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' 'Malatya hadisesi, dini, türlü maksatlarına alet 
etmek isteyenlerin f oplu halde çalıfma 

kararında olduklarını göstermİff İr. ,, 
Başbakan, din gibi nıul\ addes hir 
(•öl üııtiileriniıı ve siyaset b ezirganlarıııııı 

ınef lıumuıı birt akını ceuıi yet 

aleti Jıaliııe ~etirilınesiııc 
u 

ı,::- YENi 

bu ıııemlel etin asla tahanuııülü yoktur, dedi 
• 

bmı altında )Uılı'ı )enı romanına muharııri 
bir ara: 

«Laikliği, diıı düşıııaıılıgı şeklüıde alınak biziın 
'ricdaıı lıüı•riyeti anla)'ışınııza asla uyıııaz » 

AŞK DALYAN/ 
adını lı.o) maı. i'tr.ıni ti. Zira eserde irilı ufaklı 
her dn len ' r. ha~ı.a ı:urellikte •karlın - ba
lık• larııı du~tugiı hiı· dalyan mr\Cullur. 

Menderes, iktısadi ve mali durumumuzun sağlam i H lıd Kaı• 
Bu escıinrle bir lıi('İV )apmı.>or, hiç bir dok
trine HJa ;ıhu j[j mi.>or. l'ılukaddeme inde 
drdiği gibi e erini tiddi bir röportaj n dos-•• 

ve guvene layık olduğunu da belirtti : ~ alarla me.> daruı çıkını~, f;ıkat 'izli tutulmuş 
bir hakiki ul..'a)a htinıt etlircrl!k bunu ıcni5 
muha" ilt i 'c rarir ü !Ubb le roman şekline 
'lll.tı)Or. 

En evvefl 
Ana 
Hedef! 

l \7.,\S. 

Ahmet Emin Y AlMAN 

'l' 11\ld 'e ıııun;ıb,ı il bo•a i•ler, 
kuru ı;urullıı eder biı m•· 

~nırına dh r kabul rdilemez. • 
'r C)deıı c\\ r.I bunun bir he· 

~tf~ hızmet etme i ı. umdu-. r.ıı· 
f1tııı..u şartlar ı.ar ı ınıla meınle· 
•tiınızdc iılr;ık ahiıılrı i i\·in 
~u terek hedef, :uiliı;c 'e hu· 

11 IMi mu etmesi i edinen l.ı· 
: 11 l..unılaklama ı;a) rctlcriııe kar· na~hakan .\(inan 
ı: lllillı bir cephe kurmaktır. ------------------------ - ~ -----

~~;-::::n ";~;:;:/ad~~~e.t k~~-~a:~ M er ı· ç ve Tunca 11 
Ilı 1tni he) anat, nıillı cephe kur-
b aı. bakımından çok mu ait bir 
d atl'ket nokta ı le kil etti i hal· 

• Halk Parti ine mensup hali h • 1 • t t 
ı~9da larımmn bunu ) eni bir ne 1 r er 1 a c 1 
b "''me 'e ilesi ) apmaları ti' lf' 
~lıı11 Turk nıune\ 'rrlrri için 
lıt~atj bir dh a te kil edrn bir 
Ilı kııınctır hukümeli drs1e1.lf'. 

'llıl'lerl insanı dıtilcn iiıüyor. 
rı · it :•rkaç hafta "" r.I muhterem 

Kabaran sulardan 45 bin hektar arazi sular altmda 
kaldı. Edirnenin civar illerle irtibatı sekteye uğradı 

~ 11 r.~in <'ahit \'al~ın. irtic·a \f 
.~;ııı,ıe bar ı partilf'r-ıırası biı· 
tıd "Stııa,a \a11ldıı:ı t;ıkıfirdc ik· 
,1dara kar ı ıwı \e ~iddetll ttn· 
~;ı \aıhetinıfr.n \3Z ı:eı;mrğr 

Bı.muı .ıtıılıabıl'lıııı.;dın rulerara ı, Kiri~hane semtleri \'c ren sekle) c ugraım~tır. 1 
Edırne 6 - Bölgcnıiıdc ha· nehir boylarıııdaki değirmen Y:ı:ış h~len dHam clmr.kle· 

valar ay ba~ından berı )agışlı \'cıııköy, İncesiköy, llatipki;y, dır. 
gitmekte idı. Son iki ~ün içerı· Su Akacağı, Bosna \'e :ratar J;ii) Kıı l\l.ın•linılr. ~rııi 'u la~ma~ı 
sındc ya~mul'lar tcdrıcen bır leri ara:U i sular altındadır. 1 hırklarclı, 6 - Sel baskınına 

:r olılu~ınıı O) leıııi ti. 
'!iL 0 l le. bir ani~ mı ham hazır 
t~tlten ınml'r~ iki taraflı gay· 
t~ "rll'! mr3 rlana ı:elir. lhilrnmet 

1111 Uındau atılan kat'i adım bu· 
ti ~'~ ıfanıı J:r.limıck i\·in rn 

aıt bir temeldir. 

kat daha artmış, metre kare) e nuralarda mal \'e can ka\ bı u radıgını lııldırdığim İnece bu· 
48 milımctre ) ağmur dü~mıış. ~oktur. Durum, Uzunkop-ru, ca ı 'e ha\ alisinden sular çekil· 
tür. ~l:ıvaların alçak ta~ike Ipsala, Meriç \e Enez ilçeleri. mı tıı·. Yıkılan e\' adedi 87 )İ 
dof:ru ukutu de\am etmekte ol· ne bildirılmıştim. bulmu~ttır. Dercbo~unda selden 
duğundan, ~af mn 3 • 5 ,un da· E\'\ elce yıkılmı~ bulun:ın Tun zarar gören arazi miktarı 40·50 
ha surceel:ı ;ınılmakt:ıdır. Bu· ı ca köprüsü halen imar edılrnek- bin dekar ara ında tahmin cdıl
na .mu\ azı Q[ara.~ suhunet deı c· ı le olduğundan \'e işletmege açık mektedir. 

3 ce:.ı d.e sı!ıı·!n u tundc uçe ka. bulunmadığından Tombaılarla iı merkeıınc beş kıloınetrc 1 llfarllan arta kalan millet dar du muştur. 

1 

mU\akk:ı b" k"" mesafeden geçmekte olan ~e~· 
ı..~ du ınanları na ıl oldu da A~·nı u•kılde vagmurlar Eal· t ır ·opr fikurulmıış, laııclere i de ta,mı., ~ular 2-3 
oq~ ... 1 ' """ • f:ıkal bu m · kk t k"" ·· ·· d 
t ··• "keti canından \'Urmak uıe· kanlarda daha C\.,. el basla mı .. u~ a - ·a ·opru~ u e mctr.c ~ üksclmıştır. 
\ bir le at ağı kurmağa mu· bulunduğundan şehırlerin sevi: sular .gotur~u i.çin ~e~rin K~:a Dercboyunda merkeze- lıaglı 
~tak oldular? Sualin ('e\3bını "CSİ de tedricen artnııc dün ne. I ağa~ ıle mlı~ak_ale ırtıbatı bus· ~ebze bahçclerı~ le Asıl be~ li kös. 
lh_ • ' ... " buıun kes·lmıct lıtıısı halatım11da hcnıiı ulh \e ceden ıtıbaren busbiıtun ~ilksel· • ~ ır. lcı ine ait l2 bin dekar sebıclık 

, "tar hükıim ürmcmeı.inde miştir. Nclıır se\'ijeleri 2.50 Diğer taraftan, ,chrin İstan· sulaı- altında kalıııı tır. Bu balı· 
h~~ak İ<"abcılrı·. llalk Parfüi.

1 
metre) i bulduktan sonra alçak· bul il_e ,.e bu ~illetteki ilr;elerle l çeler 50 santım kalınlığında ~·:ı. , 7t İdaıe ettiği me ru b;r taki araziye )a~ ılm:ığa başlama. olan ırtıbatı rlun ~eced~n itiba· mıırla örtıilnıiistiiı::_ _ 

lııo~ll:ıle iktirlara 'elmiş olan De· sı ieabeder. c J b k 
liıı t;ıt. l':ırtinin hulun Tlırkle· Saat 16 da ~lerıç 1.10, Tunca UJJ) ıur as aııı'ııuı 
btıı. tnılli hukıimeti oldugunu 4.28, saııt 20.0 de l\leriç 4.- .., 
1ııo\uı içini'! yatıranıumı tır. De· Tunca ise 4.30 metre olmuştur. (;ml•ın• k • • t tk•k) • 
te_~ t~t r arti iktidarı da hu ha· Su yüzden alçak scvijede bulu· ll. . U e . 1 erı 
b~t •tı !.ola~ la tıra<"3k ek ilde nan bır ha~ li arazi suların ısti· 
't tkct etnıcmi • hatalar ~arımış lasına uğramıştır Sulıır altında 
"il ıııııhalcfetin \3tlıgtnın meı.. kalan arazi 45 bin hektara çık· 
l~ıı~!dııgunu 'e biı' iktidarın mı~tır. Dunun 15 • :?O bini eki· 
ltr tı olçu unc J:Örp bir rnuha· lidir. 
h111~ icat l'decck bir mc' kid• ehrin i'\amazöhh O\ ası, Saray 
l1tıı 11tnadıgını. iltiratlı bir dıi., içi, Yenı imnrct, Yıldırım. Kop-

Ramideki göçmen evlerini gezen Bayara, 
evin daha şimdiden yıktlmaya 

başlandığı söylendi 

7064 

td tr. tanı olarak ı.cnclinl' mal · ·•••••••••••••••••••• •••• ••••••. <'umhurba kanı Celal Bal ıtr 
rııırırıiıtir : ~ : beraberlerinde Vali ve Belcdhe 

S . : il : Ha knnı Prof. Gôkay, olduğu ı;al 
h~ . . . - : : 1 .. ı parıılrrıınız ııra~ınrla • • clr dun i:ı"lcdcn _onra De ediy,.. 

~~ı:u lf'rrk olçıılrı. mu ınck ! nııı. Sultanahnıctteki 'ı'crcbatan 
t•k cı~r ınr.Hııt olnıa!ıı. mu lt>· : • : ;ıııııcını gezmi~ \'e bur.arla, ne· 
~ilııı~hı_r nıilli li anla ı..ıınu!i.ul1a· ~ GAZEJEMl1 ~ IPclıyc 'l'uriıın şefındrıı ~rhriıı 
<ılr1ı . • \e millı nıcsrlr.lerıll'! • : : turıstık lıarckcllerı lİlcrıııtlc ıza 
lııu11!1~r dognı gidılme~i luıu· : 1

1
. "'yf : hat alını tır. 

lttl lhanan mııstakil bir ı;aıe· : 

/ 

sa a • Cumhurbaşkanı. nıule:ıkıben 
~."1 ıfaı I~ lr brn. l\lalat) ada, : r.:ımi<lc yeni :) apılan ~oçmen ev 
'l'ife 7 bulundu um ulka tın ! . l<'rı mahallsine ~ıderek muh-
~o~ ine le nıluf edan ı::unll'rdc : · .;.._;,.,_ : telıf tıplcrdeki e\ !eri ~ormüş '>C 

I~" Itır ııt anlar geçirdim. i'\fa· : Müveniiniıden • ıskAn edilen ıoçmenlerlc konu:;. 
~. i~ '1aıı.; r>nrfüi te~1'ilalı lcin· : Pazar ilavemizi : muc:lardır. 
ı~ 11 h:ı kanı, ~ ın it \'PtJdn. 8l'!· : Goçmen mahalle ının at':ac:lıııı· 

e ha,kanı :-."ıırrttln ,\k\Urt ! isteyiniz ~ öırılması ı~lerınr ha lanıldı,eını 
ene, amı ~a: 5 ~u: 7 Je> '•••••••. •••••••••to•••••••• •• ••• goren Cumhurba~kanı bu mahal 

knın ı::elı tırılnıesi içın ılgılıle 
re- ılırektif 'ermiştir. 

l:oç-ınenlcr kcııclılcrine 'erılen 
C\ lerin bır kkmından memnun 
oldukları halele. müteahhitler· 
dr.n .\ hdullah Zıqı Knz.ıınoğl ı· 
nuıı )aptı,gı J064 ~\'in daha şim 
ılıden :!> ıkılnıaga ha~lanıasınclaıı 
c!m. rlarının 'e temci lerinin Çll· 

riıkhıgiinclen, dll\ arlardaki faz.la 
rutubetlen ı;ocııklarının hastııla:ı 
makta olduklarından dola~ ı ıs· 
tıraplarını Cumhurba~kanına an· 
hıtmı§lardır. Cumhurba kanı göç 
mcnll'rl temsil eden hP.yet ba§ka 
nı "' muhacirlc.ri lı:alı..-ındırma 
ccmı~di men ubu o~man Ersr. 

ıncumı ısa: 5 Sü: 4 de> 

" etd u ,,~ .... 

Adana, 6 - Başbakan :r.fP.nde· 
ı es bugun Adana Beledıye hına
~ı onundekı bu~ uk meydanı dol· 
duıtm \'al:ınclas tophılul:unun tc
zahüı'lrrı u:ı ınrla balkona çıka. 
rak nıC'nıll'keı ınc clcleı l uıerın. 
de lııl' konu•nı.l ~apnıı tır. 

na~b.ıkaıı drıııı l ır ki: 
( ııl.1110\:ııl.ı kıılkınını 

• - J:ııguıı ınemleketın gorQ. 
ııii•iı tuııtan dcl:ı mektcrlır. Va-, 
:ıdlcı1nıııııı iki huı;uk sene ıçın
dc bu dcrecl'dc tahakkuku, bıze 
k:ır ı olan ıUmadınızı tak\lye et-1 
mı tir. Guzel Adana da çalı kan I 
c\ tatları ıle yurdun bu umumi 
kalkınma haı ekeli içrndc nıuhim 
p:ı) ını ;ılmakıa 'r ';ız il' mı rnu-

<llcumı Sa: 5 Su: 2 dr.I 

Menderes' in 
Papagos'a 
Telgrafı 

Ankara 6 ( \ ı\) - CtJm. 
hurhaşknnı Celal Bayarın 
Yıınani tana ) aptıı.:ı rc~rnı 
ıh aret nnina cbctıylc Ba~
hakan Adnan Menderes la· 
rafından, \'lınani tan B:ı~· 
bakanı eksel3n J\l:ıı eşal .\· 
lexnndre Papago 'a a a~ı· 
da ki telgraf ;ıondeı ilmi tir: 
. r;k~P.liıı~ l\Jarr.~aı AIPxan· 

flı e Papa~OS• Jla~h;ık;ın 
.\ tina 

\ il do L \e miiltcfık Yu 
nani lanın hükiııııd:ıı l.ırı i· 
le htıkıiıneti 'e büllin halkı 
tarafından Cıınıhurba ka· 
n11111z Crlıil nayara gö lt'!l'İ· 
len lıaı ikuliıcle vr unutul· 
ın:ız kahtı! Türkhcnin hrr 
tarafında heyecan uyandır
nıı~tır. 

'l'ıirk. Yunı:ın dostlu~unun 
bu ~eni parla._ tezahürü 
kaı şısında Tiirkiye hüklımcı
tinın du.> duğu buyiık ın 1-
rah 'e derin şukran hıslc· 
rıni ek clıınsııııza ifade el· 
ınck ı terim. Dıitun mcmle
kelın, Tiirk • Yunan do tıu. 
ğunun dcrın nıana ına ar. 
sılnıaz inancına tercüman O· 

!arak Türk huk(ımetinin, bu 
sanıınıi 'e ~uurlu dostluğu 
daima daha 'erimli \'e mü· 
e ır olm.ısına en lılİ) iik c· 
henımlyeli atreylcdığiııi size 
tenıine nıu•arart eylerim. 

Canlı tipler* Renkli manzaralar* 
Bir kalem - F 1rça 

Osmanlı ordusu son Ba,şkumandanı Enver Patanın 
ı:evce~i ve Sultan Abdüln1ecid'in torunu 

1 e (E )Ht 
HATIRAlARI -·-

npuscnıe ee~ 
MEHMET Y ANJK'ın delışet ve ibr t v rici hapisan 

hayatı a dair yeni bir röportaj strisıdir. 
Bundan en elkı yaıılarıyle,. seı'ıenın en kmn,; eUi roportaJcısı sıfatını hakkıyle 
alan l\Iehmet Yanık, bu sef~r sizi hapısh anenin turlu ahlak sırlarıyle dolu kaşele
rine götürecek, bizden olan insanların bizden olmayan d 1yasında ya atacaktır. 

-o--
1 'A'I, 

4nayasanın yaşıyan 
dile çevrilmesi 

Meclisin yarınki toplantısında 204 Milletvekilinin 
yaphğı teklif görüşülecek. Komisyon raportörü, 

doğru gidilecektir, dedi 
ileriye 

Run11I J!uhııb•rı l<ıfcn 

• .Ankara 6 - Mcclısın par.ar· 
t~sı celsesınde uçte iki ckscm·et 
bulundugu takdirde, 201 millet
' ekıli tarafından tekli! Q)unan 
)a~ıyaıı dıle çevrılmiş Anayasa· 

~onu bu mescleji uımn bo)lu 
jnc:eledi. Böyle 30 sene ı;:eriye 
giderek buı;:lin kullaııılmıyan ba· 
zı kl'limc \'C terimlere Anaya· 
ada ~er 'ermeği uygun bulma-

dık. Esasen biıı bu )·ôla te~vik 
edenler, boy le ı:erı bır .har~kete 
baş Htrduğumuz takdirde ileri
de dıl irticaı ıle itham etmek 

Dc\anıı Sa: :; Sü: 5 t'f') 
.\ılıı .111 'Ienclert~• 1 

~Iillct\'ckillerinin çoğu, bil· 
Çanakkalede 3 

Petrol tasarısı 
Geri alınıyor 

1 

nın mlizakeresıne ba.lanacaktır. 

'
ha5~a ilim \'e hukuk dilınde U)'• ınoto• • r kazası oldu durma kelimelerın aleyhinde bu- _ 

7 /. • A o " 1 

luııdukları ıçin teklıfın kabul 
<'dılcccti kuv' etle umulmakta· 
dır. Muhalefet ıt ırazlarda bulu. 
nacaktır. 

Ankaı-a G - ı;, 'elce de bıl· • 
dırdığımız l,:ıbı İsletmeler Ba- )hı hu u_sta Ana) asa komı ya-
kanlığı, halen H l\Uıl. komısyon-1 nu !'~p~rtoru 11ıyarb:ıkır mılld· 

Boğazda batan ccGözcÜ» motöründen üç gemici 
ile ((Cumhuriyet» motörü kaptanının 

cesetleri bulunamadı 
!arı d b 1 200 1 1 'ek ılı ~ crıl Alpıskendl'r 1;ou ııa· n a u ıınaıı mı ) on ıra 

1 1 ~ernıa3elı petrol ı~lctıııclcrı ktı· latla bu uııclu: 
11ıuuıl Jluha&üiml:dt" 

rııııııı karnın ta.saı ı ıııı geri~e 
alnı:ı) ı kar:ırl.ıştıı mıstır. llu hu. 
~usta bııgıın kcııdisı ile kuıııı • 
tııgıımıız İşletmeler lfakanı Sıt. 
kı 'ı'ır('alı, şunl:ıı ı su,ı. lrınış' ıı: 

11- Hu ta aıı C\ 'c-lcc bıliı· 
mum petrol ışlr.rı ılc uğra mak· 
tan zı,:.ad • na manda 111•a cdıle· 
cek rafınerı ıçin haıırlaamı~tır. 
Fakat, rafınerınıo ınsa~ı erbc t 
olank munaka a~ a çıkarıldıktan 
sonra buna lUzum kalmamıs •e 
ta arının S<'rıyı;: ılınm;ıu lıi;uar· 
la~lırılmıştır ı 

•- Bugliıı kullanılan An:ı~a· Çanakkale, fi - Uıun zaman-
:ıııı~ dıl hurıı~ctını kısan anlı clanberi de\'am eden lodos r!iz· 

denıııkı atık hıiklinılr.ri~ le uydıır· t;Arları <liin gece ani olarak poy· 
ma rlı!ın kaldırılma ımı zahircıı ra1.a ~·evirmiş; bu yüzd~ Bo azda 
ıtır.ı:t eden tek bır kım <' ~ok. ii~ drniz kazası olmuştur. 
ıuı. Fakat bu mu~bet ışi dolanı. Busun I.Apsekiden odun )iiki. 
bat'lı ~ollardan bozmak i tı,>en· le İstanbula sitmekte olıııı .. Gor .. 
lcr eksık de"ilclır. Bunlar Anıı· cOıı rnotöru Çanakkale Boğazı 
)asanın ya-ı~an dıll<' ~azılma ı· idnde batmıstır. Kaptan Ha an 
111 ctıl iizerinde bır tasarruf ma· <;..:ırkçı 'e oğlu Nusret Çarkçı ıı,. 
hiyetındc göstcrC'rek bizi 20 Ni· ıh' fası Mehmet kayholnıu~lardır 
•an 1340 tarıhlı te~lolôtı t a ı. ButUn aramalara raı:tmen motö 
'e k:ınununu ~vnen kabtıll' zor· ı nın c-nkaıı ıle "cmıcılf'r bu!una 
lanıak ) olu) le hır lahrıkte bu· ı mıtnıı~lardır. 
lunnıaktadırlar. Anaya a komıs· • Cumhurı) eh motoru de I tan 

buldan Çardağa geln'lf'kte ıkeıı 
c:ılgalar motoriln kaplanı Tahııi. 
nı dilmen mevkıinden alarak d .. 

nızc atmıştır. DOmeni idare eden 
l:l\falar motöı1ı Çardak lımanma 
:::rtırmese mmaffak olmu~lar· 
dır. 

Sulara gomulcn Kaptan Tah!l. 
n n cese<lı buluqamamıştır. 

Dı er bir Mdı e de, isr:ııl ha.., 
dırı:ılı hıhlik ıonaJda bır motör 
Akbu onlerınde ~araya oturmııt, 
bır mllddet sorıı a kendını kur
t rabılmıştır. Zarar \C ıhan eıl
manu~tır. 

a 
i 
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Ki ğa binebilir? Ereğli"de esrar kacakçıları 1 H .vA? Koreden dönen 
H ergUn bin- ( YAZAN: klıyetçi olma. .;> ı -VA% 

1 
y ~~ Norveçli 

Amerikadan gelen h aber· 
lere bakılırsa, .l\Iac Ar

thur, fa hri'katör ler birliği· 
nin bir tonlantısıııda b ir ko· 
nu~ada bulunmu~ur. lcrcc insa- ) ması lAzım- yal·alandı l'e llkiıy l\Iete<Jrolojl h t as· 

nın uçak seya- ı • l S .... I ı dır. \ yon unun tahmi.nhırlne. gore: Subaylar 
haU )aptığı ve • " aı·açog il Romatizma l\ugun, 5r.hrlmız ' e cı\'ann-

Bu konuşma, mahiyeti 
itibari ·le, gerçekten ehenı· 

mi ot lidir. uçakların git- ·-----------------------~ veya sair bir İstanbul Emniyet müdUrlilğU Kaçakçılık Bürosu memurları, da ha\8 çok bulutlu 'c ara· Koreden dönmekte olan N'or-
t ikçe öteki na- hastalık &ebe· İzmlte bağlı Ereğli charında kUlliyetli miktarda esrar kaçak. lıklı olarnk yağı5lı geçecek; vcçlı subaylardan müteşekkil bır 
kil vasıtalarının yerini almağa dıkça hava tazyiki azaldığından biyle kalbin kapakları bo· çılığı yapan bir şebeke daha meydana çıkarmışlardır. hl\a sıcaklığı biraz azalacak; heyet en·elki gece şehrımize 
.bacladığı bir sırada (kimlerin kanda, mide ve barsakta bulu- zulm11c·a taze ıken v a ı " -" . . e~ Kaçakçılık Burosundan komi<er muavinleri Turan Can ve ruzgArlar kuıe) den ku" eti iielmlş ,.e bu sabah fehrimlzden 

l\l~c Arthur, a~ğı )'Ukll· 

:rı t!i) le demi&: cKore har
bini, me,·cut olduğu sö) lC
nen ham t ehlikesini \'e z.a· 
ylatı arttırmadan hitlrrn.e
n ln bir tek ' e kat'i çaresi 
\'ardır. Bu çare. Uzak DO· 
ğuda ha5komutan iken shY· 
l e ıl iğlm çare rle!llılir. BU 

çarr.,i, Knreyc gitmiş olan 
3en i h:. kanım ız Eisenho" er 
sordnğıı t a l! ıl ir ri e kendisi· 
ne açıklayabilirim .. 

uçağa blnebllcceğınden) zi ade nan gazi r ınbisat ederek ra- kalb vazıfe goremı)'ccek du- . . . k ı 
(kimlerin uçağa binemiyeceği- h:ıtsızlık \erir. Gerçi şlmdıki rumda iken yasaktır. Iloylc de- Talat Sonrl ıdarr~ındekı l\Ie~met Guna~:· Alı Oktay, Mustafa eseı~·e t r.h .• d ha bu ayrılmıştır. 
ni) araştırmak daha d:ığru mod rn uçak13rda bu tazyik ğilsc üç bin metreyi k Bayardan mutr.ekkll olan ekıp, Hasan. Omer, RUştU Ertan isim· ıın 6C rımız c \11 • Altı kişiden miıteşekkll olan 
olur. az lı~ı çok hafıfletilmiştir. Fa- \"e dalma oksijen \C~~a~~~- lrrındeki kaçakçı üç kardeşle 20 kı~o esrarı, Ereğlıde teslim lutlu 'c nrahkl; olarak ·ıı- heyetın başkanı Albay Stumptt, 

Bundan bir )ıl kadar önce kat 6000 mt'tre )ilksekllkte tıyle milsaade edilebilir. almak uzcrt', istanbulda pazarlık etmışlerdır, ğışlı geçmiş, ruzgarlıır Ku· kendısıyle göriıten hır muharri· 
(İnternational Alr Transport olunca gene 2000 metre irtifa- Kalbin eti iltihaplanmıı:sa Asıl alıcı rolundeki memur, evvelki gece saat 24 sıralarında zcy · Doğudan orta kU\'\Cttc rimlze, Korcdeki ihtisaslarını an 
Assocıatıon) tarafından Kahi- da iken hı t'dılen tazyik azlığı hastalığın ale\li deul geç~ll Ere lide kararlaı,;tırılan ~erde esrarları alırken o sırada ZC)1in- eı;miş, gıınıın sıcaklığı aza- !atmış ve demiştir ki: 
rede bir tıbbt kongre toplan- sıkıntısı lııssedllınektedir. il k d ilki · d kl ı h k k mi 12,5, a~gari 9

•
7 

santigrat - Biz. Bırleşmiş l\lıllellere a ı ay ·a ar geçmiş olması rrın arasın a sa · anan memur ar emen altlara· ·açakçıları olarak ka.' ıleılilmlctlr. 1 d · ili · d 
mışb. Burada birçok şeyler mü- c) Yolculuk tutması .• Bu hal şarttır. yakalamak fslcmi~lerdir. _ v mensup on urt m etın or ulıı-

k dlldikt b 10 ıd ıt u bl k T i ı rı ilr, Korede omuz omuza sa,ac.. 
na aşa e en sonra azı ma m o Ut;U zere rço • an~ yon u hastalar için de Kaçakr,;ılar ellerindeki mavzer \'e halta ile memurlara karşı K k h b ı ,,-
esaslara vanldL Bunları iki kimselerde vapurda, trende, uçak seyahat' t hl'k 1 d. MU U .. çu"' a er er tık Fakat bizim çalıştığımız teş.. 1 e ı e 1 ır. • ko~ ınak h:tcmışlerse de fazla mukavemet edemiyerk teslime kiHit, f'ğıtim ve sıhhat iclf'rine 
grupta toplamak kabildir: otomobılcle olur. Kulağın en tehassıs bir hekimin müsaade- mecbur olmuslardır. ' ----....-._... __ ... .........__ w ı:isenhower Koreye git.ti 

\'e dnnıl11 . Orada neler gör· 
d ıi , nrlrr öğrpnıH, gnrdük· 
leri ,.e ögrendiklf.rl etrafın· 
ıla neler d iışündıı , henüz 
bilm b orıı ı;. Fakat yeni baş
kanın ilk mülalbsı , Kı zıl 
Çine taamıı edip harbi 
gcn ı~ı etmenln doğnı olma· 
dığıdı r. 

Birisi normal ~ııhıslann uça- derindeki kısmı olan Lnbyrln- .el alınmadan seyahat etmeme- , -. . . . · nıtti. Biz sivil cenuplu Korelileri 
ita bindikleri zaman hissettik- the de bır ha asbclin netice- Jidir. Dün şehrımıze getırılen kaçakçılar hakkında takıbata bas· PAKISTA~ ı:ı,çtsi ~etiştirm .. kle vazifclenmlştlk. 
lerl rahatsızlıklar, dı eri de dır. Boyle kimselerde: fena· d) Akcll'er ha lalıklarından lanmıştır. GELDİ 1951 haziran ayından beri Kore· ı; n· haf k d d B l k i d k 1 Paki tan elçisi Gazanfer Ali ..ı b 1 d k 
hastalann uçak seyahatinde lık hı.rsi, bol terll'me, bulantı, asthma denilPn hastalık, uçak ır ta a ar evvel e ı ecı. c ,·arın a 80 ı o esrar sa. Han dun Ankaradan cehrlmize "'e u un ıı . 
maruz kalabilecekleri Arızalar... ku ma ['ibl şeylerle kendini seyahatinden istifade cdrr. '"'al- tan bır ~ebeke) i meydana çıkaran bu polıs ekibi taltif edile- " - Korede Birleşmiş Milletler • gelmi tır. 

lıi rffrır. nız tayyare~ i dl'zenfekte için ccktir. BiR FALCI ordusunun taarruza geçmemesi 
d) Ok ıj n nok anlı ı ... Bil- kullanılan bazı ilAçhır dokuna- l'Al\AL:\NI>I hakkında ne duştlnuyorsunuz" 1 - Normal insanların hisse

decekleri rahatsızlıklar ... 
a) Korku: Uç a hiç binme

mıs olanlarda ekseriya mevcut 
olan bu korku, nadıren müte
addit defalar uçağa binenlerde 
h er defasında yeniden kendıni 
h issettirir. Bunlar daha çok 
asabi insanlardır. Fakat uça a 
binmek, otomobile binmekten 
daha tehlikeli değildir. 

ha 3 kan n kim eler bunu bılir. Müzmin bronşitli \e tık- Odun fı"yatları Bakırko"yde Uç glın once İstanbula gekn - Bunun hakkında ı;öyliyecc-
hı ederler. Umumb tle ~oku- nefl'B olanlar 2000 metreden /1im pek çok şey varsa da, bu, ., A~ ine Su er 1 mınde bir kadın 
lann ro 15 i bundan c:ikAyet yukarı çıkamazlar. Daima oksi- tamamivle siyasi bır mevzu ol· "' y" k 1 8 1 KaragümrilktE'ki C\ ındc fal ba-
cderler. Fakat modem uçaklar- jen emre Amade olmalıdır. U se ·meye U Unan duğu için size hu hususta bir karken ~akalanmış \e Adhycyc 
da gerek tazyik azJııtı ve ge- Ilronşektazl denilen \'e ne- tcslım edılmı tir. §ey so~lemek salAhlyetımın dısın 

l\lac Arthur. t"zak DoğU· 
dn hııskomutan iken !\lan· 
ruryadakl Kızıl uslerln ha· 
'adan şidrl etlc bombalan· 
ına~ı ! hım geldiğini nerl 

re e oksijen noksanı hususi fes borularıın genişleme has- B ı d ( f l\Il R \KIPI,\UIN dadır. 
tertibat &a)e inde pek hissedil- talığı varsa binmemek hayırlı- aş a 1 ese KONTHOLU - Kızıl Kore'1ler hakkında ne 
memektedlr. dır. dUşilnll) orsunuz.? 

b - Yüksek irtifalarda ha
ıve tazyikinin azlığı._ 

Gerçekten yükseklere çıkıl-

Sah İpSİZ Ofomoiilll 
Son günlerde ~ehrlmiıde 1952 j 

modeli BUİCK marka bir oto
mobilın sahibsiı olduğu gi.ı:-lil· 
mUş, yapılan tahkikat neticesin· 
de otomobilin Tutum Bankasının 
31 Aralık fe\·kalr.ıde keşidesine 
ait olduğu anlasılmıstır. O tren· 
dığimlze ı;öre bu otomoMle sa
hıb olmak için 10 Ard!ık ak 
f01mına kadar Tutum Bank:'tsı gi 
ı;elerinde 100 liralık bir hcs:ıb 
açtırmak kftfidir. 

