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Türk 
. 
lngiliz ınüııasebetiyle dün }rayııılaııan müzakerelerinin bitişi • 

devanılı ve tebliğde, barışı korunıak için N l\ TO meıııleketleriy le 

verinıli işbirliğinde lııı lunulacağı belirtiliyor 
------------------~---------

Meııderes, göriişıııe terde belireıı ııokta karş~lıklı 
itiınadııı takvi_"~e si olınustur. deıli 

~ ~ 

<<Türkiye, dünyanın en nazik sinir merkezlerinden 
birinde, bir istikrar ve güvenlik kalesidir.>> Churchill 

ile Eden'in ürkiyeyi ziyaret etmelerim uhtemel 

1 • 

n.ı,hakan \dnan Mrndcrc \c Dış 1 1 1 
ıonra acı.tur mııaHni l'ror. Hug h u:[e'eB~koalndı ,rııat Kiiprülü Londra Unhcı ite iui 2.İ)arcllcn 

• 'eda ederlerken 
<nU ftE İM, LO:'<l"DRADAN :R , , 

Başmuharririmiz A E · y 
1 

· Aol o ıoTo.ıı.E \1.IN ~11sTm> 
~ --- - _ ....... · __ ~ın a mandan telsızle : 

lngiliz • füf k -iıiif a-kı -,eni 
bir mana kazanmışhr 

lng ilterede, Ortadoğu siyasetinin hatalannı düzeltmi e 
çalışmak yolunda arzular göze y 

l.onılra, ıs - Londra mulaka- )or. çarpıyor 
lını· 1 Ti' " · il' ""lb • )a nız. ırı. - lng ız. muna- efaretteki hu • ·- ~• ette doktor 
elıetirri bakımınılap de il, hur mıı e na ınd i u 1 konu~ma. da Hafız. ~inızi'nin e erlerini 

:ıun) a ,ga~ elrrl ı:I\ be in ılen, bil- alakalarının daenran l'.dcbl) atı na okum ağa biraz faz.la ukit a) ırsa 
• 1.ik.. ba aı ı saymak <'aizdir. Orta- ğini Eden'd m edıp etmedi- anla ma esası bulmamız ı.olay
~ıı~ı giiriı~nıe nH•Huıı, !htilaf u ce\abı , e~" ordum. Gulerek lıısııcak •• 
alıntle bulunan 'l urk • Jııgiliz --~· Ahmet Emin YAl.;\lı\N 

rncııfaatlcri ıırasın ılıı bir uda ma P.' 
aranıak değil, hariçte hiç bir nıi
rur. \'e tahakküm emeli be Je nıe
Yen Turkl) e ile c ki nüfuz iya
:hetinin itiyatlarındon kurtulmak 

liyacını duyma •n başlıı)an i n
ılltf're ara ında a1ami dercced~ 
goru birliğine ) akla~nıakt ı . n ir 
de bizim Orta arkta hiç bir bu
~~ 1 emri be lcmediğinıize İngi
·~ıleri inand ırmaktı. İngiliz -

Url; ittifaka ~eni bir mana ka• 
ı~nını tır. lngiltcredc, Ortasark 
dı~asctinln hatalarını görmek \C 

Uteltnıcğe anıi ıni)ctlc çalı • 
llıak lohında arıular göze !;'arpı-

Heyetiıniz, bugün 8.50 de 
Yeşilköyde olacak 

..f r.ıılolu .1. fan ,, 

Londra 18 - Bugün ögleden ı;onra Dış· 
işleri Bakanlığında Türk Bakanları ile ln
gıltere Dışışlcrı Bakanı Eden ''c Sa\Unma 
Bakanı Loı·ıl Ale~ıındcr arasında y.,pılan ı::ö· 
rusnıe iki buçuk saat kadar ı;ürmliştür. İki 
gün sürcıı müzakercleıin sona em1e~ini mu. 
\cakip İngiltere Dışişlcri Bakanlığı asağı· 
dakl tebliği yayınlamıştır: 

·Türkiye Başbakanı Adnan l\lendeı ~s ile 
Dışl5lerı Bakanı 1-'uat Köprülünün İngilıı 
hiıkumetinin misafiı'i olarak Londrayiı yap· 
tıkları ziya:-et bugün sona ~rmiştir. Bu zı 
) aret münasebeti) le Türk Bakanları \'e in 
;:iltçre Başbakanı. Dışişleı'ı Bakanı \C hu· 
kün·ete men up digcr şahsi\'etler ara ında ı 
b'r takım g6rü meler )apılmıstır. Bu le· 
m l:ır, a~ırlardanbeı i i · mlc cU biı leş-

tiren derin dosttuı. duygusunun \'e mü~le· 
rck menCaııtlcnn tak\ iyesi ne hizmet etnıis· 
tir. Dünya i~leri 'e bilhassa Avrupa \'C Orta· 
do u meseleleri lızcrinde faydalı \'C iki ta· 
rarça anlayı~la karşılanan göriiş teatılerl ya 
pılmı~tır. Dı~işkri Bakımlıt!ında 16 \'C 13 
ekim tarihlarincle i~i re~mi toplantı :, ap•I· 
nıı~tır. Bu top:antılara i\Iendercs, Koprul;i, 
'Eden, Lord Alexander, I'eldmar~~aı Slım 
\e mlişavirlrri katılmışlardır. Turk 'e h 
gillz Bakan: arı gi:ırUşülen bütün mevzuh· 
üzerinde ı·alarmda tam bir ı:örüş mütabaka· 
tı mc\'cul o1 duğunu mü~ahede etmekle son 
derece ır.c:-ınun olmuşlardır. Her ıkı de\ !rl 
Baka11lan ı,u nclieeler mu,·acehc,sin je ıs :ı.. 
bal içın b. rı~ı koıı.ı mıik ve bil tun hıı" ıh n 

<Deumı Sa: 5 Su: 3 dcJ 

'1 it ~rt'l ' e ~ana) ı Odatarile Ticaret Borsalarının .Ankaraıla yapılan ikinci Gt'ncl Kurul top. 
lantısında bulunan dtle.ııeler 

Ticaret Oda veBorsalaı•ı 
kolıgresi dllıı kapandı 

Dış Ticaret Dairesi Başkanı, ithalôt hakkında alman son 
kararın döviz tasarruf etmek ve dış ticaret açığını kapa

mak gayesini güttüğünü söyledi 

Tiirkhc hÜ\lık elçiliginde \Crilcn ıhafctte Ba~bakan Tcnderes 
l'r:ın nnın 1,ondrn bu~ uk elçi 1 Rene l a slgli ile goril uror 
om m; iıu, l ,Ol\"DRAUA RA Dl"O F OTO ıu; ALIN l\JIŞ'flR) 

il eııeti 111 i~ ıeı•kili ııçak 

9ösıeı•isi11de h11lınıd11 

Hükumet adamlarımız, ses sür'atinden daha 
fazla bir hızla giden 200 tepkili uçağın 

geçit resmin i seyrettiler 
'lo'aftn "11 ın 

Londra. 18 - Turkiyc Başba 
kanı l\lendcres ile Dısıslcri Ba
k-anı ı.·uat Koprlilü bu sabah 
Famborouı;h ucak mücsscscsıni 
ziyaretleri e nasında şereflerine 
)ııpılmış olan tepkili uçak gös· 
terilcrlnde ses süratlni aşan uça 
gın ııüç defa ha\rnyı yaran• sc
sıni i~itmişleroir. 

nu hadi e Türk misafirler şe
ırfıne tertip edilmiş olan goste
rilcrin en chl'nımiyetli noktasını 
tc~kil l'lnıi~tir. Türk misafirler 
bu suretle ~ımdiye kadar İngille 
re tarafından imal edilen en son 
ı;istem bombardıman uçaklarını 
)'akından görmüs oldular. Bu u
ı:akların evsafının gizli oldu~u 
bilinmektedir. 

Tilrkiye Dıı:;işlcri nakanı Fu 
at Köprülü, lıçgen şeklinde ka 
nallara bulunan bir uçağa gire 
rek kontrol fılcllerini tetkik et· 

lcri ~erclınc ı:österıler yapmış· 
lardır. 

Turk mümtaz misafirlerin en 
çok dikkat nazarını celbeden €U· 
c .. n Kanatıı isimli kU)TUksuz bir 
uçak olmuştur. 

Bu gösterilerden sonra Türk 
Dışişleri Bakanı Fuat Köprülil 
Nafcn Ajansı muhabirine şun-

ı De,·amı Sa: 5 sü: ? le) ,- ' 
AZ TE İZ 

il u 
·12 SAYFA 

ruıştlr. 
Bıliıhare mısafırlcr kontrol ku Pazar i/ôvemizi 

lesine tıkarak 200 Canberra tipi müvezziinizden 
tepkili ucağııı geı;ıt rcsmıni seY-
rctmi~lerdır. Aynı zamanda da İ.çrar/a İdPviniz 
diğer ~tip İngiliz uı:aklan kendi- -----------Yedek subaylar 

Hakkmda karar 
Verilecek 

:'.'ıl . r . nln Kasımp d- :a -
a~a a yap tı ı; ı :.!ya ı topl antıda bulunan tar 

llıuuıı .llul:alıit'fııu:dın J--: , 
Ankaı-a 18 - Tilrki)'e Ticaret Ankara azaları 15 lira huzur l J •• • •• 

Odalan, Sanayi Odaları \e Ti- hakkı alacaklardır. Bırlık uınu· ı DllllkU 
caret Borsaları birliğinin ilk U· mi bütçesi 250 bin lira olarak 

spoı• Jıaı·eketleı·i 
.. . 

M: P • Kasımpaşa'da 
hır toplaııtı yaptı 

muıni heyeti bugün ikinci top· kabul edildi. • 
lantı~ını yaptı. .Muhtelif ko· İdare heyeti ibra edilip bilice 
misyon raporları ;ı.abul edildi. tasdik cdıldikten sonra liberas· 
Bu arııda idare heyeti azalannın )·on sisteminde alınan son ka· 
huzur hakkı tasarısı da vardı. rarlara itiraz .edildi. Bazı dele· 
Kabul edilen esasa göre 1stan· geler tenkidlerde bulundu. Ti· 
bul idare heyeti azaları 20, A· carct Bakanlığı dış ticaret dai· 

U ı /' l/ulta& rirrı'ıd•n 
ıııtAnkara, 18 - Bugun si!Ah 
tı ında bulundn ) cdck suba) la-

~:ıı:ı~:~ı~lı~~:~;~;::ıi; b~~~~: ~/do~an se~im kanununun değiştirilmesini, 
11~nıay Ba kantı~ı tarafından ıstedı, Suphı Batur da bütçede yanm mi/yar-

dana azaları 25, İzmir azalan 20. <Devamı Sa: s Sü: ; :e> 

an \(' Bakanlar Kuruluna / k - M k f h 
--- <Ue\llmı Sa: 5 Sü: ide> I açık olduğunu söyledi ev O ırsız eski 
~ 7' • k j Mıllet Partisi dün Ka ımpa a. b• h "- d• • 
9' 1 ı·nskı· te rar lıı·ı· da pazar 3erinde bır açıkha\al ır a ıseyı aıı attı 

toplantısı tertip etmi~tir. 

< h t klif • ~ Partilı partısıı bir çok ''atan tOO b' 1. Ik · f I I ~ ( aı•ış» e 1 yap. ı d.aşın alaka ile takip cttlf:l b~ 1 in ıra I çımen O YO SUZ ugunun dünkü 
• sıyasi toplantıda Fuat Arna. sa. duruşmasmda şahit Mehmet Akyer kendisinir. 

)' , dık Aldoğan, Suphi Batur 'c df. • / · 
ıne eski şekilde «taleplerini» tekrar/ıyan f:er parti Heri gelenleri konus-ı para •le nasd suçlu tutulmak istendiğini ankladı 
S~vyet Dışişleri Bakam' Komünist ç in' in ~a~şlardır. l\lillet _Partililer ik.ti. Bundan bir müddet önce tls- hit olarak çağrılması .. istenen. 
Bırlccmı'c Mı.ilet/ere gırmesı"nde ısrar ettı' dct;e ~uh~~lıf ba~ımla~dan sıd. küdarda ccreya.>t eden yüz bin hırsızlık suçundan halen mevkuf 

., r Aldo en ıd etmışle~dır. Sadık küsur liralık çimento solsuıJu. Mehmet Akif Akyer. jandarma. 
nun \':n. mc\Cul sc~ıı:-1 kanunu. ~unun duru5ması dün Bir inci !arın nezaretinde mahkeme)e B 1. a~o u .t c·" 

leş~rleşın s Mıllctler 18 - Bir·ıDışişl~ri B_akanı \'i:lrski ~n 
11 ıı t :\Iıllrtlrr ,;:enci kurulu· !arı so) lemıştır: 
Olarak u Unku to;ılanl1sında ılk •- Genci kurul. fıep~ı c!~ ba· 

0ı alan S"\)Ct Rus)~ (De\amı Sa: 5 Su: 6 ııa> 

mediğı~f ndaşa tcmsıl ımkA~ı \'~r Ağırccza mahkemesinde yapılır. gelmiş \'e şunları an.atır.ıstır: 
me ı ıca ve muhakkak de~ıştiril. kcn, bir sabıkalı hırsız :::ahit O· •- 1315 doğum l u) um. Ren 
tür. P ettığını ılcn silrmu~ !arak d~nlcnml5 ve h.Ad.ise .ba.m- ruhrn hırsızım. btedenberi abı-

(D •. başka hır safhaya dokülmüstur. kam ''ardır. ı-:mnı)d ıkınt'ı ~u 
enmı Sa: 5 u: 7 de) Sanıklardan biri tarafından ~a Weumı ~a: ~ ~u • ue • 1 

llörıfOncO hafta profesyonel lig marlatııoıı dlin d"um edlımış \"e Galata ıırıı ' - \ dalrtl Z/O; 
Pf'nt'rhahcf" _ ıt•anbulsponı 2/ 1 \Cnmı•tir. ıiltaclnrııı tııfsi l5tı • por S11\'famı1dart ın. \ 'ine dlin, 
r t'lmik t ' 1' hf'r<;İI P ta lrh" lrrinrlf'•\ n .. ııonn ~:ıhın, \ narlr lııkR\3t:ın 'nn rlrnbr IIİI mis \I' 4 saat ıı 

d a ldkaıt:ı l\ ııl.uh·~lnr \'•knıı ı-.t ıı R<'S!m r>o;an ;:>:ıhini Ro~:ıı la '117Crkcıı ı:ö~tuİjor. 
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1 VATAN 

' BiR GEZiNiN NOTLARI . ) 
==== 

Kanada yolculuğuna dair.H ~ .... 
r---- YAZAN:----, tlk.Arabavapu 1 Şehrın bazı caddeleri HAVA 

VA%IYETI'· Kanada Üni-
versiteleri

l'lin en eskisi 
cılan Qul>bec La 
val Ünhersi)e
sinin kuruluşu 

1 1 
runa otomobil· 

Hasalı R f • w... E t .., lcr ve diğer va e '" ,. ııg sıtalar (sancak) 
tarafından girl genişletiliyor. Ycşilktiy !Uctcorolojl İstas 

yonunun tahminlerine göre, 
lıugıin ıırhrimlz 'e eh anııda 
ha, a, s:ıb:ılılr~ in hnrir sisli 
'e çok bulutlu, az ihtimalle 
me\'zli sağııııaklı, sonraları 
az bulutlu geçecek, riizgılr. 

lar kuzeyden kunetllce ese· 
cekllr. Hava sıcaklığı azala
caktır. Karadeniz 'e l\larma
racla kuzey fırtınası başlama 
sı muhtemeldir. 

nun yüzuncü :i ıldönümll mU
nascbetı) le tertıplenen bü~ ük 
törenlere katılan 43 memleket 
ara ında Turki)enın ,.e İstan
bul lİniversıtc inin temsili se
refini paylaşanlardan birisi o
larak eyUıl ayında bu buyük \e 
bizce az tanınan memlekete bir 
seyahat yaptım. Bu uzun seya
hatin Uzerimde bırah'1ığı intı
balardan bazılarını, aziz okur
larıma nakletmek, benim için 
pek ze\ kli bir vazife olacak
tır. Görduklerimizden bir kıs
mını ibretle, bir kısmını da 
• memleketimizi hatırlayarak -
tlzllntU ile temaşa ettik. Krono
lojik sıraya fazla uymadan, in
tıbalarımı ve samimi duygula
rımı önünUze sermek isterim. 

* A merikah seyyahların Avru-
padan memleketlerine dö

nü&lerl eylülDn ikinci yansı ile 
ekimin ilk haftalarına rastla
dığı için, Parls • l\Iontreal ara
sında sefer yapan tayyare şir
ketlerine İstanbuldan vAkl bU
tiln müracaatlanmızda, ancak 
Paristen :rer tedarık edebile
ceğimiz cevabını almıştık. Bu
nun üzerine yola çıktık ve De
nlzhankın muntazam seferle
rinden birisini yapan Tarsus 
vapuru ile Marsilyaya geldik. 
Buradan trenle Parise geç
mek, sekiz dokuz saatlik bir 
ıamanımızı aldı. Parise muva
salatımızın ertesi günU. tayya
re acentelerine yaptığımız rnll
teaddıt müracaatlar Kanada· 
ya gidecek tayyarelcrde yer 
bulmanın bir kat daha müşkül
leemiş olduğunu gösterdi. Be
reket ı;ersin, Paris büyük elçi
mizin tavassutu ile Kanadanın 
Paris bilyük elçisine yaptığı
mız zi:>aret çabucak müsbet bir 
netice ~erdi ve heyetimize der
hal ~er temini mlimkün oldu. 
Kanada bllyiik elçisinin musır
rane alAka ve müzahereti ol
muaydı, seyahatimizin bir hay
Jl zorlaşacağını söylemek yan
lış olmaz. Nilfuılu. vazifesini 
mlldrik n cidden işine sahip 
bir büyük elçinin, memleketine 
ait en kUı;Uk meselelerle dahi 
nasıl candan atakadar olduğu
na, Kanada sefirinin su hare
Jcetiyle bir kere daha şahit ol
dum. 

Orly hava meydanından kal
kan muazzam bir ta ~arede 62 
yoleu ve 8 mürettebatla )'Ola 
çıktık. İlk durak İrlAndanın 
me•hur ha\·a m('ydanı Shanon 
oldu. İrlAndalılar, A vTupa ile 
Amerika arasındaki tavyare se 
ferlerinde, ekseriya teknik za. 
ruretlerle yapılan bu duraklar
dan çok gUıel faydalanmasını 
blliyorlar; buraya tam m~na
sıyle mükemmel bir hava mey
danı ve ha\'a istasyonu (garı) 
yapmışlar. İstasyonda birçok 
İrlAnda eşyası. yabancı memle
ketler mamuUtından olan siga
ralar ve içkiler satılıyor. Hiç 
birisinden ne gümrük resmi. 
ne satış ~ergisi almıyorlar ve 
hertürlU dö\İZ kabul ediyorlar. 
Bö)lece, gayet ucuza eşya alış
verişi olu)'Or \e bu arada, mem 
leketlerinin mUesslr surette 

ÖL 0 M 
~I 

Muğlllı merhum Salih Bey 
oğlu, ?ılüteyyen Değer eşi, 
Hasın Değer ve merhum 
Orman BasmUhendisi Ce· 
mal Değer kardeşi, İktisat 
mezunu Suzan Bo}san ve 
hukuk talebesi Yalçın De
ğer'in babası, Y. Mimar Ay 
dm Boyaan'm kayınpederi, 
emekll Orman BaşmühenJ' 
dlsi, 

CAFER DEliER 

propaganda~ını da yapıyorlar. 
Acaba, daha kUçllk mikyasta 
bıle olsa, Yeşılköy, Ankara ve 
Adana gıbi mıllellerarası te
maslara açık bulunan hava mey 
danlarımızda boyl!! serbest sa
tış bolgderl kurup işletemez 
mi~lz? 

Shanon'dan sonraki durağı
mız, Kanada arazisinden olan 
Yeni İskoçya adasının :,;imalin
deki S~dney şehri idi. Burada, 
pasaport muayeneleri sırasın
da ası \'esikaları da istendi. 
Aşı vesikası ibraz edemeyen
ler, ya 14 gUnluk karantlnava, 
yahut, aşı olmağa mecbur tu
tuluyorlar. Şark memleketle
rinde ası i~ine tam riayet edil
mediğine dair Amerikalılarda 
bir kanaat yerle~mlş olduğun
dan, bu vesikayı co~tcreme~·en
lere karsı en kilçük b.ir mllsa
mahayı dahi esirgiyorlar. Mem 
leketlmize gelen yabancılardan 
biz de bu •milletlcrarası ası 
vesikası• nı ısrarla istesek, çok 
isabetli hareket etmi:ı oluruz, 

. yorlar \·e gemi 
nın makine ve salon kısımları 
etrafında ve bir daire halinde 
açık bırakılan sahada duruyor
lar, Adeta birer yu\arlak duba 
halinde olan vapur kar,ı sahile 
gelince (iskele) tarafından ya
naşıyor 'e içindeki bütün \'a
sıtalar kısa birer de\ ir yapa
rak, gayet kolaylıkla dı~arı çı
kabilil orlar. Gemi kıçtan H•ya 
baştan yanaşmadığı itın, iske
lelere yanaştırılması 'e kalk
ması ga} et sür'atli oluver, içın
deki vasıtalar da pek kola)lık
la giriyorlar, gayet il l yerleşe
biliyorlar ve gemiden çabucak 
çıkabiliyorlar. 

* Qu~bec'e, Amerikanın Ce-
bel • 1lt • Tank'ı diyorlar. 

Şehrin bulundu~u mıntaka, bu
gun olduğu gıbi, Amerıkaya 
A\nıpahların muhacereti baş
lamadan önce dahi kıtnnın, en 
ziyade tahkım edılmiş müdafaa 
noh'1alarından birisini teşkil 
ediyormuş. Şehir, 1608 de Sa
muel Champlain tarafından da, 

sanıyorum. bu hedefi sağlayacak tarzda 
Tayyare seyahaUmizln son kurulmuş ve bu karakteri, de

merhalesi, Kanadanın en bil- vamh surette muhafaza olun
yUk şehri, Montrcal oldu. Bu- muş. 
raya indiğimiz zaman, memle- Quebec, birisi Yukarı Şehir 
ketlerinin hır ilim uıüessesesi- (yahut Eski Şehir), di eri A:,;a-
nln davetlisi olduğumuz anla- ğı Şehir diye anılan iki kısım
sılıncn, hertilrlii gtimriik, pa- dan mUrC'kkcptlr. Aşağı Şehir, 
&aport ve sağlık muameleleri nehrin kenarında, nıllnh:ıt :ıra
blr saniyede halledilip kendi- zi üzerinde bina edilmiş oluı> 
miz1, ha\•a meydanı ile şehir nlsbeten yenidir \'e devamlı su. 
arasında dolmuş usulUnce sefer rette genişlemektedir. Yukarı 
yapan mükemmel Bulck'lerden Şehir ise, nehre keskin bir uçu
blrlsinde bulduk. rumla inen muazzam kayalığın 

?ılontreal, kısmen Avnıpanın üzerindeki bir dıizlükte kurul
şimal memleketlerindeki kasa- muştur. Bu dllzlıikte şehrin en 
baları, kısmen de eski İngiliz eski binalarıyle, J.a Citadclle 
şehirlerini hatırlatan bir yer. denilC'n bir kale • s:ırny vardır 

Buradan Qu~bec·e gıtmek ki, burası halen insılterenin 
üzere bindiğimiz tren, saat Kanada umumi valisinin ika-
11.30 da kalkıp ayni gün saat metgfıhı ve resmi m:ık:ımıdır. 
17 de bizi Qucbec'e ulaştırdı. Bu kale • saray, İkinci Cih:ın 

Şehrin imar, bayındırlık, yol ve istimlak mevroları ilzerinde 
dün Belediyede Yali Gôk:ı)11ın başkanlığında bir toplantı yapıl
mıştır. 

Toplantıda Belediye reis muavinleri, Fen, İmar mlldilr ve 
müşavırlcri ile diğer alAkalılar hazır bulunmuşlardır. 

Yapılan gorü&melerde bir de\Te içinde ) apılan bUtUn işler 
gô•den geçirılmiş ve İstanbul içınde seyrüseferi ilgilendiren 
meydan \'e caddelerin genislctilmcsi için gereken istimliık karar
ları alınmıştır. 

Bu kararlara göre Al asofya, Firuzağa, Beyazıt ve Fatih 
yolları tamir edilecek, Merzifonlu Kara Mustafa Pasanın Çarşı
kapıdaki tilrbesi geriye alınacaktır. 

Ayrıca şehrin ana caddelerindeki sebiller kiracılardan alı
narak restore edilecek ve gene sebil olarak kullanılacaktır. 

Bundan baska Eminonil ile Unkapanı arasında açılacak olan 
blil uk caddenin keşif \"C projeleri Belediye imar miisadrleri he
yetince hazırlanmıştır. Yapılacak olan imar kalkınma istikrazı. 
nın Büyük Millet l\Ieclisince kabulllnden sonra yolun inşası ilıa
leye çıkarılacaktır. 

D. P. tahkik 
Heyefi'nin 
Çahşmalan 

İçkili yerlerin 
Tahdidi için 
Çahşıhyor 

Şehrimizde tıulunan D. P . mer 
Tahdide tiıbi tutulan içkili lo-ı kez haysiyet divanından üç kişi

kantaların d:ırumu VHAyetçe in· lık tahkık heyeti; haklarında ka
cel,.nmektedır. rar alınan partilıleri dinlemeğc 

Bu hususta send!kal' üyeleri devam etmektedır. 
şehrimi7.ıle bulııuan iç İ&leri Ba- Bu arada hasında h:ı~·li nc5ri
kanı Ethem Menderese de mll- yata wsile olan l\fercan arsası 
racaat ederek bu kararın kaldı- htıdıse~i de heyet tarafından tet
rılması talebinde bultınacc.klar- kik edilmektedir. Grup toplantı
dır. Ayrıca hukuk adamları. tica- sında görllşillen bu meseleyi ba
ret serbest olduğuna göre lılıktl- sına aksettirdıkleri iddiasıyle 
metin bö)le bir karar veremiye- evvelce dinlenen Aldctldin Na
CC'ğinl dl' söylemektedirler. suhloğlu, Fahri Kıyaktan başka 

I>lğcr taraftan sı1.an haberlere eski Belediye reis muavini Suat 
gorc, VıHiyetçe Aksaray ''e sair Kutad'ın da ifadesine müracaat 
semtlerdeki içkili lokantaların edılecektir. 
kap:ıtılm:ıyıp bunların saatleri- Suat Kutadın Mercan hadisesi
nin tahdidi hakkında tetkiklerde ni eski Daimi Encümen üyclc
de lıulunulmaktarlır. Vali Gokay rble arasının açık olm:ısı dola
bu hususta İç isleri Bakanına yısılle AlAedclin Nasuhioğlu va-
iıahat \erecektir. sıtasıyle bizzat basına aksettir-

Seyrüsefer memuru diği iddia edilmektedir. 

k d · r t'l' Dolmabahçe cinayetinin a rosu genış e ı ıyor 

tahkikatı 

Dün şehrimizde ha\ ıı, sa. 
balı le) in hafif sisli 'c çok bu 
!utlu geçmi5, rii7gi\rlar iığ· 
le~ e kadar güney - batıdan 
harir, sonralan kuze) den or
ta kuv\ette esmiştir. 

Azam? ha\a ı;ıcaklığı 22, 
asgari sıcaklık da IG,l dere. 
reyril, 

BiR K \DiN BAi> \NA 
1' \P \RKEN Df.~ŞTÜ 
VE uı.no 

Şişli Halepli Şilkril Sokak 11 
numarada oturan Roza Rahci e 
vincle badana yaparken merdi· 
venden dllşcrek ağır surette ya 
ralanmıstır. 

Roza kaldırıldı~ı ilk yardım 
hastahanesinde ölmüştfir. 

