateji planında, rııncla kıılmı,.lardı. 
müttciık kU\"\etleriıı bir tek A~rıea, bu cihetin raporda 
kurşun harcamadan Rusyanın belirtilip bcllrtılmedıği sarahat· 
Kafkas orduhıri~le fiilen burun <Devamı :o;a: 5 Sü: 3 '1P> 

Tuııııs Beyiııe 

boyuıı egtliı~iltli 
Scyid El Emin Fransızlar tarafından hazırlanan 
iki kararnameyi mühür'ledi. Fransızlar, Tunus 

Beyini ve ailesini memleketten sürmekle 
tehdit ettiler 

bıı iılrolojlnin l.ıır aralık ne. 
tııo ı.. ı:ıt l'ıırti irınılr firt•Jlhİ/ \e 
lı1tıkınrıııct~iz kıılııııı~ını, intikal 
ılr\tııır. nı.ılısııs ('~l't''İl bir h;ı,. 
la lı ı. ılh,. tcJ:ıkkı clnıt'k icabı·· 
lfrr. ı c;ı.ı ncıu·('lf'r belli oluı 
Olnıaz, hulmm('t ı ri i 'e l'arti 
lideri dnoıı :\Jrnıfrrt:s, hastalı· 
ı>ın lmkıın•l"n tr.da\ i~iıır ı:iri · 
trıl \C' 'rııi i tikamctır ı:ok ıımlt 
'erld ııılınılar ııtmıqır. l\Jrmlr 
~titr rllın" 111 !!O' ılr arasında 
llt;ılmıık trhlıkr,i hrlırrıı 'r 'I· 

racak ıl ıclınc kurıılu scçiıni içın 
nıuhtclıf gı upl:ır arasında ~eki • 
nl<'ler had bir sa.fhaya girmiş· 
tır. Paıtılıler arasında uç sene· 
r!iı dcrnm eden iç ihlillfa bir sun 
\'ermek arzusunda olanlar ekse· 
rijcti teşkıl etmektedır. Umumi 
seçımdc eski mücadeleci ruha 

lar iznıirli Halkçılan fazlı ile si- J.110 lızt•d Prw 

K"rcdeki )cdck sulıallaı·ınıız- nuyordu. Altemur Kılıç"ııı iki \'crdı •i f>e\uıcı §o)lc anlattılar: 
dan altıbl da dun saat 20 de, ya~ındaki kuçUk kızı AHe Gtll • - MC'nlleketc donmck bam
memleketimizc donm!J,şlerdir. U- ile birbirlerine sarılmaları bam- başka olu~or. Alın 16 sında Tok 

kt . ~ 1 • 
1 

•
1 

baska oldu. 
1 ça • an ınen tP~men crım ı, aı e- Korede ileri halta sa' a mıs di- lodan hareket ctt k. Daha evvel. 

llrı.ınıı S;ı: 5 su: .; ılr) 

ahıp kll\'\ctli bir kadronun te
mını pek kola' olaca"a · bcnz~ 
memeklcdır. ~ımdıdt'n bır çok 

nirlendirmi~e benzemektedir. 11 1 un us, 20 - ismen Tunus hü. 'muhurlcdığı gılıi, halen muaUAk
Ba kanı eski Bakanlardan Şev kumdan olan Seyid F.I Emin bu· ta olan diğer birçok karamame
l:ct Adalan bu"un bir i\onu-.ma gun Frano:anın on ultimatomuna 

1 

vi de ta dık edcccğıni bildırmi~
e~na ında. 1945 c k~ar Jlalk bo)un cğmic, Fransıı.kr tarafın- tir. 

Dcumı ..,a; 5 ~ıi: 5 de) dan hazırlanan iki kararnameyi <Dc\3nu ·a: 5 Su: 3 de) 

leri ile kucaklastılar. Sonra her er bc§ teimen, Erdoğan Ulus, l\orcde Tokl "' a se' kımiz içııı 
biri teker teker Gtimruk bına ı- O man Bı;ıkuçil, Nurettın Okan, bu az 1 rklrdık Zıra o !ırada 
na girerek muanelclerini l'ap. Basri De~ a, Arif Dcrebel oglu Eı e11ho rr Korn e lmı lı ' • 
tırdılar. Don<'nler arasında arka- da aılelerı tarafından kar ılandı d<'nıl b 1 r kı hrr S<'Y durdıınlJ.. 
da~ımı~ Altemur Kılıç da bulu- lar. 'J'egmcnler yurda donmcnın nıu tu 
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GON oN_Y A_z_ıs_ı _I 

B'' •• ~:~:;; !u iyell~AZA~uh alef~t~~~~.r..~·Şehirde kömürdarlığ'ı 
si partilerin 1 l de, birbirleri· devam edı· yor D T"rl• ... z Tuı• .. ya ni ortadan kat. 
k u r u l u & - r. .. • .... dırmayı iki fır-
larını ve prog ka da en i· Havaların mllsalt ıitmeslne rafmen f!!hirdeki kômtir darlıtı 
::ı~:::11:\1;:· etmeleri ve bir 'ten çok daha müstebit oları1t sabetli çare ı;aymı5lardır. devam etmekte ve lhtıyaç sahipleri bo~ knmilr depolarının 

ilfın etmiştir. Ve mesrutiyete, demokra· öniınde toplanarak cbelki komür ;:elir• dıye beklemektedirler. 
bina üzerine tabeltılarını asma· * siye has parti miınase· Zonguldak komür havza•ından yapılan kômur nakliyatı he· 
lan "Ok partili rejimin varlığı 1 i · · t' k ı.u .. U b t b ' ki k lamamı"'ı .. coğu eski ittihatçılardan iba- bet er yerıne, cemıye ı o .. n- nuz m s e ır §e e 50 u g• r. 
için klfi değıldir: onları yapat. .. ret olan muhalefetin tezi den ursan bir ölüm kalım mıi· Amasradan motorlerle yapılac;ı~ı e\'Velce bıldirilen kömür 
mık lAzımdır. Siyasi partiler fiU olmustur: Ie~utiyette halk caddesi hediye etmişlerdir. nakliyatınıı da başlanılmış d!.'tıldir. 
ancak \'c ancak hılrriyet ıklimi sonunda memleket ikiye ayrı!- Öğrendığımize gôre. Kard~şler vapuru diın saat 10 da Zongul-

kendisıni mümessilleri vasıta-
içinde, Amme hürriyetlerinin ı;ıle idare edebilir. Fakat İm· mıştır. daktan limanımıza milteverrihe;ı hareket etmi$tır. G!!mi bugün 
inkişafını ve muhaCazasını g:ı- t * limanımızda olarak ve hemen tahhyesıne başlanacaktır. 
ye edinmiş :>Ani demokratik bir paratorluğu halk ddll ltihat Her iki partı mensubu, birbi· Kardeşler ;:cmisi limanımıza :mo trın kömıir getirmektedir. 
hukuk nizamı !"inde faal olabi· ve Terakki, onu da &izli ola-
] . 1 1908 d • 'k'n . Mcn'l•ti· rak seçilen Merkezi . Umuml rine gore ikna edılecek D.. •• • f "h A k d 
ır er. C ı 1 

Cl ,,.~ heyeti, bu heyeti ise hır iki ki· bir ınsan değil, her ne bahası- un uç m 1 ar n ara vapurun ~ 
yetin ilAnın~an ~Iahmut Şev- ' fii idare etmektedir. Su halde na olursa olsun, her ~eyden is-
'ket .Paşa suıkasdıne kadar (11 istibdat vardır. iktidar yeni tifade edılerek yenilecek bır Ha"'dı"sesı' oldu Kaçakçılık 
Hazırın 1913) on ~~dar sly~sl kurulan birleşik muhalefet düşmandır. Ortaya bir Balkan 
parti kurulduğu .gorlılmüstür, partisıni c:\tahvetmek istemek- Harbi çıksa, ve bu partıliler· 
fabt bunlar naıa~ı olarak mcv- tedir•, l\Ieclisl ?ıteb'usanda den bırisi subay diğeri komu
cut olmuşlar, faalıyette bul~~!l· muhalefetin genl§lediğini gor- tan olsalar, mağlubiyet bahası· 
mamıslar, içlerinden hiç bınsl dilğil iı;in ve ııırf bu ıebeple na dahi emirlere itaat etmiye
blr :sene dahi faal ~lar.ak !~şı· Meclisi dağıtmak, kendi taraf· bileceklerdir. Nihayet bir ya
)'Bm~mış ve bir tekı bıle. ıkın- tarlanle dolduracağı yeni bir zımızda naklettiğimiz. EU ibret 
el bır .kon.gre aktedemen:ııştlr. Meclis için cKamçılı, 6opalb verici hadise memleketi ikh·e 

Part.ılerın yaşaması içın, lk· bır geçim yapmak emelindedir. bolen hrkacılığın en canlı bir 
Udar ıle muhalefet arasındaki Bu şekılde Meclisi Abdülhamit misalidir: Sene 1918 ... Ecnebi 
mu:ıasebetleri düzenlemek mec- de kapatmış n halen Sadrazam iDgali altında bulunan cenubi 
1'unyetl vardır. Demokrasi bu olan Sait PaEaya güvenml~ti. Egenin bir kasabasında iki res
düzenl bir sart olarak kab:ıl Tevfık Fıkrete gore durum, Ab. mi memur bir mezarlığın ya
eder. Demol.-ratlk devletin da· dülhamidin Birinci .Me5l'l1tiyet nından geçmektedirı,er. Birisi 
yandığı siyası ve içtimai ze- Meclıslerfni kapattığı 129~ e orada yatan dindaşlara fatiha 
min üzerinde: plebisitten far~- doğru bir istikamet ılını~tır, okumayı tektlf ediyor. Fakat 
Jı normal ı;eçımler sonunda ka= kanun diye bağıranlar kanunu diğeri şu .söıleri 116\.'e ediyor: 
zanan parti il..1ldara diğerlerı tepelemışlerdir. cBen duamı İttihattılaruı ruhu. 
muhalefete geçerler, oyn.ak ~k· Bu arada, Prens Sabahaddi- na ithaf etmiyonım• {3). 
serlyetll koalisyon ballerı mus- nin henüz Jon Türklük devre- Anadoluda mlllt bir Türk 
te~nadır. İktidar değişimlerinin &inin cTerakkiııt sUtunlarında devletinin kurulmasına az.ınet-
genktlrdiği yer dcğiştirm~ ne miidafaa ettiği tez hıtırl1nmak miı olan inkı!Apçılar işte b.u 
kadar muntazam ve fıbenklı bir tadır: lstıbdadın bir şahıstan tarz bir fırkacılığl, memleketi 
surette düzenlenirse, devlet bir .Meclise geçmesi el değiş- ikiye ayıran, umumi menfaati 
hayatında istikrar o nlsb~t~c tlrmesi, bir Abdülhamit yerine parti menfaatine feda etınc~e 
artar ve DeYlet mliessesesının bir çoğunun gelmesi demektir. kadar varan, hürrl)·ct getirdiği 
istinat ettiği mfınevl temeller Buna mukabil iktidar başya· halde hürriyeti boğan partklll· 
de zedelenmez. Su halde mc- zarı Huseyın Cahit Bey, parti- ğl reddederek işe ba~lamışlar
sele bu Ahenkli iktidar· mu~a- sinin görU~nil, İstanbul ara dır (4). 
~efet mekanizmasını l.-urab:l· seçimini muhalefet namzedi- Bu durumdur ki, mcmlckeU
mektir, aksi takdirde devletın nin kazanması dolayıslle bildir- mlzde halkın partilere karşı 
ve temellerinin buhranlarla mektedtr: c ... Bu neticl'yi ta uzun müddet gôsterdlği ldkay. 
sarsılması mUmkündür. Yakın 31 Marttan evvelki Volkan'lar di ve çeklngenli~I izah eder. 
tarihimiz b\l dramın tipik bir ve muhalefet gazetelerlle ma· İktidarın partilerin çoğalma-
sahnesi olmustur. hut Şerifin gazeteleri hazırla· ması, tesebbüslerin de yaşatıl· * yıp duruyorduD... (1) maması için ileri ııUrdUğll se-

yakın tarihimizde hürriyete Yakın tarıhimlıin korkun; bep yine aynı durumdur. th. 
müstenit bir rejim için ~e§l'ııtiyet fırkacılığı J~te bu mal edilen yakın tarihimiz, 

mücadele .Jön Tilrk• hareket· suretle 1911 • 1913 seneleri Türk milletinin, kısır parti o-
lerlle ba$1ar. 1865 hatiranmın arasında ortaya çıkmıştır: Mu· yuntarından ibaret böyle bir 
lstanbulda gWl olarak kuru· halefet iklldara geçse dahi bu fırkacılıktan nefreti ve böyle 
lan cGenç Osmanlılar Cemlye· ancak İttihat ve Terakki'nln bir durumu ortadan kaldıracak 
ti• sarıklı imparatorluktan me~- ortadan kaldınlmasile mümkı.in yeni eekillert aramayı milli 
ruti bir A\Tupaya Tanzlm_at olacaktı. Zaten Sinop Mebusu bir siyaset kaidesı olarak kuv· 
uvlyeslnden ıeçmek istemiştir. Doktor Rıza Nurun İstanbul \'etle benimsediğini gösteren 
Daha sonra, 1878 den itibaren mebusu Hüseyin Cahlde Meells canlı ~hittir. 
Avrupa ve Mısırda ta:w.uv e- sıralarında soyledlği gibi Hilr· (1) - Hüseyin Cahit: fstan-
den lklı:ıcl Jön Türk hareketi riyet ,.e iti!Af fırkası da gayri bul lnUhahı (Tanin, 30 Te rl-
de, daha kuvvetle \'O bu sefer mütecanis idi, fakat maluat nisanı 1327) 
Abdülhamit ile mUcadcle et- .çok ileriye giden• İttihat ve (2) - Dr. Rıza Kur: Bllrri 
mlş, l8i6 (]293) Kanunu Esa· Terakkiye müthiş bir ölilm yet n tuıu nasıl doğdu, na
slsi ile intihabı Meb'usan Ka· yumruğu (darbe! helAk) indir- sıl öldü! (İstanbul 133') 1• 11. 
nununun tekrar mer'lyete kon- mekll. Simdi, diyordu Doktor 3, 4> - {'ırkacılık (\'atan, 
matarını müdafaa eden herkes. Rıza Nur, cSizi devirmek için 3 • 3 • 1950). 

türlil görüs farkları nazara a- ne bulursak topladık. Siz dıi· ı-----------
lınmıyarak, Osmanlı Terakki §Ün, o gün bu fırkayı da da· r7: .. 
ve İttihat Cemiyeti tatısı al· ğıtacağııı ve il!ve ediyordu: ~o. ECZAHANELER 
tında ve geniş bir siyasi bir- ıböyle fırkalar zaten daaılma· .,. __________ _ 

Jeşme halinde toplanmı§hr. ğa mahk(lmdur• (2). * ADAL.AR - Bi!J1lkada n 
İstenilen ne idi? İstibdadın * lie)"belldı Ha!:k Eaaoeet. 

yıkılması. Nasıl yıkılacaktı? Halftsk!r Zabitan hareketi so- * BAıı:uıxöY - Balı:ırlı:Br Ea. 
Devleti idare eden kuvvetlerin nunıla iktidarı kısa bir •.• "f't'
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11 d l ı . ""' .,..z ... r11n11 ,.... '" Tanı· 
Abdlllhamldin c n en a ınma· müddet terkeden ttihat ve Te. ot1' .ta. Bebtkt• Beb~lı: l!orkn Ec:ı:. 
sile, Meclislerin açılmaslte. rakki, yeni iktldann, artık ge- * BEiOGLU - l!ul<uıh. Ctmaı 
cBlr kere EU istibdat yıkılsın_o niıı bir muhalefet kütlesi hü· .Atuon Talı:a!md•, Llmoner "' Cıluo· 
millet hAkim olacaktı \'C haki· \ iyetini kaybederek Miralay rtr; Galauda, Sallık "' z ;a Bo71r; 
miyeti ile de hürriyetine ka\ Sadık Bey etrafında mahdut eııııdı, Sark .M•rku "' K11rhıl111 ı;
caeak, hürriyetine kaVU .ısı bir zümrclenmeden ibaret kal- tııll'•~I; Xuımpaıada lhrku EC%. 

1 1 i i l h · İ nu f fiukö7dt, BıT?alı:tar P.:cz, 
ise ~ktlsadl, ~ Y~~ •. çt ma er mış olan Hilrrıye.t ve tı ..... ır * EMiNö~O - .Ankara Ecı. CI· 
türlU dertlerı kokUnden halle- kasına rağbet gostermemeslne ball ı:cs. nıunrohı ı:cı. Camlı:aııı 

diverecekti. rağmen, mevcudiyetini tehlike- tez. 
İttihat ve Terakki bQyük bir de gormiiş, Babıltl baskını ile * ıı:Yt'P - .trit B•~er ı:cmıeal. 

muhalefet kütlesi halinde mil· fiilen iktidara ıeçmls, ~lah· * F.ll'İH - E•hı•deb•ıında. ı •. 
~adeleyi kazanıp iktidara ge- mut Şevket Paşanın katlinden ma!I Hakkı :ı:eı. Xaurumrlllı: ıı:cz. Ak· 
çlnee, zafer nutuklarının ilk he sonra da, takrlhen be& ııene, urarda, Sanın Ecı. Saaıatra P.:cz. Fe· 

yeeanı geride bırakılrlığı zaman mütarekeye kadar tek parti o· ur Eeı. 

Diln şehrımizde, UÇ zenç kız 
muhtelif sebeplerden intıhara 
teşcbb!ıs etmislerdir. 

Balat Saki Dede sokak 8 nu· 
marada oturan 18 yaşındaki Se. 
nm Bırinci, ablasıyle mıinaka5a 
sonunda tentıirdiyot ıçerek ın· 
tihara teşebbüs etmiştir. 

Cerrabpaşa Yokuşçe~me so· 
kak 48 numarada oturan 16 ya
ftndakj Zebra Ün, kayın valide. 
&ine &inirlendığınden, fare z.ehi· 
ri iı;mck &uretıyle hayatına son 
vermek istemiştir. 

Laleli Hava Kurumu apart· 
manlarınıla 31/2 numarada otu· 
ran l\leliha da, bir sinir buhra· 
nı neticesinde, fazla miktarda 
uyku ilacı alarak intihara te
ocbbils etmiştir. 

Her Uç kız da hastahaneye kal 
dırılmış, tahkikata başlanmıştır. 

Onbaııyı yaraladılar 
Evvelki gece Beykoz.da bir 

nobetçi onbaşı hıinyeti meçhul 
ikl kişi tarafından yaralanmış. 
tır. 1\öbet değiştirerek kıtasına 
dbnmekte olan onbaşının yolu· 
nu kesen bu iki adam, ağır su
rr.tte, onu yaraladıktan sonra 
tabancasını da alarak firar et· 
mlşlerdir. 

Yaralı, GilmUfSU)11 askeri has 
tahanesine kaldırılmış, mtiteca· 
vlzlerln aranmasına başlanmı~· 
tır. 

Akdeniıdeki fırtına 

devam ediyor 
Karadenlzdeki fırtına sUkQnet 

bulmuftur. Fakat Akdenizdeki 
fiddetli Ke~işleme h~U devam 
etmektedir. Bu hatta seyir ha. 
llnde bulunan Güneysu vapuru 
Finlkede bannamıyarak Kara· 
göı Jımıınınıı sıi.!ınmıstır. r 

Meellsl 
Meb'usanın 

leshl 
3ıı yıl enel bugün, 21 ara-

lık 1918 de Osmanlı l\lec-
11 l l'ltehusanı Sultan \'ıhl
deltin tarafından feııhedll
mi5tl . Feshe dair olan iradel 
ı;eniJede ~u ı;atırlar \·ardır: 

Ankara vapuru kamarotların 
dın bazılarının yolculara eş~a 
vererek ıümri.ıkten ıeçirdıkleri 
ve bu e~yayı yolcuların adresine 
gıdip aldıkları Muhafaza Baş. 
miidurlugiınre haber alınmış, 
geminin geldiı!i salı aıinil akşa
mından itibaren bnı kamarot
ların evleri civarında tertibat 
aldırılmı~tır. 

Bir ıün sonra önce telsiz me
muru Mebm"t İpek, daha son· 
ra kamırot Mehmet Sarper, İb· 
rahim İnanç e~yal•riyle yaka· 
lanmı§tır. Bu hadisede tamamen 
kadın eşyası olan ipek şemsiye· 
ler, tiftik yilnden takım halin. 
de kaıak \.'e hırkalar, ipek bo· 
yun atkıları. biblolar, bebekler 
ele geçirilmiştir. Yapılan tahki· 
katta, aeminin, Çanakkale boğa. 
ıını aeçtikten ıonrı bilhassa ka· 
marotların yolculara blilQI ede· 
rek hııricten aldıkları a;iyim eş. 
yasını ıümrükten çıkarmak için 
ricada bulundukları ve hattA ıs· 
rarla yalvardıkları, ekserisi Yu. 
nanlı kadın yolcu olan vaziyeti 
,.e kanunumuru bilmiyen kimse· 
lftri hu işe karıstırdıkları tesbit 
f'dılmlsUr. Tahkikata devam edil 
mektedir. 

Meyhaneyi birbirine 

kattılar 

Kadıköyde Sötütlüçeıme cıd· 
desi 20 nyılı içkili lokantaya 
giden Xuman Baltacı ve Yıldıı 
Ezer ile d!~er bir masadı otur. 
makta olan Sıit Akyel, ~!usta· 
fa Akyel ve Mehmet Mutlu kav
gaya tutuşmuşlardır. Meyhane
deki tabaklan \'e masaları kı· 
ran kavı:ıcılar yakalanmışlar
dır. 

And i~me töreni 

Yıldııdaki birinci uçakuvar 
alayında dlln ubah. bir aylık 
eğitimlerini Jkmıl eden 480 er 
torenle and lçmi~lerdir. 

Alay komutanı Yarbay Ne
dım Ergun ve Tugay komutan 
vekilinin veciz birer konuşma. 
11nı miıteakip if'çit resmile tö
rene son verilmi§tir. 

Mensucat fiyatları 

düıüyor 

Bu l1l pamuk rekoltesinin 
fazla olması ve hUen fiatların 
Nevyork ve Londrı piyasalarına 
naz.aran 3 • 4 kuruı aıagıda bu. 
lunması sebebiyle, mensucat fi· 
atlarının dıi~eceği umulmakta
dır. 

Ye~ilkoy metcoroıoJl lslas· 
yonunun tahminlerine ıôre, 
bu~un, ıehrlmlz ve d\.'lrtn· 
da ha\'I çok bulutlu n tr•· 
Jıklı oluak yağı~h geçerek, 
tuzdrlar umumi)·etle ,u. 
nelden orta kunette ese· 
rek; hal'i 11calılığında mil· 
him bir deCltmı olmayacak· 
tır. 

Dun ıehrimiz.de hau ka
palı, l!ahahle31n aralıklı ola 
rak hafif yağıılı grçmlı. ruz· 
glrlar umumiyetle kuıt.y 
dotudan hafif olarak esmiş, 
'1Jnun ımıklı!ı azami 13.0, 
ısg1ri 8.2 &antlı:rıt olarak 
ka\ lledilml,tlr. 

Küçük haberlet 
___.....-..---------~-...-
EGE TÜTÜN PİYASASINDA 

HA.ZIBLlK 

5 Ocak 1953 tarihinde açıla· 
cak E•e Tutun piyasasının ha· 
zırlıklarına devam olunmakta· 
dır. 

Piyasa, 1952 mahsulüne tn. 
gilterenin alıcı olacağından il· 
mıtlidir. hsır da, bizden tütun 
ıthal edilmesi için lısans müsa· 
adesi verme~e başlamıştır. 

DÜ:\KÜ İHRACAT 
Dün limanımızdan muhtelif 

dıı memleketlere 2.960.414 lira. 
iık ham afyon, iç fındık. kepek, 
Buğday, yaprak tütün, pastırma 
ve yumurta gönderilmiştir. 

Bu miktarın 2.464.000 lirasını 
İlaiyaya sevkedllen buğdaylar 
te~kll etmektedir. 

İKBAL SiLEBl 
KÖMÜR ALACAK 

Dün sabah tamirden çıkan 
İkbal §ilebi, ıeyir tecrübeleri· 
nin yapılışını müteakip, onü· 
mtizdekl günlerde Zonguldak 
kömilr ha,•zasına gidecek ve kö· 
mUr nakliyatında çalıştırılacak. 
tır. 

\"U-'IURTA FİATJ,AJU 
\'ÜKSEI,h'OR 

Yumurta fiatlarındaki anor· 
mal yıikseliş piyasada dikkati 
çekmektedir. Fiatların yükseli· 
şlnde ihracatın mühim rolu ol· 
duğu ifade olunmaktadır. Hl· 
len ~chrimiıde perakende yu. 
murta fiaUarı 16 • 17 kuruş ara· 
sındarlır. 

SAf.J.JK RAKA~r:\'J:S 
TETKİKI,Jrnt 

Şehrimltdf' bulunan Sağlık \'e 
Sos,•al Yardım Rakanı Dr. Ek· 
re~ Hayri Üstiındağ dün, bera· 
berinde Vali \'e Belediye ba~ka· 
nı Ord. Prof. Fahrettin Kerim 
Gcikı.y olduğu halde htlnyeye 
l!'iderek bu civarda yapılması 
kararlaştırılan dispanserin yeri· 
nl tesbit etrnislerrlir. 

F.CZACI oırnt.u 
N,\KI,Entı,tyon 

Askeri Tıbhlyl'nln ı\ rıkarıı,·a 

n'lkli dolııyısiyJ,. BeyazittPki As. 
kerl Tıbhiye binasının Tın Fa· 
kültf'~İ Erıarı okuluna tahsisi 
kararla~mı~tır. 

Buna ııit hatırlıklar tamııınlan 
mış ve Eczıırı okulu yeni bina· 
•ırı~ ta•ınmaya ba!lamıstır. 

İlk olarak nl:utun idare im· 
mı nakll'rlllmiştir. 

Türklve KrP.di B:ınkası A. O. 
GPnel Milrlllrlüğılnrlen 

MÜESSiF KAYIP 
Bankamız İstanbul ::\ferkezi 

Müdilril 
BAV ANTOS tATROU'nun 

20.12.1952 ubahı vefat eltifinl 
teessürle bildirirız. 

ortada bir muhalefetin yine tarak kalmı§lır. * X.ADTXÖY - Jtıh!ıııı Cad. Ea· 
dıko7 l':eı. 

mevcut olduğu görUlmUştür. İttıhatçılar •Bir kere AbdUl· * CSXODAR _ lhrlm Emnt1! 
1908 - 1911 seneleri arasın- hamlt gitsin .. , diyorlardı, İtlllf- * BEYKOZ ... SARIYER _ Her 

da kurulmuş İttihat ve Terakki çılar aBir kere ittihatçılar git· rtill ııl!bı~I. 

•Esb:ıbı ıarııriyycl siyasl
)'eılen nlişi Mr.rfül Mebıısa

nın feshi iktı1~ etmiş ve 
Kıınıınıı Esıı imizin muaddtl 
)edlnrl maılde inin fıkral 
mııh ıısaM mudhinre ledel
iktızn heyeti mr.hıısenin fts
lıl hukuku ıahanemiz rumle
ııhuleıı lmlunmasına binaen 
mr.rlio;l nıeıhurun bugünden 
ltibarrn berınucibl kanun 
fe hini lrıııle eyledim. Meh
met \'ahidettln• 

TÜLBESTÇİ 

Du tahmine rağmen, mensu· 
cat fiatlarında henüz hiç bir 
değiıiklik müşahede olunmamak 
tadır. Fabrikatörler geçen yıl 

400 kuruştan pamuk milbayaa 
ettikleri halde, bu yıl ıerek Sü-
merbank ve ıerekse sair mil· 
esseseler 200 • 210 kuruıtan 

mübayaa yapmı~lardır. 

Cena7.e merasimi 22.12.1952 
pa7arfesl günli sııat 11 de' Tak· 
~im Ayatiryaıli Rıım Ortodok~ 

ı kilisesinde icra kılınacaktır. 
kar&151nda muhalefet fonksiyon sin deml~lcrdlr. BUtUn met
lınnı ifa edemedikleri iı;l:ı rutiyet fırkacılığı 1911 - 1913 
sönmüş olan çeşitli dernek \'e seneleri arasında had eekllnl 

siyasi partiler 1911 senesi ka· almı~ır. Görillen manzara fU· 
ıım a}'lllda Hürriyet ve İtilAf dur: iktidar meşru ıeçlmler 
adı altında kurulan tesekktile neticesinde kazanan partiye a· 
katılmışlar \•e Mecliste yüzU çık bir koltuk değildir. İktidar, 
a~n Azası ile, İttihat ,.e Terek ister Abdulhamlt, ister parti· 
ki gibi genlı ve gayri müteca- !erden herhangi birisi olsun, 
ni! bünyeli, doktrin farklarını zalimin 6tğındığı ve kendisini 
nazara almıyan bir siyası ha- müdafaa için tahkim ettiği, 
lfta vilcude getirmişlerdir. fethedilmesi llzım gelen bir 

Muhalefet gittlkçe kabarmış. kale acldedilmiştlr. Kalenin i· 
tır: Türk olmıyan unsurların tindeki çıkmayınca, setim 
cemiyetleri, Meclisteki grupla- yolu i§lemeylnce, milthlı bir 
rı. [ecllsl Mebusandaki MUs- tazyik yapabilecek bliyilk bir 
taklller, herhangi bir sebeple muhalefet kütlesini teşkitltlan. 
iktidara kızgın olanlar, ittihat· dırmak, 1\leclfstckl ekseriyeti 
cılan Mason olarak tanıyan almak yolundan - fiili hareket. 
hoca ıınıfının ekseriyeti, sa- terle, tehdit, baskın ve suikast. 
mim! istibdat dilflllanları, ade- lerle be!lenen yoldan • fayda· 
mi merkeziyetçiler (Prens Sa· lanmak zaruri sayıtmı~ur. Gö
bahattin taraftarlan) Hiırrlyet rtiliıyor ki Hürriyet ve İtllAf 
ve İtillfa katılmışlardır. l\lu- i:ttldara gelince İttibııt ve Te
halefet bil' ıel halini almıştır. rakJı:i muhalefette yafıyamıya
Bu geni§ kütle, korkunç ve sld. cak, İttlhat ve Terakki iktidar. 
deUI bir hücuma geçmiş, İtti- da iken Hürriyet ve İtilAfın 
~ ve Terakkiyi Abdtilhamit- muhalefet yapmasına imkAtı 

.. -~ 

:~. 

Cevabını verdi, çekildi, Açı
lan kapıdan girdiler. Kar§ıla
yan siyahi bir bacı ... GUleryilz.. 
le o da dedi ki: 

- Buyurun. efendim. Şura
ya, ıu odaya! Beyefendiye kim
ler (eldi diyeyim? 
-, Tanımazlar, bizi ... Kendi

lerini bir EeY danışmak için 
rahatsız ediyoruz. Eğer (iimdi 
vakitleri müsait değilse ba~ka 
bir giln geliriz. 

- Beyefendi kimseyi geri 
çevirmez; Eimdl görU~Ur&tinUz. 
Hanımlar Mevlitle gittiler; ev
de ben yalnızım. Hele oturu
nur, biraz nefes alınız da ... 

Oda ucuz eşya ile döşeli, fa
kat düzenli w• temizdi, • Peryal yatağında, ses etme
mde çalısarak birkaç defa 
döndil. 

O gtin girdiği ve gedıkli&I 
olduğu konağın sonradan içi 
de, dışı da boyanmış, her tara
fı tanınmayacak derecede ye
nilenmişti ... Kocasındım ken
disine \.'e ha~ta oğluna kııtan 
ıelir sayesinde! l\Telfll de bah
çeyi §ekle sokmuş, çökmesin
den korkulan sedlerle duvarla. 
rı tamir ettirmiş, yeni parmak· 
!ıklar taktırmıştı. Başkalarının 
da yardımı drıkunmuştu, elblrli 
ğiyle harabeyi mamur hale ge
tlrmislerdi. 