M E V LOT 

Necmi Rıza ve arkadaşları ta· 
tafından, sevgili ablnmıı 

ZEHRA SERTEL 

in ölUmünUn kırkıncı gününe 
rastlıyan 8.12 952 pazartesi gil· 
rıü saat 15 te, Bilyfik Modada 
S ertel evinde, ruhuna mevlQt 

okutulacaktır. Akraba 'e do,,tıa. 
rımızla arzu edenlerin teşrlfleri 
r ica olunur. 

Kaqleşlcrl 

2 - Asıl mUhim olan hangi 
hnstalıkl:ırın uçağa binme

ye m!lni oldu~u vp yahut bir 
zaruretle binilerrl< e ihtimama 
ihtiyaç gô terdi idir. 

n) Kan ızlıklnr: Kandaki kır 
mızı yU\arlaklar sayı ı fiç mil
> ondan \ e hemo 0 1obin miktarı 

50 den a a ı olanlar uçakla 
yahatc m rbun;alar GU nokta

lara ria~ t IAzımdır: 
t:ça a binmeden l-an \'eril

meli, iki bın metreden ~'tlka
rı çıkm m lı, ok ijcn \erme 
t rtıb tı bulunmalıdır. 

b) Ze ıcemle denilen bir kan 
ha talı ı \ars:ı grne çok dik
katli olmalıdır. nu hastalık, 
kapın nk yuvarlaklarının sayı 
'r C\ af itibariyle bozulması 
dır. 

c) Kalb ha alıkları: Ilunlar 
çok mühimdir. Kalb anjini 
ol nlar i) i hlr muayeneden ge
çirılmelı, 2000 - 3000 metreden 
yukan çıkmamalı, oksijen ve
nlebılec k tertibat emre Ama
de olmalıdır. 