Tahkikata ha lanmıştır. 
IT\HH' ALAN nh~f 
HAKKINDA TAKİBAT 

Be) oğlu Tarla başı civarında o 
turanlar. Arap namiyle mAruf 
HU eyin GönülUn. kendilerinden 
haraç aldığından şi\;Ayet et
mi~lerdir. 
HAdı e hakkında tahkikata 

bıı;lanm•clır. 
''fl:El'\I SAVı\Ş 
Ol Gl"Nl.ASl\IA KURSU 

i tanbul Verem Savaş Olr,un
ıa~m11 \ c Gci teri Merkezi. 20 e· 
k mdcn 2'l kasıma kadar devam 
edecek olan bır Verem Savas 
Ol unla 'll:ı 1\ur ıı ac: caktır. 

Butiln doktorların r;erbestce iş 
t rAk edebllcce i hu kursun 20 
ekim nazarte i glinil saat 10 30 
d:ı açılı~ ınr .. n imi yapılacaktır. 
nin KA I\ON 
KAZ\SI 

Seyrüsefer müdiirlüğil yapılan 
ı;lkfı\etlcri gözününe alarak kad
rosunun gcnişleLilmesi için Vi
!Uyctc müracaat etmiştir. 

Ü'ç glln evvel Dolmabahçe yu Havrl Hoş ör idare•indeki 
karı ındakl Çamlıklarda öldü· 5'1J4 ııl~kalı kam)on. Şehremini 
rülen İsmail Ulukan cina)ctine Pazartckke cl\'nrından geçerken 
alt tahkikata dün de devam e- F'alk Ora a c:arparak ) aralanma· Ö •rendiğimizc gı.ire Seyrllsefe

rin gece de saat 24 e kadar va
zife gormesini sağlamak lcin bu 
kadroya elli memur daha verile
cektir. 

Yük nakliyatı artıyor 

dılmiştlr. ·na eh P olmu tur. 
Maktul İsmail bir cinsi sapık Yaralı. Guraba Ha tahanc ine 

olduğundan. dun: cinsiyet bakı- kaldırılmıs ,.e t .hkıkata başlan· 
mından anormal 'Olan ve poli çe mı lır. ~ 
bılincn bazı şahısların ifadclcrı· 1 OJ 'DERF. TilO EYB'US 
ne müracaat edilml~se de Is- il T'l'r '\ \J'II 1\ OR 

Yolun iki tarafı, gôz alabil- Harbinin <'n clıC'mmiyrtll h!ldl
diğine bakımlı, ekilmiş, dikil- selerinden birisine şahit olmuş
miş düz bir arazi halinde uza- tur. Churchill ile Rooscvelt 
nı}or. Senenin bu mevslmlrde :ırasında 1942 ele yapılım meş
dahi hemen hemen her )'er ye- hur Qucbec mlildk:ıtı işte hu 
şıllik lçınde. Montreal'den ge- binada vuku hulmuş ve harbe 
çen \'e Kanadanın servet \'e nihayet \"erecek pllınlar burn
saadet ka) naklarından birisini da hazırlanmıştır. Gerek knle 
teşkil eden meşhur Saint Lau- kenarındaki istihkamlar Uze
rent nehri, arasıra civarımızda rinde, gerek~e Eski Şehrin yUk
ve yakınımızda gorünıip ka)bo- sek yerlC'rlndekl C'skl rmrlanla, 
luyor. Bu muauam \e muhte- ağızdan dolma birçok topların 
§Cm nehir, Kanadanın bütUn temiz. 'e bakımlı bir halde htl 
bu bolgesıni, öyle bir refaha IA muhafaza edildiği gorülmek
kavu~tunıyor ki, adının başın- tedir. Bunların şehre \erdiği 
daki •mukaddes• kelimesini hususiyet \'e manzara, cidden 
halaı bulmamak elden gelmi- alAka çekicidir. Son gUnlerde Karadcnlıe yük 
yor. Qucbec'in şlmallndekl bir Bütun bu kaleler \•e mlldıı- m•kliyatı çok artmış bulunmakta 
noktadan Atlantik denizini bı- faa sistemi, bir zamanlar, Ame- dır. Dl'nizcılik Bankası, kom:!r 
rakıp bu nehre giren koca ko- (Devamı Sa: 5 SU: 8 de) almak üzere Zonguldağa gitmiş 

maili tanıdıklarını sö~leyen • bu Şi li • Dolapdcre trolcyblis yo
sahıslar htıdise hakkında malıi- l•ınıın in ıı tına devam edılmek
matları olmadığını beyan etmiş tı-clir. Yolun enebn ından evvel 
le•dir. bitirilme i ic:in Vılfıvctre çalısı! 

ca gemiler, nehir içinde kilo- bulunan Çanakkale vapurunu a-
mctrelerce mesafe katedebili-ı ,============,:::- cclc olarak geri çağırmıştır. 
yorlar \•e tl Montreal'e kadar Çanakkale \•apuru bugün 400, 
gelebiliyorlar. Nehrin gördüğü 1 500 ton ~iikle Karadenize hare C.ECMl$TE 

BU~ÜN 
bu ucuz \'e kolay nakliye hiz- kl't edecektir. 
meli yanında, civar arazinin 1 Bir katil 1 O sene hapse 
fenni sulanmasına ve elektrik mahkum oldu 
enerjisi istihsaline yaptığı yar-
dımlar, paha biçilemeyecek de- Ankara Pakti 

13 ~11 ene! bugün, 19 ekim 

Bir sene kadar lince Ciball 
F~brlkasında arkadaşı Yusuf Te 
keli öldüren Engin Atmacanın, 
11 inci Ağır Ceza Mahkemesinde 
devam eden duru~ması dlln so
r.:ı ermı. tir. 

Engin Atmaca 10 sene hapse 
r.•&hki.lm olmuştur. 

Tahkikata ehemmiyetle devam maktadır Ayrıca bu hatta isle 
edılmcktedir tılcc('k olan troleybU terin satın 

N "h ' M h' • ı• alınma ı için de lmın firnı 13 
eı:ı e u ıttın ın rı ile tcırıa a ıw·llmi •ir fık ola-
jübilesi salı günü r:ık clıirt trolevM\siln alınması 

kırnrlııc:t ı rılrııı~tır 

yapılıyor '\Tl\1111('1' \ FiYATI. mı 
Tllrk Kadınları Birliltl kurucu Dl\~C'YOJt 

lıırından Nezihe Muhittin Tepe- Son günlerde ı;chrimlze civar 
delenlinln 30 uncu yıl jllbılesı kazalardan bol mil tarda yumur-
21 kasım salı aksamı Şehir T. ta gönderilmektedir. Tontancılar 
yatrosunda yapılacaktır. JUbiıc fi •atların birdenbire dilşme·ini 
• e kıymetli sahne ve ses san:it İli k:ırşılamıımakt:ı 'e hunları 
karları lştlrtık edecek. dchrrH mahallerinc giderek topJamakta
r.ıuharrir \'e sanatkArın eserle- dır! r. Bakkallarda günlük l'U 
rinden birini temsil edecekler murta on iki kurusa ve sandık 
dir. yumurtaları da sekiz kuruşa ka-

dar satılmaktadır. Buzhanelere 

recede büyüktür. Kısmen tabi
at \ergisi, kısmen de in~an gay
ret ve mesaisinin mahsulU olan 
bu \'arhklar sayesinde Kanada, 
o}leslne bir refah ve zengin
lik mertebesine erlşmls ki in
sanın aklına durgunluk \•eri
yor. Hele blz]er gibi Avrupa
yı baştanbaşa asıp gelenlerde, 
Kanadanın \'ardığı zenginlik, 
daha ziyade hayret, gıpta ve 
biraz da üz:ilntil uyandınyor. 
Vatanımızın sahip olduğu ne
hirler, ırmaklar, ormanlar, ma
denler, geniş \'e mllmbit arazi 
elimizde iken bunları gereği 
gibi istismar etmek hususunda 
senelerce gö tcrdiğlmlz gev
şeklik. ne kadar elem \'eriyor. 

1939 da Ankara paktı lm
ulanmı5tı. Turkl)e, lngille
re \"e Fransa arasında ~apı· 
lan bu muahede, ikinci (.'I. 
han Harbinin miıhlm ,·eslka. 
!arından biridir. Türkl)e 
Cumhuri) eti harbin t'n buh
ranlı dC\lrlerlnde dahi mu· 
ahede lıiikümlerine sadık 
kalmıştır. Fransa mağlup o
larak harp hariri kaldığı ra. 
man ittifak bomlmamıs 'e 
Türkiye ile tnglltere arasın. 
da aynı eartlar dahilinde de
nm etmistir. 

TORKIYE 

ŞİŞLİ 

BANKASI iŞ 

Al1ANSI 

de küllivetli miktarda yumurta 
stok edilmektedir. 

DÜZELTME 
DUnkU s:ıyımızda Charlie 

Chaplin (Şarlo) nln I.ondrad1 
ilk defa oynanan fılminin adı 
•Sahne Işıkların olacakken aŞe. 
hir IsıklarJD diye çıkmıştır. Dil· 
zeltiriz. TÜl,IlENTCİ 

Yarın Açılıyor 

)#.. 

Kanadada yeraltı ve yer Ustu 
Fakat N \'}Orkta olmak- . 

la kendisini W altere yakın his-~ 
sediyordu. Herhan"i başka bir • 
şehre hattA Cincinnati'ye bile 
gitse ) ine Walterden uzaklaş· ~· 
mıs olacaktı. & 

$işli gecekondu 
Mahallesindeki 
Hadise 
Şişli civarındaki gecekondu

lar mahallesine yapılacak bir çeş 
me burada oturanların ikiye ay 
rılmasına sebep olmuştur. 

En·clki gün çeşmeyi yapmaya 
gıden alakalı memur ve isçiler, 
çeşmenin kendi taraflarında ku
rulmasını isteyen iki grupla kar. 
şılaşmışlardır. 

Sö}lendığlnc göre. Vali bir 
wUddet ev\'el gecekondulara gi
derek çeşmenin yerini tesbit et
miştir. Fakat .sonradan gelen 
müfettisler ise başka bir yeri 
daha uygun görmi.ışlerdir. 

işte evvelki ,ı:Un memurlara 
mani olmaya ç31ışanlar, Sular İ· 
dareslnin te.sblt ettiği yeri ka· 
bul etmeyenlerdir .. 
- Hadise günU vazifeli memurla 
ra karşı gelen, Gecekonduları 
Gilzelleştirme Derneği Ba~kanı 
ı 'aim Tanyer ve iki kadın hak· 
kında takibata başlanmıştır. 

Denizcilik Bankası gemi 
personeli lisan öğrenecek 

Denizcilik Bankası dııı hatlar
da çalışan gemilerin personeline 
yabancı dıl oğretmck için kurs
lı>r açmaya başlamı~tır. 
Kış dolayısiyle seterden dönllp 

de revizyona tabi tutulan gemi· 
!erin personeli peyderpey bu 
kurslara devam edeceklerdir. 

Kurslar 3 er aylık devreler 
şeklınde olacaktır. De\Te sonun 
da personel sılq bir pratık dil 
imtıhanından geçirilecek ve mu· 
vaffak olamıyanlar dış seferler-' 
de uzife göremıyeceklerdir. 

İlk olarak, hlılen revizyonda 
bulunan Tarsus gemisinin per
soneli kursa tabi tutulmuştur. 

Kurslarda İngilizce ve Fran
sızca öğretilmektedir. 

Ö§rencilerin paso ile 
seyahati 

İlk. orta ,.e lise öğrencilerinin 
de Üniversite talebeleri gibi o
tobüslerde yarım Ucretle seya. 
hatıerini sağlayan tı Genel Mec
lisi kararı tasdik edilmPk üz,.re 
f c: ı~ıeri Bakanlığına gönderil
miştir. 
Kararın tasdik ecHleceğl \'e 

öğrencilerin Cumhıırh·et bayra
mından en el !ı arım Ucret vere
rek sevahat edecekleri bildtril
rnektedir. 

Kavga sonunda 
çocuğunu düşürdii 

Yenlş,.hir Gölbaşı Sokak 34 
numaralı evde oturan Hayriye 
Ergin, komşusu Mahmut Dılek 
ile bir ev mesele ınden münaka. 
~ava tutusmustnr. 

Bu esnada, üzerine yilrliyen 
Mahmııttan korkan Hayriye ı:o· 
cuıtunu düsiirmü5tiir. 

Hayriye, $isli Çoı-uk Hastaha 
nesine kaldırılmıs ve Mahmut 
hakkında takibata başlanmıstır. 
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AY 10-G(\:>i 31-1117.IR 168 
RU:ltl 1368 - EKiM 6 
HtCRt 1371 - Muharrem Z9 

Vasati t:ıanl 

0614 12.4'.I 
11.59 06.3~ 
15.0G 09.35 

Hüseyin Cahlt Yalçın, 
Partisinin müfrit n; 

rirlerindeııılir ,.e ikti 
haklı haksız fatar. Bil 
için, ben kendi hesab 
onun yazılarını, hrp ke 
partisine Yontan bir nıııll"' 
rirln yazıl~rı ol:ırak okıı,.-

Onun son yazısını gôreJllJf' 
dim. Fakat dıinkü Yataıı: 
okuduğuma göre 1'nlçın 
millehekillnin Ataturk iıP 
Uplannı inkiır etmesi k~ 
sındı yazdığı yazıda: • .,... 
kendi hesabıma her itlra' 
tenkldden \ar.geçme e 
rım. Yalnız şu şartla ki iıP 
ı·bı koruma nokta~ında 1' 
Jeşelim ,.e anla§alım• 111 
mis. L..t 

Ulus başmuharririnln, P' 
1ı olmak şartı.> le, tenkidd" 
,·azgeçmesinl isteme.> iz. 
disl muhalif bir p:ırllni.ıı ' 
kun•etll kalem sahiplerıııcl'I! 
biridir. l\luhalefetin ,a 
iktidardakilerin isterini _, 
kid \"e murakabe oldtı 
göre, Yalçın da, bu ,·adil 
kendisine duşen uzlfc.>I ; 
bette .>ııpmalıdır. Yalnız tr 
kı!Abı koruma ıftıkta 
birleştllm 'e ıınla~nlıı:n La. 
mesl yerindedir. \'Akıl _': 
tün partilerlmlzln, ':. 
hassa Demokrat Parti .. 
Halk Partisinin inkıl4P~ 
koroma hu!lllsunda tıtiı "" 
duklannı bilmiyor de~ 
Fakat bütün partlleritıl 
inkılapları koruma hah~~ 
daha sıkı \"e çok sıkı bir_~ 
birliği Ye dbirliğl etınelP' 
başlıca dileğimizdir. 

Neemettl~dak, ~ 
Parti!lnln mutedil muhı~ 
!erindendir 'e haklı fırsatır 
akaladıkr:ı iktidarı tenli~ 

den geri kalmaL TcJlll" 
cderktn yanıldığı ııokta1" 
da bulunabilir. Fakat rı:~ 
rındaki itidal. iktidardaki~ 
gücenikliğe ,.e kızgınlığa ~ 
t irmeL Hen kendi hesabi.,.. 
onun yazılarını, boyuna ıılll. 
dl partisine yontmıyan ....a 
muharririn yazılan oJaT""'" 
okunım. 

Aksam başmuharriri, il" 
men ayni nsile ile -yaırfıl 
ha~makalede: •Bağların k•ıft' 
tuğu, köprülerin } ıkıld 
sanılan bir sırada birkaç ~ 
dlse etrafında partiterıı,..... 
'~blrlillinin krncliliğlndeı: r 
lu\'erl5I, fimltleri arttır:ı 
tır• dedikten sonra, bu ii l1 
!erin gerçekle mesl için 
muvafık muhalif, taraflı 
rafsız gazetelerin rart 
arasındaki herhangi bir g 
glnlik hl\"asını lmıstırıtl2 ... 
değil, yatı tınnny. ;>ard• .. 
dmeltrl tazım gelrilğf noki". 
sındn karar kılmaktadır. 

Bu da doğrudur. Oeınlı~ 
rasi mekanizmasının iyi 
,·erimli işliy!'bilmesi f~ 
memleket ,.e m111et menf~ 
!erinin 7.aruri kılriığı t.S · ..a 
nolıtalartla i•birlii!i etırı~:;: 
ı:arttır. nu da bilhassa P"'" 
tilerin sözcüleri sayılan '-.. 
ıetf'lerin karşılıklı ol• 1' 
iktidara 'e muhalefete )"~ 
yersiz çatmamalan ,.e bil ~· 
t•smalan şiddete değil iti~ 
le götürmeleriyle kola)!~ 

Sadun G. C.A ''"' 

OS KELİMEYLE 
ı.ondrada taksiler aıaıoot' 

mıt~t~nbuldakiltrden gö~ 
rf'lim, belki se}rüı;der 1" 
kiimüı biraz hafiner: ... 

TATl.1SER1 

~!\BAR 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSAM 
YATSI 
İMSAK 

17.24 12.00 
18.54 01.31 ------/ 
0438 11.13 

Gaut•Mtı• ,lind ... .ı,,. ~"" 
rfml•• h.U.,,. ..,.,,..,.,.,,. 

•dil'""'· 

l'• re MAYADA~ 
Sıhhi Hamur Mayasıdır. 

leri söyledi: 
- Bebe beni bu halde 

rünce az kalsın ısıracaktı, 
yadırgadı. Sakın slz de 
yapmayın? 11. 

Bır kaç hafta sonra bu bav 

l~ ekim 1952 salı günll İs
tanbulda rahmeti rahmana 
kavu~uştur. Cenazesi 16 
ekim 1952 gUnU Merkeze
fendi kabristanındaki ebedi 
istirahatgahına tevdi edil
mlaUr. Me\'lA rahmet eyll
ve. 

servetlerinin olmayanı yok 
gibi blrşey. Bu arada alümln
yUm istihsali bakımından dün
yanın sayılı memleketlerinin 
başında geliyor. Bil memleket, 
alllminyilmü kendi toprakların
dan istihsal etmekle kalmıyor, 
bu kıymetli madeni çeşitli şe
killerde kullanmasını ve işle
mesini de beceriyor. Bıırada 
alUminyUmün garip bir istimal 
şekline şahit olduk. Birçok bil
yllk binaların, bahusus kilise
lerin damları, güneş altında pı
rıl pınl ışılda)an alllminyüm 
le\halanyle kaplanmış. DUtlln 
yol boyunca görülen köy, ka· 
saba ve &ehlrlerde pek çok ki
lisc)e rastlanı:ior, bunların da 
çoğunun damları, parlatılmış 
gUmüs e ~a gibi ışıldıyor. Bazı 
evlerin damlarını örtmek için 
de alOmlnyüm kullanılmış. Alış 
madığımıı bu manzara, insanın 
ı;öıünU çeken bir güzellik tesi

Dô)le bir şey düşfinmek bel.~ ı-:t-. 
ki de günah sayılırdı. Çünkil ll""<;.:)' 
Walter'ın Nevyorkta bir mezar 
taşından ,.e toprak altında c· 

rimege yüz tutan kemiklerin· · 
YAZAN~ FANNV tflJllST 

ne alıştı. ,,. 
At yarışlarında ve kumar 111' 

yunlarında herkes az çok '!' 
ftEZZ'A ~I A r ., .... L ~~AJU tıl itikatlara inanır. Şıı ,.e,. 

ÇEvıREf.1-:, fil" "IY "l•C. '" l'llN#T bu eşyanın uğurlu veya ıılt11 

ÖLÜM 
inayet Mursaloğlu, Hatay Mil 

letvekıli Tayfur Sökmenin kar
deşleri Hata}lı, 

İHSAN MURSALoGLU 
mllptelA olduğu hastalıktan kur. 
tulamıyarık dilnkü cumartesi gll 
nü Hakkın ralametıne ka\'USJilUS
tur. Cenazesi bugünkil pazar gü. 
nU l\laçkadaki Azım Apartımanın 
dan kaldırılarak öğle namazını 
müteakıp Teş\ ikiye Camiinde na 
mazı kıhnı:Iıktan sonra Asri Me
ıarlığa defnedilecektir. Allrb 
rahmet eylesin. 

ÖL OM 
Haydarpaaa Lisesi Beden Eğı 

tim Ölretmenl ve Mlldllr Yardım 
em 

FERHAT ACARKAN 
17.10.1952 gecesi saat 22 de kalp 
krizinden \•efat etmiştir. Cenaze
si 18.10.1952 cumartesi gUnU 
Kadıkliy Osmanağa Camiinden 
llğle namazını müteakıp kaldırı
larak Karacaahmet Mezarlığın~ 
defnedilmiştir. · 

ri yapıyor. • M ontreal ile Quebec arasın-
da işleven trenler, birkaç 

ayrı hat takip ediyorlar. Bindi
ğimiz tren, bizi Quebec'in tam 
karşısında \'e Sılnt Laurent 
nehri kenarında bulunan Levis 
istasyonunda bıraktı; burada 
bir otomrıblle bindik ve aynen 
ÜskUdardan Kabalaşa, yahut, 
::adıköyünden Sirkeciye geçer 
gı i bir araba vapuru ile Sairt 
Laurent nehrinin kar5ı sahilin
deki w 1 Quebe<' sehrine geç-

den başka ne vardı? Onu ne- _,, 
rede olsa düşünmek milmkUn • 
idi. ister uzakta olsun ister 
fırının üzerındekl kuçüc!ik O· 

yansı varsa Ray oraya gider. 
dl. dada olsun onu hatırlamak ve 

)'ad etmek her yerde kabildi. 
Ray senenin son a)ında kil

çük i!Anlarda okudu u her tür. 
lu işe baş \'Urdu. DükkAnlarda 
satıcılık, lokan.alarda kn adar
lık terzi )anında çalı.,mak, 
velhasıl her türlü fce talip ol
muştu. Fakat hiç bir yere ka

bul lunmııdı. Başka çareşl k •1· 
mayınca ev sahibesi l\1rs. CI •• 
veland ile bir anlaşma yaptı. 

Onu uzaktan görenler bile 
hemen tanıyordu. Bir kemik 
lığını haline gelmiş olan ha. 
rap \'ÜcudtinU dık tutabılmek 
için çok kuv\ et sarfediyordu. 
O kadar dimdık duru)ordu ki 
Adeta herlres sırtında bir de 
mir parçası taşıdığını zannedl. 
yordu. 

xux 
Odayı tcrketti fakat Nevyorkla Dişçiler deh~etli pahalı irii. 
bllsb!itün alAkasını kesmemek Vaktiyle Cincinnati'de elli 
için bir bavul eşyasını kat' .,a cent'e diş çıkarırlar bir buçuk 

emanet olarak bıraktı, kendı. - dolara köprü yaparlardı. 
ne ve Bebeye tren bileti ala· Dişlerin çabuk bozulmasına 
rak Yeni Orleans'a gltmeğe sebep kadınların fazla şeker 
karar \"erdi. yemesi idi. At yarışlarında y3. 

Bundan sonra bu kır saçlı rım kilo çikolata veya .ıtarame 
ve köpekli kadın bütlln yaıış l8yı birden yi) enler vardıM Her 

yerlerinde gorUnmeğe başladı kese de ikram cdi)orlardı. İste 
Bu hal senelerce devam etti. Rayın o zamana k:ıdar bembe. 
Mevsimine gore her nerede at uz 'e sağ1 :ım olan dişleri de 

99 
bu yüzden çilrüyilp bozulmuş. 
tu. Di çıye gitti. Dışetlerinin 
çekildiğini \ e üç a} lık hlr le· 
da\i yaptırmazsa dışlerın hep. 
slnın doküleblleceğıni öğren. 
dl. Walter Ray'ın dişlerini çok 
beğenir ve gülumsediği zaman 
karlı hır manzara sel rctıniş gı 
bi ze\ k aldığını SO) lerdi. Onun 
iı:ın \\'alter'in sevdiği dışlcrı. 
ne bakması IAzımdı. Ilu tcda\'I 
için :,Uzll'rce dcılar lazımdı. Bu 

nu tedıırık etıncsine imktı:ı 
yoktu. Daşka bir disçi dişlerin 
hepsinin sokülmesine taraftar 
rtı. Hay bu ihtimali bir türlıi 

kalıııl etmek istemiyordu. Heın 
çirkin hem de çok ıstıraplı o
labılirdi. Bir milddet daha da. 
yandı. Geceleri hazıın öyle bir 
diş ağrısı tutardı ki odıının için 
de b~r aeağı bir yukarı dolaş
mak 1Jcbf'yi k .. ca~ına alıp ağ. 
r.·•·n yanal'(ını hayvanın hara. 
re'ı>le ısıtmaktan taska çaresi 

kalmazdı. f ste yine hoyle bir 
ıstıraplı ı:ecellın sabahında 
soluğu dl~çıde aldı \e dı leri 
nin hepsınl söktürdU. Şımdi -ı~ 
takma dışlcre bir tlirlü alışa 
mı~ordu. Cl'l beş gündenberi 
her gun a) nanın önüne geçı. 
or. ağlıya a lıya yllziinil sey. 

redi)ordu. 
Ilır müddcttenberi yüksek 

e le kendı kendıne konu mağı 
• det edinmi ti ollu halde ol 
mak çok çirkin, cadıya benzi . 
yorum. Fakat artık ne kı) metı 
var. Siz bcnl görmedikten son. 
ra ister çirkin olnıuium isler 
ıizel .. Yalnız b uh:ıl\n hosu 
nuza gitmiycccğinı düşiincrek 
mUtcessir olu)orum. Artık be. 
ni Bebeden başka kimse gcir. 
mil}or ki o~le de il mi Bebe 
d~i n. annecii!ının çirkinli ıni 
ancak sen farkedeh lırsfn,,. 

Bu sözleri köpe"'e hitaben 
sövlemıctı Birden kenrlıni top-

suz olabileceğine, fıltın elbı~ 
mdiği gün talihin yUzüne "' 
duğüne \esair bir çok boS ~ 

tadı ve sustu. Walter köpekle. m.\na~ız şeylere ehemmiyet 
11 rile insanmıs gibi konuşan ka- rlr. Ray da takma dişlcr1 • 

dınlara pek kızardı. Aksi gibi taktığı gündenberi yarı~la~,. 
Ray da son zıımanlarda durma. kazanamaz oldu. o zamana li-
dan köpeğe hı tap ediyordu. dar kl'ndisine ya\ er olıın t• 
Bu belki bır çok kimselere glı. hl k" k t ı u 
!ün .. gclebılirdi. Fakat bu l.o· san 1 onu ter ·e ın ş ·F ıc• 

~ Sebebi b ili dcğıldi. ıı ti• 
peğin Rayın hayatındaki mev. h kikat olan bir sev varsa o eli 
kıı bilenier içın hiç de gülunc şu idi· Di~lerini sôktlirdUJı:t t 
olama~ı. Köpek o. kadar a. sonra her ı~i ters gltmc~c b9,. 
kıllı bır ha)vandı kı Ra,>ın tak lamı5tı. Yalnız yarı l:ırda d ~ 
ma dışlerlc e\'e dônduğli ak· ~ 1 her verde aksiliklerle ıcıı 
şanı onu yadırgadı ve hırla- lasıvordıı. t 11•. mağa başladı ~u hal .. karşısı_n. Bir arlr~das: ona şu nasl ıl 
da Ray kederınden olecektı. la bulundu: cOn üt giln yar,ll 

- Sen bile beni tanıyamadın !arda oynama:, ınıı. Du ıııtı1 ~ 
ha? Dıyerek ağlnmağa başladı. zarfında beyaz bir at gör~ 
Köpek bu tcessilr kar$ısında meğe çalışınız. Talihiniz d6 
Rayın hemen kucağına atladı cektirı> ti 
\"e yüzfiniı gözünli yalamal!a Nevyork içinde beyaz • 
başladı. Bu suretle barışmak rastlamak zaten kolay bir ~t 1 
istiyordu. değildı. Sokaklar otomobillt'r ti 

Daha sonra at yarı~larında dolu idi. Fakat aksi gibi t•d 
tanıdıklarına rastlayınca nese. on ikinci günü l''"'lin k:ıpı5ııı, 
Ii görünmeğe çalı5arak şu söz. (0e,·amı ,.,r 
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Adenauer 
Yeni bir harbe 
• 

Biz neyiz t 
s•rhosTon kusturalım mı, 

kusturmıyalım mı! 
Hukukçular kıısturmanın 

lamamen alr~ hlnılf' . 
Bir hukuk dc,·lellnde böy. 

le &CY cılmaı, diyorlar. inan~~!~~ J 

Berlın, 18 - Charlottenburg * Turk 'e İngiliz de\ lrt •· Aııocfaltd Pmı 
t.a Bc.rlln Te nik ünı\Crsıtesinde damlarının J.ondrada )ap. :cıhran 18 -;- . Dı~işleri Bakanı Hilseyln Fateml bugiln ga· 

Yali Prcıf. Gökayın ise ld· 
dlaı;ı bıışkı ... 