Bir müddet bunlan dü5ünen 
Prerues, kendi hikAyesini ken-

dl zihninde yaşamağa, yaşat
mağa devam ettl. . ,,. 

Oda kapısında tekrar goru
nen bacı arkasından gelmele
rıni işaretle anlattı. Gıcırdayan 
merdivenden çıkmağa başladı · 

lar. (Bu gıcırtı tamirden son
ra da kesilmemişti) Sofada du
ran ve camilerrlekınl andıran 
hir ayaklı saat bronşitli çocuk 
ı;oğsü gibi yumuşacık hırılrla

yarak ı;üntluzün dördünü çal
dı, Bacıya uyarak gayet sessi1, 
ayaklıırıııın ucuna basarak yU
rUrorlardı. 

Prenses, konağın bu derin 
ı;liknnctinden Ye türbelerdekinl 
andıran loş ıssızlığı iı;inde mi · 
ne,·i bir varlık, dile gelmemi5 
bir komışma sezilen sükQtun · 
dan ho•lanınıştı. Bacının usul· 
cacık actığı kapıdan zevk veri · 
el bir h:olcranla girdi, bakındı 
Koltuğa oturup kitap okuyan 

elli, elli beş ya~larında. zarif 
sivri sakallı, başı açık. saçları 

-7 
tanlı, &ıri bir fanlll pantaton 
üzerine llclvert ceket giymiş, 
beyaz ıömleğinin yakuı ilikli, 
fakat kravatsız, gayet yakışıklı 
bir ıdam geldlkl,rinl duyma
mıştı; okumasına de\'lm edi· 
yordu. 

Kısa bir nıliddet ayakta dur
dular. Bacı kapıyı gen,. usulca
rık örtııp gitti. Peryal bunu 
gormemişti :ıma his~etmlştl. 

Koltuktaki zat a7 sonra, göz
l"rini kitaptan çevirmeden, kı
mıldanmadan, ok11mığı bırak 

mamış yahut da kitaptan yük-. 
sek 6eSle hir cümle okııyormu9 
gibi yaparak ~öyle dedi: 

- Yanındaki emanetin biri
ni bana ''er; öteki sende kal
sın: ıiçUncüıfıinü de ut, ne tu
tarsa parayı fıkraya dagıt! 
Gonlilnrleki şek ve şüphe bu
lutu bir gün da~ılaeaktır: za
manı gelinre lconusuruz. O der
viş ben idim; ama ne ben 
benim. ne sen sen~in. ne sen 
bentin. Bf'n hem benim, hem 

11en sensin, hem de ben 'en. 
Hıl ! 

Tekrar kitabına dalmı5tı. 
Premes elleri titreyerek çan
tasından çıkardığı tülbentli 
- dadının da yardınııyle - açtı; 
üç taştan birini, ıöziine en par
lak görünenini sedp konsolun 
üstüne bıraktı: ôhürlerlni gene 
sarıp sarmaladı. yerine koydu. 
Geri geri, perişan halde dı~a
rıya çıktı, Bir kelime bıle ı;öy. 

leyememişti. 
Sofada du\'ara daranmadan 

duramadı. Dadı) ı hır tıt.reme 
almıştı; kesık kesik sôyleniyor
du: 

- Der\'iS o değildi: onun 
yüzU bununkine benzemiyordu: 
sesi de sakalı da başka türlü 
idi. 

Peryal, yürüy!!mez hale grlen 
dadmnı kolundan çf'ke çek!! 
merdivene doğru Arleta stiriık
lemişti. Orta sahanlıkta takatı 
kesildi, tahta tırabzanlara tu
tundu: dinlendi. Konakta çıt 

Yılbaşı gecesi 
Spor ve Sergi 
Sarayında eğlence 
Belediye gecen yıl oldu:u fi· 

bi bu yıl da Spor ve Sergi Sa· 
ra;ında yılba§ı ıectsi için el· 
lenceler tertip etmiılir. 
Halkımızın yılba~ı geresinde 

n bir masrafla eğlenebllme!ini 
temin Jçln Beledi~·e reis muavin 
!erinden Cem tzginin riyase· 
tinde teşkil eı111en eğlence bil· 
rosu komitesi faaliyete ieçmlş 
bulunmaktadır. 

T. M. T. F. nun faaliyeti 
Turkiye Milli Talebe Federas· 

yonunun İstanbul teşkilltına 
ba'lı tiç birlik \.'e on 5elm. ce
miyet başkanlarının, federasyon 
genel başkanı Ali İhsan Çelik. 
kan riyasetinde evvelki ıiln bir 
toplantı yapacağını bildirmiftlk. 

Gece ieç vakitlere kadar ııi· 
ren bu toplantıda cemiyetlere 
ıııikfımetin muhtelif yollardan 
raptığı yardımların tevhidine 
çalışılmasına ve talebe ihtıyaç· 
larının cemiyetler tarafından bi
rer rapor halinde te!bit edilme· 
sine, bunu müteakip bütün ce· 
mıyet ve birlik baıkanlarındın 
mlıteşekkil kırk beş kişılik bir 
heyetin Ba~bakan ve hukQmet 
erkAnı Jle temas etmek üzf're 
Ankarayı ıitmeslne karar veril. 
miştir. 

Bu menuda kendi te~kllltın· 
daki ihtiyaçları teshil etmek 
Uzere İstanbul üniversitesi Ta· 
lehe birligine baalı dokuz cemi· 
yet başkanı yarın akşam birlik 
ıdare heyeti ile bir toplantı ya· 
pacaktır. 

Dünyada ham madde 

fiyatları düıüyor 
Kore harbini müteakip birden 

bire fırlayan dünya ham madde 
Hatları. son zamanlarda ba~a
fağı bir seyir takip ederek, bu 
harbin çıkı~ı anındaki normal 
fiatlara avdet etmeğe baflamış· 
!ardır. 
Öğrendiğimiıe ıore kal;;ıy fi· 

atlarındaki artış ni~beti ytizde 
146 dan yüzde 50 ye, Pamuk 
yilzde 32 den yUzde ~ e, Kauçuk 
yüzde 180 den yilıde 2 Ye \'e 
kahre yüzde 13 ten yı.lzde 6 ya 
dii~müşlerdir. 

Bir eroinci 
Daha yakalandı 
Unkapanındaki otomobil ka. 

zasında olen komi&er Sıbrinln, 
kendisıni yakalamak için yola 
çıktığı eroinci Gillpaşa Bakırcı· 
nın yakalandığını bildirmiıtik. 

Giılpa6anın eroin temin etti· 
iti Pepe Osman da evvelki gece 
Tahlakaledeki Havuzlu Vatan 
otelinde yakalanmıştır. 
Osmanın yanında bir miktar 

da esrar ele geçirilmiştir. 
Pepeye eroin veren bilyük 

patronların kimler olduğu tesbit 
edilmiş vaziyettedir. 

Bu hurnstaki tahkıkata ehem· 
miye!le devam edilmektedir. 
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yoktu, bacı da kaybolmu~tu. 
Yolu kendileri buldular, an

cak sokaga çıktıkları :zaman 
Prenses aglamakta olduğunun 
farkına vardı. Önlerine ilk rast
layan Deveyokıışu'ndan dikliği· 
ne caddeye indiler; hemen Şi5-
li'ye döndüler. 

Peryal uğradığı fokun tesiri 
hafifleyince yolda \'e tek başı 
na kapandığı odasında epeyce 
şuurla muhakeme yüriltmeğe 
ba§ladı. HattA dervişe rastlayı
iının önceden hazırlanmıe bir 
plAn icabından olması ihtimali 
üz.erinde de durmadı dPğil. 
Kallaş, soy,ı?uncu şeyhler hak
kında işittikleri çoktu: çok ki
tap ve roman da okumuştu. 
Ama kulakları sayısız keramet 
menkibeleri ile de dolu idi. 

Birincilere inandığı kadar 
ikinritl'rin de me\'Cııdıyetinden 
emindi. HattA evVf'ke manya
tiıma, ispırfüma , telepati, tel
kin hakkında etüdler de yap
mamış mıydı? Tabii, fıkat gizli 

ı•l•nb>~ıt!!~Ş ll)~iktmt-
zin dunkıi . sa)uınıta firıyle 

bir manıet vudı: •Başbakan 
umumi erU.nn mumessllle
rl) le dertleşerek• 

Bununla, Ba bakanın An
kara, htıınbul, hmir \.'e Ada
nıda 'ıkın guetrlrrin ııahip 
ve haşnıuharrirlrriyle giıriı~
mek u1rre trrtiplediğl basın 
toplantm kasrledilmektrıtir. 
Arklda51mııın bu maksat

lı man•etinde kullandığı 

•rlertleıme• fozıı bana pek 
yerinde kııllanılmıı bir söz 
olarak g(ırundu. 

Diın ·a, kuruldu kunılalı. 
bir dert yınau olmaktan 
kurtulamadığı için, bu arada 
dnlrt ,.e milletimizin de ıup· 
he!lı birçok dertleri nrdır. 
Bunlar, iyi bir neticeyi' ur
dınlması gerl'lıen ha}atl dl· 
\'llardır. Biz bu dh'alan, 
anrık dC\·Jet <yani llı.fiıfar) 
ve millet (yani muhalefet. 
mi111takiller ve basın) ara-
11ndı •dertleşme• 'e bundan 
dolarak •işbirliği• ile halle
debilir, mürıbet neticeler alı
nı. 

Halbuki demokrasi rejimi
ne clrdlğimizdenbrrl ıeçlr
dllimir hayatı ıozden ıeçl
rerek olıırnk •dertleşmek• 
ten ziyade birblrlmiıi gü
cendirmek, ırür"ndirmek de
lil kırmak, kırmak d .. ğil 
yıpratmak için elıten geleni 
yaptığımıı: meyıfana çıkar. 

Tıırklye dediğimiz bıı mii
barrk urhk, ne yalnu iktl
dınn, ne yalnız muhalefetin 
ve mü~takillerln ve ne de 
yalnıı ba~ının malıdır; he
plmbln malıdır. Bu itibarla 
butun faraflann her tiırlü 
harekdlerlnıte, tenbldl .. rln
de, ltlru.lannıta lnsaf \ e iti
dal i>lçıılerinden ayrılmama
ları Jbımdır. Bu ölçuler, he· 
11'! ldeta kuıtederreıılne blr 
düziye l'lılen bırakılıru, bir 
tarafın ık deıliğinP. mutlakı 
kara, veya kara dediğine mu
hakkak ak demek yolu tntıı
lursı. bir taraf kar~ı tarafın 
do~rıı~unu mufiaka i~rI ve
ya kendi yaptığı iğrlyl her 
~eH' r;ıı:men dJğru giiEter
me&e kalkarsa, bunun için de 
yılın yanlış iddialara, prora
~andalar~. hali~ ~alan \e ır. 
liraları ha5vurursa h11nılan 
drmo°l\rasidrn beklediğimiz 
bıı ·uk fndıılar yerine, an
rak tr.lafisi c:ok güç ıararlar 
mel ılana gelir. 

De' ll't ,·e millet allesi 
içinde makul rn mantıl.i, ln
&aflı 'e mutrdil bir ·dert
leşme• nı buna dayanarak 
,·erimli tedblrlerl el ,.e b· 
birliği) le ııağlama 3 oliyte 
hılledl'miyerrgimiz hiç bir 
dha, usteslnden gelemiyece
giml1 hiç bir mu$kiıl yoktur 
u olamaz. 

Bunun lçin arkaıla&ımmn 
1mllandıgı •dPrtltşml'• sözü 
bana pek sevlnıll gelıH. 
Başbakanlı umumi efkar 

milmesslllerinln ·detrJer.me• 
ılnden hayırlı netireler doğ
masını, birçok •dert• teri
mizi ortadan kalıhrmağa ya
rayacak milli birliği daha da 
kunetlendlrnıe•lni temenni 
ederim. 

Sadun G. SAVCI 
o~· KEJ,İl\IEYLE 

Ko ·unlua ağır çekmeleri 
için kum yutturuluyonmı~ ... 

Koyunlar da bi1e yuttııru-
ıu,·or:... TATl.l~F.RT 

/Sl/IÇltl SAAT SAWll'fİIWIN 
1.N VIİK.SE K ltALITUI 

bir kuv\'etln nr olduğunu Av
rupalı alimler de kabul ediyor
lardı. Uzağa gitmeğe ne hacet? 
Evindekı Hocahanım da bu 
cinsten bir kuwete sahipti. Bir 
gün mangal başında kah\'C3ini 
pl~lrirken iki misafir hanım 
önilnde birdenbirl: 

- Ah, Osman'ım• Attan düş
tu! Ayağı özengiye takılnııf. 
gi.Jrükleniyor! 

Diye haykırmış, dü,üp bayıl
mıştı. Oğlunun baytarlık ettiği 
Adana'dan akşam üstü gelen 
tel~rafta hir at kazasında onun 
vrfat ettiği yazılıydı. Sonradan 
mektupla 'erilen tafsilat Os
man Efendinin tam anası fs
tanbul'da feryat edip bayıldığı 
dakikada attan düştüğünü an
latıyordu. 

Ya ~una ne diyecekti: Şeyh 
her biri bin lira edrn pırlanta
ları nereden bulmustu? Belli ki 
St"rvet sahibi değilrli; bulmuş 

da olsa iki hin lirayı ~una, bu
na ba~ı~layarnazdı . 

Prensesten fazlasını kopar
mak için mi bu fedak~rlığa 
katlanmı&tı? Peki, yolmak iste
diği kadının tesir altında ka
larak kendisin" ba~lanacağına 
nasıl emin olabilir"'i? Paralar 
da liste giderdi. 

Bakl'nin derinden gr.len sesi 
h.i!A kulaklarında ... sözleri de: 

<Arkası var) 
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B. Milletler 
Uçaklan Kuzey 
Koreyi bombaladı 

&. 
A 11ocfa lıd Pru• 

1 
Seoul, 20 - Birleşmiş Millet· 

1
tr B-26 tipı bombardıman uçak 
trı dün kuıcy Korcde 130 ko· 
~!inl.st nakibe kam~onunu tah
tip etmişlerdir. 

l><in gece dt!Vamlı suretle ya· 
~ll.n akınlarda guneyc doğru 
lfnetmektf" olan komUnist ik· 
~l malzemesi taşıyıın nakil \'a· 
lıtaı.ın ağır hasara uğratılmış
~?. 
Anıca Okina\rn'rlaki Uslcrin

~~n hartket eden 11 a~ır bom· 
al'dımın uçağı Kuıey Batı Ko
~dt Unhung şchr;ndeki depo-
rı harbin başmdan beri ilk de. 

~.olarak bombardıman ctml~ler 

.ı_liavanın ~ayet soğuk olmasın
~n dolayı kara harekatı hemen 
emen durmu~:tur. 
Avcı sırtları bölgesinde hara 

dr~ı dtrecesl sıfınn altında 5 
ır. 

Bir mUttefik b:ıskın kolu Pan. 
liııunjom yakınlarınd:ıki kıııl 
lteVZiıerlne şiddetli bir baskın 
taıınııslardır. 
b llıındung vadisinde tek sıra 
t •Unt1e ctpheve doğrtı ytirUmek 
ı' olan bir düşman kuvveti t;>p-

tlıluğıı muttem: topçu ateşlle n
ır ıayiata ujtratılmı.ı:tır. 

la kızıl Çinliler Noel )ortusu do 
Yl lle giriştlkkri prop:ıganda 

~~eketlerlnl şiddetlendirmişler
l ır. Düşman oparlörlerlc müceh
~t hafif uçakl:ırla cephe hallı 

!rinde propaganda y:ıvınları 
)aıınıaktadır. Geçen haftaki hava 
~Uharl'!belerındc wiıttefiklcrin 
~ u1;ak kaybctmedlklerı dUn 5 
'4: Cl hava kuV\ cU('ri karargahı 

lfınrlıın açıklanmı tır. 

1 nan ·ol r,öniillülerl 
Kort'yc ~ldceck 

4 
~it\')'ork, 20 (Nafcn) - Bura 

•ıı verilen bir h~hrrP rhre, ne 
1.ı•ra1 Franco, .ı;cinilllU İspanyol 
~~lı4Jerlnin Korede çarpı~ala
.<q nıllsaade edecektir. 

\ Yeni bir Stradivarius 

kemanı bulundu 

1 ,tleeıire (İsp:ınyol Fası). 20 
"..\.) - Elceıire civarında kA
t' Penu adlı ka~abada Stradı\'3· 
ı:ıs Yapısı bir keman httlunmıış
'<ll', '.Kıymetli kPmJn hlr s:ıatçi
~ tasamıfun1adır. nu saatçi. 
tıııanı. bir ~ lizUk 'e bir saat 
l'ııukabilinde bir marangozdan 
'!ııu§ olduğunu soylemiştir . .Ma
tlııgllza da babasından menkul 
hıriunan Stradivarius, sonradan 
~•teinin mül.lk meraklı~ı ol?n 
~; ~ostu tara.fından teşhıs ~ı'lıl
~ 11tır. Filhakıka, kemanın ıçln
t~ Unlü ustanın imıası bulundu
~ bildirilmektedir. 

YENi ISTANBUL 
----

::llECLİS SORUi.ARI 
Habip Edip - Törehan ya

ll»or: 
•Ön Umüzdeki ~Unlerde bü

~Uk bir seneyi gene arkamıza 
bırakarak yeni bir seneye gi
receğiz. Geçen zamanların 
lt.ı~nıet ölı;UsUnıl gözönilnde 
tutarak olursak samimiyete 
dayanan bu sözlerimizde biıe 
hıık verileceğini tahmin et
lllekteyiz. 

Bugün biltün memleketi ,.e 
bilhassa bil) ilk şchirlerimlıde
~ halkın muaı.zam bir yığını
nı huıursul.luk içinde bırakan 
\·e herkesi bekleten kiracı ve 
h sahibi meselesi 'ardır. Se
llelerdenberi sürıiklencn bu 
lain artık nihayetlenmesi için 
lı:anun tasarısının kcsintcşme-
61nJ, ister ev sahihi, i ter ki
racı herkesin kendi \'Bl.lyetini 
anlaması ımrureti karşısında 
buıunu\'oruz.. Bu \'e daha bu
na ben;er isler ortadn durur
ken sorular ile Meclisin çok 
Itı)·metll vakitlerini geçirmesi 
hıırbalcle bu soruyu yapanları
tıııı tarafından dıı mfinaslp 
ilirülmiyeccktir. Onun için 
hitclistekl millctvcklllt-rinin 
bizıat bir 'eçhe \'ermeleri lA
ııın geldiği fikrinde) il.• 

YENi SABAH ---------
Azhn.t OL~t \XIX 

YOU .. \RI 

l'~nl Sab:.ıh ya11yor: 
•Gecen gUnkil parti grup 

llliizakcrelerinde, bazı yolsuz
luklar hakkında prensip ka· 
tarları alınmış, tabiatlyle bu 
Jlr~nsip kararlarının tatbiki 
itin de aylar \'e a;,lar hatta 
belki seneler ltızım gelecek
Ur .. 

Politika hayatımız bu tem
Jıo ile gidilırsc saf \'C temiz 
bir eafhaya kolay kolay inti
kal edebUir mi? 

Kararlarda daha al.imli ve 

Hocanın yoğurdu 

. . . 1 

~DUNYA Türk askeri heyeti 
Yugoslavya' da 

Geçenlerde Prof, Köprülü 
Orladoğu memlekl'ti('rile 

arammlakl rlostluktan ,.e 
kurulması Ja11m lt'len kol· 
lektif f"mnlyt't birliğinden 
urnn uzun bahsl'tml~tl. ~ 

* Türk askeri hr.yeti Yu· 
go Ja,yada ıörilşmelere 
b;ı lamı lır. * Tiirki}·enin Kuıey Atlan· 
tik paktına iltihakı ile 
strateji planlarında drğl· 
ildik ~·anılmıştır. * Kuzry Knre .Rlrleşmlş 

lHlllctlt>r uçakları tara· 
tından iddt-tle bomba· 
lanını tır, * .Amerlkıda 13% kişilik 
:1'keri bir uçak dilsmli3. 
tür. ............................ 

Amerikada 
132 kişilik 
Bir uçak düştü 

AHU<'laltd t•rıu 

l\loscs Lake (Vaşington) 20 -
Dev bir askeri uçak buı;Un bu 
mevki ) akınlarında dil5up par
çalanmıştır. 

İlk haberlere göre uçak Ame
rikan hava kuvvetlerine ait Lar
son üssünden hru·cket ettiği sı
rada düşmüş ve yanmıştır. İçe
risinde ı:ı2 kisi bulunduğu bil· 
dirilmektedir. Hava gUcünün bir 
sözciisü, b:ızı kim clerin kurtul
duklarını söylemi~tir. 

Büyfik nakliye uçağı C • 124 
tipinde idi. Bu h~len serviste 
olan en büyUk askeri n:ıkliye 
uç:ığıdır. 

Düşfip yanan urakta Noel mU. 
nasebetiylc izinli olarak l'\'lcrl
ne gitmekte lan bau askeri yol
cuların bulunduğu anlaşılmakla· 
dır. C -124 tipindeki Globemas. 
wr uçaklarınıfa normal olarak 
12 kişilik bir mürctlehat bulun
maktadır. Bu tip uçaklar tam 
kçhizatlı 200 asker taşıyabil
mektedir. 

Hindistanda milletvekille 

ri parlômentoya bisiklet
le gidiyor 

Yeni Delhi, 20 (XJıfrn) - Hin 
distan tarihinrle ilk defa olarak 
parlamento liyeleri parlamento 
binasına bislklr.tle gelmeğe haş
famtşlardır. i'al'larncnto üyeltı
rin4en altı Kişi hu mabatln h l
sıklet ı;ntın almıştır. Diı!l'rlrrl
nin de ayni şeyi tatbik edecek
leri tahmin edilmektedir. 

Bir volkan indifa etti 
1\lanila, 20 (A.A.) - J\faiguin 

adasındaki Hihok mikanı ıafak 
söl;r.rken indifa <'lmi5lir. 

Filipinler istihbarat hiirosu
nun ,·erclil':i malumata göre, in
s.ınca za) iat yoktur. 

Şehir tahliye edilmiştir. 

AHoeıatıd Prt,. 

Londra 20 - Türk ve Yugoslav askeri liderleri bugün" 
Belgratıa, hir öı;Je ziyafetinde millet 'e hukômetlerinin ~erefi
ne karşılıklı kadeh kaldırmışlar 'e Sovyet Ru~yayı doğrudan 
dojtruya ismen zikretmemekle beraber, memleketlerinin sulh 
uıtrunda Ye nereden ,ııellrse ı;:ehln teca\'ilıe kar:ı savaşa hazır 
olduklarını beyan etmişlerdir. 

Belgral radyosunun buı;:iinkil bir yayımına göre Yu:oslav 
Snunma Bakan Vekili General h·an Gosnjak, Tiirk a kert he
yetinin şerefine verdi~i bu ziyaft'lte, Tlirkiye ile Yuı:oslavya 
arasındaki i~hirliı!ine herhangi bir ~eyin engel olamıyacağını 
SÖJlcmiş ve demiştir ki: 

·Hu cinsten işhirliıli muhakkak ki gerçekten sulh istiyen ve 
teravüıe karşı savaşmaya hazır olanların en samimi tasvip ve 
desteıli ile kamlanacaktır.• 

HAien Yıı;:o~lavyayı ziyatet elmrkte olan askeri Tilrk heye
tinin lirlerl General hmail Hakkı Tunahoylu verdil?l cevapta, 
Türk ve Ynı:o:lav ordularının ayni göriı~leri paJiaştıklarını 
söylemiş \'e demiştir ki: • Vukuu mümkUn müteca\ iz: hareket ve 
taarruzları münferit olaylar saymak yıınlış olur. Bır komşu 
memleketin uğrayacağı taarruz:, dl~er komşu memleketlere kar
El ela taarrul.lann yakında \.'Uku bulabileceğini belirten bir ha
reket sayılmalıdır.• 

Dışişleri Bakanı 
Köprülü yarın 
Roma'ya gidecek 

Kôşôni Viyana «Barıın 

Kongresine delege 

gönderdi 
Vaşington, 20 (T.H.A.) - İran 

mrclı~i başkanı \'e dini lider 
Auociatııl Pru• !llolla KA~ııni'nln, Vivanadıı Rus. 

Roma 20 - Türki~·e nışişleri lıır tarafından tNtip-olunan ~öz
Bakanı rrof. Fuat Köprilliiniln de •Sulh konı:reı;im,. şahsi hir 
iki günlük bir ziyaret için pa- mümrssille diğer 8 siyaset ada
zarte i günü Romaya geleceği mını giindt-rmt'si ,\merikan si
bu akşam rt'smen bildirilmlşllr. yasi çevrrlerinrle hayretle karşı-

62 yaşındaki Tilrk dt>vlrt ada- lıınmıştır . .Molla Kiışani, bu mU
mının saat 17 ye doğru trf'nle nnsehr.tlr, kon.ı:re haşkanına da 
Paristen Romaya varması bek- muvaffakiyct tı>mcnnisinde hu
lenilmektcdir. lunan bir mesaj da göndermiş-

Köprülü Türkiye ~aatile 11 t tir. 
~ıo.ğru. İtaly~ Cumhurbaşkanı Lu. Siyasi çe\'Telcr, l\Iolla Kaşant. 
ıgı. Eına~dı tarafından kabul nin bu komilnist oyununa nasıl 
edılceektır. . . .. .. 

Mfiteaklben Türkiye nışişle· kapıldığını bır turlu anlıyama. 
ri Rakanı ile De Gasperi Chigi makta ve hunun tehlikeli bir 
Sarayında bir ı:örüşmc yapacak· oyun olduğu kanaatini izhar et
larrlır. ne Gaspcri ayni 7aman· mektedirler. 

Riraz ~onra Tunus hlrl<'ş
mlş millellerden yardım is
tedi: 

Selim Sarner (Janl Türk!· 
)I') muhalir. 
\'ine ayni Tunus, Fran a· 

) ı lkıhet için müracaatta 
bulundu: 
~elim ~arncr (yani Türk!· 

)t» ~ine aJe,·hre. 
,\nl a<>ıla!!, hirkar st'nl'dir 

lçerlrle tathik ttıiğimlı 11<ııle 
fiil arasındaki ttzat politl. 
ka'1nı ı;inıdl dı~arda da tec
rühr. ediyorul. 
İnşaallah tutar. 

•:cw:T GÜRESis 

Zimmetine 100 bin 
Lira geçiren 
Memur yakalandı 

T• rk Ha adil A/a1111 

İskenderun, 20 - Bandırma 
Toprak Mahsulleri Ofisinde mu
hasebedlik yapmakta iken ıim
mctine yüı bin lira grçirerek fs-ı 
tifa eden Sadık Türker, bugün 
şrhrimiz: ıahıtası tarafından ya
kalanmıştır. 

Bu parayı sRhte çekler taıııinıi 
~url"tıl!! zimmrlin!! geçiren Sa
dık Türker, adalete teslim edil
miştir. 

Yunaniıtanda iki Bulgar 

casus idama mahküm 
oldu 

Atına, 20 (A.A.) - Kavala 
harp divanı, Yunan - nulgar hu 
dudıındaki tahkimat ve asker 
mevcudu hakkında casusluktsn 
suçlu iki Bulgar tabasını diln ida 
m::ı mahkum etmiştir. 

Suçlular Bul~ar Genel kurma 
yı hr. ahına çalıştıklarını itiraf 
dmi~ll'rdir. 

rla f tıılyıı nışişlerl Rak11nıdır. Ay. 
ni giin, Türkiyf'nin RomR biiyilk 
l'ldsi J.·aik 7.ihni Akdur, Köprü· 
Hiniin ŞC'rerine bir öğle yemeği 

P A A kuruluı::u:nu:n:--~iiiiliiıiıilllııimriismi•~ 

,·erN·ektir. 

AÇIK TEŞEKKÜR 

25 inci yıldönümünü 

kutladı 
Muamele imalat 

BASiT MUAMELE 
BiTiM iŞLERi 

B.\NK.\ ve BAN"KERLERE 
:MUAMELE 

İstanbul Kız 1.1 c~indcn mezun olanlar derneği tarafından dün saat 14.30 da Taksim Beleılt
Je gazinosunda bir ('ay lerilml,tir. Bu çayda, .Kız Lisesinden mezun olanlar büyük bir dnetll 
kıitlesi haıır bulunmu tur. Rcıimde, lisenin merunlanndan bir grup dü.nl.u çayda ıöriilüyorM 

1 

İl.mirde Ula§lırma okulunda 4 ~ asf~uba)·a dün saat 15.30 da törenle diplomalan ltrilml&tlr. 
Re imde diploma alan astsubaylar görül il~ or. 

Anayasanın tadil 
Tasarısı 
Son şeklini aldı 

Japonyada işçiler Kenyada, Kraliçe 

grev yapıyor Eliıabeth'in bekçilerinclen 
ToJ...·yo. 20 (A.P.) - Japonya. biri öldu"ru"ldu" 

daki İnı:illz: ü~lerinde çalısan 13 
bin karlar Japon l~ç! per•11mbe Nairobi, 20 (A.A.) _ Yerll
gt!~e yarısından itibaren 72 saat ler, Kraliçe İkinci Eliıabt>th'iıı 
sOreeek bi~ greve baclamışlar- bu gene başlarında esi ilt' birlilc
dır. Bu yüzden Kure, Tokyo va 
fvakunideki İngiliz: üslerinde in- ti'! çıkmış olduğu seyahat C.!Dl.• 

Ankara. 20 - Fuat KôprülU •aat. tamirat \ e nakliye sen·is- sındı ikamet ettiği köşkttn iki 

Beni bir ahbey şefkatile te
davi eden ve yaptııtı muvaffaki· 
yetll böbrek ameliyatı ile çok 
ima bir zamanda iyi eden muh· 
terrm hocam üroloğ operatör 
Doçent 

PAA kuruluşunun yirmi be~in
ci yılını rllin akşam Parkotel'de 
verilen bir kokteyl partide kut
lamıştır. Toplantıda, Ortadoğu 

\e Asya direktörıl Norrnan 
Blakc da bulunmustur. ~eşeli 
bir hava !cinde gecen bu kokteyl 
partide bir de renkli fılm ~Ös· 
!erilerek :PAA şirketinin hirhi· 
rine ba~ladığı dilnya şehirleri
nin özellikleri tanıtılmı~tır. 

DEFTERLERi 
az: ve çok yapraklı, cildll, 

cildsiz hazırlanmıştır. 

\e 203 arkadası ile 1 mir Millet teri durmuştur. buçuk kilometre mesafede 1ı:ıs•ır 

1 
\•ekili Zühtü Hilmi Velıbeie ve 

Bu leleri kısmen tedvir için dıklan iki Afrikdı bekçiden bi
uıs arkadıı§ının TeşkılAtı Esası. 

J>R. f:İYAS KORKUT'a 
ve kıymetli asistanı Muıarrer Be 
ye, anestezi t Dr. Simon Rat
maı'a, Giimüşsuyu cerrahi kli
ni~i müdiresi Dr. Nadye Doğ
rıısöyler'e, Dr. KAmran Kanıka· 
yıı'ya, Dr. Güzin Altay'a \'e kli· 
niğin çalışkan hemşire ve per
soneline, benim ve aile efradım 
namına minnet ve şükranlarımı 
arzederim. Dr. l\foris Kori 

INKILAP KiTABEVi 
1 t. nkara Caddr~ı No. 15~ 

.. ~--
•• ~I~ 'f .. ,\ ~· .. 

•• v t 

K ld 
,
1 

lnglliz ve Camia askerleri çalış- rinl yakalayıp başını kesmi$ler-
yc anununun yen en mer ye. d 

tırılmaktaôır. Japon işçileri üc- ~r. Di~er bekti kaçmaya muvaf 
te konulmasına dair olan ve mev retlerlne zam istemektedırler. fak olmu~tur. 
cut Anayasanın kaldırılmasını 1 -------------------
t:ılep eden kanun teklifleri hlee ~ ~::":'"-------------ı 

liste mliz:akereleri &1rasında A· ''ti&li 
nayasa komisyonuna tekrar ha · 

\'ale edildiği hatırlardadır. Ko
misyon tasarıdaki son tadilleri 

de yaptıktan sonra tısanyı lllec 

lis heyeti umumlyesine se\'ketmis 
bulunmaktadır. 