infaıctus denilen kalb dama
rı tıkım'lla ı h:ılkrinde i c uça-

a hıç bınmemek en do rusu
dur. F k t knl'1 bir zaruret 
'a a on ıki ny kadar bir za
m n g çmı olması ve o :ıaman
danberi hn tanın kalbinden şt-

~~~f.llJ!;.~e~~==w 

~ LUKS BUICK OTOMOBiL 
( 

} RDMAYA.UÇAK.SEYAHATI 
(iKi KiŞiLiK VE BiR HAFTA iKAMET DAHiL) 

·MARS1LYAYA1VAPUR SEYAHATi 
"' <iKi KIŞIUK BiRiNCi MEVKi GlDIP CW'lE) 

-- v e 

~ · zENGİN P.ARA iKRAMiY ELERi 

• 10 ARALK AKŞAMINA KADAR 

11 (Q)©) LİRALIK 

GIŞELERIMIZ ~ - 18 KADAR AÇIKTIR. 
GALATA IZMI~ SIRKFCI KADIKÖY 

Bankalar Cad. Mlmarkemalet· 
No. 48 tın Cad. NJ. '...3 

Sırkecl Yeni . 
po ane }ley. Kadıköy Pala 

l\ıuhzırbaşı altı No 517 

H:naların birdenbire sofuma ı Bakırkö~e bağlı Yarımburgaz Belcdıye murakıpları tarafın-
Akciğer ıımellyatları geçiren- .... d l d h l r· t k dan son hır h~fta 1.,.ı.nde l"ı22 - Kızıl Korelileri yalnı:ı: bir 

1 
b' yuzun en oduncu ar er a ıya li\•Unde, d0 re ;çindr bir ceset " ,. 

er ır ay geçmedikte binme-
1 1 

k 1t li Ç k'. 0 tlb 1 d dukkftn \e mtiessese kontrol edil defa cephede ıken glırebildim. 
melldırler. Zatürree için de ?rı Y ı. c mıfi r. e ısı on or u un uğunu dlin bıldirmistık. mictir. Trmas cttiğımi:ı: esir dlışmU5 ya-
auni y ö l '"l' Ak . Jır.ayıı kadar. satılan In"•. e oıtı ı ııu Ce~edln Lizrrinden rıkıı.ıı mrk. 'İ 1 b' k k 1 K . 

J şe s y encuı ır. c1 •e.r d 
1 

I " Yaııılan bu koııtrollerde ~sıı.~- ra ı ır ·aç ızı orelı de var-
vere . 1 i d 'ttif k k un b r<lrııbırc on altı !ıraya ır- t.ıpl.ırrlan. on her ı:ıUn e\•vrl .dir " " d F k t 1 hl 1 mı mese es ıı c ı a yo - l t 1 .. k 1 t d y fa kesılen crzanın .. e,.cn haftava ı a a on arla ç b r z.aman 
tur. Kan tükürenler bindiril- amış ır. Ayrıca a .. :ı 1 ar 0 un neye ızlnlı giden İsmail OztUrk ., ' J konufmak fırsatı hasıl olamadı. 1 

tanzim ı;atıslarının da Belcdı) e· . . nazaran y\ızde on beş noksan ol-
memclidir. . 'lA ır..ı· k ld . 11 ı mınde blr askere ait olduğu an duğu bıldırilmektedır. Biz dl'min de söylediğim gibi, 

Zatülcenbli hastalar da fazla nın 1 n e ıbı ~c 1 e on uç • ı l Gtiney Korelılerle rok ~·akından 
rı;va yapılamıYaca mı çünku o· a~ı mal..-tadır. ,. 

su toplamı5 veya atc§li ise bin- J V E F A T tl'mas ediyorduk. Yetıctırdil•ımlz 
ı .d. dun miltl'ahhidinın toptan ola- HMıseyc el ko) an askeri ma- w ı> meme ı ır. Glincylıleri bir müddet sonra or· 

e) Karın içi hastalıklar: l\11- rak on Uç buçuk liradan odun kamlar tahkıkata ehemmi} etle Emekli Dr. Albay Rız:ı On· duya se\·kedıyorduk. 
de yarası olanlarda nöbet es- topladığını bildirmektedir. devam etmektedir. gan eşı, Halük On an, Selma O· Tavzih 
nasında yasaktır. Ameliyatlar- may, Sevım Turan'ın anneleri. 
dan sonra on be~ gOn geçmesi Otomobil kaçıranlar Bir dolar kaçakçısı Se,>han On an, Ozalp Omay, k lal iıl Gaziler Birliği tstan· 
lbımdır. met Turan'ın ka) ın\' lıdelerı· ı bul Şubesinden: 

Karaciğer hastahklarınclan yakalandı yoka landı Ali Uluç On anın babaannesi' E:.ski lluhanlrr B rı: ne• utıca cı· 
b l F h i 

' karılan Pi nı:o bU•'l•r • MaliU Ga· 
u a~ıcı olanlar, siroz halleri Slitlileede, Karaağaç raddesin· Üç gün eV\ el şehrimize gelPn e 111 fvonerl, F:ı1'rettln Er· ıı'tr Biri t nln aıum olmıdıtı rör11· 

\arsa binmemelidir. lllnmek de 64 sa) ılı C\ de oturan Oıdemır ~un, HUsamrttln \'C Yzb. Arıf l ltn 1 ınm ıtr ~· tuı h o unnr 
zarurt ise 2500 metreyi geçme- Kıran ile aynı mahalleden or- Tomas Gremelaller isminde bir· Orgen'i~ yr~geleri , f1 . _ '\ 
mt'k IJzınıclır. han Hantal isimli iki grnç oto- Aml'rlkalı 410 kuruştan 100 do· KEnt l\IE 0 :'\C.AN ncğendiğinl:ı: kum aşlardan 

f) Böbrek lltilıabı \Cya ku- mobil gezintisi yapmak Memiş· lar ırntmaktnn sanık olarak mah- 5/12 952 gi.lnli lıni olarak \'efat bi rinci sı n ıf dil.l e 
Juııçu varsa yaı;alttır. lrrdl J r St n· " 't r. .•., 1 " r. asan ı ıcuye aı " .. " kemeye verılmi~tlr. etmi~tir'.. C~nazesi 7/12/052. pa 1 S m a r 1 a m a 

g) Şeker ha hılığı v r a :ın- plfıkalı otomobili çalarak Kenıı>r· zar glınu o •le n.,mazını mlıtca· 
cak hafı f \ak'alar:ı nıil aadc burgaza kaçan, iki arkadas tek- 6 ıncı Asliye Ceza 'Mahkemesin kip Emlrgan canılinde cenaze ELBJ.SE 
edilir. Da edow deııılen ha ta- rar StitlilceYe dcindüğii sırada de başlıyan muhakeme başka gU namazı kılındıktan sonra Emlr-
lıkta oksijen \ crm~k ve kalb polisler tarafından yakalanmı~lıır ne bırakılmıştır. gAn mezarlı ına defnedilecektir 
ilıtilbtı bulunmamak ~artı)le dır. - PALTO ve 
caizdir. 

h) Ya, mc ele ine c lince: 
cocuklar nıulcenır olmazlar. -. PARDEsu·· 'yu" 
GS ~ nıını gcçıwş olanı r d k- 1 1 
katli bir mua en den geçme-
den binm melidir. 

1) Gebelik: SckWncl a~dan _ ,,,,_ _ _ __ :ııoı:ı::...=.-------
sonra uçağa binmek ya k1ır. 
Ondan eV\ el de çocuk du ur
me tehlikesi olanlar, havaleye 
istidadı olanlar için de uçak 
seyahati yasaktır. 

j) Sinir sistemi ha,,talıkları: 
Beyin urları 'tarsa hekim ne
uıretlnde ucabilir. Sar'alılar, 
sık ııobet geliyorsa uı;ağa bin
memelidir. 

Çocuk felci hastalığı basla
yal{ bir ny geçmemişse uçağa 
binmemelidir. 
Akıl hastaları binemezlcr. 
Dlitiln bu ta' ileler kongre 

müzakerelerinde alınana neti
celere guredir. Ancak bu yazı
yı yazmaktan maksadımız, uçak
la seyahat edecek olanlara bir 
fikir vermek içindir. En doğru 
olan ise şudur: 

Hiç blr hastalığı yoksa nel
lergal \'ela Drıımamine gıbi 
uçak tutmasına kar~ı iyi gelen 
iUçlarılan yanımla bulundur
maktır. 

Kendinde sayllığımı:ı: sıhhi 
durumlard;ın bıri mevcutsa bi
nip binmemek hususunda her
hangi bir karar veremeden ev
' el bir miltehassıs hekim tara
fından muayene olmak lazım
dır. 

K ilis'in 
kurtuluşu 

31 3ıl eHel huı;ıiıı, 7 aralı k 
l!J21 de Kilis diişnıan lstl

ltısınıl.ın kurtu l nıustu. l\Ton
ılro5 ıniılıırckl'si hııkl1nılerl
ııt nıcııf:ıatlcrin l' göre dl!"
dlklcri gihi t l'fsir eden Dl
rlnd Cihan Harbinin galip 
dc\'lctlcrl, cenup ' ilavetler l
nılz.i \'e bu arntla Klllsl de 
l~gal l'lnılşlcrrll. 

Kili , rcnuıı iilkcmizin 
lrnrtuJıı ı; nıücadeleo;lnde llzc 
rine <lıi en şerefli ' 'az.ifevl 
yapını tır. lstiliıva uğradığı 
gıinlcrde r.11 si lah tutabllrn 
birçok miinc\\erlcrl §Clıir 
h :ırlclııc çıkar:ık mukn\'eme
tc ha lamı lıır, kurtuluş gu. 
nüne kadar Ç<Jlıı ğıı, çocıı ğıı , 

gend ' 'c ilıtl~ arı ile bcrnber 
cl4irn~ııı ıı 5ler \ 'C lııı uğu rda 
c\ I Allarıııılan hirçoğunu §e

hlt ,·cnnişlerrl lr. 
Kahrı111ı :ın K ılislilerin kıı r 

tul!• ) ıldonuınlcrint h ara
retle tebıik edcrlı. 

TÜLBENTÇİ 

15 Aralığa kadar 

Gerekli hesabı açtırırsanız, 

YILBAŞINDA 

10000 
Lira kazanabilirsiniz. 

ARANTI B 
1 Acele Ediı iz 1 
ı----

EJ,IJAllIRA Terzihanesi 

TAHSiN 
Karakaşlı'da 

Diktırebilirsiniz. Hazır 
İngiliz, Alman, İtalyan 

TRENÇKOT 
!arımız emr.alsizdir 

PESi J'\' - Tı\KSiTı,r, 
Beyoğlu İstiklA l Carlde i 
2'i8 Elhamra han sağdaki 
merdi\ enden birinci kat 

! 'o. 1 
KARAKAŞLI 

-----~ (-TAKVİM-) 
7 ARALIK 1952 

PA7: R 
AY 12-GÜN 31-KASli\I 30 
RUMi 1368 - K sm 24 
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Gıuıtımıu o ndnlltn lllll• tı• ı 
Pt1tmltr b4U1.!nn, bo.ııln1a11n 

f44• tdıhnu 1 

ı;ii rmii~u i ·e huna mm n· 
raknt eiHl ınl)etek , ·adfe-
sinılen alınmıştı . 

Arık,ıınariığı , fakat Ei· 
senhn11 r sorrluğu takd irde 
krnf\isin" ac;ılda~ abllecdi· 
nl sov l P.dfği t c1' rn kati ça· 
re e\'\'r.lre ı~tcôlğl çare ol· 
marlığına gore, artık l'ıl~C 
t\ .. ı h ur da Mançun ·aya t a· 
ıımıı ' "" ılolavısl} lo harlıl 
Kızıl Çine götiinnrğl far· 
dasız bulu,or rl emektir. 

Tr uman bu duşuneedr) dl. 
Eisrnho\\cr Kore}; ziyaret 
et tikten ı;onra bu d uşünce· 
de olduğunu belirtti, Mac 
ı\rthur de ayni dusünccye 
gohll. 

• Korc-O e mlita reke lbtlınll· 
il çok 1.ay ıft ı r. Zira So,·yı+ 
lr r hldlği. \ e rlolayı ~i} le 
Kıı.ı l Çin bu ih timali ku\'• 
Htlendinnh erek her ıcrf 
) armaktadırnr. Harp Kızıl 
Çine ıtiı t iir iılrol;·ecck , .e ge· 
nl~leti lmh ecektir. Peki anı· 
ma. hıı harp nasıl bltirile· 
cekt lr? 

Kapı kapanmadı ğına, ~·a· 

nl muıareke )apılmadıtı· 
na, knpı açılnıadı~ına. ~a· 
n i harJ.l geni Jetilmeı1iğine 
ı;ôre kapı a ra lık duracak. 
ani h rp denm edecek 

ılcmektir. Fakııt Mac flr
thıır, harbin hlth ilme~ı itin 
Ir k \ f! };afi lı l r çare oldu· 
t'unu sö~ lemlş bulunmak· 
ladır. 

Araba bıı çare nNlir! .. 
l\Tac Arthıı r' un söılcri b!I· 
5ın ı lnM al ettiğine gore 
Elsf'nho\\er h'.I çart nln ne 
nldıığu nıı ondan snracak ını· 
dır?... ~ormamak m esuU· 
' 'rtlnl üstüne a lacak mı· 
dır?-

Bunlar yakın ıamand• 
helki anlaplır amma ittac 

rthıının gosterereğl çare· 
yi ' e hu çarenin kat'I olUP 
nlm l' d•ğ•r.ı biz gııliba. Kore 
hıırhl sona ermeden oğrcne
me) iı. 

Sadun G. SAVCI 
ON' KET.İl\IEYI,F. 

İrtica trkneslni inkıliP 
okya nıı un ıh k•u kurrkle 
~ ürütehilcceklerini sanııı · 
tarın aklına &asanm!... 

1 T ,\TUS E !.,_-

~ c· - - -----

~----------------------------.... ---------------------------------------·--------------------------------...---~ Philippe odada idi, fakat ~ kırdıyı ben açacak değilim ~·a 

~~f:r~~ı o~du~~aJ~.in v:~~~sin!~ ]( M kti . la L ~ &.;...:..,.. ... ~ ~~~~~;~.zamanı gelince konu~a· 
{!zerinde durmadı. Zaten son ntzcts z .,. ~ Her şt'yden evvel ır,;indeki c;ı· 
giınlerde pek dalgın bir hali • l e ~ L[;p l' 4. ~ J- kıntıdan kurtulması !Azımdı. 
vardı. Benedicte evvela bunun ~J~ Hele &u mektuplar gitsin on· 
sebebini merak etmişti, fakat . --.:::: ,, -~..ı\ dan sonra ı;enış nefes alacak· 
emektar Simone'dan aldığı ra· ~ ... tı Onlar dıırdııkça ıçinrleki a· 
por kendisıni tatmin etmiş, içi. v ~, ~ Ç , ~ ,4 f. ~ teş bir turlil sonmiiyordu. :se· 

1 iAZ AN: F'"ı'",.N~ ~,,,, , • '"(, ... n rahntlandırmıştı. ~'~ı:. , (J . -"""' ,-,. nedicte ya fazla içki içmiş '"' 
PhillPPe bir gene kızl a Ni- yahut da insanı sersrm e<ıen 

cole de Lapreste ile çok alaka· 3.f hır il~ç al mış gibiydi. ııesaP· 
darmı~. Yakın komsuları ve * !ara bakacağını veva mektupla· 
kıbar hir aile kızı olan • 'lcole hal kapıya kosarmış. İki genç artık bunların da önU alınmış tl. Sonra şunları ill\c etti: e· ·· b. ki b 1 kt B tü dil il · k Benedicte'nin eve dönü-li ra re\'ap \·crı>t~eğıni bahane 
öksUzdli. nu.~Ok annesi.vle ya. koyde ve cıvarlarda ır i sa· u unaca ı. u n ş neesı - Yarın öbUr gün şu ·om· w• d k dil 

1 
' ·ı l 1 i k l l t genrJerı ancak bir ka" gün A· erPk odasından çı mıyor 

c:ı.ordu Çok güzeldi. •~stelı·k atik gezıntı er yapar armış. ve meş:;a es omşunun guze 5u arımızı çaya da\ el e sem ne ,. " H 1 k .. h ıde "· u k Ph 1 ı detlerinden tedırgın etti. He· a'a ar ço sırar.tı Her a 
tc :ı:enaindi. Benedictc bir ,.

0
k llatlA köy halkı Sımone bu ar ızı olunca l ıppe annes le dersin? N'ıcole ıle bü} uk anne· R i .. b 1 d ~ ... _ de • ~ i 1 d 1 1 1 • O 1 men "'!ne eski lıaie a\det ettı os ne ın u un Uı;U yer•ıc 

defalar oğluna bu genç kız· kadaşlı ın h:ıyırlı bir net ce a ıa az mrşgu o acak onun ıç sınden bah edı)onım. narı J oyle olması l§zımdı. Ro ıne 
dan bahsetmişti. olup oln11)acağını d:ı sormuş- Alcmındc kopan fırtınayı seze· çoktanbl'rı h t çağırnıamıştık. ler. al 

- Nicole hakkında fikrin lar. miyecektl. Bt'nedictc'nln lçind" - Sen bilir n Anne. Öğleden sonra ha\'a biraz sc- gündüı uvkusuna yatarken rdı 
l 

· 'l 1 · rinlevınce Nıcote, Philı"'pe'e tın rengi saçlarını dai'!ıtı · 
nedir' dlvc sormuştu. Fakat llencdicte hiltUn bun ardan bırbırı e çarpışan öy e co~kun Philippc ka) ıtsıı bır tavırla " Onları daima kJ\•ırcık tutmanıt'I 
Philipne her zaman: dolay1 memnundu. Kendi kendi hısler vardı ki bunları Philip- yerindl'n kalktı ve: neiieli bir eda ile: kolavını bulurdu. Uykudan tı· 

_Benim mi? Hiç bir fikrim ne sö)le dil Un~yordu: pe'ın du~rnamasına imkAn yok· - Den biraz çah$acağım. Dl- - Gezmeğe &idiyor muyuz? yandığı zaman rla bir gt>nÇ tcıı 
yok. Diye atlatıcı cevaplar _ Artık ne dülilndugünU ne tu. Hatırı yalnız Phıllppe de- )'erek odadan çıktı. Diye ı;Pslenirdi. gibi teriı taze irli Hemen ) ıka· 
\'l'rmişti. hissetti inı bıl.yorum. Şimdiye gll )anına kim yakllşsa icinrlet<I ncmek ki hl'nilz içini açmak l'hilippe rle· nııı suılenırdı. Ahbapları krn· 

Her halde bu yaklaşma Be· kadar hissi hayatına alt bir bu fırtınayı sezcbilır diye kor- sırası gelmemişti. Annr ine bir - Derhal geliyorum. Diye ce disln ı zl arete eclirdi Her M I· 
ne<licte'n!n Parls sevııhatl e·snıı. şey bllnıl~ordum. Hiç olmazsa kuyordu. cey Ehylemrk i !emiyordu. Bene vap ,·erırdf. de hu ahbaplar ;ıra~·ında bit 
sında olmuş olacaktı. Simone'in artık işl açığa vurdu. Phllippe biraz evvel annesi rlictc bir bakıma buna memnun Bencdicte ııancıır l arı açma gt'vdlği olacakt ı . Relkı de bır 
söylediğine göre Philıppe genç Anne kalbi ferahlamıştı. Bu nın Ro.ine hakkı nda söyl ediıti da oldıı . Çilnkü oğl uyla fal.la dan, araııı!ından goztinll uydu· &i''nE' evvel bir ba~kasına yaı· 
kı:ı:la hemen hemen her gün i •divaç onlar içi:l parlak bir söıleri duymamış gibi görün· başbaşa k:ılm:ık onu firkütUvor rarak onl arın gittıklerıni Sl'y dıkl arını onıı tekrar ederdi. A: 
buluşmuştu. Benl'diclc'nin tah· ıstlkbal temin edebilirdi. Hene müştü Nedım sonra: • du. Yal nı:ı: kalır kalmaz el ılc rederdi. Bazan yolun ~okuş kıs· caba Roslne'in kaç tane se,gı· 
mlnine gore Phllippe Nlrolr'ırı dicte'nln baı:ka taraftan da içı - Ne dedin' Diye sordu. korsasının içindeki mektup to mını yürüverek çıkarlar sonra llsl olmuştu' naııa da kaç tı· 
peşini bır:ıkmnmıftı. O da yal- rahatlamıştı. Artık kendi ken· - Su Ro~lne de ne kadar muını yokladı, parmaklarının blsıklele binerlerdi. O/!lunun ne olarakl ı ' Benedicte bunları 
nız kaldı~ı ıçln bu arkadaşlığa -tisini yemek. üzmek için de va~lansa yıne gezmekten eğ- altında kağıt parçalarının hışır kendisine hiç bir şey soyl!'meyı •1üslınıı rkcn utanıyor ylız i kıta 
meydan '<ermısti. Nicole her ~ebep kalmıyordu· eBu oğlan lenmekten bıkıp usanmaz de tısını duyuyordu. Sanki hapse i gücline ı;idiyordu . Kendi kcn rıyordu. Boyu11. dudakları bU 
gDn bahce kapısına gelip 1:bi- hir şcvlerden şilı;ıhelenecek rniştim. Ne ivi §C)! Keş'<e !>en rlildlklcrl yerden kııçıp hedefr dıne şövle diisiinilvordu: ı<ÜO lıa idt'n iğrl'nmls cıbi kı,Tılı>'O~j 
raı gezsek fena olmaz• der.niş haHmdeki asabiyetı ga:;TI ta· de öyle olabilsem. doğru uçm:ık \'C insanları cane tarı J:ôrdülfümıi bilhor. Şuphr du. Hayat a~ıı burada de~ı 
Philıppe de vapmakia olduğu biıllltı ~ezel'ck, ba"a sual sora Brnrdiçte bu sözleri söyledı vınden \-urmak lster gibi bir 11.'ndi~ımi ta hm n "lıyor Fakat orada devıım ed.yordu Yesıyan 
yağlı bosa tabloyu bırakır der cak'o diye sıkılıp dururken ve hemen teliısla verinden kalk halleri vardı \ lnP bir cev sö\'l,.mi cır Bu ıtı Rınine idi < Arlıa~ı , arı ...... mıı .......................... ____________________________ , _______ , ________________________ , ______________________________ ___. 
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Tunus'ta ınateın 
grevi yapddı 

Bir kadrnın uykuda 
1 

Sayıklamasmdan 

i ~ted komüni tlerln bir 
'1;a hücnmu pliskiırtııl· 

~ l'ıı ltür. 
4' ııııs çalı :na 1 lerl JI. 
~ rı f erhad llaşcdin kal 

do tal ısb le bir matem 
~ t''"i l :ı111lnıı fır. 

k ikan El enhonrr W:ı· 
~adasında ,apılarak bir 
,1 lantıııa Kore mr rlc· 

~ ç~ nıuz:ık{'ı·c edo.ccktlr. 
I> 0 ıo, akrn 1 r:ıllln 
tı~ag elçi inin grri çağı

ıııa ını 1 temi tlr. 

'<oreden dönen 

ı ~tdeksubaylarımıT. 
ta 6 < A. ) - 1'11ılli Sa
lıüro undnn bıldınlmış-

Tıınus. 6 - Katlcdil~~"~~r~a~~~aşed'in )'Crinr, 1~çi Birliği Cinayet meydana 
Genci Sekreterliğıne lahmut fcsadi ta) in Nlilmişlır. ç kf 

lalem alameti olmak üırrc Tunusun iki bil> lık i~çi sendi- 1 1 
\;ası tarafından dün ak~am tatblkn b:ı~lanan umumi greve bu nu•ud ıtuhablrlmiıctm 
sabah lr.?c;lanmıştır. Balıkesir 6 - S•ndırgının Çi· 

Rrsmi çcurlercc ta~rih edildiğine ı:ôrc, dun gece \'c bu çek sinema ında çalışan Halıl 
s:ıbah •Yeni Destur• ve ·Tunus iEçilt'ri Genci Birliği• ne men- Akkan adında biri buı:un şehri· 
sup bazı şahsıyetl<'rin sürgiin cdılmelcri\ kararlnştırılmışlır. j mıı savcılığına bir ihbarda b·ı· 

lunmıışlur. Bu ihbara göre, Ko· 
• 1illetlcnırası Jlilr Senıliknlar Riı'lij(lni~ ta~!>ihi . . • l ~akpınar bııcaltından 40 yaşında 

Nc\york, 6 ( \ P) - Mıllctlcrarası H~~ Sendıknlar Bırlığı Jbrahim Filızle evli bulunan 29 
fedcras)onu (İCFTU) dun Tunus Çalıc;ma Jşleri lideri Ferhad yaşınrla AHe adında bir kndın, 
Haşrdın katlini şidılrtle takbih etmislir. Bereketli köyliııdc nturarı \ ltın

Bu mnks;Hla fcdcras~oıı tarafından ~:ıyl'Jılanan tehliğcle; dış Fıılnıa tarafınrlan tehdit e· 
Ferhat llaşcd'ın hu bırliğı~ ü)rsi olduğıı ka)dooılmcktc \C kat- dilerr~ Küçiık Bostıırırı köyün• 

· · hU dti · · b" l"k bl den hır zcnı!ınr. para ile satılmış 
lının grr<'k Tunus mıllC'tı gcrrksc r nya ıçın uy ı r t n k" 1 1 b' fı 1 m . . ır. u 'O)< c yapı an ır ı c · 
kayw te,kıl ettı~ı anlııtılmaktndır. de oynatılırken oraya grlcn ko· 

Toplnnlı halinde bulunan fcıkraS}on dün Ferhat Haş{'d'in eası bu zengın tarafından dö· 
hatırasına hürmeten muz:ıkcrclrre baslanmadan cwel bir da ki- 'ülmiişlur. nill'ıhare \) şc bııra-
kalık bir ihtiram duruşu )apmıştır. dan kaçmı s,ı d:ı Altındış J"at-

Allı enılikı lideri tc\ kir edildi madan ~aka ını kurt:ır.ımamış, 
bu defn da Manlsanın Karaagaç

Tunus. 6 ( \.P.) - 6 Tunuslu sendika lıderi e\ı)!un bir en- lı köyünde bir b;ıçka zengine 
tt'rıran kampına "t'\ krdılmislcrdır. Fransı:ı makamları, Tunus 500 )ıraya sat•''llıştır. Buradan 
Jşrı Bırlıklerı Fcdera ) onu genci ı;ckrctcrı Ferhat H.a.ed'in dUn da kaçan \~ - Sındırgıya gel· 
, ukua gt'len katlini mutcakıp mrmlckette 11mumt hır ayaklanma mış ve Halil \kk.ınla tanıçaı·ak 
tchlıkc ı kopabılect'Cinl , e bunu önlemek iı;-in ı;endika ~ellerinin <'\ lrnmek iizcı c lılr arada Ja
tc\kı! cdıldıklcrıni ka)dc\mı lcrd ı r. şanı:ığa başlamıştır. Ancak ilk 

kocası ibrnhimdcn 12 ;raşında 

1 B 8, A 'k bir çocuğu olan Ay enin ı::ecc 
srail Genelkurmay aı· f r mefl an sayıklamasından İbrahim Filizin 

kanı is.tifo etti biı· rinaycle kurban ~ittiğini \'C 

ı Elçl.SI• bıınıı bir kamyon k:ız:ı.sı süsü vc-
Trl viv, e (Anka) - srail rildi~lnl öğrenen Hatıl savcılığa 

Grn"lkurmay Da kanı General ihbarını j'apnıış'ır. 
)'ndın ıstıfa etmiştir. Yeni Gc· Geri çag'"' n ld 1 l~sa~cn lbrahim ı.·mzın öllimli 
r.cl Kurmay Ba.kıınlıl;ına tavin ı ne sebep olmaktan ııofor Bııj'kal 
cdılen General Mordechal Mak· ı Auct ıııtıd ı•rw nlt'yhinc bir dava da açılmış bu-
k!f \azıfcsinr başlamıştır. 1 Va ington 6 - Orta Doğu lunmaktadır. 

--------- - mrmlckctlennc yapılan Amerı- irade i alınnn A~ııe. Halllln 

YILE!SI 
kan ıktısadl ,>ardımlannı küa- ihbarını lc.>it etmiş. yalnız ko
}Ctsız bulduğunu sö)liycrck ca ının dö\ülcrck öldıiruldül:ü
bunları Be)ruUa yaptığı bir de- nu ı:örmc<li~ini so) lcmişlir. Tah 
ıncı:tc tenkid eden elçi Ed\\ in kıkata devam olunmaktadır. 

E rar k:ıçakı;-ılığınılan sanık olarali ~ak:ılanan Hasan, Ömer 
'ıı Rıl,.ru karılc ler eller lnd,.kl silıilılarla birlikte 

D, Bakır M. vekili 
Y. Kamil Aktuğ 
Öldü 

«Büyük Dava» 
Sahibi 
Yakalandı 

Ankara 6 (llusu i) - Bir Balıkesir 6 - l\falatyadakl 
müddcttenbcri rahatsız bulunan menfur teca\"iız hAdısesi müna· 
Diyarbakır mıllel\'eklli Yusuf sebetıyle hakkında te\kif mil
Kfımil Aktult dUn ~ece ha)ala zekkere~i kesilen ıllmizde rnUn
"Öıl<.'rini ~ ummıı~tur 69 ) a~ın· I teşır •Büyük Dtıvaıı dergısf sa
da bulunan, biıtun haHıtı C<'P· hıbi Hasan Uç~ ıldız bugün bir 
helerde memlekt'l mUdnraa~ııe otelde sıvil emni)ct memurları 
,ı:cçcn \C mc .. lek hayatında hı~· tarafından yakalanmıftır. Ha
ha) tıı:a kadar lıkı;elrn KAmU san Üt~,ldız İzmire sevkedıle· 
\ktu '· 1050 de Dı.> arbakırdan cektir. 
millrh'<'kılı eçilm.ştl. K<'ndlsl· 
ne Tanrıdan rahmet, aılesine 
baş ağlığı dileriz. 

Edebiyat Fakültesi Me

zunlar Cemiyeti, bir 

beyanname neşretti 

Edrhlyııt FnkUltrsinin içeride 
\'t dıcarıdı ilmi hay~hrtıni ?!!· 

dclemek, makımdh·le n\larrlanbe 
ri bir tt'cavuz kampanyası açıl
mış bulunmııktadır. 

İstanbul i' nh·rrsitr. i Edebhat 
Faklllt<'si mrııınl:ırı <'rmi~ rti, 
bu nt'~rh atı tel'in ,,.,. t:ıkhlh e 
drn bir beyannamede ~öyle de· 
mektedir: 

--O.-
Çekoslovakya, lsrail in 

Prag elçisinin geri 

çağrılmasını istedi 

Vıyana 6 (AP.) - Prag rad· 
yosunun bu akfam bildirdiğine 
gore komUnist Çekoslovak hll· 
kiımeU, İsraılın Prag orta elçısi 
lA!on Kubo,•inin geri tağırılma
sını fstemfstir. 

--o-
Mcrcanda bir inıaat iske 
lesi çöktü. Bir ölü, iki 

yaralı var 

Bugün saat 14 ı;ıralarında Rı
znpaşa ) o kuşu Pollklidls h:ını
nın tamiri sırasında iskelenin 
çökmesi neticesi amele Ömer 

r 

YALNIZ 3 GON KALMIŞTIR 
31 Aralık 1952 Ke~ideslnde 

Türkiye Kredi ft.ankası 
İstanbul 
Beyoğlu 
h:mir 
Adana 

BU) Uk Postahane karşısı 
!stlkHil caddesi No. 339 
BUyUk Kardiçalı Hım 
Özler caddesi 

ıııe·'ut talihlinin tercihine göre 
İSTAN'BUL - İZM1R veya ADANA'da 

BAHÇELi BiR EV 
\'eya kar~ılığında evin bedelini 'eriyor. 

Bu ke~ide) e ıs tırtık içın en geç 

10 ARALIK 1952 Çarşamba 
ak_şamına kadar 

ıso Liralık bir hesap açmız. 
hesabınız \'arsa arttırınız. 

Pek çok kıymetli ikramiyeleri havi olan 
1953 keşide pllnımız yakında illn edilecektir. 

Eksik Memleket İlav lerinizi 
ta z 

Bursa, lzmir, Hatay, Antalya, Mersin, 
Tekirdağ ilôvelerinin ikinci baskısı 

hazırlandı 

?\üshası tükenmi5 olan yurt ilhe.lerimlıi yeniden 
butırmağa basladığımm haber \'ermlstik. 1 numaralı 
Bursa, 2 numaralı İzmir, 3 numaralı Antal~a, 5 nu
maralı Mersin. fl numaralı Hata • H~ 9 numaralı Tekir· 
dağ ilA\ elerim izin ikinci tabı ha11rlanmı5tır. Ko11ek· 
slyonlarınd:ı bu altı HAve eksik olan okuyucularımız 
bunları matbaamııd:ın tedarik edebillrlt'r. Hariçten · 
her 116ve irin on beş kuruş üzerinden posla pulu gün
derenlerln adresine ilheler olhnır. nJt'\CUdU kal· 
mayan Çanakkale tı, Çanakkale Zafer, Ankara Jı "' 
Ankara Raşcehlr llh elerimlz.in lklnı~I tabı tamamlan· 
dıkça, okuyucularımızı haberdar etmekte de\·am ede· 
ceğiz. 

\, l,ocke Jr, Dışı.leri Bakanı Korcdeki askerlerimiz 
/\ehe on tarafından acele ola· . . 

1 rak Yaşingtona dönmeye davet hakkında Meclıse bır 

aBütün nc~rİ\'alın ba lır:ı mal 
zcmrc·nı komiini~tlik. ııhlAkmlık 
cahlllık gibi uırcnc icnat \'(' lf- Kah ve ile Ati iskeleden dil şer ek .. :İıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİmİİİİmiiiİİİİİİİİmİİ~~_. 

ajtır 8Urette yarnlandıklıırından r 

~ ~ esıdcicrc. 
8 tLAİ,KüçüK CARİ ve YAPI TASARRUFU HESAPLARINDA 

1 RALIK AKŞAMINA KADAR ENAZ"200,, 

~kilKNLBANKAsı 
Sayın Doktor Ve Eczacılara 

SYNTHOMYCETINE 
12 Cap. x 0.250 grm. 
10 Sup. x O 2-0 grm. 
10 Sup. x O 125 grm. 

ICOTIBINE 
40 Tablet x 100 mgr. 

ve 

tc S T R E P T O P AS 
~4 DEPOLARINA YENiDEN DAGITILMIŞTIR 

S Tilrk!yc Genel Acentası: 

A.RK TiCARET KOLLEKTİF ŞiRKETİ 