. nu, ıll)or, tıbbi bir mü
dahaledir \'e tcdal'f usum. 
dür, 

Po)ledığı nutukta federal basba 1 tıklan si)a i ı:örü meler ze~ecılere \'erdığı beyanatta, İran kabine~inin, lngıltcreyle 
kan. Adenaucr so~le demlşt r: tam bir mutabakat ha. munasebetlerin kesilml'sl kararının ne şekilde tatbike konula· 

•"leni bir harp olacağına inan 1 llndc ona ermiştir. cal:ını b~ .gece teshil edeceğini soylemlştir. Dı~i~leri Bakanına 
nıt)orum. Fakat 60 uk harp he- * Blrl~ik Amerikanın de· J:ore İngılız rnaslahatguzarı George Middlcton dün kendisini 

Tathlkattıın da iYI netice· 
ler alıyonıu 

r.Oz nlha)et bulmamı~tır ve Batı nh:ı&ın iı ltrlne atom zıyaretle, buradaki fngiliz elçillJ!i personelinin durumunun ne 
kuweUı \e birleşmıs bir \'ati· b:ımbası r.etirdlğl bildi· olııcağını orrnuştur. Bakan kendi ine cevaben bu meselenin 

Kısar.a •Kusturma. dan 
crnl bugün halletmemiz Jl. 
zım gelen bir miihim mesele 
\ar. 

yette kaldı •ı takclırde bunu mu-ı rilmektedlr. b.~r 'ka~in.e toplantısında görüşülilp bir karara' bağlanacağını 
hakkak kazanaca[:ız.. * Batı Almanya Ba balı.anı SO) lem ıştır. Fatemi. diplomatik münnsc>betlerin ke~ilmeslni mil 

Federal lla bakan, Avrupanın Adenauer yeni bir harbe teakip'. İn:?.~ltered~ki İran menfaatlerinin gözetilmesini sağla· 
ve Alman) aı11 n blrlcştlrllmest 1_ i~anmadığını Ö> !emiştir. mak lçın, hukCımetın, ls\'eÇ dahil bazı memleketlerle istişareler· 

niı hukuk del·letı miyiz, 
tıb de' Jeti mi'! 

':111 takıp etmekte olduğu dış po ı * Korcdckl on au~larda de bulunduğunu teyit etmiştir. 
lıtlkaya de\am zarurelıni belırt- komünl tlrrin ağır ıayl. . İwf'ç lran teklifin! inecliyrrck 
miş \'e Moskova kongr<'sindekl nt n~rdiğl bildirillyor. kfı l\!!IAnot lR CA.l'.) - İs\'eÇ Raşbakanı Tage Erlander hli· 

Ye galiha nazari olarak 
hukuk, tathiki olarak ılı tıb. 

Ecn;T GÜRESİN 
demeçleri yorumln)nrak sözlcrı.1._ _______ ...;~~.J '.. me ın. ran tarafından ileri sürillen bir talebi inceliyeceğlni 
ııe &O) le de\ :ım etınl&llr: 1 k soylemlştlr . 

. •SO\')et hük(ımctı biltün ilmi· 5 enderunda üçüı J 
duıi Bırlrşık Amrrık:ı, ingıllere doğdu unus'fa sabotaı' 
Hı Fransa arasında 'uku'a gele-
tek mustakbel lhtllnrıara bağ- ı kendenın, 18 {T.H.A.) - As- H k fi • 
l~mı~tır. Bu ihtıiaf1ar Sovyclle- len Pa~aslı olup ~ehrimizdc ika- are e en 
rın Avrupa üzerinde b lcdıkle-j ~et etmekte olan bir kadın dün 
rı tahakküm llnHllertnln tabak- bır. batında üç ÇOCU dü!llaya Devam edı'yor 
kukuna imkftn \erecektir.. 1 getırmiştir. 
Baıbakan . Adenaucr Bertin Çocuklardan biri kız ve ikisi J.11oru•ılf Prm 

~kını kendı &ı)a etine itimada rrkektır. Çocuklar tam sıhhatte- Tunus, 18 - MüsellAh bir 

ti
avet ctmış \e dı~cr Alman par dırlcr. t~kenderun Çocuk Esirge. grup bugün Tunusun Sfaks şeh 
lcrı~ın teslrı~le hata~a dusme. me Kurumu aileye yardımda bu- rinde büylik elektrik santralına 

melerınl ta\Sıye ederek sözleri. lunmustur. taarruz etmiş fakat nöbetçilerin 
ne &1:1) le son \Crmıstır: ateş acmaları üzerine bu teca-

a:~erlin, hurrı)et \'C adaletin Nevyorkta yüzde 99 kiıi \Üz akim kalmıştır. Hadisede ö-
n.erı .karakoludur \C bunun için len Veya yaralanan olmadıgı zan 
dır kı, Federal Alman llükflmeti Allah'a inanıyor ncdilmektedir. 
Berlınl asltı tcrketmlyecekllr.D Kassrrine'de 4 gen,. Tunuslu 

A k Nevyork. ıs {A.P.) _ Ne ... t ki ~ 
meri ada bir atom k • e\' • C edilmiş \C sabotajla sur. 

~?r ta ha'./. arasında ~apılan ı ıl l " 
alimi intihar ett"ı b. ır ankette •Allahın \arlııı.ına nn ırı mıştır. Matör şehrinde 

.,; meçıhul bazı şahıslar bir otomo· 
New Bruns\\lck (New Jcrse••) ınanıyor musunuz?• şeklinde 60• hılle bir karakola hücuma teşeb-

18 (A p " rulan hır ualc ec\ ap ,·erenlerin bü 
to .• ) - Harp yıllanndn a- )Uzde 99 u «eveb demı'clA--''ır. s etmiş fakat pilskilrtillmüş-

nı ara&tırmalan sahasında yap v ""'u terdir. 
tı,ğı araştırmalardan dolayı tal
tıf edilmiş olan genç bir ilim 
adamı dün burada bır kimyevi 
nıahtıU içerek olmüştilr 
Yapılan tahlıllerden ğenç ada 

nıın intıhar ettığı anlaşılmış fa. 
kat lçtığı mnyıın ne olduğu tes 
blt edılememışlir. 

36 )a~ında olan Dr. John F. La 
ne intıharının sebebini ncıklıya. 
cak mahl;ı;ette hiç bir mektup ve 
Ya not bırakmamıştır. 

Bir Fransız. kadını 
yirminci çocuğunu 

doğurdu 

Bar le Duc •Doğu Fransa) 18 
(A.A.) - Burada ıkamet et~ek 
te olan Madam Collın de Dril. 
lon, )lrmlncl çocu unu dUn)aya 
getırmiştır. Krndisi bU~ ük anne 
olan Madam Colin bo)lecc dokuz 
erkek ~e 11 kız evlAt sahibi ol
maktadır. Çocuklarının hepsi 
tam sıhhallldir. 22 yaşında olan 
eı• bulilk kw e\hdir ,.e dört ço 
cuk sahibidir. 

Eski bir Japon 

Başbakanı öldü 

Tokyo, 18 (AP.) 1936 da Bat
bakanlık etmiş olan Amiral Ke. 
isuke Okada 84 ~asında olduğu 
halde diln ölmiı~tıir. 

MAYADAG 
Sıhhi Hamur Mayasıdır. 

Biı· öğreı111e11iıı ce1ta%esi 

lla;ı;darpa n I.lscsi l\I d~ -
\elki gün aat 23 d u ~r yardım~ılarından Ferhat Ararkan e\'-

t"tmiştir. l'erhat A e : uldakl eHnde kalp sektesinden \'efat 
Kıırar.aahınct mezar~1i[ ·anın cenaze I' dün okuldan kaldınlarak 
merhumun cen:ızr 1 ıö ına defnedll~l tir .. \'ukandakj re imde, 
Ha> darııa~a lise 1 d ğrctmen Ye oğrcnc ılcrin cl~ri förtünde 

keder~ rnll ç.ıkanlırken görülüyor. l\lerhuma rahmet 
8 l' ıne başsağlığı dileriz 

SÜTUNLAR ~~~~uro@~ 
AKŞAM 

OLUR l\JU, 
OLMAZ MI? 

Necınetıın Sadak bu başlık 
•Hında Balıkesir hlldlselcrlnln 
•kabinde partiler arasında ba5 
la •n hUsumct ha,11sının son 
ıUnlrrdc dağılmıı) a bdşladı
tından bahi le dl) or ki: 

ecC. JJnlk Partısi, Baiıke ir 
hAdlsesinden sonra bir teb
liğ Ya~ ınladı. Du tebliğ, bır 
durum karşısında Balk Par-
ti inin zihni~etlnl belirtiyor, f orU~ünU açıklıyor. Bu teb- ı 
ıj!, ıktidar sııflarında be~e- _ 
nUınI~tir. .ınrcr. ı::azetc~ı. _ 
ev\'elki gUn, Uç yıldtzlı hir 
Yazıda {bu üç ~ıldu: mühim 
"e mes'ul bir sahsıvetln im· 
zası imiş) Halk Partisinin 

bu tcblil'inl uzun uzadı• a <ıv(i p;, , 
. ~Ordu. Ocmek ki, cın ger-

USTı\Oeı.u - E\'; ~... -
BU YOi.DA YAI.:'\17. J\Aı.nm ... 

-------:;:;:~=:----:--------'-rf_:_:''_::''~'~'~'~"~'~'~' ret ve galeyana •Zafer 
lesinin de içten gelen nbl~af:: let tıırafından en şldılrtli mu 1 
yanla ve •Yobaz'• ftvaıeslylc kabele)i görecektir. Halbuki 
katıldığı ı;uruldü. O da bu R· milli. münafık mitinglerde ı::ör 
en) ip mılletvekilinin partiden dUğli kRlabalığı yaln11 krndlnl 
çıkarılmasını isliyor D k alkı lama) a mr.chur insanlar 
k' b k · eme unnP.lmlştlr.• 

ı, u ço . mühim memleket 
dA\ asırıda da lktıdarla muha
lefet arasında -daha genls 61 
çudr deumlı işblrli~I mUm 
kundur.• 

. •Zafer, Demokrat Parti ik
tıdarının sözcU~ü tanınmıştır. 

Amerikalı E§itim uzman-

Çin Hindinde larının yapacağı tetkikler 

Savaşlar Ankara. 18 <Anka> - Bu ders 
yılında Eğıtım tcşki!lıtımızın 

D d• tetkik \e ıslahı için \mcrikadan evam e ıyor getirtilmesine karar verilen pro-
Aııodıılt4 Prın fesörlcrden bir kısmı memleke-

Itannoi, 18 _ Komlinist Viet- timize gelmiştir. 
mlnh harekeli ktı\'Vetleri bu Bunlardan test ve blçulcr uz
sahah kuzey batı Çın Hindin- manı Prof. Hanry G. Mills biz
de Nghialo şehrini ele geçirmiş. deki )oklama ve imtihan usulle
lerdir. Bıldirildığinc göre komü- rini, test usulunUn okullarda 
nlst hirliklrr hu kiiç!ik şehri Çl'V- tatbiki çarelerini inceleyerek 
releyen da~l:ırdan hiiNıma kal- tcsbit edecektir. Al rıcıı l'roC. 
kaı ak Fransız Birliği kuvvetle- Mills, lise mlldür ve öğretmen
riyle carpışa çarpışa şehrin mer- ll'ri ve müfettışlcır için atılacak 
ke1jne kadar dalmışlardır. Bu şe- ı kursları idare edecektir. Dallı 
hir. Frımsıllnr tarafından mil- sonra Prof. İzmir, Samsun. Er
dafna edilen Kızıl nehir deltası-1 zurum, Konyn gibi muhtelif böl
nın önemli noktalarından biridir. , gelerdeki Eğilim milesseselerin
Fransız hirli~i kuwelll'rinin aj!ır de tetkıkler yapacaktır. 
zayiat verdikleri tahmin ~dilmek -o-
tedlr. Şehir takriben 6 hin ki i
lik bir garnizon tarafından mü
dafaa edilmekteydi. 

ilaç çalan çocuklardan 

ikisi yakalandı 

Amerika denizasırı Hasekide oturan beş kfiçük 
.. • çocuk aralarında bir çete kura-

u 1 • f rak eczaneleri soymaya kalkmtş 
S erme a om inrdır. En klitil~ü 10, en büvü-

ğU 15 yaşında olan çocuklar ;on 

Bombası go"nderdı' olarak Cerrahpaşa Ha tahanesi· 
nin ecza deposuna girerek 796 

1o'arın Atan,. EİŞe penisilin çalıp k:ıçnıışl:ırdır. 

Nevyork, l8 - Birleşik Ame- Vaziyetin haber alınması üzeri· 
rika kuvvetlerin d . U ne, zabıta memurları hastahane 
)erindeki gizli :ı"dpo~an:ı~:ır~to~ personelınin tarifine uygu? ola~ 
bom haları golilrmi.ış oldukları 1 çoc.uklardan Haydar ile l Ukselı 
söylenmektedir. Birleşik Ameri- yakalamışlardır. nııter çocuklar 
ka basınında . 

1
. 

1 
h b henüz bulunamamıştır. 

' ın ışar ec en a er- . 
lere göre, bilhassa Kuzey Afrl- Bu. lkı. hırsız çocuk zabıtaya 
k:ıclaki Amerika üslerine bu \erdıklen ifadede; sinemalarda 
ntom bombalarının gönderilmiş gôrdiikleri fılmlerln tatbikatını 
olması ihtimalleri çok kuvvetli· Y?pmak istedıklrrlnl sli.>leml5lcr 
di~ dı~ 

Amerikan basınındaki halıer- Durum çocukların ailelerine 
ler, bu atom bombalarının nere- bildirilnıl~lir. 
lerde bulundurulduğunıı bilclir
nıemcktedir. Fakat Kuzey Afri. 
kadnki Lyautey üssündeki gizli 
depolarda bunların rne\'cut oldu
ğu da söylenmektedir. 

.Dö)'.l~liklc Amerikan utak ge. 
mılcrının, Amerikan :ıtom bom
balarını en kısa zamanda kulla
nabilecek hale gelecekleri de 
kaydcdilmektedlr. Birleşik Ame
rikınun Akdenizdeki altıncı do· 

nanm:ısındaki uçak gl'milerlnde, 
:ıloın bomb:ısını taşıyacak çapta 
uçakların bulunacağı da illlve 
edilmektedir. 

Atlantik denizinde seyretmek
te olan Amerikan harp gemlle· 
rinde de, bir atom bombasını ya. 
pacak gerekli malzl'menln bulun
duğuna dnlr haberler intlşnr et
mektedir. 

·-

Bir müddettenhrri in~a ın:ı de\'am edilmekte olan Çanakkale iskelesi \'ali Safaeddln Karanakçı 
nun bir hltahesinl müteakip hizmete açılmıştır. Açılı& töreninde Kor \c müstahkem me,·kl k~ 
mut anları. Çanakkale lllillehekl ileri '' binlerce Çanakkaleli bulunmu5tur. l'cnl iskele 850,000 
liraya mal olmuştur. 90 metre uzunluğunda, 11 metre &u kesiminde olan iskele~ e 15,000 ton.. 

Juk gf'miler de ~ana ar.aktır. Resmimiz, açılış toreninde )eni iskeleyi go termcktedir. 

t tanbul t'nh·ersitesinin muhtelıf fııkiıltelcrl)"le ~ıiksek okullanna bu )11 ııireceklerin test fmtl· 
hanlarına diın h:ı$1anmıatır. Um·ımi mııhl)l'ttf' olan \e talebenin mantıki duEıınce kabili)etinl 
o içmek mak&adi) le ~ aııılan bu imtihanları ikind bir srçme imtihanı takip ederektlr. l\Iesleld 
bilgileri olçmek maksadi) le yapılac.ak bu imtihanlardan Tıp, Orman Fakıiltrleri~·le, Dif Tababe. 
ti, Ecıarı okulları ı·e kimya mü 11cndisllğine alt olanları yarın; Hukuk Fakiılteslninkl Salı günii 
)apılacaktır. Bütün imtlhanlınn neticeleri eki mayı sonunda, ait oldukları fakültrlerde ilin olu. 

Yugoslav Belediye 11 

Başkan lan 
Bursa' da 

Bursa 18 (Hususi muhabiri. 
mizden) - Belgrat, Üskilp ve 
Zagrep Belediye Bafkanları bu. 
gUn saat 11,15 de şehrimiıe gel· 
mlşlerdir. l\lısafır Belediye Baş
kanları Mudanya iskelesınde Va· 
li Cahit Ortaç, Deledlyc Ba§kanı 
Ali Ferruh Yücel, Demokrat l'ar 
ti Başkanı ve halk tarafından 

karsılanmışlardır. 

Misafirler Çelikpalasta bir 
müddet istirahat ettikten sonra 
)anlarında Beledi) e başkanı ol. 
duğu halde ı:arşıyı gezmislerdır. 

nacaktır. 

Dun Haliçte cZonguldakt l'&puru tamir cdlllrken bir isçinin kul· 
Belediyece kendilerine Bursa landığı oksijen tiıpu birdenbire patlamı& " lnfilAk netice lnde 
mamu!Atı ipeklı eşyalardan he· l~çilerden laran~o ıllasan Arslan ölmüş, diğer bir işçi de ya. 
d!}~erilmiştir.~----~..;..ralanmışt~r. l'ukanki resim yaralılardan birini göstermektedir. . . 

ELHAMRA TERZiHANESi ' nin Kadm -Er~ek 
INGILiZ, ALMAN, ITALYAN SU GEÇMEZ HAZIR 

TRENCKOTLARI 
Dikkat: 1.95 Boy ve 60 Bedene Kadar Her Beden ve Boy için Mevcuttur. 

PEŞiN TAKSiTLE 
••• Beyo~lu İstiklAl Cad .. 258 Elhamra Han sağdaki merdivenden birinci kat No. 1. -

• 
MOSILYALIK 

.1-<UMAŞLAR 
DE~ORASYON MAGAZASI 
BEYOGLU: 353 ° TEL. 40345 

fın nıemlrket mest'leleri hak· 
k ındıı hüküm 'erirken dahi i
l Partinin görüs birlil!lne ,·ar 

ınası rnOmkUn olu) or. nu. biı· 
~ı'· tok Umit verici bir lsaret-

r. 

d Bundan b:ışkn. son gUnlrr· 
de orta) ıı çıkan UlUcU bir hll
hıs1e etrafında da iktidarın mu d: rfet arasında. kenıHlil!in· 
sun isbirllıti olm ermiştir. Snm 
oer lllılleh ekili Fehmi Usta-
1@ unun •Bilyllk Cihah ismiy· 
Ca Cıkardııtı koyu bir irtica pa· 

l\'ec-mrttln Sadak bundan 
onnı dı ha ette de iktidar. 

la mııh:ıleCet nrasındakl lşblr· 
fiğini brllrftiktr.n onra hl\'n. 
nın nl'ılrn ora • sıra bozuldu. 
ğunu soru}or \'e dl~or ki: 

fo.~a .• bu dl!i yakıştıramayız. 
nonil ~·c ·Mıllt münafık, de
mek. lnönO gibi bir şahsivetl 
de~ll. bu çirkin siizU öyliye. 
ni kliçtHtlir. Bu at?ır hOeum. 
lar. kaba !Arb:ler inönliye kar 
şı halkın ancak ~Pvgi ve saygı 
sını arttırıyor. Hunun farkın . 
da olmamak bllyOk g:ıflettir.D 

TJAl/)/Nız 1':481i' 
~Mi.~. 

k \'tasında yazdıl!ı çirkin \'e 
rrkun 

raf ç Yazı muhalif \'C in· 
t~ıı~~ gazetrlrrde şiddetli bir 
hte 1 uyandırdı nız de eriat 
da/'"· AtatUrk inkılapları 
Par~anı hu zatın Demokrat 
bir den c:ıkarılmasını istlyen 

.._ Yatı Yazdık. Bu haklı nef-

~Fakat bazı yazıların ve söz 
lrrln de havayı bozmaya yar. 
dım cttıklerl gizlenemez. Mc· 
selA aZafern ı:azelesinde şöy 
le bir l azı cıkmış: 

.mr muhalefet lldrrl mltlng 
ler tertipli~ erek bütlin be ·az. 
ı~rı kara) a bularsr. 'P. hele sır 
tına da malinin hulun se) :-le
leri bir gullc ağırlıfı ile çök. 
mfi~se, muhakkak surette mil· 

.. Daha l!onra Saılıık, yaı151nı 
ııyle bitiriyor: 

•Gazeteler de, muhalifi, mu 
\af~ğı, ba~ımlısı. ba,!tımsııı, bu 
nazık zamanda partiler arası 
ha\•ayı kızıstırmaya değil, ya. 
tıEtırmaya el birll~iyle çatı~a
rak hem memlekete. hem de
mokrasi~ e yart\ım et mis olu
ruz. A~ba yanlıs mı?. 
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Boğazda bir gezinti - Yaşlı bir Amerikalı müdürün mÜ}ahede
si -Tombul mu, siska mı ?- Ununu elemiş, eleğini duvara as

mış - Çöpçatana müşteri - 21 yıl evvel: .. 

Biz, Tiırklrr megcr dıın.>anın 
en giizcJ, en .) akışıklı in· 

sanları imi· 
şiz de habe
rimiz )Ok· 
mu ·- Runu 
bildiren bti· 
Jıık bir Ame· 
rlkan miie . 
se c inin mü. 
durüdür. Ge· 
çcnde şelıri· 

mbc gelen hu z:ıt tan·arl'den 
inince lstanbuldaki l"ekiline 
şunları söylemiş: 

• \s,ada, Ortadoğu memle· 
kellerinden bir kı mında uzun 
miıddrt gezdim. Rirçok medeni 
miır e elerdrn uzak a adım. 
Renim 'a~ımda bulunanlar idn 
(gelen mıidur Jelmişlni çoktan 
geçmiş bir in andı) ~emek en 
bürnk ze' klerden biridir. Git· 
dlğlm J erlerde bu :r:evkten (le 
mahrum kaldım. lstanbulun 
çok guzel bir şehir olduğunu 
du~dum. Bana sehri gez· 
dirin \e b i bir lokantaya gö· 
türiın. Yalnız sakın müzelui 
filin ziyaret cltirmeğe kalkış· 
malın, ben Ö.} le §e.} terden an· 
lamam!• 

ROGAZll \ BiR 
GEZiNTİ 

İ5tanhuldakl 'ekil bir tak ı 
çağırmış. Boğazda uzunca bir 

gezinti Jap. 
mıslar, Yaşlı 
Ameri
kalı, bol gü. 
ne~ln ;> ıkadı· 
ğı Boğazın 
güzelli· 
ğinc ha.>Tan 
olmuş: 

- Bu ~ezin 
ti i)tahımı arltırdı, daha fazla 
tahammül edr.mi.) ec-eğim. Bir 
lokantaya girelim! 

J>emiş. Bogazın ) ukarı kıs· 

mındaki ml'.şhur lokantalardan 
birine girmi~lcr .• \merikalı: 

- Çok :r.amanılanberi balık 
Hmedim, bugıın balıkla karnı. 
mı .do.) uracağım, diyerek ista· 
kor., leuek tnas-ı ı marlamı'), 
onlar baıırlanıncı) a kadar da 
hl\yar getirilmesini soylemi . 
H8\ "llrt pek brğenmiş, istako· 
zu, leHr.k tau ını da mükcm· 
mel bulmıı,. 

- Oooh. ıliim a unnış! 
nemi . Bu sırada lokantanın 

uhlhi bir tabak içinde mid.> e 
dolma51 gr.tirmiş: 

- Ru da hl')liın hedi.} cm 
demiş. \merikalı ilk dr.fa 
~ edigi mili) e dolmasına ba)ıl· 
mıı. 

Ya.:-an: E.T.--------
- \nıan ne güzel, ne lenet· 

il '«"nıck! 
Ub nr.k bir ha) il atıştırmı~. 

Df l'"Y \llilN J;N 
'\'AKI. JKJ,J fNS \XJ,ARI 

ye~e~ bittikten onra kah\e· 
sını içerken buradaki \'C• 

kiline şunla· 
rı so~·lcmiş: 

- }'arkın. 

da mı ınız, 
iz dünyanın 

f'n ) akıı;ıklı 
in anla· 
rısınız. Bit· 
ha sa kadın· 
!arınız... ne

mindl'nheri rlikkat r.ttlm, içlr.· 
rinde çirkini yok gibi. c;öz ha· 
kımından öyle zannederim ki 
Turk kadını ) er J üzünde ba$la 
gelir. Hen artık yaşını ha ını 
almı , ununu ele)ip eltğid 
du\'ara a mış bir adamım. O· 
nun için ne gi7Ji bir düşiince, 
ne de kompliman ) apmak e· 
melile konu mul onım, bir ha· 
ki kati irade edi.) orum. 

Buradaki \Ckil !ili ceubı \'er 
mi: 

- Kadınlımmıı:n çoğu ha· 
kikaten pek güztJdir. Hele gör. 
güzelliği hakkında söyledikleri· 
nlz tamamen \Crindedir. Yal · 
nız bir kısmının bir kusuru 
'ar. 

- Ne gibi? 
- Bir parça toırıbulcadırlar. 
- Ay il\, hu bir kusur mu· 

dur? .. Rrnrr ku ur değil, bihi· 
ki pek makbul şe) dir. Siz söy. 
len ilene bakma.) ın, Nkl'klerin 
çoğu tombulca kadınları bege· 
nirler. (})le sopa gibi sı~ka ka· 
dıııların çekici ne tarafı \ar· 
dır'! .• Amerlkada sı katığın rn 
fazl,ı re' açta olduğu zamanda 
bile tombulların mü tr na bir 
nıe\ kii ''ardı. (h le olmasa,·dı 
l\tae West'in lilmleı i hiç 9 ·ka· 
dar ı-ağbet giiriir nıii idi? .. Maa 
nıafih söylf'diklcrime başka ma 
na 'ermeyin; tombulluk di) O· 

rnm, i maıılık dr.ğil~ 
coK nf sfürnımEN 
KAR \R \"ERl1'" 

Amerikalı mııdılr b. 
ra 'ekil ine sormuı: 

n son 

- E'li mi· 
iniz? 

llaJ1r, 
dtğilim. 

l\hidiir ha· 
'agı hiddet· 
lcnnıi : 

- Ne, nr, 
r\ li değil mi· 
siniz:' •.. O na· 

sıl <>ey o'? .• Ortalıkla hu kadar 
güzel kadın urkf'n insan gözü 
kapalı m lencbilir ... Taniye c· 

dr.rim f'\lcninİ1:. Ren umanın· 
da C\'lf'ndim. Bundan hiç rarar 
görmedim, bilakis Urlı çık· 
tım. 

nemi • Buradaki 'ekil. çöp 
çatana müştr.rt göndermP.je 
umetmiş gibi görünen müdil· 
rüne şu ee\·abı vermiı: 

- Bu isi şimdiyf' kadar dil· 
şünmemiştim, ııimdi düıüne· 
ceğim. 

- Amma ciddi surette dil· 
şiinün ... Bana kalırsa o kadar 
derin '"iı;iinme~p lüzum yoktur 
ya... ~fiıaçlarını:rın U)'UP uy. 
madığını anlamak yeter. 
Amerikalı t tanbulu çok he· 

ğenmi . Camlıraclan umumi 
man1arac;ını sr.yretmis. Adala· 
ra Jtilmiş, ehir içinde gezin· 
tiler yapmış. Rlr hafta bir gün 
gibi geçmis. Glderkrn iki ay 
sonra tekrar geleceğini söyle· 
mi~: 

- Bu dcfa bizim bayanı da 
ı:r.tirerrğlm. Eminim ki o da 
istanbula \'t" istanbul halkına 
hayran olaraktır. 