Randevu e\·inden haraç alan bir komiser fe\'kif edildi 

.. ~J· ~ 
·· · ~-""1' .. ~ • • .., ........... 71'1. 

--~,, - ..,~ ... 
(Gazeteler) 

• 

•KOMSER VE ÖTESİ• (Teni lıtaııbvl) 

daha seri olmak tiarttır. Yoksa 
hep prensip kararları alır du. 
ruruz. Fakat devranın akı&ı da 
seyrini takip eder durur ... • 

CUMHURiYET 

SEÇİMi.ER \'F.~İLE~ECEK 
l\tl? 

D. Fel<'k ~azıyor: 

•Bana sorarsanız Başbakan 
ve hir kısım arkadasları se· 
çimlerin yenilrnmesini iste
mekte ve bunu temin için 
grup icınde çalışmaktadırlar. 
L!kin grupta henUz bu kararı 
alabilecek kadar telkin yapılı· 
mamıştır. Rasbakanın yeni se· 
çimden gayesi. onUmütdeki in· 
tihapta çoğunluğu 'e iktidarı 
muhafaza etmek olduğunda 

suphe yoktur. 953 ilkbaharın
da çok müsait olacağı düştlnli
len eartların 954 te de\'am 
edece~ini kimse kestiremez. 
Bir kölll mahsul 5enesl, her 
taracta korkulan iktısadi buh
ran, 7.iraat Bankası borçları
nın kıiylilden aranması, Ame
rikan yarrlımının kesilmr.~i. 
muhalefetin kl'nrline çekidil
Zf"n verıp teşkirntıRnmıısı sılhl 
~ebr.plt'r o tarihteki seçimleri 
tehlikeye dii~ürchillr. Halhıtkl 
dort, beş ay !ionra yapılacak 
~eçimlcrde bu tehlike yoktur. 
Onun için seçimleri yenilemek 
akı il ıca hir iştir. Ben de Ad
nan Menderesin yerinde ,.e 

onun dUsuncesinde olsam bôy

le hareket ederim.• 

·puao ... 

MUVAFFAKİYETİN SIRRIDIR 1. 

... Balo ve Toplantıların blrbl· 

rinl takip ettiği şu glinlerde, 
tertemiz bir cildin, her tarafı 

ı•ıldayen şeffaf bir tenin si· 
hirll bir cazibesi vardır. Bu 

hususta PURO sizler için en 
bUyUk yardımcıdır. Gençlik ve 
Cazibe Sabunu Veni Puro, cilt 

güzelli{ll için bllhassa imal 
edilmiştir ... 

BOL KOPOKLO • NEFiS KOKULU 

. YENİ PURO 
• didin nır.!lmotını tıka· 

) on kır H! ahnncı 

ınn.Jdeleri temizler. 
e ,j, ilce 'c ei)l\h heoek· 

lcrio teoekknlüue mı· 
ni olur. 

eıcııiniıi lıe icr. kadıfe 
ı::ılıi uııııı~ıık, çıçek 
ı;ı l ı'i t uze 'npar. 

\'OG Uzun bir tecrübe ve tek
niğin bir ınahsulildür. 60 ince· 
lik elastikiyet ve tel kaçırma· 
mak bakımından VOG çorapları 
bir &aheserdir. 

AKLINA 
GELSE DE 

C. K. M. 
Krovatlar1ndon 

Hediye Etse 1 
Galııtasarav: 'il. 261. 

-.- 1 

Dağlar çiçek açar, Veysel dert açar 

Derdine düıdüğüm yar benden kaçar 
Gerçek atık olan kendinden geçer 

Derdini aleme yayar iniler. 

diye feryat eden ıamanımuın en değerli halk şairi ASIK VEYSEL'in aşk ''e utıraıı dolu haratı 

KARA LIK DUNYA 
fılm! çok yakında sayın halkımıta takdim edılecektir. 

- -~- . - ·- . . - - . -- -- - , .. . 

I 
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Anlatan: NACiYE ENVER PAŞA Yazan: REZZAN A~ E. YALMAN 

Toplantıda • l\k5am• gazctP ın- kanları da rakamlara dayanarak memleket işleri hakk111da uzak· Anou lı - TEL. 4!?1S7. •ut ıo da - ı •küdar ll u - Sr· 
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mcttın Sadak. ~nuııp• gazetesin mışlanlır. leri diizeltmişlcrdır. llıışbnkan 11 1,. , 0 ~0 . 1 , 
drn Falıh Hıfkı Ala~. gazetenuz- Saat 18 rlc bilme i dıişünulcıı ı\dnan .:\lenılcrcs \e hiikünıct ı «tl•rl ::ı dt, ı•aıar ııa 
dC'n \hmct Emııı Yıılmıın, • Yeııı toplantı alcikaııın çokluğu dola- erkanı da toplantı.ı-a ıJ:ıır lıüyıık ı n• ı H ,.1° da. llram'da l'a.arteaı, 
S ıhah tan Safa Kılıı;lıo~lu, 111\lıl )lsıle saat 10,30 a kadar surmüş bir rncmnunıyet go tererck hu· h.o "d d• Sılı tem.sıı roktur. 
1ıH'l l n \h Nacı Karacan. tur. nun de\amının memleket islerı * <ıt.ıırn ı IYA ı Rr u E.lll~ö.:; ü 
·Cumhurı)Ct ten ernt Fehmi Bundan gonra Çanka)a~a gi· !çin çok h:nırlı olıw:ığı kana ıti- noı.Cl.IÜ - \.E'.ra:n l'aıan .. ~)ft 

1 mir~ Topta ı ,, akları oaat H le
• yııp llcrAı il ftcnlarda keıı<ll in 

~' nd~ """~ il! d• 
'l: u:.ıs - ıı. k u ı i lletı..ı. 

Her $ehzade'nin ıooo 
altın maaşı vardı 

n kili '-' cnı 1 taııbul d"n "1 d'l C h ba c. C ı · l J' • h t · 1 d B b k n.h~m l'rr · 1 • nt~sı. l'a •• ''0 :: 1 
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ermı, Son J'o ta d. n Sclım yar gazctceılcri kabul cderei< l\lendcrcs, gelecek toıılantı)ı bır 1 x( ı.;t" s rn:sı, _ ıı:s Hf 
Ha,.,ıp J'nırç Son Telgraf tan s:ıat 21 c kadar kcndılcrılc amı :ıy sonr )a bırakmı,ar:ık gele ~K 'l"All:\\I ~r. _ hun A 
ı:thC'ın izzet Bcnıcc. • Vakıt• len mi ha bıh:ıllcrde hııltınmu tur. C•''- a) uı on bcşuıdc ) .ıpılma ı , hr ı.;arıa ba-Jın ha • h•r 
Asım U , Son llal\ıkoı dan Hak- R.ı kabulde de nıuhtclıf mcmle- ve bunun ıleı;amlı bır halde ol- =~ e • ı ı 1, ı.:u a •• ı•a ar Ma 

kı Tarık l 1 tanbul Ekspres ket mc clelcri ı;oru6ulmüş \C m.!....!......arzus~ıf~~tnııştır._ ı • J • d~ 
ten Mılh:ıt l'crın; llcr~un• den * aı ~ı;; ili . Ml A uu:ıı KAll \· 
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l<'rınden : ·Za(er den l\lumtaz '·; "· tıo:un oıaı ne 16, ıw• zı d' ,_Y_E_N_l _N_Eş_R_iY_A_T_ 
Fa ık .Fenık, .Hılr c • len Ca\ıt * l t:sı ><tı; - F.l 'l"T.\.:S Ali\· 

Oral; iz.mır ı;:ızetclcrındeıı: .ne- ıı \ ı - \ ~ ı .\• ı it lırıl - ı.ı ı, * ll'ar trn ı h l'ahrı ın•ı ı 
mokrat lzmtr• den Adnan l>o- g·ıttı·kçe artıyor '9lfi~ Durun )latıne 1' PCe ~ı d! ellıf \il lııaı t.rdo ••I hır l<tap 

' l ...: k l * l'l:... •.sr \ _ Jülull lmı lı•· 1H1111 ır. ( \latıırkı \ın•ıırkn 'encı, '\ cnı ,., sıı c aıı .,,.e, e .... 
1 1 J trı <!perd ttın11 Jerl. Sara,r'cla. 'l EJ, llılgln hıızıı bu uıımıı ıırc ır. 

·Hurmct b:ışmuııarriıı sc- Ekonomi ve Ticaret Bakanı bu memlekete olan 
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-ı 
riat Sını:ıH bu basın 1oı>lantısını ·----------
son derece ho nullukla .karşı- ihracatımıztn son dokuz ay içinde 12 milyon SİNEMALAR 
J:ıdı ını \e ha.arılar dılcdiğini /' k /d' · · / d' 
bıldırmcklC' ber,ıbcr, SC)ahallcn ıraya yÜ Se iğini SÖY e I 
henuz donchı~unu \C ~ oı gun ol- ı dolu A " •• 

* Al.KAZ\R - Rt la'lın l.11rl 
<;nar no ıero - 1 ur~çr) 

• uını ••""ııı ın '" t t 
bu ınan bu 

• )e C'der 

dıığıınu ıleıı ~urcrek selemı}c- Ankara. 20 'ııgo la\) aya alakalı tıcarel nrnhıtı ile )apılan * n - .Anlaa 'far an < D La 
ce mı bıldırmı lı. gıtmrk uz.ere bu ak nmki c .. s. temaslar netıccsındc bu miıba· 1 ıır) 

* ('n 1 
Yffl lfV. f k r .-~ unaL ı:a ol• 1 

•&> sını ro rn rr<le ol n t ran u aır 

J:lnard A •rırm ıır na \:onn Ü uın I• 
Huuruttt n Rn ı.-. oı.-ıay Rıfat, ll 
Jllı f'.eTdtl Sab•hatl n Y.nıpnıt!u, 

J r;ırıııi •(·tin ilaııınılan lıir ı;cııc ... cmra bahasının \eratı uzerine aylarca 
nıhafir k.aldıgı Dolma bahçe ı;ara} • 

'foplanlı açılınca ı:aı;bakan p~c le i tanbul.ı lı:ırckct edecek delclcrın umidın oldukça fcvkin 
Adnan l\lrndcre memlekelın ol:ın Ekonomi ve 'J ıc:ırct ll:ıknnı de ınkışaflar kaydedebilecelji de 

* A fLAS - .Anlan Yürrklı lloh· 
kO ı ( •e,..arı Gruır•r). 

başlıca gaıetelerınin tem tlCJIC· Emer Guı eli, kendi i)lc ı;orfi- nıeınnuni~ elle mtlşahcde cdılmiş * İ~Ci - Kuıl Tu: ('Iurk l\1· 

rını toplu bır halde gorduğun- şen b:ısın mensuplarına ~u be- tir. mı. 
dan dol:ı~ 1 çok memnun oldu- yanalı \ermiştir: I\lemlcketımizden Yugoslawa * iPF.K - Snn Kuraan. 
ğunu, \e hukumetın bu temas- Yugosl:n'}a ile aktetlılrn 5 O· )a btlh:ıssa hububat, kuru ml'y· * J,\LE: - Kıl Tat <Cen;ıı 
t k t ( d Cdcce"ınc emı·n ilana daır tar hl 'l ;rk fı ını). an ço 1 1 a c o cak USO tarihlı l\lodus Vhcndı ve, yağlı tohumlar, sınai hanı 
bulundu unu, g:ııetecılerı mcm· tıc:ırct ve odemc aııl:ısmaların· maddelrr ihracı ile bu 111cmlckct * !IELt,K - Aeka 'eda < "· Johıı 
J k 1 1 t t k • ıı.ın -H. ~Jcı Guırtı. c et ı erınc ı :ıır envır c ınc ·- dan ı;oııra ticarı mühadclcl~r ten m:ırııııl maddeler, clemir \e 
t k 1 n ınmı'cLıı· * SCMt it - C1rano ele Bcr;trac en zev < 11) aca 1 1 so~ " v • muntazaman artınaktaılır. Zikri çelık, insa:ıt malzemesi ve çimen 
Mcndcre • bızzal be) amıtta bu· geçen anlaşnıanııı akdinden ön- to ithalinin normal mübadele- (J011e Femr> 
lunmaktan ztyadc. gazete baş- cc 400.000 lira charında olan !h ter \asrını haiı ehemmiyetli nıad * T.\K:,fM - Kı 11 rd 

h 1 t f d rl a * ııı,ııız. - ( dedla (\\•l n~ 
mu arrır erı :ıra ın an ° a) r.ıcaııınız 10;;2 yılının ilk 9 a)ı deler mey:ının·ı gırcceği ,.e bu- ntrı. 
konul:ıcak mc eleler hakkında z:ırfınıl ı" ::ıu;-ı 585 liraya kadar gunkü 'olümilnde bir kac mislı- ,------------
ıı:ıhat Hrmc ı tcrcıh ctmış, bu d k · ı J kt ı toplantının m:ılıim oldu u tarz. yukselmi tır ithalatımız buna nr e çı ·ac:ısı umıt e< ı mc · c- _ KONGRELER 
da hır b:ı ın toplantısı olmadı· muvazi olarak gelışmcktcdır. dır.• 
ğını hukumellc ha ın temsilci- Son defa Yugo lav) aııın gc- Em er Gurcli salı 1;üııü uçak-
lcrı arasında bır fıkır muda\C· rck devlet adamları ve gerckıır. la Delgrad:ı hareket edecektir. 

le i mahı)etını ta~ıdığını so)lc- Muzaffer Göksenin İngilterede sisten ölenle· 
miştir. 

Toplantıda suallerın ço~u 
Halk Partılı ga C'tecıler tarafın
dan sorulmuf, fakat konucmalar 
son deıC'ee nezakel'c \c güler
) uzlc <"err)an etnıı 1 r. 

Halk T'artıli ı;aıC'tccılerdcn 
hırı Ba bak:ının Si\ as nutkun· 

Atina'dan döndü 
Ankara. 20 CT.H A.) - Sır 

kaç gundcnberi Atınad:ı tetkık
lerde bulunan JlD\ a Kuwcllerı 
komutanı Gcncıal Muzaffer Gök· 
crnııı bugun saal 14 rlc Ankafa. 

dakı baıı ~ozlcrinın ~akın za. ~a dönnıu~llir. 

rin sayısı 2850 
Londra, 2n (A.A ) - Busün 

~ıhhal Bakanlıgının ~ a) ınladığı 
bir bultende ikı hafla en-etki sis 
) uzundcıı 28511 kı~inın 
bildırılıne k lcclir 

Kazada ölen 

* İST~SEtL tı.ı JllARA lll'H 
T ~C '\ll.UİTLERİ GCZELLE5TİrutE 
DER!'\Eut SASK..l.;);LIGI:ı;o.1.Y -
DtrııdimWn s'nthl: konrresl ::o Ara· 
lı\: paıarte ı r nu uaı 16 ::' arısı da 
Em noıın Halbn ıa'onnndA 7ıpılaeak 
ı r B h n htaııbul ı:trtk!> du Hkın 

1.:nnrrr ı " tarafı 

h'.ad r, l krd 1 rırur, 1 han norı.-. ı an 
l ı r • 11 ıf ı Topu Kemol Oı;r r ı 

ulı ) uı n ltrrıuııelrr Tardır. Ga 
ıe " ayrıra Halıkamu Tlalıktı ı, K~ 

mal fll atar. lltılrl Rahn 1 hyupoltlu 
Xuro!lnlı Brrk. Tuna flaltarıoıılu, .\ 
dıl'' f'' n rn \) t' ~ur. J, th ı ı ıt..ıı 

il a lun ıı~~rn ııı •lı. m•ı.~ı~. ı r 
l kh• n un• kr nıı.ı, •ardır. F 
•lı ~O ı.uru olan l>ıı ~3 el• ıa. o 

l'. ı.; '\o 77 18'onl t 1 • lrr 
ani orork .a ı ı;u ıılr r l ırk 

O. P. Beşiktaş l!çe idare 

Kurulu Başkanlığından 

ı - 13/12 1952 cumartesi ak-
~amı Arnavutkoy Çiçek sınema 
mrla ~ apılma ı mukarrer iken 
ı:örülen 1ti111ın 111crinc tehır e 
dilınış bulunan \rııa' utkiiy il 
P. Orak knll"I c ınııı ) ,qııl:ıcaıı 1 

\e )erın ayrır.ı lııldırıl" 

manda ııe ıııı ' ıpılac.ıgına dcla· 
lt't. etme ı ı.ıb:ırı)IP, hukumc- Esnaf Vergisi artıyor mu? 
t n bo\ lr bir ıııHti olup olmadı
j:!ını ı;ormu tur \ılnan 1\Jrndc· 
re • l\B takı soz.~crının huk(ı
mr•c 'a dırıl n rı tarızlcre bır 
muk be e l<" 1 eti ını \r hu· 
köm t•n ıın rle ,ıımektcn 
~d:ınmeclı ı nı ın.ı e dıı;ını, 
) o a p rt nın cçınılerı one al· 
mak 'olunda bır kararı bulun
madı ını. J>cnıokı at l'arunın 
oııundekı hır buçuk ~ ılcl:ın da 
ı tıf de rdcrek ıncmlckc•te hız
mrtlrrıııı rııı rlnıe ı \C umu 
mı efkarın kaı ı na noı mal se· 
çım zamanında çıkın::ıgı tabıı o· 
Jıırak tc rcıh 1. ttı ını .ınl:ıtmış. 

Ankara 20 ( \nka l - ÖnU 
muzdekı hafta ıçınd Bu) ılk Mı1 
let lılccli tnd' ~cı u ulccek olan 
kıralara aıt kanıııı ta arı ının 
kabuwnden \C ~ururllı e girme 
sındcn sonra c narın ödemekte 
olduğu \erı:ı ıılshelleriııin arla
cagı da anin ılmnktadır. 

Sabri 

cenazesi kaldırıldı 

1 
:? 'l'ehır edı•mıs olan hıı I 

konı;reyı mııleakıp a~ ııl yerde 
Hızlık hukuınlerınc mtıhalıf ola 
rak ) apıtnıış olrlıı u haber alı 

nan toplantının hı~ hır bükum 
ıfade etnıcdı~ı 'e bu loplantıda 

~ apıldı~ı o) lenılcn kum! \ e 
dele"'e eçımleriııın muteber ol 
matlı~ı ıllm olunur. 

tır 

Tekel Genel Müdürlüğü llônları 

Satmalma Komisyonu Başkanlığmdan : 
1 - 200 metre !astık horlunı nıuıe:ıhhıt nanı \c lıesahıııa 

p:ııarlık suretiyle satın alın:ıcaktır. 
2 - Pazarlı~ı 5.l.!n3 pazarte ı guııii saat 15 ılc ht:ınbulıla 

K:ıb:ıta ta Tekel Genci !\tüdürliiğıı satınalma konıı~)onunda 
~apılacaktır. 

3 - Şartnamesi 
da gorUlebilır. 

\e tip ııü,munc i her ~un komı yonumuz· 

4 - isteklilerin S40 lırıılık mınakkal tcmınal nıakbuLları 
\CSnir kanuni \·esaikiylc bırlıktc belirlı sun \ e s:ıaltc komis· 
\onumuza müracaatları ilan olunur. ( lll5RI) 

-7-
ııurriyet hcpımız için biı)uk 

bır ılc~ı5iklik oldu. Bu kelim~ 
nin taşıdıgı mefhumu tam m&· 
nasiyle kavr:ıınıınıakla beraber 
bıınuıı hayatıma gctin•bilec~fti 
yrıııliklcri çocuk ruhum sezı· 
vnr<lu. 
• Saray ıı;ındc çok İYİ vakit gz 
drdigimlı \'C rğlcııtliğiınıı hal 
de lıiirriyctiıı hepiınızc ) cnı tt· 
fııkl:ır açacağını his edı) ur 
duk. itekirn ii~ le oldu. 

Jlurrıycl bızlcre saadet gclır 
di. O zamana kadar aileler '\ 
rasıııda bırbırini 7.İyaret etmek, 
misafırlığc gitmek Adet dcğıl
di. Ancak hayranı günlerinde 
Padişah sarayına zlyarelc gidi 
lırdı. 

Artık araba~a blner<'k mesı
re Frlcrinc gıtmek, şehu· ıçın. 
tle cwılnşnıak .ıdt t olıııu,tu 

diın~ :ı ~ uzuııdc gıirulccck hu çok 
«e\ ıılılıı~uıııııı ancak o 1.amdn 
I";ı;·kııııı v;ınıbılılık. Allf' zı~:ı
n•llt·rııır gılııwlf'r ~c şelıır ic;ırı 
ılf'kt cloln ınalııı· hıılın iı•ııı ycp 
~rııı ı·ı;leıırr. mahsullcı ı ll'~kıl 
etlı l'<ıkat 'ıııc de ılukkanla 
ra ı::ıtınck, ~lış \ crış etmek, 
tcn.ı' e gıdııı dbısc ı~nı:ırla 
m~k ;:ıbı norın. t bazı k:ıırket.

lcr hu;ler ıçın :)il aklı 
·rı•ı zılrr ara' a gelır. prO\ a 

~ ;ıpar, dukkfııılardan kuma \f' 

sair lr\llzını:ılln orııeklcrı c· 
, e gclır orad,ı ı;c•çıllr \ ı• ısmııı -
lanırd ı. l\ltıcc\ hPrcılrr s:ır:ll da 
caJıı;ıı dı. 11:.ızırladıkl:ırı iırnı 1\-

lrrı \C ıııııı·cvlwr (,'<!Şltlrrını 
Jıarr:nı ı lnırı• ınr goıırlı•rıı lrr. 
mım tıar:ırPtlı ııııın:ık:ı•al:ırılaıı 
ı-nıır:ı hıııılaı ııı :ırasııııl~ıı he· 
s:rııılıı.pıııızı sı•t;l'l' \l' blparlş " 
dcrılık. 

ller schzadt>ıtın hin altın 
maaşı 'ardı. };\ leıımcmlş olan 
genç sııllanl:ıra )lizcr nltııı. "v 
lcnenleorc ı c ekiz yuz altrn 
man-s bıtfıl,ınırdı !.>uğun masra
fı olar:ık ela her bır ullan ıı;in 
altı hın l.ra duğun tah ısatı ctY 
rılıı ılı. 

'l'oplantıd.ı, \na> a a tiıdıllcri 

mesele ı uzun mııııaka alJrı da· 
\Cl ctnıı~. Halk l'.ırtılı ı;azctc
cıler mc,cut \na~a anın hır ıh
tılal tccıı~ınc mah us bır Ana· 
)asa oldu unu o~lcmı lcr \C 

bugun dcmokra ı h:ı)alıınızın 
bır ı tıkrar 'c mm aıel'C 
<'decek ıkıncı bır med 'eya 
vuk ek mahkenıc> bı unsurlar 
dan m:ıhnım ııl lu •unu, tadil 
me elr ınc el ır par1ılcr arosın
da hır anla mava 'armanın sı· 
;.asi ha\a\ ı çok vumuc:ıtaca ını 

E~ki mektep :ul..ada ı m .\ıh e 
ranı:"allıda rutladıın. Te· 

ıa.~ıı tcli~lı ~i· 
di~ordu. O 
kadar l..i, ya. 
nımdan l(r.ç· 
liı:i lıalıle hr. · 

~ZARDAN PAZA0 

ilcrı ı;urnıu lercl•r. 
- . ışı başın n 

ni ~iirmrdl. _______ ......,. ... _ _. ... -.................. _,... ___ ...-.... __ _ 

Uu paraları ancak ıiah i zev 
kımize harl'cdcrdık. Yiyecek 
ve kecek nasılsa temin cclilmtş 
ti. Gezme masrafı clıye de hir 
şey ) oktu. Onun için lıu :ıylık· 
!arımızla lıo~umııza girlen şey· 
lcri ısmariayıp yaptırırdık. 

Bolluk n refah içinde geçen 
çocukluğumda cdinclıgıın atlet· 
ler maalesef bende en sıkıntılı 
giiıılcrıle bile önüne gcı;.eıııc 
diğinı hir i raf hu) unu önli:ı c
nıemişlir. Çok defo en ltızunı 
lıı c~}a ~"rinc o anıla hoşumıı 
gitmi~ olan en ILizumsıız bir 
eyi salın alclı~ım , olmuştur. 

Bu ani ve içten gelen kar ıı· 
!arın acı~ını pek feci sureti" 
çektim. Fakııt lnc:ırnın Ulı çocuk 
luğundan kıılma baz.ı iivle huy 
tarı vardır ki can çıkma) ıncn 
ı;ıkınaı.. 

Evin ıı:iııclc hrrkes il\ kudı. 
Yalnız lıeıı ııyam!!ını Bıı hnli· 
me m·:nııklık dcnırk dr 111' 
clcrl'r~' c kaılar doğru olıl 11[;11 

illi hİlC'lllellt. 

Kl'ııd imi ii) J,, hir nb a fılc 
nııııe kaptırdım ki sankı ben. 
Nad) e .. hııgun nıf'nılPkrte elli 
ııl'n ~orgun \C mes'ut ın :ın de 
gılını ek hiıH\ allı ~edı 'aşlıı 
rmda Jrı ı; ıı;lı. irı rııa\ i ,ı;.rıı

hı hir ÇOC'U~tını TIU ~C'C<' n ı:o· 

Hrirken mümkün olduğu ki' 
dar hcnı ilzmemeğe çalıstı · 

Babam beni kucagına aıdı. 
Öpıneğe, ok ;.mağa başladı· 
Btıııdan sonra yavaşça bana bil· 
yük annl'mı aramamamı \'C o· 
mı ne yapsam bir daha gorr 
nıiycceğimi anlalnıağa çaltt 
tı. 

İşlı• o zaman dtın>ada bi.ıY• 
le a\ rılıklrırın mümkün oJabi· 
Jcrciıni lığrcntlinı. llu, ol~~ı: 
ilk karşılaşmam oldu. BuYU 
annem, z:ıtur ceden gelen bıt 

knlb hastalığından ölınUştU. 
Altı :ıa ıııda dcluğum içııı 

bu acı) ı çabuk unuttum. Alt' 
nem \e babam beni çok şımar' 

tıl:ır .. Tek kız çocukları beli 
idim. Biri ,\ğabcy, biri bendeıt 
kilçuk olan ikı kardeşim de 
beni çok sc\ erıli. Arc:mııd• 
karele kıskançlığı yokltı. 1'1' 
tıhlıı~uııı ı~·ııı oııl.ır, aı alarıııd~ 
,ıdrta ~a11ş cdcrce ıne, beli 
korıınıak \!' sr.vnıektc hırbırle· 
nııl. ı:çmcgc lıakarları\ı. A~•; 
be\ ını ,\lıdulhalını ıle ana bl 
ka~ıirs dr~lldik. O habamı1' 
ikıııcı kadını Ikbal.n oğlu id1• 

l"akat onu oz. kardeşım Şerafet
lındcn hıç avrı tutmaz, aynı de· 
recede ı;e~ rrdım. 

ı ,\rl.ası \·ar> 

cukltık alcnıımdrn bıı· lurhı r-:: 
sı~rılanmortır.l Karı;ımdıı du l lf••••lm•••-• 
\;ırd:ı :ısılı rlurı.n bah:ımın v:ı • ı OYUNCAK MI 
1ı ho\a rr ıııınf' hıkl\orıını 

<~iı7.lc~i!ıd~ Ö\)e 1nllı o\le _ı~ı;ıh- ALACAKSJNJZ' 
zıın bır ıf:ı<lc ':ır k • ı ıııkı .. • 
lıaııa. h>lıa::ınn"ııı !'rlfll'lll ka 
11111111 rıhınilllllİ h:ıhr•r \~ıdı~ı K ı T A p 
gtınkıi k;ııl:ır ııınlı7.1111 • 

Sııllrın '.\krirliıı ıırııııl'li k:ı· ('ARA y 1 N DA 
clıııı ol:ın b.ıh:mııırm n iilu J 

11111 h:ına lıııy tla ilk buyuk n 
cı oldu 

Rahaıııı çılrııı ı::ıbı seveı elim 
Ondan bana hıc bir fenalık ı:ırl 

miyeccgiııc cmınc\ım. O rla o 1 
~aşıma kadar bcnı hıc lıınıe

mi~ti. \'ine de bu at·ı hab~rı -

..,.....,-........... -... _,,.._.,,. __ .... ~ ... -... --... ~ .... _-... _ ... _ ... ____ ,,-._ .... -.... ...-. ...... 

Yeni açılan reyondaki 

UCUZLUGU 
Bır clrfa gorunilz. 
lstıkliıl Cad. 'o. 62 

nım, fokııl her ı:icn sabahtan 
<1ksnıııa hatlıır me~guliinı. 

- llusu~i i~ mi yapıyorsun? 
- ı:H·l Jıusu~i i~ ... ~enin an· 

lı al'agın baııkadan banka)'I 
km.il\ oruııı. 
,\P.\

0

lt'l'l:\1.\N KATl .. \RI 
, . 1 ı.r .. \J ,,\ll Bn bak:ın l\tendcres, Drmuk

r at Partının Ana) a a tadılini ı.c
çını be~ nnamesı mucıbınce ka· 
bul rlt ıııı f:ık t bu tadılin se
ı;ım nı ıfr mele 'aııılınasının doğ 
ı u olaca 1111, ) cıu bır Anayasa-

l ,rnı cçımlcrın takıp etmesi· ı 
z.anırı oldu •unu, bununla bcra· 
bcr bu tadıllrrr aıt ılk hazırlı!\ 
tarın b ılçe muzakcrcleri bittık 
ten sonra ele nlınabılece ını oy 
trrnı~tır Srçım kanununun tadi
lı me elr nde Adnan Menderes 
me\cut kanunun e kı iktıdar ta· 
rafından !ıaz.ıı land:ğını \C bu· 
nun h 'ı oldu u e a laıın o za
man Demokrat !'artı tarafından 
1:ım.ımılc kabul edıldıgini ve 
Halk !'artı i bugiın hıı knnıın•ı 

br.gcnmhors,ı kendi hazırlaclıfıı 1 
e ere ıtıraı mc\ kiındc bulıındu
i!ıınu, hu n c elenın de anc.ık c 1 
çımdcn C\\ rl ele :ılınabılcecğınl, 
nıtekım Halk !'arlı inin de bu 
kanunu çım arıfesındc hazırla 

' ,~kıl;,: ' 

,\ I' k • ' 1 il• ı~ 
darı ko~arak 
kolundan tul· 

ıhını: hını \I' 111 · ! 
- r.u nr: lC'l;ı•! ... S.ıJıttU ~o· 

hına hakınaılan hö~le nrrr\C 
giıli) nr,un? .. 

Acele bir iş!- Milyoner olmak hevesi, - Hele bir çıksın görürsü
nüz! - Talihi yeni bir deneme tarzı - Bankadan bankoya - Açı 
lrp kapatılan hesaplar - Hususi iş ne imiş? - Apartman katları, l 

villôlar - Durup dinlenme yok! 

J.1 n%'.n ı : fJ. T. 

__ H er giin ınrn mı yatırıyor 

" •ıııı? 
- Onun gl· 

hi bir IJt'l .. 
Bankaların pi 
\ :ını;oları dol 
rusu ağzıınıd 
<.uyunu akıt· 
tı. Hele n •· 
nartıman ut· 
tarı, l'illl· 
lar.- lleıneıı 

dı~ını o lcmı lir 
Toplantınır onuna doı:ru 

Halk p rıı ının m il rı me clesı 1 
de kar ılıklı bır ıtıdal ha\'3 ı '· 
cındr <'n ı l•rctlc munaka!ia 
me\'l.UU olmuı;tıır Halk Partılı 
sazrtccılC'r, bu mc elcdc mcm· 
lekeoltc> drvamlı b r hu umet u
çurumu açacak \ c Halk Partl'il 
nln ınfı hını sebep olacak bir 
yola gırlılmcnıe ı \ e u~ sun ve 
mutcclıl b r hal ı:aı·e ı bulunma ı 
fıkrini ıleı i surnılı~lerdır. Başba 
kan hukumetın mulı:ıhf ııartının 
mallarını g;.sp ~olunda hır isnat 
karııısında hırakıldıgını, bu ılı· 
barla hesapların gorülüp lı:ıkı· 
katın mc~dana çıkmasında faHla 
olduğunu, fakat hukiimetın mu
lııılıf parti)i faalılel imkanların 
nan mahrum bırakae:ık bır hare j 
kt't tarzına taraftar olmadığını 
o) lcmıslir. 