Galata, Mcrkrz Han. Tel. 49066 - 42!!95. 

edilmiştir. sözlü soru verildi t!ralar trşkll <'tmrktcdlr. Edebi- hastaneye kaldırılmışlıırdır. Ya-
rat '.Faküll<'sinin tcca,•Uzc ıığrn- rıılılardan Ali Ccrrııhpn;>a hasta-Achcson elçiden bu tenkidle· 

ritıl açıklamasını isllyccektir. 
İyi haber alan kaynaklar T.o· 

ckc'un orta doı!ucla \'azifc gör
dllğli sıralarda bir çok Amrri· 
kan dlplomatlar1 ile :ınlas:ım:ı· 
dış slynsetfnl alenen trnkıd et· 
dış slyasrtini Alrnrn tenkid et· 
tığlnl sö.> kmektt'dirler. 

ÖL Ü M 

Ali Ka)ma •ın rsi, .Kimya Mil· 
hrndı ı A> ten K:ıyma ın ve Ec
zacı okulu talebelerinden Coşkun 
Ka> maı!ın nnnelcri, Jbrahım Nu
ri Birenln kardt'~i 'e Ahdiirran
man Sczermanın kayınvaldcsl, 

NEYiN KA Yi\l,\K 

6.12.952 gc{'csi vefat <.'tmlştlr. 
Cenazesi 7.12.9~2 !'azar (Bugün) 
snat 10,30 dn Bclecliyc Nuri Con
kcr sokak No. 38 s:ıyılı evinden 
kaldırılarak Üsküdardaki aile 
Kabristanı!1a defnedilecektir. 

~·----·-iyi Ekmek için 
İlk YC en mühim §art 

ı Fenni Mayadır. 

MürUnct ~l.\L'l'EPE _I _ 

ile 
Yüksek Ziraat l\lilhendisi 

SÜJ,E\'.111AX EZGÜ 
Nişanlandılar 

Ayazpaşa 6112/952 .................. ,------, .... 
iŞÇi TAKViMi 

~ 

Size sendikacılığı öğretir 

iŞÇi T AKVİMI 
kanunların luıhlarını yapar. 

iŞÇi TAKViMi 
hUtiin scndik:ıların kunılıış 
tarihlerini, fdnrt'cilcrınl ve 

resimlerini gösterir. 

iŞÇi TAKViMi 
D6 sayrı:ılık kitap ve 32 say.' 
falık albümii ile eşsiz bir 

duvar tak\İmi 
Yalnız l liradır. 

Scndikalnrdan, kilapçılnr
dan kolaylıkla tenıin edilir. 

" hra Ala" )an muhterem hocalarını \C tc· nesinde ölnılişliir. 
A_n,k:ıra fı - Zonguldak mill?t Tl'iz Tiirk ('ocııkl.nrını b~ hayMız füı esnada yolclan grçmrkte 

\'rkılı Abdurr~.hn~:ın Doj' acıgıl- iftiralardan trnzıh rdcrıı. ol:ın 'c Samntyıırla oturıın Koço 
lcr, .Kerede hurrıyrt \C dcmok· ı· İl .1. ,, 1 • 11 1• kızı Esklsanonıılo adlı kadın da ,. bUtU .1 ı:ı ı nı:ı .. am :ırın, ı:ırrc "r .ı •· 
ra ı Ut-runa sa\ nş:ın n mı - . 1 ik , ,.11 !sk,.leden dUşcn tahta ile yara-
lrllrrın er \'c subaj'ları mcm namuslu ın an ıırı taz) r . rn . 

· k ı ı ' - mrsi şrkllnd{' htılllsa rdrcrı?imlz lnnmış, llasekı hastanesine kal -
lckctlcnndc ı ere p:ırasız mu· . . . . . . dırılmıştır 
habere <'derlerken TUrk er ve 1 bu mrsrlr\I bil) ılk hır tıtı11ıklc · 
su ha.> tarının neden para ile mu· rl" alm~larını brklerkrn. cıİftlrn 
habere ctliklrrinl, her dc\leün cdınız. ıftıra cdınlz, mutlaka bir V E F A T 
a krrlcri altı :ı)da b:r kere de·' ili k:ılır'ıt dilo;turu 11 " harl'ket C· Eski Harbiye Nezareti topçu 
ııışti~ı haldr Turk tu ayının :ıy. d<'n bu kimc;clcri. mezunlar cemi daıresı reisi Ferik Haltı RUS"· 
ni u u11C' dcJ:i"tiri.lmemcsi ırıebn. \<'ti olarak. hin kere tel'ın \'!\ .)ın Rıfkı Paşanın 'e e ki Def. 
hın in ı;Bz.lil o'nrak n 1 flk MıllPt t2kbıh <'dl)onız', terlıatıe Naıırı Ali Rıza Paşanın 
Mccll inde l\lılli S:ı\ unma Ba TUrk Millhclı;-ller nrrncıti de torunları, ccki Badımkoy mlls· 
kanı tarafından rcvapl:ındırıl- hu hııc;ustakl ı::örllştınU b:ı ka bir tahkem mc\ ki komutanı Mırll\ a 
ma"ını fstrmcktcdir. beyanname ile HarlP rtmlştlr. Hamdi Paşanın oğlu, Cemile 

ÖniimUr.dckl gUnl!!"de Meclis nu beyannamede şöyle denh·or: Tiirkdrn'in eşi. C'alıp Turkden 
gündrmlnde yrr al:ıcalr olan hu . . Knya Tilrkfkn'ln, Salıha Kır· 

sözlü sorunun sert tartışmalara aEdrbıynt Fnklllteslnı> yapılan c:ın'ın h:ıbaları, kurm:ıy binbaşı 
yol ııc::ıcnğı sanılm:ıktıııi.r. iftiralıırla dolu hu haksız hli· Crvat Kırcnn'ın kayınpederl, Cı· 

cumlar karşısında derin fü:Untu hali tiitlin f:ıhrlkıı~ı teknik ccfı 
c!ıı~ ııyoruz. Değerli kllllllr mUes lll\SEYI~ TÜRKHF.l"\' • 
scscmizi, ileri sürülrn ilhamlar- 6 artılık rumartc i gUnlı bir kalb 
dan tcmih c<lrrkrn, ilgili makıım krizi ncticc'i rahmeti Rahmana 
lann bu mr\'zuda bliyük bir has kavuşmuştur, 

1 O . Aralık • 1952 tarihine kadar 

SU~IERBANK'ta 
Açtıracağınıı ı 5 O liralık bir hesapla 

1953 yılının ik.nci bil) Uk lkramlyt'si olan 

20 BiN LI RAYI 
Kazanabilirsiniz. 

':Lasarrufunuzu sa merbank'a yatırınız. 

Her 150 lira için bir kur'a numarası verilir. 

Geni& imkln lariyle Stlmcrbnnk 

Sizın için çalışmaktadır. 

SUMERBANK 
sasiyctlc har<'kete geçmelerini Cenazesi bıı"'Ün Sultanselimde. ·-;=====================~ bekliyor. FakUltcdckt milli ru- ki evinden kaldırılarak, Öğle na· ~ a 
h l 

"'d" :ıı tuf mazı Fatih camiinde kılındıktan ~ 

Günlük Ansiklopedi 

EBOZZIYA 
Duvar Takvimidir 

Bilgi hazinesi 

Eğlenceli maİOmat 

Tarihi yazılar 

Fiyatı: 150 Kr. 

İstanbul Ankara Cad . 
Kayahan 80/l 

u ve csanu u snrsmaba ma onra Edirnrkapı şehltlığlne HAN 1 MELi' 
bu neşriyat \'C hücumları şiddet· defnedllecf'ktir. 
le takbih ve ~<'l'ın cdi)•onıu Allah rahmet eylesin. 

59 Sa) ı çıktı. 
Butun aıl .. nın dergisi 

36 sa.> fa, 42 .> azı, 58 re.sim 

r "\ :::::::::::::::::::::::::::l :t:ı=n=b=u=l =T=A=N==M==tb=a=a=sı:::I 
BugUn tstanbulda 
:MATIMARA - FERAH 
ALEMI?AR, Kadıköy: HA
LE - Uskildar SUNAR Sine· 
malarında scnt'nin en mil· 

kemmeı 

Tilrk 

fılmi 

iKi SÜNGU 
ARASINDA ___ J 

YARIN SON GON 
100 LiRA iLE ......................... ._ ............................. ~ 

30 Aralık 1952 de 

1 Müşteriye 
1 Müşteriye 

1000 Al Ti N 
100 Al TIN 

ayrıca 

Birçok talihliye 

ALTINLAR 

100.000 L 1 R A 

8 Aralık 1952 Pazartesi Akşamına 
Kadar 100 Lira ilk Bir Hesapla 

Şansınızı deneyiniz 

AKBANK 
GARANTi B A N K A S I li!IE!!!!!I!~ Her yerde emrL'iiıdedlr. 

MEMQ · Bakııından tanıdım!! 

$ENIJI: ili~" llHA"L'M VA~!/. 
NAPISN,,t/NEOCNAY~l~.AU .9,!"R/ 
:12 J(it.01.1.IK l/UfJ'U NEP l•N 
r~/IJIN/!- NALIVKI' ___ ..... 
841ıY/M SGVvl'İ.I 

MGMO'M-
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(PAZARDAN PAZA~ - ~ 

s 1 hayatı 

1 lar 

l.Eski ve-;;;;i Ni,Ş~~t;_şı - Pencereden sokağı seyreden don giymiş 
tavuklar! - Erenköydeki köşk - Neden horoz yok! - GI. Ha

rington'un hiddeti - Manastır hayatı! 

~ T ....... --..-...-.-..-...--~-~----~--· ~---------- ___ , % ': .i• ................ -

Nl~nta~ı imıll htanlıııl'ıın 
rn ~alabalık "'rmt leriııılrn 

hlrirlir. \ ir· 
mi hes otuz: 
ı.ene zarfınd.ı 
burada l rni 
ı.okaklıır :ı~ıl· 
rtıış, :>eni a· 
ııartnı:ınlar a 
ıııl mı , hoş 

lıir kaı ış .} C'r 
kalmamı tır .. 

Hıılhııki rskidrn Nic:ant:ı ınıla 
ancak biıJ uk konaklar 'ardı. 
AMiıllıamit doni rir:ılinc nlt 
olan hu koııaklarılan hrr hirl· 
nin ~erinı!P. imdi bir mahalle 
te r.kkul rtmi tir .. 
Kuçiık bir misal: 'ali ko· 

nalrı kar ı~ınıla, bir aralık Ha· 
ridJ e Nazırlnrıııın otunnala· 
nna tah<;is cılilıllgl için llari· 
d e Konac.'1 aılı \rrilcn hli)uk 
hlr bina, bu binanın rla bu) tik 
hlr bahçesi \l!ı ılı. 1 iı mi ı;eıır. 
rnel bura 1 satıldı, bir irket 
tarafınd:ın 53tın alınarak ko· 
nak ) ıktırıldı, binanın :ırsa~ı 

'P. bahçe ifraz: edileli. imdi 
hf'r parça iilrrindP. bir apart· 
man '\-üksdmi~tir. Bir kı mı G 
) edi 'katlı olan bu apartman. 
tarda '4mam 128 allP. otunı3or. 
Eskidf'n bir, 5imdi 128 aile: ... 

110:\ <;h Er\ 
T ,\ \ t 1\1..,\C 

Şurasını da so.} lı3 elim ki 128 
aileyi Jlarınılıran bu bina· 

!arılan her ı. 
ııin bahçr 1 
'ardır. Hatta 
bir kısmının 
h:ıhçf'leri ııl· 
dukça ı;enİ$
tir l ine i· 
antasının baş 

ka rıemtlerin· 
tle 'e ı!ığer 

'eni mahallelf'rdc '.\aptlan 
apartmanlardan çoğunun hah· 
l.'"~ı l oktur; arkalarında ancak 
bir mf'frl'lik hir aralık bırakıl· 
mı~tır. 

Creçen gun bo\)e halıçl' ıı Hı 

- \oktur ... Hundan dola)ı 
l.cııılılrrınP. bir 3atnk ocla~ı ay· 
rılmı tır. <rece~ i bu odaıla ı;c. 
çirirlcr, 1:unduılcri apartmanın 
içinılc sr.r'he tçe gczerlrr. Or· 
talığı l.irlctmrmeleri !cin de 
hai:aklann:ı, ıııı~aları hnl!lı bi· 

rr.r don gcçiriliı ! .. 
1;m~NKhY1>1; 
Hİlt KO K 

Bıı iz:ıhalı diıılrrJ.;en hlr l:t• 

mantar ı:renkıl\dc oturdu· 
•umur. kusku 
hatıı laılını.Kİ· 
ııı ile luUugu. 
muz: hu hınil· 

ııın hm iık hir 
Jıalıçe i, bir 
ele ku nıe5İ 
':ınlı. Derhal 
la\ ıık ~eti tir 
ınt'k merakı· 

na kaıııldık. Cins la\llk· 
Jıır, :> ıınıurtalıır alıhk, ta· 
nıkların ~ iyecrt;ltıl temin et· 
tik. 

l ıınıurtlanı.ı nır\ imi ge.lincc 
ilk lUınuıtalar lıiır. pi):ı a Ii· 
atının uc mi line mııl oldu. ra. 
kat 'aHış 'arn5 .} ıımurtalar ço. 

ğalılı, ı:uııun hangi saatinde 
olun. ol~ıın lrnı:ır"e giı'('n elin· 
rlr lıirk:t\' ) ıınıurta ile clışnrı) a 
çıknorılıı. 

l'ıııııurl.ının adedi ;ırtıııca bi. 
1e mal olrlugu fiat azaldı, kı 
iplidıı ında hrs:ıp ottilP.r, hir 
yumurtanın ııi)asamıı :ı.arı fi. 
atına mal olduğu anla ıldı. Jlıı 

lll"f'tlc he.m taze. hem uruz 
~ unıurta elde rtnıMik. Çıkar· 
tılan chı·h lcr de caba: ... 

llOHOZSl'Z 
1' \'UKL~R 

A 1ıartmanda tarnk bP lı.}<'n 
meral>lt ha) an araba ne 

~apl\orıhı? ... 
llol hol )ıı· 

murta elde e. 
di)or, C'İHh· 
IC'r ) rt işi iri. 
) or ınıı iıli': 

mu , Jıutun apartman halkı 
a)aga l.alkmı . Hanım rl a ho. 
rnzlııı 1 defetme e nıerhur ol· 
mu. 

ll t\RIMiTOJ'll'lJ 
KIZl>IRA1' ııor.OI. 

Bıınu dinlerken ı;eueral Jfa · 
rinı;ton'u hatırladım. r.i. 

rincl diınya a 
'aşmdan ı;on· 
ra İı.tan hıı I i · 
gal edildiği 
uınıan inı;iliı: 
işı;a l kunet· 
!erine ı..umnn· 
da eden lııı 
general Şi li. 
rl<'; e!lki Sad. 

rjzam ilim~~ in Hilmi pa anm 
raddı• u11·rinıleki konağım lır.· 
gcnerC'k burada ~ crleı:ıni ti. O 
1.am:tnlar bu cınt simdiki ka. 
rlar kalnhahk ıtf'ğlldi, bah~·eli 
r.\'lr.r çoktu. Arka ı;okalı.taki 
halıçrli r\ !erden birinde bir kıi· 
mes, kiınıe te de bir horoı \ ıır. 
ılı . lloroı: talıii ı:un a~arnl..en 
ııtmcğc tı:ı~ıarılı. nu ötiı:ı ge
nerali 11yk111lan uyan<lırdıgı 
için Jlariııglon ~ nr.ri:> le ha· 
ber ı:onılrnni : 

- Ya horoıu elırin flışıııa 

ı::iinılcrirsiniı, l ah ut kafasını 

ı..r rı;siııil: 

Jlorornnıı çok "'"" \e on· 
ılan ıı rıhnaı.. i temi) en adam· 
cağıı: ne birini ~.ıpmıE, ne ıle 
iıtf'kini •. O tarihte me~kl'n 
lıulmını olıııadıgı için ailP.re 
burasını terkedrrrk horomn 
sesini llarlnjlton'ıırı ıhı' :ım13 a. 
raı;ı hir ı;rıııfe naJ..lehniş: ... 

\l\11; \SfJR HAY,\TI 
Y\Şn \"" T \ 'l'KT,AR 

Arkada 1ma ordum: 
- ,\paı tıııana ıtamat la· 

m" or, bari ta 
nıklarını ı.,, . 

cal arının 'a. 

mi:' 

ı;iitıir· 
nıınıı n· 
edrmPdİ 

içİ('f' aoılmı ;1partmanlardan 
t>ırinin onıınrlrn ~cçi\orılunı: 

tıf'nrerPde fıolin"ı ""' redrıı iki di: 
tu uk ı;nrdunı. trci!lİ dcı;il, 
hakikI m nasİ,)11' iki ta\llk • 

ı:unu arJ.;ı. 

ıl ,.ıma ordu· 
ıını uman 

şu re\31.ıı 'er· 

ili!.} ır, O.} ltı tieY )'Ok. 
Sel.lehi? 

- \J..ıl etmiş 
fakat o lil· 
m;ın ıfa ı~ . 

'uklıın~n yumıutlarken ı;ıifaklı. 
'arak gıırultü Jrnpararakhırıııı 
clu!ilİnmuş, bundan 'az .(;f'\0nılş, Dikkatle bakınca hanctını bir 

ı.at ılaha arttı; çiınku bu iki 
tanıktan lki~lnin ıle ha.::akla· 
rınrlıı birer rlon \'llrdı! ... 

nura :ı ııck ~akın otuı-an bir 
ıfo .. ıum, ıtorılııgıınııı aıılahnrtı, 

gulııın~rdi 'r ~ıı iz:ıhalı 'rrdl: 
- o apıırlman aşlı lıir ha· 

nımındır. Hanını rin!'i lıl\ uk 
meraklı<.ıdır: be lcdlği tanık. 
larla birlikır. lR~ar! ... 

- Ta\ uklann ~·iiı ğ ~ok 
mudur? 

KORDON BLO I; 
I\ 

- run:ım ba.}an ı;aderP. ta. 
nık lıcsli;)or, apaı imana hoıoı 
oknıu) or Jloroı olma\ ınra ıla 

ta\ tıklar ~ umurtl:ınııyorlar: .. 
- lloı or. ıhı nı:rnlığının lie· 

lıelıl nrılir? 

- lloroz ıhı ıııanlıgı ruıan 
) ok. ilanıma ı..ıı~a bir iki ho· 
ro7. da alacak. Nitekim ipliıfa. 
Jarı buna tr rbhıı" cimi • 1 a· 
kııl ortalık ağnı ırken hıunzlnr 
ötmoğc baslaymra kı.}amet kop· 

- Sıı halde hunlar önuiı-lrri 
hm unra maııa~tır hayatı ) n~ı· 
.rar:ıldar, kız kalaraklar, öı le 
ıni? 

- l '\rt ii,lo ... n,.ıı nrl\n· 
ııır: fakat n~ :'.\llllm:ılı, ıııah;ıl· 
lrnin rııhati nnnııııa ha~ka ('a· 
rr 'ok! 

Jlo •n• u n,.k ıı~ır motlıkiınıi· 
~ rf • Za\'allı tanıklar ıırnr~· 
rrılrn okn a hat.arlı.en kfmhi· 
lir nrlrr du iinıi.} orlar! .. 

İstanbul Befediyesi İlônları 
Ke~lf 'C.} a tahmin İlk 

NIGHT CLUB 

RESTORANDA 
JII:R AK 1\1 

r.EORGES F 1'' i\.C. 

bedeli teminatı 

~ 
1 
__ ı_.1_r_aK_u_r_ıı_5 __ ı._ır_a_K_-_ıı_rı_ış_ 

1 43000 00 3375 00 İctanbulda Bakırkôy İltesinln 

' r. crGA · 'ioı.n:\ ısıt 
r. r. '!. \ 

Is TİR mlu~ 
ÇlGA?\ MÜZIGİ 

PAVIYONDA 
Fransız şarkısının 

"e' imli komedıyen 1 
A:\1"1E C' llAr.r.h ;n 

VE 
Dl' O S ITllA-'fOROK 

Son 10 ~linleri 

RUS TiKTE 
Sevimli \'ıvana cantöııi 

r. O 1' 'f E 
Kendı repertuarında 

PEK YAKINDA 
1stanbul'un çok se-..dıği 

İspanyol dansoz \e şantozu 
ROSİTT \ \1,0!\'ZO 

Sud-Amerıkan Orkestra· 
5ıy le doğrudan doğru)'a 

Bul'nos • Aırcs't<'n 
KOR001'' - 81,Ö')c 

gelıyorlar. 

Eugün saat 17 • 19 ~O tek· 
mil programın i,tirakıle 

l\IATINE 

1 
l\Iahmutbey bucagı Kayabası !kÖ· 
) u lçmo SU) u tesisatı. (Şartna· 
me ı 1 tanbul Bayındırlık :'lrd. 

ı : lı.ğunde gönilcçek ,·eya 225 Kr. 
; 1 brdellc nlınabılecektir. Ayni mü 

23500 00 li62 50 

15768 27 1182 62 

~1010 00 l5i5 75 

dürlukten fenni ehliyet kftğıclı 
da alınacaktır.) 

Balıkhane için pompalı su t:ın 
kını havi 5 tonluk kamyon şaı;i-
sı alımı. <S:ırtnamcsı lst. Bek· 
pt)t' i Makine l\ld. luğündcn a· 
Tınacaktır.) 
Darli!Acczc ınüct e esinin yıllık 
ihti) acı meyanında bulunan 209 
kalem ecza) i tıbbi) e \'e illlcın 
müba.}aa~. (Şartnamesi DarlılA· 
cczc l\Hicssescsinden alınacak· 
tır.) 

İ tanbul Bclcdıycsl husu i oto 
bus kontrol ınr.murları için ı 10 
adet p:ırdc ıi ile J 10 t:ıkını clbi· 
e 220 adet ı:önılck \'e 110 adet 

bo,>unba •ı dıktlrilmc i. (Şar, 
name ı Bdrdiyc Lc\'aıtm Mel 
lugündrn alına<'aktır.) 

Keşıf \C)a tahmin bedelleri ile. ilk teminatları yııkarırla ya· 
zıh ı~ler 22 Aralık/952 paz:arte si gunü saat 15 de İsta~bul n ı. 
,an olunda Belediye merkez.binasında rnUtc ekkll Daı~i Ko· 
mi ) onda aHı a) rı kapalı z:ırr usuliı ıle ıhalc cdılt'ccktır. 1 • 
trkltlcrin ilk temın:ıl r.ı:ıkbuz 'e) a mektubu, !l'i!! yılı Ticarc~ 
Oda ı \csıka ı 'C şartnamelerinde yazılı dll!cr hizumlıı 'c: 

ıki ha\I nl r k h ıırla)acakları kapalı z;ırrlarını ıhale ı;unti 
s:ıat 13.30 ıle 14 aıa ında Oaımi l\omı 3ona 'ermeleri lazım· 
dır. 09088) 

- -

YATAN - --·---------·------------------ --- 7 • 1% • J9.SZ 

lf ... devrimizin en modern_ ~·b~~ Fabri· 
kalarından biri olan MecıdıyekoyUndekl 
Yeni PURO Fabrikasının mamulAtıdır. 

Yeni Puro Sabununu hemen bug~· 

rübe ediniz. 

Koku, köpUk, kalite ve nefeHt bakı· 

mından mükemmeliyetin '•hikatına erit· 
miş olan YENİ PURO cildlnlzln gizli 
k•lan güzelliğini m ydan. c;ık.,acak 

sabundur) 

Gl'neral l'eron Mareşal ('an Kay Şek Mare:ıal Til' 

· sleri 
•• ----~ 

Bugün dünya üzerinde 21 memleket 
askerler taralından idare edilmekt~ 
~~ ~ 

Bırkaı; hafta cince A~~erikan 
mılleti, general Eısenho

\\ cr'i kcndi~ınc başkan seçtiği 
uman, dlirı'ta uzerinde asker· 
lcr tarafından ıdare edilen 
nıcmlcketlerın 21 e çıktığı soy. 
lendi. Bıllıas a harp ~ ılların· 
da gorulen bu generaller JıAki. 
ıııı~cli, -ınıdi barı§ zamanları. 
na da sira)rl etmiş bulunmak· 
tadır. Bunun sebebini dünya· 
nın bugiinku durumunda ara· 
mak .)atılış olmaz. l\larcşal 
St:ılin ile gcncr~l Eiscııhower, 
iki rakip mPmlckctin iki ilni· 
formalı ba kanıdır. Tabiidir ki 
bu iki asker, devlet ha kanlığı 
sandalye ine başka ~ollardan 
gelmiştir. 

Onlar gibı, askerler tarafın· c:encı al 
dan idare edilen dığer mcmle- General "eri~ 

.. 1 d k • ·ş ,c krt bav"an arının a o me' ·ı• Derleyen : a ker olarak yctışmı r 
)Uksrlinre)c kadar kalcttıklr· jçındc başarılı hızmctl~ol'' 
ri ~ol bır.birinc benzcmcmrk· J 1 Al f k" dükten onra 1048 de ·tor I 
1edır. Bunlardan bazıları ikti· 0 un p e fn bha iiniver ite ıne re~ ı1'. 
darı bir hUkOnıet darbesiyle çılmiştır. rnso de Na ıJl 
eldr ctmi11Icr, bazıları ise de- • • , ctlerlncı başkumand,811 dt ~ 
ınokrasiııin icapları olan ıncş· edilmış ve nihayet ı~:ı2dc1#. 
ru ~olları tcrdh elmi,lerdir. Jeri arasında bü!;ıık farklar rarelli hır seçim ınuc3~ 

Bugun devlet başkanlığı ma. me\ cuttıır. l\Iuşter<'k nokta sa· den sonra Amerika c 
kamıııda oturan 21 asker ara. dece ıe\•ahıri kurtarıcı mahı . bakanı olmuştur. dt,ı> 
sında ı .'llare~al, 15 general, ı )Ptlrdır. Bıııılardan ikisi de 2 _İkincisi harp jçl~r ~ 
alhay Vr hır de ~arbay ''ardır. dc't'lr.t backanıdır. Fakat ma. rcşal olan Josef Slalln%' W 
Bunl .. rdaıı ı.;ol;u, işgal eltıkle· re al Stalının lıu mc,kideki cıı aslından selen Sta 1 pı4 
ri makamları, hazırladıkları rolu ıle !:eneral Kôrnerln A· da do mu§tur. 1917 de 

111 
ı 

h11kıimet darbelerıne borçlu· 'ustıılja bafkanlık sanrlal~e- uk ıhtilAlıne ışlirak etııU ..A 
dıır. Hu )oldaıı ıktıdara gelen· ~ındeki oturıı~ tarzı bam baş. ııızı te Lenının ohiınU J L 
]C'r daha 7J~acle Guney ,\mP· kadır. tcakip Ru~yanın başııı ~ 
rıka cumbur~cllcrı~le orta .A~ker ıfr, lrt lıa~kanlaıı mıştır. O \akitten bt~ 
J>ofu memlcketlrrındr ~orulu· kimlerdir?. ) ayı hudutsuz: salfıh~ ~ r············••M••••········································"' ~nr, llundan başka ılcvlct b;ış. 1 - Bunlardan ('11 )ClllSI ı;on ıdarc f'tmcklr.dır. \skC ıısf - • . .- L R : kaıılıtı \illİfc ı Jırr hırının şah· .cunlerdP. ,\mcrıka CıııııJıur· dıf;ı halde ikııırı dun~ıı ıııır 

: · . ! ~ı)rt \'C tema~ıillerıne ı:ore ba kanlığına eçılen ~eneral dt' So\')Cl orduların~ J;:ıı f 
: ! a~arlanmıştır. l\lrsela A' ustur· J;ı enho\\ er' dır. Çckırdekteıı ctmıştır. lar<'şallığı 
: : )a cıımhurba,kanı general a~ker olan F:ısrnho\\er ıkınri mandan kalmadır. .,li =·········•••••••"• .. •••••••••••••••••••····••••••••••••••••••••••• J\111nr>n11 lıa~k:ınlı{:ı ıle ~iare- l'ıhan Jı;ırhın ın ınuz2ffer ku· 3 - \ ıısoslav )lart•

5 
lt 

1 ""::::=;p;;;~;;;;;;;:;B'""j şal Malının başkanlık 'azıfe· mandanı,Jır. 1890 da do muc, Wcunu 1\a. :ı. f'ıl ,, 

.sm,nnn: Harem İskclesı ı;o. ~--{,-D 1 M-- - S -,-k-f __ l,,,a·~) 
1 ~.~~·: .. ~::.~:.~. ~~·.:t:· r~~~; ~:~~~.::, ~~,,~~'.:.'.,!; . .;;:;,:.···· . mar urum arı ~vcuf alı 1 nı 
1 ~okak, Tel: 433.ı3. ~ 1 b 1 O d - d 
nüı-.n:ı;i'\ 'fl:IH\' I l\H\ ı;.s~E· ,;üz.n:PfmF. s\'rıLIK- konfo~·ı ; Ara~ık :ı:.:z l'.\Z,\R stan u cftcr arlıgın an· ./ 
sF;SI Dr. Va rı Yener. Ilc)ol:ht, lu kii~k fc\kal:ıde mam:ar:ı. Mu· ISTA:'<iRUL. Kı~mrli 1t~1ıt \nırrıka scraı eh karşısı. Tele· raraat: ili oda ncşbl) ık J!l. 1 ... J. u n NO rnm ı. llô Ha a '/ 

bHl r t ıs Ka\lrı "'~nçılar u -.kad~a· Uos\ a l\'o, l'in\I Lir~ cO 
fon 45400. ıar ıııtan '"' e "t ı, ı fto Orhııı AY· - ~~;ıo 

--:. ı: rır:i'iKÜYnı ; s \Tll,lK traın· Y 
,\KIL - ~INllt il,\ f ;\1.i\· ·,~,ı~ tıftnft ~akın 24 dönıim ar· ar rın o ork ıruı H 00 MnallA r.ok· 515-553 Be)Cl~lıı, Hacı Hüsrev !ilah. yeni 340 

R1 alkolıkler, To ·sı. 0"'!a~ a ' s:ı. Telefon: 111286. 1- · · (f'I) ı~oo :1ıucl1> Arcımandın · k' • · 8 k k k 1 r , ..... " ' •· .. a da., arkılar. u o :l'e anu •~er· Ali Kabuli So.1634 ada, 33 par~el 
1 D '1• el Ki nıı;ln rn~ ' en eskı 2.5, es ı .) enı \'C taJ apı felçli er uman e a\l • 

1 
t-0 • Turkül•r. ıs ıs ı,aı ı• Ataç Dordl ı.ı, 

· ı " larla tcda 1 ı &a) ılı 113 M2 arsan 111 tamamı. de ~ cnı usu ve CMlaZ : • 1 - l\aılıkıiy kele :'ole) uının· l.'.i o l'aııır 'l:onsorı ( l'I) 16 ıs Sarkı 
'i edilmektedir. Bakırkoy lncıı·. da dcıııze nazır \ı>l. ar~aları. n ı ırkut•r (Pi> J6 •o Gormu lcard•ı· 515--2178 
il a fallı No. 51. TclcCon: lG • ---- ıord•n a ıo r 17 oo Hafıf ıauılar ,.. Rryo~lıı. Hacı :\Ii mi l\Jah. yeni 

Boı::azke~cn l'ad 135 ada, 43 par· 
"'rl. e~kı. ~·cııı n~ laJ 45 kapı ~a· 
~ılı :.?H '1:! K. clııkkanın l.OlG07R/ 
fi 312880 payı. 

184, l\Ilıa~eneh.ıııc: Fatıh, FcV· 2 - ha la· dına n , (Pi> ı7 o ::\c,...Jd Cıt d•n 

zir.ıc:ı C:ıd. 2'i011. hanesi cn:ırıncln deniz gorıir j '••kılıır, ı oo ••tren ı •natı, 11145 ~. 
\pt. Villfı arsaları. po arkı an <l'I) ıg 00 IhbHl•r ırı ı~ 

UAlANLAllı\ l 'IRSı\1' - lngl. 
liı na~lon kadın çorabı 375 ku
ruca Mendilci Simonidc. 

1 

M •alt•r il ıaııılan ıarkılar, lD 4l 1\u 

=: _ Be~ikt:ış (Çırag:ın Cad. Sed ııl: o I< .ra, 20 ıs F:adro ~•ne ı 
·· ı·· d Bo);:ıza 'C l\larmara)a ::o ııo J:aı!)o kad ıar faalı (JJlrnklr) 
US Ull C c ~ı ıo Yeni Lolo• ar, ::ı 20 ll,nle1lr ı •e· 
h:ıkinı Apt. aı·s:ıları. " • oo Sı>or haberlrrl 

4 - • B:ıkırkıiy, Yenimah:ılicclc 
n;l\'nİl.Cİ sbıo:-; i - l\Ialtmut hem i tas) ona hem denize ).ıkın 

pa~a Dılberz:ıdc kar~ısı Kuçlik arsalar. 
1 çorapçı ilan No. 20• 1 5-)----E-n-ıi-ı·-.ı:a-·n-c-la-.-H-og-·a_z_:ı._h"'!'ak-·i-m 
DAK •rımzl de ı marlama clbi· I (400) mclrcltk ''tlla arsaları. 
'<' palto, trençkotlar 8-10 l:tk· 1

------------

sitle. Tel: 40267. 6 - Şişli mc~ danında ana c:ıd· 
- !dede arkasında sokak :ıllı kat 

GÖ:m.UK<'i HAl\İS'tc ısmarla· inşaat:ı musııadcli c i bulunmaz 
ma gomlck, pijama 6 taksitte. aı· a. 
Beyoğlu Parmakkapı imam So-
kak 4. 7 - Bu)iıkadada Nız:ım kara-

kolu karşısında çamlık içınde 
ıu :l\'K 1\1,\<.AZ,\ ::i l nı unutma· arsa. 
) ınız. Eğ<'r ı: 1 'e ucuz gi} inmek Y.ıık:ıı ıda ) azılı 7 ilanın mura· 
isterscnıı:. caat adrc ı: 1-'crmenccılrr, Ali· 
S,\1 ILIK K l'RK - ,\\'l'llpi!da~ .}aZICI ok;ık Guraç Han :-.·o. 2 4. 

'l'clelon: 40:i76. 
gelmi~ )Cnı potı"rı manto. 'J'cl: 
81286. S.\ flLIK - Sııltnnaiımcl 
- -- \'llkh:ıne sokakla 07 5 metre ar· 
f['./ ~U!J.-d.Zt?!JZjA I a ıkı kala iı:ınli llivanyolu -

·g\'JL\l\' l\ ,\KIJ\' ı\ ' I ' ı.t 11 · t 4B 

n;u Galata anıbaıı: 'J'cl 4lfi41 ı;m .. \KC'I o~'I.\~ ~lisı.ü _ 
Sırkccı ambarı: Tel: 2-1180 Her nevı cml.ık alım \C atımı 

Telefon· 29974 

AXKAHA 
ıs •• proırram, 

ru ı-e lı.ıpa ıı. 

* t , ~ A ılı u ıırt>ram, 11 t:' Sı· 

dıko ı anrl~r•ubn earkı'ar, 17 O Da<ıs 
rı l ır ) 1~ (lO tnrf' aı IJI aıkAr 

r. 1 \ltlAhı~ Par EeT rn Tın, Bt 
d • '\al 1'8k, Frr< 'hn, Xu •t l:r ,z. 

Mu ı'a ";.•"'" nrl iP no Hab~rl•r 
!J 'ı ıı. Ül\'C ı : \danada dogan 
Seyhan Ambarı buglin 9 şube, 
30 accnlası ılc mcnılrket nakli. 
\at hlımetindcdır 

...,..,...,.,.,.~,,,·.._-· 1 ııı ı ~ Tor,b •n r 1Al'rlk 10 "0 ~ ı. 
..,.lji'fll/;?L'.j • r k 1'1 ı• l\loallA :'ılakft~·ler Alahn• 

• • don tor~ılor, ::n 1 ~ T:ıd,.o lf•<'ıesl 

515-26.U nr oglu, Ka ınıp:ış:ı, ilacı Hiıs-
. rcv Malt. ) <'ili Sahaf Kıt)lt, cen· 

dere (\'ergiyc ~ÖL"e Sahaf Cami> 
So. 1625 ada, 1 par;:;cl, en eski es-

515--62!}.'i 

51.1-6.!96 

515-6:.!93 

ki 7 yeni 5 kapı sayılı 86.60 l\12 
ıırsanın tamamı. 

Rryoghı, Kasımpaş:ı , Hacı Hus· 
rr\ !\lalı . )Cni Hacı Husrev Cad. 
Cinı:ıra gıire Drreho)u) 1617 ada, 
8 p;mcl taj 55 kapı sa) ılı 112.50 
:.\12 arsanın tama mı. 

Rryo,ghı ilacı :.'ıfi mi Malı. yeni 
Hendek So. 141 ada, 19 parsel en 
eski, c ki 29, taj 5 3 kapı sa),lı 
6.70 M2 arsanın ta nıamı. 

neynghı, llıwı :\füni Mah. yeni 
Hendek So. 12!1 ad a, 41 parsel en 
c ki, e ki 4, yeni 8 taj (imara go 
re) 2 11 kapı sa~ılı 1450 M2 ar
sanııı tamamı. 

Beynğlıı, Hacı :\il mi l\Iah. yeni 
Hendek .So. 141 ada, 27 p:ırsel <'n 
c kı, e~ki 13 taj 3 2 kapı sayılı 
fi.iO .\12 arsanın la mamı. 

518--R1RR Re) oğlıı, Harı Hüsrev M:ıh. ) eni 