Demi,. 

Yiud BJR \'iL 
EVVEI, 

B u mac-erayı dinlerken tamam 
21 'yıl en·eJ Mesajcri kum 

pan,ası· 

nın ı.otus \'a• 
purile İstan· 
buldın Mar· 
sllyaya yaptı· 

tığım bir se· 
yahatl hatır· 
ladım. Vapu. 
pura bindi· 
ğim zaman 

salonları, gü\·erte~·i güzellik 
kraliçı-leri doldurmuş sandım. 
Kadınlann hepsi o kadar gÜ· 
Zl'I. o kadar cana ~·akındı ... Son 
raılan içltrinde bizim güıellik 
kraliçelrrimizden birinin de 
bulunduğunu Öğrendiğim bu 
kadınlar, npurun hareket 1a· 
manı yaklaşın(·a ortadan kay· 
boldular. T.otus Galata rıhtımın 
dan a.} rıldığı zaman içı-ride 'ka 
lanlann yüzde doksanı Adeta 
çirkindi. 

Güzeller ne olmuşlardı:' •. Me· 
rak ederek sorunra bunların 
trsyie gelen 1 fan bul ba3 anları 
olduğunu, harekrt umanı gel· 
diği için npurdan çıktıklarını 
öğrendim. Aradan 21 sene grç· 
tikten sonra ~ a$lı Amerikalı 
müdürün sözlerini tryit eden 
bu müşahedeyi hatırladım. 

İnsanların elindeki nimrtl 
bilmPdiğini, daima uzaklara 
baktığını söylrrler. Mdrr ae 
kadar doğra imi~. 

f iKTIBASLAR 1 

Sovyet siyasetinin 
yeni istikaıneti 

Tanınmı, İs\'içreli siyaııi mu. meden baska birşey değildir. 
harrir Rene Payot Journal dG ~falenkof'a göre Amerika millet
Geneve'de yaııyor: lerarası vaziyetin kötüleşmesine 

So\·yet Rusya yalnız ku\'Vete sebep olmuş ve sulhu sarsmış. 
hürmet erler. Amerika da kuv- tır. Nutuk Amf'rikayı btilacılık
''etlidlr. Bu ~ebrple Amerika ile lıı, <'tiğer kapitalist memleketle
anlaşma,ih yakın 2amana kadar r~n ekonomisini altii~t etmekle 
Omit ediyordu. Statin'in So,·yet 
Rusyaya giden Amrrikalılara 
muhtelif w.silclcrle yaptığı be
yanat dikkate şayandı. Stalln 
Amerika ile dünyi), taksim et
mek i. tiyordu. Bu, tamam Hit
lerin inı:iıtrreye • Denizler si7in 
olsun. karalar bizim• diyerel 
yaptığı taksim teklifinin ayni 
idi. Küçük milletlere kıymet ver
memek diktatörlere mahius bir 
şeydir. 

Sol'yct liderleri bu yoldt.ki te
şebbüslerinin karşılık bulmadı
ğını görünce, bir aralık Fransa 
,.e İngilterede endişe uyandıran 
bu politikadan \'azgcçtilcr. 1''ran
sa ve İngiltere Amerikanııı bu 
tehlikeli oyuna gelmeyeceğine, 
dünya) ı kendi haline bırakacak 
yerde kun-etlendireceğine kana
at getirdiler. 

So\'yetler o zamandanberi A· 
merikalılar aleyhinde sistemli 
propaganda yapmağa başladılar. 
Amerikanın )losko,·a büyük el· 
çisi Kennan, beş ay e\ \'el vazi. 
fesine başladığı zaman aleyhteki 
propagandadan endişe etti. Sov
yctler tarafından Amerikan elçi. 
sinin birdenbil'e geri çağırılma
sının istenilmesi bu zata kat'§t 
duyulan düsmaniık hi.-:si kadar 
Rusyanın Amerika hakkındaki 
politikasının değişme i neticesi
dir. Amerika, Rusya için bit· nu· 
maralı dü~man olmuştur ,.e Rus
lar bütün gayretlerini bu mem· 
leket aleyhinde sarfediyorlar. 

1\lalenkofun komünist kon
gresinin açılııı nutku bu dü~ün
ceyl tamamıyle teyit ediyor. Bu 
nutukta dış politikaya ait kısım 
Amerika aleyhinde bir ithamna-

ilhanı ediyor. :Malenkof, Stalin'j ıı 
• on makalesinde ileri s\irrlüğü 
fikirleri ele alarak Amerika ile 
müttefikleri arasında ihtilaflar 
çıkmakta gecikmiyeceğini, bu 
müttefiklerin Amerikan nüfu. 
zundan kurtulmağa çalışacakları
nı sö~·lemi~tlr. 

Bu beyanat Rus dış siyasetinin 
hangi istikameti tutacağını gös
termektedir. Anlaşılıyor ki Rus· 
ya Batı de\•lctlcrini birbirinden 
ayırmak istiyor. Bunun için bu 1 
de\'letlerc kar~ı yumuşak vaziyet 
alacaktır. Gene bu memleketle
rin komünist partileri mutedil 
\'az.iyet almak, diğer partilerle 
tema \'e Heleri aramak ve ta
rafsızlık fikrini yaymak ıçın 
emir almıılardır. Simdi yumruk 
gösterecek yerde el uzatılacak 
\'e bir sulh cephesi kurmağa ça. 
lışıiacaktır. Maienko! A\TUpalı. 
ları teskin etmek için kapita
lizmle komünizmin sulh içinde 
yanyana yaşayabileceğini, başka 
memleketlerde ihtilaf çıkarrnağı 
dÜ!iÜnmenin manasız bir~cy ol
dugunu söylemektedir. 

So\'yet lideri Rus milletine 
ümit vermek için kapitalist mem 
leketleri büyiik bit• buhran teh
dit edel'ken Rusyanın iktısaden 
gelişmekte olduğundan bahset
miş, orta ve cenup Avrupada bir 
çok memleketin kapitalizmle al~ 
kalarını keı-crek halk demokra
sisi rejimini kabul ettiklerini 
söylemiştir. Fakat acaba Kızılor
du buna mecbur etmemi~ olsaydı 
bu memleketlerin halk demok
rasisi rejimini kabul edecekleri
ni ciddi surette düşünmü~ miı
dür? 

GAYRI MENKUL SATIS İLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 952/4029 

Otuzbeı bin liraya ipotekli O· geçilmektedir. Bu aralıkta bir 
lup (Üzerinde Vakıf Paralar le· kıitlı üç göz kömürlüğü vardır. 
hine mercut 10.000 lira boı·ç İ· 7.eınin kattaki ~ahanhkta bir goz 

1 
çin birinci derecedeki ipotekle kC:mürlük de mevcuttur. 
birlikle) açık arttırma ile para- Yüz. olçüsü kadastronun 1:?42 
ya çevrilmesine karar \'erilen ada, 48 par el sayılı tesbitine 
Beyoğlu 1''eriköy Mahallesinin gore 033.40) M2. olup, (110.002) 
Saus Sokağında kfiin en eski M2. si binadır. 
57.57.59/2. Yeni 83, 89 Taj 83 DrJui: 
k:ıpı 'e 220 pafta, 1242 ada, 48 
par el sayılı 133.40 M2. mesaha
!. kArgir apartman 2004 sa~ ılı 
İcra \'e trıas Kanununa söre 
(birinci dr.recedeki ipotekle bir. 
tikte) satılacaktır. 

Enarı: 

1 
Apartman lam kifl:İrdir, (Can 

Apartmanı) dır. Dört kat ve dört 
dairc'lidir. Elektrik. su. bavaga· 
zı tesisatı vardır. Ahşap, dt'mir 

Tamamı 68300 lıradır. 
Yukarıda evsafı yaı.ılı ~;ıyrj. 

menkule ait şartname l.11.1952 
tarihinden itibaren dairemizde 
açık bulundurulacaktır. 

• 
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!unan taarruzu 
Çerkes Ethem Bey, iyi bir kararla 17 / 18 Ağustos g~ 
sabaha karşı baskın tarzında taarruza geçmiş, vurA 
f1rkasını mağlup ederek Demirci'nin Cenubuna at 

Seyyare namı "bir kan~ 
rllmisti. 

-227 -

J>emirri 
l\luharebeleri ha~lıyor 

G arp cephesi emrine yeni· 
den girmiş olan Cerkes 

Etem Bey, kunetleri ile 30 
temmuzda Simav ci\'arına gel· 
mişti. Slma\'lılar. fena telkin
lerin tesiı-ile muhalif bir \'a· 
ziyet almışlar, yapılan nasihat
leri dınicnıenıişlerdi. Bunun Ü· 
zerine Etem Bey kasabaya te· 
dip suretile girmek ıorunda 
kalmıştı. Etem müfrezeleri bu 
rada mola vermemişler, Hisar 
köyü istikametinde yürüyüşle
rine de\·am etmişlerdi. Ayni 
:;:ünde Demircinin on kllomet· 
re kadar şimalinde bulunan 
Yunan kıtalarile temasa gelmiş 
lerdi. Bu taarruz neticesinde 
düşmanın vaziyeti sarsılmı~. 
be· kilometre kadar cenuba 
rlcate m«"chıır olmu)lU. Ertesi 
günü, yani 31 temmuzda düş· 
man cenuptan bir takım lak· 
viyr. kıtaatı aldıktan sonra mu
kabil taarruza geçmişti. Yedi 
buı:uk sa:ıt süren şiddetli nı 
ciddi bir muharebeden sonra 
Yunan kUV\'etleri tekrar mat· 
lüp edilmişti. 

Yunanlılar _yeniden takviye 
almışlar \"e 4 ağustosta Demir
cinin cenubuna ceçmlş olan 
Etem Bey kun-etlerine karşı 
ikl~ci defa hücuma geçmişler· 
di. Bu muharebe akfama ka· 
dar sürmüş, hattft 5 ağustos sa
bahı da devam etmişti. Netice· 
de düşmanın faik kuvvetleri 
karşısında kalındığı anlaşıl· 
nıı tı. Etem Bey müfrezeleri· 
ni Demircinin ~arkına ve daha 
mü sa it bir mc\·zie ı;ekmi~ti. 

Çerkes Ettm Bey 
Kunetlerinin mı.ıvaFfakiyeli 

D ü nıan taarıuzlarına devam 
ediyordu. Cepheden ve ce. 

nahlardan olmak üzere sidde· 
tini arttırıyordu. Bu taarruzlar 
6 ağustostıı tard Ye bertaraf e
dilmişti. Fakat Yunanlıların 
aldı~ı tak\"iye hakikaten mü· 
himdi. Gerek muharebede esir 
alınan Yunanlılardan ,.e gerek 
se civar halktan edinilen ma
iünrnıtan ve daha hazı emare· 

lerden burada faali.retle bulu
nan dilşman, kuvvetleri numa. 
ralırı malum olmak üzere bir 
fırkaya yükselmişti. 31, 32 ve 
33 üncü Yunan piyade alayla· 
rı ve ona göre topçu ve süva· 
ri kıtaları muharebeye katıl· 
mışludı. 

Muhasımlarımız. 14 ağustos
ta daha şiddetli bir surE>tle ta· 
arruza başlamışlardı. i\fııhare· 
be 14 ve 15 inci ;;ünlerde de· 
,·am etmls. fazla sarsılan dUŞ· 
man geriye atılmıştı. Çerke! 
Etem Bey, iyi bir kararla 17/ 
18 ağustos gecesi sabaha karşı 
baskın tarzında taarruza geç
miş, henüz kendisini toplama· 
~a \'akit buial11.!Yan Yunanlılar 
mağlüp ,.e münhezim edilerek 
Demircinin cenubuna sürül· 
milştü. Düşman fırkası 30 tem 
muzda ba~layıp 18 ağustosa ka. 
dar de,·am eden bu muharebe
lerde ağır zayiat vermişti. Her 
ne kadar miktarı tesbit edile· 
memiş ise de on bin me\'cutııı 
olan bıt rırka tamamile harp 
hari('i kalmıştı. Çok miktarda 
makineli ,.e otomatik Uifenk, 
piyade esllhası, levazımı a ke· 
riye \·esaire elimize geçmişti. 
Kırk, elli kadar da esir alın· 
mıştı. Bizim ıayiatımıza gelin· 
ce, şehit Ye yaralı olmak üze
re iki yüzdü. 

Düzce ve Hendekte 
İsyanlar 

Ağustos başlarında garl 
hesinin şimal kail 

Düzce ve Hendek kazıı!Jf}f 
Akyazı nahiyesinde te~ 
yan başlamıstı. 2-l ünc'!.f. 
tarafından hazırlanan ~-,_ 

Fehmi Beyin kumanda~ 
da iki milli \'e bir ıı 
taburundan mlirekkep bit 
la bir ı;ü\'ari bölliğü ye 
nelitüfenkierden müre 
tedip müfrez.esi Adap~ ... 
kalkarak Karalar, Ka\'J
tan, Çerfe, Çatalköpril fi 
daklar köyleri ile ch•at 
takalarda bir tarama 
tır. Miifreze, bazı yerle~ 
ne kadar mukavemet 
i. e de neticede Asiler t 
dilmişti. Düzceden ~ofrt'. 
~azı ile Hendek üzerin• 
mii~ olan Çolak İbrahlıll 
Ye l\ludurnudan Hendek 
rine yürüyen Sarıefe E!~ 
müfrezeleri asileri çeDl'!:; 
ne almıştı. Hendekte .,..,. 
retle sıkıştırılan Asiler ~ 
nefse \'e silahlarını terk• 
bur edilmişlerdi. Bund'!..r 
ra artık Düzce ve HeDGP'J 
raflarında mühim bir ~ 

Muharebeler olmamıştı. ~ 
Göıtermiıti ki.. - (Deva~ 
D emirci savaşlarında kuanı-1 Yeni Neşriyat 

lan muvaffakıyetler, düs· 
manın yan \'e gerilerinde ya· 
pılacak Gerilla hareketlerinin 
düşmanı yıpratacağı hususun· 
daki noktai nazarımızın yt'rin· 
de olduğunu ispat etmlsti. E· 
tem Bey müfrezeleri de bu mu 
harebelerde göstermiş oldukla
rı kabiliyet ve cilretle yalnız 
dahili tedip hareketlerinde de· 
ğil, icabında yalnız başına bir 
düşman fırkasını da Gerilla 

\"tditrpe Çıktı ,;/,. 
Gunden ~line memloke•ın •• / 

ıanat n edebbat ııbsb·etıerlıı~ 
larına lnplama1a dtnm odtrı 

.raıele!lnlıı 1 5 ekim ıa7m d• rl' 
f ıs bir aeklhıe cıkmıetır. Bn ...ı 

O~hy Rifat. Melıh CtTclfl, .,_,_ 

ba•ır. t'mran !'aılf. Bobcrt 'zC 

Aı:.ı,1 :lllıu, AoiaJe• Cım~cn &'11'1 ",I 
lınn ılır, b·klre T• 11nat aı..,l 
karr.atıırlu, aanat haberleri ~ 

muharebe usullerinden lstira. hrııcularımua hararetle tın11' 
de ile mağlüp edebilecek bir PoJta :ı.:uııı u ~o 77. lıttubıll
kllnet oldukları anlıışılmıstı. 
Bu müfrezelere muntazam bir 
muharebede de bir vazlfe bu· 
lunabilecekti. Etem Bey kuv
' etlerine Demirci muharcbcle 

* KAYNAK 
l ~ F.kım u;uı çıbJmtır. JI• ._ 

:?O d~n ta~ a ::tnc eoh~eııa ,-ısı 

lr en nTI!ır .. en•lerdlr eıbo 1' 
rinden ııonra Birinci Ktı\'\'ei .,~,,,,. ularımııa !Atılı. titr .. 

BEBEKTE KIRAUK KAT ı ' ................................ aksam yağlıboyah olup, iç ka· 
pıların üst tablaları arnuvo cam 
lı, zemin kat pencereleri demir 
parmaklıklı, arka cephesinde iiç 
katla boydan boya, ön cephede 
de ikinci ve öçüncü katlarda bal 
konu vardır. Cephesi murç sı· 
vah, üstü Marsilya kalıbı kire
mitle örtillildür. 

Birinci açık artlırması 19.11. 
1952 tarihine rastlayan çarşam· 
hl günü saat 11 den 12 ye ka· 
clıor İcra Dairesi salonunda yapı
iıocak \e muhammen kıvmetin 
"O 75 ini bulduğu takdirde en 
son arttırana ihale edilecektir. 
Ak.i halde en çok arttıranın ta· 
:ıhhüdü baki kalmak kaydı ile sa 
tış on glin uzatılacak "e 29.11. 
1952 tarihine rastlayan cumarte
si günü aynı mahal ve saatte 
yapılacak olan ikinci arttırma· 
da en fazla bedelle talip olana 
üzerinde me\'cut birinci derece
deki ipotekle birlikte ihale edi. 
lecektir. 

1 DONYADA NELER OLUYOR? f 

Guiliano'.nun eniştesi 
~merikada tevkif edilel İki kat üzenne 6 oda tc- ı 

Jcfon, ban) o ve bahteli da· 
irc kıralıktır. Müracaa::J: De 
bek Tram~ay Dura~ı kar
§ısında, No: 308. 

ili e isterseniz 
( What You \Vıll) 1 
Komedi 2 Böliım 
1ı an: W. Shaku• 
ııurt CeTlreo: o,. 
hın Bur.an S:1ho• 

1• koru: Ahluln 
t rıu.nıl Carıamba· 

dan ba:ka hu ak· 

ll'ft uaı ll de Cu a. ııaıar ma· 
tJıı Hat U ll 17 dı Tı don: •0:10 

fent Ses Operetı CfJS' 
Her akşam 21 de ... _ -
ı'avuılar Ailesi , 1 
Operet 8 Per<!e 
Çarşamba halka -
Cumartesı talebE'· 

ye tenzlllith \'e Pazaı ~linO 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

fSTA1'"Bt:J, IlEI.EDİl'ESİ 
ŞEHİR Tİ\"ATROl,ARI 

F-ut ::ı de 

DRAM KISMI 
FlRTll'to"A 

' DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
lllde •• Ba2ırsak hastalık 
lan. Basurun amellyats11 
tedaYlsl. 
N .... tafl - Rumeli Cat. 
8fttll Aparı. No. t. Tel: 
aas. 

• 

lsfanbul Emniyet Sandığı 
Şubelerimizin kendi mudileri arasında tevti edeceği 

(800) adet a ltın ikra miyesinden 

istıınbul içi ~ubt'lerine ait olanlar 25 ekim saat 11 de Cağa
loğlundaki merkczınde noter huzuriyle çrkilecektir. 

isteyen mudilerimizin bu keıideye teıriflerini 
rica eder. 

NOT: 

. 

Bir Villa ve çe§itl i para ikramiyelerini 
ihtiva eden (75.000) liralık yıl sonundaki 
ke§idemizde 30/ Aralık/1952 de çekile

cektir. 16697 

lstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu Müdürrüğünden 

1 - Okula kaydolunan aday !arın asli kayıt \'e kabulleri a$1· 
ğıda ~azılı aday numaralarına &öre yapılacaktır. 

Belli gıin \C saatlr.rde okul<!ı: sahsen bulunma)an adaylar 
k:ı)ıt \e kabul haklarını kaybederler. 

2 - 952-!!53 ders ~ılı leci risatına 3 kasım 9j2 pazartesi 
günU saat 8.30 da başlanacaktır. (16658) 

Aday Nn. G Ü N ~ .. t 

1 12.'i 21 Ekim Salı 9 - 13 
126 :!~O 24 • Cuma 9 - 13 
2.ıl-.'175 25 • Cumarte•i 9 - 12 
376-500 28 il Salı 9 -12 
fiOl-625 31 • Cuma p - 13 
626-H~ daha ı kasım Cumartesi 9 - 12 

"On rakı 
numaralar 

Yerli Mah ~ker Sandığı Ahnacak 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den : 

Yerli malı köknar ve~ı kontrplAk 600.000 add :eker 
sandığı alınacaktır. 

İhale, Ankarad:ı şirket merkezinde 24 kasım 19~2 saat 
15 de yapılacaktır. 

:steklıler, bu işe ait ~artnameyj Ankara'da ıtrket mer
kezınden, istanbul'da Şeker (Eski B:.ker) Hanındaki lstan· 
bul Burosundan T.L. ~ - mukabilinde alabilirler. 

(1659f) 

Zemin bt: 
Antreden mozaik merdivenle 

inilen, zemini mozaik döseli ko-
ridordaki kapıdan girilen zemi
r.i karomozaik döşeli hol ü7.erin
de önde bir oda, bir koridor u. 
zerine, zemini karomozaik döıe
lı, altları dolaplı, listlerl fayans 
kaplamalı. sabit tezgahlı eviye. 
il, davlumbaz.lı mutfak, koridor 
üıcrine kiler, arka cephede di
ğer iki oda, zemmi karomozaik 
döşemeli dl•varı fayans kaplama 
lı mermer kurnalı, termosifonlu, 
alafranga helAlı fayans li\'abo 
,.e rezt'rvuarh banyo hell olup, 
a~da (7!1) liraya kiradadır. 

Blrinrl kat: 
Sokaktan üç mozaik basamak. 

la çıkılan, çift kanatlı demir ka
pıdan girilen, zemini karomozaik 
dö~eli sahanlıktan mozaik mer
divenle çıkılan ve camlı kapıdan 
gt'çilen diğer sahanlıkla bir kö
miırlük \'e bir kapıdan girill'n 
zemini karomozaik döşeli hol 
iizrrine, Zl'min kattakinin aynı 
e\'Sal, tertibat ,.e teşkilitıa üç 
oda. mutfak, hell. komple han. 
yorian ibarettir. Ayda (10<!) Ji. 
raya kiradaclır. 

tkinri kat: 
Mozaik merdivenle tıkılan u. 

hsniıktaki kapıdan girilen \"e an 
treden grçilen bir ~ol \'e kori
dor üzerine ikisi ön cephede iç 
i"e getiltn 'e ikisi arkı cephede 
olmak fizere bu kat 4 oda mut. 
fak, komple banyo ve alaturka 

Satış açık arttırma ile yapıla· 
cagından 'e satış bedeli de pe. 
~in olduğundan arttırmaya gire· 
ceklcrin muhammen kıymetin % 
7 buçuğu nisbetinde pey akçrsi 
vf'rmeleri veva milli bir banka 
dan teminat ~ektubu getirmele. 
rı icabeclcr. Gayrimenkul kendi., 
sine ihale olunan kimse derhal 
\'eya Yrrilen müddet idnde be
deli ödE>mezse lrra ,.e f nas Ka· 
nununun 133 üncü maddesine 
göre işlem yapılır. Birikmiş ver 
gi ııatıs bedelinden ödenir. tel. 
tali) e rüsumu. ihale pulu l"e tes
çil masrafı alıcıya aittir. 

İpotek sahibi alacaklılarla dl
i{er alakadaranın Ye irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususiyle fa 
i:: ,.e masrafa dair olan iddiala
rını ilin tarihinden itibaren on 
he~ gün icindc e\'Takı müsbi· 
tt•Jeriylc dairemi1e bildirmeleri, 
aksi halde hakları tapu kayıtlı 
olmayanların paranın paylaşma
sından haric kalacakları; arttır. 
maya iştirak ed .. nlerin "artna. 
meyi okumuş ve mündcrecatını 

kabul etmiş adooluna('akları ,.e 
claha Caz.la iıahat almak isteyen· 
lerin 952/4029 dcısya numarası 

ile müracaatla ~artname, tapu 
kaydı, bilirki:si raporunu görüp 
anlayacakları ilAn olunur. 

C16699) 
helidan ibaret olup, evsafı ze. •••11 ı o K ·r o R _, 
min kattaklnin aynıdır. Borçlu 
c.turmakladır. 

1İçtincü kat : Raif Ferit Bir 
ikinci katın a~·nı tertibat ve Verem •• Dahm 811tald 

teikiiAtta olup, 4 oda, mutfak, lan MltehUllll 
komple banyo, alaturka hell ve Muayeneha ne Beılktaı 
kilerden ibarettir. Ayda (150) J'ramvay Cad . Emniyet San 
liraya kiradadır. 

1 
Zemin katında sahanlığın ııa- dığı vanında No. 12, Td: 

ıından grçilt'n aydınlık mahal- 843~. Muayene 17.19.5 E,, 
!inden girilen zemini karomozaik ValJ Konağı Cad. No. 83 
döseli, moıaik tekneli, gömme Başaran Ap. Kıt ı relefon'. ı 

" 
iki kaıanı bulunan çamaşırlığı 113884 • 1 

~-••111•••••••••••••1..1• .. 1111.:::• ' olup, buradan arkadaki aralığa ı •ı••••••••-~ 

B ir müddcttenberi Tcxas as-
ken polisi tarafından ta. 

kip edilen bir askerin tevkifi 
Amerikarıla hayli heyecan uyan 
dıran bir hadise olmuştur. Mül 
leci tayyarecilerden Frank Ca
talano 29 Ağustosta tevkif edil· 
diği zaman umulmadık bir 
vak'a ile karııılaşıldı. Üzerinde 
süphe ile durulan bu askerin 
şimdi mc~hur Sicilyalı haydut 
Giııliano'nun eniştesi olduğu 
anl~şılnııştır. Asıl adı Pasquale 
Sciortino olan me\'kuf, kayın. 
biraderini Amerikaya kaçırmak 
için giriştiği teşebbüsleri birer 
birer açıklamı$tır. 

~dortino, Amerika.> a 
Neden gelmitti? 
1 947 de Birle~ik Devletlere 

girmeğe muvaffak olan 
Sciortino, hava kuvntlerine 
dahil olduktan sonra gayrı ta
bıi lıarckclleri yüzünden polis 
tarafı an takip ediliyordu. 
Daha Slc:Jlyada iken kendisine ı.: 
sahte \'csikalar temin etm1$ 
ve Sicilyalı muhacirleri Ame. ~ 
rikaya tasıyan gemilerden bi· 
rinde aemici olarak çalışmış ve 1947 de Skilyıda Guillano'nun 
bir gün elindeki sahte vesika. tino Amerlkaya ııtmeden 
lara dayanarak Kuzey Ameri. 
kaya mülteci sıfatlle girmi~ti. 
Te\·kifinrien sonra sorgusu ya. 
pılan haydudun eniştesi orada· 
ki vaıifesinin Gulliano'nun ka. 
cısını hazırlamak olduğunu i. 
tiraf etmiştir. Verdiği ifadede 

clortino, bu maksat için kira. 
ladığı bir geminin üç dcla Si· 
citya sahillerine yanaştığını 
fakat çele reisini Okyanustan 
aşırmak imkanı bulamadan ge. 
ri döndüğünü söylemiş, huna 
~ebep olarak kayınbiraderinin, 
İtalyan polisinin sıkı çemberi
ni yaramadığını, çünkü o gUn
ltrde de\'amlı takip. dolayı~ile 
Guiliano'nun sıkışık durumda 
kaldığını anlatmıştır. 

Sfcilyadan Amnlkaya 
Giden mektuplan 
Kim yaZJyordu? GulUaao'aa tevkif dilen 

ealttesl 5cıortino'nun karısı Gluliano
nun kız kardeşidir. Sicil

yalı haydut ile Amerikadaki 
enişte arasındaki muhabereyi 

bugünktl mevkufun karıaı Ma. 
rianna temin etmekteydi. O da 
çaresini bulmuş ol53ydı Ame-

rikaya kaçacaktı. Fakat ~ 
raiarda Sciortino Ameti~ 
ikinci defa e\'lcnmiş ve ~ 
uyandırmış bulunuyordu.~ 
rli ftalyaya teslim edilmek-;..ı 
ölümü tereih edeceğini ~ 
yen haydudun suç ortağı / 
rıka Birleşik Devletlerine ,il_ 
dıkten sonra hava kuvveti d ı 
de talı!iıyordu. Uçak pilotu,J 
!arak vazife görürken keO°f. 
ni emniyette hissediyordtJo;; 
kat kayınbiraderinin haydd t 
la elde ettiği \'e enişteııiıl f.. 
merikada bol bol sarfettiJI ._ 
ralar onun yakaianmasınJ;,i 
suretle hüviyetinin anlaf 
na sebep oldu. "-

Tevkif edildikten sonr~ 
viyeli meydana tıkan ~ 
Cataiano adındaki bu ta11") 
nin İtalyan polisine teslidl ~ 

lecdi ,.e muhakemesinin ı_., 
da cereyan edeceği bildiri 
tedir. 