Muayyen zamanlardaki sancılara karş: 

GRiPi 
• 
• 
• 

başarı ile kullanılır. 
Hıış. eli:.• :ıılalc, şınır. a~rılarıııı ~u
ratle tc kin eder. 

Homati1.ına, Sİ)a ıik, lunılJ:ıgu teda

' i inde faydalıdır. 

"iirat le 
derhal 

KİNİllLİ 

. 4 · saat a ra ile 'günde 3 adet alınabilir. 

( 'C\31l \f'l'dİ: ----~.--..........-..-. 
- ;\ ('rlr: İ')İnt \ar. 
- Arrlr. i in mi 'ar':' .. :-Orııin 

arr.lr: i in ha: ... 1''e imi ıı) le 
h;ık;n ım. 

Kolundan .. ı m,ıkı tuttuguııııı, 

rlimdrn kola.} kola~ 1..urtulanıı. 
\aı·aj!ını anla~·ını·:ı iıahal \l'r· 

mt'ge ınrc·huı· olılu: 

- nank:ı~;ı ~iıli,oı·ıım. Ka· 
ııanına 'a:ıti 'akla'}tığı i~·iıı a· 
erle r.clbonını. 

- nanka~ .ı mı c:iıli~oı"•tın? ... 
Poıra ını ) atıı ııc~Jk~ın? 

- J:\ C't para ~ atır;ll'aaını. 
- n11 irili hir gııııluk fııi7i 

ka' hrlmemrk için ıni? •. !'u i~i 
~arına hırak ıla ~rl ~urada hir 
kah\!' içrlim. ('oktandır ı:nıii· 
"f'nırı'lık, geı;mi5 ı;ıinl,.rılr.n 
hah f'llf'I it, 

- Ol:.1nı':11, i~im ~arına hıı ;ı. 
kılanta7. 

- Bli' ul.; lıir para mı 'atı· 
rar:ıl.sın~ 

- llavıı. Fal.al hugün hr.he· 
nırhal )'atırmcılıyını ... lhı l~i 

ı:ördiikkrı o;onr;ı ikıanı rıltl'f'· 

ı;iıı kah\r~i içrıiın: isleıligin 

l\aılar giirii iiriiı ... 
- O haltle hrn ılc hlrliktr 

ı;eli~ onıın. 

- Sf'n bilir in. i~teı ~en gri! 
Saatine haklı ve al'ele ~ uı ıı · 

ııu~~e h.ı~larlı. Ben de krnrli ini 
takip t.tllm. 

Mit.' O"\l;R 01, :\l 'K 
ıu:vı:~ ı 

A li hl !ılr ~·nrııktur. J"akat 
,ı.,ı,., "'"' '' "11 ~ıral;ırınıl.ı 

~;trİJl lahiııt 
ini. ınrnıl..la 

rı \arılı. r.:ı · 

lı;t'I 
hir 

1ı•nı:iıı 

acl:ımıl ı: 
iilcliiı:ii ıarıı;ııı 

o*htıı ;ı ın ii· 
lıiııı hir ıninı" 
hı r:ı knıı~t ı. \ . 
li. r.liıır. g«'çrıı 

ıı ıı n 111• tk:ıı rl ~ :ııııııak, sr:ı \ r · 
tini ,ırttırarak mih onrr olmak 
hr:\ esinr kaııılılı. l\irkaç i~ı· 
ginli, f;ıkat hunların hr.ıısi nılr 
rnrar rtti. Hunun 111erinr g01ii 
koı khı, kalıııı ııaı a~ ı iılarcli 

kullaıınıaga, 'organına ı:iire a. 
~ agını tıliılımıga ha~laılı. ili(' 

hir is ~ aıımaılan ~ini' giil _rihi 
gl'('ini~ or. J ';ı kal ka) hrllisi ııa· 

r.ıları hir hırhi unulamı~· or. 

Jl l'lr mil) onf'r olmak hcH~i 

J tiıiinılC'n hir ıliliııı r.kııır~ prY· 
nir riatına atlıg ı lıii iık apar· 
t ınııı nının arı.,1111 ... 

ımu: BİR ( ' iKSi!\' 
<:cmünsü-"tlz! 
Ali. zaı arını \'lkarmak için 

ha\ adan gıılerek paradan 

l\ili•iı•ıclt· 
~·rr: 

lıa im \Ol lıul 

m ıı el ı ı: ı il· 
ıl.ııı lwı :n 
hir ııivaııgıı 
lıilı•Ji ,,ıtın .ı. 

tıı· . ll(•lr. hii· 
'tık ikr;ııni · 
\f'"ii \tlrlll1 \ 't' 

\a hiı nıil,on 
li 1 .ı ııl:ııı ('t.• 

ılıılnı.ı tam lıilrt 'C· 

- 11 rlı· hir ı;ıksııı, giiriiııc.tı· 

ıım! 

Her. 
- ( ıırıını ııı• ilılı} :ırııı \ :ıı". 

I:\ hı ıtuz:l'l, iraıll:nıııla ıırkiılfı 
~:ısı)orsun: hn\lık iJ.ramhr~i 
dal n nıuhtaclar:ı lıır'1k~;ııı:ı ... 

ni~c· itiıaı rılrnlrrn cc\ap 
\ rrir: 

- lklıs:ııt.ı okuııı:ıclık ı•ıı. ih 
th aı·ııı hııılıııhı 'nkltı r. Si mıli. 
\r kııtl~ı· ılU\' llıl ' lllll hirc:ııl.. ih· 
th adar \arıtır. Y;tl'ını \ "I'\ :ı hir 
nıil.~011 rıkar!'.:ı huııları lalırıin 
Pılr('Pgiııı: 'iılrır ılc mııl.rllrC 

hlr ıh·:ıfrt ~·ı·l.rı-r.ı.dııt ... lll'nwn 
o;ir hın lik ikramh enin ban:ı çı k 

m,ısı i('iıı ılııa rıliıı! 

lhı.ı rılrn \:lr mı. )ok 11111 

bilnıi)orum; \aln ı r. huvtik ikra· 
miyenin hir tiirlii Aliyr çıkma· 
ılığından haberim \'ar: .. 

il \-.;!( ,\ I> \!\ 
ll\'\K\Yı ! .. 

Ali lıu 'ii11lf'11, ııh ıınıın hllrti 
_, ..... :.;~ ,ı""'lnt rlnll'klr hl'· 

r;thl'r. tati1:i· 
ni ha .. k.ı 'il· 
rt'll,. ılr ılı•ıw 

"ll'J:I' l..ııı-al' 
q•rmİ'i, J'. ·ııı· 

l\;ılilrlll ilil':t• 
•nhe tı·kilis
lr riıır i~tiri"ık 
C'lıııcge lnc;l;ı. 

nıış. l\irk:ı\• 

lpnl.;ı\il bir nıil..t:ıı ıı;ınt \alıt· 
mı ... Hıı ıll'fo. <iİıııılİ\ r J; •11l:or 
ınra \ 01tıı maltı jhnı:ıl 1'1titti h•ı· 
h;ınk:ııl.ı hr<;arı :ıı·tırııı"'L!a ı:lıli· 
'"rı"•ı•;. "111111 kala tit1 ıııa ın 
da <Ö' lrıli. 

Jl:ıııkıtla • i•iııi lıltirılil;t,.•ı 

•oııı" karc:ılıklı nlurıhık. kı>h · 
,rJrri"ı iıi İ('erkrn aıılııtma~:ı 

ha tadı: 
- r.rn hl ıı,iıc·ü hırııktıııt, 

hanl..:ıl:ınla Jır,;ın :ı(·lırıp k.ı· 
ırntın~ld:ı mt>•ttuliiın . 

- Srııin i~in J(iidııı ,·;ı r mı 

ki? ... 
- Canını o, sİİI. frmsili .. 

ftpm P~kiılr.n i~iın ııi ı rıım 'nk· 
tu, imdi is ııiiı: :ıhihi nlı\nnı. 

Yaaa! .. 1"'creı'le çalışıyor· 

sun'! 

ko uıı he an a('tırnıağa ba$1ı· 
cl ını. l 'akal hrr banka ·a birkaç 
\iiı lira \alııı.am mühim bir 
'rl.iın tula«'<ık. Hunun için bir 
haıık:I\ .ı ~atırılıi;ım para~·ı ke· 
siılı·clı•n <,onra alıyor, ba$k1 
hir hnnkay:ı y.ıtırarak n müu· 
"''rniıı kur'asına i~lirak edlyo
rııııı ... Hrı İ'ı hitinı·r oradan a· 
tarak lı;ıska bir bankaya ko$U' 
) orııııı. Bunu 'aparkcn müddet 
ııır,clcsi itin ince besaolara lh· 
fi\ :ı(• \':trclıı·. n emin ııittiğimit 
h:ınli:ııla hu ak.,aına l.adar pa· 
ııı , :ıt ı nıı:ık ıa11nıdı. trlası"' 

onılaıı ilrri ~cli~ordtı. (.'ok si· 
!.ur uktinıle Hli tinı, lbılll 
rrlrıı r.ıııııml'le.> i ,·aptırıtım.~ 

f:aıctelrrıtr resmini ırörıtüliid 
gu,,·1 'llla hir hana rık~ın ... 

.\li 1.enıl iııl havale kaotırıı· 

ı:ık \ı•ı·cı·r•r:i 7İ\;ıfpt{cn. tertiP 
rıl••ı""'İ ""'""rrlrrdl'n tatlı tat 
lı lıah•rlti. Sonra: 

- lhı~iicı çok ;\Ollllıhım, ya· 
rın ıla ha•ka bir lıankadan pa· 
rı11111 rrldıı hir ılif!crine yatırı· 
ı ·rıı: ı ııı. ll:ıni pl'k kolay $f'V de· 
~il.. \ll :ıhın .,;inü bu 1 lerle 
ııi!ra•ı'·""ıım. n:on:ı artık ltslr 
"l'"<:H? ılİ\ emr7~ini7! .. 

J>rcli \ "P :n,,ı;:ı hlktı. Snkaıı 

rtkı"rıı. jcj hasından a~mıı • 
bn rrlrnıJaçım f'limi ~ıktı. ı•· 
rıMık ... 
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Aııkaraya geleıı artistler Türkiyenin iltihakı ile NATO'nun 1 BAŞ.~~KALEDE_~-~~~~ ~ (({1.sAİi.iNiAftl 
···-· 

(}/YIM . E YAS! 
gücü gelişti \ SMu1hnevverlerle 21 ~;~~~~~1PAZAll L .• ·-···-····················································~ 

<Ba$1 l Jnrlde) tekleme \'e kuvvetltndırmenin U ıı \T Ao:ıı., ,.., ll""""fl'•""· 13 oo H• j 
le bilinmemekle b'raber TUrkl· lüzumu bilhas'a btlirtllmiJtlr.. btl'lt!', 111 ı' !l•!ıawalunıı t.amlı•"•• 
~·enin pakta giri~i nıiltt,fik mü. Bu &ayeyi bir ın evvel ıerçf'lk· <Baıı 1 incld~) aıklı• rnı•lftt. 13 '" OThaıı •·ı~r RÖNTGEN TEDAVİ ~tCESSE· RENK ~tAGAZA~J nı unutml· 
dafaaları esaslı surrtte kuvvet· leıtirmt"k için Batının eörünür- kıcı unsurlara geniş kundakla· Tanı,. "rk••tratı. ıt . otı ~·~\ılır. ıı 3ıı SESl Dr. Vasfi Yenl!r. Beyoğlu, yınıı. Ej'r i!'i ve ucuı &iyınmek 
lendirmiştir. Bu mütteCik dev- de üz~rindc en çok rlurduğu fi. ma fırgatları veren uçurumun "Se 1 "'11 ıd ırael\iı. l!.Of'I Tlr\il•r. Amerlkı Se!ar'ti karıısı. Tele· iıterıenız.. 

1 i dört Js. 1 ~ 1' ffılıp .ltı'll Dır<fl lı:I, 1 ~ ~t'I P& 
letin halen, yani ıuJh zan1anın· kir bir Ortadot:u müdafaa tes· nrtadan kalkması ~ n ur kıt .. o.-1 (T'I 1 1 .- 1 , @•riı "' tir· fon 4.5400. 

D.kiOr"° ÇIPRUT Cıld. Saç, Züh· 
revl mütebı.,tı:ısı. Beyollu Poıta 
Sotı:ıtı:, Tel: 43353. 

da sert darbeler indirmeye muK ki!Atı kurmaktır. Bu proje bil-' tikamctte çatı,mala ihtiyaç var· kttı,,. crı, il\ 40 01111• Bır•r~'" ,.,. 

tedir, çetin sava~an takriben 151 hassı ineilizlrr tırıfınrlan de~-ı dır: •ılır. 11 hn n-ıa •••iti. ı T ~n "\e<-tltı 
tümenlik bir Xuvve_ti bulunduğu tl'kl('nm_~ktedir. Ta_biati:.·Ie o;ta 1 --:- _Geriliğe ve ta~s~~ba kar- rır•<l•ıt ,1 ~1r,ı,, 1 • 1.1 ~t'! 11ı,,.,,e.ı ııatı . 
tahnlin edilmektedır. no~u Mudafaa te~kılitı NATO ;·a ~ı mılJı bir cephe bırlıgi kur- 1ıo. t\ Armttıil>ı "' ınh~rıı mıkwl!h•r. 

Buna n1ukabil i'unanistan ve 

1 

hnlllıınacaktır. 1 nıak. 10 nn Hıh•rl@r ıv ı.\ M•11fhr ı.i,.. AKIL _ &tNtft BASTALA· 
Türki)·enin kuz.ey Atlantlk pak· Şimdiki halrle, böyle bir tf'Ş· 2 - Parti müna5ebetlerindeki ıınrlaa ••dı:ılır.' 1' '' X1iı~tı"k ",.ıı: .. ıra RI ılkolikJer. Toksikomınlır, 
t t k'IAt kah ileri B tıl k 'l't B. l ·k A ., İ ••J hu"'t t h ı ta!fiye etn1f"k -zn 1 ' R•""" ,.,,, .. ı. 30 ın "•"•• 1ı;,. ltlçtı·ıır Dumın Tedavi Kltni•in-ı cı ı ına u a ı ı a ın ır eşı . merı ·a, ""' · . ıml! a\•at;ın · · · ıt•n;ır b•h. ~ 1 H'I Tı'll ht.•lır. :n ,.rt • 
müttc!ikltre müdaC~a rdilccek tere , Fransa, Tıirkiyr. Avustral· 3 - Demökrat Parti lclnde O inı ..... ı..ı "'"'ir'ı i•'•\'ır. 12 tu'I "tw'I" de yeni usul ve cihaılırlı tedı-
yrni topraklar ve Italyan çiz. ya, Yeni Zclında, Günry A!ri· lklirtarın ağırlık merkezini fera- n ... ,,.1.d, "'!! ın "Pıra"e ırı•'Ntıl•rl. vı ıdilmrkttdir. Bakırköy İncir· 
mcsinin burnundan Türk liman ka ve buna kalılmak isli.ven ı\. gatli , .e ider1tist un'l!urlara dava- :?':! ın !'\•..-•~ ,.,...~'" muıık tl"l l li asfaltı No . ..51. Teltfon : 16 · 
!arına ktıdar uzanan takriben rap memleketleri ara5"ında ku- mak \'e parti nüfuzunu şahsi '' "~ Rah1rJ,r, 23 tıı'I l""l'flnamıa,.. 18,, Muay'n'hane : Fatih, Fev· 
bin milllk deniz ikmal ve ulaş· ruln1ası tasavvuru mf'l\'tuttur. emcll<'r için i"'tisn1ar edenlf'rin zı rı~ O·ı11ı ınler. 11101 111•1 ... otil•" rı.z i~ın~a~·~·~('~a~rl~ı~M~ll--~:-... ~ 
tırma hatları vermiştir. Bu top· Bu teşki!Atta :fıfısıra ön Jl);inria zararlı harek('tlerini ön1eırıek. :z:ı ın nan• "' rıı m•11ti ı Pı ı :4 on .; 
raklar \'C dt'niz ).'Ollarının ko- rol verilmesi de derpiş edilmiş- 4 - nasınla devamlı sureth• Karıınıı 
runma ı şarttır. Bu itibarla müt tir. tl'ması muhafa1a ttmek, parti 
tefiklerin, Türkiyenin cottrari Son zamanlarda Birle ik Ame· Jlropa~andasını müsbct tsasl:.ra 

-
.. NK .. RA 

EMLAK 

D.\K TERZl'de ısmarlama elbi
se. pılto. trençkotlar 8-10 t•tı:· 
ıitlı. Tel 49267 

GÖ!\ILEK(:I OANIŞ"te ısmarlı· 
mı ıömlek, pijama 6 taksitte. 
Beı-otlu Patmıkkapı imam So
kak 4 

BA'l'ANl.ARA FIRSAT - lnrt
liı na ·ton kıdın çorabı 375 tı:u
ru$ı ~ftndilci Sımonide. ------ - -----
lllENDILCt sbıosl - Mabmut 
P•I• Oilberzade karım Küçük 
çorapçı Han Ko. 20. 

b k d R fi".'~ Arılı' ,.., p,..,,,.,,,. 1 l" Ra a ın1 an usyaya yakınlı~ın. rika \'e İn.,.iltcrr. Pakistanı da dayan1ak, radyoda ~·apılan ve ik-Yıtbaşı münasebrti,.-lr ıa1inolarda (ah~mak üzere Atman 6 1;ııo.,.1,r "'"e havı -r•l"f'l"rl. ••ıt 1• 1 •ılitıaı1 
dan faydalanabilmeleri itin bir Orta doğu ~iüdafaa te~kilAtına tidann aleyhine lnhba1ar uyan

SATILIK - Sultanahmet Tı· 
vukhano •oklktı 97.5 metre ır· 
11 iki kata izinli Dlvınyolu -

SATILIK KÜRK - An·upadu 
gelmiş )·eni ptitia:ri manto. Tel: 
81:86 . 

Peynir fiyatları 
Yükseliyor 

la.natkarıarı gelmiştir. Resimde hu sanatkıirlardan tiçU cörüHiyor harp \'Ukuunda hücuma maruz sokma)·ı ciddt surette mütalla dıran parti neşriyatına nlbavet 

kalması melhuz bu miitterik etmektedirler. vererrk bütün mlll~te alt olan 

b· P,~·nir fiyatlarının anormal 
~ ıekilde yük t'lmesi üzPrine 

ısat mtidı..irlt.ıı:ıünce yapılan 

:lkikier sona er1ni15 ve haıırla
~·a.rı rapor BrlediyP Daimi Komis-
10nuna verilmiştır Reis muavin
lerinden Krcati Çı11Pr'in haşkan
~tınıia toplanan komisyon. anor 
ı.. aı fJ\'at artışlarını ön1emPk 
'\İtı b;zı kararlar almıştır. Hu 
~•da peynire lzami fiyat tayini 
~.~<ıırrür etmi~tir. Tam ya~lı pry 

1~lerin toptan Azami Aatı, fiyatı 
1 • Perakendl 2.10, ikinci nevi. :d,,. toptan ltamt ıatıı fiyatı 
, .. ••ti 17~. p•rık•nrl• 210, ütün
f~ nevilerdP. toptan A1ami satıs 
1
1tatı V4'atl ı~o. perakende 190 
h lltı.ı, olacaktır. K::lrara aykırı 
t!rek,t edPnlf'lr takip edıltcek 
~ tezalandırılacaktır. 

Kira tasarısı 
CBııı 1 lnridel 

1
3- Kira tahdidine tiıbi bir.~i

~•da. oturan bir ıahsın kendı~ı
"rtt ~ v.eya karısının. aynı . yerin 
t ledıye sınırları iı;ınd~ kır~ tah 
~dine tlbi olmı~·an bır bına~ı 
•ıı, bu şahsın kira ilo otur· 
~tıı binanın kirası aerbest btra 

1caktır. 
4 - Zaml•r: 

ı~) Meskenlordo yapılan za~ 
~: 9 kirısı üzerinde ılk Bene ı· 
·~ liizde 50, müteakip iki s'ne 

1 ~ J'ilzde 100 dür. Yani 1939 
~~ k!rası yÜ! lira olan bir m~s· 
~ ıçin hfl1en 125 lira ödP~e~~
(t·iken yeni tasarı kanunı~·et 

,. ısap edince ilk sene l~O lıra 
:ı tıl sonra da 200 lira aylık 
ll'a lidenecektir. 
~ b) Meskenden ga)'Ti binalor~a 
ı·"'; yüzde 150 dır. >Ani 1939 

1 '•ıı 100 lira olan bir dükkA
~ bugün 150 lira kira ödenmrk 
~ iken bu kira 250 liraya çıka· 

1"1•ktadır. 
~ S - Tam serbestlik: kira !ah 
I 11 i meskenlerde 1.1.956 da di 
~t rinde 1.1.954 de tamamen 
~ l~ırılnıaktadır. Kanun 1 ocak 
t rıhinden itibaren yürürlüğe gi 
''•kt" ır. 

Tasarı miiı;,t:trellvetle 
görü iilrrf'k 

~ .\nkara 20 - J{ıralara dair ta 
~atının önümilzdeld yılbaşına ka 
~.r ,Yetışmek üzere meclis gün· 
ı ~~tne mtistactliyetle ve once. 
&·tı knnma~n k:1rarl~~mıştır. 
ıt öğrenciğimiz Ameri-

kaya gidiyor 
~~ürük bir Amerikan ~a1etr<i 

l
~u•fından tertıplenen 1953 yılı 
t, a~ık;ı~ını kazanan BeyoJ.llu 
~ lıe~~i ö~rPncJIPrindt"n Gül· 
!tırı . Cımillinin memleketimizi 

ij Sılen Amerikara gitmesine 
~de edilmiştır. -

1 İki arkadaı birbirinin elini 
~karak ayrıldılar. Her ikisi de 

0•1ıbalığa karıştı. Ortalık bir· 
tıne karıştı. Gözden kaybol· 
Ular. 

* Otomobil güç hal ile ilerli· 
~•biliyordu. Bir aralık bir ka· 
hır tamurluğa çarptı ve ara
h arılJ'ı. kapısına çifte atmağa 
a;ladı. Şoför gayet sakın ve 

'0ğukkanlı idi. Sadece kl.3.kson 
f1lıYordu. İnsan ve hayvan ka. 
~batığının arasına sıkııan oto
~Obi! buradan kurtulur kur· 

"1 llltnaz, alabılrti_l'ine hızlı git-
1•te .başladı. ista;yondan ıeh· 
ı~ gobeğıne do~ru gıden yol 
~ı tarafı nkalıplüs agaçlariyle 
~·~ilmiş geniş bir cadde idi. 
dkı tarafı O\·aya ve uzaktaki 
a~ıara bakıyordu. 
lady Ophelia otomobilin pcn 

;ere!;inden manzarayı seyredi· 
ordu. 

f Akşam olmak üzere idi. U· 
~k hattı morarmağa baıla· 
~1 ilı. Yuvarlak ve yumuşak 
11 'Vr_ımtı dağ tepeleri uzaktan 
) l:a'i:a görünüyordu. Büyük ve 
l Ük5ek ökaliptüslerin eölgeleri 
ere vurmuştu. 

fi "tn uzak tepe üzerinde im· 
i~rator sarayı )'ilksPliyordu. 
~rııatd• F:ntonto dağı vardı. 
tı •\la ılık ve tatlı idi. Yol ke· 
d :.ırında sivri kubbe. biçiminde 
b •tnları ile v'rli mımari ü'10· 

' 1 rı1a yanıl~ıs kilelik evltır 

Sehir Tiyatrosunda 
Yeni hadiseler 

mcmlekC'tte ~saslı kuvvetler kur Bu arada İnqill<'r<', .Pıtısırla radyoyu ancak hükômetin hiz-
maları elzem çörülmüştür. bir müdafaa isbirliği kurulunca· metinde kullanmak. 

Yeni strateji pl.inları, bildi· ya kadar Kıbrısta milli bir pJAn
rildi~ine göre bu hafta, Pariste !aştırma ~cnel karar;~ihı kur
yaplıkları toplantılar sırasında muştur. Ümidi hu t<"ıkilaıı ıe· 

(8a'fı 1 tnrid('l ,.,.ATO D 
İ .., ışişleri ve Savunma Ba· nisletmrk ve Orta dnııı.u !ttüda. l('r kabul olunarak tiyatro dare , &0 

kanlarına sunulmuştur. Yeni faa teckil3tı irin milletltrarası 
He ·etine t•vdl edilir. ld•re ile- ı ' ' 

ana p 3.nın te(erruatı tabiatiyle bir pl3nlaştırma ;rupu h1ılinc 
ypti dE', tiyatronun tf'knik ve d d · ı · t t ı kt son crrre e gız ı u u ma a· sokmaktır. Kurulma t tas:ıvvur 
mali imklnlarını. mrmlrkf"t ıı;e . d B ı b h b'I" ır. unun a era er ı ınen rrlilcn Orla do:u milctataa teıı· 
yirrisinin $P\'iyr111lni ıtt1önUnrl" bir rihtıt vardır kj, bu plAnda kilı\tının başlıra vazift i, bu höl
huTundurarık ıııf'ln(')ik rrnrrftıArı hassat('n Türkiye \'e "\'unanista. ı:trrlrki İslim mrmltkrtlrrini vu· 
tanzim f'dtrf'k reıii.örP. hu piye,. oın N,\TO'ya kabulll!rini mlile· kuu mümkün hir lt"ravüıe karii 
11."ri \'erir. Son ~iinlrrrlf! ırti~t. ıkip Batı için teh;ıddüs eden korumak ve hö~·IPre natının Or· 
lf'rin rol bt-~rnmemelt'ri \'' ni. yeni aııkrrl durum ı<>ıönünde ta do 11 hölgesinrlen J:t('<'n tran. 
hcıyt't piyf'. lrrh1 tutmaı mlllAha. tutulmuştur. $;İt yollarını <l('tk tutmak oln-
1ilsıyle provarian kalctırılma !liı, Yeni stratejiye mlistcniden caklır, Trşki!At ayni 1amanda 
Orhan lfancPrlin~luna mezuniyet 1 Batının topyt-kiın miidafaa hu. mlittrfikler i('in havatı önemi 
Vl"rtlirtilmtsiyle patıak ver<'n rlutları JU şekilde teshil edil· hliz \"e Akdrnhle Jlint Okyanu
haşkaldırma harrk,tinin 111,trmli miıtir: l'Unıı birlrstirrn !'iivrrı kanalı-
'"" plAnlı hir dtvı.mıdır. Son ota. Hat bütün kıta üz('rinde mu- nı korumak olaraklır. 
rak prnvııııdan kalrhrılan •Knnık- aızam bir kavis çi1mektrdir. Yay \'etkili hir sshsi~·c-1, müttrfik· 
t;t oyun .. piyr~inin başın• ıt:rlt>n biı;iminrleki bu hat Nor\'C'Çin ku lrrin, 'fUrkiyrdcı h:ı\'a Usleri 
hAriis(' <ll'ı hu tt"rtioler ıUmre~in- tup böl~rsinf! düsrn ucunctan kurmak işine önem vrrdikleorini 
clrcfir. Bıı f'~er, Edebf J(r~·totçr başla~·ıp ıünryr doı?ru uzanmak v~ hu Jnsaat nro~ramının h11lan
kahul edilmi'f, 1dare JJeyetinct ta, Danimark;ıctan l:t"ı;mektr, Al- rlırılmakta olduğunu ıöylemi' Vl' 
tf'm~ili uyırun t?Öriilerek rtpf'lr. man Elht nrhrini takio rttikteın d!'mi~tir ki: 
tuara dahil t'rlilip ba~rr.iisiir ~ft"· sonra )·ine günro~·e doitru dolan- •- Norvrç \'(' Danimarkada 
int'cke'ye !':thntvc kovdıırulmıııık makt1t veı "\
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unıtni$;landan geçe- da buna benzt>r ln~aıtt program· 
ü1erc trvdi Prlilmi~tir. F~"rln rek Kararleniıle lfaırr drnizi ları tathik rdilrrC'ktir, Bir harp 
tr\'ziatı yapılmı~. f('liiııiirliltü Ta- arasında, Tilrk • Ru, hudıııiun. \'llkuunda mlıttrfik hombardı
lit Artrmrl'e l'<'rilmis \'e prn- da bitmrktcdir. F.vvrlrr, müttr~ man lH;akları, T\irkivPrlt'ki alan. 
valara haşlanmı,tır. Runa ral- fiklf'rin karı hattı İtalyan çiz· lırrlan kr.lkıJl SoV.\'f'llrrin stra· 
mrn, tiyatro tdar' Heyrtl , ini mr~inin burnuna kadar uzan· tr.iik hrdl"flerini hombardıman 
bir kararla •Konakta Oyunı pf. maktaydı. rdecrk \'f' ayni f'ltjkamrtte ucu
Yt'"'İni kalrlırtmıştır. Rllrlirilrl!~İnP J?Ört> Yt'ni .ııtra. ~a rle\•amla trıkrihrn :'l.'100 kilo· 

Bu mPv1ur1a diin mılCım~tına lf'IJi pl3nlarında. Türklerle Vu- metre ötrrlC'"ki t~kandinav ü~le· 
müracaat rttiı!imiz tiyatro fdare nanlıları rn <'saslı sPkilrle dt's· rin(' inrhilrceklerdir. 
ll•yetl b8'konı Mohmut Moralı 
i~e ~öyle demrktcdir: 

•Konakla Oyun• piyf'.l'~i 
za ·ıf oldıı~ıı iı;ln zaruret rlolayı
sıyle rrovarlan kaldırılmı!t:tır. 
Zayıf tabiriyle pivf'~İn ıayıflı~ı
nı kasdt'rliyorıım. Z:ı:rurC't dl". pro 
,·aJara haşlarlıktan l'Onraki tathl· 
katla piyf'!'lln 1:ı~·ıt öldutıunıın an. 
Jasılma,ırlır. Son ı:iinlerdc ıııah~ 
nr e konulan piyr:ıılcri halkın 
tutmama~ı s:rliri a1altmı~ hulun .. 
maktadır, •"Konakta Oyun• un 
da bu bakımdan ra~hct;izlikle 
karşılanac;ı~ı kanaatine vardık 
ve rseri kaldırdık.• 

idari ilimler Kongresi 
hazırlığı 

Tunus Beyine 
(Baıı 1 incide) 

Bugiln mühürlcdigl ikı karar
name Tunu~taki şehir, ka~aba ve 
köy Jdarel('rine, mahalli işlrrin 

ıtvk ve idarPsinde dahı l:'Pniş 
öl~Ude muhtariyet vrrmrktrdir. 
Bu itiharla Bey'in kendi öz halkı 
üzrrinclekl otorite~i daralmış ol
maktadır. Fransızlar, getcnler
de, bu kararnamelerin tasdik 
edilmemesi halinde Tunus Beyi
nin milllyetçili~e meyyal aite el· 
radını memleketten sürmek teh· 
didindc bulunmuşlardı, 

boyun eğdirildi 
ki: rfrni ·tir. 

Fasın milJi kalıramanı 
alır hao;;ta 

J\";:hirf" :?O (T.H.l\.) - Fran
ıtııl;ıra karşı 1 JI ~ ıl n1ilchJctıc 
h :ı rr1Pn ve h~ll'n 70 yaşla •• n. 
da bulunan Fa!ln Milli kahra· 
manı Ahdülkorimln a~ır hasta 
olduğu haber verilmektedir. 