Kol:ın (\crgıyt' gore S•haf .Meıarh· 

ğı) So. 16H ada, 2 pra el, en e • 
kı 2, 7, eski 57, )eni 15, 17, 10 
ta i n. !l 1 kapı sayılı 400 )12 ktı· 
liihelcri olan bahçe it ah ap C\'in 
1/2 payı. 

3140 

440 

',, 
562.50 ,,,. 

6" ~,, 

350 -

750 
561' 

350 
z69 

~v 
1000 

llt'lllil•tiiPJ 
11111 \1 O:'\ KO~t ~'1 !\ cıhaı n c 1 1 h,. o~-r.~• r"'l ı . :o ı rı•n ın narı, 1., .. • F'c ~' • 

ları nıue 'C cnızın, bınanızın en ~ı 0 111 ır • ., • ., ::1 ı; "'"'" ıar ı•l 51.5-9i01 Bc.}ot:Ju, l.alata. Hacı Mimi l\!ah. 560 

T,\KSl'l'I,ı; çorap t.ınıir makınc. 
lcri satılır Eilmi)cnlcrc oğrcti· 
lır. SelveUi Be) o~lu Tunelb:ı§ı 
Galıpdcde 2:1. 

------~-~ 

kıymetli eşya ıdır. Y. Kaldırım ;ti .,1 kl ::2 ı ~ flA • "uzıfl c rı ı 1 
7!1. Galata. :: ..ı, llnbuler !!1 oo Kıtııa ıı. 

tzımn 
ı .ı " Açılıı .,. ı>ro::ram, 1 00 Saı 

.}enı Lıılrciler Cad. 141 arla, 33 
p.ır el. en eski, e~ki 60, yeni 
(\·crgi)c '!Öre) 7:i taj <imara gÖ· 
re) 43/1 kapı sayılı 7.93 l\12 ar· 
sanın tamamı. 

\'ılha şı Rf'\ c~ onu için son 
kalan yerleri temin Prllnlı. n iRKh r~ T.\K 'iTJ,J: olonıalık garantıli 

I' • K İn~ılız P.;kaplaı ı .satılır. Sel\'cllı 

~h"A"I~ I' ,.\RTIK O\'lJ~<'AK 
olmaktan çıktı. Knrşınızchkiııiıı 
ımıksaclını keşfetmek için satışa 
çıkarılan Scvgiliniıi tanıyor mu. 
sunuz adlı kıtabı alınız:. Bayilere 
oncmli tenzıl:ıt. Fiatı 1 Uradır. 
r. K. a ı ratıh. 

• ırl• ı u o:nın h•'fllan, 1 ~ 15 Kon• 
str ulonluında (Pi \ 1 S.4 ~ .\lıf•t Sa· 
nı an urlnlar ll'i n Taqrıı ork• •ra· 
arı ı:• ırnr (I" \ 16 45 Pa ır k ,,. 
rl <o ti plUl Ohıo' i :!ılnka~dtr ~h 

ka~. • mi Rıta ~hı koni 17 'iO il• 
,... Gor•londan tn•lular (Pi l 17 .ıs 
<' han Vı' aındın lıırk ltr, ı~ 1 ~ İn· 
o uz (İ•fahAn .. , uba fulı) iP 00 
Hıberl~r. ıg 1S S•vl'eıı sesler (Pl) 
111 80 Hafta haıı ıohbetl. 111 n nad 
ro :nırL tlirl:ulerl korMu !!O.n Rıd111 
n tirsi ~"sn Oın•trltllm IPI ı ::o ~11 
"ınat d n ındın hı"lıerler. 21 00 eu· 
un Ya andan rarkılar, 21 30 Prol 
ram n k•ruıe 

515-9i02 Reyoğlıı , Galata, Hacı Mimi l\lah. 360 
yeni Lıilcciler C:ıd. Hl ada, 31 
parsel. en es'tl, cskı 7.>. yeni 
(\<'rSIH görtı) 45 t:ıj, 45 krırı sa 

Tel: 86652. 

... ------llalll 
iyi Ekmek için 
1ık ve en mUhim ~;ırt 

Fenni Mayadır. 

"--1!!!1111!!-•" 

fl',..nserler 

x 

ııı ı~nı uru.mu B. o~ıu Tünclbası G:ılıpdcde 
:)chır Gczılcrı 

23 
• 

il ara 1 ık Cu ına rt esi ı -·-- ;::;;::;::;;;:;:;;;,;;._~;--;;:,-
n ı: n . ı: R B I~' t , Efl/flJllDZ • 
SARAYI 

SA 1'11.lK mılkemmel Oldsmobile 
• Koprti Üskiidar llkeleslnden 1949 hususi 33000 kilometre. Ah. 

hareket saat: 14.30 da met ~loda Beşbıyık 18. 

Biletler Kurumda satılır SATU.JK RÜ:\"TGEl\' l\IAKbE· 
Galdta aray, Postane bıtişiğl si - 100 mılıampcr. Telefon: I 

Telefon: <198"2 45400. Saat 16 - 18. 

f'R \:'\ 'ADı\ TÜRK OTEI.İ
~Lo Ra\•ine , ruc Ste Cntherine 
Canııes CLe Cannet). ----

N O K T .\ J, A :\1 A 

Yazıda kullanılan işaretler 
Herkese laıım 

Kanaat Kitape\ ı 25 k. 

~ılı lS.44 ill2 arsanın 192/5i6 pa~ ı. bS 
Yukarıda ) ıızılı gayri menkuller 241 12/Q52 ça.rş~~d• ; 

saat 14,30 da Milli Emlak Mü dürlil~iındeki komıs:> 0dııı1l 
ayn açık arttırma ile satılacaktır. Arsaların imar 
her zaman görülebilir. ttıııl 

kları ~o i leklilerin nihayet saat 14, 30 a kadar yatı raca uııii ,ı 
makbuı.Iarı ve nüfııs cüzdanla rile birlikte satış S "'1l~ 
yona, fazla bil"İ için sozü geç en l\tiıdıirlü~r b .. 
(Teminatlar önceden de yatırılabılir.) (19243) 



... , . . . . . . . -- - ,, 
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--- 7 • 12 • 1952 - VATAN ------------·--------5 -
Kaymakamlığa Başbakan bir nutuk söyledi 
Tayin edilen 

<Başı 1 incide) ml~tlr: milyara yaklaşmaktadır. Bütün 
~a· f 1 kemmel olarak başarmaktadır. •- Türk milleti milslilmandır memleket her sahada bir ikU· 

ıye memur an Namdar Adıınnmız. yakın :ıaman. \'e mushiman kalacaktır. Bu sarli cıhazlanma içindedir ve bu· 

~ da bugün eriştılfi iktısadi kalkın- memlekette vicdan hiırrıyetıne rıun için bir buçuk milyara ya. 

~ 
f'Crk Uı:~adl4 ..t. 4116' b 

.\ ma se\iyesıni kolaylıkla aşabile. tcca\'Uz etmek, kimsenin had- kın para ödemektedir. Bundan 
t nkara 6 - Kaymakamlık cek istidat ve imkanlara sahip. di eleğıldir. sonra da memleketin iktisadi 
ı;~unun 18 1ncı donemını bı· tir. Burasını bir cennet parçası Hakiki mıi'rnin Ye samimi müs ni1amı aksamadan ,geli•ecek ve 

ne ku\\ant\ır. 

• 
1 

ba,an zaman· 
muayyen 

bozmaz, 
lı:albı ve 
b&breklerı 

a:as 1~ olan maı~ct memurları haline getirmeğe kadir~inlz. 100 lliman olanlar, ,·ıcdan hürriye· ımlyonluk istihsal stoklarımızın 
~ lllda )eruden tayınler yapıl· kUsur milyon !ıraya mal olarak hnden tamamen emın olabılır- par&ya kalbi ile milletçe hiç bir 

aayan\arın ' rına karşı fay· 
\ardak\ sancı a 

B ır. barajınız temin <'dilmiştir. O\•a. !er. Ancak hakıki mti'mfn \'e sarsıntı hıssolunmadan altın ve 
ıın una gore, ka;>makamlık kur- nııın sulanması ile her karış top. müslUmanlar, kendi dini kanaat cij\•iı darlığı da pek yakında 
t~n 18 ıncı donenunı ilıtırmı raktan feyizler fışkıracak, yeni ve inanışlarında tamamiyle hUr muhakkak surette giderilecek. 
~ Bo.u maı) et memuru Ay- yeni sana) i mücsscselrri kurula- oldukları kadar başkalarının di· tır.• 

dalıdır. 

ıı{' Atıkaiının llgaz ka)makaın. cak, iş sahaları açılac:aktır. Tılrk ni \'C \'ıcdanl kanaat \'e inanış- Ra~bakan Büyilk l\fıllet Mec-
0 ıııa, Antal a maıyet memuru \"lllanı siıin istıhsalinizle Ö\'t.inll- lnrına da hürmet etmeyi bilir· lı ine te\'di edilmiş bulunan 
~ Orhan Adalıo~lunun llafık yor, daima da övilnec<'ktir. Yal- ler. Dini mukaddes ve muhte- lıüt~·rnln hıç bir suretle enflfı~
ttı 'llıakamıı ına, l\Ialat~a maı· nıı Adana içın det;ıl memlrketin r<'m hır mefhum olarak \İedan yonr;u bir mahiyet arzetmediği· 
li.a~ llleınuru Galıp Alaçayırın her parçası için umumi kalkın- hurriyeli prensıbi içinde her tür ni belirtmiş ve demiştir ki: 

saat ara ile günde 3 adet alınabilir. 

t~ ınana kaymak mlı ına, l tan ma nisbetleri, böyle hayırlı hir iti t.aaddidcn masun bulundur- •- Bütçemiz.ele Uç yüı kırk 
ı\Jıı nıaıyet memuru Ercuınent seyir takip etmektedir. Çtinkfi mak icabcder. rnılyon Jiralık bir artış ''ardır. 
~llıanın Feke ka) makamlı ına, bizim sistrmimiz, vatandaşın fk- J.Aıklıği elın aleyhtarlığı vrya Hu hir senelık artış hı:z.ine ge
bacaığ ınaı)et memuru Nacı Ba· tısadt faaliyetini ve ı:ayrctierini hut dın dlışmaniığı şeklinde an· 'Pirlerinin artışına tekabül el
~ 1ının Osman lı ka) makamlı ı· rngcllemek, el emrj!ini krndi lamak, hızım iktidarımızın ''ıc- mekteıiir. 

Bütçe, 
yar cı·· .. .. 

eorı ş 

oııd 

Eski Maliye Bakam, yeni bütçeyi tetkik 
ederek enflôsyon tehlikesi vard1r, diyor 

~ lanisa maıyet memuru Mus- clınden almak drğil, hütıin iktı- dan hürriyeti anlayışına a~la te· Vergilerde hiç bir arttırma 
)11~ Cenı; ı. llayyurto •!unun Ko- s di !anliyctlerde. Yatıınrln~ın vafuk etmez. Dini her türlü ta- olmndan kayd<'ıiile.1 hu fiili 
~..,ar kaymakamlığına, An· kar ısına çıkabılecek maniler ,.e addiden masun bulundurmak ka gelir faılalığının pek tahii olarak 
bil ı ınaıyet m muru Ce\ det r.orlukları ortadan kaldırmak, rarımızın ~anında dınin başka bütçeye aksettirilmesi icap eyle 
?r4~tn Eruh ka~makamlıgına, hiıkümct \'e iktidar olarak siıln inanış \ ' C vıcdani kanaatlere sa· mckteclir. Ru l.'nflbyoncu bir 
~ t Zon maı~ l memuru S Het ~ anıb şınızda hepinizin vardım- hıp \'atandaşlar üzerinde bir politika değil, fakat milli ~e· nuııuı !!ııhabınmızcıın 
~:ıı~alcıoğlunun Torul kayma· cı..-ı olmaktır. Jşte höyle ·bir po- baskı vasıta ı yapılmasını önle- li.(lerin inkişafı nisbetine daya. Ankara 6 - Yeni bütçenin Serbest borsada dolar fiatı 
'1 ı uıa, İ tanbul maıyet me- litıkanın mes'ut neticelrridir ki, mek i<ararımıı da kat'idir. Hele nan bir politikadır ve yeni büt- mi.Jzakeresınc pazartesi guniı başıqı almış, beş Iıra~a doğru 
lı.~ Ce!Al Kayacanın Karlıova biıttin yurda şamil bir kalkınma din gıbi mukaddes bır ml'fhu· çemiz de işte böyle bir politika- encumende başlanacaktır. ve devamlı bir ~ekılde ~üksel· 

akamıı ına, l' 1Aıı' maıyet şeklinde kendisini açıkça göster- mun bir takım cemiyet dokün. nın neticesinden ibarettir. Bir Malıye Bakanı Hasan Polatkan mektedir. Altın fıatları dığer 
uru Naım Comcrtoğlunun mektedir.• tulerinin \'e siyaset bezirganla- milyarda aldığımız bütçe, bu:ün uzun ııahat \erecektir. Tam za. faktorlcrin de tesıri altında bu· 

.\ıı\at< hap k ;>makamlı rna, ·Kı kantlık. rının her çeşit ır.aksaUarının iki milyarı geçiyor. Bu, sadece manında meclıse \erıldığı \e na mıhazi bir seyir takip el· 
l ra rnaıyet memuru, llayram Başbakan Adnan l\lendl.'re~. fıleti haline getirilmesine, bu labil inkişafa, milli gelirin artı· komisyonda paıartcsı gıinu mu- mcktedir. 
~n Cetinın Başkale kaym:ı· iyılıkJrri hl'r zaman için iyi kalb ml'mlckclln asla tahammulü şına dayanan hir tezayüttür. zakeresıne başlanacağı ıçin bu Enflasyon tehlıkesi hc.r gün 

1 •na. Sam un mabet mc- le görüp kabul edenll'r oldu~u yoktur. Mılli gelirimiı bugUn yüzde kırk sene bıitç-enin komıı:)ondan za· biraı daha belırli bir hale gel· 
4~ Keınaı Doğanın Kant;al gibi mutlaka kıskananlar da bu- Türk ıınıuml efkarı Malatya· nisbetinde artmış bulunmakta· manında çıkacağı \e meelıs mektcdir. 
e• akamlığına, Gıresun mai. lunduğunu "kaydettikten sonra, daki hadise üzerinde dikkatle <lır. iki milyar yüz nıılonluk hiit umumi heyetınde rahatça konu· -----------
~~llıcnıuru Muammer Durakın ·Bunlar sadece parfimitl ve ikti- durmaktadır. Bu hadise, dıni C:t>nıizin altı yüz kırk milyonu şulacağı, muzakerelerın bir kaç (Hayat Bilgisi) nde orak 
~ ka)makamlığına, Ankara darımızı kıskanmakla kalsalar tiırlü maksatlara alet etmek İS· sermaye yatırımına sarfl.'clilecck gıine sığdırılmıyacağı umul· 
Ilı lt et nıemuru Ali İh an Ek· hir şey clcğıl, fakııt yurdda mev- tiyenlerin, .lu.tta toplu halde ça. tir. Umıımi yek\ınıın üctc biri;,e maktadır. çekiç resmi görülmedi 
ı. . • tıo !unun Ş, Karaaııa,. ka-..·. 1 k yaklaşan bu miktar. yarınki Halk Partisi iktidarının son "'<,.a b " ,, cut siyasi eıvniyeti, hak ve hUr- ışma ararınrla olduklarını gö~· memleket ikbalini temin ede· Tiirkiyc ajansına atcen neşret-

ru llllı ına, İç 1 maıyet me- riyet .emniyetini, bültin iyilikleri wrmi ir. Orduyu siyasete k41. cck paralarclır. Şanlı ordumuzun Maliye Bakanı olan lsmail Rfiıi· miş hultındu~umuz bir Ankara 
~e Alehmet Erdemın Konya- kalkındırmak hareketlerini, bir rıştırmak nasıl ağır bir suçsa, malzeme vesalr masrafları, dün. tü Aksal bugünku makalesinde haberinde Hayat Bilgi i drrgi

ııı ı ka)makıımlı ınıı, Mani- krlıme ile sizlerin refah ve san- din gıbi ul\'i bir mefhumu istıs- yanın sulhsever milleUeri ile be bülçc~i tenkıd etmekte, Demok· sinde orak çrkiç re5imlrrlne rıı l 
• et m muru RuştU G.ın· dctinizl kıskanmaktadırlar ki, mara kalkışmak, Ulrlil maksat raber hareket aımimiz.in bir ne- rat Parti iktidarının takıp elli- landı,l\ı bclirtılmişti. Bu mcsrle 

aerıtn Boz.do an koymakam· asıl hazin olan bu cihettir• de- ve menfaatlerin, siyaset ihtiras- ticesl olarak büyük ~o tumuz ve ği gUnltik ikfüadi 'c mali poh- üzerinde hassasıyrtle duran :'.\tıl-
trg ~ stanbul maı) et memuru miş \'e şbyle devam etmiştir: !arının fılcti ve oyuncağı haline mlıttcCiklmiz Amerıkan mılleti· tikanın şımdiden zararlarını 'er- 1i Eğıtim Bakanlı~ı tahkikatını 
~ llıakŞadı Gokdenwn Yal.\•aç •- Aranııda hiç şüphesiz bi- getirmek te o derecelerde ağır nin \'e hükünıetinın ele yardımı diğıni belirterek ezcıimle şöyle bitirmiş bulunmaktadır, 
'1 :ıtııruamıı ına, İımı: maı~:.ct zim partimizden olmayan, karşı bir suç sayılmak icabedcr. aye~lnde bu sene bir milyar ye- demektedir: DUn bir arkadaşımıza bevanat-

n Mehmet Zektıı Gumuş- partiye mensup bulunan ı;evgıli Ru müna cbetlc bir takım aşı- dl yuı milJ on lirayı bulacaktır. •- Şimdiye kadar hiç hır za. t:ı bulunan l\lılli E~itim Bakanı 
~nb Baykan kaymakamlığına, 'atnndaşlarımıı da me\·cuttur. rı siya t tahriklere de işaret et· Şanlı ordumuıun Türk hudutıa- n.an muhar olmadığımıı geniş Te\'fik İleri demistir ki: 
~ f %1 rnaı~et memuru Milnır Bu vatandaşlanmızı hürmetle sc- mek }erinde olur. Mevcut ka- rının emniyetini muhafaıa için yardımlara rağmen basiretsiz •- ilkokul çocukları için ya-

1lla neyın Hadım kaymakam- 1iımlarım. Millet huıurunda he- nunlara, meşru olarak kurul· durmadan kuvvetlenmesi lazım· bir dış ticaret polllıkasının mü· vınlanmak!Jı olan Hayat Bılgisi 
l{' Gazıanlep maiyet memu- sap \'erdiğimiı zaman, kendile- muş nizama karşı istlh!afkar bir rlır. Rfililn rakamların ne dere· \'ellidi olan ticaret ve tediye mu. dergisinde orak çrkiç rr mi bu-

~~al Kalend rin Yatağan rinl biraı fizccek hııriı sözler \'aıi)et almak ve umr takınmak ceye kadar saadet \'<'. ferahlık vazrnemiz.deki açıklar hemen Junduğu yolundaki haber fiıeri
tt r::~ •nılığına, , Trabzon maı- sarfetmck mecburiyeti hasıl o- kim enin hakkı Ye haddi olma. \'Crici olduğunu !lira! etmemek hemen bütün altın döviı ihti. ne yapılan incelcmedr bliylc bir 
~ 11 l\ınuru. Ncdım Kalıpçıoğlu· lursa, bunu hakikatlerin açıkça nıak Hızım gelir. Evvela türtu lmkAnsızdır. yatlarımızı eritmiştir. şr~ in mevcut olmadığı tesbit 
lltıa alecık knymakamlıl(ına, ifadesi lüzumuna ba,!tışlasınlnr. tahriklerle :r:cmini hazırlayıp, Yarından sonra Bliyük Millri I Diğer tar:ırtan, p:ıra, kredi ve 
~~aerılllalyct memuru Mustafa Bunu kendilerinden bilhassa ri- sonradan komitecilik usulleriyle leclisinde bütçe müzakereleri- fiat politika~ında tutulan yol, olunmuştur.• 
~lığ n Gilndoğmus kayma. ca ederim. Esasen hu sözlrrim yer yer ayaklannııılıır tf"mlnl ne başlanıyor. Bu, Uç ay UteC'ek istihsal mali)·cllcrinıiı Uzr.rinde Diğer taraftan dergi sahibi lh
~~U tna, Zon uldak maiyet muayyen bir partiye cıeı:it, muay ~,.v<lası, akıllıırında yer alanla- bliyOk, uzun ve şUmu1lil bir gen ır.enfi tesirler yapmış ve ihracat barı yapanları mahkrme}e \'er-
~n:ı:: Sadi Karagozün Kas yen bir zihniyete, bu zihniyetin rın feşebblise geçmek ~Ö)lr dur- sorudur. Altın stokları, dış ti- lmk~nlarımızı güc:lcştirmiştir. ml'k üzere araştırmaktadır. 
~U anııı~ına, izmır mai;>et alemdarlığını yapanlara, de,·ir- ~un ta~avvıırlarının f'n küçük tc- rarct, enfliisyonculuk \'e daha ~ 

t ~ Dündar Knra~rın Şu- !erini yaşamı~ ve kapamış olıın- zahür g6~terrnr 1 halind(' dahi, ne kadar meseleler \arsa. \'eya- Anayasanın yaşayan dı"le çevrı"lmesı' 
et aYnıakamlıJlına, Durdur !ara aittir.• bUyfik hir hüsnınla karşılaşarak- hut meseleler bulunduğunu :r:an. 
~n ınemuru En~er Kaı...1n· Başbakan bundan sonra, bu !arını ehcmmi)ctle belirtmek ye. nedlyoı larsa bunların hepsi ko· 

1 '!{ Kemıılpa~ kaymakam- kıskançlığın tezahfir eden şrkil- rinde olur. Hudutsuı hUrn,>ct mlS}onlarda ''e Meclis umumi 
t< l{ BrS ıııat.)et memuru Fık· lrri üzerinde durmu:ı ,.0 demiş- kabili tasavvur değıldır. Demok· heyetinde millet huzurunda mu 
~°takın Azda\ay kaymakam. tir ki: ralık bir nııanıın ana şaıılın tıallfluimltle karşı karşıya konu 
ıb tötaha maıy t m~muru •- nıı memlelrolle zutnm \•ar hlırri~cUerın hudutlanma ında şulacaktır. Bu uzun gensoru de\' 
• ~ nalın Pcr\•arı kayma- dır, dcni)or, siyası emniyetten dcmokratık prensiplere ,.0 ölçO. r nft h me la k en muvaf-

na, Aydın maıyet me· Jere rııı~ct oıunrnau teşkıl eder. fak! ~tll bir lmtiha?ı \'er!"iye, 
~" <her Öımenın Şemdınlı e er yoktur, dl'nlyor. BugUn bu- (Bürri)cti, )ok etmek hürrıyctı en hUr .ve en teferrüatlı hır ~e· 
,.:-':ııa.1taın1ığınıı, E ki "hır ma· rada binlerce \'ntandaşımın göı- ni) tanımamak prensibi mcmlc· kılde ıCıkir t~rtışması yapmıya 
"4\ı ll:ıt!fnuru Kadir Öz Urkıin !erinin .içine bakıırak, kalblerini- ketimııde hAkimdır A~ırı ve hazını. Hal böyle iken muhale· 
l /ı tı ka)'mnkamlı ına, Muğ- 1.e \'e \'icdanlarınııa fomeı!c çıı- sol cereyanlara kar~ı 'c a&ırı ge !et bu ün bir sUrü. suaıı.e.r~e .v~ 
\ Yet ın K P lışarak konusuyor \'I! sözlerimin ı·ı· ıı· k un urlarının muteadd'ıt ha· ı:rnsorulerla mllletın dıkk. atını Aı emu~ azım aınu- hakikatle mutabakat dererl'sini U b t ı ı m b t 

az ırt kaymakamlığına, ölçerek ellnlemekte olan sizler- rekellcrıne kar;ıı cemiyetimızi m s c ş c . en ~yırıp ır a· 
ıtı nıaı.>et memuru Ahmet ve Iıürriyetlerımızt müdafaa için ~ım ın~sne~sız lcldıalara :ckmc.k 

• •, .. ılın Erhan kaymakamlı· elen bUUin samimiyetimle soru- ıstemekll'dtr Apaçık he-ap \ e 
. ., yorum. Bu ml'mlckcttc rnliim na ıl kanun çıkarmak sut tiyle .. · . , · : 

.. ..Jtop maiyet memuru Mc. ledbı'rl r 1 h" . ti . ren bir hukumetle sı~ast emnı-
~ ., ıını \'ar mıdır, siyasi emniyet yok c a ınmıssa, urrıye erı- t kt f't h ı ~ • 

4 ezerln l\!ucur kayma· mudur? Bu hususta l'n küçük miıin m!idafaası ve hürriyetle· r y~ ~~· tı ~e ~~ ~~aca ;::Jlr 
tı ~~~~~:a~~'!a~age~o~~ Upheniz mevcut mudur1• rimizI )ok etmek .hürriyetini ta. ~~ıncl:lils:~ l~d::ıaro t~;:ri~~;. 
::ıar kaymakam• ı~ına, Kay- Bınleree \•atandaşın bu sualle- ~~:;~~şmpren ıb~nl~ dayanarakk·, ka\ı:a yapmak, dikkati müsbet 
"•a.ıy rl hep bir a~ızdan •Hayır• di\'c- . an amu ıne yarıyaca sahadan kav"a"a aksettirmek 

~ b et memuru Emin Şen- ne\'Jden k"t" tah 'ki · f 'k' " ' ' <ı~ h' l'<'k C<'Vaplnndırması üzuine Baş .. 0 u rı crın, ı ·ır ı:lizleri memleketin parlak i~tik 
rta a ıye knj makamlıJ;ına, bakan söılerinc ~öyle dc\•am et- \'e soı hürriyeti siperine sığına- halinden başka taraflara çek· 
lı:ı lllaıyet memuru Hü e· miştir: rak ?u ~enılt..kette yürülUlebi- mektlr. Bu bir kıskançlıktan bas 

~ 'tlı.. ka~~n ~::!e~a~~~:~ıı~~: •- Haklısınız, bu memlekette leceğıne ınanma_k bir hata olur.> ka bir şey değildir. lemleket, 
n zulilm mevcut olmadıj!ını, her İktıs:ıdı durum saldide ve fersude ihtirasların • • f n t: raj 7J kaymakam· Başbakan Adna 'Je d • " st b türlil emniyetin tam bir cckilde n •• n eres kurbanı olamaz. F.~er bu gibi ı ·.. an ul maiyet memu· " bundan sonr rn mı k t· iktl •ı...' <ıait T mt'vcut bulundoğunu bin delille • a e e e ın • söı.lerlc mıllet! aldatacaklannı •-.. ... 1 anaeanın Posof kay. sadı ,. m ıı d ı ... , ishal mümkUndUr. nu gibi iddia- . e a . urumuna temasa sanıyorlarsa, c:ok kısa bir 1aman 

ı "ıı ~I hına, Hatay mniyct me- lar kendi elMc kurduğLı dr.\'let yenı. bUltenın enflasyoncu bir da hiisrıına u~rayaraklardır.• 
tı ı.. P met Ali Ulusalın Ak· ' mıılıı t t 'lff 11av- 1 'e hükıimetine baıııı olan millr.- ye arzc tıb , altın stoku· •t rnı~k:ımlığına, stanbul l'i nu t''k -' 'ğ' • Umizin hunlinkii mad"'I \'e m~- n u eııuı ı, adeta mah\•olmak ~· . 111t>nıuru Dabilr Ünsalın " " vazi 1· ı· · "•t k nevi asayişine birer hühtnn, bi· ye ıne se ındıği hakkındı bu 

"ıı . a• makamlığınıı, Çanak. rrr iftiradır, Mes'ut bir insan sı- günkli iktisadi niıamı kötüle-
ı ı et memuru Mustafa !atıyle, sizlrrin namınız~ lııı lıüh- mek lsliycn propagandaları ba· 
.~ s hanoıli kavmakamlı· " h' 

500 polis şehri 
Taradı ıı.cı . tan ve iftiraların kat'iyyen varit ıs me\'zuu etmiş ve sözlerine 

\ ır ı e nıaıyet memuru Ce· olmadığını, zulüm ve emniyetsiz- şöyle de\'am etmiştir: İstanbul Emniyet müdürlüğü. 

(Başı 1 L'lclde) 
istiyenlerdir. 

Fakat gerek teklif sahipleri, 
gerek Anayasa komisyonunun 
eksorl;> eti, her medeni millette 
olduğu gıbi her hangi tıır ka· 
nunu yaıarken onu mılletin ya
şıyan dili ile kaleme almak pren 
siblnl tercih etmiştir. Bu suret
le uydurma Ana~ııı.a dıli kalk· 

tıklan sonra geriye değil, ileri· 
~e doğru gıdılecektir. 

Bü) ük Mıllet MechJi Anaya. 
sayı kabul ettiğı lakd rde mem
leketteki dıl \e lıklr aniır§isl 

ortaôan kalkacak \e bir daha 
Turk diline idari 'e &IYası >ol· 
!arla müdahale etmek hıç kım· 
senin hatırına gel mı) ecektır • 

YILBAŞINDA 

100.00 
GARANTİ 

Eisenhower, Wake adasında 
bir toplantı ferli, leyecek 

4 1-lU •n Mutki kaymakamlı· lık gıbi ~eylerin başka devirlere cı- SizJerc şunu kat'I surette nün diın teşkil ettiği arama ta· 
t 'c'eu1~h'a maiyet memuru nıt hikayeler olduğunu, milleti- ifade edeyim ki, ne malt siste- rama ekipleri cehri bactan başa Başkana karşı, komünist çetecilerinin bir 
1Q ırın Çatak ka~·m:ıkam- ' · 'kUs '" '" 
.. , "il d n taylnle~ı karar- mıze \e umumt cikiırımııa bir mımkı~, Unke b1

• • adi durumumuz dolaşarak büyük bir arama faali suikast tecebbüsüne haz1rfandıklar1 
'' kere daha haykırmak isti)orum. en ·uç ır tehlikc:ve maruz yetinde bulunmuşlardır. 500 ka r 
~ · Zulllm 'lie ı;iyast emniyetsizlik değildır. Ruglin iktisadi gell::me dar polisin iştirak ettiği bu ara- bildiriliyor 

1 diye b"t • k"k vardır, fıtne tıkacnktır, diyenle- yolunbd:ı ilk imkanlan elde et· mnda Rcyoğlu barları, saz ,.e An..roıu Alan" 
U çesı tet ı ri bu iddıalarını 1·spata davet mis ulunuyoruz. Bundan son· kokle"l salonları bactan başa ta H ı 

k. il 1 J .,, r ena Kruvazlir(J, 6 - Gene- desteklenen komünist teeavüzle-
d'I' ettik. Esasen iddia~·ı isbat ken- ra ·ı er emcmiz bu imkinıar rnnmıştır. Neticede 40 bıçak, 4 

~.1 e ı ıyor " · d d h r&l F.isenhow<'ri Ha\aı adalıınna rını önleme meuuı.: uıerınde bir , • e•· dılcrine dıişli)or. o "'Ünkü mü- sayesın c a a da hızlanacak· tabanca yakalanmış ve bunları • ı..ııre n ı 0 Tük ttl · götiirmcktc olan Helcııa Kruva· konferans aktedecektır. ,. "' a mt keıml yonu dün zakerelerin huHisasını gazeteler- tır. ·e nız dedikleri altın taşıyanlar hakkında gerekli tak! " il 
"oa k 1 1 kl h'kA · zor , saatıcı 27 mille voluna de· Syngman Rhce'nin tr.kllfl 'enl' . an ı ında toplanarak de görmllşsün!iıdıir. Tam olarak s o arı ı .. yesıne gelince l!l3D bata geçilmiştir. Hunlardan bas- ' 

,.,,.ı !1 biltçe taslağını tetkike okumanızı isterdim. Ttı kı, iki de- senesinde bu memlekıtlte blitün ka 5 rande\'U evi basılmış, yaka- vam etmrktedir. Geminin takip Seoııl 6 (AP.) - Güney Kore 

~ 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Unif ormah devlet 
En evvel ana 
Hedef! 

eisleri gitgide 

L i R A 

BANKASI = 

T 'PTERIX 

Marmarada Donanma Su Ustü Top 
Ahslan Ha k nda , 

Donanma Komutanlığmdan : 
1 - Donanma gemilerinin su U tü top at 

ile 13 Aralık Hl52 tarıhler. ara ında 
ğıda hudutları b"llrtılen h da ~ c •ır 

2 - Atışlar gündCııleri saat 01 00 ıle 16 30 \ e geceleri 19 00 
ile 24 00 ara ında )iP la ııktır. 

3 - Aşağıda bclırtılen arz v t 1 daireleri ile hı.ıdutlandırıl· 
mış bulunan atış saha ı il 1 rın de\ mı m d1etmce ve 
belirli saatler dahılınde trhllkelı oulu duğundan denıı 
vesaıtlnln mezkQr sahadan gcçmemclerı. (18925} 

ATIS SAHASI: 
... •t 1 k · 1 1 ctti.l!i yola rfoıtru clddl'tll hlr "D· Cumhurbaşkanı ,Syngman Rhee oıı r. Bu sene~ı butı:e 54 \lr, iki zihniyetin ne suretle •·ar- a tın stn ıı yırın altı tondan ihn· lanan kndın ar muayeneye sev· ., '" "' 