1 
Korede 
1/ omünistler 
Bombalandı 

•• •• 
goruş 

varıldı 
hcd 

1
" Ata.... ( Başı J incide> mutanlığına iltıhakı ihtimali il· 

Kore cephesi, 18 - IUttC'fik yayı bir tecavüze karşı kunet- Zt'rindekf suali cevaplandıran 
topçu kuv'\etlcrı Üçgcntepe cı- lendırmek yolunda kuzı>v Atlım- Adnan Menderes, bu mevzuda 
\arın~.ı 1 komUnist Çınli \e Ku- tık paktı teşkıltıtına dıhıı milt herhangi b ı malumata sahip bu

Londra'da 
birliğine 

tey Korell kıtaların toplulukları tefıı:derJle \'erimlı 'e ıt"' ıımlı iş lunmadı •ını söylemiştir. 
tizerme binden fazla bomba yağ birlığınde bulunab leceklerlnl ü İran mcuuunda konuşan Men 
dırmıştır. Grce Yan ından bıraz mıt ctmekledırler.• deres, balıhazır İn"iliz - İran 
ıonra bıldm!dı .ne gore Mutte- j Buradaki mtişah llerin kanııa buhranı, komşu olması hasebiy 
fık_ kU\H?Ueri leni tepeİer iş 1 tine göre, nı~ı erı Bak:ın:ı ın le, Turkıyeyi de alükadar etti
ettıklcrı. sırada düşman ;ı.U den da )apılan bu iki ôru~mcde A ğındcn, tabiati)'le bu mevzuun 
fazla olu \errnış bulunu;ı.ordu. lexander ıle Si m'ın mnvc•ıuıve- da orüşülmıiş ıolduğunu söyle-

Çinlıler üç gilndrnberı vukua tı bılha sa &avunma mn C'I Jı>ri- mlştır 
ı;elC'n sa\a lilrda bü~Uk :ı:a)fat nın nazarı itıbara alınJı ıııı Ö3 'lürkiycnin İngiltere ile İran 
\erm lerdır. Ttıhmınkre tor , trrmck dır. ar ında hır ~nlaşma~:ı \"arıtma ı 
du manın kıı) hı: 189 olü, 923 Bu u ,mü akt'r 1• '"de Tilrk ırin .>ar lım edebılmek husu un
:uhtcmelen ölu \e 3200 )aralı- ~e ctılo b r k•e, Atı t k paktı 1 dd b !hassa musait bir me\kıde 

İçişler· akaııı geldi 

ır.. ~". t' ınd ki d imt T le 11
" e bulunup bulunmadığı ~ olundakı Nı ncılar tC'pe inde dU man , • bu\ Uk elçi Fa tın Hu lf Zor suale cc\ap veren I>ı işleri Ba-

gecC' )arı ına do ru bir hbur ~ ı bil tık elçılık. m•l.tı>~ rı Or kanı Fuat Köpruhi demi~tir ki: iç İ~lerl Bakanı Ethem l\lenderes (soldan ikinci) dün öğleden 
kadar bir kuwetıe mukabil ta- 1 -ın tEraJp \e Dışı lerl E k nl 1 • - Her ıki memleketle• de çok onra ·urakla Ankara<lan tiehrimize gelmi~tır. Ha,·a alanında 
~~ruza geı;mis \C tepe boyunca dn~ e~arı da hazır bulunmusl r y kın d lluk bağlarımız mev Emnl)ct genel müdürü Kemal ,\ygün \C istanbul Emni}et mü
la ctumk Iarlını tak' iyeli bir tabur- 'Un umi• ellcı "t' d b" cutıur. Bu anlaşmazlığın halle· ı cliırıi Ahmet Tckelioğlu tarafınılau kar§ılanan Mhem l'llenderes, e rar amı tır. Vukua gekn J 

1 ım:ı l şıy ın ır dıldi ini örmek en bUytik arzlt" r. 
tarpışma çok şıddetli olmuş ve k~· naktan bilclirilıli~ı"l~ ôre, larımızdan biridir. Bir hal çare nıııhnlılrimbin, son hfidi.sclcrl müteakıp C. il. P. nin yayınladı"ı 
rrıüşal-ıtlerdt'n birının hıldlrdiği- Turk Bakanları fn, lt"rc Başb~- ine varm;ık için ;>apabilecegimiz bc)annamede temas edılcn hususlara dair sualini tiO~le c~vap
nc göre, Çinlılcr korukurune çar. ~.mı Churchill ile Dı~i 1°,.ı Ilı· hır şey var a bunun iı:in hiç bir landırmıştır: .nu nıc\'zuda hit bir he) anat \'Crmiyeceğ'.m. Luzum 
Pısmı lardır. ı.n1ı Ede'li Anka raya da\ e: et- gayretten kaçınmıyacağız... gorürsem gazetecileri çağırtır, beyanat \erirım.• 8 in"i d .. n U b il mı. erd ~. , 

· ' or u sozc ug n, Ad ı arnborou h ha~a üssUne ya ~omUnistler tarafından tt'penln nan lllendcrcs'Jn pılan zıy:ıı etın, lngilterenin 1 ür 
lizt'rınde in a <'dıkn ı;ı ınaklar bc)nnatı c v kın b r "ekcckte tep. iııöı ·· Aıı ı· ıy ı gitti 

General Saunders 
İstanbul' a geldi 

Bir müddettcnberl Ankarada 
temaslarda bulunan NATO Kuv 
veUeri Başkomutanı Orgeneral 
Sir Hugh Saıınders dün şehrimi 
zı: gelmiştir. 

General, kendisi.vle 1ıörllsen 
bir muhabirimize, Tıirklyeye ilk 
defa gelmediğini, mUteaddlt ge
lışlerinde Türk hava kuvvetleri 
nin yeni hamleler yapmasını te
min etmek maksarliyle karar
i&r almıı olduğunu ve Ankarada 
kı askeri tesisleri gezdiğini söy· 
lrmiş ve iki güne kadar İstanbul 
dan ayrılacağını &özlerine ilAve 
etmiştir. 

6 

Ticaret Od e 
kong~esi d .. 

c Bası 1 incide> yor, dı$ ticaretteki acığın önlen 
resi reisi Munis Faik Ozansoy mesl için temennılcrde bulunu
ithaUt mevzuu ve sisteminde yor, bilha~ a zırat sahadaki klll
kongreyi tenvir eden geniş bir kınma) ı Ö\\i) ordu. Raıror su 
izahatta bulundu. İthalftttaki lU· noktalar ilzerinde dikkati çeki· 
zumsuz formalitelerin lıberas- yordu: 
yonta bertaraf edıl1'.liğinl, bu _ l - Dış ticaret mcv~uund~ 
suretle plya;ada istikrar ve suratle kararlar alınarak_ ıtha 
emniyetin sağlandığını izah et Al pi;ı. asasındaki tereddilt ha· 
ti. Son men~e d~ğişiklığinın ba· ı ,. ının kaldırılması. 
zı lüzumsuz ithalatı ônlemek i 2 - lllerkez Bankas_ı mevzua· 
çin yapıldığını. eskiden 17 ban· tında gercklı tadıllerın yapıl~· 
kaya \'erilen salahiyetlerın mU· rak dokuz. a lık Re.ko~t kredı· 
rakabeyi temin için bir elde ..e sının hır an enci temınl. 
Bakanlıkta toplandığını. bu ted 3 - Jhracı serbest maddeleri· 
birin ithaJatı tahdit değil tan· mizın yabancı pazarlara sa.tıs 

VİC.İRSkİ zim ,.e ihtiyaca tatbik gayesine ve ~ ı lcmC' inde be)nelmıl~l 
1 matuf bulunduğunu, esasen Iıbe teamilllere uygun düs~e~k s_U· 

<Basıl lncide) rasyona dahil de,·letlerın bunu rat ~e emni;ı.etin ~emını icın 
rısla aUkalı olan birçok mesele· öteden beri tatbik ettiklerini be dıin) a fıat realitelerı dışınd~ P~ 
leri halletmek zorundadır. Bir· lirtti. Karardaki ana fikrin bazı ~asaya ''liki olab!lecek her turlü 
leşmiş .Mılletlerde bulunan bil· lüzumsuz maddelerin ithalini müdah3Jelerin önle~mesi. 
tün heyetlerın, Korcrle muhare- önlemek, döviz tasarrufunu tc· ı - Takas slstemın~en mü~· 
benin sona ermesi 'e bütün e- mln etmek, ve dış ticaretteki a- kUn. oldu~u kJdar _lçtın~p edı~
slrlerin \atanlarına iadesini is· çığı kapamak ,e böylece liberas me ı \e tıcaret rejımımızde b!J 
tiyen Polonya teklıfınl destek· yonu hakiki mecra~ına sevket işi bu bUtun t1 fıye edecek tarı 
lemeler! lfızımdır. Genel kurul mek olduğunu , e bu kararı al· da pro"ramlı bır yol tutulması. 
kabul etmelidır. mnğı hükOmetin lüzumlu gördü 5 - Etraflı bır sanayı progra-

So\'yet politikasına gelince bu ğünil anlattı. mı yapı~arak mem_Ie~e.tte muha· 
politika barış ve çalısmayı istih Munis Faik Ozansoy, Priorite faza edılecek, grlıştırılecek ~.e· hakkında bazı izahatta bulunmu:ı T Lo~dra, 13 (A.A.? - Uç:ıkla k 11 uç:ıklar \erec"rği manasına 

tur. llltittC'fıklt'r t:ırafınclan :ı:ap- brkıyeye lıareketınden esvel elip clmcdi i yolundaki suali 
tedilmış olan bu trpc üz rındekl ba~ basın konferan ı yapan Baş. cevaplandıran Başbakan l\lende
sığınakl r s lam hır ŞC'kılde la t an Adnan Menderes hryanat- res Ulerek şo~ le drmlştir: 
Pılm• tır \e ek erı inin dort men ? bulunarak şunları soylemiş- •- E •er size bu mevzuda söy 

daf eder.• sistemini izahla, bunda gayenin ya yemden k ırulacak ~a.na~ıın 
1 Vişinski bundan sonra, daha memleketin kalkınmasına ;)arı- tesbıtl \'e bunun tatbıkı ıçin 
evvelki iki genel kurul toplantı· \'acak maddelerin diğer mad1e gerekli şartların h.aı.ırlanması. 

İere nazaran birinci plfına alın- 6 - Gumrü_k tarıfesı kan1;1nu-

fezi ~ardır. Bu sı ınaklarclan ha- tir: liyccek sozüm yok dersem aca-
.tıları bir bölukle teçhizatını mu- •- 1n"'lliz Bakanlan ile yap. ba h yal kırıklığına mı ~ğrar
~afaza cdecrk kadar teni Ur. tı. ımız mtiznkcrcl<'r ha) ıfnca İn- &ınız?. 
Bö~lece bolük me\Cudu 'e teç- gılterC' ile Tıirkh enin menfaat- na bakan Adnan Menderes 
hizatı) le birlıkt top ate inden lrrinın b rb~rint' ne derece bağlı a) ni 7.nmanda, Kıbrısta Ortndo'. 
\C hava hUrumlarından masun oldu •unu hır krre daha mUşa.

1 
u içın bir plAnlama böl.:?e gru· 

bulunmaktadır. hede ve te bit <'ttık. pu genel karar"ahı teşkili ihtl· 
----------- Bu mUzakerclrrdc bt'llren dl- malh:ri üzerindeki sualleri ce-F k N "b 1 

• er bir nokta da, karşılıklı iti- \aplandırmayı da reddctmistir. a rLJ r ecı J 
1 

madın tak\ ivesi olmuştur Bütün 1 Bun.unla beraber Adnan Mende. 

I müzakere 'c t:ıf~ilAtlı ı:oru~mr- res d \'amla, Londr:ıd:ıki görliş-f ham edı·yoJ !erimizde daima bu intıbaın fi. mele i müteakip yapılan beya-
1 h:ımı ile hareket ellik. 1 natlarda hıç bir unsurun, lakın 

nom 18 E k' K l F k' Kanaatimce simdi tamamiylt' \•e 1 bir gelecekte kal'i bir teşkılAtın 
un alı lı -

1
ü ~a ar: • her bakımdan kuvvetle yrrleş- kurulmıyaca ını gostermediğini 

bır ;zc cuma g, n \er ı ı m"ş bulunan hu k r ılıklı itimat de SÖl lemistir. 
?\ec e~eçt hFa:uk unlı General husu unun l 'hassa kbarilz etli- Balk nların müdafaası husu-
nistıpk dı;ın •k eri and ır komu· rılme 1 gerekmektedir sun da Tıirkb e, Yunanistan \'e 

ıı ar ızı • emıs oldugu- B 1 • Yu 0 lavya aras d ki u 
nu bıldırmı tır. Faruk bu hu us kh u Lib:ırla f?gıl.tcrc İlt' Tür- beller me\Zuun~~k~ so~ ~~~~l 
taki sozlerini Kapri'den aılesıy-ı i / l"~~arn~a. ılc_rıdc :,apılııc~k de <'eHıplandır:ın Basb:ıkan Men 
le bırlıkte taşındıkl:ırı Sanla Ma :. ır ı n dıı ündükçr çok derın dcres adı "!.'"en her' iı m mle
rlnellA'd:ıki otelde so;ı.leınıştır. 1 ı; l~~mnunluk duymaktayım.•. kt'tin de sıkı• münasebe~ ha~lnd.:ı 

Faruk, General Nccıp'ın bu be b ;n fazla gazete muhalıln- olmayı arzuladıklarını &öylemiş 
Yanatı hakkında •Kremlinden fl ne l anatta bulun:ın Adnnn tir 
ham alan bütUn kom lnlstlerin h~~n~~rt's, İngiltC'r~nl.n dünyanın S~\)"f'tlrrlc olan durumun da 
yaptığı gıbi bu da tipik bir be· ı l 1 smında ~es ulıyetlrrl hu- giirlislilchigii söylcni)or 
~anattırD demıstır. ~ne ~ı. unu \ e ~~ınnt'tı;c bir dün- Londra, 18 (A P.) - Tllrki •e 

Faruk Ei>y~c devam etmiştir: ~i s~;asetl ,takı~ rttı~lnl. s~yle- g Çt'nlerde, Batılı de\'leUe:11.1 
.•- Necıp ın &ozlerı komilniz· ş enşun arı ıla'e etmı tır: do tltık b •l:ırı kurduııu i"in 

rnın &on "are 1 k 1ı d ,. •- 1 "r taraftan Türkiye 0 ~ 
" o :ıra asvur U&U A~ . 11 A . • Rus Iıderlerinin muahezclerine ma ke altında &arfedıl n sozler- la e \Tupa ar 'ilnda dun. 

1 
İ . 

den b tt . ., k . vanın <'n ehem.., "'lll ve maruz kalmış.ı. Türk ve ngılız ı are ır. ı>U ma e ı e dın . . '" J'- en n • d 1 d 
1 

d b 
taas ubudur. Be~:ın t d .k ınır mcrkezlerındPn birinde C\ et a adm arıil akrasın ad"ld',.ul 
teı ık edılecc-k o1ursa ba t:ln a r i! tıkr;ır \:e gu\ t'nl\k kalesi. me\zuun a ~ za ere e ı ıı. 
tağı komUıılst Uhnmına d ) 1• lır Bu itıbar~a .tıl<'ın} tkriml :ı<ını d lmcktcdır. . 
C gurUlecektlr 11 ın barıS1 t ıs , 0 muhafaza \"e G0Hi~1cler &ırasında 1ngılız· 

Eski Kral General N . , dilnvada rl'fnh ne r. Hnll •i tn- lcr t:ırafından derpiş ec1ilen bir 
beyanatı hakl.ında ounlarıe~: 11~ hakku:: . ettirmek gibi mil tert'k Ort:ıdo u ko.mutanlıilı .. teşkilatın 
ıa, e etmektedır: gayemızı sn 1 mak yolunda yn. da Turkıyt'nı' roıu •. Gun~y • ~o-

Bir lıartaclnnberl İstanbul<la bulunan C. JI. P. genel ba5k:ını 
ismet İnönu diin saat 15 de ur:ıkla Ankar.ı):ı müten·ccihen ı 
şehrim izci en n) rılrnıı:tır. iniinliniin bu sc~ahati &on clakikaya 
kadar gizli tutuldugu için lıarn mc)danında az miktanla partili 
\'e y:ı'kınları t:ırafından uğurl:ınnııstır. Yukandnlıl resimde, ismet 
inonu urağn binmek üzere uçak :ılanına girerken goriılmcktedlr. 

------- --

Bu hususta Birleşik Amerika; T ürklye, Yunan is· 
tan, İtalya, Güney Afrika ve Avustralya ile 

«- Generalin, benim eski a- kın ,.e devamlı bir t birli ı ile ğu A \TU!1ada Turkıye, ); unanı~
damlarımın olUm ceza ına çarp- b r:ıbt',rc~ ~alı"m'lları tabiidir. tan ve.) U"oslavya arasında, bu· 
tırılmı)ncaklarını sö;ı.lemesine _ Mes ulıvctlerlnin ehC'mıniyctl- tiln müttcfıkler t~rafından dt's
memnun oldum. Hatıratımın ya- ;11 tamn!"'.''111 m.lidrik olan mem- ~ckl~necck _hır fttıfa~ kurulması 
Yınlanm:ısının karanlık kalmış r <'tlerımızln hurriyC'tscver dev- lll'k ın ve ıhlımallerı ile f~gl_lız A11ocfatıd Prua 

bazı Mdheleri aydınlatacağını ü JntJf'r safında bulunma ı ve mile • •r J ·k. slya5i ve iktisadi fşbırlı'l! Cenevre, 18 - Giimrilk tarife- olan de,letler arasında Yunanls-

ayrı ayrı müzakerelere girişecek 

ınıt d B d d 1 terek gayrJerlne Birk~mlş Mil nl genışletmenln yolları da göı- )erinin arttırılması yUziınden A- •nn, Türkiye, İtalya, Güney Af. e t)orum. u saye e a am- letlcr Ati • d ı 1 · t• "" 
ltrımdan hiç olmazsa bir tane i' \e antik paktı vasıta- en giç rı mış ır. merikaya yaptıkları kuru üzıım rika ''C Arnstralya vardır. Tari-
blle olumden kurtulursa fazlasiy ıı~!e eri rnek için hiç bir gay. Eden'in ziyafeti ihracatlarında mtişkiılAtla karşı- eder , e Ticaret Anlaşmaları Bir-
le memnun olacağım.11 ~ı:u:~r;;n;;~çcce~lerh in

1
in k~'şikb~r Londra, 18 (A.A.) _ İngiltere taşan birçok devletlerle Birle~ık liğıne uyı:ı olan devletlerin an-

yakın i birlııı .ş P e. z . ı, u Dışişlerl Bakanı Eden bugün A_merika ayn ayrı m~~l<:crelere !aşma nizamnamesinde böyle bır 
·•C -.19 1,.. (ıfıı kola ı t 

61.?ı gt'nıs nısbette Türki;ı.e na bakanı Adnan Men· gırlşmeğe karar vermıştır. Bura- durum hasıl oldu u takdirde üye. 
fi ,., ıı• te k~l 

0 

t ıra~ 0
?emli bir lımU deres ıle D~•lşleri Bakanı Prof. da toplanan Tarifell're ,e Ticaret !erin kendi aralarında m.Uzakere-

.:. ş e mektcdır.• F t K .1. b. öğl f ti ~Gt'nel Anla malıırı Bırliğine üye lerde buhınabılecckkrı ka)dı 
'.Menderesin \erdlfü ccuplar ,::.:mı~t~:,ru uye ır e zıya e olan de\leUcrdm ço •ıı milli ku- \ardır. Birleşik A erika ile bu e~ k • şi Basın konferansını müteakıp Dışı~le~I Bakanlığından gayri ru ;ı.cmış piyasalarını kaybet.ı_niş 1 mevzu etrafında gôrü§mcler ya. 

•. •• gazetecılerı~ suallerini CC\ aplan re mt olarak vasınandırılan bu ol~akt~n du~dukları lizuntuyu I pılmasını iste) en de\letlcrin bu 1 il ~ra~ Tiirkı>l' Başbakanı Adnan zı):ıfctte Başbakan Menderes,~ be~ırtmışl~~ \C buna sebep. ola- talebi İngiltere Mılletler camiası 
• en eres, Turkı)e ile lngıll Dışı•leri Bakanı Prof KoprUlU ra Amerı anın düşük fıyatla d k ti 

l\ t t k renin Orta Do •u meseleleri lızc-1 T .ırkı) c Dı:ıişleri Bakanlığı u • kuru üzilm satmasını göstermiş- ! ve Kanada tarafın an uvve e 
1,. on• a, ıs. - llububa sa ma1• rınde tam bir anlaşqıa)a \ardık- mumt katibi Cevat Açıkalııı Tü; ı !erdir. Bu durumdan şikayetçi desteklenmiştir. ,ın R achırden Konyaya gc - l:ırı hususun d , · · · '. · 1 --------
llıekte ol k bir kamyon Ha- . 1 un o ru olduğunu kı)enin Londra buylik elçısı HU 
etosman a;o:~~unda makine.' inin 1 ~f;; emiş 'e rıunları ilAve ctmls- -.yin Ragıp llllydur, İ~gilt~re 1 V k f e 
frenler·n· k 1 asından dolayı 1 Dışlşll'rl Bakanlığı siyası daıre '"-""''.El.<u.o 

liik k 
1 

1
1

? ırı mc da ' dereye . «- Bir Orta Doğu komutan- miıdllrU Sır Wılliam Strang, \'e I • 
l'tı\arlan~~ t~r~u~~~:yo~ıda bulu-ılı ın~n le kili TUrkiyenln menfa Dışişlerl Ila~anlığı müsteşar mu Ir 
banlardan ;ir karı koca da par- allerı .hakım_ından &9n derece e- a\ini Sır Pıerson Dixon hazır 
talan k 'J U l nı· hemmıyetııdır. lngılterenin bu bulunmuşlardır. < nası ı incide) mus: Bu sahtecılıkten bazı me-ara 0 m ş e ır. menfa ti i · b k lf 1 zi 

a l.'r aynı derecede hıs- T · k h n e memurları beni gayet iyi ta- murlar ve hır ·a a suç u 'a · Niğde 'olunda sctme i hasebiyle memnun ve ur eye geliyor mrlar. Mıidurıyette eskiden ko. ) ete du§müşlcr. Eğer ben suçu 
Niğde, 18 (Anka) - Du"iln mutmainim. Londra, 18 - Başbakan Men. miser olan Hıkmet fsmınde biri uzerime alıp bunları kurtarır-

J.ca) rt o 1 ti zerinde iki kam- Orta Do ıınun sa\'Unması me- deres ~e Dış~şleri Bakanı Prof. 'ardı. Şımdi emekli) e ayrıldı. sam. htil uk ha) ır i§lermısim! Ka 
Yon çarpısmıstır. Çok şiddetli eksi bu bolgedekl bütun mem- Fuat Koprulü, bu gece saat 21 Bır gun ben Kasımpaşaya gider- bul ettım. Bır ı:ıin mektupla be. 
olan çarpışma sonunda bir ;>oku leketler ıı;in son derece mühim- de' (Tilrkıye saatile 23 de) be- ken llıkmeti yolda gordUm. Ko nı çağırdılar. K:ıdıkoydeki Bah tiınaş, &l'klz ~ olcu ~aralanmıştır. dir. Dir teca\'\lz \Ukuunda bu ~aberlcrindeki heyetle birlikte nuştuk. Bana: çeli kah\ ede oturup konuştuk. 

t gun önce de Aksaray )·olun- bölgede herhangi bir çatlağın l tanhula hareket etmişlerdir. , - Senden bir ricam \'ar, de· Yanlarıııda şlmdıki sanıklardan 
da bir otobu le kom:yon çarpış- bulunmaması büytik bir ebem- Kendilerıni hava alanında Milhrü dl Mustafa da \ardı. j 
nıı~ \'e iki hacı fccı sekilde ezi- miyet arzeder. Has Lordu Harry Crookshank ·- Söyle ne Jstersen yaparım! - llu suçu üzerine almak i-
lerek ölrnUşlcrdır. 1\lcnderes bundan ıonra, bu uğurlamıştır. Dedim. çin kııç Jırıı ıstersııı, <ledıler. 

Adanadakl 1'aza komu'tanlı ın tcstsı için gerekli Bir gecikme olmadığı takdirde Ilır ~ebeke varmış, sahte ev- - Üı; bin lıraya olur dedim. 

sında da ortaya atılmış olan bir ması olduğunu, mc~eli bu ara· nun ıshhı !çın yeni bir sıste· 
teklifi tekrar ortaya atmıs ve da makine, inşaat malzeme·i, i· me geçılmesl .~olıın~a başlıyan 
beş bü~ tik devlet arasında bir lfıç vesaire gibi maddeler bu· çalışmaların suratle ı~ta~ı: 
·barış• paktı imzalanmasını Sov lunduğunu. ithalAt maddelerine 7 _ ı den. ~enetımızın. de
yet nusya adına talep etmiştir. memleket ihtiyaı;larının ehemmı ğcrlcndırılmc ı ıcln gerekh te· 

Eski minval üzere taleplerini yetine göre kademeli şekil.de İt· ~islerl_n teşviki ve icap eden ted 
tekrarlıyan \'işinski, , •ndi ifa· hal müsaadesi verildiğini anlat· blrlcrın alınması. 
desine göre, Çin halkını temsil tı. Konırre bu esasları aynen tas-
eden tek hiikfıınet olan k mil· Birliğin hükumetin lktısadi vip etti. Bir delegenin talebi fi· 
nist Çinin Ilirleşmiş 1\lilletlere me\'zuda en büyük istişare or- zerıne yönetim kuruluna tesek· 
kabul edilmesi zaruretini belir· ı;:anı olarak telakki edild~:nl kür edildi. Bı~lık vonetım l')ru. 
ten Sovyct .~ekli.fi~! bir kere da· birliğin talepleri Uzerınde has- ıu. backanı Uzeyir Avunduk: 
ha ortaya surmüştur. sasiyetle dunılduğunu, bunların • Kon"renın ftımadına JAyık ol· 

Kore harbinden de bahsede~ 1 tahakkuk ettirileceğini belirtti. mağa çalı ac~~ı~ ve kongre .ıı. 
\"işin~ki, müttefik temsilciterı· Kongrenin umumi ı:ısvıbine ha~I ~ından ı tıfade edeceğız• 
nin şerefli barı~ şartları olarak uğrayan 40 sa)ialık iktısadl ra dc1ı. Kon"re ~ ot 19 da kapan· 
telakki ettiklerı şeylerin haki· por, hilkumetin iktıcadi sah:ıda· rtı \e her ne martta toplanma. 
katle en basit hakkaniyet ''e dev ki icraat \e mu\'affakivetıni ra sı karıtrlaştı. 
!eller hukuku prensiplerinin a· karolara dayanarak anlatıyor, bü 
çıkça ihlalinden baska bir şey yük Iktısadl gelişmeyi behrtl· Bir gezinin notları : 
olmadıgını iddia etmiştir. 

Bir Yunanlı yüzücü bu 

gün Büyükdere'den 

Dolmabahçeye kadar 

yüzecek 
Yunan uzun mesafeler yilzü 

cüsU Bay Zirganos bugiln saat 
10 da Büyükdereden Dolmabah 
çeye kadar bir muknemet de· 
nemesl )'apacaklır. 

Bugiln saat 8 ile 8.15 arası 
bir molör sporseverleri. bu yüz 
me hareketini takip etmek Ü· 

zere Dolmabahçe rıhtımında 
hekliyecektir. 

a " r 
BugünkU ilAvemizde o

kuyucularımıza sorduğumuz 
muhtelif suallerin. doğru O· 

lan ce\'apları aşağıda göste
rilmiştir: 
ila,emiıln birinci sayfa. 