Mapusane Çeşmesi 
Hakkında, Savunma 
Bakanının sözleri 

A ftnan ~tcnderes hükümetlnin 
iki buçuk yıl içinde tilrlii 

türlü sahalarda rlth• ettiği basa· 
rılar muau.amdır. Hunların g:öze 
çarpmamasına fliPhep, nıh tarafı
nın ihmale uP.rama"it ve yanlı-, 

baıı poHtlka ht"saplarının bir 
aralık revaç bulmasıdır. Ru vü1. 
drndlr ki, muhalefrtin müfrit v' 
kin<'i unsurları tf"!jehbüsii ele tr
çirntc.•ıle Vf' iktldann müshtt le. 
raatını bir sis pf'rdesl arka'iınA 
almata Vf' sen, hf'n ka\'.falan llr 
umumi efk3ırı oyalamaia fırsat 

bulmuşlardır, 

Adnan Mı:'ndercı; b.ükfımPti, 
:lrtık derdi tcıı;his ('tmiş nlduJu
na görr, drvasını da elbette ktn
rlinl" mahsus dinaınik ve cesur 
hıtrrket tanı He sonuna kıdar 
t3thlk edecek vr miiıı;bet icraatı 
dolayıttıyle tatmin ettiği münev
verlrri ruhi bakımdan da mem
nun ıeı1erek icraatının verimini 
yiikseltecek, memleketi dahiıt 
sulh ve muva2cne vaziyetine ka
vu~luracaktır. 

Bu saniyede bu J,!Üzel istida· 
rta avkın olarak yalnı1.1 parti 
huaumf"ıti ıli,·aaı IÖıf'I tlfftıYnr. 
Üylc umu\onım ki meınlekPttp 
haş J:östrrrn :vent vt ıüzt"I hıvı 
l("inde buna da bir tıkar yol hu 
lunacak, mua~~·'n şahıslan,, 
ldnri söz ,-e yazılarına kır~ı 
tluvulan haklı inrial yüzünden 
muhalif partinin varlığı vt aynı 
,amanda dcmnkraslnıi:r.in iıı;;tlk · 
hali •• harici ltihanmıı tthllke· 
l l' rlüşüriilmiyPcek, lhti13fları 
cöniil ho$1u,tu lir ve k•f1ıhkiı 
(f"rlakArlıklnrla bir hal ('lre,.ı 
bulunacak ve mlişterek mfln mr · 
••lrtrrıtrki milli roph• hlrlltinin 
nlmctlcrinflen Türk mil1eti io;lİ· 

fadc rdebilir hir hale ~electktir. 

Ahmet Emin Y AlMAN 

İzmir D. P, lileri 
(8a51 l incide) 

Partisi, e~t'r ı:;::ayri meşru yollli· 
dan mal iktisap etti ise bunda 
O P. li bir çok ileri gelen şah•i
)·etlerin de müşterek o1duAunu 
!:Öylemiş, elinde vesikalar bulun 

~lilletlerarası İdari ilimler 
Enstitüsü kongrr&inin 1953 Ey· 
lül ayı Jçinde şehrimizde top· 
lanma.ııı kararla$hrılmııı;tır. 

Kongre hazırlıklariylc meş_ı::ul 
olmak üzere Vali ve Belediye 
başkanı Gôkayın ba~kanlığında 
İstanbul ilnivrrsitesi Ilukuk Fa· 
kültesi proresörlerindcn Ali Fu· 
at Başgil ile Ragıp Sarıca, An· 
kara Hukuk Fakültesi profe~ör. 
!erinden Tahsin Brkir Baıta ve 
Süheyl Derbilden müteşekkil bir 
komite tl'şkil ohınmuştur. Ko· 
mite ilk toplantısını 26 Aralık 
cuma günü yaparaktır. 

Bcy'in iki kararnameyi imzala~ 
masını mütcak1p Tunustaki Fran 
sız idaresinin bir sözcüsü ~imdi
ki halde, hükümdarın ailesine 
mensup bazı şahsiyetleri sürgün 
etmenin bahis mevzuu olmadığı. 
nı belirtmiıtir. 

Nevyork 20 (AP.) - Birleş
miş Mlilctler genel kurulu dün 
Fas meselr~ini tekrar gözden gc 
çirrni~ ve uzun süren tartışma· 
lardan sonra kuzey Afrikacta hi· 
mayc cdilrn toprakların bir an 
<'Vvel e llUr 'iiyasl milr -~rselcr• 
halinp aetirilmC'lerinl temenni 
ctti.Q:inl Fransaya ve Kuzey Af. 
rikadRkl Fr;ın'ilZ mcmlckrtlcri
ne hildirmrye karar \'rrınistir. 

(Haşı ı incide) duj!:unu, kendilerine ,R:üveniyor
bir mrktup ~öndermiştir. :P..lilli lar!lia İzmirde Başhakanın veı 
Savunma Bakanı bu mektubunda bütün İzmir Mi11etvekillerinln iş 
ezcümle $ÖYie demektedir: tirakile bir mUnaıara tertip et· 

- Ö,trenrimiı Amt>rika-d'"a-:ü:-ç-a-y 
kalacak \'e muht•lif memleket· 
l"rdrn ;!"f'Jrrpk ı:rnrlerlc birlik 
te yapılacak kurslara lıtlrak 
('dCC'Pkt İ17, 

gilze çarpıyordu. Hepsinin ba· 
cası tütüyordu. Güne~ ağır aQJr 
batıyordu. Etrafı hafif bir sis 
tabakası kaplan11ştı. 

Lady Ophelia pencereyi ıçıp 
derin bir nefes aldı. Yavaşça: 

- Ilcr taraf ne güzel koku. 
)-'Of! dedi. 

- Adıs Abebı hep böyle ko
kar. Adi1: yeni demttktir. Abe
ba da çiçek m~nasına gelir. 
1\fenelik bu ~ehre bu ıilıel is· 
mi karıı:;ı ıert!ine takmıştır. 

Bu lzah•tı veren Carlo idi. 
Lady Ophelia'nın kocası O· 

lan Lord Dawnbridge kaba ka· 
ba nefes alarak; 

- Ne kötil kötü kokuyor ..• 
dedi. 

Ve sonra karısına müstehzi 
bir bakııla bıkarak ll~ve etti: 

- Tabii siz her ıeyl beten
meğe ve güzol buimağa niyet· 
lisiniz, değil mi? 

Ophelia ses çıkarmadı, sade· 
re omuz silkti. Carlo Bolzani 
zenç kadına dikkatle bakıyor
du. Onu üç ~enedenb,rl ~ör· 
memfcti. F~\c11t hıfıntcınrl~ kıl· 

Fa•ta yeni tovkifler oldu 
Rahat 20 (Anka.) - htikıat 

Partisinin brlli baı.lı lı.a'iından 
5 Jd~iri Fransız poli!iii dün tcv· 

lan hayalden hiç te farklı de· 
gıtdi. Oplıelia degiımeıTıişti. 
İncecik bır \"ÜC'udu \'ardı, uzun 
boylu idı. Yüzü sol~un. dudak. 
ları kalınca ve kıpkırmııı idi. 
Gözleri o kadar koyu ma\'i idi 
ki adeta ntenekşe rengi dene
bilirdi. Çok iradeli ve kuvvet· 
ti bir kadın olduğu halinden 
belli idi Fakat ayni zamanda 
ne kadı~ tatlı ve munis bir 
&ülümsrylşi vardı. 

Carla, eskiden beri Opheli· 
anın bu deAişik ve insanın içi. 
ni burkan garip gütellJ~ine ve 
~ihrine h:ıyrandJ. Onu ilk gör
dügU ve tanıdı~ı zaman Lord 
Dawnbrid~e'ln karısı de~ildi.. 
Sadece Mile. di Santo Valati 
diye anılan çok gene ve güzel 
bir ıent kızdı. Sonradan bir 
çok defa•ar dünyanın muhtelif 
şehirlerinde birbirlerine rast· 
!adılar. 

Cari o: 

- Burası ne Londraya, ne 
Parise. ne Romaya_ ne Kahi· 
reye. ne Nise. ne Venedi~e. 

"" dP Vnl-olırım<:ı'·~ hPn1ivnr . 

•llapisane hayatının Iccl tab- rT"clerini, orada tek başına it· 
Josunu çizen bu eserin, okuyu- hamlara cevap verebilccelini 
cuları üzerinde terbiyevi bir te- C:lkat Demokratların böyle açık 
sir ft~ra ederek mı:-mlrkette suç bir münakaşaya stirmeğe cesaret 
işliyenlerin adedinin azalmasına le:ri olmadığını illve etmiştir. · 
hizmet etmesini timlt eder, te- Şevket Adalan. D. P. fi konJtr<'Si 
şckkürlcrimi sunarım.• icin bir davetiye aldı~ını, fakat 

Geniş bir alika ile karşılanan il başkanı Burhan ?tfanerin im 
. zasını taşıyan bövlc bir davete 

.1\tapusanc Çcşm~sıı yaıılannın . b t d . ;,. · b h 
ıca e c emıyeec,.,ını, u şa sın 

gene Adnan Vell Kanık tarafın- kendisi hakkında Jleri R•ri k~ 
dan hazırlan_mış ikinci kıs~ı, ha: 1 nuştu.lunu, bu konuşmaların bir 
len gnzctemızrle aralıklı hır ıerı ~urt'tıni Başbakana göndercce-
halindc yayınlanmaktadır. ğinl beyan etmlştlr. 

değil mi? Mısırda Shcpherd 
otelindeki çayları hatırlar mı· 
ıınız? 

Niste Karnaval Alemlerinde 
ne kadar dlenmtıtik değil 
mi? .itele Roma t'lvarındaki 
aYlanmalarımıı ne hoştu? Fa· 
kat burada bunlardan bam 
başka şeyler var. 

Ophelia, o kPndine mahsus 
sihirli tebessümü ile ce\'ap ver· 
dl: 

- E\'ct, tivey babamla gez· 
diğim yerlerin hiç biri!ine 
brnzcmiyor. Burası bambaşka 
bir atem . .. Del:işik ve esrarlı!. 

Carlo gillerek sözüne devam 
etti: 

- Siz de bambaşkasınız. ltep 
deı!h;ik ve esrarh yerlerden 
hoşlanırsınız. Onun için bun· 
dan daha münasip bir yer bu
lamazdınız? Adis Abebada en 
rskl medeniyetlp en modern 
hayat yanyanadır Çöliln ~o· 
rak ve vah~i AlPmlnin yanıha

'1nda en bekl•nmedik yenilik· 
lere rastlıyabilir11iniz. Gllrr. 
,.,..ı,. .,; .,j., tr; hı•r.,...:ı,'"' l"l'lk hnı;:. 

!anacaksınız. 

Ophelia tekrar camdan bak· 
tı. Otomobil yine bir insan ve 
hayvan kalabalı'tı arasına sıkı· 
ııp kalmıştı. Beyaz. cübbeli 
adamlar katırları yedekte tu· 
tuyordu. Sokak aralarından 
hayvan sürüleri, deve kervan· 
)arı çıkıyordu. Atların öyle 

süslü, öyle rcngArcntc eğerleri 
vardı ki iÖZ alıyordu. Beyaz 
örtülere bürünmüı, ı alnız bir 
~ift iri gözü meydanda kalmış 
kadınlara rastlıyorlardı. Biraz 
sonra böyle bir beyazlı kadı· 
nın ata binmiş oldu~unu gör· 
dülcr. Bir erk•k atı yPde~e al· 
mıstı. Bir bask:ısı sti!'lü ve 
rrnkli bir yelpa1r ile karlının 
rlrafındaki sinekleri kovuvor. 
du. · 

Ladv Ophelia sordu: 
- BurAda klb11r kartınlar ııo· 

k~kt:ı höyle mi ge1erler? 
Cart o: 

- Ekseri•! böyle ııelfr. Di· 
ye ce\·ap verdi. 

O aralık sokaCı baıtan başa 
bir deve sürüsü kapladı. Baı
larıncta zayıC ve esmer yüılii 
hir Habeş ı:ldiyordu. Saçları 
kıvırcık, gözleri parlaktı. 

Rirden bir baska otomobilin 
klAk•on çaldığı duyuldu. Or. 
talık birbirine ı:irdl. Deveci 
hayvanları kenara Çl!ktl. Bol· 
zaninin bulundu~u otomobilin 
tam ~·anından ~on ~urıtle tılr 

'.\rk~ı;ı \'arl 

u,1'kılBr r"Pl) Q \.") Guntın Jl!'G..,.&m.ı 148 
tzO ''"''" .,,.ı..ırn Pi\ O H R•< . ------
.. "' 11, tnrillu•. ın no ııtö.tilı: fl'l.l FE!\"ERBARÇEDE SATrLJK E\~ 
ırı 1 !'i ~ıtli Jl,.,.,,,,.n ••rkılır. 1n ı; Dalyan İRrip, \"eni Sok., 4 DU· 
ıı:,., ,,,rl•d. ıınn Knını~mı. 11 .1'iı tı- marada. köşebaşında. bol ağaç
rn•t r~Hlnıtan t•rlr.:ılır. 11 31'1 T,ıoııiT lıkJı, bahçe içerisinde, yarı k.\· 
r1111r s1;..r.i. ı" . 1'10 • ı:t.~fl A•lor , •. ;tir ev , ıtılıktır. Tel.: 45031. 
,ti 1::.! nn 'l•ml'i<""'" ~elim. 1~ 1.'> 
\1,.,,.1,1.;,1, .. um 11.an t"nrtta'I .,.ı,r HALiÇ SAlliLLERİNDE - dl! 
• ... ,...,,11, 11 nn fr,t>.,.ı.,. 111"' ll•'n• poya mil~ait yer alınacaktır. Pot; 
ıır·,, ,,.,\, ırı 1 1ı :ın hfl• "•'~'"•i , ta Kutusu 3022 İstanbul 

wtfilU.W#'JZJm 
SATLLIK RÖ!liTGEN MAKINB· 
Si - 100 milıamptr. Telefon: 
45400. Saat 16 - 18. 

1 ı.4:> ~"" r•r,.•l•r (Pl.l ı.ı oo llı•• 1 I SÜSLÜ _ ~lİKAFO~ KOI\l!Ş :\tA cıbıı. 
"•I"'ru ,, \ar•,.... EMLaKÇ OSJ\IA.N ları müessesenizin, binantzın en 

• Her nevi emlAk alım ve satımı kıymctlı eşyasıdır. y Kaldırım 
" " A<•I ... """"~ ., "~ ,.,. Telefon 29974 79. Galata. 

.. , ı;.nrı ~"""'n n•mırçı~. T"t<1 11 t O· ROZKURT E,11.AKt - Haliç- ------------
k,..,...,..ı .. n '""tıla1'. ı; .ıın n.,,,. mı.;.·:: teki son kalan 3500 metre fahri- \'ERALTt SU araştırmaları ar
rPı.l ı~ nn tnr• •11~ C"fl•u~•m fıo•' teziyen kuyu sondaj işleri. Pos .. 
r '1•1Sloa f'•T"•. ~fıta:U 'f11k11.-t.ı11r Atı ka arsası Telefon 83~~--- ta Kutusu 3025. 
~"'" R .. .:ı,,._ Taırırak. '.'\'l•r•' r.r~~h . J.h BOZKURT E:\ILAK - İpotek 
ıt•ıll11.h lhmın. ~l'l•taf• ~•t:r,.•ır , rt• n1ukabili 24 saatte para yetişti· 
ıır Atlar) l!l nrı ır~t>trl•r. ıo l'i Tarih rir Tak~im, AbdUlhakh&.mit. 
1, 11 hir rıonr•k. 11J "n 'frırilr ll•rı• nr Tel: 83532. 
\ulrıı•ı) lll t\ C::ı.fı\;ı ('ııvla-rl•ılan '-----~- -
lla"r'lnhl'. !n ı' r..ıt.-" a-11••~,ı. "" ın 1 - Kadıköy İsk,le ~leydan1n
"ı11;\.o 1 rı.\ ~n t'> nrııırırla tPı l :?ı ın da denıze nazır Apt. arsaları. 
fh,,l'rf't"~rt. ~! -~ ~•r\;:ı'lır d'hııl Pil 

MUHASEBECi TÜRKAN Alt· 
SOY - Sınai. ticari muhasebe 
\"e bilAnço işll!rl. Babçekapı, 
Garanti Han No. 406. 

!" 1.') J"lıın• m•ııitl (PJ.l 'J'!.J' Ha· 2 - Nişantaş Amerikan hasta· 
hane~i civarında deniz görür 

17.\llR Apt. Vi111_ar_s_a_la_r_ı __ _ 

11 ;;ı A~ıl• "' !'rnırrım l'nn Ah· J - Beşiktaş <Cırağan Cad. Sed 
'"' c::aTI1ttan ~•rlntır. 1 ' ırı Kıuı,,,r üstünde Bolaza \'e l\farmaraya 
ul1Jnl•rı11tl11 (F'I) 11\.1"0 Rad'.'"n T11!'l h3kim Apt. arsaları. 

Sh'ASET ARTIK OVUNCAIC 
olmaktan çıktı. Karşınızdakinin 
maksadını keşfetmek için satııı 
çıkarılan Sevgilinizi tanıyor mu. 
sunuz adlı kitabı alınız. Bayilere 
önemli tenzilat. Fiatı l liradır. 
P. K 34 Fatih. 

lıt"rlıii!, rl lon"rn•n. 11'1 :ıo n,,..,, alfah .. ,,l ---·---

rT'J) ı7 nn T'ıuıır lı:nn .. .,.ı t~n1an Yı 4 - Bakırköy, Yenimahaltede 
••n. T.ıtirı fiiintliiı. ~otk-r,n t"r,ııın l hem ista!yona hem denize yakın 
17 t'> "' nnrııln!P n,.ı..~•IP11otil~ To111 arsalar. 

FRANSADA TÜRK OTELi-
•Lo Ravine:rı, rue Ste Catherin• 
Cannes <Le Cannet). 

l'• lh·,·ıll'n ~11rkılar (f'I) l~ Ot'! lnt•aı - ---------
ŞOFÖRLERE tt'JDE - A· 'il•••""' h~ııl 1• '' •ı• n•rı,.,.ı ... 5 - Emir.;lndı. Boj:aza h!kim 

n•un lıı•a·ıJtı. ıtt nn "•"''rlır 111~ (400) m~lrelik villA ar:caları. merikan hasır 
aelmiştir. 

dôşemelerimiz 

c:,"'"iı,., ~,,r,r fP\.) ti) 1'ft Hafta lı,tı 

"hlı°'ti• ııı -illi .A•lı&• Tılmımılan ttr 

flıın•l'rlflim tP') :>n '>l'I ~•111.' ıt .orırı 

"'"""' bıh!'~l•r f'f'I l ":'ı rın t•m,t Tı 
~•rıtuı ıırkılar. :'1 1fl Prnnım 1'1 ka 
1111\1 .. 

"" TF.KNIK ONIVERSITE ,n l.'5 Arılı• ,.., 1'ilrk m ı•ti (f'\ \ 

"" 41; Jlıhalı\t: rırn;rramın tıkıt iwıl 
:?1'1.4111 1\1,&'ik Hıtı M11ı.i..-i (Pi.) 22 rtf'ı 

ÇOCUKLAAIN 
HUYSUZLUCU 

BACAKURIN 
ARASINDAKI 
llRIŞIKURIN 

TERLEYiP 
PIŞMESINDEN 
IURI BELiR. 

İSTAN BU L 
Mükellefin 

6 - Şişli meydanında ana cad· 
dede arkasında •okak altı kat 
inşaata milsıad'Ii eşi bulunmaz 
arsa . 

7 - Btiyükadada Nızam kara
kolu karşısında çamlık içinde 
arsa. 

Marpuççular 
han. 13. 

Büyük Şişeci 

NOKTALA,IA 
Yazıda kullanılan işaretler 

Heırkesl! l.\zım 
Kanaat Kıtapevi 25 k. ----"'---

Yukarıdı yazılı 7 illnın milra· ACELE SATILIK Sevrole pikap 
caat adresi: Fermeneciler, Ali· 951 modPJ az kullınılmı,$. Gör· 
yazıtı sokak Güraç Hon No. 2 4. mek istiyenler Fatih ~lerkez ıı•· 
Telefon 40367. raJında. Telefon 23067. ------------- - ----

İlavemizdeki bulmacanın halledilmiş şekli 

BELEDiYESİ İLANt.AR · 

Adresi Adı ve Soyıd:.:ı __ _ 
Fethi Kurul -R-.-H_i_sa_r_K_a_n_l_ık_a_v_a_l<_su-yu--m-e-vkii No. bil~ 

Bina 
Arsı 
Arazi 

Maksut vereı"I R. Hisar Balta limanı ada 18 · 22 P. 19 • 2 
Ralu kı:tı Var\·ara Emirgln r.ıaslak Ba&lır )lev. No. 4 . .\ . 154 
Ralu oğlu Niko P. 41 
İffet Atasoy Emirg2n Meydan No. 18 A. ga P. 6 
Sagili Mehmet lstinyo Hamam sokık No. 8 
Sagıli Mehmet l;tınye Hamam sokak No. 8 
Arsen Yeniköv Sermet sokak Na. 15 T!i 6 
Yuhan Buveccef vulai Yeniköy Köybaşı caddesi No. 149 

Marya Orlon. 
Aşçı Mustafa ve Sakır 
Rilat otlu 
Mı hali 
Emanolya kırın Hermine 
Serpuhi. Arua Mubayıeıyan 
ARavnl ?t1ubayacıyan, Karı. 
bet. Verkin, Siranoş. K•· 
vork. Nober, Agop, Hayru· 
hl Roli. Beatris. T•kuhl, 
Sa:til ~fusto;fı Demirel 
Eteni 
\IUnire Sud• 
~fükerrem veresesi f Hakkı 
Nefise, M•hmet, Beyhan, 
Relika, l"eJıt, Yümniye, 
Behiye. Adviye, 
P.mln, Xadri. Atlfe, Mustaf• 
Sagili Klzım Sazlı 
~Juıaffer Bartt 
Süren Drohi 
Varis f\tustafı, Şaha!" ı;::,ıq., 

Fatiha S•~ 
Mehm•t Yılmaz 
Ane Yıldız 

Yeniköy Kiıybaıı caddesi No. 301 
Yeniköy Perakendell!r No. 9 
Tırabya Dere ıokık No. 44/1 
Tarahva Ahicelebi No. 6 
'<'•••burnu ~!. Cad. 47 . 35 

Bü\·ükderl! Hacı Osman 82\'11·1 210 
Büvükdere Serbethrne Nn. ıs 
Büyükd"e J{eC.lıköv Cad No 21 r 
Sarıyer Ha'·dt sokak No. 41 
Kefeliköy ve Dalyın Yolu 

BUyUkdere No. 1~ • 4 . S 
Sarıyrr Ham~m snkak Na. 3/4 
Sarıver Sırrı Bev No. 1 
Yenimahılle \rür~kvakan No. 7. 1 
R. F,.nrri rırııın~ rl .. rr-:i '2 \t1ıtur ceza~ı. 

Gflmü!-'rlPTtl J<iiviı;i R'! A'! t 
r.iimiiC'rlı:ırp Kii\•iri Al Rl 1 
Gilmüıdere kö,·içi Q8 qa . 1 

Bina 
A.rsa 
Bina 
Bina 
Arsa 

Ar!a. 
Arsa 
Birıa 

Bin1 
Arsa 

Bina 
Ar'a 

Bina 
.\rsa 

Ara!! 
P,ina 
R;na 

Bina 
Arsa 

Bina 
Bina 
Bina 

19 12 952 
Sarıyer Bele.diye Su besi dahilinde yukarıı:ta m::ıhalle , ~ok~k ''!! kapı 1'·o. ları yıı:lı ıa:r l 

lTlenkul v~rgilerini gösterir ihbırnıme sahiplerinin ıkamet:ah ıdr!!sleri meçhul bulunr1uğıın
~an tebllti mUmkiln nlamımııtır. 

Kerfivet 1·ergi u'ul kanununurı o~ Onrii rııaddıııt;inln 2 inri !ıkra~ı 2'tre~ince tebli4at yerine 
\caim olmak Uz:erı- illın olunur. <Bu i13n t~rihinden basllvarak 1 ıv içinde ilinı yapan makama 

ı..ızr1t \·eva b~h·e\clle mUrarııt \·era t,1ı-.,.,;ı•lii rnol.rtun veva telç;raflı acık adrl!s bildirildl#i 
\,ı,.tfirde U!ul ~ 111 ··•.,ıınun 9.5 inci maddesi mucibint'e silre ile kayıtlı resmi tebliğ Y"Pılacat-
tır.) (IQQ37) 

• 
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yQRCiANLAR 

~ ÇAflŞAfLAR 
.. 1uı.JRI --y "'A5~ OR 

( ,.._ YE~EI< ÖRTÜLERi 

EMSAUNE NAZARAN KALİTESi ÜSTÜN, IMALIYESI 
FEVKALADE VE EMSALSİZ CİHAZLARDIR 

1 \o\~'l/\.\)\.tı.ı:t 
'ı'A.5T/KLA~ 

v.s. 
EŞYALARIN EN iYiLERiNi 

YALNIZ 
Müstesna randımanlı 

TESLA RADYOLARI 
~LAZZARO 

( F~~i~~N~ da 
ÇEKOSLOVAK ELEKTRiK SA:\.\Yli:-:lN 

MUCiZEVİ M.~MUL.1. Tl:\l>Ar\DIR. 
t~ııJ..lııl (',ad. 305 Tel. 401i%!J 

Tlrkfye Umum Mümeulll: 

8.\DJl!TTİN ~ÖNMEZ 

Sirkeci Ada Hın Tel: :?0412. · 

İhraca t.çı ı : 

S. A. 

PllAG ÇEKO .... LO\°ilYA 

. ' y• ,,. 

R O~ D L~Oi.G: - ..... .. \ 

GOODYEAR'ın imar etmekte blduğı.ı ~ on";inuhıeliqçtİi'!rlSst!k1 
lerin en , üshtn i.idür. Dünyanın her, bır" torofınde1f oldı.ıgu;i11bl' 
memleketimizde de lôstik alırken en ucuıufar!'nmomcıkte1 ayn•4 
eb'atto GOODYEAR lastiklerinden en poholısı olan ROAD LUG 
aranmaktadır. Gerek asfalt yollar, gerek ' ıost ler,"' gerek yol-j 
ıuı, arızalı mıntıkalarda d iğer lôstikler ıle mu~oyes• edile"'.i~1 
f yecek derececfe daha foıloı kilometre .7opmok kıso.~ a . ıa~ı ık4 
1 
dertlerinden kurtulmak 1 için siz de• dunyanın & tecrubıl,erın~t 
uyarak ROAD LUG kulJonrruzo Veyo hiç olmazsa ROAO.LUUJ' 
kullananlardan lecrubeleri hokkındo izahat. alınıı.1 - ... '..,... 

~-~ ~ .......... , .. .:::, ı. 

~. ~~~~... ~· ~~~--... ----J 
'"' 

~ - ... ....... . 
• OOllU Y0Z011Dl tl6lll t0T0• 11.u. 
UUllDAll D.AHA H UU MIKIU04 

l YOK IOOOYUll LhTlıtLllll Ül(lllNO[ 
tTA$1NfUltUDlll, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğmdan 
Gumrük Muhafaza Tcşkılitma 15 lira maaşlı erkek muha

faza memuru alınacaktır. 
Gir ş imtıhanı G ocak 1953 salı giinü aat 10 da Ankara· 

da Gumrük Muhafaza Ge'lel Komutanlık k&rargAhında İzmir, 
t:rfa, Mardin gumrük muha!~za alay, Hatay gümrük mubafa· 
ta tabur komutanlıklarında Istanbul gümrük muhafaza bas
müdürhiğDnde, Van, Kars ve Mersin gümrük: muhafaza mU-
dürlüklcrınde yapılacaktır. • 

Aşağıda yal.Ilı şartları haiz olanların lmtahan ı:ününden 
•n:el nüfus hü\'iyet cüzdanlan, iki tane belgelık !otograf, 
okul şahadetnamcsi ve dilekçeleri3le birlıkte imtahanın ya· 
pılacalı yerlere baş\urmaları. 

A - l\Iemurlar Kanununun 4, macklcsinde yazılı şutları 
haiz bulunma; 

B - En az bc5 sınıflı ilk o!.:ul mezunu nlmak. 
C- 30 yaşından yukarı b ulunmamak (30 yai dahil); 
D - Boyu 1.64 den aşağı olmamak. 
NOT: İsteklilerin 5 ocak 953 günU saat 17 :re kadar baş 

'VUrmalan imtahanın yapılacağı 6 ocak 9S3 günündeki mU· 
racaatlar hıbul cdılml)e<:ektir. 

2 - Şofor olanlar ehliyetlerini ibraz ettikleri takdirde o
tolarda çalıştırılacaklardır. 

3 - İmtihan geometri, matematik, tarih, roğrafya, yurtbil 
ıl ı dt'r lcrınden \c a~rıca yurt bilgisınin ifade \e yazılış tar· 
:ıına gorc dt Tlirkçeden not \'e ılir. (19281) 

ARAP SABUNU ALINACAKTIR 
1. E. T. T. işletmesinden : 
ı Muhammen bedeli 6.000 lira olan ,\rap abunu 2 ocak 

9:;3 cuma gllnü :oaat 10 da pazarlı a 'azcdıleccktır. 
2 - ~luvakkat !emiııat 450.- lira olup bu i(e aıt sar!nameler 

levazımda n 30 kuru~ bedel mukabilinde tedarık edi· 
lebılir. ( 19933) --

lmtı):.ı ubıbl: SL'liA!'I KORU: 
Bo 11.rıdı Yatı islerini fiflen tdare eden mes'ul müdür: 

MELİll YESER 
(\' ATAS) Guet@clllk •e Malltaacılık T. A. s. - htanbul 

V T ,\ S )( A T Jl A ,\ S 1 

ı--
IL AN 

Sirkeci Gümrügünrle i~leml 

yapılan 4087 sayılı, 27 • 11 • l!l52 

gunlil giris be~ annanıe inde ) a· 
zılı pamuk m('nsucata ait \e 

~ümrükten tasdikli 3387,54 Do 
larlık falur .)ı zayi eltık. Yeni· 
sini alacağımızdan e kisinin hük 
mü olmadıgı ilan olunur. 

:'\lanas J\arak;,ış a lhll'flerl 
I .lm itr.11 !:'irkr.tl 

MOBİL YA ve MEFRUSATI ili 
onn oıo.ugu gibi bugnn ae 

rann da ılze en fyl şartlarla 
hizmet edecek olan 

Tacettin Gürtan 
MA(jAZASI.iDA~ ted •rik ediniz. 

~e)"Otlu: A!mah lfE'~elt C&d. 3/5 
Telefon: 45779 

-
Zonguldak Valiliğinden 

.Alınacak yedi bin metre ,.e otuz altı bin bc~yüz :ıJCtmls beş 
lira muhammen bedelli bir pusluk gah'anitli rna manın11 made
ni ~u borusu 7 O('ak 1953 çarşamba giinli ~aat 15 de hlıkCımet 
konağında il daimi )tomisyonunda ihale olunmak iizr.re kapalı 
url usuli3 le ek~iltmeye konulmuştur. 

11k teminat akçesi iki bin yedi yüz kırk Uç lira 12 kuruş
tur. Eksiltme evrakı Jıer giln dalnıt komisyon kaleminde görü
lebileceği gibi bayındırlık miidürliiğiindcn parasız alınabilir. 

t. teklilerln ilk ~minat mnkbuzu 'fiearet Odası Yesikasını 
talipler şirket olduğu takdirde aynca 2490 sayılı kanunun ilçiin
cll madde inde yazılı belgeleri ve esas teklife ait pullu mektu
bu muhtevi \e mezkQr kanunun tarifine uygun hazırlanmış ve 
kapatılmış teklıl mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar komisyon başkanlığına vermiş olmalan ihale f"snasında 
bulunamıyacak taliplerin eksiltme 'e husust sartnamelerl pulla 
yıp imzalıyarak zıırl içinde bclgeler arasına koymaları postada 
dki olacak gecikmelerin knbul olunmıyacağı kabul ,.e lllın 
olunur. (19823) 

SATILIK KERESTE FABRİKASI ~ 
Yeni ve 1 ler '':ııiyette kere te fabrikası uygun, fiyat- ı I 

la satılıktır. l\!Uracaat: J:'cner cadde i ~o. 34 Unkapanı İs· 1 
tanbul. 'l'ele!on: 20198 

1 1 
1 

İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
Kıtaat llônları 

190 ton pra a kapaiı zarfla 12/1/953 pazartesi saat 'ıı de 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Tutarı 57.000 il· 
ra, geçici teminatı 4100 liradır. Şartnamesi Ko. da görülilr. 'l'ek 
lit mektuplannın ihale saatinden bir saat e\0 \'eline kadar ko· 
misyona ,·erilmesi. (4756-19734) 

* Keşi! tutarı 7640,Gl lira olan Elektrojen gı upu Favuııday· 
şin ile l\fotörponıp dair('si inşaatı açık ek~iltnıe ile 5 1/953 pa. 
:ı:arte i .ı.aat 15 ele İzmıt Dr.. ik. )Irk. Sa. ,\1. Ko. da ihalesi ya. 
pılacaktır. Gc~·ici teminatı 573.05 liradır. Şartnamesi Ko. da ve 
öğleden e\'\'CI lst. ı..v . .\. İlAn kısmında görülür. 