C Olar k ' t · ll 1 b b k dil · 1 · · 1 1 h k ırı:~nın ı:elnıektf" nldu~u bilin· bugiin r:iscnhowerın Koreyi :ti·. t.. @t~.. a te b l dilmi tir. pıştığını görınüş olasınız. Dütiln re tı, arrı e cra er dı:; ticaret r ınış, ev erı ı;ı eten er a · 
~ " s d f h lfı k d klb ı t E · mrklc hcraher gemiye tesir et- yarell sırasıııda ieneralle yaptı-

A = 40" 48' 00" ile 
T = 28" 32' 45" Uc 

A = 40• 37' 00" + 
T c=: 28° 03' 00" + 

• ıı,.b"tienl'ye r.nıaran yuı:de ou Jukayellerin verdin! neilce, clıır u. l a t yapılamaıfı . • HU. ın a ta at açı mış ır. ,mnı· d 
• ~ d b h . l Ud" u d d" k' mlvecc"i n·ıntınlft bf"rab"r "a)I l'lı gorü•mclere air bazı a"ıkla-n e bir dil~UklUk var- nıhayet Halk Partisinin malları- vük m::ı ruııııyel er neticesinde yel m ur e un ı;ece ·ı ge· · "'· · n ' · ·' .s· ıs • ~ 
ı.1Q na \e bu mallara clkonması ih- biiUin bir memleketin iktisadi niş harekete katılmış ve mey- makta olıın ydmunın \'e dal~alı malarda bulunmuştur. Sjngman 
11 .ı d k · k d denizin bi k o d h d Rhec, kA!ı mıktarda sllfth 'e '4lk" timal ve imkanına varmı:ftır. zu- efalet i,çeri~inde silriiklenmc~i ana cı an netıce ar~ısın a: r aç i: n il a evam 

oy·· d k k 1 l t b ) d h ı · ednnrt.ı· bildlr'I kt d" terhizat temın edlldı"I takdir-un e aça eşva itim ,.c siyasi emniyetsızlik ,.0 pahacına on arın da iradesinin - s an u u a a yen yenı " ,; ı mc · e ır. ' e 
· t b ı d · t" B de, .ıiinry Koreli a kerlerln ile· bunun tek delili bundan ıbaret- dışında bir mıktar altın top- anımıya aş ıyorum, cmış ır. u fena havn şartlnnna ra~-

~ tutuldu b ri hatlarda Bırlcşmış Mılletler 
~· .. el ı.. tir. Şurasını c'!crhal ve açık ola- landı ve 1945 le u mıktar iki - men. General EicPnhower, gilnün askerlrrinın ~erini alabllecekle· 

.. }' .... l rak ifade edeyım ki, de\·Jct Halk tilı on dört tona kadarç-ıktı. 946 Cumhurbaşkanının tüyOk bir kısmını ~emini ızrmı 
r .,a oltak 18 numara- k rini Eıscnhowere b lldı'rmı·~tır. 
at Partisinin bır tek Jırasına tenez- cncsı sonunda, mevcut altın ve ~planının odasınd:ı, ,.almnakla , 
k Uracılık yapan Cema- ~ • Kuzey Kore honıh:ılnndJ 

ba~ açak: e \a bulundurdu- zul etmez. nızım hukuk anlayı- do\·iıın kıymeti )*'di yuz otuz D k k'kl . ı:rcirmcktedir. Seoul 6 ( \ .PJ _ Okınawa a 
b r alınarak ~ apılan ara- 111mız, medeni anla) ı ımız buna dört mı iyon lirayı buluyordu. ün Ü f et 1 en \'ııpılan tahminll're ı.:6re, H"· dncındaki ijc)erinden hareket e· 

lı ıbr ba,uı içinde cenrbi ;>er \ermez. Fakat bu mallar Bunun bes yOı yırmi dort milyo- ltna kru\•nzörü çarşamba akşamı den 14 Amerikan üstün uçanka-
~ le adet por erkek gom eğer kanunlara aykırı olarak mıl- nunu yine bizzat kendileri erit· (Ra51 1 inrlıle) Honoluluda olaraktır. Genrral lesi dlln gece kuzey Korede 

~ta~adın ıç çamaşırı , e 10 let hazinesınden gasbedılmi5 mal tiler. 1{)50 senesinin mayıs ayı lın bu çürük \'e yılolmaıta baş- Ei«,.nhnver burada iki \'<'ya Uç Woncan höl .... ecinde ikmal depo 
a •at· e d 1 larsn \C bunun vak'a, Mdıse ve sonunda, biıiın elimize grçen lıyıın ıwler hakkındaki sözlerini ırOn kaldıktan ı;nnra beraberinde Jarı , e asker toplulukları !l;;erl· 

ı ela ' \in e yapı an ara- \e-ıka ı'le lsbatı knbı"I•e bu mal- ıkl y0' on mı·ı.,onluk bı'r kıy. d kk t1 d' 1 · · t' de ~ltı v altı adrt kadın it ça· - ' " ' 1 • ·a .e ın emıı ve maıye ın • k! ze\'atla birlikte uçakla Nev- ne l 10 ton bomba atmı.,lardır. 
ela e orta ı Fchmınin dult- ların giısıpların elinde kalmasını metti. Altın ve doviı ml'vıuun- kilere dönerek: "Qrka dönect"ktir. 5. el Amerıkan Ha\a gücO 
~ tl da 4 adet erkek gömle- tcc\•ize de imk~n ypktur. dn konuşurken bu hakikatleri ,,_ Rakınız ne diyorlar?• diye .Kore ~,. •ahalfnde Genl'rale re bugiln Kore harh nde düşmanın 
• ıı .... ,~ıt ad t kadın "amaeırı Mağs ıp nıal, bana kalırsa, ne· giizönlinde bulundurarak konuş. sormıı•tur. f k t e.n bilvtlk ha\a taarruzunun pUs 

··•.. > v 1 · · G f ki · w a ·ıı Prlen mü~terl'k kurmnv 
S \e tahkıknta bn~lan- rede olursa olsun lstirclnt edil· ma arı Hızım gelır. ra ı erı Cumhurbaşkanı donilşte, tari· ba~kıınları h,.veti re! 1 General kürtlildiı~ünü açıkl mı~tır. 

mek Jfızım geltr. Onlara dU~en, 1950 \'eya l!l51 elen itibaren de. t.I A} nalı Kavak kasrına uğramış nmar Braıllr.•ı: Gııam ad:-cınıı ge :':ehrıı Kore mesrltsinıle dun, a 
P, bizim :>aracıklarımııı iJ]mak isti. tllt baştan itibaren çiı9inler t d'l • 1 b k 11 karar ızlık !rinde dı'• or 
ıyango bugün ve res ore e ı mış o an u a· nce ucakla Amerikayı gitmiş > • 

yarlar. di) e fcJJ at etmekten ise, 1950 de bizim elimize ~eçen iki s:r hakl<tnda Sara.vlar Müdürün- tir Fombay 6 (A A.) _ Y\ıı bin 
o malların kendi öz mallan ol· ~·ilı on milyon Ti.irk lirası, bu den iıahat almıştı~. kişiyi tecavüz eden bir kalabaJık 
duğunu ispattır. Her tek kuruş memlekete feyiı \'ermek üzere Wtıkf" adasında hlr konferanıı önünde knnuşan Hindis ım Baş 
gibi her milyon da o ııo•un giren tnl.törler bedelinin yarı· Emırnl Patrlk'lnln :riyaretl toplanarak bakaı Nchru, Kore hakh'ı:lda 
kendılerıne aıt olacaktır.• sına .tbhi tekabUI etmez. Blı bu İstanbul, 6 (A.A) - Ermeni Helena knıvazbrU 6 (AA.) - Hint teklifinin 50 ,,.,, et Rus,·a , e 

:Malatya ·ulkastı m,.r.ıleketl madde bakımından °Qtrık'ı Karakin Hac;aduryan bu- General Eisenhollcr, Wake Cin !"rafından reddı:dılm~sı Q 
Ba§bakan Ad~an Menderes p.•:-tl ~ına kadar bolluk içinde tün saat 18 ::o da Vali konıı~nıı al'la;ındıı. veni idarenın mühim z11rıne. dlin' nın h ı~ün bir kı· 

bundan sonra vıcdan hürrıyeU 1 t '.ıundur. caf:ı~. İlh::ıllit 'e ihra· gclrı ek ~umhurba~kınını ziya ı •c:hehetleri ile Knrc harbi ve U· ı r•r ırlılt k~r•ısında bulunduğu. 
mevzu una geçml§ ve ~oy le d • ca, ımız bır mılyardan bugün ilç ı ret ctmlştır. zakdoğuda So\') etler tarafından nu söylemiştir. 

İ lô ve111 izdeki 

hail~-·"'· 

h 11111 

-



ı,i; l\ :ı MOllEl, I o ıon 
ıcı Kiş i TA.,.IR 

Fi \ rı 6.800 t.ı R 

AL'IAN TEKNİGİNİN HARİKASI ...., 

VOL WAGEN 
HALK ARABALARI 

E'l~Al. JZdir Çiiukü : 

Jf. SAGLAM ve KUVVETLiDiR. Hor y erde ve en arızalı yollarrfıı bile 

dalma öndodıır. 

1t: UCUZDUR 

• EKONOMiK TIR. Kılomctrfl batına yalnız 4 kurııtluk benzin 

eart eder. 

* SÜRATLIDIR. Tam yuklc 7!> f GO kılomatre yapnr. 

• TEKNİK EVSAFI ÜSTÜNDÜR. Zira aynı sınıttokl OtobUslcrın 

Motoru iki zıımanlı ve iki s;lllndlrlidir. Halbuki VOLKSVVAGEN ' ln 

motoru dort zamanlı ve dort silındirlidır. Oort ileri bir geri 

1 •lteslidir. Tekerleği s . oo • ı G. 

• PRATiKTiR. Z ira her ••e elverı,lidır. kullan••• kolay ve Ustun 

manevra kabıhycll sayesınde en dar eokaklarda bile donUş 

yapabilir. 

eu EMSAl.SIZ HAl.K OTOBUSl.ERINI GÖRMEDEN 

OTOBUS Al.MAYA KARAR VERMEYiNiZ 

TÜRKIVC U M UMi A C1"NTC31 1 

ÇI TCILER TIC T T. ş. 

Conkurtoron { Enbulons) 

iki sedyesi, hostobokıcı k oltuğu ve 

ceza do1opları vardır 

Fiatı 9000 lira 

Kopalı Karoseri li Kamyonet 

( Transp orter) 

7 50 ki lo taşır 6000 liradır . 

SfHHAT v KUVVET 

fS'TAN~UL ı "chb. cım~ :-ıy111 ·~:S. ı 
" y 1 'i l~·-lcY J 

' 
----------------------------------------------------------------~·--------~~-------------------·------_,, ______ _.. ______________ _ 

DERi IMAL.ATHANELERiNf N 
NAZARI DiKKATiNE 

Kullanılmasını· H O OV E R 

mağazalarında veya : e vin ı z· 

de gosterebılırız 
TAKSiTLE 

Sokaktan ""c\:'inızc t aşıdığııııt 
toz \ e toprak halılarınızın 
en derin d yaf ına kadar mi· 
fuz ederek, çabuk yıpran· 
nıasına .scbcbı yet \'Crır. Ha 
lılarınm korumak 1; c tcrııı.ı: 
tutma k ıçın muhakkak .su· 
r,.ttc " ÜO\ ucu tertıba tl ı bır 
Elektrik Supurgcsınc .. ı lı t ı· 1 

~aç ' ard ır.• 

ELE~TRIKLI 
sr PORGELERf 

"1 Modern LAK'e 

% Kı~ılık 

YATAK ODASI 
Eh,en fı)atla 

SATILIKTIR 
Miluracaal: Taksim, Cum. 
hum et Cad. Dağ Apt. ~ -,_ 

1 1 O TAKSiTTE 
ElEcnws·ı· .\lt ALMA~ 

Elektrik ~urııırgrlerl 

HARAÇÇI 
~ARD.EŞLER ..Ltd. 

h fkltıl r~fütc ı "\o 24!'i/49 :,====
iyi Ekmek için 
İlk ve en ınilhlm fart 

Fenni Mayadır. 
-~ 

Z AY 1 
fş Bank:ı.ı Galata şubeslnılen 

almış olduğum 12191 Xo. hı ht" 
abı cAri derterınıl. Tıcarct O 
dasına ka} ıtlı bulunduğum 44204 
No. lu ıcıl kartımı H' ışçi sı"or
talarına \ermiş oldugum odun 
trscllum makbuzlarını a~ ııi za· 
manda hu ıısi cep deftcrıınl za· 
~ i cttım. Hepsinin yenisini ala
rağınıdan e kisinin htikrnil yok 
tur. 
Kasııııp:ış :ı hkrle rııılcle~I :\o. 
41 oclıın dcııosu sohihi Jlii !!) iıı 
Ga rıan. 

,,. Sa ·ın noktnıla r;ı ., 

Za) ıflanıak için 

in kref an Drajeleri 

Döver ......... . Supürür .. . . . . Temizler ...• \lman~adan ;elmişlir. Fı:ı· 
il 160 kuruştur. Litcratur 
'r nıı!T'ıme .::ondrrılır. 

Toı:ııe" Selr ş yer i Mlı TAŞ Eski Yolcu Sıılo"u k el'$•111 215 - Telefon : 44998 

R y 
ir 

\'a•ar. ılanC'ılık 'e r~ktamcıhk bakımından tok muhim bir 
l<'~eht'll~f' l:•rmış bulunurnr. 

Ru tc cbbu tasnıf edılmis kı a ilAn şcklının ihdasıdır. 

Dun) anın her tarafında gazetelerde nr~redılcn bu ilanlar 
hem ~ok ra bet ~ormekte ve hem de \erenler için tok fay. 
i.ılı olm::ktadır. 

la n ıf rılılınış kı«a ılıınlarımız hcrgun ı::azetrmızin muay
ı t-n bır Hrını1e ~ıkac:.ık; mesleklere, fa alı) et sahasına yahut 
ışc ı:orc ta nıf cdılmıs olac&ıktır. 

Bu ılanların şcklı 'c ucrell ~cıyledw 
10 kelıme) c kadar bır ay muddctle ncşı edilecek olan 

ılAnhırın a\ lıı:ı :!O lıra. 

Gun a~ırı \ e~ a 15 gun ne~rPdılcceklerın aj !ık Urretı 12 5 
1 ra 

Haftada ıkı gıın nefrediknlerın a}lı~ı tep 8 lııadır. 
On kclıme~ı i:Cçen ıHınlarda her hı.la krlıme ıçın ı;undc 

~ ı kurus alınır. 

O llY v IEFRUSATA 
alt ihtiya,IAnnızı yerine 

iletirmeden ev\'el 

TACETTiN 
.. 

GURTAN 
Be) oğfu Mağazasına uğrayınıt. \ 

Asmalı :\lesclt 3 5 Telefon: 45779 

r~~·Memur Aranıyor 
Bir Anonim Şırkelin 1stanbul 1\Jcrkrz.ındc ('alıştırılmak 

lızerc ıki \C daha zıyadc yabancı lısanlal'la muhabcrat ıc· 
rasına 'ukufu olan bir memurla almanra) a tam 'akıf (Sta. 
no, naktılo) bıı· ba) an Sckrclel'c ıhtıyaç 'ardır. 

Talıplcr n \C ık.ıiık bır fotoğıar. bon cnı cuıetle"ı 
ılc bırlıkte hal tcrcumc ınl, tabsıl de eccsını. ı tcdıl:ı a) lık 
ut·retını bıldırcn hır mektupla \POST.\ KL'.Tt.:SU 149lS 
G.\ L ~'!'.\ ) adre ıne nıuracaatlan rıca olunur. 

MUHASiPLERiN NAZARI DiKKATiNE 

Emel Kırtasiye lmalôt ve 1 halnt Evi 
lhtıyacınıı olan 

Defter " büro Je\aıımatını mü•a t fiatlarlıı calışa a ..... 
zctmı tır Telefon Şırketı karşısında Tahtakatr Cedıt Han 
N<lı 32. 

SIGI v KOYUN 

ETiNDEN YAPILMIŞ OLAN 
TOKAT ÇOBAN SUCUGU 

Yaktı)le İstanbul Sara)larında da çok makbule ;:eçıyordu. 
Rugun ısc )ep)cnı SIHHİ USULLERLE bu\uk ıtma \e etlerın 
sınırlerı a) ıklandıktan sonra barsatja drğıl trmız bezden ) a· 

pılnuş tulumlara dolduıı.ılma1 tadır 
TOPT.\~ S \TIŞ YERi: lstan bu! Bcılıkpaz ı Tasçı: r No. ıo. 

Telefon: :!7862. 

Eski Muharipler Birliğ i 

E YA PfYANGOSU 
Bu bıılı •e dahıl lbelerirnızden dııl \e Hl mlrre ~ardım 

mak ııclı ıle )apılan pı~angodan bır tanr de lutfrn'~cn de al 
Bıletler: Osman <iilzcl ::'ılağaza~ı. Bırlık merk!'Zındc \C 

Pı) anı:: o ba} ıleı inde. 

1stanbulda SuUı.lcedc Karaağaçta tasfiye halinde btıl~ 
nan SARK DERİ Şirketının fabrıkalarındakl makıneJrr S 
tılıktır. Bu hususta ızahat almak \c makınelcrı sormck '\· 
tJ~enlerın Galatadıı Fcrmenecılcrdc KOÇ Ticaret Turl\ 
nonım Şırketi l\ludı.lılcl'indcn Bay 1\l uhtcıem Kola) a lll 
racaat ctmclerı ilh olunur. Tel: 44i 62. 

' -uıı .. ,. ı u u .. aur~ ı 

ILVeR LTO. Şİl:U.CITI 
llA .. C t: ı<API • l(UTl. V ""'"f• laTAN8UL. 

·--------------------------------------~ .\ \'l:\ i\IÜŞ'fEllİl, lmi.ltiıt:\ :\ ,\Z.\lll I>İKKı\1 i1'l• 
11 

!;irkct ını iz nıcnıu rların ıl a n Bay ;\lehmel Talat Çelcb111, 1• 
1 l:.!.1D52 tarıhincl cıı ıtibarcn Şırkct ımizle hiç bır iJ;ısi Jı; 
madıgını bılcl i nrız. 

GISLAVED LASTiK DEPOSU 

YAS MENA E SIRKETI 
SAYIN DOKTORLARA --... ~r 

\ uk ek resıılı kunet \e ı~tıha şu ubu 

1 

İl•••••,•11•1t•o11:u•a•blllbıa!ı :~S!lllı1l"iOA•l"iısK;;;:O~R~L:'IE:a!'!il1E'!s:Ell-~ 
r L E x 1 R v 1 v Q J E N n.. sa31dı yaıı islerini fiilen idare eden mes'uJ mudur: 
r l\ICLtH \ 'EMrn 1 

p 1 aca:11a arzed lmıctır 1 C\'A l .\f') Gazeltcıllk te lltathaacılık T. A. s. - tsıanbıl 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.:._ V ı\ T !< '" M A 1' R \ \ ~ t _/ 

iYi vr KUSURSUZ' DİKİŞ .... şnc- VE 'ZARiF GiYiNMENiN 
iLK SARTIDIR BU DA A N C A K 

El VE AYAK 

l\Iİ-XER.\71\ 
DlKIŞ VE NAKIŞ- MAK!NtLCR111.t 

TU'1</YE . MUNH.&Sı• ı lrHAtArçıs ı 

MEHMET KAVALA 
0.ll.UA.. 1ı\IUll BAN •• Tel : 4M4t 
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GAZET'E İLE BE1lA11EP 'PARA ·SIZ VE 1l i .L. İ ·'R 

EZELi GA o ~- - -

\ 

B ugun %8 )ll ında olan Tru· 
man C'a ııotc 9-17 de) a7dığı 

~ na ka ~e ter, Ua ka Oda· 
lar. romanı a' t' inde ınrş
hur olınu tur. 

0

Gcnç ~a~ına 
tagmcn romanları 'e hiı. a. 
~elcri gerrk kendi memlekc 
li olan Anıerikada, grreı. 
Anııpa mrmltketlerinde t ol> 
takdır e<tilınrktc«tir. Garbo 

hakkı ndaki bu kısa samı, ı:e-
tenıl'rde uYogul'• 
ında n<'şr<'dilmi ti. 

m~cmu•· 

• 
B ir gün, bir Paıis gazetesinde 

Grcta Garbo'nun resmini 
gördüm. B r transatlantiğin 
iskClesindcn rıhtıma inerken 
çckilmi-ti. Alnına doğru indir 
miş olduğu şapkası, o hem ap 
asdınlık, hem matemli gl'>ı 
duran viizlin üzerine bir giil:;c 
\ermişti. Rcsnun altında ~ÖY· 
le denılbordu: cıİiahi Kadın 
Geldıo. O kadar. İ im filan yok· 
hı. Sadece: vİlfıhi Kadın•. Ne 
kadar doıını. Bu sıfat düns ada 
başka hiç bir kadına bu dere 

Yazan 

cc u~ gun dli mcz. H 
nin, esr:ıı ını mu haf, za C<ieıne· 
dıği; hattil meşhur ,ahsısetle· 
rin aslında kendi halinde kom 
~ularımıza bcıızrdıgini ılan et· 
nrenin morla olduırn su zamandJ 
bıll', on bir yılcfır f:lm ~·P\'ir
mcdigi hald,. Gaı·l>o. rrı ılme1 
bir hayal olarak tcsırini mu· 
hafaza ediyor. 

j.\"için? 

ÇunkU sınemaj a, kendısinden 
ba!ltka. ancak belki Charles 

T ruman Capote 
Chaplın'ın katma"a mU\aHak 
oldugu bır flir ha\·a ı ,ı:etirmı.ş
lır. ı:ugun t<'krar scj redilınce 
l'n e kı fılmlerincle hile beyaz 
perde~ ı aj dııılattıgı gorülüyor. 
~!odası ~rçmiş 'e~ a husün ~ii
liinç gelen sahnelerde dahı, 
Garboııun klfı•ik manada hır 
sanatkfır olduğunu seımck 
ınlimklindilr. Hiç bir lüzumsuz 
göslrrişe yer vermiyen oyunu, 
sanatında ne derece ~amimi ol· 
duğıınu orlııj a koyu) or. 

Güzel olduğu i~in ustf'lik bu 
gıiz<"llik derınlcmr~inc 'e alaka 1 

cekici oldugundan ıma:ıına 
bakmak bır ::ahe erı e~ retme:. 
gibi<lır. O •ıcak renkler. insanı 
hli) üle) en, bLi~ ulu gozlcr, \'C 

u:ı.crlerinc bir peçe ı::ıbi inl'n 
uzun kırpıklcr bakanın hem 
kallıınc. hPnı dımagına hitap e· 
divor. '\ uzundrki o ~akin -::ıb i 
ı::«irlincn ifade, "n ufak bir de
J!işnıe ılc, en nıiiphcm hı5lerı 
ifadeye kadirdir. 

s ebep iki, o Jıc1ldc: Mı.llhiş bir 
~aııat kahıliycti ve ~ahan<' 

lıır guzcllık . .\ma bunlar, c;eue. 
sındc \ araıtığı o azalmak bilme 
~en ~akayı izah::ı kafi mi 
acaba? Ondan daha iı tun 
'.!'.anatkarlar ~ nk değıldir. Ben· 
cP. mesela Dolore del Rıo on· 
dan daha glizcldır. Fakat mc
sclP. burada ~ a zaten, o, kım
~c' le muka~ e c edılenıcz. B " 
tek C:ı ela <;arbo \ardır; \'e İS· 

ter bir rran~ıı ~azclesinclc 
re,mıni, i"trr :'\e\\ ~·ork'ta Ccn· 
tral Park'ta. grup \•akli, kar
lann ortasmda ~ lİl'ıırkcn hız. 
zat k<>ndinl giirelim, bizi bü· 
)'iıler, olduğumuz yrrdc mıhla· 
ıııp kalırız. 

Bıı·, kere de keııdı ini ~ör

meden, mc\ eudı) ctinı his. ettı
~ m hır :ın · olmuştur. O gunu 
h<'p zc\ kir hatırlarım. Bır ar

kadaşımın e\ ıne . uğramıştım 
Bcn gl'lmcden ewel, o ~un 
obledC'Jl so,nra, Garbo ora\ :ı 
ça\a gelmış. Odaya girince, Ü· 
ı:rrınde yastıklar yığılı olan ra· 
hat bir kolluğa doğru ilerle· 

- -----
Kıı: - Bunda utanacak ne var ayol, uSe ni seviyorumu d iyeceksin o kadar ... 

<lım. Tam oturmak iizere ıkcn ı r•••••• ••••• ••••• ••" •••••••' • 
arkadaşım birdcnbıre, o kollu-' . •• • 
ı!a oturınanıanu rica. etti_. 1 Ial· I ! B u G u N ! \ 
bukl aklı başında bır kını oy- : : 
di. Cideli bir ta\ ırla: .o. oraya 1: : 
ııturnıııştuoı derli. •<Kırmızı ya$- 1

: İ klnriıl e: Kadın \"e modı : ı 
tığın iızerincleki şu küçuk <:U· : ÜçüncüdP.: Re~imll fanleıl : 
kur, onun eliııın \ aslandıt:ı yer. : Doıdiı.ncıide: HiU.) e : 
O çukurun bir müddet daha o- ! Bc~incide: ,1 anan : 
rada kalma~ı beni mc~'ut ede- : 
<'ek Ne demek i tedı~ini ga. : Allın cıd a: ~por 
'.\et h j ttnlamı tım. : ••••• •••• ••••• •• • "•~ ••••• •• •••• 

• 1 Bunları bu a ce misinizl 
Tie ni'nuı bal. ozu 
üyük Doğocunun 

f stanbulda bir ı:undc 8 1 

5 356 990 • 
5 302.742 • 

Son moda 
Tckz.ıp 

ile 
tırı 

l ' ' 2 - Bu fotoğra ( ~iıc ne) i 
anlatı) oı? 

Olimpiyatta ~erer kulc.i 
Karak trampleni 
Asma köprü nyagı 
Dag tı eni is ta~ onu 

3 - n ıı adam at-.ıha hangi 
•;a lg ı) ı ~·al ı) nı'! 

~akııuloıı 

Korııet 

4 - Sık ı.ık kulla11dı~mm 
hıı ıi lrti tanı~ or musunuz? 

otoıııolıı l karo:.cri 
'l';ııısiyoıı ölı,:ıne aleti 
Elrkt rik !itii~ü 

5 -- nıı kadın, siır prk ~ a. 
ha no olmasa t;Cl'rk .. 

:llarıa ll loııtcz 

Fanık'uıı hcııı~ırcsi Fcui~ c 
llcduy 1.amar 
J'J'(!ll,C 

1 - Bu u t sizce kim ola- 8 - nu molirlerc r.u ~·ııllak adam nenin 1 O - Uu re iın bize 
bilir? ra tıarııınız? ne idir~ lat il or? 

.Kars fatıhi Halit Pa:a Emprime kumaslarda Fal bakan t.ihirbaı.: Buğday ~ıloları 
General Refet Bele Kamlon lastiğinde Dılenen Hint köylüsü Büyiık nehir rcgulitöıii 
General Ali Fuat Cebesoy Tenis ayakkabısının altında Baharat satan tüccar Sut ı:ü"'umleri 
~neral KAıım Karabekır. Esir kampının telôrgusunde Dua eden Budist Krom tasfiye fınntan 

<Bu gorutarın cfofru olan < r. \ ap laı•ın ı huı;unkii ilaH'mizin hr. İ IH İ sa~ fa sındald t euplar l.ısmınd a bularaksın ıı.:.) 

mılJar, 744 mılyon, U61 
bin 412 kelime konu ul-

- ----- 5.284.670 • 

ı6d" 
Kral Faruk 

m:ıkta<lır. Ru kelıınl'lcr 

s9ı 
içinrlc en {'Ok. •Ulan• 
krlımc~i kııllanılnıakt;ı. 

ılır. '°" sa~ ısı 7 ınıl. 
~ara yakla~maktadır. Di
ğer kelinwlerın n~ mık
tard:ı kullanıld ıkları aEa
ğıki t eh dde ı:osl<'rıl

miştir 

6./ .. 'l~S 
7 263 fl!l4 kere F. oğlucşek 
i .141.635 • 
7.015.152 • 
6 974 311 
!>.r.6:!.746 • 
fı 334 887 • 
6.32:.! 6711 • 
6.511.289 
6 436 no~ • 
64170~.! • 

6 ~IH.7.il 
6 330 040 • 
fi 301.734 
fi 284.790 • 
6.276.404 • 
6.'261 003 
ll.249.761 

R-245.455 • 
6 2!!2.144 • 
fi 20;;,777 • 
6.19:!.!151 
6.181 714 
6.J 23.077 • 
11.072 !HH • 
6.031 RSG • 
6.017.104 • 
5.919 3GtJ • 

5.90:l.R3:-I • 
5.651,..,30 

5 776 040 
!l.733 JR5 
fi.704.866 
5.683.340 • 
5.636.001 • 
5.416.855 • 
5.433.017 
5.386.102 • 
5 386.101 
5.600.lSS • 

nc.stur 
(.anımın iti 

lçaklar 
Para 
A\anta 
hlıtl:ıl)a 

,\ •a) ış 

Bu~ urun h<') ım 
Psıkopal 

!\rrİJl 1-'~ıı l 

İrtit•a 
Aksarıw - Er) atıt 
,\nıım haham 
eıı 

E~\allah 

An antc 
~lala lııık 

nrmokrat Parll 
Prncu - \ek 
Göuin çıksın 

Arzederım 

Yaı;.a ın 

Yeni seı;ırn 

Nanın sıızıım ki 
Howk ~ok 
Gct·c heklcrım 
Vefa ız 

Vallııhi 

nıı. ne ı:uzel.. 

Ht t 
Kuluıı rakısı 
canını 'esinler 
\'apacagıı 
Paris 
Çapkınlık 

Prasa 
Kunı fasul e 
Liıfcr baJıfı 

• 

5.272 !i54 
!'i.1 0007 • 
fi.051 6(19 • 

:Komurcıı 

Yuha 
De~ oglu 

5 014 5flU • Sen sır. ~ aşıyamam 

Hu ıstaıı~tık 1 rakamına kııı:lar dc\'am et
mrktrclır. Jstanbuldn ~undc bır defa •)·alanı 

kclımesı kullanılnıakladır ki, bu da hakik.t· 
ten )alilndır Rundan gaHi, he~eran. ıstırap. 

se\ ıııç, gıbi ruhi halleri irade eden ah. of ' e 
ohhh. a~ny. amanın, \İ[ş~, gıbi nıdaların H• 

)1sı but un sa) rctlerc rağmen tesbıt cdileme
mı~t ır. 

* lnliım taktıı. 

M alatja, İz.mır, ı~tanbul, Bursa \'e Kutahya. 
da mm cut saatlt'rın bır ku.mı tıktak diye. 

bır kı~mı da taktık dıye MemC'ktedır. Taktik 
di\·e islı~C'n "'aatlerın Mosko\a iı)an olduğu \ e 
ınurtecılcr tarafından ı.ullanıldığı anla~ılmıs· 
tır. 

* \'rlılıi n i n ı.cr akr\İ 

B ir nıuddct oııce Tıc~nıler tarafından Ata
turk he~ kellerın" kar•ı bıtl• 011>rla bır tc

Ca\ uz çı~ırı a"ıldı ı ha· 
tırlardadır Bus uk Do-

ucu ınuı1ecılerııı talat
\:. harcketınd<' rlr "<'" n 
satırlar da rlıkl; il rek
mı•tır R11 hah ozla satırı 

u~tu te ko' an alakalı ma
kamlar, me,dan ı çıkan 

rl lın tıpatıp ora çrkıce 

benzcd ığını grırınu l"r 'c 
~imdı anlaşıldı \'ehbl- ...._ ______ __. 

nln kcı ıakc ı dheıck, harekete gcçmişler
dır. 

* l\locl<' ı'll bir metot 

S e\ ım Ba~a~ 'ın katılıni bulmak uzcre Emnl-
~ et mudurlu~unun An karadan da\'Cl ettiği 

ispırtızına nıutehn Msı, huzura gelen ruhttın 

katilin kim olduğunu sormuf, fakat cc\'ap ala
mamı~tır. Emniyet mensuplarının da hazır bu
lunduğu bu i pirtızma seansının sonunda. ~in. 
do!!rusunu so,lemesi içın ruha dayak atılma ı 

Iıkri one !ıfınılmu~. fakat bu Cikır fazla alaka 
toplamamı~tır • 

- -- .... ...___..... . 

ıı:ı 
f 

in 
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Kalın de\e tilyündcn \e)a )ıım~ak kurkten yapılmış o1 n iJ..i 
par~ dan ibaret bu m:ınto, {ok §ık bir kııı modelidir. 

Ceketinin uçları ) urnrlak 'c ) akası kı men açık olan bu tenor 

de ı;ok ra lıel gorcn zarif bir modeldir. 

Ilo~nundan, )UD bir b:ığ \C llİlSkiille bağlanmı5, 5ık bir 
t.ınor modeli. 

• 
eıv 

5on aylarda büyük şalr Victor 
Hugo'ya dair pek çok şey

ler yazıldı. Bu yazıların arasın
da f'ransız Ak demisi ~ıası o
lan mc§hur edıp "e romancı 
Andre l\laurois'nın kısa bir yn. 
:r:ı~ı en dıkkatl çekenlerden bi
risi idi. 
?ılaurois, Hugo'nuıı aşkların

dan ve sevgılllcrinden bahse
derken bilhassa kendisini en 
çok sevmiş olan kadından, Ju
llette Drouet'ten şöyle ibahset
mistir: 

•Hugo'yn elli sene müddetle 
bilmek tükenmek bilmlyen bir 
aşkla bağlı kalmış olan Juliette 
Drouet büyük şaire hergUn bir 
mektup yazarmış. Bu aşk mck
tuplannın yek(ınu )irmf bini 
bulmuştur. Her gün a)'lll mev
zuu baska başka §ekillerde ve 
bıktırmadan ifade edebilmek ı. 
çin sevgisinm hiç şUphe iz çok 
kuwetlf \e derin olduğu mu
hakkaktı. Şaire hıtap ederken: 
Se\gilim en en bUYiik 'e en 
içli şairsin . Seni çok C"•;di im 
lçın ozur dılcrim. Seni gormek 
benim için ya~ıımaktır. Seni duy 
mak, seni dü unmck en bUyilk 
hammdır. Seni öperken dun
yalar benim oluyor. SC\diğim, 
bu sabah nasılcm? Seni bUtOn 
ruhumla seYerim. Her &c~im 
sensin.• 

B Utün bu sevgi tezahlirlerinl 
elll sene mUddetle dinle

mekten belki de bir insanın bı
kacağl sanılır. (Kaçan ko\•ala
nır) nazariyesine tamamllc ay
kırı olıın bu şekildeki sevginin 
cm sene devam eclişlnc hayret 
edilir. Fakat Jullettc ile Hugo
mın askı ~arım n ır sürmüştür. 
Orası muhakkak! 

llugo'nun çok defalar gilzel 
\'C \'efakCır Juliettc'i aldattığı, 
arada başknlarile aşk macerala
rı geçirdil!i olmuştur. Fakat o
tekikrln h!:'psl unutulmus ., e 
Jullcltc kalmıştır. Tıpkı (Sel 
ı:lder, kum kalır) knlııl nd n, 
bu ısevı:i Julletle'ın 1:imrlı bo
yunca surmu,tür. Bu e\ inin 
devamına sebep de şudur: 

Her erkeğin bilhassa hayat
t:ı, çarpıo:an, l;afasile çalışan, si 