ı;ında, ·Bunları bulabilecek 
misiniz?. sütununda sorduk-
!arımız: 

1 - Havai hat direği 
2 - Kemal Zcytinoğlu 
3 - Laterna çalıyor 
4 - GökylizU fotoğrafı 
5 - Tek hücreli amip 
6 - Kayak ~·elkcni 
7 - Pllık alma makinesi 
8 - Ralkahağı 
9 - ~lesiha Yelda 

10 - Deniz motörU 

1ıa\'emizln üçüncil sayfa 
sında ·Bilginizi yoklayınız• 
sıitununda sorduklarımız: 
l - Bir bölgedir. 
2 - Tarihi bir mesire yeri 

dir. 
3 - Türkiyede bir ildir. 
4 - Bir Mısır Firavunu

dur. 
5 - Kavun çekirdeğinin 

ezmesidir. 
6 - Tolstoy'un bir eseri

dir. 
7 - Amt'rikada bir petrol 

şehridir. 

Heyetimiz, fe kili 
Uçak gösf erisinde 
Bulundu 

< Bası l incide) 
ları ıöylemiştir: 
«- Ha\•alarda bu derecede tc 

rakkinin mevcudiyeti hayret U· 

yandırmakta dır. İlk defa bö} le 
uı;aklar gördüm \e bu beni çok 
alakadar etti.ı> 

Gösterilerden sonra" Türk mi· 
r;afırler eweke tar1hl tt'.sbıt e
dilmiş olan C:ırlton Gardens'te 
f ngıliz Dışlşlcıri na kanı M, E
den'in yemeğine icabet etmek 
lizere uçak alanından ayrılmış
lardır. 

M.P. Kasımpaşada 
Bir foplanh yaph 

1 

(Başı ı incide) 
Bu arada Suphi Batur son Ba. 

lıkestr hlidıselerıne temasla, bun
ların soz \'e toplantı hurrlyetıni 
zcdelediğıni belirtmiş, D. P. nın 
muhalefette ıken bahsettığı denk 

I bütçeyi temın edemedi.,ınin en 
1 bü)uk delılının de, bugun orta 
1 d:ı duran yarım mıilarlık açık 
olduğunu so~lemiş \"e ıktısadı 

1 hayatımızın bir teşevvüş ıçınde 
1 olduğunu ıleri sürmüştür. Ba· 

tur sözlE'rine devamla, 1948 de 
1 D. P. nin muhalefette bulundu-

' 

ğu sırada Adnan Menderesin 
bütçede geniş ölçüde tasarruflar 
yapılacağı iddıasının da tahak. 
kuk ettirilemediğini ila\ e etmiş
tir. 

Basketbol ve voleybol 
kar,ılaşması 

Buglın yapılan basketbol ma 
çında T. ı. T. F. takımı. l\lo 
da Kültur Takımını 54-40 ) en 
miştır. 

Voleybol maçında T. M. T. 1 
F. takımı Beyoğluspor takım_ı- 1 na karsı 15-8, 15-13 galıp 
gelmistlr. 

Kanada 
yolculuğuna dair 

(Başı 2 nclde> 
rika kıtasına sahip olmak iddi
asıyJe ortaya atılan Fransa ve 
İngiltere arasındaki şiddetli 
mucadclclerc sahne olmuştur. 
Kanadanın, Fransız kiılttirll 

\'C Fransız dili hakim olan do
ğu \C kuzey doğu bölgesinin 
merkezi sa ılan Quebec eyaleti 
'c bu eyaletın merkezi olan 
Qu bec- ehri, Yirminci asır 
medeniyetini tam m~nasıyJe 
hazmt'tmis bir halka &ahiptir. 
Fransızca konuşan, Fransız kill
tUr \e medeniyetini kendileri 
için idt'al tanıyan, fakat Kana
dalı olarak kendilt'rine ayrı bir 
siyasi mukadderat çizmiş bulu
nan bu halk; İngiltere Milletle
ri camiasının bir uzvu olan Ka
nııdanın en kuvvetli unsurunu 
teşkil etmektedir. 
Qııebec'te delegeler ~e· 

refıne \erılen bUyük bir 
z \afette ln"iltere Umu· 
mi Valisınin huzuriyle mil· 
teaddıt nutuklar söylendi ,.e 
hep ınde Quebec eyaletinin 
Franm kiıltür 'e medeniyetine 
ve fransızc:ıya olan bağlılığın
dan bahcolundu; neticede, ye
meğe ba~ıonmadan önce, Kana
da Arşö,eki ayağa kalkarak: 

- Yaşa·ın Kraliçe!.. diye hi
tap edince, btitün salon bir tek 
11iicut gibi ayaklandı. Etrafım
daki ~ uksek rütbeli Memurla
ra, profesörlere, kısacası. de
minden beri fransızca olarak 
Fransız medeniyet ve kültlirıi
ne bağlılıklarını harareti~ ifade 
edenlere baktım. Hepsi, samimt 
\'e icten ı::cll'n bir merbutiyeUe 
fakat gt'ne Fransız dıliyle: 

- Yaşasın Kralit;l' ..... diye 
haykırdılar 'c kadehlerini so
nuna kadar içtıler ... 
Yemeğe bundan sonra başla

yabildık. 

nasan Refik Ertul 

MAYADAG 
Sıhhi Hamur Mayasıdır. 

. nUnkU Sa) ımızda Adana mu ha plAnların derhal haıırlanmay a Turk ht'~ elini getiren uı;ak p:ı. rak tanzim edip çimento :ılıyor Şaşırdılar 'e on bııı Iıra ve-
bırırnııden \erilen habere atfen, başlayaca/hnı ve alAk:ılı bUtiln zar gtinti sabahı mahallt saatle ve bunu Karaborsada satıyor- rcccklermı soyledıler. Ertesı 
Cebbar Kıbaro !unun ölumble memleketlerin buna iştırake da- 8,50 de Yeşilköy hava alanına glın )ıne bulu~tuk. Ve sutüstü 

1 
~etıcelenen otomobil kazasında 'et rdılece ini sôyll'mlştir. inecektir. lan görUömelcri nesasen meHut halıııdc ;ı..ıkal:ınmamın şeklini 
~!AI adında birinin yaralandı- Dı er sualleri de cevaplandı- Türk he;yeti Yesllköyde mera olan do Uu u daha çok kuvvet- tesbıt etme e başladık... Ben, 
!ını ve sonra da ha tıınedc öldU. ran na~h:ıkan MenderCJ, bu bol simle karşılanacaktır. lcndirdiğlni ,Turki;yenın Atl~n- Kaymakamı a hır ı tlda vere. 
6UnU yazmı tık. CelAUn kazada gedeki bütün de~lı>ller ttşkilAta B. c. nln bu sabahki tı!t paktına glrışınd~n sonra in- rck evırn J yapılacak tam ırat 

3 - Tanın'mış bir film yıl
dıwl ır. 

9 - Musikide bir BlçU lıle· 
tidir. 

10 - KAtip Çelebl'nin ese-
ridir. 

İltiveıııi:deki fJ11l11 acaıaın 
halled·ı111 iş şel li 

tarpışan kam)on sahıbi olduğu- kııtılma\'a h:ızır olana kad:ır in ;)a)ını gıltcrc ılc artık mukadderat bir \'e tadıl:ıt ıçln çımcntoya ihtıya 
ııu \e ha)atta bulundu unu öğ· ıltere ıll' Turki enin bu komu Bir ha(tadanberi Londrada ıl- lı i yaptı mı sÖ)lemış \e sôılc- cını oldu unu So)li)ecektıll). 
~Cn1ık. Bu ;)anlışlığı duzt'ltirken tanlı ın tr kıl edilme ınin ge- )ast goı;ilşmelcrde bulunan Bas- rine devam c<lerek, son göruşme (Sonra onlar, e.,er ben 60 kilo 

11 - Bir Fransız yazarıdır. 
12 - Bir imparatordur. 
13 _ Gıritte bir da~dır. 

'-elA!e uzun omurler d tcriz. clktırilm ıni teklif ctmı~ecekle bakan Adnan Mendere le Dış fş. lcr netice inde bu ık! do.,t C:<'V- istedım c, bunu 600 kıla yapa. 
--.. rlni açıkça ıfade e~lemıs ve cba Ieri Bakanı Fuat Koprillü ve be- Jet adamlarının b.rbırlcrini gor- caklardı) Bu arada ben suçüstu 

14 - Bir rr.şit kürktür 
15 - Bir ital an itkisidir. 
16 - Bir Habeş kumanda 

\'edek 
< ifası ı ıncldel 

le\kedilcn proje hakkında bu
gUnı<'rde nihai bir karara 'arı
lacaktır. 

81 Bıı Projenin kabul edilmeme
m tıl gözöniindc tutan Grncl Kur 
lılt 'J Başkanlığı terhis için haıır· 
d husu unda bir tin emir gön-
erınış bulunmaktadır. 
Yarın ~tılli s \'Unma Bakanı 

~a:tıyrı ı Ra h kına arz.edecek 'e 
tia~anıar Kurulu hl met mtidde-
111nın hfr rnc d;ha tcmdıdi hu
~k Urd iti kanrı hu ünlerde mil 
fı bere edt'nk mli r.et \l'Ya men-

ır karara 'aracaktır. 

ıı mrmlrketlerin b raz uımana rabcrinde bulunanların Londra meleri, tanımaları ve SC\meleri halındc ) akayı ele vcrceektım. 
ihti acı olabılırD demı tir. ha\a alanından ayrılışlarına alt dol:ıyısıle hayırlı neticeler mey- Butun bunlar iı;ın komıser H.k. 

Mısırdaki rdim de i lk!.ğinln bir radyo röportajı bugun n. B. dana geldigini belirtmiştir. mcte li.>00 !ıra \'erdıler. Bana 
bu meMlı>ketın Orta Do u ko- C. rad~o u tarafından 7.30 da Türk İngılız do tluğunun, Or- d:ı: 
mu tanlı ına iltıhakını daha zl- 25 'e 31 metre kısa dalga Uıe- tado uda sağlam lıir halka ola. - i i ne zaman yaparsan o 
\'ade mu'T'kün kılıp kılmav:ıca~ı rinden \erllecektir. rak kal:ıcaf,ını sö)liyen l\1Um· zaman bu paraları :ılırsın, dedi· 
·.,olundaki bir suali cevaplandı. taz Faık Fenik, mütecavizin ar· ler. 
J 1\t d D · I ı 11Iümtaz fo'aik Fenlk'in 
ran Adnan rn eres, ışış er tık hesaplarını çok iyi y:.ıpmak ll~~alar soğuktu. Paltom yok. 
Bakanı Fu:ıt Kôprlıhiden bu su- konuşm:ısı mecburiyetinde olduğunu belirt' tu. Onee bana bir:ız a\'ans \"C· 
nli ce\'aplandırmasını rica etml3 Basbakan Adnan Menderes 'C' tikten sonra, iranın durumundan rın, ıh ti.> acım var dedım, 200 
ve Dıslşleri Bakanı da cevaben Dışışlerı Bakanı Fuat Köprülıi bahisle bunun sulh se\'er insan. l.ra kadar para aldım. Sonra ba 
şunları soylemistir: ile birlıkte Londraya gıden ga. Iarın dikkatıni çektiğini ,.e Tür.

1 
zı hususlarda anlaşamadık ye 

nıdır. 
17 _ Bir çeşit sert ta~tır. 
18 _ Bir Fransız yazarıdır. 
w _ Tarihte bir Turk ko· 

mutanıdır. 
20 _ İslllmlyctin beş şar

tından hiridir. 

f 1 ... ,.'lllzin Uı;ii nen sayfa
sındı. . karikatUrün anlattığı 
~ar!n şudur: 
nakmıyor teşrrl siyah fcr

yade:. ıı- Bütün dostlarımızın bu ko zct etler heyetinden cZafer• ga- kiyenin Doğu cephesini emniyet cürmümeşhut geri kaldı • 
mutanlığa katılması en hU)Uk zet i Baş)azarı 111Umtaz Faık içinde rôrmesinin menfaati ica- Böylece tımento yolsuzlu~u lıavemizin dördüncü say
ıırzumuzclur. F~kat bu. ~e~le· Fenık dün B.B.C. radyosunun bı olduğunu sö)lcmiştir Fenik d.hası gayet entercsl\11 bir sar. 1 f1ı;ındaki resimli bilm"ccnirı 
kette hAdlselerın h.angı ıst~k~-

1 
saat 21 deki Türkçe )ayınında I ondrada yapılan fcırti melerde hav.a döktilmliştılr. "'"lattıı'h şarkı şudur: 

mrtte ~eli eeei'iıni ~oylemek ıçın hır konuşma ~a?mış ve pazartcsı Ort doğu mt>sele inin etrarıı şe ÖnUmiızrlekt duruşmalarda da ı~adifcden kesesi. '·ıı)wf'dtn 
ukit hcnuz erkendır.• Jnundenbcrı lngıliz ~e TUrk it ide gorU~üldilğunU belirtmiş. ni safhalar açılması beklen· gelir sesi. 

Yunanıstanın Orta Doğu ko- de\let aaamları arasında ~apı. tır. mektcdır. '----..-----~ 

81 
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ISTA..,BUL 
12," 7 A ı s ,., t<·• '·am, 13,00 Ha 1 

t<·- ·~ 1 ı ' aJ ~· •rl 1 a fla ı • ı 
r ıu .:: 14 O:> ~· ı. ı : ar Cl~ u~ ın Sa iıı •• 

E " " ı-ı J ,J a fı • nıc t ııı 7ıJdlZ.. & !':' 1 

,p 1 1 ' ' ~ T ltr 1\VO rııır lıon· ı 

••· {P ) " ~· ıJ ~ar~ ı ,., tu r'...ı ll tr 

(l' ) l l'i O Ba • •u.1d1tııııı mu t t f'l . ' +1 
~ıı rk .• ,. ıı ... ıı , a ni ar c. o,-:ntı l.ıMt•:tr 

ı · O -"l u k:l• r• ._ 1 1ba ~ı 1 7,ıo . ar· 
._ ır nı.. ıJ a n. ~ , ıl • ı t. ı ı ıı oo Ü,ir trı. · 

~ ••• t tıı t J \ a rı a Tı lı ı rı ( Pi) 

JI Oı;t L: aberltr 19, "; !'-! ı:· .;ı l .1,r Oau· 

1•1t. r. ı..,, }. . ndai "oıt rt ı ı>,l~ Sır 

l. ı:- llil ,5 };. ,ak Orl u tn .• tan lıaf ı ! 

" ı k 2 _; naıt10 ••a ,. ı : o.ıo r. 
• h•r•·J 2 1.J Bı r ,.a roı. ıı bir 1okm ııı. 1 
2 1 ~l D .:ıI• C'. 11· ,:.,_ j, , 2:?,ı)O ~POr ha 

.... •tl, 2 . 10 (.ıda rıı f l ~:? 10 Hat 

h~ı" b•·•~A r ı (Pl.) :: ~. 45 H.1,bt:r::ır 

:.3 00 P rorr .1, m a r :!3.0 '; ~tT .,: a l ,, •. 

._..,. (1'1) : • 10 [ıa n ı Tt caı ırı ıu ı 

(rl. ) 24 Aaı • anıı. 

ANKARA 
11 ':!• A ı Ta p . ı m. " ' ),(_ fi 

,,l .. a Fi •f ~ı Tt ha1'& 'f lPOl"9. P: , i ~ 

!-·•<:! • 11 ı ı• t i. ,l ır ( l'" ) 9 . 5 Gıı ouıı 
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.A llnını ll, 10 1 s ~• rkı" ııı:' o .. u.71n. CtTl"İ 
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lt l) nuu.ı:ıı 1 1 1 o; ":ı -\ ıl ır oı. .. r an. ~~(: l 
" 0 •:r 11 · o Tam.~ • "'•zar 8 kttl ı:ı ,oo 
eı•ırı:ar o .. ~ aıı 1 .. ın• t r:" Jıı:r' u, 12_15 
' ıı I O -''"''" Sıı tı l I o; Yıımltkt t:tn 
ft•ıArn l J .:o \I,.m ~ tiı:t ı a t•'.Am ı ı 30 

Yar: •ıı •M •r k roıı• 1) ll ~- A•a 
ft Tt lııbtı •r I :! 1.s lft '.od c tt ( r l) 

', 10 ö.t"' .... , ... , ,. , .. Eıı' f ,.,-;. ' ııR 

(P ) 14,00 !lata rırıonı, Ak,.m PTOt :Z, 
,."'' ,., l.a pan ı ı 1 

111 'I.~ A S •• M cı A.Ja!"I ı:,oıı ı 
•ınkı!.1,1' f'.["1 17, Dııa mllı!JI 

(P')l1' 00 •~1000 1ıf.Cf . Ara 

• 

.. 
TURNER SU TULUMBALARI 

# 

16 • 17 Beygirlik 6 parmak kaideli 
veya tekerlekli hortumlarile bırlikte 
TURNER DİESEL ', MOTORLERI __,_,,~ 

9_ve)8 8_!'.)'._gırlik, 4 z.ıımanlt. 

OL 

'TApııı' 

ARI 
UNLARI 

~ BCSLEJl 

vı 
•• l\abt rl •ı' 1"'.15 rır '"" t.ı ır yaprak 

lt 20 .\L!• rnın ka a ınü ı ıU 11, t\ ~· ~ 
l ır Okay 1111 ~n Dı ırd 1'tft ~fl, ı-; 

~11.f1tt ıı ı•MI O, .\I iiı lı: P · a no ıo 

~ ,........., 1 vırLENDillıR. 
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1 P 1 :? 45 ll ! . A. ; ın ,., lıabtr· 

İ• r ~ 3 [}1) r r ol" ı m Ti J.ıpınıt. 
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- TRE:\ÇKOT'unuzu -

k •· .. .ıo Ha l. ! ıı:ıu ı k (Pi) 11100 Okıunuı u co.a ,tma • Oku•'c.l Konuna 

ll&ı •~tl f rl l tl J.'i Da n t<ff . nı , nı ) Ku rumu l ~ • nbul ~'ObtJ Ba4k.anhtın· 

1(11: 45 ı;ı., or T. , • lrı !ı n lPL) 17,00 d•"-

·TRENÇKOT 
DEPOSU E" :ar l'" 30 Xonıtr ııı: or::ı rı nda Oı.um ~11 <" tı lt.ın ıt. • 0\uraaı Xo· 

( M ) 1 •· ' Aanı. ı h ı, 13 30 Ya r& rom a Aur lUlla l• ıanbısl 1'abtıl•ia 2.5. 
t ·ı.. • I 190 llabırlır ı~.1 .5 ~~T:tn .J 9. :? Cuına rı •~ I 1,na ııa t ı.s da SA:\AL Gıyimevinden alı· 
•··•r <M) 19 o t'a,•r koauımı•ı (t,; .• 1 Ja iı: olnı•·,.ı ı a:..ıt ı rı, 2 .. . l09l~ nız TOPT."X-PERAKE~ 
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Be ru j 
, 
• Constellatlon ttPI lükl 
Clipper• uçaktan Beyruta 
&en ve sık sefer yaparlar. 
Beyruttan Kahireye doğru 
irtibat mevcuttur. Uçuş es
nasında yolculara Paris'in 
meşhur Maxim's Lokantası
nın yemekleri, nefis içkiler 
ikram edilir. 

Her şey mahir , .• işinin 
ehli kimsele e tevdi edilmiş· 
tir. Her türlü izahat için se• 
)"ahat acentenize veya Pan 
American HavayoUarı bil· 
rolarına müracaat ediniz: 

lsfANIUtı O•l•N••r•y, f•M (•ttt 
\ 10, iM. ı Clllf• t0J22, P tc. 207• 

PAN lfMEHimN 
1 

DDNYA.NIN iN TECIUIEll HAVAYOltAft 

MALT ve YUMURTA 
HCILASASI 

Sporcuların kuvvet 
menbaı olan , 

bir gıdadır. .• 
imtiyaz sahibi : SINAN KORU: 
Neşriyıh fiHen idare edtD 
Yazı lılerl Mcsul "üdüril 

MELİH YENER 
(\1.-\TAN) G:ızetecilik ve Matbı 

acılık T A Ş. - lsıan bul 
VATAN MA rBAASI 

Elimizin b-eş-parmağı-. biri- 1 
birlerine benzedi i · i ...... ; 

1 

Lastikler de aış görünüşte 
biri birlerine benzeyebilir. 

-/ 11 

?/tifr()u/atu '~ I 
feıKcfafflaJ • •,. 

Dünyanın her hangi bir yerinde bir şolöril 

durdurup hangi lastik markasını tercih etti· 

~ini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır .... Zira dünyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her türlü yol ve 

arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı' 

ispat edilmiştir. GOODYEAR'ın sarp arazi 

Kamyon lastikleride bu hususta en dayanıklı 

lastik . oldu~u tecrübelerle ispat edilmistır 

iT 

'• 1 

nıdır. 

1 

f 
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TUrklye - Umum- Mllme11lll : 

TATKO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A. Ş. 
Teksim Behç .. ı ker,111 No. 3:1 

Telefon : 82240 = 82249 Telgref : TATKO • lıtanbul 

. 
lstanbul, Beyoğlu, Selimiye As. 

Dairesi Bşk. dan 
Ankara 'e lslanbul yedek subay lalimgiıhı 37. ci döneminin 

Kasım - 952, Ocak ,.e :\iayıs · 953 aylarında han"i okullardan 
n~ezuo bulunanların sevkedileceklcri a~ağıdaki .. maddelerde 
~ôsteritmiştir. 

951 . 9.32 ders yılından evrel mezun olanlarla 951 - 9.32 1 
d.ers yılı l-faziran, EylUI. Ekim aylarında mezun olanlardan 
Kasın1 · 952 de. yedek subay talimgahına yollanacaklar. 

,. a) Teknik Crniversite ~lakine Fakültesinin <Gen1i İnşaat 
~tuhendisler) bölümünde ve İstanbul Yüksek Denizcilik oku· 1 

l~ndan mezun olan öğrenciler l/Kasım 952 günü İstanbul De· ı 
nız Yd. Sb. Talimg.ihına sevkedileceklerdir. ' 

b) Muhtelif Fakülteler, Yilksck okullar, resmi özel azınlık, 
Yabancı lıselerle İstanbul Teknık okul Tekniker kısmı raezun-

t Iarı. Köy Enstitüleri mezunu öğretmenlerden yalnız 941 . 942 
ve 942 - 943 ders yılı mezunları 6/Kasını/952 günü .<\nkara 
Yd. Sb. Talimgihında bulunacak şekilde 5 Kasım 952 günü 
As. Şubelerince sevkleri yapı lacaklır. 

Tıp_ Fakültesi. Dişc:i. Eczacı. Veteriner okulları mezunları 
Ocak/9~3 ayı içinde Ankara Yd. Sb. Talim;iıhına se.-kedile· 
ceklerdır. 

T.icaret Liseleri, Sağlık. Öğretmen, Tarım okulları mezun· 
ları ıle Bolu Orman Ankara hlaliye meslek, .ı\nkara Tapu Ka· 
dastro, Ankara Polis Enstitüsü, ,\nkara Derlet Konser\'atuvarı 
orta okulu, lstanbul Posta Telefon. Telgr ~!eslek. Güzel Sa· 
natlar ~kademisi orta bölümü. fslanbul el Gazetecilik, ~!e
teoroloıı meslek. Yapı Kalfa. Heybeli Ru ban. imam Hatip o
kulları ~ez~nları da A-fayıs/953 ayı içinde alınacak ,.\.nkara Yd. 
Sb. Talımgahına sevkedileceklerdir. 

Kasım/952 dönemi için lstanbul Dz. Yd. Sb. Talim~ahına 
yolları'ahkların As. Şubelerinde toplama ve scrk 1/Kasım/ 
952 cumartesi günü ve Ankara Yd. Sb. Talimgahıra yollana· 
cakların yoklama ve sevkleri 5. Kasım 952 çarsamba ünü 
saat 9 dur. • 

Toplama ıünlerinde milracaat etmeyenler hakkında As. K. 
nun 89. cu maddesi uygulanacaktır. 

Kas!mı 952 dön,.minde sevki icap eden Yd. Sb. adaylarındoın 
muhtelı! sebeplerle şimdiye kadar .~s. Şubelerince askerlıkle· 
rine karar alınmamış olanlarla askerliklerine karar alınıp da 
\'.~· Sb. okullarına }"ollanması gereken işlemli evrakları he
nuz t~~amlanmamış olanların belirli günde sevkleri y:ıpılabJJ. 
mek ıçın ev~a~larını tamamlamak üzere toplama günlerini 
beklememeksızın hemen As. Subelcrine müracaatları ilin o· 
lunur. !3781-16487) 

Sivas Çimento 5'3nayii Müessesesi 
Müdürlüğünden 

Eczacı k .alfalıtı da yapabil ccck cvsafla yetişmiş bir saıtık 
n1emuruna ıhtıyacımız: \'ardır. 

Verilecek ücret tahsil \'e hizn1et durumlarına "Öre tesbit 
edilecektir. 

0 

GOLDEN ÇiKOLATA FABRIKASININ 

Sayın müşterilerine müjdesi: 
Fabrıkamıztn bilu nıum mamCıllerıni: 

ÇiKOLATA 
KAKAO 

ve ŞEKERLEMELERiNi 

ET 

Pek yakında açılocak olan 

IST.\NBl'L SATIŞ ~IERKEZL"IZDEN 

Fabrika satış fiyatı ile almak imkanını sagladı~ımtzı bil· 
dirir yeni mağazamızın da sayın müşterilerimizin emirleril1

1 

daima amade olduğunu arted eriz. 

GOLDEN ÇiKOLATA FABRİK,\SI İstanbul Satıı 

Eminönü Çiçek Pazarı 2/3 Tel: 23I08. --...... ~ .J 
____ ,.,,, 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi dekanlığından 

Fakültemiz maliJe _ve. ce~a hukuku der~ıerine birer a!=ı~ta; 
alınacaktır. Yabancı dıl ımtıhar.ı 12 kasım 1932 çarsamba gu1' 
saat lS.00 d.~ yapılacaktır. 6· 

Ankara Universitesi asistanlık )·önctimliğinin 4 üncü tn1 , 
desinde yazılı şartları haiz olan tarın 11 kasım 1952 salı günü 

51 

al 17 ~·e kadar dekanlığa mürac~at etmeleri. p 
1\~T: Gerek maliye ve gerekse ecza hukuku asistan11 

için ln;ılizceyi iyi bilmek şarttır. (16.15~) 

·--

DEFTERDAR $AYAK Ve ÇULAKİLERiNİ~ 
TİP BAGLAMA SATISI 

' 
Siımerbank Alım ve Satım Mıiessesesınde 

Defterdar müe!sesemiı.in üstün vasıfta bulunan saYa~ 
,.e çulikileri tip bağlama şeklinde satılacaktır. 

Tip bağlama satışının hususiyetlerine \'C alıcılara sal' 
ladığı menfaat ve kolay1ıklar:ı dair ~artnamc İstanbul'da b\I 
lunan müessesemizin Yünlü Şubesinden tedarik olunabilir· 

İsteklilerin 3 kas1m pazartesi günti aksamına kadar sart. 
namede yazılı teminat akçesir, j yatırarak rerecrkleri {iyatlJ 
rı kapalı ,zarf içinde Yünlü Şuhe3i '.\lüdürlüğüne bildirıllt'' 
leri. 

Taliplerin •n g~ç 30/Ekim/952 •k~amına kadar müessese-
mize baFurmaları ilan olunur. (16448> 

~tüessesc ~llldllrlüıü 
1 

~filessesemiz ihaleyi yapıp ~· apmamakta s~rbesltir 

""flilll!!!!l!'!"!!l!!!!!l!l!!"l!!!!~!!ll""l'l!!!!!~!!!!!:l~;:ı:!!~~~(l~6~60~6) 



Mikelanj'ın bir heykeli 
on gün önce satıldı 

varım ınilyoıı 
ti • 

dolar verdiği Jıalde, 
. 