7.'iO kılo .\nıyant Fitil açık eksiltme ile 29/12 952 pazartesi 
saat 14,30 da İzmit Dz. lk. Mrk. S:ı. l. Ko. da .satın alınacaktır. 
Bedeli 5100 lira, geçici teminatı 382,50 liradır. Şartnamesi Ko. 
da \'e öğleden evvel 1st. Lv. i\, de görülür. 

(4802 4803 - 19852) 

* 130.000 adet portakal açık ek ıltme ile 8/1/!!53 perşembe 
saat 10,30 da Selimiyc A . Sa. Al. Ko. da atın alınacaktır. Be· 
heri 10 kunı , geçici teminatı 975 liradır. Şartnamesi Ko. da 
~onihir. (4827 - 199~0) 

1953 Yılının 4 Renkli Aylık Takvimle;]i 
Fiyatı· Ufak Boy 13 • Büj iik boy ı i 5 ku nıstur. 
.\ılrcs: 'l'ahtak:ıle Uzunçarşı Emnijel han 21-1/25 

lsıanbul - 'J'el: 27737 

Uşak Asliye Hukuk Yargıçhğmdan: 
Kamu adına ya ının ta hihi da\:ı olunan Uşakın Duıak 

mahallesınde kayıtlı Gocebe Stile) m:ın oglu .\lı Kocanın ad· 
resi meçhul olup yapılan tebligata da icabet ctmedığınden 
hakkında j?I.} ap karaı ı 'erilmiş ''e rluı u ması 24 12 932 pcr· 
•!'mbe .ı::unünc hırakıldı~ı tebliğ makamına kaim olmak uzerc 
ılan olunur. ( 10!128) 

• 

llEDIYELERI E KIYMETLiSi 

Kapalı Çar$ı Ağa sokak No. 58, lstanbul. 

..?:~~-~..:. .. - - MOTOSiKLET S NAYll iN ~~ 
:i!~~- -·~· ~ii::::::ııc;:;---:;;:ı..--.o..::....;;..______ \\] 

·~ .. ,... ~ 

İstanbul Ticaret Odasından 
Sıeıllı tic,ırct \C pı)asa crd\'rlı adlı ı:azclcmuııı leıtlp 

\u tab'ı işi ~<miden ihalc)c çıkarılıııı~lır. 

'J'alıp olanların bu husustaki 1nuka' ele kopj c;,İnı oda· 
ıııızclaıı alııı:ak fiyat tekliflerini )azılı ohıtak :?5 aralık 105:! 
per embc sunu saat 16 ra kııd:ır odamıza hıldırmclcı i ılan 

olunur. 

Po t:ıda vAki gccıkmclerden Ollamız ıııc 'ul 
Orla ıhalc)ı 'apıp )llpın:ımakta srrlıc~ttır. 

dcgildir 
(19:366) 

~ .............................. ~ 

259ç~ 

350cc. 
~OOcc. 

ÇEKOSlOVAK 
OTOSIKLETlERl 

ZARIF -YAPI 

~--=e INSANl YORMIYAN YOLCULUK 

125 OG. 

150 CÇ, -

e YAKITTA EKONGMl 

IU $ANANE MOTOSIKLETLUIN 

tA$llCA VASIFLARIDIR 

ruaıcın MUHHASlll ITHAl.JTCISl 

~IEll~IET K.\\'AI ... \ 
GALATA · MAHIUL TEL. *'-"11 

İstanbul As. Dairesi Bşk. dan · 
37. dönem )cdck rnbay laliıııı;:ahı kı~ (ocak) 0.33 ıiuncll1 

i~·in celp emri ınucıbiııcc htanbul iline baglı ılı;elerdeki ,c 
kcrlık ~ubclcrinde yerli \C yabancı işlem ~ören Tıb, Ecza' 
Dişçi 'e Veteı iner f'ııkulteı;i mcıunlanııın kayıtlarına Aıık:Jt 
Piyade Yedl'k Subay talımsahında !l or:ok 1953 pazartesi gull 
baı:lanacağından yedek ~ub:ıy ) elişecck bu kahil i:ıgrcncılcı" 
A~kerlik :;;iubclerine toplama suııü olan 3 ocak 1953 cumaı1C! 
~aat 9 olarak tesbit cdilnıistıı 

Toplanma gününde As. ~ubelerınr muı acaal etme) cnl 
hakkında 1111 sa)ılı As Kanununun S!J uncu maddc.rjnın U'~ 
lanaca~1 illn olunur. (4i96-lD854ı) 



.. -- >"":" - - - --- -~ 

Esl•iıle11 6e111·9e, şi11ıdi de 
nı11eliyat. ue 20fJfl lğ11elik 

. 
Clıı·istiııe "'"" ılilbeı· 11ltı 

1101•111011 tellflvisi ge~~iı•di 

l 

Tabıat in anların kmıini ka-
dm, kınuni crkl'k yaı:ılır. 

Arada bır, kadın \ Cl a l'l'kck 
clarak u tuınü.te du en mcsuli. 
l ctı ta-uııaklan sıkılıp, ı Keş· 
kı kadın olsaydım, ış pcşındc 
ko acagıma konu kom~u~ u do· 
ıa~ır, declıkodu cdcrdım , \ ;::. 
la eKc ı crkl'k olsa~ dım. ~.ı. 
bahtan ak ama kad.ır çocukl.ı
ra bakmaktan bıktım us.ındım . 
drr ek tc a lıncla hep mıı ol
dugumuz ~ıbı kalmalı lcrcıh 
cderıı:. 

Jlernıafı udil - \'r) a 
Karı~ık dnsil el 

Çocut:;un clnsıl eu daha ana 
karnında ıkcıı tayin cdıldı· 

gı halde baz:ııı tabiat işıni lı· 
tizlıklc tamanılam:ız, \ c 7.a\ al 
lı çocuk «hcrmairodıt.ıı ) ani 
karıwık cınsı~ ette hır insan 
olur. Bo' le hallerde hckimm 
l apacaı::ı ·şey §ah ın bedeni 'c 
ıuhı b.ıkımclaıı hfn;ı cınsc da· 
ha ~akın oldugunu teshil cdc
ı ek tıbbı mudahalede bulun. 
ınakl:ın ıbarettır. Tıp tarıhindc 
bu gıbı ukalara ara sıra rast 
lanırsa d.ı hıç biı i Danim:ır· 
kada aınelıyal ol:ın Gcor:;e (\ e 
~a §ırndıkı adıyle Chrı.stinr> 
Jorgcnscıı k.ıdar duıı~a b:ı~ı· 
nıııın alaka ını çckmcmi~tir. 

26 ~ a~ındaki n krr !iaıışın 
Bir dilbrr oldu. 

Harp esnasmda ıkı sene mud. 
detlc .ı\merıkaıı ordusunda 

lıiı.ıııl't "urmuş ol:ın Georgr, 
gl'_çen hazıraıırla a ı ll' ine bir 
ıııckt up ~azarak iç il razat gud· 
dclcrindckl bir bozukluk :nı· 
zünden cinsiyetini değıştlrmck
ıc oldu!;unu bildirıııJştir. :!6 
) :ı~ıncla olan Grorge'ıın, yeri· 
nı olcluk\·a glizcl bir kadın 

olan Chri tınc'c ıcrkctmc.sl 
için allı anıell~ata ve 2000 ı-n· 
Jck ıyonhık lıır hormon leda· 
\J ınc ıhti)aç gorülmü tiır. 

Genç adanı (daha doğru:ı.u 
ı:;cnç kadın) aile ine yazdığı 
mektupta tabiatin yapmış ol
dut:u bir hata~ ı duzcltmekl~ 
olılugunu, bundan sonra hır 
o •ula degil, bir kıza sahip ola
caklarıııı so)lcmiştir. 

Christinc ~imdı san sadı, 
ma\l.j gozlıı, mütenasip endamlı 
guzl.'l bir kızdır. Kendısini zı. 
~ arctc ı:;iclcıı bir gazeteci ele· 
m ~tır ki: ~unu etaba başka 
ş:ırtlar altında giırmiı~ oba). 
dım muhakkak ki kcndı•ine 
:ı.ık olurdum.ıt 

ı:lişi mi, 
rutbol mu! 

N C\)Orktaki D.ııly Ne\\S ga· 
zetesınin hakkında ne:rı) a 

ta ba~ladıgı gunden bcrı Chl'i· 
tınc g.uctecılerdeıı ) aka mı 
kurtaramamaktadır. 'ıt'>. atar-
ken ~etclık mi ) oksa pijama 
ıııı ı;:ı~ ıyorstınuz?ZP, uAnrıe oln· 
bılerck nıisinız?», «Alakaları· 
n ız hangı tarafa me) ledıyor, 

Amrli) attan ~onıa :ı.an saçlı bir ılilhrl' o hın Chrhtine 

nıe cla el işıni mi, ) oksa fut· 

bol maçını mı tercih ecli)orsu· 

nuz:' •, ıı lI:ila tıraş oluyor mu

.sunuz"e ;ibi sualler sormak 

için k<'lldı ınc ta Amerikadan 
bile l<'lefon edılmektcdir, fllııh· 
tclıC l!l atı·o ve eğlence ~erle. 
rinden kcndisınc iş lekliflerı 

bile gelmı~tir. 

genç kadının çok cazip bir ~ah

) ete \ e ;ıı) et güzel bir en· 
dama ~ahlp bulundugunu söy

lemektedir • 

c·ın~i) et degl liı rn Gf'oqrc a nı!'Iİ\ attan öne c 3 ;ılo.ı ıl.:lı bir 
delıl..<1nlı\llı. (u,wıla) oma J:ıizcl !ılı gf'nç l..11 oldu l olıl;ı) 

Christinc halen Daniımırka. 

da ınüte,·azi bir kadın ~ibi ya
~makta ,.e bil' fotoğrafçının 

_yanında çalı~nıa:-tadır. Gq·eıt· 

!erde Kopcıılıaı:da iznını geçir. 
clığı c nada b.r ak«ıım Chrıs
tine'le beraber çıkıp dansct
mlş olan bir Amerikan askeri 

Chri tmc'nin se~i de, bütün 
lJ\ 11 I;ırı .ı;ibı ıncclmiş, naZik 
b r ahenk almı~tır. Şimdi onu 
~oı enler, kendisinin e kiden 
erkek olduğuna kolay kolay i · 
ııanaıuı~ ol'laı·. Halbuki o, bu 

durumdan fazlasile hoşnuttur 

\c her genç gibi Christine de, 

gönllınün SC\eccği bir erkekle 
C\ lı-nlp mes'ut bir yıı\'a kura
r.ık çoluk ~·oC"uk sahibi olmak 
enıelindedır. 

'\I, AJ,.\ZU..\l\İ 

Bun 

1 - \ ukaı ıki rcsimılcıı 
anlı~orsunuı. 

Kuzunun ~uzu 
llındinin b:ı51 
Tılkı ktirku 
Ba~kuş göı:u 

6 - nu resim sizce ne o0la-
biliı ? 

Pıre de den ız fcnl'ri 
Ankarada parn~ut kule~• 
Lalıor'd:ı cami minaresi 
<.'a\ a'da l\lcçhul A kcr Abidcsı 

1 

2 - Ihı ı-csim ııize nt) i hıı-
tırlıılı) or. 

Aysberg 
:\ oel pastası 
Cümudiye 
Bafal talıan lıehası 

3 - nu üniforına)I tanı)abi-
lr.tck mhiııiı? 

ınsilil miıhrühas Loı du 
Eski ..ı\lnıan Mareşali 
Rus Çarı 
İı;panyo! a~ılı.adcsi • 

4 - Hu ı·f',im 

bilir'! 
Kaplıl·a kabası 
Hidrojen balonu 
Dalsı~· odası 
Kırkagaç kanımı 

izte ne ola-

7 - Bu adam :;epct i~·inde ne 9 - Ru aılam araba ne O) u-
sah)or? nu O) nu) or'! 

Karnn satıyor Basketbol oynuyor 
Hindistan cevizi satı) or 'fenis O)'llU,>or 
Ananas satıyor Beyzbol oynuyor 
Portakal satıyor \~oleyboJ oynu)or 

!Otlit d.!!KJ:ıı d s:ı~rıı ındal.i CC\ aular lusnund ~=====================~~~:==~~;.,:.....;.;=..:;~=-=~~_:_.:.:=-===.~~~=-=;..=-ı 

Kadın - (Aşıkına) Haydi artık çık. Poker oynıyocağız, dorduncu ~ôzıın. 
, •••••••••••••••••• ••••••••• , 1 

~ BUGÜN ! • 
i iı.indrlt: Kadın 'f! ;\lorla 
: (r~·ünturle: Jlilı.:i)e, lıiıırilı;atiır ! 
: l>inılııntiiılr: Re imli fantan : . 
: Hl'sinı-iıle: llos ff'mn, 'J':ırzan : 
: .\it ınıııla : Spor. : 
••···•·•••·············• ······· 

5 - Ru ha\\anı kol;ı~Iıkla 

tıını) ahıktck mi~init'~ 
Su a~gm 
Fok b:ı lı ğı 
Cergedan 
Kutup ayı~ı 

o kakları 
ıııeselesi 

ııliı11ıı:rıılııııı~ 
çetiııleşi) .. ctı• 

lstanbul' da bir günde 11.270 kilo tükrük kullanıldığı 
tesbit edilmiştir. Bu mikdann 69 kilosu kôqıt para 

sayarken sarfedilmektedir. 
~nn nurn;ıralar 

tstanlıul tiokakl armın 'c e\ leıııı in ~ enıdeıı 
ııuıııaralanma ı i i şimrlic!en 7orlukhır gös

krnıeğr. başlamıştır. Çıinkü irtica bu i~den ıic 
faydalanmak kararındadır. Süper mıırşıt diın 

Sa\ cılığa lJir dilckı;e \"C· 

rcrek. tl'kmıl i inin 99 IJk 
ıe bihle l Urudu unü, bu 
bakımdan kendi c\ ine !19 
numara \rrılme ınl iste
miştir. l\lıir idin bunu 
du} an hir komşu_u iki 
gıinclur açını ha ını ~ol
maktadır. Süper mürşidin 
hili<:ı~ınrle oturmak fc. 

liıkcli ) etnıi~ ornııı. gihi iı. tr.lik lıir rlr. mine 
ıoo nııın:mı Lll'ııınrsıni şid<Jetlc protcı;to ct
nıektcdir. 

~ l;İnmasını rıra ctnıı , fakilt n· \T.ırnt rherı~li 

J 

olmadığı ı~·ın, bu ı kk rcrldcdılnıı5tır. 
Miıthis istııılstik 

. i taııbuldJ bır sunde56-ı.1a:i kısının ı2.s41.1s6 
kcıc tckıarlanan agız haıekctı netıcesındc 

11,270 kılo Hıkruk ı tıhsal edılmektcdır. 
Bu tükrtiğiin 10 413 ktlM" ..,.•-.. ıcı:ıra r ... _ 

l:ıtılm:ıkt:ı, 107 kılo u pul r~~-... ooc' 
\e zarf ~apıştırırkcn, G91 ~

6 
)c-r'f9e-g 

kilo u para a}arken, 141 ı T- ~ 
kıloı.11 da ı kamhıl o~nar ~ 1(f ~9 
ken kııllanılmakt:ıdır \} \-.;., ,, ~ 
ııca 114 kılo lllkruk, ha ı'>? S ~~ ,Ş 

~~.rc~ir:~,'.~~:~:inıır~:,r:~:':n ~('\ , .. ~~J}9.tOı 
atılmakta. 168 kılo u dıı •J ~ı} 

.\sa~ i ı.ag lanı~or 

~ • yakında l\Iedıs umumi hryetindc mıiıakere-

ı sine ba !anacak olan \eni ~·ıl butçeı:indc 

nutuk sv~lcrkeıı Plı:ıfa "-....;... __ ....._._~ ... 
saçılınaktndıı. Gl'ıill' kalan ......... , ııu .. .ı.ıuğun 
nerede kııllnnıldı~ı hulu•, "cıru turınalara r:ı"'
mcn teshil rdilcmcm:,,tır. 

J stanlmld:ı h:ı• gundc 1 tıhJıık Nlı(l'n por
takal \c elmaların kabu~uncl 2117 kılo af 
alkol bulunctugu, bunun da 7->65 kısı ı ~:ıı lıoı; 
edebiiecegı hr aplanmıstır. 

/. ianclarmanın tah ı atının hayli arttırılma ı le-

\,/ f ·, 
r 

I 
' 1 Q - r.~ı re mi nf") e bcm.I\ 

tı) orsunuı:! 

Gemi teknesi 
'I ransatlantık bara&ı 
Lokomotif kar.anı 
Deniz şamandırası 

a bulacaı.. ınır..) 

hinde bir ccre~an helirmi tir. Yeniden ihdas 
ı-dilr.cek jandaı ma lıirliklcnnden bir kı mının 
•~tanbula sönderılmc i \P Şehir Tiyatro unda 
ba göstf'ren anar ı~ ı ~·atı~tınna"a ç .. lısması 
muhtenıcldır. 

fenncUl'n çılı.ına 

A nkaı ada !\lemi~ adında bir polis memuru-
nun, Anafartal:ır :polıs karakolunda :::ene 

palı lcr taı :ıfınclan döğülme i uzcrinc, ılgili
l<'ı re r~aslı tedtılrlr.r alınması ırap ctıni§lır. 
Çünkü hıı cirli le ilgilılcriıı rlc, bir ııun kara
kol<l:ı op;ı altımı ~ :ıtırılına ınrlan l'ndışe edil-
mcklcrlir. 

" on ı.i tr.111 rrklaııı 
jsl;ıııbulda, Babı.ıh caddesind~ oriJınal bır 

\İtrin rckl3mı hazırlı~ an TnsE-1 Kıtabe\'İ, 
• .\lapusane Çeşme i adlı kitap için mağaza
sının camekanına bir m\jpusanc hücresi yap
tırmı \ e demir parmaklıkların arka ın:ı da 
mahkum rolünde iki kişi) i oturtmuştur. Ki
tapçı dün Sa\cılı a muraeaat cder<>k \ltl'indc 
oturtmak tlzcrc Nccıp Fazılın kendisine kira-

Portakal kabııkl:ırıııııı !kolu ılc sarhoş 

olan sahısl:ıı ıtıın uç kı 11111 rına\ rt ışlı~ cceği, 
hPş k111n kaçırılara ı, 3 tak~ı kaz:asının mey
dana gclccl'tı le bıt ı dılclı ı ıçın, a a) ısı sa -
l:ımnk iızerc portakal atışının ıkı kontrol al
lına alınma ına karar 'erılnıı tır. 

Kazıılanı kal'l'ı tedbir 
İstanbul Il~lcdı} c~ı. llogazıç·ı salııllenndc nı-

ku lıulaıı otoıııohıl lrnza:aı ını, 'ol kenarına 
çını!'nlc babalar rl ımıck urctl\ lr de onlr' c
nıcyi ıırc ~cnı bir çaıc dusunmustur. Sahildeki 
:ışfaltın d15111a 20 rnc lrr. gl'nişlıgıııclc ıçı pa
muk dö eli bır hendek ~ :ıpıl:ıc:ıklır. ramui:ıın, 
elden gcldıği kadar yumuşak olması ir;ın Dc
Jediycce liızumlu mıktard:ı hallaç aranmakta
dır. Fakat en ehlıy<'tlı hallaçlar, sı~:ısi parU
lcrin isleriyle me,.gul oldukları içın, bir hal
laç karaborsa~ının ml')dana çıkmasından en
di c cdılmektcdir. 

O'ukandaki habr.rlrr, lıa~tan ha~a ~ ahn 
'c u~ durmadır. UarılıJJ gııccıınırli olm; ın.) 
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ELBIS 
y 

Bu sade mantonun iri kadife lle astar1anmı~tır. Tersine &lylllıı· 

• 

ce bir gece manto u haline gelir. - .. -

1 

Siyah elbiseler daima çok sc\ilir \ C rahat giy ilir • 

Kürk eEarp1ar çok modadır. Bu resimde 
prbın içi siyah tafta ile astarlanmıstır. 

püsküller \"U'dır. 

--

SAÇ TVV ALETİNDE 
1.1ENİLİK 

l' ---------&r•4PW4V:OV& .. 

Saç tu\•a1etlnde en töze çarpan yenilik saçların kıu olup v1 
yukarıya doğru taranıp fırçalanmasıdır. Açık renk uçların 
alın tarafına kındl renklerınden biraz daha açık renge cevlrmek 
modadır. Bu moda koyu kestane ve alyab saçlıları yıltıtm ı. 

Önden \e arkadan ıörUlen bu iki saç modeli her tipteki kadını 
uygun düşer. 

90 - il. 

·-------- 21 - 12 - 1952 ---, ................................................................................................................................... , 
- . l f : Bundan sonra Lord Mare:a : 
: d;Cer devlet ricali ,.e kilise er- : 
: kiniyle birlikte Kraliçenin ko- ! 
: Juna dokunacak ve böylece : 
: temsilt olarak Kral i~e (kaldırı- : 
i lıp) tahtına çıkarılmış olacak- ! 
: tır. Bu töreni takiben Lord :ır : 
: ve Kilise erkanı, üzerlerindeki : 
: kıyafet itibariyle, tahtın etra. ! 
! fında renkli ve muhteşem bir ! 
! grup halinde sıralanırlar ve ! 
: Ba~piskopos Hiikümdara: 11Bur· : 
: dan boyle devlet ve r;altanat ! 
~ :e·~~m~~~~a~:ğ~;t ~~:nı::;~ı i 
: maı;ınıD tavsiye \e temsUI ola- i 
: rak kendisine kiliseyle devleti : 
: teslim f'der. i 
i EvYelce Lord Mareşaller bu : 
: törenlerıle taçı \'e hiıkümdıırla- ! 
i rın kılıcını da taşırlardı. D"\'· : 
: rimizde bu Adetten vazgeçilmis- i 
: & : 
: Bir çok kimselerin zannı hi· : 
: lUına Lord Mareşal, protokol : 
! sırasında devletin baş memuru : 
: değildır. Kendisinin ilstü Lord ! 
: •High Constable• dir. Ancak i 
: bu iahsiyett yAni tören lmirl : 
: yalnız taç giyme töreni günil : 
i için tayin edilir. Halbuki l~rd : 
: Mareşalin ödevi babadan oltula i 
i r. --- İngiltere kraliçesinin ıiyecetl uç, Asi ve kıymetli küre intikal etmekte olup daimidir. i 
: Tarih boyunca : 

~ 1 t~GILIZ SARAYININ ÖRF VE ADETLERi ) ı::~lt:::r:::~h~:deki ilk Lord ! 
• Maresal Fatih Ukablyle a· : 

1 Taç giyme -resmini idafe :~~::~,~~~~:;~:~u:~~;;; 1 
1edecek şahsı'yet· No rf olk ou·· ku·· ::~!i~~;'.ıı~~mR~:;:~allı!~~ı.ı~~ j : seferıne çıktığı uman İngılte- : 
ı • re Kral Naipliği ettiği gibi da- : 
: _____ -· ha sonra Kral John"a l\lagna : • : E ••kf . ~ Carta'yt zorla imza ettirmekte : : Norfolk du erı bin senedenberi bu vazifeyi ön pUnda rol oynamıştır. : 
t d Şimdiki Norfolk Dükü Kato· : 
! İfa etmekte İ r liktir. Ecdadı da aynı dini ta· i 

İ 
~ ..... ___ ...._ _ _ _ _ _ _ _ rikata mensuptular Dük'iln bu· i 

Kraliçe İkinci Elizabeth'ln Kral Be~inci George'un cena· l\fareşalın sayesinde bize temin g~n vazifesini ~fad~ serbest ! 
• gelecek yıl haziranda yer zesini, Prerues Eliıabeth'in dil- edılen yerden etrafımızı tama- 0 ması.~a mukahıl ~a .. 9 a kad.~r, : 
! alacak taç iİyme torenlnln ter. ğününü, Kral Altıncı George'un miyle gorıımedık.• baz.ı .torenlerd.e, :ı?rfolk I?nk· : 
: ti batı ile 16 ıncı Norfolk Dil- taç giyme ve cenaze törenlerini Taç gıyme törenlerinde Lord lerının ke.ndiler!nı ~emsılen : 
: kü İngiltel'e Lord Marefali tertiplemiştir. Mareşal, üzerinde tarihi kıya· pr~te.stan bır ~·ekıl tayın etme- ! 
! Bernard Marmaduke Fitı - A· 20 yaşını henUz pek aı geı:· feti bulunduğu halde Kraliçe- lerı ıcap etmı§tlr, : 
: lan Howard me~gul oluyor. tiği bir sırada Kral Beşinci yi Katedralin kapısında karşı- Şimdiki l\orfolk DUkU çok i 
! Kral İkinci Charles 1672 George'un cenaze töreni terli- !ayacak ve kürsüye kadar ken. :ıengindir. Susse.x'de York Shi- : 
: yılında bu vazifeyi Norfolk batını üzerine aldığı zaman disine refakat edecektir. Ora· re, Norfolk ve Sıırrey'de b!iyük : 
i Dilküne tevdi etmiş ve o tarih· gençliği ve tecrıibe&izliği bazı da Canterbury Başpiskopo~u, arazisi \·ardır. Ayrıca maden : 

• : tenberi ödev, babadan o~u!a &uphelere yol açmıştı. Fakat tanıtma töreni ıcabından ola işletmelerine de sahiptir. Aile. i 
i veya ailenin erkek varisine in. sogukkanlı, ı;üıatle karar ver- rak Kraliçeyi Lordlara takdım nin tarihi evi Arundel şatosu- : 
: tikal edegelmiştir. mesini bilen bir idareci oldu· rdecektir. : 
: Norfolk Düküne h.il'-n bu Cunu isbat etmiştir. 'Yakınları. dur. : 
i vazifenin ifasında, bir komite- Norfolk Diikünün etrafındaki· ! 
: ve memurlardan müte~ekkil lere hürmet ve dostluk telkin i 
i bir heyet yardım etmektooir. eden, aı konuşan, fakat çok is : 
: Komite Bo~kanı Edinbugh Dil· gören bir idareci olduğunu si.ıv- : 
! kUıllir. Fakat Kral ailesi çev- lemektedlrler. i 
i resinde yer alan bUttln dUğUn, Dükün ! 
: eımaze \'e taç ıiyme gibi tören. Sal.ibiyetleri i 
: leri tertiplemek ödev ve ıerefi : 
: yalnız Norfolk DUküne aittir. Taç ~iyme gibi törende kendi- i 
i Zira Kral Char!Ps, Norfolk Dil- sine dUşen en müşkül va· : 
: kil llenry Howard'a bu vazife. zifelerden biri, protokolu ve : 
E yi verirke.n: mevrus hakları ıözönünde tu- : 
: aKendiı;ı Tuğramız. armamız, tarak, törend~ hazır bulunan· : 
: ualet, ıeref ve şövalyelıkle lara Westmınster kifüesinde : 
E ilılli btitlln konulan tayin ve yer tayin etmektir. Bu gibi i 
: tertipte bizi temsil eder. de- halleroen en nazile meseleler- i 
! mişti. den biri basın mensuplarını : 
• t ' ·erle•tirmektir. Basını mem· : • ,., hir • w • 
: • nun etmek de her zaman kolay •• • Te5kilatçı 
: değildir. Meseli, Krııllçe Vıc : 
: Halen 44 yaşında bulunan toria'nın taç gb·me töreninde : 
: elmdikl Lord ?ttare§al tes· (Times) gaz,tesi &u yolda bir : 
: killtçılıkta tecrübe sahibidir. ıikayette bulunmustu: cLord Taç gi)·me merasiminde kullanılacak mukaddes yağ mahfau&ı : • • ..............•.••...........................•.•.....................•...............•................................................. : 



L 

~ - ··-.-_ ~7. --;;-:-.-:--~--.;:::::-:.:- ~---- - - • • - • -· --- ··- - -- ~- '. 

- ~- -- ~ - - --- .::__ = - - -

-----~21-12-1952~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ V .\TA NtN ILA VESi ~---~~------------~~~----------------------------------------...... --------------~----~ 

üphan dağı 
' /r--- Yaıan: - '"""\ 

[RiTAP DÜN-\'1-J\M-1-Z) 1 G'.~~Ah~n•I J~~~~nd>nl 
1 ki ~ i i r Kitabı: hangi saatte, hangı tarafa 

':/ bakarsanız bakınız, karşınızda 

«Gii11oydııı Y eı·yiizii» ve 
«Ot talık» 

Yazan : O K T A Y AK BAL 
y editepe adı yayın hayatımızda iyiden iyiye yerleşU. Birbiri 

ardına ı;ıkardı ı kalitelı kitapların her bakımdan zevkli, 
doyurucu eserler olması bu gcnı: yayın mllessesesinin ba$arı
lını giln geçtikçe arttıracaktır. Yılın ilk şiır kitaplarını da o
kuyucuya sunan Ycditepe oldu. İlhan Berk'in ·Günaydın Yer
Yilzil• sti ile Cahit Ircat'ın •Ortalık• mı ayni zamanda ~iir se
\·enlere heclije etti. Son on beş yıl içinde tanınmış, Mm yap
tnıs §airlel'imiz arasında daima hatırlanan İlhan Bcrk'le Cahit 
Irgat üzerinde uzun boylu durmaya lüzum yoktur sanırım. 
Cünkü ikisi de daha önceki yıllarrla yayınladıkları kitapları 
ile yeteri kadar tanınmış sanat~ılardır. 

İlhan Berk, 1939 danbcri, yeni ~iir hareketinin öncüleri ara-
sında yer almış bir şairdir. Bir zamanlar Whitman'\'arl u

tun mısralarla dolu şıirler y:ızmakla iin kazanan genç ~alrimiz, 
•htanbuh adlı kitabından sonra bu hususiyetini trrketmiştir. 
birkaç yıldanberi susını İlhan Berk'in ·Gllnaydın YeryüzU• ki
tabı ~alrin yeni hir merhnlcslnl gö terlyor. 1than Rerk elirln 
lldece bir muhte\'a isi ol~:ıdığını artık anlamış görünüyor. 
Baıı şiirlerinde şekil lızcrinde adamakıllı çalışılmış. • Roman
cero ., ·Yeryüzü•, ·Gilna~dın Edibe•, • Vatanrlaş• höllimleri 
içinde en çok bnşarılı olanı, ·Ycryiizü. holümiındeki şiirlerrlir. 
Bu böltimde şairin dUnyanın kuruluşunu, tabiatın uyanışını 
kendi benliğinde nasıl duyduğunu görUyonız. Berk'in hu 1iir
leri kendisinrlcn çok şeyler beklememiz gerektiğini hisselti
Yor, İşte •Ö\'gil• den son parça: 

Ben hrklemi ler kanlr ciğim 
Beni hu ağnçlar, nrhirlcr, gökyüı.ii 
Gele;) im anl:ıta) ım diye bir gün kendilerini. 
Bir k~rc girdikten sonra 5ilrlerime. 
Bilmlsler bir d:ıha ölmi} cceklerinl. 

c ahil Irgat, yalnız şiir Se\'enlerin değil, tiyatroya, sinemaya 
giden her aydının yakından tanıdığı bir sanatçımızdır. Ro

ll\an ve hikAye sahalarında denemeler yapma~ına, · fılm ccvir
ınesine, sahnede oynamasına rağmen, o herşeyrlen önre şairdir. 
Daha 1939 yılınd:>n Cnhit Saffet imzalı egıolik şiirleri mrrak
lılar hatırlıyacaklardır. Irgat, 1045 de ·Bu Şrhrln C'oruklart•, 
1947 de • Rilzgfırlarım Konuşuyor• adlı iki kitap da yayınla
ınıe, bıı eserlcrile sanat 1;eHelcrindc şöhretini sağlamıştı. Ir
fat'ın şiirlerinde, insanoğlunun içinde yaşadığı çirkin rlünya
l'a tahammlll cdcmiyen, feryadını, acısını mısralal'ına döken 
hassas bir in anın ıstırabı ''ardır .• ortalık• daki şiirlerile de 
Irıat ayni sanatcı 5ahsıvctini, hassasiyetini devam ettiriyor. 
lremen biltün 5lirleri ayni temanın çeşitli şekillerde tekrarı, 111/ 
\'eya çok kuvvette ifadesi.. Kitapta ı,evdiğim parçalardan biri 
§u oldu: 

Sen ölmli fin, ölmU~siin 
Tabanca51z tiifckslz. 
Sen ölmıi5sün çocuğum, 
E\-siı barksız ekmeksiz. 