~asettc veya hrrhangl başka 
bir sahatla mr\ki sahibi ol:ın 
adamın kendi kendme karşı i
timat hissetme i gerrktir. Bu 
itimadı kazanmak \'C muhafaza 
etmek için hır kadının onu sev 
mesi, ona ha}Tan olması ve bu 
sevgisi ile hayranlığını her an 
ifade Ye tehrar etmesi lazımdır. 

g e\gl, hayranlık \C itimat ... 
Bu Uç unsur erkeğe kuv

vet veren 'itamin tesiri yapar. 

Bunlar eksik olunca erkeğin 
mAneli l uvveti de eksilir. Ka
dından gordilğil se"Ygı, hayran
lık \C inanç ona yaşama \C mü 
cadelc etme ku\'vct111i \erir. 

İnsan \Ucuduna kal iyum ve 
fosfor nasıl lAıımsa ruhuna da 
se,gl \e hayranlık lhımdır. Se
ven bir kadının kendisine \•e 
kuwctine fnandı~ını görmek 
bir erkeUe )·aratma kablllye
tinl arttırır. 

Vücut nasıl güneljle neŞ'1inc 
ma bulursa, nıh da sevgi ile ge 
li5ir. 

Ayni söılerin tekrarı insanı 

yorar, diyeceksiniz. nu belki de 1 
biraz doğrudur. Hugo, sc\•glli 1 
Juliclte'ic )'aınıış oldu u ~lrmi 
bin mekt\ıbun hepsini ihtimal ı 
ki okumamıştır. Bnzı r;ab lılar 
daha :zarfı açmadnn içinde o
lanları tahmin ederek z rf ı ka
) ıt ız bir ta\ ırl çekme ıne at
mış ve i~lnc de\am ctıııi~tir. 

B lki de nırktuplar arasında 
başka bir kadınınkınl sabır ız-j 
!ıkla gozlrmi tır. Fakat nıek"tup 

1 
yı ını içinde Julirtte'in muta<! 
:ı.ırfını \C fı ina ~ zısını f'urmck 
bile Hugo irin bir kuv\ et Hin-) 
mini tesirini yapardı. O ınde-ı 
!ık mektubu açma a 1 ıle içın 
deki: •Se\dıgım; seni bu un 
her ıamankincll'n daha r zJa sev. 
diğimi yine tekrar edece iın.• 
sozkrini, d lıa okumadım tah
min ederdı. Ve bu ona kuV\et, 
ya~ama 'e yaratma şevki \ erır
di. 

n hUcum ettiği, 
kendı inin \C r erlerinın tcn
kid edıldı i, ı:olıret ~ ıldızının 
sonmc e yt z tuttuğu z:ım nlar 
Juliette'in bıkmak usanm k bil 
mcdcn ~ :ızdı ı se\•gi mektupla
rı, a k teraneleri, lhıgo'ya en 
kun etli bır ruh ilfıcı tesirini 
gu terml tir. 

Senrler g çip te lırr ikisi de 
la landı ki rı :zaman Hu o, M
Uı Julıettc'c hıtab<!n ~iırlcr, tıp 
kı Yah~ m ı gıbl <Ulr a k, 
olu\ rdi 5. inalık) muralarını 
hatırlat.ın şc~lcr yazısordu. Mue 
terek h.dtıralanndan birbirlerin 
den ayrı yasıyam:ıctıklarınılaıı, 
hayatlarının gunıp vaktini ha
tırlatan a:ıllerlndcn ve kıymet
li bir dostluk halinr girmiş o 
lan sevgılerınden bahsrdcn mıs 
rnlarln bUlUn lıir se\'ı;ınin ta
rihini terenniim ediyordu. 

Jııliettc'in gençliğini 'c gU
zrllı ini vakfctmis olduğu Hu
go'dan. y:ı5l:ındıkta11 sonra da 
hu tarzda mısralar dınlemesi o
nun J• in her ~eye bedel bir saa
det ve mazharıyet olmuştur. 

R. I~. Y. 

Kıtalararası Roket muharebesini gösteren temsili resim ve roketlerle yapılan bir han mudafaası. Uçaksanr topları düsman ro 
kellerine )ine roketlerle mukabele ederken 

okef s· arı ça 1 
dlr. 

Kara savaşlarında kullanıl· 
mak üzere imal edilen roketler 
hava şartları ne olur-a olsun 
topçu) a bUyUk faydalar sağlı· 
yacaktır. Bunlar hava milda· 
faa si!Ahı olarak da kullanıla· 
bilir. Süratll avcıların taarruı· 
!arına karşı miles3ir sılAhlnr· 
dır. Son zamanda Amerikan 
bahriye~inin meydana getirdi· 
ği bir mermi hava savaşları e:· 
nacında 5000 metre dahilinde 
dolaşan bir uçaktan diğer uça· 
ğa sevkedilebllmektedir. 

istikbalde harpler roketlere yapılacak - Pilotlarin ye
rine geçen robotlar - Uzaktan idare edilen silahlara 
iki milyar dolar harcandı - Kore' de çözülen bir Sif 

Birkaç hafta ewel Amerikan 
gaıetelerinl dolduran se· 

çim yazıları arasında kısa bir 
haher Yarılı. llu haherıle harp 
tarihinde ılk defa görilll'n bir 
hAdiseden bahsedılıyordu. Bu· 
na göre uzaktan idare edilen 
pilotsuı uçaklar Kore cephe· 
slnde kızıllara karE• klitlc ha· 
llnde baskın yapmışlardı. A· 
merikalının milli gururunu ok
şayan bu havadisin yaptığı bil· 
yiık siirpriz tesir! bir tarafa, 
Amcrikada bunun bir glin ta
hakkuk edecc~ini bekliycnlcr 
yok değildi. Çlinku Amerika 
nın b11 sahada elde ettiği basa
nlar kulaktan kulağa geliyor
du. Uzrın zamandanberi pilot
suz uçaklar Uzerinde çalısıldığı 
blllnlynrdu. Ole yandan Birle
şik devletlerde bu işle uğra· 
şanlar So\•yetıcrln de roket si· 
lft"Iarını geliştirmek için bil· 
) ük ga) retler sarfettiklerlnden 
haberdar idi. Zira A imanların 
bu sllflhlara dair sııklııdıkları 
sırlar harp ganimeti olar k 
Şov)'etlcrın eline geçmist l. 
Bundan başka belli başlı Al· 
man roket imalcllrri harp so· 
nunda Rııslar tarafından drığıı· 
ya naklr.dılnıişlerdi. Hıısyadaki 
çalışmalar bir Amerikalı ;ç n 
endı~e kaynağı oltı)ordu. Ncv· 
york, Şıkago vrya San Fran
sisko gibi blıylik Amerlk:rn se· 
hlrlcrinln iizcrinc.lc bir giln ce 
rr)an ı?tme i muhtemrı rokrt 
düellosunun mUt.hiş hayali A· 
nıcrlkan \at:ındaşıl'da korka 11 

:; nd rıyorclu. Simd~e k:ıda:- R· 

ra ~tırma lfı boratll\ arlarınııı 
dorl du\·an arasında gizli ka· 
lan birçok sırlar vardı ki. bun
lar bazı ve llelcrle gUn ışıtma 
~ıkmıctı. Fakat Kore cephr~in· 
d<' tccrlihe edilen pilotsuz U· 

çaklar bunlaı:dan biri olmakla 
beraber Amerikalının yU,.c~i 
ne su gerpecckti. Gaı:etrlerde 
ı;orlllcn lıu kıca havadis bıı ba 
kımdan da ehcmmb et kannı· 
yordu. 

* Harp içinde Almanların A· 
merika kıtasını bomb?.rdı· 

man etmek Uzcre roketler ha· 
:r:ırladıkları ma!Qmdur. IBu işin 

Canlı ve eıınsıı 
rııot meselesi 

H er 5eye rağmen asker .,.e !· 
limlerın kafasını yoran a· 

sıl me•ele fUd•ır: Polit tarafın· 
dan idare edılen bir ucak bir 
çok kayıt 'e şartlara tftbi ol• 
makla heraber dliş!lnen hır in· 
sanın elindedir. Her hareketi 
onun reak~iyonlarına bağlıdır 
Beklenmedik nzıv .. t ve hAdı•e 
ler karşısında tedbırler alabı· 
Iır. Pılr:ıtun istediği ve aklının 
emrettiği şekilde harekete mec 
burdur. Canlı bir varlık olan 
pilot intibak kabiliyeti dolayı 

Roketler deniz ı;a\D~larının rep heslnl değMirc<'cktir. Resim sile tehlikelerden sayrılabtlır. 
ruııstakbel bir deniz muhnrebeslni gö~terlyor. Fakat madenden mamul blr ! 

t h kk k t . b •ında oturan bir pı'lo'tan daha Jetin roket veya mermi, han· a a u e nırmesıııc sr ep • L glsi olursa olsun hareket kab · 
harbın Almanların umdugun- fazla iş görebiliyorlar. Son za· liveti kunıluşa bağlıdır. Evvel· 
dan daha kısa zamnnd;ı bıt· manlarda ortaya çıkan Staı f,re den tesbit edilmiş hedeflere 
mış olmasıdır. Bugün .:\merl· tepkili avcılRrı buna bir misal koşhmılur. Ayarlanmak sure· 
kada Almanlnrın hu sahada el· olabilir. Bu uçakta otornJtık tile is görlir. Bu demektir ki 
de ctt iklrri bao:arılara dayana şekilde hedef bulan bir radar roket çıkışından itibaren hede 
rak çalışan :> lizkrcc Alim var- cihazı vardır. Yine bu uçaK öy fe vanncıya kadar kontrol e· 

dır. Dunların )anında Dr. Wern le bir robot tertibatını hamil· dilmlye muhtaç bir alettir. Rt· 
her von Br:ıun gıbı uzakt n i· dır ki mezktır alet kendi ken· dar ile irlare edilmesine Ye te1'· 
dare cdılen roketlerin tekAmıi· dine radann verdiği işaretler· nlğln bütün icaplarının yeriııc 
IUnde bil~ lik hizmetleri dok•ın· ~en lstl~ade ederek uçağa isli· getlrllmecine rağmen aksattık 
muş Alman mlitehao:sısı ve bil ~a~et ı:ereblllr, hatta icap et· gösterecei!i taraflar olacak' r 
gınlerl de çalışmaktadır. t!~ı z.a!Dan taşıdığı. roketi a.tPŞ· Şuur hakim olmadığı için bir 
Uzaktan idare Iıyebılır. Uzaktan ıdare edılen cok ~artlara intibak edemez 
Edilen U\ :ışlar ı;llahlardan ikinci~! mermi şek Ant ;eakslyonlardan mahrum· 

Roket 'e) a mermi şeklinde 
uıakt:ın idare edilen silfıh 

lıır lkı ~P ıttır: Bunlardan b r. 
blldıgim iı mermiler gıbi top 
namlusundan fırlar. Dı eri i e 
uçaklardan atılır. Bu seb"Pl"n 
ikinci tip roketlere •PllQ(sıız 

uçak• veya •uzaktan idare cdi· 
len ucaklar• drnir. Rokctın bu 
çe·Iclı git ide bu~itk oııem ka· 
zannıaktadır. Çunkli in anın 1a· 
haııımiihinil a~an nılıthış siirııl· 
teri sayesınrle bunlar pilotlıı il· 
çakların yapa mı) acalıı işleri gö 
rUrlcr. Hareket ~abaları i:ı~an
la idare edllrn bir uça~ın n•ah 
dul mane\•ra kabiliyeti ile i:ılçli· 
lembecek kadnr geniştir. Bu 
turlu va ıtalara ö le otomatlar 
konmuştur kı bunlar 16nyc ba-

llnde olanlardır. Topçu tarafın dur. Bu yüz:drn roket sllc?tla· 
dan atılan bu mermılerln malı- rını bütün teferrliatile çal:·1n 
zuru vardlf: Uçuş e nasında on veni ve hasqas Aletlerle techlı 
ları ıdare etmek kabıl de· etmek gerekiyor. Şımdi üzerın 
ğıldır. Namludan çıkış ile he· de durulan meselelerden biri 
defe varış ara~ında geçen za· işte budur. 
man zarfında sesten !lstiln, sli tahıur ve meziyetlerini bir 
rate malik bir uçağa tesir ede- tarafa atarak diyebllıriz ki ro 
mez. Hedef ondan daha süratli ket tekniği bugiln bir utopya 

nın hakikat haline gelme~ıne 
olduğu için tesirsiz kalır. Hal· yol açmıştır. Amerika Bırleşık 
buki radar dalgalan ile idare devletleri bu uğurda ~imdıye 
edılcn roketler hız.la giden dUş· karlar iki mil ·ar dolar harca· 
man uçaklarının peşini bırak· mıştır. Bu sahada çalışan l· 
matlar. !imlerin takındıkları çekingen 

Bugfin Amrırlkan orducunun tura rağmen artık yeni bir 
elinde bulunan blr roket 16 ki· roket devrinin açılmakta oldu· 
lonıelre mesafede Ye 10 kılo- ğıınu gösteren alAmetler var· 
metre yüksekte uçan bir dliş. dır. 
man uçağına yetışebilmekte· T. n,. 
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resim birbirine benzemekle Jıer:ıber, aralarınrlıı tıım sekiz çe~it 
kendinize lıulmı~ a ı;alısınız. Hul,ı mazsanız lıcşinci sa~ fnmızdnki. 

'tıı1ı ______ ;,_ __________ !!!!i!!!!.,.. 

lıtıt;11dakı iki karikatür, tanınmış iki şarkıdan birer mısraın çizgi ile ifadesidir. Bu mısra
Olduğunu bulamazsa ruz, bugünkü ilin emitln be~inci sayfasındaki ceuplar kısmına 
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Kazmayı her kald~ta adale-
leri biraz daha faz.la gerili

yor, siYri uç derinlere saplanıp 
kömürleri asağıya indirdikte 
yıiz hallan gcv5lyor, çipil gôz
leri parlıyordu. Kaıma kömü
re saplanmıyordu bugiln. Kö
mür kadar siyah olduğuna i· 
nandığı kaderinın bağnna sap
lanıyordu .• V c her saplanı~ta o, 
intikam almış. kaderini yenmiş 
insanlann hazzını duyuyordu 

(- Yaı:an : -, 

1 Memduh Şevket J 

sanki .•• Ocaktan hiç çıkmak ls
tcmly<'n, bu intikama kanıksa
mak iste:,·cn bir hal ~ardı on-
da ..• Ocağa girmeden biraz ev
vel bir mektup almılitı. Mek
tubun daha ilk satırını okurken 

Yunus Emre, Namık Kemal, Tevfik 

Fikret, Ziya Gökalp 

Yaz:an: OKTAY AKBAL 

varlık Yay:ınevinin yeni açbğı Tlirk klasikleri serisinde ilk 
olarak çıkan 1Nedl'111 ,.e ıKaracaol:lana dan geçen ~aıt

larımdan birinde bahsetmistim. Bır Jki -;ıy itinde bu seri bir· 
bıri ardına çıkan dört eserle, üzerinde dikkatle durulacak blr 
mahı~et almıığa basladı. Bu dört kitap !iUnlardır: •Yunus Em
re•, •Namık Kemal., •Tevfik 1''ıkret., •Ziya Gökalp•. Tilrk 
klAsıkleri seri ınin son iki eseri •Fuıulı• Ye ·Ömer Seyfcltin• 
de bugünlerde pi) asaya tıkarılnuş olacaktır. Öylo görünüyor ki 
Yayınc'i bu hızla bir mevsim içinde cdebiyalımııın bclliba~h 
buliın değerlerini 1 ~uk ciltlerden müteşekkil l>lr kiitüphano 
halinde ycnt nesıll re sunacaktır. llcm okul ö:rencilerine, hem 
de bütlin a~ dınlara hı tap eden bu değerli eserler killtiır kilaP· 
lığımııın baslıca müracaat kitapları olmak bakımından ayrı 
bir değer de ta!jıyorlar. 

Ü zerinde durmak istedığım kıtapların içinde, en başta AbdUl· 
baki Golpınarlı'nın Jıaıırladığı •Yunus Emre• gC'lı~ or. J'l

tapta yer alan 142 parça siir ~u kısımlara ayrılmış: ·Dunya Ah
ret•, •Alem bu işte• , •Hakka dönUs•. ·Er<:nlcr•, •Hayat ,.e 
telvm•, •Getici aşktan gerçek aşka • , ·Ölümde kuı1uluş•, •Se
riat • Hakikat., •İlım - irfan., •İr,alo, •l\Ielamet, Kınama• .• 
Golpınarlı'nın onsozu biz:o Yunus Emrenin yaşadıgı dc\ir, ha
:,atı, sanatı hakkında aydınlatıcı bilgiler \ermektedir. Yunus 
Emre bahsinde buyiık bir vukuf \c sıılahiyct sahıbi olan yazar 
Yunus içın şoyle di)or: 

·Yunus hiç b r zaman halk sairi degıldir. O, okumuş, yaz. 
mı~. zamanınm bılgilerini hazmetmi~, z:ıhirı bilgi kendisini tat 
mln etmedıği ıçin ta av\Uf yoluna girmi~. mUcahcde 'e ı iya
zetlcrde bulunmuş, çı~ iken pi~nus olmuş, mecazi a~ktan ger
çek aşka, ölum korkusundan ebedılıte, ilimden, irfana, şerınt
tan hakıkate, mucahededen musahede~ e, kulluktan tanrılıga 
ulaşmış tam hır insandır. Şu halde Yunusu yasauın \e halk şai
rı yapan sır nedir? Esasen anlattık, fakat )ınc de So!-liyelım: 
Halktan \C ha~attan ayrılmayıp 

Namık Kemal hakkındaki eseri hatırlı) an Bıkmet Dızdaroğlu-
dur. •Hayatı ,;c Sanatı• ba~lıklı bnsozde bli)ıik \'atan ~ai

rimıı hakkında gerekli bılgiler verılmektedir. Kitapta )azarın 
muhtelıf liıirlcri, makaleleri, mektuplan, tenkıdlcri, piyeslerin
den, romanlarından, biyografilerinden parçalar yer alını,. Na-

l 
mık Kemalın sanatı 'e eserleri hakkında kusbakı~ı bir bilgi 
toplamak istı~enlere, daha çok 11 e oğrencileriııc faydalı bir 
kıtap oldul:u muhakkak. 

·Tevfik Fıkret• kitabını Yaşar Nabi ha:urlamı~. Öteki ki
taplarda oldu u s;ıbi bunun da ba~ında aydınlatıcı bir önsoz 
\ar. Kıtaba ·Rubab-ı Şıkc te• \C 0 lla!Uk'un Defteri• ndcn bir 
çok seçme ~iırlcr alınmıs Bunlardan başka Tarihi Kadım, Ha
n-ı Yağma. Doksan Bese Do~ru gıbı tanınmış l;iıirleri de bulu
~oruı. Yardımcı kitap olarak bu eserın de hayli ~ ararlı olaca
ğına hıç şuphe yoktur. 

o orl kitabın sonuncu u Zı~a Gokalp"e aıt olanıdır. Ali Nıi t 
Goksel tarafından hatırlanan bu kılapta, tanınmıs fıkir a

damımızın çeşitli makalelerini bır araya getirılmis buluyoruz. 
Bu arada belli baslı şiırleri de e erde ) er al mı~ Gerek ma
kaleleri gerek şıırlrı)le Zı)a Gokalp in bir murşıt, hir ~ol gos
terici 'asıfları belli oluyor. Halkçılık, garpçılık, ınıllıyettilık, 
konularında yuılmı& makaleleri, bugiln de a)ni dcger hiıkilmlc. 
rılc okumak mlıınkun. Sıirlerını ise ı;er(ek ~ur cephesinden ele 
almak tabı! müınklin degıl. Ama onlarda da milletıne kendince 
ışıklı yolları gostermck ıstC'yen bir fıkir adamının, bir \alan 
c' erın heyecanı 'ar. 

sanki dastar lızerine yıkılnu~ı. 
Babasının olduğünü bildiriyor
lardı .. Babası:. Onu hayata bağ
lıyan tek UmitU. Böyle bir şeye 
kendini hazırlamamıştı. Daha 
dogrusu onun ölmiyeceğlni sa
nıyordu. Hayatına mana '·eren 
urlık ortadan kalkınca. bir :ın· 
da bağlı olduğu her ~yden ko
puvcrmiştl. 

Vardiyanın sona erdiğini bll
diren dudiık ötmeğe başlayınca 
yuz halları gerildi, çipil gotleri 
biıyüdü .• Uysal, korkusuı Sulcy 
man korkunçlaşıvennişli. Kô
mıır fozları bıı korkunçlııJ;u iir
temiyordu. Son darbeyle c;ok 
derme sapladısı kazmayı çıkar
madı. Bir kaç defa derin ncles 
aldı. içindeki ar:ı çıkmamıııtı. 
Di.lduk durduğu zaman daha da 
a~ırlaştı. Iş!l:ı istemiyordu. AY· 
dınlık burada, dlistinmck de
mekti.. Yiltlcree yeraltı insa
nından hemen hC'psi ışığa çıkın
ca duııunürdil . Dağın cl<'klerin
dt', duur diplerinde scssiı: otu
rarak '<'~ a, ayaklarının onları 
siıriıklcdığl yerde bir golse :s:i
bl doJasarak çoluk çocuğu, ihti- 1 

yar babayı, lınsta anayı, )avuk
Juyu, tliU, tubusu düşünmek 
burada avutucu, hatta hazan i.i
mıUendiricl tek mcşgaİe)di. 
Bunlar, Hnıasık bir krdi ı;ibi 
can sıkıntısını ıığırlaştırırı;a ha
~'alc dalıİrlardı. liayal burada da 
guzcldi. Ocaktan tıkınca bir iki 
tek atacak meyhaneyi, r;aıh soz-
10, göbek havalı bir tiyatroyu, 
parayı verince teslim olncak el
\ elek bir yosmayı hayal etmek! 
llakikat olmasa da güzeldi. Sil- ı 
leymanın da buna benzer hayal
leri vardı. :Fakat, haber kor~ 
kunç bir ~ekildc bunlan da yık
mı5tı. 

yeni vardiyanın Mn f~çlsl ka-
ranlıklara kayarken o da 

ocak ağıma tıkmı~tı. Bir iki a
dım atınca durdu. Başındaki 
bareti lıafifçc geri itti. Gözle
rini, onu bir giin memlekete u
laştırııc;ağına inandığı bozuk :\o 
la çevirdi. Daklı" Uzun uz.un 
baktı. Canlı, cansız, onu baf
Jıyacak tek şe~ i kalmıyan mem
leketi: Yıizündcki o korkunç 
hal ya\aş yavaş kayboluyordu. 
ı latlıi, ağırlasacai!ını ı;andı~ı 
diışUnceleriıııle l>1le bir h-;ıfıf. 
Jık vardı. Fakat hunun nereden 
ı;eldığini bilmi)ordu. Beş oıı 
dakika sonra bareti tekrar söz
lerine kadar indirerek ~ lirüme-
bo ha~laclı. En neşeli insanlar 
sanılan, fakat gramofonun etra
fında kl\rak memleket havala
rını dinlerken bılc yüzlerindeki 
huıiın, suliişlerindeki sun 'ılik 
kaybolmıyan kar:ıılcniılilcrin ) a 
nından seçti. Onlara bakmadı. 
Belki de farkında değildi, pav
;ı ona sirdi. 

Yarını saat sonra iki kail\ c, 
bir kaç dükkfının bulunduğu 
) ere doğru ilerliyordu. 

l\lıntakaya yarım saat mc afc 
deki kazada bahtiyar insanlar 
~::ısardı . .Allaha y:ıkın olmak i
çin ne yapmışlardı? Bilinemez
dı, ama Allahın Ifıtfuna uğra
mışlardı. Ayda iki defa, bir pa
ra seli k:ıı:ıya doğru akar, h11-
ılııtta munl-;ııam kanallara ılö
kulerek kasaları doldururdu. Bu 
feyizli sellere rağmen kaz.ada 
. enclerdir bir yeserme yoktu. 
Kazara hududu asan bir kaç 
damlan111 yeşerttiği yerler var
dı belki. A) ni günde gülen yiız
'<'r, parlı)an sözler görmek hır 
lahtıyarlıkiı. 

Yarı l ola gelince rll ga) ri 
ihtıyart cebine gitti. Elini çı
kardı~ı zaman avuçlan içinde 
buru~mus kırmızı bir kAğıt 'ar
ılı. Bır gün e\'\'el babasına para 
sondermişti. Geldigindenberi 
ha}al hu kadar güzel, bu kadar 
l a~atıcı olmamıştı, Arkada~la-
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rını Herek ]lar:ı~ ı ılkrlncc 'e
nrken onun daha çabuk gıdc
ce{;ınc inanmıştı. Halbuki o ka
dar ıla saf değıhli. 
Bır ııbcyi andının dıikkiının 

önune gehnce durdu. Bir 
feY duşunemıyordu. Delki de 
aslında pek çok şey du~llnu} ıır. 
hiçbiıini şekilleııdirenıivordu. 
Gözleri birden :\ ıırn çipıll~nını~. 
bir gün e\'\elki Sulcyman ol
mu tu. Başkalal'ının bir şey lııl 
mesini istemı) ol'dıı belki ... Bıı 
diikkfıııtlaıı 'eres~ c alışveris e
rı)ordu. Uabasına rrıra gönder
dikten sonra on beş ı;ünluk he
~abını da teınızlemişti. Kah\·e
ler gene duşunı•n, ha) al kııı an 
ınsanlarla dolu)dll. O taraCl:ıra 
bakamadı. Tereddudünü \Cndı, 
ı;irdi. İçcrde cllikkaıı s-;ıhibin
den ha~ka uç işçı daha 'ardı. 
Ha§ı iiıııınılc bir kıı(.' saniye rlur 
clu, kimsenin ~ uziınc bakınad.ın 
sordu: 

- Yeni bir 6ey \ar mı Hec.:>p 
Efcnrli? 

:Jfubııtahı kırk va larıııda bi
riydi. Fıldır fılcl;r donen ı;öz. 
leıi 'ardı. Şe) tani hır giılıimse
mcyle do,!!nılıır gıbi )aptı: 

- Senin adın S!ıleyınaıırlı dc
gil mı"! 

Suleynıan, e\et der gibi ada
ma lr.ıktı, konuşmadı . .Adnın: 

- İyi ettin. dedi, gelmesey
din lıcn ca~ırtal·aktını. Şu n· 
vans bılmeden bır beş kAğıt da· 
ha \er. 

Sille~ nıan konu,,mak istemi
~ onlu. Yalnız kıılıııak, hır aıı 
c\veı 111.aklıı mak istiyordu. 
Halbuki herguıı )alnızhktan kor 
kardı. Adam onun sustuğunu. 
) uılıne baknıadı~ını görünce se 
sinin tonunu yukscllti: 

- Hesap ~anlıslıt:ı bu. Yanlış 
he arı Bagdattan döner. 

Bır taraftan da defleri atmış
tı ; elini beş rakkamı lızcrinde 
durdurdu: 

- i.te şu bes lirayı unutmu
&um. 

Süleyman şöyle bir etrafına 
baktı ve sordu: 

- Ne parası hu7 
- İşte uzun cttın .. 
CI\ ık mık ,u1dü. Ciddile:ıtı. 

azaılar ı;ıbı: 

- Namuslu adamdan hesap 
ımrulur mu? Hele parayı \er .. 

Slilcymanın parası kalma
mıştı. Olsa \'erecek, hu ada
mı konu~tıırmıyacaktı. Bır gıin 
e\ ,.el hesabını tamamen odedı
ı;ıııi ı.\ ı hatırlı) ıırclu: 

- Sımdi yanımda yok, Al ha
~· \'erırıın. Sen istcdıklerimi \'cr 
de gide)ım, di~c cevap \Crrli. 

Adam ~ anındakılerc haktı, 
alaylı ala~lı ı;lildu: 

- Gordünuz mil, rlı•di, dn 
olmadan peri çarpacak .. Hey 
ı;:ibi, beş lira) ı boş defa boğazı
na tıkayacağım, bundan habeı i 
)Ok, •• 

Son kelimeler Siılcvınaııda 
hır şok le ıri '<ıptı ı(cndine 
ı;elını ti, konuş:ıbılircli. Yfımrı
deki perde~ i kaldırmak ister 
s:iılı, be liıayı hrş ılefa lıogazı
danıa bJktı. ba ını tekı ar rgiıı
ce ı::oılcrı R} aklaı ının dıbine 
du en kırmızı kfıSlıda ıli ti. Dir
ıll'rt hııkıslarını tekrar ııılama 
ı;cvinli \e ı;oıöu: 

- Ne aldım so} le? 

Adam bir :ın afalladı . Bo~ le 
hır mukabele beklemiyordu. 
l"akat hu c;ok siirmecli. lnı;a. 
11111 içini gıcıklı\ an ince suliiş
ler bırhirinc eklenrli. •Kabada
)tl a bak ..•. nu kelimf'leri arni 
ı::ııhışlcr kovaladı. Adam ~ıı~tu, 
~ iıllıne tiıkurtir ı;ıbi haykıı ılı: 

- lliç .. 
Sonra. sanki hir şey olnıa

ınış gıbı sakın de\·am etti. Su
lryman.ı cleğıl, arkadaslarına 
bakıyordu: 

- Küçuk hııinı Meli bilmi
yor her halde, anlatın da og
reıısin ... 
Arkadaşları ~ırıtnıakla iktifa 

ettılcr. Adanı bu sefer Suley
mana dondU: 

- lladı kulhaıılığım bağış
ladım. Bu hes lira~la bir şey 
almadın, anıa borcunu verecek
sin. 
Adam konuştukta Sıilcymanın 

)uziindcki kanlar yav&ş ya
' aş <:ekiliyordu. Yıicudu buı ke 
sılmiş, oldu~u yere mıblanmış
U. Gôzlerindekl çipilllk ı;ltmiş, 
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c;Jkınak çakmak olmustu. Adam' • 
~ı~'.lıl oı-, ı;tilu) or, konusu) or-ı p~pı..,;w~~~~ızT;;ı;::::;:-:;;:-:-:-::::=:-~--.ı 

- r.u, hızı rna) i ~·erıne ko· 
yup parayı 'ermeden kaçanla. / &111'' 
rın honı.ı . B11r lnr§ı hepıniz Evvela küçükten rııutcrcim Rü~tıi ra~ 
bırbıı ınııe kefıls111ız, anladın rek ~ ce\'abı verdi: ,.,t ~ 
mı şınıclı.. . Başlamalı - Belki haklısın, fat e4 ..ı 

Sııleymaıı, hakı ları altında çuk feylcre mukaveJJlt: 'rÇ' 
bu adamın her .saıl'İve biraı da- S ırbislan meselesi, Girit ih- mezse, büyüklerin onilııc 
ha kuçlıldiıgumt f;rkcdtl ordu. tıliıli ~ıbi güç \'e karışık mesinc imkfin kalmııı. 
Vır an uzakla(mayı duşiındıi, siyasi ışlerden mm·akkat hır 
fakat sankı nclam hunu sezmiş· 1.anıan i~in sıvrılmak i thr.ıı 

müLPrcim Rıi İli Pasa, 11 8.·u-t ı. Hemen ) akasına ~apıştı. (;1;z • 
Jeri miıtcmadı}en dônuyordu: 

- Yoo, dedı, gıdemezsin. 
Adam kiı(·ııldu, küçiildii .. Sii. 

le) rnan aı·ıık onun lakasından 
tııt~ugunu~ !:ırkında drljild i. I 
, nıı ena) ılere para )'Cdirme' iz 
en:nı para ı )eriz. Parayı ,;re~ 1 
l'Cksııı. Başka.~ ere de g.itnıiyr. 1 cck 111.• Bu ~ozler uzerınc Sü
lel man şuurunu kaybetti Rir
den elleri hıı\'ada keneİlendi 
~ ıldırım hı~ile adamın lıaşııı~ 
ındi. Darbe ur;leşiııce adam boy 
hı bcıyuna uzandı. Hadise saııi
~ eler itinde olnıu5f11 . Oturanlar 
donmuş. bakakaldılıır. ~iıley. 
ınaıı y:ılnıı. a~aklaı ı dihindeki 
adaını rlı·gil, onları da kiir;üi
nıiis , ezilmış göıiiyordu. 

Dışaıı çıktığı zaman içinde . 
hir ferahlama olrlıı. Hayal san
kı tekrar ınıınalaşnııstı. Onu hir 
şey kenclıııe baglamıştı . Rlıhun
rla tatlı bir kımıldama \'ardı . 
Vuwhsuz olmasının eheınnıl
l eti yoklu . 

Ses iz. i~·iııi diııliyerek pav. 
) onlara k-;ıdar ) urudıı. Karade
ııızlılcr h51a s:rıınıofon çalıyor
lardı. Durdu. Tıirkti hoşuna git
mişti. Dınlerken dudaklarından, 
kan gelmiş, yanaklarına doğru 
taze tc-besstimler ) ayıldı. naki
kalar ıçınde gençleşmiş, km'\el 
lenmişti. 

Karanlık perde rerde yayı. 
lırken onun içine bir aydınlık 
\urdu. Ylfşamağı seviyordu ar
tık .. Anıa nıtin? Bunun kıyme
tı yoktu. 

Oradan ayrıldı. Kaı anlık, dil 
şünceli, mahzun yjzleri. donuk 
gözleri gormliyor gibi idi. 