A.OOrika devleti 
heykel 220 

~ 

B ü~ uk Rıinr nns .sıınatkiırı Mi 

bin tlola ra ltalyaıılarda kaldı 
kclırnJ'ın, müzeler dışında 

hıı~u 1 <'llcrdc kalan en son 
hr~ kclınin, dun) anın hansı 
nıuzcsıne kısmet olac:ığı 10 gün 
C\\·cı Roma'da bellı olmuştur. 
He)kclın iki alıcısı olan Amc
rıka 'e ital,>a arasında altı yıl 
dır surup giden mücadele pek 
tclın olmus 'e neticede !tal-

.> ıınlar galip gelmişlerdir. Hey. 
k<'lin ) eni sahıbi l\lilano bele 
dı.>csi, 6 nl de\ıam eden mıl 
IC'llC'rarası gorüşmelcr nC'tİcC'· 
sın de, 220,000 dolar 'ererek bu 
b;,ı.> uk sanatkarın eserini satın 
almıştır. Maamafıh l\liliıno bele 
di.> csioın, he,> kel için ödediği 
bu meblağ Amerıkanların tek
lıC ettikleri paranın yarısından 

bıle azdır, 

Başkan Tnımanın Papa nez. 
dmdeki he usi temsilcısi Mr. 
M.>ron 'fa.>lonın, bu eseri Was 
hıngtondaki Milli l\luze namına 
satın almak için saricttıği gay 
retler başarısızlıkla netieelen
m ştir. 

He.>kel sahiplerinin geçen 
hafta bildirdiklerine göre, l\Jr. 

Taylor, l\likelanjın hıı eserine 1 
'arım mıh·on dolar teklı( et
in işse de 

0

İtalyan umumi efk~· 
rının \e parlamentosunun, hey 
kelin yabancılara satılmasını 
şiddetle protesto etmeleri üze. 
rine Mr. Taylorun teklifi rcd
dedilmi lir. A~ nı zamanda ltal 
yan kanunları, memleket dışı
na çıkmasıylc, İtalyanın sanat 
geleneğini zcdeli)ecck anat e. 
serlcrinin, diğer memleketlere 
~ ollanmasını 'CJ a ihracını men 
etmektedir. 

tlalya.n hukiıınelinln ~anat 
1 C'ksperlcri .:'llikelanjın ~atışa cı 

kan heykelinin. bu eserlerden 
biri olduğunu açıkça belirtmiş. 
!erdi. Buna ı·ağmen :\nıcrika· 
lılar ı:a;\ reli elden bırakmamı~
lar ve N'cw • York l\letropolı

ten Sanat l\lüzcsının müdürü. 
hl'ykeli satın almak için r;ok 
uğraşmıştır. J<'akat onun da ~ay ı 
rC'tleri bir netice verememi~tir. 
Böylelikle İtalJ anlar sanat e
serlerine olan bağhlıklannı bir 
kere daha ispat etmi~lcr \"C 

böyle cserlcrın kıymetinin ha
zan para ile ölçülemiyceeğini 
-de bütün dünyaya göstermişler 
dir. l\lüzcterinde tek bir l\fikl'. 1 
IAnj heykeli bulunmayan, Amc 

1 
rikalılar, bu son fırsatı kaçır
dıklarına çok üzgündiırlcr. 

ı metre 80 santim bo~'Unda 1 
olan bu he~ kel, Hazreti İsa'nın 
çarmıhtan blü olarak indirildik 
ten sonı·a ~teryem tarafından ı 
kucaklanışını göstermektedir. 

Mıkc!Anjın hususi ellerde ka 

lan bu son he~keli, 89 ya~ında 

ölen biiyUk nönesans sanat~~· ı 
nnın 1564 )tlında hayata goz· 
lerini .>ummadan bir hafta ev-

'"cline kadar üzerinde çalıştığı 
tamamlanmamış bir eserdir. 

• t 

.; 

Hazreti İsanın 'e l\ler.>·cmin 
J üzleri bitirilmemiştir. Buna SiNEMADA 
rağınen, bırçok sanat mUnek· 

kitlr.ri bu e crın; l\likellmjın :?5 .. - Buyurun, burada iki kişilik yer var. 

arasında, altı ~ ıl üren müıakerefort'len sonra 
u tılıın lllikelbj'ın büyük eseri 

ya:ında aynı mevzu üzerine ~.,;;;;:.c;;::::;::::ıc:::::::::====:;;;;;9?-:---;;=;:;:;:;=;:;=;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;!:~!9:'11İıı••ll!!!li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~~~J;Ejl yaptığı ve ;simdi Romada San : lklneıde : K.ıdın e :'\loda ! 1 
Pietro kilisesinde bulunan meş : d : Reslmlı fantcıt : 
lıur heykeldeldnden daha ha· a \..çuneu e . Hlk e • 
rikuladc oldu11unu öv. !emekte- :. llorduncude. &.> • • 

b ~ .l •• ~ •••••••••••• : dirler. .. .. 

,,~-=-~=--------...--..___..;; ____ -=--=-==---=----------~a..._ __________ \ 

Bunları bulabilecek misiniz l 

1 - \"ukarıılaki demir direk 
il(ah:ı nenin nr. idir'? 

Petrol ondaJ kulcsı 
H:l\al hat dır<'ğt 
Oetnır kôpru ayağı 
EI-cktrık santral tesisleri 

:? - Hu UI, r.izln iiçn ııek )I· 
hancı olma a geıck .. 

.\mıra! Carney 
Vandel Wılkıc 
Kemal Ze~ tinoglu 
Abduırahman Azzam 

3 - ,\ı•aha bu uılam )ol ur· 
ıa~ııııl.ı ne l aıııyoı? 

!.eke çıkarıyor 
!\eten helvası satıyor 
Kuş falı aı;ıyor 
Laterna tatıyor. 

4 - Rıı C'İhazı bakalım 
3 abilrrtk nıisiniı? 

t:ök) üzii rotografı 
V-2 füzesi 
Hava rasat bombası 
Rasathane tele kopu. 

ı; - Ya ~ıı araip ret.imden ne 
anlıyorsunuz? 

Maııtaı fılizı 
Ar~on tohumu 
Kobra yılanı 
Tek hücreli amip 

Ust o 
Gazetelerin bu mevzuda gunler~enberı deum 'duğu 

eden neşri~atı Ankaranın sıyasi mahhlle· ı 
rinde lüzııınlıı tcpkilPri yaratnııştır .. Demo~ral 
Partinin Saım:ıın millel\ekili Fehmı U taoglu, 

tahmin cdilmektedır: 
· füelenır. develetne 

ne\ I': kuşu. kovalamt. 
Çengi (f'nhl'r, 
I\ti~kl anber bir gazetedeki yazısında: .~mir.tin Atatürk inkı· 

IAbına med~ıın bulundul!u iddiası asla doğru de· 
ğildir• şeklinde bir ce\'her ortaya allıktan son· 
ra, bundan bir pismanlık ,.e bir mnhcupluk du· 
) up duymadığı merak eclilınekledir. 

Zart, ıurt, fışşşş... • . 
Siyasi mahfillerce. Ataturk'ün ru?unun ıkın1 

ci bir zb arelinden endişe edilmektedır. 

Gü\'enilir kaynaklardan alınan haberlere gÖ· 
re Fehmi Ustaoglu, yazısının "azetede ınti ar ~t· 
tifi ak~am, büyiık korkular 'e he.> rcanlar geçır
mi,tir. 

~SAYASA " 
MESEl.E 1 .. 

avcılık, Sabri Çehrenın dayak yedığı husu 
S sunda tahkikat yapadursun, dün akşam don.o 
durmaeı Sabri, Sarı,> er vapur iskelesinde ~~la• 
şırken, kendisine dayak. a~an . P_~lislerden bırın_~ 

Mumaileyh ~ al.ıj.'!ıııa ~ a· rastlamıştır. Polis, Sabrıyı ~oruncc, hemen YIM 
tıp, gözlerini kapattı~ı \akit, nına sokulmuş ,e yavaş bır sc~le: 
Atatilrk'ün ruhunu kar~ısın· _ Merhaba kabada~ ı. dr"ın ~lir. Du,>:duğuma 
da görmüştür. Ruh çatık kas· gore bızi mahkeme,> c 'crı~ ormuşsun .• 
lam le I• eh mi Ustaoğlu'n~ _ ,.<'rırım tabii.. Ren de hır ananın cvlAdı• 
şıi)le hir bakınca, nıilletrekı- rım. Beni dövnıeğe ne h,ıkkınıı var?. 
li korkud:ın tistunii başını _ Ya senin, Sın imi öldürmekten sanık ol• 
kirletmiştir. O gilnden sonra ma)a ne hakkın \ar? .. 
da, belden a~ağısı tutmaz ol· - Ben sucsuzum. Suç(uzJuğum da anlaııl· 
muştur. dı. Beni neye dö,·dUnlız"' . . 

Ustao,t:lunu teda\ i ettirmek için şehrın ;n - Dö\'clükse ne ol mu~ sankı:' Dunya ycnn• 
tanınmış hoca ve şeyhlerine b:ış\~ırulduğu hal :· den mı oynamış' Seninki ran da karakollarda 
hiçbir netirc hasıl olmamıştır. Ustadın .bazı t · da,> ak ) iyen bun<"a :ııl:ımın <"anı can ~eğil m, i_? 

· td" Kürdı'nın ~e b k Dun••a ~ ııre+ı nıdıkları, Bediüzzaman Şeyh Sa 1 • - Ben ke!'ldi l'anıına a ·arım. ,, ·• ı 
faatini tavsıyc etmişler e de, hocayı bulahılme_k 13\dCIHm smlrn ... 
kabil olamamıştır. Bunun lizt'rine Ço~.ımd:ın bır - • Bo H'r O) le laflara be ~ahu · Biz ha 
hoca davet eclilml lir. Söylendığıne ~?re .. b.~ ho- dum a) a da) akla gelnıişız, da· 
canın· tutulmuş dilleri bir nefe~tc çozduııu. ço· , k:a gıdcrcgiz. Sen. ortalıkta 
cuğu ,ol mı.yan kadınlara ç-ocuk ih an ctı•{ıı. mu demokra i fılfın 'ar d .; e dayak 
habbct büyUlerinin env:ıını yaptıJ::ı \C her zaman temelli kalktı mı s:ındırı? Bız 
iyi neticeler aldığı muhakkaktır. ~rnın gibi dondl.ır~a~ıları de-

HoC'a Efendi, milletvekillnın yııtağını J okla 1 ~il. Kore gnılerın_ı. bı~e ·~.nka· 
yıp kokladıktan sonra hastaya şifa \'eric~ ~~r racı:ı1 day::G~.t~~ ti olclurmus a· 

h hazırlamıştır. Bu merhem ılrı hın u, dam arız. ozun aç... • 
dmerd ~m darm sinameki, minare gölgesi. d5rı Bunun üzerine Sabrı, aC'ı ar a6an • ü 

1 
ver 

filfil, Beni fsrail zeytini, çekcekiırina tolıu~u, bir lebesı; m e ce\lp • 
deniz kadayıfı, zar bozan zor bozan \'C yedi dük· mi~tir: 
kAn süprüntü ünden yapılmıftır. Buna _rağmen - Ana) asa \'ar, Anayasa ... Rılmiyotsan öl· 

.. 
- U hortuml

u ciha" biı' 8 - Re imde görduklrılniz. 9 - nu, tanınmıs film yırdız· 10 - Yukandat.i tirt gözhi k b 
1 

olma 
6 ilk 
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Dıntelclen yapılmıı zarif bir tuvale& 

Zayıflamak 
ister misinizl 

•• 
Uç haftada en az beş 
kilo kaybedebilirsiniz 
Günde bir çe&lt gıda alnrıık 

üç haftada beşden sekiı 
Jcıloyı kadar kaybetmek milm
kOndür. Bunun için her gün 
ayrı bir )emek listesine gore 
ııda almak IAz.ımdır. 

Puıı1esl: 
5etııe ııinü. 100 gram 

Sabah kahvaltısı: 200 gram 
sutlü kahve. Bunun kah

nsi u &ütü 100 gram olacak. 
M ıram ekmek, 5 .gram şeker. 

Sut 10 da - 150 gram turp. 
Ötle yemeğı: Sebze çorb:ısı, 

250 gram ilhana, 250 gram te
reotu, 30 gram yeşil ulata. 

İkindi kahvaltısı: 200 gram 
domates. 
Akıam yeme~l: 300 gram ha

vue, 250 ırım kereviz, 30 gram 
ıılıta. 

tiut 21 de: 150 gram doma
tes, 25 gram elma. 

Salı: 
Et günü. 

sabah kahvaltıiı: Sebıe ~
nünün ayni. 

~aat 10 da: 150 gram man
dalina. 

\e, reeel ve ıeker yasak). 
10 da: 200 gram süt. 
Ö!ile )'emeği: 400 ıram sUt, 

100 gram haşlanmıı patıte.s, 
20 gram ekmek, s ıram tere
) ağı. 

İkındl kahvaltısı: Bir Jclse 
yo,turt. 

Akeam yemeği: 400 gram 
ıllt. 100 ıram patates, ! ıram 
tereyağı. 

21 de: 100 gram elma. 

Cuma: 
Balık ıüna 

s•bıh kahaltısı: Diler ııın
ter gıbi. 

10 da: 150 gram portakal. 
Öğle yemeği: Sebze rorbl!l, 

200 gram ha~lanmış beyaz: eUl 
balık, 20 ıram ekmek, 150 ıram 
elma. 

İkindi kahvaltısı: 150 gram 
mandalina. 
Akşam yemeği: 200 gram lz

gara balık, 10 gram y:ığ, 20 
gram ekmek, 150 gram elma. 
21 de: Hicbir ıey. 

Cumartesi: 
Yemi& günll. 

sabah kah\•altısı: Diğer gfin
ler gibi. Fazlı olarak 5 

gram tereyağı ve 100 gram el-

Biraz da çocukları 
·düş~ıneliyiz 

Her vakit yalnız büyüklerin 
modasından bahsetmek 

doğru olmaz. Biraz da kUçlik
lere alt elbise, palto ve ceket 
modellerile meıu:uı olmak ll-
zım. Annelerin hatırını gcle
miyen yenilikleri, deği&lklll.le
ri onlara hatırlatmakta fayda 
vardır. Her yasın kendine a:ıs
re bir modası, bir gl)'ınme 'll'k-
11 olmalıdır. Bu resimlerde gö
rülen çocuk modelleri Parbln 
en meıhur çocuk mağazaları
nın küçükler için çlz:di~I en ye-

nl örneklerdir. 

Bunlardan ilham almak gUç 
bir ıey olmı)acak. Hele AU

rnaşlar sanıldığı gibi bulunmaz 
Hint kumaşları değıldir. AleU
de basmalar, ekose ) ün!Ulcr, 
keten \'e pamuklular bu mo
delleri yapmağa yarar. Çocu
ğun yasına \'e tipine uygun el
bise seçmek ıannedıldiği kadar 
kolay değildir. 

Asağıdaki resimlerde çocuk 
elbiselerinin en gon ve zarif 
modellerini bulacaksınız. 

Afrikanın saldırıcı haynnlanndan gergedan geniş bahçe terde muhafaz:a edilir. 

Hayvanat bahçelerinin 
mazlum misafirleri 

L ondranın, sadece Londranın 
değil, Paris, l\"e\'york gıbi 

bUyük şehirlerin en enteresan 
yerlerinden birisi de hayvanat 
bahçeleridir. Buralarda, h:.itun 
dUnya iklimlerinde yaşıyan he
men her hnyvandan nilmuneler 
alışkın oldukları şartlar içinde 
beslenip bakılır. MeselA, su ay
gırları, Afrikanın çamurlu göl 
ve nehirlerini hatırlatan bUyiik 
havuzlarda; yılanlar ve akrep
ler harareti 40 - 50 derece) l 
bulan içi çakıl ve kum dolu 
cam kutularda; medar ve isti-

va denizlerinin renk renk ba
lıkları, her biri bir oda bUytik
IUğündeki muazzam cam ak\•ar
yumlarda barındırılır. Bu bah
çelerde sinek, böcek. kuş, :Tily
mun, fıl 'e sağır Ankara ke
dilerine 'arıncaya kadar her 
çeşit hay,an '.:ardır. 

L ondra hayvanat bahçeleri 
Regcnt's Park'ın kuzeyin

dedir ~c 1828 tarıhinde kurul
muştur. Bahçeler, bırinden d!
ğerınc köprulrı le gcçılen iki 
kısımdan ibarettir. 

Hayvanat bahçelerinin en zi

yade ilgi çeken mahlCiklarından 
birisi de kutup kuşları, yani 
penguenlerdir. Beyaz' göğUsle-

Öjle yeınetl: Et suyu, 200 
gram ııJır eti, iki sosis, ya:sız 
>eşil ulata, 100 ıram elma. 

lkindi lcah\•altısı: 100 gram 
portakal. 
Ak~am yemeği: Bir kllçllk 

be)'in, limonlu yağsız salata. 

ma. ,-
JO da: 150 ırım portakal. r-====================:ı--7:::;::::::-:'.::".;-:::;~~:;==z~:ı~-.~;;=-===:;~ Öğle yemeği: 200 gram el- ... ,.. 

Saat 21 de: 150 gram elma. 
Çaf'laınlıa: 
1'umurta günll. 
s abah kahvaltısı: Sebze gü

nünün ayni. 
10 da: Bir lop yumurta. 
Öğle yemeği: 3 kaysı, yumur 

ta, limonlu salata, 150 gram el
ma. 

İkindi kah\•altısı: 150 gram 
armut. 
Akşam yemeği: 2 tane suya 

kınlmış yumurta, limonlu sa
lata, 100 gram elma. 

Saat 21 de: 150 gram armut. 

Pe11embe: 
fiüt günü. 
sabah kahvaltısı: 100 gram 

süt, 30 gram ekmek (kah 

ma, 150 gram mandalinı, bir 
krep frut, 10 ı:ram şeker, 100 
gram armut. 

İkindi kahvaltısı: 150 gram 
portakal, 100 gr:ım armut. 
Akşam yemeği: 300 ogr:ım 

mandalina, bir krep frut. 10 
gram şeker, 200 gram armut, 
100 gram elma. 

Saat 21 de: 100 gram porta
kal. 

Paz:ar günll: 
Serbest )emek. 

Bu perhiz] yapmak ilk bakıs-
ta gfiç \'e külfetli gibi gö

rünüyor. Fakat alınacak netice 
föz önüne getirilecek olursa 
bu zahmete katlanılır. 

R. E. Y. 

Siyahlı, sanlı emprimeden ;>ap ılmış olan bu elbisenin kuma$1 
l'e)oğlu maı;ualıırı nda da bulunur. 

rl, kuzguni siyJh sırtları 
frak gi} miş cucelere ben e 
ve badi badi ~ünı~cn mnhl 
tarı yetiştırmek oldukça guç 
Zira, soğuk yerlerde yaşa 
alışmış olan bu haY'anJar 
tedil iklimlerde yaşamakta 
lük çekiyorlar. Edinburg, 
draya nazaran biraz daha so 
olduğu için bu şehrin ha}•\3 
bahçesinde penguen yetiş 
mek nlsbcten kolaydır. Bu 
heple, Edinburg'un p"ngıl 
kolek iyonu z('ngindir. Bil 
bir çok penguenler yumur 
mış, kuluçka l atmış ve >a 
çıkarmıştır. 

penguenlerin kuluçka oııışlr 
rı da çok cntercsnııd 

Yumurtalarını ıki bacaklar 
arasına }crleştlrirler. (Her 
guen bir tek yumurta Uz r 
yatar). Karınlarının adald"f 
de aşağıya indirerek bu }'Ulll 

taları örterler ve ısıtırlar. V' 
kek penguenle dişi pen 
nöhetleşe kuluçka yatarlar.~ 
luçkalık mürldcti 7 hafta sıl 
Hayvanat bahçelerinde sık ~ 
rastlanan le\•halarda • }IoV\'1111 

ra yiyecek \'Crmeyiniz• s6 1 
yarıııcı ı~. Fakat. onların h 
seyircilere o kadar dokunur 
hiç kimse gizlice yiyecek ve 
mekten kendini alamaz. 

MeseU resimde gördii~O 
su samurlarının yalvaran ba 
lan ''e uzanan e1leri karı;ısııı" 
siz olsanız ne yaparsınız? 
son resimde gördüğünUz fl1". 

gedan da yine haf'' 
bahçesi sakinlerinden birld 
Fakat siz onun bö)le ı1'• 
dan çıkmış haline bakmayın. ~ 
sıl yaşadığı muhitte son der 
vahşi ,.e yırtıcı olan bu ger 
dan Afrika dan getlrildikt l 
sonra 40 gün karantinada ııe 
letilmiştir. 

Serbestken yırtıcı olan Jıf, 
hay\'anlar esaret hayatııırıııcll 
son derece munis oluyorla~.:.ı 

Çe\·lren: '"ehbl Bela" 
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okuyucularımıza, umumi bıl-
gılcrıni kontrol ctmclerl i

çin 20 sual soru~ oruz. Bu sual
lerin cevaplarını kendi kendini
ze bulmıya çalışınız. Do •ru oln
rak bulduğunuz her ce\ap icln 
b~e puan kazanacaksınız. f<~~er 
yırml sualin karısılığı olarak 
bulduğunuz Sa) ıların tutarı 75 
He 100 arasında ise umumi klil
tUrtinUz kuv\ etlldır. YekOnu 45 
ile 7o ara ında ise bılgınız or
ta derecededır. 45 ten aşağı ise 
bol ~I kitap okumanızı tavsıye 
ederız: 

1 - lllezopotamya: 
Bir çeşıt l er elmasıdır. 
Bır b!ılgcdir. 
Cengiz Hanın seyisldlr. 

2 - Slidfibfıd: 
İskete kuşunun kafcsidtr. 
Tarıhl bir mesire yrrldir. 
Sultan :\hıhmudun yaveri
dir. 

3 .- Çolemerlk: 
Amerlkada bir çöldUr. 
Blr Fran~ız çörcğidir. 
Ttirklyedc bir ildir. 

4 -namsr?s: 
Havucun ııiyah cinsidir. 
Londra hayvanat bahçe
sinin adıdır. 
Bir hsır Firavunudur. 

5 - Siıb)e: 
Kundaktaki çocuktur. 
Bır çeşit dantel işlemedir 
Kavun çekirdeğinin ezme~ 
sidir. 

6 - Rli~üb dclmcvt: 
lncllde bir liyettlr. 
Tolstoy'un bir eseridir. 
•1\lua\·iycınln damadıdır. 

7 - Tulsa: 
Amerika bir petrol ııchri
dir. 
Tuzlanmış hamsinin çor
basıdır. 
Polon) alı bir kadın ismi
dir. 

8 - Llnda Darnel: 
Eisenhower'ın gelinidir. 
Ağa Hanın lıırıs kazanan 
atıdır. 

Tanınmış bir film yıldızı
dır. 

9 - Dlap:ızon: 
Musıkide btr ölçU tıletldir. 

Bıçağın keskin olmıyan 
ağzıdır. 

Kalpazanın çırağıdır. 
} Q - Cihannüma: 

Katip Çelebinin eseridir. 
Illtlerin lstilA. plllnıdır. 
Bir Hint mlhrncesldlr. 

} 1 - Cocteau: 
Horozun kuyruğudur. 
Amerikanın pekmr?z kralı
dır. 
Bır Fransız yazarıdır. 

12 - l.lıgalzagltl: 
Bir imparatordur 
Kaynana zırıltısıdır. 
Takma bir uzu,·dur. 

13 - ida: 
E!i'lcrın kanunudur. 
Gırltte bir dağdır. 
Cennrtteki hurllerdir. 

14 - Astragan: 
Sulu l\d'in ilA.cıdır. 
Bir çrşit kUrktUr. 
Yeni Ginenin merkezidir. 

15 ~ Clnı~no: 
Bır ı:cşıt kadın çamaeın
dır. 

Bir İtalyan içkisidir. 
Kııdınların takma klrpi
ğidir. 

16 -:- Ra5 Scyyum: 
Bır maden suyudur. 
Bir çeşit sanmsak tohu. 
mudur. 
Bir Habeş kumandanıdır. 

17 -:- Kor.cndon: 
Bır nevı çocuk donudur. 
Bir çeşit sert ta6tır. 
Bir prolestan papazıdır. 

18 - Zola: 
Bir ı-~ra'\sız yazarıdır. 
Kuzu rıirıolasıdır. 
Bas parmak nasırıdır. 

19 - l\lcte: 
Bir madendir. 
Tarihte bir Tilrk komut:ı
nıdır. 

RUıı;arın hızını ölçen tı
letUr. 

20 -sıı,·m: 
İsl~miyetln beş ıartından 
biridir. 
Japonların af kanunudur. 
Bir Afgan meyvasıdır. 

(Bu sorulann doğru olın
lannı, bugUnkil gaıetemltln 
beşinci sayfasında bulabillr
slnlı..) 

Mesleğinize 
bağlı mısınız? 

Qkuyucularımıza, i& \e mes-
leklerine bağlılık derecele

rini kontrol etmclr?ri itin asa
ğıda muhtellf sualler soru~ o
ruz. Bu sualleri samimi blr yll
rekle ccvaplandırmıya ı:alısı
nız. •El et . dıyc ccvnplandırdı
ğınız suııllerin yanına (1) pu
vın koyunuz 'e sonundn, aşağı
kl neticeyi tetkik ediniz: 

} - Eğlenirken, r;ık sık isi
nizden bahseder misiniz? 

2 - Çocuklarınııın da, sizin 
mesleğinb.i seı:melerlnl ar

zu eder mısınız? 

3 - Çalışmaya başlılacağınız 
uatı sabırsızlıkla bekler 

ml!iniı? 

4 - Geç \'akte kadar sizi iş 
başında tutarlarsa bunu an 

garya lelAkkl etmez misiniz? 

5 - Çalışma esnasında glyl
ıninize ehemmiyet \'ermez 
mliinlz? 

6 - iıtnizden çıkınca, bir eğ
lenceye gitmek sizin için 

ihtıyaı: mıdır? 

7 - Calı5tığınız mUeSiese yer 
deği;tırdıği takdirde canı 

nız sıkılır mı? 

8 - Pazartesi gUnllnU pazara 
tercih eder misiniz? 

9 - Bir tanıdığınızın. tendi 
mesleğınde gosterdıği mu

~affakıyet, sizın üstünüzde na
~lr tesir yapar mı? 

1 Q - İGlnlzde hiç, hapsedil
miş insan hissini duyma

dınız mı? 

11 - Eve döndUkten ııonra 
işinize alt meseleleri dUşU. 
nUr mUsilnüı7 

12 - Evinize gidr?rkcn yol al
. ze, işinize gittiğiniz vakit

kinden daha mı uzun gellr? 

13 -:- İs arkada~larınız, size 

h 
dığer arkadaşlarınızdan da 

a mı yakındır. 

14 - İ~e ba6ladığınu gUnUn 
YıldönUmünU kutlamak hiı: 

aklınıza ı;eldi mi? 

15 - Calısırken, gözleriniz 
sık sık saate takılmaz mı? 1 

Yukarıdaki suallerin Iı:lndc 
•evet• diye cevaplandırdıkları
nızın Yanına (1) puan koyduk
tan sonra bu Puanları toplayı
nız. 

Eğer bulduğunuz yekfin 13 i
le 15 ıırıısında ise, mesleğinize 
hakiki bir a~kla bağlı olduğu
nuz anla~ılır. 

YekOn 10 ılc 12 arasında ise 
çalışmayı &e\ iyorsunuz demek
tir. Buna rağmen eğlence haya 
tını ~c ara sıra yapılan kaça
makları da lltndiğiniz meydana 
ı:ıkar. 

Bulduğunuz Yck<ın 8 veya 9 
ise, başkalarının aizden daha 
kabllbctli olduklarına kanaati 
niz var, demektır. 
Eğer ) ekununuz 1 veya daha 

aşağı ıse dehşetli tembel oldu
ğunuz meydandadır. 