Şarkılarım denlzrlendir, güldendir 
Şarkılarım insamtamlır çocuğum. 
Çamurdanrlır, hamurdanrlır, sudandır 
l\la;radandır, ekmektendir, sendendir. 

Kaderinılir ya~ayan, 

Sen ölmüssiin çocuğum. 

y editepe kitaplarının ba~lır.a özelliği her eserin tanınmış res-
samlarımızdan biri tarafından resirnlendirilmesldir. ·Gün

aydın Yeryilı:U• nde Fethi Karakaş'ın, ·Ortalık· da genç ~alr ve 
re!sam Melin Eloğlu'nun birbirinden gUıel bircok desenleri 
~~ almış .. Hele Metin Eloğlu'nun hazırladığı kapak il rast
lanılır bir çekicilik ve güzellik taşıyor. 

heyulA gibi Silphan rlıı,:tı ,ııörü
niir. Süphan da,i!ı, sanki öteki 
dn>!lar gibi yerinde ı:abit, eni 
boyu belli. ölçülii \'e tartılı bir 
dal dr~ildir de, bir akıcı bulut
tur, :yahut bir uydurma hayal
dir, \'e)'a içiniıfo dağıdır. Van 

_ g!illinUn dağı det!il! 
Kara .:akalı çenesine, yamık .. 

]arına ııt\'aşmış, sıi>71erinin akı 
bile morarmala yiiz tutmuş bir 
adam. Yaşını, yüzüne bakarak 
kestirmek imkAnm. Yirmi beş 
de dersiniz, altmış da. Öyle bir 
şey.. Hele elleri, iri iri, mavi 
mavi tırnaklı, sırılsıklam kıl i
çinde elleri... 

Denizi görmemek için hep gil 
vertenin döşemesine bakıyor. 
('ok .ı;eyrek u1.anrlığı, ama bir 
de uzanınca, bir dolu bardağını 
birrlen diktiği rakı, tek ııdası 
haline gelmiş. Fışırtısız, koyu 
yeşil renkli, ay ışığında bile ka
ranlık \'e kasvetli olan bu ya
lancı denizin ortasında, uzun ı 
> ıllardanberi ömür sürüyor. Ge 
misi, hayalet gemilerden daha 
korkunç, daha gülünç bir şey .. 
Küçük bir su değirmeninin çatı
sına do,j!ru vuran sese benzer 
bir tıkırtı, bir pıtırtı içinde yii
ztiyor. Birkaç sessiz tayfa \'ar. 
Direğe birkaç çürük ip uıanı
yor. Kafası önüne eğik, anlatı
yor: 

- Şu Süphan dağı da olma
!!~, vallah yaşıyamazdım ağabey, 
dıyor, milmkünil j'Ok yaşıyamıız 
dım. Düşün bir kere, İslanbul
da doğmuşum, İsUınbulda yaşa
mışım, büyümüşiim, belki de öl
rnüşilnı. Öyle ya, Duraya ölilmU 
slirüdüler sanki... Günün birin
de İstinye önlerinde, çürük bir 
taka ile gıcırtılı bir çatışma ol
du. Bari başıma gelse, bari geç
mişim olsa ... Otuz bu kadar yıl
lık kaptanlığımda tek vukuatım 
yok. Vay, sen misin bindiren, 
~·iirü bakalım Van Göliine de
dılcr. Çoluk çocuğu Klreçbur
nundaki baba yadiı::arı berhane
ye ektik, yolu tuttuk. 

Arasıra arkamızdan, Geva~ 
sırtlarından kuru ı>ir rilz

ı'r esiyor. Bir iki üfledikten 
sonra ke~itiyor. Kaptan bu e
sintiye do~ru sırtını geriyor, o
muzlarını yükseltiyor: 

- Süphan dağının rilzgArı, 
diyor, cana can katar ... 

Sllphan dal!ı tam \'apurun 
burnu hizasında olmalı, Yahut 
da az sağa düşüyor. 

Kaptan yediği ekmcAin, içtiği 
suyun Süphan da~ınrlan çıktı
tından, sercnlcrde sallanan Ö· 
IU fenerlerin Süphan da,l:ı pet
rolilyle yandı~ından emin. Ö
nilmüzrleki mavimsi cam sUra
hidt!ki rakı bile, oranın nefis 
üzıimlerinden çekilmiş. 

- İnanmawınız, diyor, yahut 
sizin gözlerinize görünmez, çün 
kü alı~ık de~ildir buranın ı§ığı
na gôzlrriniz.. Süphan dağı ~u 
dakikada öntimde, nah ııurada .. 
Karlı sorgucunu 11llıyarak be
ni se!Arnlıy·or. Ne dağdır o, ne 
dağdır! Karnını yarsanız ballı 
ferbetler akar. Otunu çiğneEe
niı karnınız.ı doyurur, damağı-

nızı serinletir. Alıçlarında, ah
latlarında cana can katan bir 
tat, bir rayiha vardıl\, Hele ku
zu kulakları, lfıbadalar, kocaye
mlşleıi ... Allah inandırı-ın siz.!, 
bir böf:ürlleni vardır, ceviz ka
darını beğenmeyip atarsınız. Bi
rini dilinizin üstilne koydunuz 
mu. güne~in bütün kaynar sı
caklığı tepenizden sıyrılır gider, 
limonata bardakları devirmiş 
gibi rahatlarsınız. Ne da~dır o, 
ne dağdır!. 

Göliln yüziinde bulanık ay ı
şığı kıpırdıyor, dalgalar can çe
klşiyormuş gibi birbiri üstüne 
yıkılıyor. Direğin UI tepesinde
ki soluk kırmızı Jamba, yerin
den kopup bordanın dibine düş
müş gibi. 

B ir bacağı adamakıllı aksıyan 
bir tayfa, arasıra yanımııa 

sokuluyor, kenarı kırık tabak
larda hıyar turşusu, dilinmiş el
ma gel iriyor. Çok ı.:erilerdrn, 
belki de kıyıdan yanık, buruk 
bir et kokusu grliyor. İlyas Kap 
tan dinlryip dinlemediğimi kon 
trol etmrk için, hinde bir, ,ı:öz
lerinl kaldırıp yiiziime dikiyor. 

- Bilmr.m rahatsız ediyor 
muyum? Siz ~·olcusunuz, istira
hat etmek istersiniz. Böyle bir 
emriniz olursa ... 

- Rica ederim, kaptan, diyo
nım, keyfine bak. Den sırası 
gelince iıln alır, giderim. Şim
dilik rahatım yerinde. Hemen 
hemen mesudum diyebilirim. 

- Mesut mu, diye hafifçe 
yerinrlen kalkıyor. mesut mu
ımnuz? Aman ne mutlu, ne mut 
ıuı Ne rnııtltı bana! 

- Sayrnlzrle oldu bu ... 
- Aman efendim, aman e-

fendimiz, kulunuzu ihya edi
yorsunuz. Sizi bi raıcık eğlen
dirmek, brnim gihi bir ölüyli 
yeni baştan diriltiyor, hayata 
kavuşturuyor. Demek meııutsu
nuı ha ... 

- Evet İlyas kaptan, :ıannet
tiğinden çok fazla ... 

- Oh Yarabbi.. Sen bana tiu
nu da gcisterdln ha! Sana bln 
kere §tikUrlcr olsun ... Yüz bın 

kere eükUrlcr olsun sana ... Bir 
yolcumu mesut ıtml~lm. Bir 
yolcu benim gemimde hayatın
dan memnun, &eyahatten mem
nun, en iyisi, benden memnun, 
benden? 

Artık yan ayakta idi. Kolla
rını ileri ileri uzatıyor, ı;onra 
gökyüzüne doğru kaldırıyor, du 
dakları tilriycrek bir şeyler söy 
lcmek istiyordu. Bunların pek · 
çoğunu anlamıyordum. Ama an 
ladıklarım !ıo uma gidiyordu. 

Kendisini dinliyen bir adam 
bulmaktan ibaret olan sevinci, 
ı;nadeti gittikçe nrttJ, kabardı, 
ta§kın hareketler yapmıya baş
ladı. Topal tayfayı yatmağa gön 
derdi. Bıyıklarını sıvazlıyarak 
gllverteyl boydan boya arşın
lnmağa b:ışladı: 

- Hey gidi gilnler, di~ordu, 
hey gidi günler~ Altımda gemi, 
yağız atlar gibi kişner, depre
nirdi beyfendl, şaha kalkardı, 
şaha.,. Dizginler elimrle, verir
dim mahmuzu, verirdim mah
muzu .. Akdeniz, Şap denizi, 
Hint denizi ... Uzakşarka kadar 
gittim heyfcnrli. Atlantiği geç
tim, yeni dllnya kıyılannı ta
radım .. K11.1lderili dostlar edin
elim. I<ali!orniya şarabı içtim. 
Hong Kong'da kerhaneyi dola$
tım, Şanghay'da cı:Iendim. Ber
mut adalarında dalından ceviz 
kopardım. Nah şu ellerimle, şu 
korkunç ellerimle ... 

Ellerini ay ışığına doğru kal
dırıynr, gözlerine yaklaştırıyor, 
a\'\lçlannın içini dikkatle mua
yene ediyordu. 

Birden gözlrrini geminin bur 
nıı hiuısına dikti. Elini alnına 
göliırüp haktı. Güvertenin ön 
tarafına doğru hızlı hızlı se
ğirtti. Parmaklıktan aşağıya doğ 
ru sarktığını, blrll"dne emirler 
verdiğini giiriiyordum ama. ne 
söylediğini işltemi)·ordum, Bir
denbire UstUme doğru geldi, te · 
l!şlı telAşlı: 

- Be~fendi hazırol, dedi, ha
ıırol, deniz geliyor! 

Şaşırmıştım. Soramadım, va
kit de kalmadı zaten. Kamara-

sına ko~up ağır muşambadan 
bir yağmurluk getirdi, sırtıma 
attı, sonra kolumdan tutarak 
kaptan bölmesine doğru çekti. 
Serdilmeni bir tarafa iterek pu
sulayı yakaladı, ı;ilkeledl: 

- Lostromoya git, nbhetçJ. 
!eri yerli yerine diksin! Çipa
ya mukanet olıın! Lumhuzlar 
örtülsün, anbar kapakları ka
pan~ın. makine nöbeti kalksın! 
Haydi. bas bakalım! 

Serdümen saşkın şnıkın çık
tı. Sonra bana döndii: 

- Korkma beyf endi, dedi, 
evelallah gemide ben \'arım, 
ben! İlyas kaptan kumanda e
diyor bu gemiye' 

Yan gözle denize baktım, sa
kindi. Kara hır kuş iplerin a
rasından süzillüp geçti. Kıyıdan 
sesler geliyordu. Geminin bur
nunu göllin açığına çe\'irdi. O 
kadar hızlı manevra yaptı ki , 
serenlerde ftdeta bir fırtına \1· 

zıltısı koptu. 
- Duyuyor musıın, dedi, isl

tiyor musun? Akdeniz baş kal
dırıyor. Hey anam, he)•:. Dal
gaların tepesinrlen uçunımların 
dibine ... Uçurumların dibinden 
dalgaların tepesine ... Sanki a 
namızın beşiğindeyiz. Tıngır 
mıngır sallanıyoruz. Ben şimdi 
Kireç burnu kıyısındaki sakin 
e\·imlzdeyim. Ko)'a sarkık gibi 
duran odamızdayım. Bu odada 
dedem doğmuş, babam doğmuş 
Sonra ben doğmuşum. Sevgili 
yavrum Ali doğmu$. Hasan, HO 
ı;eyin, Rüstem doğmuş . Beşik
ler tıngır mıngır ullanmış. Tın 
gır da mıngır ... Tıngır da mın
gır ... 

n umene yens;eı: gibi yapışan 
parmakları, kolları, bütün 

gövdesi zangır :ıangır titriyor, 
kısılmış duda}\larının arasın
rlan sert, ama ı;essiz homıırtu · 
lar çıkı~·ordu. 

Yatı korku içinde tekrar de
nize bak-tım. Bir çarşaf gibi 
dilmdilzdU. Gemimiz. onunla 
benıien başka hiç kimse yok
muş gibi bomboş ,gessiı aada-

osmanlı tarihinde padişah-
lar üzerinde nüfuzu ol•n 

veziribarnlar parmakla sayı
lacak kadar azdır. Eokullu 
Mehmet ,.e KciprUlU Mehmet 
Paşalar istisna edilirse, \·eıir
lerin listesini çok dikkatle ta 
ramıı.k !Azım gelir. O zaman 
görUlllr ki. birinci Ahmedin 
'eziriAıamı Kuyucu Murat Pa
ıa hepsinden baskınıdır. Tarih
lerimizde kanlı adaleti ile meş 
hur olan .Murat Paşa, binler 
ve binlerce insanı en insafsız 
kararlarla ku)'Ulara doldurm
rak öldürtmilştür. On Dördiln
cil Osmanlı Padişahı Birinci 
Ahmet bunların hepsine bigi
ne kalmı!i. yapılan ,ikayetlere 
kulak asmamıitı. Murat Paea
nın idamdan hafif ceza~ı yok
tu. Ayni Akıbete baş defter
dar Ekmekçizade Ahmet Pa
§&yı da uğratmak istiyordu. 
Suçu da hl Ta,iloğlunun uze
rine gidilirken orduva bir kaç 
giln geç istirAk ı>tmesJ idi. Fa
kat bu sefer Jjadişah. defterda
rı hima\'C edıyordu. Defterdar, 
Murat Paşa ile sı>fere çıkmak
tan korkuvor \'e hUkilmdara 
yalvarıyordu: 

- İmdad radişahım, kulu
nuzu onun elinden kurtarın. 
Baki Paşa benim yerime git
sin. Hazır bulunan otağ \'e 
mllhimmat onun olsun. 

Birkaç gün sonra padişah. 
ihtiyar "ezirini saraya davet 
etti. Her ne pahasına olursa 
olsun Deiterdan 1..-ıJrtarmak ka 
rarını \'ermi§ti Fakat bunu ne 
6ekilde söyliyeceğinl pek blle
miyordu. Daima a~ağıdan ala
caktı. 

- Hoş geldin baba lalam. 

Murat Pap yer öptü. Padi
ph iltifata başladı. Bu suretle 
muhatabını yumuşatmak isti
yordu. 

- Benim baba lalacığım, ~en 
plr!flnisin, ayak ilzerlnde dur 
mı, otur! 

- Padişahım kul oturmaz, 
haddin bilmelidir. 

- Berhlidar ol, ama 5enden 
bir niyazım \'ar. 

- Padişahların kullarından 
rica etmek olur mu~ Ferman 
senindir 

- RiCBm budur ki, baba la
lacığım, d!!terdar Ekmekçiu
de Ahmet Pa~avı bana bağıı
layasun. Katlinden fera,at e
dEsun. 

- Emir padişahındır. 
Sultan birinci Ahmet ıeniş 

bir nefes aldı. 
- Yırın sana gelecektir. LA 

kin zarar verme. Baki Pı$ı. 
Ekmekciıadenin otağını. sef r 
eşyasını alarak defterdarlıkla 
sana refakat etsin. Defterdar 
Ahmet Paia. bu mülikatı Öğ· 
renir iiğrenmeı hemen o gece 
\·ezlrlAzam Murat Pışaya ken
disini affetmesi itin bir istir
hamname yazmış ve ıyrıca 

beş b!.n altın gönderml~ti. Er
tf!&I sı;Un df! huzuruna çıkını~ 
\'e ,-uirllzamdan: 

- Şimdiden sonra aramıı
da her~ey unutulmuıtur. 

Diye söz almıslı ve bu eekil
de bayatını kurtarmıştı . - * 

~udı. ı ......................... ı .... .., ...................... ~ 
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RESİMLİ F 1\: N T E ,Z t 

<<Seninle yürüdüğümüz 
ışıklıydı, 

yol, asla dikenli değildi. Gölgesizdi cliyenıeın, ama daima 

~ 

l - Demek beuim sende gö-
zum 'ardı lııı? J>c~lndc ko

şulan sen değildin de, bendim, 
Öllc mi? Nasıl da uyduruyor
litın? 

-- U,>duru,>or fılan değilım 
hanını! Getenlcri unutmuş da 
dctılim" .Ama ne lapayım ki, 
sız kadınlar bunu kendinile 
huy edinmi~sıniı. Acaip bir 
gururla her ~e.>i inkAra kal
kışı,>orsunuz. 

- lnkfır mı? llahi koca be-

4 •- Ah seni koca hilebaıl 
Hatıraları bu nokt ge-

tirmekle, yapmak iste ığin rıe
yl anlamışt.ım zaten.. Evet, 6e

nı Oj le genç, sıhhaill,. ve :1 a
kı§ıklı bir genç olarak kar
şımı.la bulunca, huUin üzüntü· 
lcrimden lil;>rılır gıbi oldum. 
Doğru u bana kar~ı çok anla
;. ışlı \e miışhk daHanıyordun. 
Bana kımsesızliğiml unutturu-

7 • i\lcsrlr) ı hemen erle i 
gunu anneme aı;lım. Ca

nım annem'. Kadınlann en 
şefkatle dolu u, en nnlayışlı
sı)dı o!. •Bunu bcklıyordum 
zatl"n• dedı \r. ıkımiz1 birden 
se\ ıntle b:ı rıııa lı:ıstı. 

O kış gununu unutamayız 

değıl mı:' Jlnzırlıklarımızı he
J\uz bıtırmış 'c §Chre Jıaber 
\Ollamı tık O sabah adamakıllı 
kar l ağmış \ c her tarar beın-

.. -0 

bek .. Hem de lııı ya~l:ın sonra 
ha? 

Yaşlandın, ihtiyar bir dede 
oldun ama, o e kı huyundan, 
akacılı !tndan, lıiç -.azgctme

dın, bih,>or ınu un!. 
- İtiraflar ba~ladı demek" 

Maziyi hatırlatman hoşuma ~i
dıyor. Bana daima şaka.>ı 6'!V· 
memdcn bahsederdin. Ne deli 
o,.landım ben o zamanlar!. Her 
fın;atta bir latife yapar \e et
rafı kahkahalara boğardım. 

una daima mınnettar kaldım 
bilirsin. Bir an yalnız kalmı· 
yordum ki ••• BUlUn günler kır
larda, ormanlarda ve &öl kena
rında dolasıyorduk. Deni yavaş 
l n\•aş ı;Ullik islerine nlışlırı
~ ordun. •Çalışan insan, bütün 
ıcııa duygulara kapılarını ka· 
par• diyordun. Gerçekten de 
o) le) di. Senin bu kadar iyi \ c 
dost yürekli olusunu ba~ka ne
ye verebilirdim ki?• 

he)az oluH~rınisti. 
kuşanmış. nikfıh memurunu 
bekliyorduk. Bir kaç yakııı konf 
şudan başka kınıseyı ı;ağırma
mıştık. Zaten ba"kalaı ı bizi a
lakadar clmbordu. Bıı, birbi-
rimize yetıyordıık. Nıha)·et, 
)olun donemecındc bir araba 

gorundıi .. ·Gelıyorl• dıye hay. 
kırışın hlıla kulakları nıdadır! 
Bır kat ki~i kapıya doğru ko· 
fumular .. • 

şiirliydi, güzeldi.. Çok, çok güzeldi.>> 

2 - •Ama ben çocukluğum-
da da söylcyinı. İnsan ye

disinde neyse, yetmişinde de 
orlur dcıler ya, ne kadar dog
ru! Hatırlıyor nıusun, ı:;eninle 

ilk tanı~tıJ;ımız bahar, biıe mi
ı:;afir ı;elrn.iştiniı de, tanı iı~ 
ay dağ, bayır kosınu§, oyna
mış, gulmOst.Uk! Sen ilk za. 
manlar, biz.im hasanlıklanmı
zı biı· şehirli yabanıliı;i ile u
zaktan ficyredi,)ordun. Diı ıse, 

5 - &0 harikulade )auıı ı:;o-
ı ıuna doğıu, hiç unutmam, 

mehtaplı bir gecede, yine se
ninle göle kadar uzanmıştık. 
Manzara o kadar güzel " kal
bim, o ana kadar hruetmcdi· 

ğlm duygularla o kadar doluy
du kl; bir noktayı göstermek 

için elimi tultuf:un ı:aman tit
redim. Bunu hemen iarkcttin. 
•Ne o, bir ~ey mi oldu, lıasln 

8 - •l:\lcııdıgiınniıı hafla. 
sındaydı. Selıre inmem İ· 

cap etti. Alınacak bazı ~eyler 
\ardı. Annem Ye sen lıcni ka· 
pıda uğurhı)ordunuz:. llıı, bu· 

tun kısnlıgına rağmen, ilk ay
rılığımız olacaktı. Dana• mut
tasıl •seni nasıl bekliycregim? • 
deyıp durU.)ordun. Hatırlıyor
sun de •il mi; Kapıda, nasıl ele· 
licc boynuma atılmış 'e du
daklarını dudaklarıma yapış-

iki kardeş, dunaynın altını üs
tiınc a;etidyordıık. Çıngıraklı 

kahkahalar atıyor ve eve dön
dııi;limüz zaman, ;ıııncm - nur 
itinde yatsın - bize, yuzümu
zUn kirble en aı ıiç kopeğm 
doyabilccdıui ı.öyli.ıyordu. Sen 
temiz, tertipli ve uslu ı;ocuk 
\asıflarmı tit.iı.lıkle muhafaza 
etmekte idın. Ama için iı,;in 
bize gıpta ettığinı bilmez nuy
dık sanı,>oı-sun?• 

mı ııı, uşuyoı· musun?• ılı,>c 

telaşla bana dondıın \ e ö~ le 
zannediyorum ki, gözleıimiz, o 
ı-:yliıl mehtabında her şeyi bir 

denlıirc ortaya dökü\'erdi. O 

anda hissettiklerini senin a~
zıııılan duymak istb orıım: bu 
zahmete katlanır mısın'.' Belki 
bu arzuyu tocukça bulacak:sın 

tırınışlın? Anncl'ığim, bana o
lan ba !ılığının llU tczahunin-
den ziyade ile memnun goru
ııiıy·ordu. Sonra da çocuklar 
gıbi ağladın . .Ne \ardı sanki, 

ıki ı:ün içinde gidecek ,.e dö
ııet·ektim! Bır de hu gunkü ha
linr. bak! .. •Yok ben senlıı pe
şinde koşmu~um, yok sende 
giüum \'armııı .. 

Yoksa benimle gecirdığın bu 
hayattan ~ika) et mi ediyoı un? 

SADlJN 

3 - ·Fakat. .. ,\radan sene-
ler geçli 'e lıir Jı:ıziran, 

sen. yapayalnız bizi ıiyarell' 
gclılın. Başına gelen felaketi 
daha e\ \el mektupla Jıalırr al
mıştık. Hayatta hemeıı hemen 
yalnız kalmış gıbiydin. ,\nncm 
derhal ı:;cni davı·t elıııcın11J 
söylcdı 'e hır akşam, şııııaldc· 
ki ormanlıktan yorgun argın 
döndiığiım zaıııahn seni C\ ılc 
bııldunı. Güzelliğinle şaskıııa 
ıfönnıus \e senin, o kuçuk ço-

cuklıık arkadaşım 
gini hır; hııtırınıa gctırmcııılş. 
tim. füıpıd:ı Öj lece kalmışım. 
Annem: • I:.! •• • demişti - hatır· 
lı) or olın:ılısııı - ; •insan JJlİ· 

sa!ırını lKij le mi karşılar·:• 
llcnım seı t, ad:ıli avuı;ların 

:ıra ıııda scııiıı o .) uınşak, mi
nicik elinin kayboluşu ne tu
h:ıflı? Bana ojle geldi ki, be· 
nınıle taııışmaktan sen de nıcın 
nunıyct du,>nıuştun . • 

6 ·- llayır, lııı,>11"; ~·ocukça tısı goz.lcnodc.>di Se\da goz-
rleı;il. hıı; llcğıl ... Üzerin- Jcrıııde, :ışkın bugıı u gıızlcıfo. 

den uzun scnclt'r geçti, ama en ılc~di. Uiraz oll'dl', ı;aın ağ;ıç-
ufak tefcrrü:ıtına kadar o anın 
Jıatıraı;ını ımıhafııza l'tllyoıı.ım. !arının arasınd,1kı gul, nasıl 
:ı.ıcrak <'lmiştıııı. llırı.leııhııc ıleıııınclcnlıcı i hcııı ılıişiıııılur-
titrc) işin içimi endişe ılc dol. ıntışı;e ; şinıdı de gozlcrınc dal-
dur11111,t11. Hasta mıydın? Xc- ıııış \e hıç hır "~Y ıhı~ıiııcmcz 
) ın \arclı'! Suallerime s<ıdl'CC 11lnıııştııın . ~eııı o)llll<'~İ ılrli-
lınkışlnı ıııla l"C\'ap veriyordun. ı·csmc ııstct:::n. Bunu ı:;en rle ı -
İlk d~fııdır ki gözlerine bıı ka· tı)oıdıııı .. ı\ıııa bu ruyo bozul-
ılnr yakından \'C bu kadar de- mamalı) eh. Bu anı lıır daha) a-
in bakı ordu chtalıuvcışH-""'-'-~"""~ cakhl " 

g - • · Şıkayel 1111? Kjın. 
elen".' Hem ıle hunu heıı 

)apacağım ha? ,\h, eni uslan
ınaL ~·ııpkınl Ha} atımın daha 

ı;uıel olabılcccgıni hiç diı~üıı· 
mcdim dıye ka~· ılefn sııylc

ılım sana, ııııulu)or musun? 
Htı titizlık de nc,>e? Yoksa be
nim o e~ki ~en, şakrak, liıtıfc
den lıo lanır, şaka yaıımağa 
bayılır kocam sımdi gitgide 

:ıksı, nc~csız bır ıhlı.>ar mı o
lıı) or? 

llayır, hayır .. . Hana ılainıa 

saadet gctinlııı; etr;ıfınıda her 

zammı li.> le bir sc~gı \'C anla
) ıs hfıle~ı buldum kı, bunıı i. 

fadc l)llC eılcnıcnı. Seninle l ü
ruduğıınıiız yol, asl,i dikcnlı 

drCılcli. lfölgesizdi diyemem, 
aıııa daima ışıklıydı, şiırliydi, 
guzeldı .. Çok, tok ı;üzeldi.• 

......................... ..,.. .. -..,...;;.,; ....... -....-...· .. -..... ~ 

Qkuyucularımııın, umumi bıl Portekiz kralının tacıcıır. 
gilerıni kontrol ctnıckı i 

için 20 ı.ııal soruyoruz. Bu su
allcrlıı cevaplarıııı keneli kcıı
dınize bulmaya çalışıııız. Dog
ru olarak bulduğunuz her l'C· 
\ ap iı:ııı beş pııvıııı knzanacak-
51nız Egcr :> irmı liUalın knı -
sılı •ı olarak lıulduğıınul sa~ı
l:ırın tutarı 70 ili' 100 :ırasın
da 1 c uııııılııı kiıltiirıınüz kuv 
\ellidır. \'ckiııı -10 ile 65 nra
ttıııda ise lıilgıııiz orta ılcrece
ılcdır. 40 dan aş.ığı ise bol bol 
kitap okumanızı t:ıvsıye cdc
ı iz: 

1 Q - hpencırk: 
:;\lekkc :>olunda bır kiiprıi) 
diir. ~ 
Bir cins balıktır. 

l - ('ıılanı: 
Jl:ılkaıılarıla ycti~eıı hı· 
:>ar cınsıdır. 
Argoda kaçmak miına~ına 
tl'lir. 
Fırenginııı "ıkınci dcuc
sıdır. 2 - Kuınpil~; 
Pliıjlardakı çakıl taşıdır. 
Bır in :ıat iıletıdıı·. 
Hır otonıolııl ıııarkasıdıı. 

3 - 'l'anas uı·: 
'.\lilstcmlcke 
p:ılt osudur 

askcrınin 

Bir balo elbiscsıdir. 
11 - Iibarço: 

Bir ı:cmicilık terimidir. 
Arnavutlukta yapılan hıı· 
7:aclır. 
Hunıııin uç kısmıdır. 

12 - Elan: 
Uçucu bir gaıdır. 
Bir Amerikan yaıarıdır. 
Deniz dibi yosunudur. 

13 - Bağdadi: 
nir Arap hafızıdır. 
Bir in~aat tarzıdır. 
Irakta demiryolu sirke· 
tıdir. 

14 - 'l"o ı..ana: 
İtalyada bir eyalettir. 
Tanınmış bir moda ressa 
mıdır. 
Testi yapılan bir çamur
dur. 

15 - ro.,il: 
'l'aşlaşıııış ha;> \'andır. 
Bir çeşit erik pcstilidir. 
Malezya yerlılerinin tan-
rısıdır. 

Cenap ~ahahettının ro· 
nıanıdır 16 - Baolıab: 
lJııı değiştirıııP demektir. Fransad:ı joke~ler klil· 

4 - ,\\a: budur. 

Şımcıı Kutbu kabılelcrın- Büyük bir ağaçtır. 
dendir. Belkemi~inin 18 incı par! 
Elın iç kısımdır. çasıclır. 

17 - Yandıran: Son icat bir teleskoptur. 
· k Tarıhi bir Eti mabedıdir. 5 - Is etr: Bir çeşit ottur. 

LAie de\ ri kaplumbaga- Bir Ermeni adıdır. ı 
sıdır. 
Bir cins kuştur. 18 - Geı: 
j panyol asılzadesidir. l\leçhııl asker parkıdır. 

Sila it 111 bir ııarçasıd ı r. 
6 - Çıma: 

7.ehırli bir ottur. Bir harp madalyasıdır. 

19 - Falanj: Vapur halatıdır. 
İspanyol pi.> adesidir. 

Tanınmış bır dip!omattır. Bir oksiırük ilacıdır. 

7 - Rerenkc: .. Paristc meşhur bir mu· 
Hır çeşit karga kalcsi<lır. zedır. 
•Haciııe . ııın bır eserıdir. 

20 
_ Ornitorenk: 

Şekersiz hiı· arap tatlısı- • 
Bır dns hay\•andır. 

dır. Higoletto'nun ikinci per·1 8 - Sekant: . . desidir. 
Tanınmış lıır kımyacıdır. Yanmaz takmak fitilidir 
Bir matematik terimidir. ı 
Dır çeşit Hintbüyüsildür. Bu suallrrin doğru olan <"t· 

.:\apolyomın ya\ cridır. he inci sa) fasında bulacak ı-
Bir sebıedır. nıı. 