bat l867 de sadaret makamın
dan :i tifa etmiş \'e be iııri de
fa seraskerliğe la) ın ol uııınus. 
Ilı. Bir gün serasker ıniisteş:ırı 
olan Celal Beyle gönışiirken 
nıabeyndeıı bir yaveı· gelmiş
ti. Bcyaz.ıtta yeni yapılan bi
naların önündeki meydanı gıi
zclleştirmek için sarı akas) a 
agaı;ları dikılmesi irade olunu
~ ordu. 

- Şimdı sıra ı dcgıldır. As
kcnn ıa~esi ıçm ınuşkiil~l ç<'
keriz. Döyle hir zamanda lii
zumsuz seylere para sarfı doğ
ru mudur? 

Diye ~ avcrleri geri çc\ ır
ıni~ti. Celal Bey, ser:ıskerin 
'erdiği bu ı;arip ce\ ap karşt
~ında şaşırıp kalmıştı . .Me) da
na dikilecek akasya ağaçları 
icin sarfolunac•ık para pek az 
bir şe)di, askerın ıaşesıne te
sir edecek bir larah da ~oktu. 
Hayretini gizle)emedi: 

- ~e yapt:nıı Paıia H zret
leri, bu o kadar miı:ıim bir şey 
mi iıli? 

Boynussuz koç 
Keseceğim .,~ 
onsekiz.ınci YilzyıJıD eJ!ll6 

mıs kadın şairi. ~ff 
Fıtııat Hanını, sıııelU~~ 1 
fcti Ye niiktelerı ılc 3ıtc hıır olmuştu. Bu kadın ~ı.ı' s: 
anlatılan bir çok nı-;~ıt• fli 
nıanıınıza kadar gdınış 1ı3ıı.,f 
nal Hanını, hiı· gün J\ıır ;i~..t 
mak llzerc Bey-;ızıt Jl'le) )~ 
daki siirülcri dolaşır~~iıtt r 
nükteleri 'c tuhaf fıl'1 i ıt1 
le devrin tanınan ~a r 

mele tesadüf ctıniştijıaııJl11: 
Haşmet ile Fıtnat cçJtlf• 

rasında §il muha,crc ı;,eıı 
- Hanıınefl'ndi n.e iı ,._ 

sunuı? Bir zahmetı11 , • ..,.dıı1' . ı:o•~· 
emredıniı: bendenız ıtııı'~ 

- Kurban a101ağa çı bı.I • 
- Kabul edrrscnıt ıı.. 

kıı lıınuzu kurtı:ın cdlD 
l ıtnat Hanını: dt 
- Teşekkür ederı0\0ç ~ 

tı. Bu sene boynuısut j 
~eceğım. 
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ÇAPRAZ KELİ~ELER Hazırlayan : ESAT HAMDUN 
be ~Çı:iıüm kola lığı itin not: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 nu maralardakl bıitUn sözler • S • 

a5lanıaktadır.) 

(Çapraz kelimelerin halledllm is ~eklllerlnl, bugün kil gaz<'temi :rln 5. el sayruında bulacaksınn ı 
Sof dan sag" a •• medt sana\karlarımızdan .blrl. ı T?nıdık; ~emizlik yerlerin~en 

19 - Bıtki \'eya ha;p•anın büyil- bıri; Her turlU şey; Ayı yu\ası. 
~ - lllzde ilk fşci mılleh'eki- ml'si, yetişmesi, ı:elişmesi; Zal- 10 - jptidal meskenlerden hl

\' ıkı kelime); Hastalık t<'pmek; oğlu Riıstem Pc?livanın de~l'Sİ ri; Bir hayvan: İUç; Kab ağırlı-
' da r<'simdl', sözde \'C hare- 5_am'ın babaSl; Dıvan şa.l~lerıml- fı. ll - Tekrarlanan söz: ŞikAr: 

it 
1~ ancak dıkkalle anla ılabi- zın en meşhurlarından hırı. 20 - Bir meyva. 12 - Suçsuz; Uyuş

tı '- lııce mana. 2 _ Irak; Surtip Ansız.ın; Haykırı; Culhaların ip-
d '1tıı; VılAyct. 3 _ Bir erkek 3 • liğl sarıp a~tıklan !ılet; ?Jeyan c- turucu maddelerden biri; Bir be
t' ftrı; Bır şe,>in iki kenar a- datı. 21 - Ince iplik; Dır içecek; si maddesi; Anlam. 13 - KOs
b 4 - tardın 'ı1Ayetinc bnğ- Yürüyerek. 22 - Cok şr.)•lcr; Ne pesi hayvanlara yedirilen bir ı;c
~ b r llı;e; Gazlnntep \'ılayetine münas~b:'tsizlik (iki kelime~; Bo şit yabani lAhann: Müptezel ra
~ 1 

bir ılçe· Horasanın birçok şuna {ıkı kelime). 23 - Ses, Ba- hntsız.lıklardnn biri; Ziyar!'tçi; 
bur is1c1m' bil ın 'c edıplc- zı sporların sa)'tsı; Uz.ak işareti. Gudde. 14 - Ders alıp usl:ınmı

) >'et tirmış bir ş hri. 5 - Ta- 24 -- Zamanın. . kısımlarında~; ya yarıyacak hal; Bir ağırlık 111-
etınc (yeni kr-limrlcrden1; nrssam İhrahımın memlekctı; cüsünün kısa yazılışı; Ştı halde; 

' <ca ca); kız o lan kız. 6 - Cerahat, Zamanın kısımlarından; İstiknmct işarl'ti; Bir nota. 15 -
~ ~; Çok iyi; Bir renk; Bir ırk. B~r nota; Sıcak (ar?p(a~. ~fi - Akıl ve ahliık \'ası fların ı n m!i
t1r Cok inatçı (dört kelime); Bır kndın adı; Tcon; Düzgun \ 'C kemmcllifi; Kokıılu bir ot; Bir 
hı, k nıu ıkı i makamlnrından J) f söz soj'leyen. renk; Kelesli sazlardan biri. 
~~· 8 - Dır t:ıl ıcı: Ilır bağ; ., 16 - Seher; Vııhşi il~ medrnl a-
~t lla· Bir mry\':ının fidam. 9 - Yukandan aşagıya: rası: Yasıta (yeni kelimelerden); 

erkek adı; 131r eda; Habeş Sevimli yaramaz; Bir sonı r.da-
~ 11 ~u; Bır ım)1· Dort halife- 1 - Arap lınrilr~in.drn bir~; tı. 17 - Bir nota; Nefiy eki; Ka-

bıri, 10 - İkinci Osmanlı Telli musiki fılctlerımızden hlrı; yanın kırılıp topraklaşması; Tın 
ahı Orhan Br~in karısı (i- Enı;rl; Yabancı bir memleketin tın öten; Batı Anadolu. 18 - Ya 

eı ıne); Tokat v lli)cline bağ bir parası: .Ekmek. (f?,rsç~). 2 - Janrı meme: Akdeniz. karasul:ın- ı 
ır ilı;C>: Ka' a. 11 - Geniş; Boylu; Afrıkada hı_r ul~e, Aslan mızda kilçiık bir ada; Kabul et-

' ~· S fır sıfır eldr sıfır. 12 - <~ar~ça); Nazlı. lJır nırl~. ~ - meme: Deniz r.lblsc-si. l!l - fs
lt; Hnlıf tp.tlılaı:dnn biri; Ilır saJatr,\ıl\~ Şaır F,.5rdın ~~ tımhııl vılAyetine batlı bir flcet 

.~t; DJr no a. 13 - Dcmok- rctini go•lcrdıt:i saha; J:\•: Kabl- Ke) if Yerici m:ıddrlerdcn biri; 
Paru lktıd rının ilk Sa lık le. 4 - Tepkı; İsim; RckHımlar Rlr me~v:ı: Başka bir ml'yva 

So Yal Yardım Bakanı (Uç (arapça, cemi); Bir edat; Bir uz- 20 - Br.lirtiler (ar:ıpça, c!'mi); 
'llie): Umut uzluk. 14 - Gc- nımuz. 5 - Bir sporcu: .Toplan- Rü~iikçc; Yaprak {arapça); İld
\'n~1ı k:ıra: Limonluk: Bir ma \'e hareket ~r.:kezı; Bazı ve; Bir hakaret sözii. 21 - Ohu

' arı. 15 - Bol değil; Amıh- bitkilerde tohumu ıçınde tnşıynn cuk deme· Bir agaı;; Rln:tnın kı-
'l'arıhi imparatorluklardan kuru kabuk; Hariciyecilerden bi- sımlarınc!~n: Memlckrt. 22 -

~ ,ııııı tl'baası. 16 - Azık; Halk ti. 6 - Sanat; Bir erkek adı: Bir Ademoğlu; Birlik olma (ıırapça); 
~ ~~e: Dl'zlr; Amerika Bırlcşlk edatın kısası: Arzın ~l'~kl. 7 - Aş. 23 _ illetli şiş; Hafif ısla~: 
tı~ etıerlnden biri. 17 - Su (a- fod!'rn danslardan hırı: Uca~ın Olmanııs· mr nida: Kab:ı bir nı
ı ~); F, krim ftlctil'rinden hl- baş ilstü dıılı"ı; Jllirriyet kahra- rln. 24 _: noru seslerinden biri; 
ı,~ aşeğme: E ki \C de!!erli mantarından Niyazi Til'yin mcm- ibadet Y<'rll'rinin öğütı;üsü; Ir
ı~ 1

8 - Üyl'; Bir oyun; Bay- lekeli: Alı;ak; Bir edat. B - lü- m:ıklnrımızdan biri· Yırtıcı kuş
tı Cara~a): Bır nota: Artık a- tl'allik: Yunanistandn bir bölge; lıırdan biri. 23 ~ 1sp:ınyanın 
,. a bulunma~an ml'şhur ko- Karı veya koca; Bir tapınak. 9 - Grcnada şehrinde meşhur tarihi 

'=. ' bir saray; Bir nida; Cana yakın; 

oruların 
Marfrctli bir böcek. 

cevapları 
© •PJhAl erniıJn birinci sa) fasında, 

~a 11ıtlan bul bilecek mlsinh';. 
l'ıı ı lığı altında somu umuı so
dır~rııı doğru ce\ aplan sıınlar-

15 - Mitolojide acalp bir mah 
!Oktur. 9~: EDGAF. RICE BURROUGHS 

l 
2 - Kiıpe girmiş fare 
3 - kayak trampleni 
i - kornet 
s - F.lektrık ütfü,U 

- Faruk'un heın:iresi ı-·ev 
8 tı~c 

, - Nazi selamı \•erlvor 
- General Ali ı~unt Ce-

e besoy 
Q - Kamyon lüstiğı~de 

lQ " Buhnrat satan tllccar 
" Büyijk nehir regUlAti:ırU 

* datı4,l'rntı1n üçfincü sa)fasın-
,,11•1111 lnttf )oklnytnn:• sfitu
~.:-da sorduğumuz 20 sonınun 
~•lıkJan fiUnlardır: 
l 
~ - Bir elektrik olç{lsildilr. 

" 'I'a>ıınmış bir Ş3irın soy 
3 adıdır. 

' t 'e~te çıkan bir gaze
i tcdir. 

..... İkınci Dllnya Harbinde 
3 bir Fransız amlrıılıdlr. 
6 " kunduracı bıçağıdır. 

- l\adın saçının yaylı ma-
, easıdır. 

..... Bellıni'nln bir opernsı-
8 dır. 
il ..... Bir mey\8nın adıdır. 
lo ..... \'ağ silmt> pacal'rasıdır. 
lı ..... Deniz. teknesidir. 

..... F.dPbiyatta vezin oyu-
12 nudur 
ta ..... Favdalı bir sebz.edlr. 

" E ki bir yapı malzeme-
l~ Sidir. 

..... Bir cins kapı mente~c
Cidir. 

16 - Trakyada bir kasabadır. 
17 - Geminin dip kısmıdır. 
18 - Bir bamya yemeğidir. 
ıo - Keçi boynuzudur. 
20 - Çitlenbik pompasıdır. 

* 
İlh·emiıin üçüncü s:ı ·fasın

da birbirini' bcnzf'yen iki fotol 
raf arasındaki farklar ~nlar
dır: 

l - En sağdaki adamın, e
linde tuttuğu bardak 

2 - Kapının dışında kalan 
beyazlık 

3 - Kapının solundaki siyah 
çizgi 

4 - Sağdaki genç kııın blu
ıu 

s - Ayni kızın kolundaki 
beyazlık 

6 - A\•nl kızın yakasındaki 
rozet 

7 - Soldaı...; genç kızın be
resi 

8 - Soldaki adamın göm
lek yakası • 

* 
flh"embtn üçüncü sa. asın -

daki karikatürlPrin anl attığı 
Earln lar şunlardır • 

Soldaki: 

Şu karşıdan ı:elen esmer 
Aşkıma ihanet etli . 
Geçen hafta söz verdi de, 
Adada beni bekletti 

Sağdaki: 

Ahım gibi ah \"ar mı, acap ah
lar içinde 

ç..,,.ll/;, N/:V ,,/ YL" .s-,ivı" ,p/r,/;~,/4-'t' ~N ~~,ıl, A/~ 4' SNA&V 
/)VYLUl~V MVNT.6L/,t: ~/r'AY#T~l'"1/ ,,,,,..,,,,_,./~MA41' ,,y,-_ 
T/C~S/N~4" •. ,,,,,,,z,,vô'Y/ N/N;fYar 8Vl. /)V~VNV. 
ı~AvE rrn · 

s-

O~A/V~..l!R NAP/M/, ~rueçr,u, "~Ll::INÇ ~N
ur~tr.('ac" l/.t?A.Y.:'4µ,v ÖVP,<'.VA'Y/ TA-e-.;o r~e.te 
'ttiet./Y(l,e,()V. - "l?T.W""';t:'.. 11. .1;,.H'ô': TA_. Ş' at~;V 
:S'4dNYat VN <FEY,T41'~, kA,,,,..t'A"""''-4L'/. <.':4,(?JNt/..t'~4e 
,ç/Nôt TVY.!c~ VRA.!;',Pn-C/ ,;(,i:,f'/ S"EtJ.4-LAe 'YJCAT
oY.A'-'rJ /Al. 
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Maç umumiyetle tatsız geçti. İkinci devrede 
Beşiktaş hemen, hemen tek kale oynadı 

Şehr.nııLdc mı ır bulJnan 
\ unan,, anın Etnıı,o,, fut

hul takımı ılk m çını dun ~lıt
h.ı lpasa tadında 6 hın kadar 
ıc)ırcı ununde, Be~ ktaş t.ıkı
ıııımwa ) :ıptı 

Be~ıktaş kalede ) cnı kalccı
liı Blılendı tccrube ettı. Sol mü· 
dalı me\ Kııncle, Galat.ısaray ku 
lubunden Ankaralı Basrı~i oy. 
JJ.ıttı Takımın dı.;er O) uncula
rı Kamı}, Eşıcf, Alı İhsan, 
r\usıet, Co kun, l'ahrcttın, ~C\'· 
ket, Hu eyın '(' Co kundu. 

Maçı Sulhı Garan ıdarc etti. 
0) un umumı)clle Besiktaşın 

hakımı)etı altında geçti. Hele 
ıkıncı de\ rC'nın ~ ırmı dakika· 
ı tamamı) ,e tek kale halinde 
o~ nandı. Bo~ le olduğu halde 
:Sc ıktaşlılar bıraı Yunan ta
lumının Cazla şanslı olmasın· 
dan. bır2:ı: da muhaeimlcnnın 
çok sıkı~ık O) namasından an
uk ıkı gol ı;ıkarabıldılcr. J~t
nıko.:i ~asalın altında bir takım 
manLara:ıı gusl<!rdığıne gore 
Jleşıktaş için 2 • O !ık bir ga. 
Jıbı) et, tatmın edıci olmaktan 
ut.aktır. 

llk de\lenin be,inci dakıka· 
1,ında gerıden gondcrilcn topa 
ınu~aıt bır ' .. 1.ı) rtıC' ) etı en Eş. 
ıcf 25 metreden hır şutle ilk 
J;olu ) aplı. Şut ) na çekıld, ı 
ıçın obur ucunda bulunan ka· 
lrcı :> etışemcdı 'e top dırc ın 
ıçıne çarptıktan sonra a.:lara 
tcıı<ıldı. 

\ ırmi lıç.ıncu dakıkada Et. 
nıkos, .sağıçın.n çcklıgi ıehlı 
ke.ı b r şutle, Bulent )erındc 
b r plonjonla topu .,ut.el bloke 
etti. 
Yırmi be mcı dakıkada Falı· 

rıden ınüsaıt hır pJs al.ın Şev· 
ket Bcşıkta.a ıkıneı golü k:ı
ı:andırdı. 

Otuzuncu dakı >ada l'\.ı,, lırı 
çcktıı;ı bir şiltle Etnıkos k ! 
cısı topu mu,aff.ıkı) etle blo 
J..e ctlı. 

Jkıncı de\ e)c B~·ıkla t kı 
ını Huse) ınııı ) erme Salah l-
tıni almı olarak çık ~ ırmı!'l· 
c dak kada Salah ın \CrH 
nı de Kon~ alı ni aldı Bu 
deucdc daha bakını o)na)an 
Besikta , bır ha) li fır::.at ka-
çırdıı;ı ı:ıbı Etnıko::. kalcc.~ı de 
epey kurtarış ) aptı. Hır k:ıç 
kere de topun kale dı eı'!ıne 
çarparak gul olmam ~ı mbafır
lcrın ş:ın lı olduk!arını da gu~
terdl. 

Otuı: )eduıcı dakık.ıda tama· 
mı) e ı;a~ ı ı kastlı bır hentbol, 
hakem tarafından penallı ılc 
cczalandıı ıld . E•rcfın çek tığı 
bu penaltıda top kaleci) e çarp· 
tı 'c m..safırl r üç uncu ı;olden 
kurtuldular. 

Bır muddct \el Etnıkos 
mudafılcl'lnden bıri ç.ırc ıl \il· 

zı) elle kalınca Be ık taşlı hır 
muhacımı ce7a saha ı içınde 
çelme takarak du-urduğa 'e 
muhtemel gole manı olduğu 
halde hakC'nıtn bıı tt.ırıı penal· 
t }ı ça'm.,11 • ' ' da ta· 
mamı) le "a) ı ka di bır hcnt· 
bolü penaltı ılc ceıalandırnıası 

ha) lı garıptır 

Prnaltı kaç 11:; n uıııa, az 
sonra mülc' aıın h le gelen 
O) .ın. nıha ~et 2 O Bc~.kta· 
~ın galıbı)etı~ le bıttı. 

• 

Koı ııeı den gelen top anıta gidiyor 

ı:tnıko takımının en i) ı 
o~ uncu u, kalccısl \ e b.raı: da 
ı;a iı;ı)dı. 

Be ıkla takımında Bulent, 

lı, b,lerck 'e gorcrek O) 111) an 
b r O) uncu içın ağır oynar ı;ı 
bi gorCınmck bır ku ur olma 
crcktır. Ba rı. gerçekten b le. 

rek \'e görerek O) na maktadır 
Kaldı kı Ba.:irinin asıl )eri de 
,ol mıfa,inlik değildir. 

fi(araborsayı 
.. nlemek için ı 
-edbirler 1 
Hıılkımııın muhım ma\larda 

'lılct tedarıkı hususunda 
) apılan ıka~ cllerı onlemek \'C 

bilet satı mda veni c-a lar tes· 
bit rtmC'k üzer.c \"ali mua,·inı· 
nin Ba k:ınl gınd:ı C''lllll) <'l mü

dür mua\ inl. Beden Terbı) e i 
holı:e ıntidıirü. 'ıl \C't özel ka· 
IC'rıı mudurunıııı \ r l\lıthatıuşa 
~lJdl ıniıdu tınün i l akıle 
o r top! ntı ~:ıpıl.uak aş:ığıd:ıkı 1 
k:ıraı lar lınmı~tır: 

ı - \!açlardan e' \el bilet I 
salılınama•ı 

2 - Xumaralı tı ibiin h,letlc-
riııiıı khipleı· aras•nr1ı rıi ~hıot ıtıı. I 
h·lıncle tc\z,i. P.ıı b lı-1 1C'rın ı 
klup idarC' he\ c lcrı k rarılc 
imza muk:ıh·l"ııde an \C şalıı~
lar:ı \'C' ilme i. 

3 - :-\um. r:ılı trıhıin hılrtle- ..... 
ııin tamamınırı 'r'a \arı •nın 

ı:? \C'\a er•ıC'hi m·• 1 r kin 
,omb ne ol r \ terti')n n rr 
~c t bmıkılma~ı. 

4 - ?.tılli , t trm• li •ra('lar· 
rla numaralı trıbıırı h IC'llC'rinır 
fııttı1>l frrlrr:ı ·~onunun rmrinr 
'rrıl ne i 

ogukkanlı, o)uncuları \c topu 
ı ı takip eden, ;:uıel ~er tutan, 
blokaJları kuHetlı bir kakcı 
olarak görundu. Bununla be· 
raber, bu kaleci~ i daha kuv· 
\etli bJr takım kar,ısında \(' 
daha sıkı bır m:ıçla gôrdıiklen 

~!ildafııanın en bl oyuncusu 
ı::: rcf, hiıcum haltının en ba· 
rıh o~unculal'l da Fahri ıle 
ıık~ mandı. 

5 r., 'T'riblmiiııiin t:ım:ı ı:.ıpiıl takımının iki ki) mrlli ı•Hıncw .. ıı 
ı:ndı l'ı oh t tı rı h llnnııııııl 

oııra hiiküm vermek doğru 
olur. 

Basri. bım "' irrılercc bmız. 
:ı~'" f!OrJI 1 ı Fakat sogukkan. 

l:.'tnıkos. ikinci maçını hıı 
ı::un :; iıır ~lılh:ılp sa starlırda 
Fcnerbahçc ı 1 ı- ~ap:ıcaktır. 

\. TI\llTİY,\R 

G. ' K. 
3.1 ' 

Sarı - Kırmızılılar; İzmir ikincisi Altay 
takımı ile karşılaşıyor 

İt.mır G - lkı maç japmak kımının on gol.mu ).ıpnı,ştır 
•11.erc bu::uıı hrımıze "elen G. S. bugun Altay t:ıkımı ılc 
Galata aray futbol takımı, ilk kaı şıla,acaktır 
kar5ıl:ışm;ı ını lzmir şaftıpı) o· - G- k R 
nu Karşıy:ık:ı ile )apmı'i V(' re Q - omen 
ze' ksız geçen bir Oj undan son 
r.ı maçı 3 • ı kazanmıslır. 

Cemal - :-.lacl, Necmi -- \. 
Seçme 
Müsabakaları li. Doğan, Tiobcr - 1 fendi)ar, 

Bulent. Reha. Hti eyin, Küçük 
Bulent şeklinde abaya çıkan 
Galatasara) Iıl,ır Karşı) akanın, Ankara 6 ( l' A > - 19J3 ) ıh 
sert O)tınu kaı ısında çekingen :\ısaıı a:iında Romad.ı )apılacak, 
bir tempo ılc çalı mı 1 r 'C dev olan dun~a Grcko • Romen g,ı. 
ı c) i 11 inci dakik:ıda Kuı;uk reş şampıyona:ıına katılacak mı!· 
Bulcndın attığı golle 1 - O ga· li takımımızın kadı osunu tesbıt 
lıp bıtirm şlerdir. için cumartr.:ıı 'e paı:.ır gunlc.rı 

1kincl de Hede saha) a biraz şehrimizde Istanbul, Ankara, iz. 
daha :ılı~an G s. lılar 3 üncü mir, Eskıschir \C Kocaclı bol

"eleri Grcko - Romen gtireş ta. 
el kıkada f ,fcndn ann ~ahsi kımlarının ı~tıraki) le seçme mU· 

aH eti\ le bır gol daha kazan- sabakaları ) apılacaklır. 
mı l:ıı dır. Müsabakalara katılacak urcş. 

1\ 1' ı) ak. lılar 20 inci el kl· çil~r bolge ıtıbariyle ş_unl<ırdır: 
k d bıı ,,0ı kazanını lar, Re· lstaııhul: 52 kılo Alı Dm ı~n, 

' .. 57: \ :l'~Jr Yılm:ıı, 62• llalıl ha· 
o\ unun sonuna do.,rn ta· I va 67: Namık Erman. 73:- ~iti · 

fit llekin1han. 79: Öt.er Gok. 
Ağlr' Sadrtıın Dolaylı 

Kocaelı 52 Kılo· llıkmct Ya· 
rnz. 5i: l'\ecati, 62: Ha) reıtın 
Balırman, 67: lla) rettın Özfı· 
dan. 73· Salihaltin DC'mirtok, 79 
Husnu Torun 87· NurC'ttın İ· 
mamoglu. Ağır: nurhan Gilr· 
kan 

Ankara· .ı2: Se~(i ÖzC'r, !'i7: 
thsan Arı. 62: Rıla Doğan, 67: 
Cemal Gul 73· Tc' Cık Yüce, 79: 
BC'kır Buke. 87: Kemal Ay, A· 
ğır· \dıl Candemir 

Eski chir: 52· ,\hnıct Bilek, 
5i: Bah:ı Karhan li2: Salih Ko
para]. 67: 1\adır Salgıno~lu. 73: 
Reşat Guler. 79· Salıh Oktay, 
87: :\lehmet \lı ,\r lan. Ağır: 
:'lkmıhıh Ertek. 

Ko•na· .,2 kılo · F Jı,rtlın Ak· 
ha~ Kırklıırc1ı 73 kılo· Emin 
Cıftlık. \lalat)a: 62 kılo İbra. 
hım Pehlı' an. 

lznur- Muammer Bum 57: 

111"11 protokol 'e gazrtrc1lrrr 
1 hsi'i 

li - M .ç ı::üıılrrinrlr ~taıl kR 
pıl;ı ·nın erken saatlC'rdc açıl· 
ma~ı 

Avıısturyaııı R 
takunı e 

7 - Bu ledhıı·Jrrin kiıfı 'e\•a 
':ılb k imk5rı ı:<irul'11C'd 1 i tak
ıl rdc nı:ıc h letleriııın ıc~hıt ve 1 

ı:azrtrlerlC' ıl:ın rılıl"cC'k ı:unler 
dr ~abah a:ıt il d:ı Mıthatıı ~ı 

Avusturyalıların içinde birçok beynelmilel 
oyuncu var 

•t dı ı:ı~C'lı-nndcn maada Fe 
ııerbalıce. Şeref. \'efa tadları 
ıle \çık Ha\ a T vatro u 'r Ser 
~ı S ra\ ı gı ftlcrınde b rdcn sa· 
tı arzedılme~i de muvafık go 
rulmü ltir. -1 

• 1 

\ aş,ır l rl\in 

Y ni yeliş n 
Bir g nç güreşçi 
\'C'nı bır gure~ ) ıldızımız be

lıı oıc e başla mı tır. Yasar Te
kın adında 'e 18 ) a,ında bulu· 
nan bu gcncımız, Fat:h GLlı'CŞ 1 

Khıbundeki çalı5malan ırasında 
kendbındc b.ı) uk kabılıyetlcr 
oldu •unu gôst<'rmı tır. Ya :ır 
Tekın, çok se' dıf:ı giıı c5e Sarı· 
lrnmı~t.ı başlamı • ç lı•malJrı· 
na de\ am etmek 'C' teknik i:ig· 
renmck üzere İ~L:ınbula ı:cl· 
miştır. Şimdi lla)d:ırpasa lı:.c
sinin onuncu sınıfında bulun· 
makta, bır taraftan derslerine 
cıddı olarak çalışırken, bir ta· 
ı artan da sporunu ilerlctmeğc 
bakmaktadır. Beden eğitimi i· 

Omınıüzdı-ki hafta ehrımıze 
ı:clecck olan Hapıd lcıkınıı, 18 
defa A rn tur) ır ,ampı:ronu ol 
mu tur. 

( 1027 - 1!J28) de İki Selle' 
merkeıı \ vrupa fınalisli, l!l30 
sene ındc ınerkez.ı .\ vrupa ~aın 
ım onu olmuştur. 

Son iki sene zarfında S. C'. 
Hapıd Bclç kn sanıpı) onu 
ı\ndcrlaclıt'ı (4 • 1), nrüxel 
ınuhlclıliııı (6 • :!>. Yııgusla' 
)anın Kızıl Yıldızmı (3 - 2), 
lıu nı ç Bordcaux'da propa"an 
d.ı mik dıle o:ın:ınnııstır). Yı 
nr Kı;ı:ıl Yıldız'ı Belgratt.ı 
(4 • 3). 111.,ıllerenin Sunder 
land takımını <S. 1), B ezıh a 
nın 1\Iineıro t:ıkımınr (3 - O 
kazanmıştır. \'c nıh;ı)et nötı 
bir s .. haıla Lıcge de 14 nıa\ ı 
1!J.j2 d(' ll:ıpıd 3')000 se:r ircı o· 
ııunde ltal.) a < mpı)onu 1\lılan 
A. C ) ı <2 • ı) kdzanmı~tır 

Hııpid takımının kadı o~u ~oj 
ledır: 

Zaman 
M.ırkel H pel 

llauappı Gcı ııhaı l Golobıç 
l\obrner ı rı gler nıenst 

f'robst Kocı ner II 

1cı kafa eğitinıınin beraber gi· 
deccginc inanmış bulunan genç 
"lll e,~i geçen ) ılkl İ tanbul 
klup bırincılıklcrinc katılmı~. • 
lıselcrarası mu abakalaı da bi
rıncı olmuş. l:.tanbul tecrtlbc
~ıılcı ı arasında bırincılıği ka· 
zanını tır Bu \ ıl terfi nıüsaba
k<1lc11 ına ~ırclıktçn onra bil· 
~ ufc mıı•ab.akııl ;ı alımıc:ıktır. 

\ edcklc '\h llC'r, \'uga 
GıC' e. ;"ıtu ' l. 

Hcnkle ,· 1'" nıla j e ıl • be· 
' ı. pant lrın .; ~ h. 

K. lccı· Z man 2,, \ ııınd:ı 
>(l defı nıılli. uzun zıman 'A'· 
ı t•p ııın en ı~ ı kalceı i ismıni 
ı ımı t . 

Sol bC'" · Eme t 11.ıppel 25 
' ı~ında 31 dC'ra mı Ilı. son ılöı t 
'medır .\\ti hırj a mı Ilı maç· 
ı ·ıııın hrp~inclc O)n, ıııı tır. 

Oıl h. f L. Geınhardt: 31 
' ı ncb 24 d"f;ı, mılli. milli ta· 
lamda Ol l h f. ol haf \e S n. 
tr for\ rt olarak o n. mı tır. 

n·en t Hobe t. 27 )a ında 8 
def m Hıdır 

G. ll n.ıpp : ..!3 J ıncla 21 
def mıll d'r \\u tur~anın 
h ıp on. ı 11 tırlı ıcntC'k 
nık o un .ı ıdur. lt::ı sene c\ 
'el '!J keı 'den t n:;(er cdıl· 
.mı tır. 

nıc leı 26 'a 111<1.ı 2 defa 
nı llıdır r .. kımın en çalışkan 
o)uncu udur 

Sol çık \ Koı?rnr.ı · 27 ) a· 
şıııd.ı 19 defa ınıllıdır rok 5('· 

r .d r. ıkı aj ağılc ~utuı· bır O· 

~uncu dur. 

GONDOZ GoZOYLE 

«L » 

Yazan: GüNDüZ KILIÇ 
K aç haftadır Mıthatpa~ stadı olaı;antistu hır alfıka ıle dol 

dolup ta~ı)or Stada soylcnildıC:I \c resmen ılan cdıld r 
ı:ıbı ancak c\' elden hesaplanmıs- ııoı mal ~er 'e\ a bılet • 
dine gorc seyırcı alını~ oı-sa trıbtinlerdeki in an i tiflerınc tı 
tıiıhi akıl rrnıhor da ermiyor ..... Hele trıbunlerden en rıl 
hutu. kiıçukhiğlinden dolayı kontrolü en kola~. en muntııt3 
'e en aı i tokratı • Lı tı ıhiiııunıın hali ıı;lcr acısı rlo .. rıı 
ı;eçl:'nlerılr. hir marı hu lı ihüıniıı ı;irış kısnıııııl:ı itl:'rl sııa111 
'ıp orad:ı llll:'Chıırcn kiimcknmış hir k:ılabalıgın rn grrı 1 

elen ~cuclmr.k zoı uııda k::ıl<lıın. llalhııki re men o ıı ıblıc1 
~irm!:',..e hakkını. oturmağa ela ~ crım tanınnııs \ I:' a) 1111111~ 
ti~ undan conra maç hakk111d:ı ııılıhalarınıı soran hir ~aıct 
rkacl:ışa l)l'fr!C') ('' • nence I.inc·otn llcnl:'t şapkaları ku~ursll 

clu do.,ru ıı. )a111lm:ıma da imkan ~ok zira üzcrkrinclc 1~ 
bir huçıık ı:a:ıt mt>rhurl bir <'lııt pptım dırnereecktını J1 
rl'' ı;p, yalııız ~u muhakkak ki bu hloka hakkı olarak ı::ircıt ~ 
hatıı la nufıızl • ·ınla hunla ;;irıH~renlerdcn pek dah.ı ıı 1 , 
Bu 1111.anı~ıı. karmak:ırı~ık, hatırlı gömillU tribiın aklıma 1 : 
r:ıııın bir fıkııısını ~cıırherdi ll:ıni ahırının iıstundcki 1 

oda ınıl:ı ı;olıık çoeıık "ucbda ı • .nı,;an fakir ko~ !üye bir çv 
akrab:ıl:ırı misafir gclır de :ıd:ımrağız tıklım tıklım doları~ 
sıııclan giirhrl:l fıı I 'm :>kıl \C irfanına inandıı:ı Hoca !'> 

rcltine ko ar 'e 'az iyeli anlatır d<ı ondan ııkıl danışn. ti 
ı•e clii5uniip ta~ıııır. B:ına bak, hu gece oda) a iki ko\ un. ' 
rın hir buzağı, öhıirının rlr. iıklizlı alıp ~alat·aksınız• d1'İ'crı 
ı·C' kö\ liicc0 iı ac;'.\ın bir h:ıldr fakat behemehal llocanırı ' 
lC'<Jiklcrinde hır hiknırl ı:i7lıdir ıliifiİnl·csb lr. ko,up ıah trt1t~ 
lrri yapar. ~apar :ınınıa iidıncii sliııiin sonunda rla a1Hııl11a1 
hir lıalclr 1rkrar gl'IİP • \ınan lfoc:ını' Ncie<:siılıkten ııo ıı 
ra!:ız. tah:ımnıiıhınıiı1. kalnıarlı ı:ılli eli\"(' rlert )anm:ılııı b

3 

!ar. Hot·:ı Ha' !;)imdi sıra ile bu grce ko}ıınları. ~arın tıı~ 
J.!l) ı . öburı;:un rk oklııu ahıra ındırccck ın• divC' ılirel:t f 
'cı ir Ha~ ret 1 ~<·uncıi ~ün kil~ lü ,C'n ve ~alır ı:onınrrel: 1d 
c:ının ellerini opup ·Hocam rlun)<ıl:ır 'aımı:ı, o~k fı>rahlJıl 
kı. Allah senden razı rıl un• Mr de clu.ıları da sırala~ ıp 
rur ...... 

işin du,,.ru ll hizdr ele mrslıur trıbundeki kr5mek<'~ ' 

wnclen tahamnıul kalmadı ı;:ıtti. Xc olur ~u fıkradaki (' 

hikmehnP. inanılır hıri çıkıp emretse de •L den sıra Uc 
lcşçıleri. r~do tu, nufuzluları fılan çıkarıp Oh' Dun~a \arıt'I 
dı~ her ek Gclselclım boyle hır bab:ıj ısıt çıksa dahi tıır 
Jlm kı ılkom·c ı..endısı ~ ersiı ~ urtsıız kalır da ~azık otur ı 
\'allı~a .... 

Payidar Dobra 
Kupası oleybol 
.Maçlan 

Pa> ıdar Dobra kupa<ı ı!l~ 
n hnali bugun Teknik t: 
sıte salonunda saat 16 da 
lc.caktır. 

Şımdiye kadar hiç n1•, 

yet almamış olan Gaıııt 
\ e Ilej oğluspor takınııaı1 
gunkii kar~ıla~manın net 1 
de. hu turnuvanın biritıC 
ikinrısi olacaklardır. 

ncıık kıınetlcr arasırıd 
revan edecek bu maçı kiıt'I 
zanara~ı hakkında ındi 1~ ı 
lcrin dışında, hiç bır ~c. ' 
lenC'mcmektcdır. Şan~lı 1 
de olan takım bu idd18 

sabakayı k. u;.nacaktır. 
Gunun ikinci mu # 

Sen r nemirt:ı~ 62· Hıkmct 
Gır ı n fı7· Kf'tn 1 nrı ~n Ö· 

lnr1 1 -, lıı f17 f "l"Ct \tlı. 
.\ ı Ihı r~ n \ ırek 1 

\ r r :ın, S:.! kılod ~ureş

nı htcdıı. 
Şchı iıııiıc gelecek llapid takımının son kadrot;u 

rak' "elı Fenerbahçe ta\;I 
Turkı:rc Talche FedcJ'll 
takımı arasında O) nan' 