.............. _. ..... --------------·-· - ....... .,.~..., ..................... ,,,.., ... ı 
9 - ,\ raka: \'aplannı bugiinkıı ilıi\'cmlz.in 

J ıw, •••••• ı w • ı ...,. .... ••• •• w w t\i w w +• ı t + + w w +n ........... m...-.ın:s~rsTı:::::~ . . . . • • • . . 
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llr~C'can ınsanda )a.ama fl'\kını aıllırır He)rcansız hayat i 
laııı nı,ııııısıle .)aşaıınıış sayılmaz. l\lcşhur eclıp f'csuy'nun ~u : 
fıkrası lıc) ecanı ne suzcl tas\lr eder: : 

Yol ıızcrıııdc taş kıran uç amelejc D)ni suali sormuşlar. ! 
Üı;ii ı.ie lıa~ka lıa~ka ccvaıılar \'ernıis. : • Birincisine: - • re ) apı,>orsıın? di) e sorunca: : 

- · ·raş kırı~ orunı, dcmis. : 
ikiııı·ı-:inr - ~c yııpıyııısuıı? ıll'dıklcn zaman : : 

l la~ atınıı k;ız:ını) orum, ılıyc ce' ap \ Prınııi. : 
l° \·unriıs1111P: Ne ) apı)orsun? dryınl·c: : 

nu· kut~clral i115n ctli)orun1, <lrrnl§. : 
lıısanl31· içın rıı alclfıde hayatın da bır harıkulfıde tarafını : 

hulnıak nıiımkıiııdıir. Boyle olması içten gelen heyecana bag- : 
lıclır. : 

Bulun nıc.srlc hıı)alta k;ıti \C km\clli adımlarla llcrlrmck· ; 
le 'c yan ) ol da kalıp tcrı) c ıloıımcnwkkılır. U zaman erişılc· ! 
cck hedere \armak muhakkak sayılır. 

1 
: 

• .................................................................. ~ 

--

YııkarrlaJ..ı l\:ırıkatıırlcr uuıın mı il,;i şarkı~ ı :iııhıtı)or. Bun• 
kendi l..l'ndini1e bul mı) a çalısı 111z. Hulamo.ıı.aıııı, lıc~ind Hyf~ 
mızdalıJ cevaplara bakına. 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

• (Çözüm kolaylığı için not: Saldan sola 1, C, 7, 10, 13, 16, 19, 22 25 numaralardaki bütün 
IOzJer ·R• ile baılamaktadır). 

<Çapru kelimelerin balledllmlı ıekillerlnl, buıilnkü gazetemi ıln 5. el sayla!lnda bulacaksınııC 
Sotdan sag· a • farsça bir öntakı; Bir hayvanı cek; Tenya. 7 - Denlzyollarının 

• yürütmek için kullanılan söı: emekli bir vapuru; ?lofeşhur pa-
~ 1 - Utanç duyarak faıla ııa- Yağlı kara: Bir çeşit resim ced- lavracı Ila!llan'ın m!'mleketi; Bir 
llınak (üç kelime); Bir et ye- veli. 19 - Sinemacılıkta, hare- sayı; Tehlikeli ve salgın bir has
~~ti. 2 - Bir soru edatı. 3 - ketler a~ırlaşmış olarak görülen talık. 8 - Tabaklanmış deri; Za
ondan evvelki harf; Bir spor; film; Napolyo.n Bonapart'Jn an- manın kısımlarından; Aza; Ro

~•Yet; inandırıp kabul ettirme. nesi; Eski deniz savaşlarından manya halkından bir kısmı. O -
. - Duygularını \'eya başkaca horda bordaya gelmiş bir ~emi- İncesini kabasından ayırma; Su 
~halini belli etmemek (iki ke- den ötekine atlıyarak dövüşen (farsça); Bir kadın adı; Riyanın 
~llıe); Muhtelif renklerde. ~ - asker. 20 - Sanatının yıldm; başlangıcı. 10 - Çene altıyle gö
h ır sinemada de\.·antlı olarak ka- Bir nota; Hasta1ık; Ansızın. 21 - ıus ara~ı; İlive; Serbest; Sanat; 
tıan milddet; Bir merminin ula- Arap harflerinin güzel yazı tarz- 1tfert. 11 - Tenbih söıü; Bir un
~bildiğl mesafe; Kurtuluş; Bir larından biri; Eski Mısırlıların van; Katırın dayısı; İpuçları (a-
0ta. 6 - Sebf'p; Bir sayı; Bir s:üneşi; İşaret sıfatı. 22 - Belli rapça, cemi) . 12 - Balıke~ir il

~!!Vsim. 7 - Bir temsili düzen- bir saatte belli bir yerde buluş- çclerinden biri: Cansız; İstika
~erek iyi canlandırılı:na~ını sa~- ma sözlcşimi; Gemilerde birbiri met (yeni kelimelerden); Şair 
~l'"an kimse; }lahf'S Imparatoru üzerine yapılan yatak yerleri; (yeni kC'limC'lerden); Bir içecek. 
l aile Selasie'nin ıak~bı. (iki ke- Kaş boya~ı. 23 - Rusyada bir sc- 13 - Eski bjr vergi; Ziyaretçi 
~'1t•); Düzgiln ve bırlık adım- hir; Bir çcılt ipekli kumaş: Mo- (arapca). 14 _Büyükçe; Dolap 
tın sesi (iki kelime), 8 - Bir tWrn eAlencelerden l- 1 ·i. 24 - katı; illetli şiş; Bazı hayvanların 
~n kAğıdı; Rütbe•iz asker; Vi- Yerle gökün birleşmiş gibi gö- gerdanlı~ı; Bir rüzgar. 15 - Ha
•t•l 9 - İkiyüzlülük; Deniz- rilndil~U yerler (arapça, cemi); lif tatlılardan biri; Kalanın ya-
l,, K ( Cilmle; Bir nota: Sıkıntı nidası; rısı·, Bir me•\•a·. inilti·, A:w.ır ve " muhasara; urtarıcı arap~ ~ f> 
:t) Gemi barınaıı. 25 - Ulus'un ka- battal. 16 - Bir akar su; Bir 
, . 10 - Ölilyil kaldırıncaya ka .. u u (U k ı· ) İt ı , rikaturc • ç e ıme ; ayan erkek adı; Gizli crmiyetlrrden 
~!"1 içinde yatırdıkları yatak (iki usulil bir makarna, birinin men!'iubu; Etaı·er. 17 -
· itne); Rdntıen ile tedavi. 
11 _ Çağırma vasıtalarından Tahlil; Sevgili; Baı; Afrika mem 
c Yukarıdan a•agvıya. lcketlrrindcn biri. 18 - Bir e-~ri; Bir •evin iki kenar ırrn; ~ • 
•ıi(. ,. dat; G;tf: Do'dan sonra JlPlen; 
l 1.lyucu; Kuzey Atl~nti'k J>akh Yelkenli hir tekne. lQ - Afrika. 
~ikılAtı; Bir renk. 12 - Bol de- 1 - 0)·; Getirme (atıpta); E- da bir şE"hir; Bir vilAyetimiz; A-

~I;, Bir unvan. 13 -:- ~~ansız rat (arapça, cemi); Uyuıturucu hide; İkametgah. 20 - Tahdide 
. ag ının idart baş;~ehrı; Lırık şı- bir madde; Bir eğlence yeri. t3bi eşyanın alım vesikttsı: Bir 
1eti son yıllarda ortaya çıkmıs, 2 _ Nefer; Tutsak; Bir hayvan; nota; Sahip. 21 - Bir bağ; Fası

"'· üçüncü asırda yaşadıgı iddia Zamanın kısımlarından; Bir na. Ja; Tibet ruh;ıni~i; Bir ağırlık 
~ 1ltniş muhayyel kadın (iki ke- ta. 3 - Bir musiki işarC'li; Bir ölçüsü. 22 - Tiyatronun temE"li; 
bttle); 1855 de pek moda olan mevsim; Coğrafya terimlerinden Devlet adamları (arapça, cemi); 
~lerinli erkek paltosu. 14 - biri: Uçuran şey. 4 - Eski; Dint Kuşatma; Afrikada bir nehir. 
ıorcanada; Bir un\'an: Altı düz na~me; Kırmııı renklerinden bi- 23 - Yenik düşürmüş; Kasık; 

~avna; Bir besi madrle~i; Ara- ri; Aiobilya yarımajta yarayan bir Kadın hükümdar; Sefine. 24 -
~tı babası. 15 _ Beyan ~datı: nC'vi kamış; Bir edat. 5 - Bir Boks eldiveninin kalınlık ölçüsU; 
h ateın; Bir nota. 16 - Jlıç .r~- vilayetimiz; İşledikçe elin övün- Bedava yutulan şey; Ondan ev
~t etmemek (Üı;" kelime): Bın1- dii~ü şt1y; Anlaşılmayan, bilin· velkisi olmıyan; Bir yılan; Ka

~1.~i sarsmayan bir çeşit hayvan meyen bir şeyin tahminine sebep manın ucu. 25 - Zenci orkestra
luru~·Usü. 17 _ Altın (farsça); olan vefiıle (arapça); Bir nota. sı; Cüı'i; Hafif yaşlık; Yaprak 
t 1tleic hay,· an oturaa:ı; Ters ce· 6 - Yardım (arapça): Jiayvan sigaralarının en meşhurlarının 
~n. ıs - Varlık ifade eden yemlerinden biri; İğrenç bir hö· yeri . ,. --, 
Soruların 
cevapları 

8ıtgünkü Jllvemlz.in birinci 
11.>fa~ında •Bunlan bulabile· 
''k misiniz?• başlı~ı altında 
~orduğumuz suallerin do&ru o· 
•n. cevaplan ıunlardır: 

dlr. 
8 - Bir matematik terimi-

dir. 

ifi;tJl."1 EDGAR RıcE BvRRo.uoHs 

1 - Baykuş &özü 
2 - Cümudıye 
3 .- Eski Alman mareşali 
4 - Hidrojen balonu 
S - Fok balıgı 
6 - Lahurda bir minare 
7 - Hindistan ceviZ.i 
8 - Balo elbisesi 
9 - Beyzbol oynuyor 

ıo - Gemi teknesi 

• 
llu~tinkü llh•mlıln üçüncü 

ltttasında •Hi1Rinizl yoklayı· 
11.ıı:. baıshlı altında sorduğu
lttu.z suallerin dolru olan ce· 
"•ı>ları sunlardır: 

l - Argoda kaçmak m1na
sına gelir. 

9 - Bir sebzedir. 
10 - Bir cins bahkt.lr. 
11 - Bi'r gemicilik terimidir. 
12 - Uçucu bir ı:azdır. 
13 - Bir inşaat tarzıdır. 

14 - İtalyada bir eyalettir. 
15 - Taılaşmıı hayvandır, 
16 - Büyük bir ağaçtır. 
17 - Bir çeıit ottur. 
18 - Sıla.hın bir parçasıdır. 
19 - İopanyol piyadesidir. 
20 - Bir cins hayvandır . 

* Bugünkü lllv•mlzin üçüncü 
sayfasındaki karikatürlerin an 
!attığı şarkılar ıunlardır: 

Üstteki: 

~ .... NA. , bef'ilVO,:N S.4RP lltf4YA.l./R.t4,f'A 
IY...W-MA"''"""' 0.tAN "4RZAIV'/N rurUN
;ıt /~· ~J"/Nt:e' r,.,RzAN 7EPE rAR.cAR 

'90l'U/tf..I YUV4«AIVM/,l?".t 

~" \\\t-.\,, 
2 - Bir inşaat 11etidir. 
3 - Din deeiıtirme demek-

tir. 

Bunanın etrafı dumanlı 

dallar 
-"AKAT l"ARZAN. K'AYA.l.A-<'4 ~RA4C4i:ı Vt:R.De, 
llt)yü.if 81R 1'AL/N C'S€R/ Clı! .... "'4~, YU~V--Ai' 
8/R RAR w?.w..w..w WERhvl! Mşru 

<VEMclV .... GN.aiN/ 1'()A>#Rl.AX4N ,....,,(>.ZAN >'l!N/~N 
41.tlS'MIN/N PEf' /NI! tJt,/fru ~ M()LUJl1' J'l)V.60 
il/A/VA Ll4ç:..N/IV l''RVl!.S/Nli IM/C()l,JA~ 

4 - Elin iç kısmıdır. 
S - Bir cins kuştur. 
8 - Vapur halatıdır. 
7 - •Racine• nin bir eseri-

Alttaki: 

Arabayı tas koydum 
Aman yoluna blr baş koydum 

• ı , 
r -'ıt.ımııı saklamasını bilseydin .. BabalanDW\ kavga etmezlerdi. 

.tlZ SQA.IRA /S'A41VY/X /&'O AJ',f!,4 4/;r tf/R V~il/.V 
ıçıNDE KAPıDA ffo',ço~/. /NKA ısr/~.iv CUIV.tE
PİND/iN k'ALM"1 et/ A:?VA,.-E1'/ C'/YINC~ 0UR4'VA 
dÜ.SfltlrÜN A'°'LINI' OVN,471111$'7"/ 

!"\ 

-

....!!111'"-"'~ 
'l'JVN~. v4.C'7tf, "SAV ~"'e'Ef'.IV' 9G">'"LE.Pt',eN j/~''"''ılf:U'IJıu 

~' 
()v.("<flV.tl 0.(!14L:l4 llavN"N G'4R/P etR l"AŞ &>MI ... 
f#~P ..,.,,Y~A-.. IJ'1'v llUR4Sı ""'.!~ tJER,.t~R/,1_, 
8/R 1'AP/NAQ~ ı~ 



Dün Dolmabahçe Stadında oynanan macta 
-~ 

• 
• 

Rapi 'li 
b.li s 

hilqilerinde 
çok lümüz • • 

ıçın 

e alma ı 

kaz nç ~ olur 
uııst11ı·yalılııı· b11gii11 Dolı11 abıılı!~e Stııdıııdıı G. Saı•ayliı kaı•şıhısıyoı· 

Geçen harta \ cfa) ı 6 • 1 ye
nen, Fenerbahçe ıle 4 • ~ bera
bere kalan Rapıd takımı Uçün
cü maçını dun ~lıthalpaşa sta· 
dında, 20.000 e yakın se) ircl 
ônı.indc, Beşıktaş takımımızla 
~ aplı. 
Rapıd takımı, merkez muha· 

rım dışında, \'ela ve Fener· 
bahçe) e çıkardığı kadro unu 
muhafaza edi)'ordu. Orta akın
cı me\ ki inde Me caroch'un ye
rıni )lüllcr almıştı. 

Be ıkta ıse u kadroyla çık· 
tı: Bulent - KamıJ, \'cdıi -
}:şrer. Ali Ihsan. Xusı-et - su. 
le) man. Fabretlln, Şc\ ket, Hü-
eyin. Co~kun. 

Hakem: Sulhi Garan. 

i\ltıncı llakıkada Be,iktaşın 
!en hır akını e nasında Hapid 
m..ıdafaa ı muhakkak bir gol· 
den kurtulmak için Re ıktaşlı 
muhacımı çelml' ıle dü lirmck 
torunda kaldı. E~ı er, penaltıyı 
~ıkı bır sulla ~ole çevirdi. 

On alllncı dakıkada hızlı b r 
Be ıkta.. h\lcumunda Hü eyin 
1'. lccllc kar ı karşıya kaldı, i· 
k metreden ;>apacagı muhak· 
kak ı:-ohi he) ccanla beklerken 
çektıi?I şutun l'fu ıtel tarafından 
ini bır ya) lanı J,ı 'e korner 
:ı-apılmak suretıle önlendisini 
gôrduk. 

İlk de' re 1 • O Bc~ikta~ le· 
lıine bı tli. 

lık de\ re iki tarafın ı:;ULel 
~unu bakımınd.ın ze\'kli \'e 
he~ecanh oldu. Be kta~. Ra
p dın teknık iı:>tunlu!hımi. da· 
ha aşağı kalnıı) an bır o,>unlıı 
'e bılha sa suratılc telafi) e 
nıu\affak o'du Be ıktaşın genç 
kale<'ı i Uçü ha) lı giıç olmak 
lızere altı kurt arı :) .ıptı. Ra· 
pıd müdafaa ı i e, bir hayli 
korner yapmak zoı und kaldı. 
)lisa!ir futoblcuları t!il tak· 
dir edilen tarafları pa }arın 
birbirlerini buluslnrı 'e topun 
müteaddit hallerde altı ) edi 
defa kendileri ara ında a) ak· 
tan l)aga nıdıp "elişi idi. 

Bu devrede Be5iktaş nıUıla
!aa ı \azıfe ini hakkile yaptı. 

'ckiıınci dakıkada Fnhıelti
nın bu} k bır süratle neliştiı"dl· 
l:ı akında kale )anında çok mu. 
saıt bır pas alan ~e,ket yan 
ibir şutla muhakkak denilebile
l'ek bır gol kaçırdı. Dokuzuncu 
dakikada Körncı· I. in a\ ut çiz. 
ı:ı ı )anından ortaladı.ıı topu 
Ricı::lcr yarı vole p1ase bir vu· 
rıı la Beşıktaş kale ıne oklu 

Yırnıl üçiıncü dakıkııda Hü 
ııeyın çok yakın \e müsait bir 
) erden topu havalandırmak su
rctile bir gol daha kaçırdı. 

Yırmi dokuzuncu dakıkada 
uğdan sola gônderılen topa 
~eti en Korner 1 T kale onüne 
miıkemmel b r çe\lrış )nptı 

..,,,., 

Bulent \e Müller ayni zaman· 
da topa çıktılar. Fakat lıfüllc
rin kafa darbesi Bülendin ha· 
reketini önceledi Ye top Ilapid 
lehine ikinci defa kale~e girdi. 
Bu golde kaleciden ziyade o
nun hareketine mAni ol:ın Ali 
İhsan hatalıydı. 

Otuz. sekizinci dakikada HU· 
eyın takımdan çıkarak yerine 

f'aruk girdi. 
O,>unun bitme ine bir clakl· 

ka kala ~tüllerin tek başına mü 
dafaayı yararak yapmak üzere 
olduğu gole Eşref, kendini sa· 
katlamak pahasına mAni oldu. 

Yine oyunun bitmesine ya
nm dakika kala Hannapinin 
tek ba,şına gelistJrdiğl hücum 
da Ali İhsanın mü~halesile 
golle neticelenmeden geçti. 

M:ıç bıı suretle 2 • 1 Be,şik· 
taşın nıaglubiyetile bitli. 

Hapid teknik bakımından bü
tün takımlarımızdan ilsliındür. 
Yalnız hayli acemi olan ihll· 
yat kalecilerini oynatmaları, 
çok defa geçici olmakla bera· 
ber mü,şkül durumlara düşür· 
mektedil'. Rnpid futbolcuları 
tekniklerine bizimkilerin sürat, 
gayret \e fedakarlığını kala· 
bil eler, daha doğrusu kalmak 
isteseler, önlerinden hayli gol 
yemeden kurtulmak biraz mils· 
kül olur. 

İkinci dene başlangıcında 
Be~iktaşın kaçırdığı birkaç fır 
saltan sonra Rapidliler teknik 
üstun!Ukleı ıni daha kuvvetli 
-::ö !erdiler \ e bunun için ikin
ci devre Ok de\•re kadar ze\•kll 
olm:ıclı. 

Be•ıkla takımının başarısız 

nolmalıahtf' .., ........... . 
Saat· 14.00 llapı<l - ı~alata· 

sar:ı} . 

Serrr sıadııul.1: 
12.00 Uarü,safaka 

deıe. 
BU)Uk· 

14.00 l'arab_ya - 'J'aksiın 1 
Yda Stadınıl:ı: 

9.00 \'ela - Be) oğluspor 
(.\) hu usi. 

10.30 \' efa - BC') oğluspor 
(P) hususi 

12.00 Kuı·tuluş - K:ıra~lİt'Ü 1 
H .00 Bozkurt - Y. Sultan 

SP!im. ----- -----

F eJl eJ.• Jıalıçe Altay'ı 

Bir ,\\" u~tur:>alı oyuncu ters topa \.lll'U}or 
oyuncusu Hiiseyin<ll. Kaçırdığı kemin yersiz \'C yanfış karar· 
birkaç goı fırsatın:ı, gerçekten !arla bıraz yardımcı olduğu da 
y:ızık oldu: bir hakikattir. Hele son daki· 

Besiktaşın bir tek oyuncu kalarcla. ofsaytla hıç alakası ol-
• o da oyunun bilmesine yedi mıyan bir akını, ofs:ıytla kes· 
dakika kala . değiştirmesine mesl Beşiktaş tan.Ctarlannı da 
rağmen Rapidin usla futbolcu- hl hayrete düşürdü. 
lan karşısında b:ızı safhaları ttı .. . .. \ . Uahtiyar 
mamile lehine olan bir muka· lll'Gt:~KU ,\1.\C: 
Yemet göstermesi takdire ili· Rapid dördüncü \e son ma· 
yıktır. Bununla beraber bu çını bu~un :mthatpaşa stadın· 

muka\·emete, ikinci deuede ha da Galatasaray takımımızla y:ı
p caktır. 

Bundan evvel şehrimizde 
yaptığı tiç maçtan ikisini kaza· j 
nan, birinde ber:ıbere kalan. 
hıı karşıla~m.ılurda on iki gol 
alıp • kaleci:.inin acemiliğine 

ragmcn • altı gol yiyen Hapi· ı 
din san kırmızılılarla ~apacağı 
maç heı halde bliy iık bir arnka 
toplı) acaktır. 

4-0 ınağlôp etl:i 
Sar ı - Lôcivertl iler, bugün ikinci maç ını lzmir 

şamp iyonu Karşıyaka ile yapacak~ı r. 
IJuııl$I .&tuhabırırııı:clt1' 

İzmir 20 - İki nıaç ~ apmak 
{ızere fiehrinıize gelen Fener
ba hçc ıutbol takımı ılk kar~ı

la~masını bugün itayla yap· 
mıştır. FenC'rbahçelılcr ı;aha)a 
u kadro ile çıkmışlardır: Sa· 

lahattiıı, ı\liıLdat, Burhan, ~e
dim, Kanıil, Akgiın, 'ıko, 
!llchmct Ali, Feridun, Buı·han, 
.\bdullah. 

Oyuna süralle ha~lıyan Fc· 
nerliler ilk dakikal:ırda saha· 
ya hakim olmuşlarsa da Alta· 
yın oldukça sert müdafaası 
kar;ısında o) unlarını gevset
mi;ler ve de\'re zarfında gol ı 
çıkarmak imkanını bulamamış
lardır. İkinci devrede netice' 
:ılmak azmiyle sahaya çıkan 
sarı liici\'ertlılrr ilk dakıkalar· 
da Burhanın a~:ığile bir gol k:ı. 
zanınışlarsa da hakem bunu 
ofs:ıyt diye saymamıştır. Biraz 
sonra :'llehnıet Alinin sıkı bir 
şütünU Altay kalecisi kalenin 
içinden çıkarmasına r:ığmcn, 
hakem bu golü de muteber ad· 
detmemiş, fakat beşinci daki· 
kada Abdullahın bariı ofsayt 
pozisyonundan atlığı golü say. 
mı tır. 

Bu suretle ~evtanııı ayağı· 
nı kıran Fenerliler rahat bir 
oyun tutturmuşlar 'e 3:l inci 
dakikada :.ıchnıct Ali, 41 inci 
dakikada da l<'erıdun ':ı ıtasİ· 

Adalet, Anka ra'da 4-1 

mağlup oldu 

Ankara 20 (TA.) - İki maç 1 
içın şehrimiıc selnıis olan İs-

tanbul profe yonellığindcn A· 
dalet futbol takımı bugün 19 
.\la) ıs staclyuınunda llaccllcpc 
ile karşıla mıstır \dalet bu 
maçı 4 • ı kaybet nııştir. 

le iki gol daha ,Yaparak 3 . U 
galıp duıuma gcçmişlcıdır. 

Bıı ımıcl;ı Salalıaltin ıııuhak· 
kak hır ı:olu uçarak kurtarmış 
\ e alkışl:ınnıı,tır. 

o~ unun bitme ine hir llaki· 
ka k:ıl.ı .\bdullahın )erine ı:c 
çcn Fahır karg.ışalıklaıı ıstıtadc 
ederek bir gol dalı aatmı~ \ e 
maç netıce değişmeden Fener 
balıçcnın 4-0 :;alıbı) etılc sona 
crmı~tir. 

I'encrlıler :> arm İzmir şam
piyonu Karşı~ aka ile kar~ıla
şacaklardır. -------

lli knıct S<l\ .ı~ 

Fakülteler 
Arası güreş 
Birincilikleri 

1 YPaııkreasc ....... _ 
..:, 

Teknık t;nı,·er ıtc Spor sa
lonunda, blitlin fakultclcr ve 
yiik ek okullar arasında ser· 
he t lilde ferdi güreş birinci
likll'.'rıne buı;:iın de devam etli· 
lecektır. 

f 

• 

' 

' 
güreşçilerin 
Pankı e:ıs ~ureşleı ıne dıın ak· 
ş:ım da dm am edildi. ilk koır;ı· 
la~ma Kapoı onı) an ile Falaux 
arasında oldu. Kaporoniyan 6 
ıncı rn\ un'ta hasmını tusI:ı 
yenılı. 

İkinci karsııa~ma~ ı Ali Ah· 
met ılc Rılley yaptılar .• \it Ah· 
ıııet dcirchincü ra\ unlla tuşla 
kazandı. 

Uçuncti mli :ıbaka Mustafa 
Cakınakla Fransız :\Iontos· 
fız a a ında 'apıldı Fransıı 

abandone oldu \e \1 ıırııara Çak 
mak gcılıp il~n cdıldi. 

4 lıncü güres Ben Ch,ımuı • 
~loidıs arasında yapılclı Ben 
Clıaınaul 5 ınci ra\ untta tuşlıı 
kazandı. 

-------- - -- -
Dünya Greko • Rome n 

şampiyonası 

Kar ılaşmaJar bugiin .... ona 
ermıyccegindcn aal 13 te baş
lıyacak. kıızanaıılar, Ank:ırada, 
\ tik~ck Okullar birinrileri ile 
nihai nıü abak::ıl:ırını ) apacak· 
!ardır. 

Bci\lcce, Turki)e iinl\ersitc. 

krı birincıleri belli olacaktır. 

Fransız ortasiklet boks 

şampiyonu galip 

1'apld müditlauı müı:~ül bir duruınd.ı 
ı:ııre çi Mustafa Cakmağııı de· 
\ amlı makasına da) anamı) arak 

Roma 20 <A.A.) - Grckoro· 
men <liıny;ı "lİreş şampiyonası 
kar ıla~maları 17 ila rn nisan 
tarihlC'ri :ıı a ında Napolıdc ~ a
pılacaklır. 

Parls 20 CA P.) - FranblZ or· 
la sıklet boks ~an1piyonu 
Charles llıııııcz dun gece bura 
da Fransız Mickey Laurent'i 
ıeknık naka\ Ua 111 ıglup etmı~
tır. 

eı - .. 

GONDOZ GöZOY E 

(f.'f1f1J"'" • o\\\~1,lfü~ı'l'ı\1 .... 

Ge z ınaı 
ur 

Yazan: GüNDüZ KILIÇ 
G eçen gun ~orucu bir antrcıım:ıııdan sonra Galatasaray k1U· 

hiinun ~afonunda oturmuş clınlcniyordum. Etrafta kırıı· 

ı:cc·ikler ) ok. ,\ ııla~ılan antrrnman ne kadıır yoı uc·u oltır6a ol· 
un "t>nçleri benim ~ıhi pe tile ~·c\ lrip koltuga dusiırln nrmr· 

ıııiş. llep.i bir J rrlere gezip tozm:ığa ılat:ılınış ~ıt11115Jer .. •· 
Gözlerim dm·arları :ıüsleycn scı;mi~ ın<1ç cnstantanell'rine. e•· 
ki hatıralara takılıp kalıyor •... Hey girli gunlcr he~! o :zaman· 
tar filinta ::?İbiyıni~iın diye içim hurkuldukça hurku!uyor. • 
İşte "ll re~imdeki halime bakın. O zaman halk daha doğttı!U 
~enc;lik ban:! • B.ıy Tekin• ismini fakı\"crmişti. Beyaz perde· 
ııin ele a\'uta sı;mu atlet ) apılı kahramanı ...• Şuradakiııilc:: 
be artık 'licudum adamakıllı geli İ\ erıni • Halırhvorum ikin· 
l'i Diın) a Harbinin do~up. scıııiılendi •i ı;enclefdi o zamanlar· 
'l'ank harpleri alıp yuriıınü~tü. Seyirciler de herhalde kutsi: 
dofgunfuğundan \'e biraz da girgince oyunumdan olacak cTanl>' 
di~e bağırırlardı bana ..... Gt>ııçlık. delık:ııılılık hu. Ben de 0 

i iıııdeıı pek ho~l:ınırdıın ya . .. Hak etmek için de sağa eola 
<;aı par, salclırır dururdum doğrusu ..•. ı.akin z:ıman, maddi ~c 
manevi 'arlıl!ınmı sin-i sinsi kemirdikçe kcmıren o z,aJitıı 
1anıan, insanda ne tanklık bırakıyor ne ele başka bir §eY···· 
İ te ııitckim şu resimdeki h:ılimc de bir bakınız. Yuzde dertli 
dıgılt>r bcliı'i\'ermi~. omuzlanmın arkasında belli belirsiz !ılı' 
tiimsek pcydahlanını~ sanki \c o gür saçlar da clokiılmüş sıt· 
mi~ ... 

• Bu en ı;eııd~ı·inizin bıle rahatça ı:ôzlcrinılc caıılandırabl· 
leregi son futbol i:skeletimdir artık .... Şu son re imlerimi srr· 
redcrken ku laklarım u,ı.:ulduyoı· hir ~andan: •naha! '\'aqa ba 
ba: Yormavın babayı: Yeter artık baba!• sesleri birbirınc ı.ıı· 
rışıp rluruyoı·...... . 

Gözlerim durarlardan biraz nemli olarak önüme ini\ erıll 
Fakat kafam gene eski günleıi yaşadıkça :\aşıyor •••. Klııbe il 
drfa biı iııl'i takımda ovnaınak için geldiğim günü h:ıtırlıYl' r: 
rıyorum. O zamanın gözümde de\ I<' en n ları, A miler, Lıitfı 
lcr. Fanıklıır .• hlan Nihatlar ... ~ovunma ı:dasındalar ve bC 
bir türlü cc~arct edip oraya ı::ıremiyoruın • .Nihuct kaleci /\' 
ni a~abey belli elımden tutup zorla odaya sokm·or. Oyunun1 
\ ııadol u ile bir antrenman maçı ••• Rüyada gibi oyun b:ıs!JYO 
Sağa .ola durmadan ko:;uyorum. Fakat ııc yaııtığımın farktll 
da mı) ıııı ki.. •. ,\ k~i 5e~ tana d~ bakııııı ki, aya:ımın kadc 
m.lığinden midir nedir ilk clevreyı 2 - O mağlüp bitirhcrd1 

llcp bunlar benim yüziımden oldu diye içim içimi ybiP bll 
riyor. llaftaymda hüngür hüngür ağlamağa başlıyorum. ııc 
kez •Su bacak kurusunun yüzünden oldu• ~ibilerden bakı> 
sanki bana •••. Fakat ha,Tet beni takımdan atmadılar. 1T ıı 
deHc ba~ladı. Allah halime acımış olacak ki bir gol atı,c 
elim. Arkadan bir gol daha. İnanmıyorum fıdeta Ye ııiha' 
son \'c galibiyet golü. Şimdi artık uçuyor gıbiy im. Oyund8 

sonra takım kodamanları ·Aferin! küçuk• dbc sırtımı okS 
dıkluı zaman nercdey.e bayılacaktım. Arlık dünyalar t:cY · 
dir. Kac halta bulutların ü tünde ) iirüyormus gibi gezinı) 
rum orta yerlerde ..... 

Sonra seneler, seneler geçip gidiyor ... Kaç defa )'llhal• 
la kaç defa da omuzlarda stadlardan çıkıyorum. Nihayet i 
Cııtbol kitabımı kapattım gıtti. Artık yıılnız dilim futbol 
hatıralarını konusup duracak ,.e yaşlandıkça belki de bul 
ihtiyarlar gibi •Bl'.'n ~öyl e oynardım, boyle osnardım• r•e) 
anlaltık~·a anlatıp bıktıracaCım herkesi..... Onun için §in1 
den 4Çenesine dli§müş ıavallın ın, demenizi lstemiyoruııı 
lafı da faıla uzatmıyorum, ~oksa daha neler neler ~clı 
~al ıra ..•.. 