' 
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RESİMLİ FANTEZİ 

Kenar mahallede sabah oluyor ••• 
Yazan: SADUN TANJU Resimler: HiLMi ŞAHENK 

1 - Ş~ harabe hangi devrin 
ya?ıgarıdır, bilmem. Şu 

ıılrın hlozof niçin gelip onun 
cnünde durmuştur, onu da 
merak etmiş değilim. Fakat sa
bahın çok erken bir saatinde 
henüz uyanmamış bir mahalle: 
d? ikisini birden objektifin 23• 

\'lyesine alabilmek Hilmi Sa
henk'in hayli hoşuna gitti. 

Aman ne şirin şeydi bilse-

3 - Biraz ilerde ona rıı~tla-
. dık •. ilk nazarda, gUğüm

lcrı ve bır su başında bulunu
şu scbebile bana bir sUlçü intı
baını vermişti. Değilmiş .. Yak
laştığımız zaman anladık. Y:ığ
cı idi \'C kimbllir cfinün bu sa
atinde bu kadar yorulacak han 
gl uzak yoldan gelmiş bulun'..1-
yordu. Uykusunu alamamış 0 • 

nlz!. Objektife bir bakışı, ku
laklarını bir dikişi, bir poz alı
şı vardı, şaşardınız. 

ne minin gazetelerde tıkat'a
ğını anladığından mı nedir, bi
zim onu gördüğiimüz mlsl:in, 
uyuşuk haldr?n birdenbire sil
kinh r?rdi. Acaba, kendi hos gö
rUnUşUyle şu harabenin ve iki
si arasında uzanan caddenin (!) 

Jacak ki, uyuyordu. Biraz wn
ra, mahalleyle beraber o da u
yanacak ve •Yağcı-ı-ı-ı· diye 
bağırarak sokak sokak, tA ak-
şamlara kadar dolasacaktı. 

Güğilmlerdcklnin :zeytinyağı 
olmadığını pek iyi biliyorıJm. 
Bunu o da, satın alanlar da bi
liyorlar, llalis :ı:eytinyoğı olsa, ---

5 '- Dişleri sigara zirirınden 
111psarı hanım, komşusuna 

yardıma gitme•e daha neler an 
!atacaktı klm bilir? Beraberce 
ı:nneşe bulgur sr?rmeğc ba§ln 
dılar ve bir resimlerini çekmek 
tekllfimW reddettiler. 

Komsu hanım: 
•- Sonra konu komşuya re 

zıl oluruz• diye diretti. 
•- Canım hıınıfa ı,:~ltın 

ne var, deılim. Herkes, aman 
resmim çekilsın, gazetelere hıı· 
ı;ılsın diye ne tarr?lerc ba~vu. 
ruyor, ne diller dökmüyor; Fİ7 
ıse inat ediyorsunuz.• 
İnat bahsi üzerine, yan hah 

çedeki bir Abdurrahman çele 
binin dikkat kesildiğini görU· 
\'erdik. Hilmi fırsatı kaçırır mı? 
Onun \e sevi;nli sahibinin 1<? 
'""~ÜK ril'ılu hakıslıırını hir :>n 

perişan halini örtmek mi istedi 
dersiniz? 

Dah:ı çok kUı:UktU yavrucak; 

ve şııhst C'azibesiyle, koskoca 
bir mahallenin ıstırabını, fakir
liğini, zavııllılığını unutturabi
leceğini zannediyordu. 

Ne olursa olsun, bomboş top 
rak bir l'Ol üzerinde ona rast
lamış olmamıza memnunuz. 

bu fiyatıı satılmaz ki! Hem ca

nım, bunu o mu dfisUnecck? ı 
Koskoca b.ıkkalların, mağazaln
rın bile sattıkları nedir? A
daaam sende!. Diz onu bıraka
lım; ı:arkı devran bir donUyor 
ki, sen ona b:ık!. 

Dcrkr!n hir sırıltı, hir su H•si 
duyduk ... lllr de doııdük ki ... 

<la objektifin itinde haNcdi
\'erdi. 

Gent kız henUz on dördünde 
\'ar, yok olmalıydı. Sıhhatli ,.e 
sevimliydi. İşte, geceleri, e1il\
de bakzacıyla Aşıklar çesme
sine koşanlardan biri diye dil
sUndüın. Kış, bu fılemlerl l>lr 
lıııvll sekteyp ııhatacak. 

2 - Yürüdük .. Mahalle henUz 
uyanmamıştı, İlti dilnyaya 

alt işaretlerin yanyana, içiçe 
bulunduğu bir yere geldik. Dev 
rilmi~ bir mezar taşının Uzc. 
rinde, haşmetli horoz ve ha
remi mensupları, gırtlakların

dan garip sesler çıkartmakla 

meşguldüler. Sonra horoz ka
natlarını çırparak, sabahın ses-

4 - 1\lahalle uyanmağa bas-
lamış. Bir kUı:ük, evinin 

önündeki tesmede yUzünU ) '1-

kıyor. Bu e\'lerfn hit birinde 
stı olmadığını bize SÖ)lediler. 

Orta yaşlı, dişleri sigar:ı zl 
firınden sapsarı olmuş bir ka· 
dıncağı1, DU yukarda resıninı 
gördüğünliı çeşmenin hikôye
sini de anlattı bize ... 

6 - Söz, sevdadan aı;ılm:ıya 
görsün .. Artık ne yolların 

perişan hali, ne evlerin bed 
bahtıı:ı. ne de insanların fa 
kirliği gözüme görünmez ol 
mu~tu. Yıldızlı geceleri ve ı;es 
me başındaki bitmeı tükenme1 
konuşmalan dü&UnUyordum. 

Beni. Halıcılar caddesinin t~ı. 
rar o şiirsiz, hayalsiz, Umitsi1 
lı:ı~·atınıı r!~ ndlirr?n bir ıhth·aı 

sizliği içinde tiz bir sesle, uzun 
uzun littü. Daha ilerde bir baş 
ka horoz ve diğerleri litmeğe 

ba&ladılar. Sanki burası Fati
hin Halıcılar caddesi değıl de, 
bilmem nerede bir k!iydil. Öyle 
bir intıba içinde bulunuyorduk. 

- Hilmi, dedim: kışın bu 
yollardan nasıl geçilir? 

Hilmi Şahenk güldU: 

Afiıklar reşmeslymiş.. GUn 
iyice inip, ortalık kararınca, ye
tiskln kızlar kaplarını alıp bu
raya kosusurlarmış. Derken. 
mahallenin delikanlıları da sö-

Güğlimler, testiler, kazanlar 
kfin ederlermiş. 
cesmede doladursun; bir mua 
ıaka baslarmış ki, sorma git
Ain. 

hanım oldu. 
- Kolay gelsin nineciğim, 

dedim; teşekkür '!Hl. 
- Nedir o yaptığınız. dedim. 
- Çlle doldurıı»orum, muka-

belesiııde bulundu. 
Çile halindeki iplikleri ma

uralara sarıyor ve sonra tcz
(Ahlara veriyormuş. 

- Gfinde ne kaz:ınıyorsunuı. 
1111 işten? 

- Bunu bana ne soruyorsun, 
dedi; bir mahalleli bulalım da. 
sorup !iğrenellm. Belki bizim 
dU&UnUp bulamı)·acağımız bazı 
usuller ke&fetmişlerdir. 

- Ve, dedim, bunlan mu
hakkak \'ali Bey öğretmiştir 
•Karpuz ekmek sayesinde bu 

sene çok şükUr • • 

- Eee, dedim, sWer ıörmü 
yor musunuz; anneler, babalar? 

- Görüyoruz tabii, dedi .. Ni
çin mAni olalım? Sanki sıkıftır
sak, mAnl olmağa çalışsak, ö
nUne mi geı:eblleceğiz? İyisi 
mi, böyle gozönUnde olanı da
ha doğru.. Hem merak etme
yin, bu sevda uzun sUrmez, bir 
glin evleniverirler .. 

- Bir lira. c\'IAdım. 
- Yormuyor mu bu le seni, 

dedim. 
GU!er gibi oldu. \'ilzUnde o 

kadar çok kırışık vardı ki; bir 
tebessUmlt bu kırışıklar arasın
dan bulup ı;ıkarmak meseleydi. 
Güneş yavn$ ya\ aş yükseliyor, 
toztoprak içinde oyna~an çocuk 
Iar gittikte arkamızdı: kalıyor
larrtı. .... ___________________________________________________________________________________________ -.J 
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Boyunduruğa isteksiz bir eda i-
le yaslanan ökiizler, saman 

:riiklil arabayı ağır ağır südık
Ju.} arlardı. Batmak uzcre olan 
guneş, çorak topraı;a turuncu 
bir ı ık serpiyor, ham yol
da arabanın kaldırdığı toz. ha
fif ruzgfırla biıklum büklüm o
larak, bir vapur dumanı gibi 
bozkıra doğru uzanıyordu. 

Uzaktaki boı tepeler, yava5 

Yazan: 

TURGUT FUAT 

•• 
yavaş morlaşıyor, tarla kuslan 
çırpınarak çalılar arasına so
kulup kayboluyorlar ve bir boz 

[KİTAP DÜNYAMIZ) 
"Hav z aşı,, 
"Sarı Sıcak,, 

Yazan : O K T A Y A K B A L 
Önumuzdeki yayın yılı hika~c cdcbi:->atımız bakımından hayli 

bereketli geçeceğe benziyor. Daha şimdiden elimize geçen 
hikll~e kitaplarının sayısı az değil. Yeni Tiirk hikayeciliğinin 
günden güne kuvı,.ellendigi ortaya atılan eserlerden de ıı.nla
şılıyor. Varlık Yayıne\•inin ilk çıkardığı kitaplar arasınd~ iki 
hıku.}e kitabı yer almı~; bunlardan bki büyük hikayecimiz Sait 
Faik'in •Ha.,,ıız Başı• sı, öteki de Cumhuriyet gazetesinde çıkım 
birkaç hıklyesile edebiyat çevrelerinin ilgi ini tizcrinde top- ı 
!ayan genç bir hikayecinin, Yaşar Kemal'ın ·Sarı Sıcak• ı ... 

gail Faik'in dokuzuncu eseri de tn.ıdığı mana ,.e değer ba-
kımından daha öncekilerden farklı değil. Salt Faik'in sa

natı, cdebi.}atımızdaki yeri, hikayeciliı;ımize kazandırdığı ycni
lıkler tizerinde daha önceki yazılarımızda durduğumuz için bu 
mc\'zuda fazla konuşmaya lüzum yoktur sanırım. •Havuz Bası•, 
S3it Faik'in çeşitli dergilerde, gazetelerde kalıp unutulmuş ~ ir
mi üç parça hikayesini bize sunuyor. Bunların roğu bir iki say
falık nesir parçaları. Bunlarda hikayeye has özellikler yok de
ğıl ama, ne de olsa insanı fazlaca tatmin etmiyor. Daha rok ro
man Iragmanlanna benı.iyor o hikiiyecikler. Ama insan hep
sinde bil) ük bir yazarın dilnyasının parçalarını bulu) or. Siir 
dolu, hayat dolu, daha doğrusu hayntın siiri ile renkli bir dün
)a çlzıli~or. O kadar yakından bildiğimiz yerleri bile Sait Fa
ik'in kalcmindl'n ayrı bir tad, ayrı lılr ı:uzcllıkle coriiyorm:. 1s
te Beyazıt meydanında, havuz basındaki kanapclrrde geçen 
hlr kaç dakikalık bir konusma .. Bıldırcın 'e sonbahar akşamı.. 
\ uk•ekkaldırımdaki deniz canarnrı .•• Gıilhane parkının saba
hı, ak~amı, gecesi... Şehrin sabahlanndan biıi... Bunlnr Sait 
Faık'ın sanatına 55ina olanlar için do t, tamdık me,-zulardır. 
t:zerindc fazla konuşmak luzum uz ..• ·Havuz Bası• nda sosyal 
me deleri ele alan '\C)a so yal hic\e kaçan kuncUi hıkAye!eı 
de \ar: •Kumarbaz1Ia)ri Efendi , •On milyonerle on metresi•, 
·Sur Dısında Hayat , ·İnsanlar, Turkuler, l\fasallar •••• 

Hanız Bası·na elbette ki, Sait Faik'in en kuHctlı kıtabı dene-
mez Ama kitaba adını \eren hlka)c, bl'nce )'azann en kuv

\elli küçuk hıkAyelcri arasında sa)ılmalıdır. Son olarak hu 
meuim fçınde Sait Fnik'in .}eni bir hıkayc kitabını daha oku
.}acağımızı burada bildirmek islerim: .son Kuslar•. 

Yaşar Kemal adını bir iki yıldır duyuyoruz. Ama edebiyat 
dunyamızca Yaşar Kemal o kadar )enı bir yazar değıldir. Da
ha önceki yıllarda şiirler ) azan genç yazarımız başarılı yolu ye
ni buldu. Ö)le görühiyor ki bu yolda epey de ileri gidecek. 
Cumhuri)ct gazetesinde gordüğümuz Hk lııkfıyclerile değerini 
belli eden Yasar Kemal'in dokuz hıkaycsi ·Sarı Sıcak• da ser 
almıştır. Bunlardan biri, •Bebek• kırk sayfa. U7.tınluğund:ı blİ· 
) ük bir hıkAJ e. Galıba kitabın en kuvvetli hikayc~i de o. O
kuduktan sonra insan koln)'ca tcsirınden kendınl kurtaramı
)Or. Mevzudaki insanlık dramı. ~azann dıl 'e ifadesindeki b:ı
earı ılc lamar lanmıs. bır bııtun te5kıl etmiş ... Bir hikayecinin 
bu l:m-vettc bir e•erle edebıyat dun)asına katılması onun se
l<'c~ıtıne umut bağlanması fçın yeter. ·Sarı Sıcak• daki h!ka
) elerın me\'zulan kö)den \e köy meselelerinden alınmı:ı. Ya
zarın ko;>u, hrlc Çukurova köy ınsanını çok ~akından tanıdığı 
helli olu~or. Hıklıyelerinin br5eri kudretı, tesir ediciliği de o
radan gclı)Or zaten. •Sarı Sıcak• daki Osman, •Bebek• teki İs
mail, ·Sinek• deki karı koca, &teki hikayelerdeki insanlar hu 
toprakların dramını kişilıklcrlnde taşıyorlar. Yaş:ır Kemal'in 
)apttığı mevzuların ku\•veUnden çok, hikAyclerinin yazılı~ın
daki çalısmayı Ö\'mek isterim. Kôy \'e köylU mevzularında ya
zılan hikayeler çogu defa birbirlerine benzerler. Halbuki Yaşar 
Kemal'ın kö) hiyü anlatışı otekilere benzemiyor. Yazarın :ı) rı 
bir ki5iliği, ayrı bir sanatçı hassa iyeli, görüşü olduğunu kabul 
etmek torunda kalı)oruz .• sarı Sıcak• yenı bır hikayecinin ilk 
t'seri olduğu halde, tecrübeli, olgun bir ;,azarın yetıŞ)lliş oldu
:u mlıjdesıni vcrmcktedır. Bunu gu\enle söyleyebilirim. 

kır ak§amı bütün ı:aripliil ile 
çöküyordu. 

Öküzlerin önünde ilcrliyen 
köylü, uzun ôvendiresini bir 
mızrak gibi omuzunda taşıyor 
'e sağ yanında uzayıp giden 
gölgesinin birer kütüğil andı
ran aeaip ayaklarına bakıyor
du. 

Döndü, çivili Ö\-endire ile l!
küzleri dürtükledi ve: 

- Oba... diye batırdı. Gl
vurun mallan, uıcık kıpırdayın 

, be!_ Bari yatsıyı kasabada kı· 
la bilseydik. 

Fakat ökilzler övendirenin 
battığı yerdeki derilerini tltret
mekle iktifa edip ~-ürüyüşleri
nin ağır ttmposunu değiştir
mediler. KöyJU arabaya doğru 
geriledi ,.e çitte asılı duran hey 
beden bir dürüm yufka tıkardı, 
bir uırışta dürümün yarısını 
ağzına doldurdu; sonra tile tır
manıp samanların Ustüne uzan
dı. Sarsıntı ile ikide bir hop
layan yazma yorganı çckistire
rek boğuk boluk seslendi. 

- Gız Ana .•• Ekmek vere
ylın mi? 

yorganın altından cıkan çat-
kılı bir bas kıpırdadı. O

yalı yemeninin ucu rüzgArla 
çırpınıp açıldı ve kupkuru bir 
yüz göründü. Derisi, bozkıra 
atılmış bir çarık gönü gibi ku
ruyup esmerlesmiş, gözleri c;u- ı 
kura kaçmıştı. Ağıı sanki du
daksızdı \e bir yarayı andırıyor 
du. 

- Ekmeği neyleyim otul, di
ye inledi. Buğazıma azıcık ıu 
dök yeter. 
Oğlan uzandı, heybeden bir 

testi çıkarıp anasının ağzına 
doğru döktü. Arabanın çalka
ması, )!U)'un etrafa saçılmasına 
,.e kadının yüzüniln ıslanması
na sebep oldu. 

Oğlan güldü. 
- Eyi eyi, dedi, sıcaktan bu

naldın, azıcık ferahlarsın. 
Anası öksürdü. YüzünU bu

ruşturdu ve: 
- Aman böğrüm, diye lnle· 

di. Bana boauna eıiyet ediyor
sun oğlum, dedi. Ben gayrı gi
diciyim. Kosaydın da döeeğim
dc can verseydim a ... Allah •.• 
Sen bliyüksün Yarabbi. Kasa
bada bana can mı verecek!er 
sanki~. 
Oğlan öküzleri dehlemek ba

hanesile arabadan alladı. Gün 
kl\ıışmuş yıldızlar tek tük be
linneğe başlamıştı. 

Hasta kad n göilerlnl göğe 
dikti ,.e toban yıldızını gördü. 
Araba sarsılıyor. bütiln mafsal
lan dôkülecek gibi acıyordu. 

H erkesin bir ~ıldızı \•armış, 
diye düşündü. •Benimki 

nirclerde acap ola? Köyde sa
manlığın üstünde, her gece ı
Şlldayan yıldız olnuılı her hal•. 
Samanlık de.}1nce aklına ı;:e!di. 
Güze kadar yaşasaydı, bari. A· 
rık altındaki tarlaya fasuly:ı e
kecek, samanlığın yanına da bir 
ambar yapacaktı. O olmayınra 
bunları kim yapsın ..• Gelin kı
zın aklı ermez:, oğlan a onun 
eteğinden a)rılmaz. El kızı mal 
kıymeti bilir mi? Üstüne \'a~
masan inekleri bile sağmaz. 
Şımdi çoktan yatmıştır bile ... 
Kendisi e\de olsa, yattığı yer
den olsun ·kız şoyle it, kız böy
le it• derdi bari. Halbuki köy
den ne kadar uzaktılar ..• 

Araba sarsılıyor, altındaki sa
manların her hoplayı&ında nefc 
si tıkanıyor, canı boğazından çı
kıYerecck gibi oluyordu. 

Evet köyden çok uzakta idi
ler. Gıcırdayarak ağır ağır dö
nen tekerlekler ihtiyar kadını, 
kendi dünyası olan toprağından 
evinden yavaş yavaş ~ekip gö
türüyor; Yilcudu yabancı top
raklara ı:iderken sanki nıhu da 
yepyeni yaban<'• bir Aleme doğ
ru uzaklaşıyordu. 

<Devamı 5 incide) 

VATANIN ILAVEd __ ,_ __________________________________ ~~~~~~~~ 

Ümidi 

Bıraktığım yok ki .. 

lskender parasız, fakat mı
ne\·iyatı çok yüksek bir ordu 
ile yola çıkmı:ıtı. Ordunun bir 
kaç günlük yiyeceği vardı.Kral 
Filipin ııadık ıenerallerinden 

M akedonya Kralı Büyük İs- biri olan ve şimdi de oğluna 
tender, Dirl tilerine ıefer ayni sadakatle hizmet eden Por 

açtığı zaman bu ıefer için Yu- menion, genç hükümdarın bu 
nanistandan altı yüz altın ta- ihtiyatsızlığını canı sıkılmıştı. 

Düşüncelerini açıkça söylemek
ten de çekinmemişti: 

- Btraber götilrmemiz IA
ıım gelen ~eylerin hepsini Ma-
ktdonyada bırakıyorsun. günü yine \·ezırın konağında 

İskender. ihtiyar generalin toplanılmıştı. Oruca dair konu-
sözlerine gfilmilştü. §Uyorlar, ilmi mübahaselerde 

- Ben kendime lazım olan- bulunuyorlardı. Bir ara, Koca 
dan fazla~ını götürüyorum. Ü- Ragıp Paşa Haşmete sormu:ıtu: 
midi Makedonyada bırakmadım. - Ha,met senin de borcuıı 
O da benimle beraber geliyor. var mı? 

- Var, efendimiz. 
- Ne kadar? 

lan almıştı. Annesi de ~ıiz ta- Sizin - Mahalle bakkalına bir hay 
lan vermişti. İskender kendi li borcum var ama, miktarını 
servetini de katmıstı. Fakat Soracağınız borç.. unuttum. 
böyle muazzam bir sefer karsı- Koca Ragıp ciddi bir tavır 
sında bu paranın kıy~e.!i yok- D i\'an Edebiyatının müm:az takınmıştı. 
tu. Maked~nya .kralı b~tun m:v ~airlerinden ve Osmanlı \'e- - Ben sana onu sormuyo. 
cudunu aılelerıne verılmek. u- ıiriitamlarının en değerlilerin- rum, oruç borcunu soruyorum. 
tere dostlarına ve 1:enerallerıne . . • Sen ona cevap ver. 
dağılmı:ih. Bazı kimseler bu- den bırı olan Ko~ Ra~ıp Pa- Haşmet yeziı'e şu cevabı ver-
nu doğru bulmamı•lar ,e se- şa, konağında devrın şaırlerlni mi§ti: 
ibebini sormuşlardı. lskender şu 'e Alimlerini toplardı. Bunla- - Af buyurunuz devletlQm, 
cevabı vermişti: ıın aruında hoı fıkraları ile oruç borcunu Allah sorar. Sizin 

- Merak etme~inlz, bize 11- tanınmııı şairlerimizden meşhur soracağınıı borç ise bu borçtur. 
zım olanı ma ı<ı lardan alını:. Hısmet de vardı. Bir Ramazan * 

Yubndaki resimli biJmece tanın1D.15 bir ıarkıya ait bir mısradır. Ne olduğunu bulamauanu 
ıazetem.ldıı betincl H)fasındalıl cevaplir kısmJna bakımı. 

Misafirini uJurJamak üzere istasyona kadar geJen ve -• 
trenin iki saat rötar yaptığını öjrenen ev ıahlblniıl ~ 

r· ,. " 
"'"' ' 

- Sa)1n dinJeyicller, bek hafa nnli, haf ıoliçe yollaclJ. i' 
ortaJadJ. ~rktn ıoı" Bu altıncı ıoı sayın dinleyiciler. 

/ 

L~ HAFTALIK. 

~@J~!ef1tXJ@ 
... ' 

SOSYf TE Kı?RlfÇEsr .... 
KiM Ol~CAk.? 

El 
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ÇAPRAZ KELİ ELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 1 

(Çozüm kola) lığı itin not: Soldan sağa J, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 numaralardaki bütün söz-1 
!er •C• Uc ba&lamalitadır). 

Soldan sağa : YukaTJdan aşağıya: 
1 

- Ham iye benzı:?yen eti lezzetsiz bir ba- 1 - Bir Asya memleketi; Meyva tatlısı: Fi-
6k; Çok ve t:llrUltUlll konuşan; Afrikada bir gol; rarl; Mısır tahtası; ista\TOZ. 2 - Hedef {Yeni 

n nyaklı bir drnlz hayvanı. 2 - Dini inanı~· kelimelerden); Dı ; İsti na; Sofra eşyasından bl
Borc 'e ıka ı; 1sinı; Ürperme (arapça); Hana~ iri; Bir nota. 3 - Bir toprak kab; Eski Mısır Kra
i:~l~rtnden biri. 3 - F. km"k Cfarsca); Yakınlar lı; Demir ıincifinln su itinde bulunan kısmı: ?ıle

P u u u; GözU ı:onhJ erken hal. 4 - Doğu tOrk- caz olarak: zenci. 4 - Kısa zaman; Toprak kab 
~c.sinln on br inci nsırda meydana gelen yazı dili; 1 clltısı; Yüke dayanıklı bır hay\'an; Ilir Çin me-

Afrika toprağında kendine 
mahsus özelliklerile garip 

bir şehir olan Tanca sekiz ınıl
let tarafından idare cdılen b r 
lieh rdır. 140 bin nüfusu 'ardır 
Aralarında ~ aptıklıırı anla-şnıa-
1 r:ı g•ıre bu sekiz millet Tan
l'a 'nın irlaresindc ayrı ayrı me
suli) etlrr al mı lardır. l\tülki i
dare, İ pan~anın dındcdir. S h 
rin askeri garnizonu Fas Sul
tani ına h:ı lıdır. Fran a 'f:ın
ca'da modl'rn sil hlarla teı:hız 
edılmiş motorize birlikler bu
lundurur. Şehrin idaresınc esas 
olan kanunlar h:ızırlanırken 8 
millrtin mlimc~ illrri beynelmi
lel bir meclis halinde lopla".lır
lar. İngilizler, İtaly:ınlar, Bclçi
kalııır, Hoandalıl:ır, Portekizli
ler, Amerikalılar, hattfı Yahu
diler bu toplnntılar:ı istirfık e
derler. 

Gümrük nedir 
Bilml)cn liman 

Tanen, Cebelitarık Bobmnn 

Avrupa memleketlerinden geti
rilen tonlarca altın Tanca'da 
bol nlıcı bulur. Gemılerden bo
allılıın altın sandıkları banka-

lara nakledılırken dunyanın di-
cr ,ehırlcrınde olduğu gibi ~i

lahlı muhafızların refakatine 
ıhtıyaç ) oktur. Caddede \'C)'a 
sokaklarda adeta pazara nakle- Jij~!Hm~ 
dılen me~ \3 sandıkları gıbl, nl
tın s:ındıklarının da bankalara 
nııkledıldı i gorulür. 

Bambaşka 
İki alem 

ranca'da birbirinden farklı f. 
ki tıl m vardır. Yerlilerin 

oturdu u mahnllcll'rln nınnzara 
sı iptidai \"e şarka mahsustur. 
Sokaklarda sık sık dılcncılcre 
rastlanır. Yumuşak kalbli Av
rup:ılılardan para sızdırmak i
çin dıl dokcnlcrin, sadaka al
mak içın ~ol kc enlerin haddi 
Jırsabı yoktur. Kendilerine a
cındıracak şrkildc- hareket e
den bu insanların dilenmek hu
susumla gôstcrdıklcrl meh:ırrt 
\e ustalıkları hakikaten görUJ
me\e de ccek kadar artistlktır. 

Öle yandan Tancanın Avru
pa kısmı brynclmilel maU mil
essrselerin toplandığı bir iş ye. 
riclir. Orada Amerikanvari l-ü
) Uk binalar vardır. 50 bankanın 
rekabet halınde bulunduğu bu 
kısımda lüks oteller, mu::ı?Zam 
apartmanlar, b!i) lık lokanta \e 
e lence ) l'rleri tophnmıştır. 
Bura ı hem is ve hc-m de e~ll'n
ce merkezidir. Cmumi görün!i

Tanca'da, dilenci kadınlardan bir i sadaka isterken büllin 

şü ile tam bır A \ rupa schrini hir ~ehir olarak bugiln turlst
andırmaktııdır. Jerin de uğrak yeri haline gel· 

ubır; Etoburlardan )abanl bir hayvan. 5 - Bir cafe ôlçUsü; Su (arapca). 5 - Geciktirilmeme i 
~Abet; 'Qumcn kolu; Barsaklar (arapça). o - gerekli; Zam:ının kısımlarından; Bir marangoz !ı
le~rlık n~a~; Blr n~a; Abr~~n~nhlrl:Zart ~U.6-Derlw~~~eny~dmqbirk~·Ma~ ~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;datı; Kaba hır n da; Ordu 'ilAyetınin bir ilcesi. tinle da ları inleten me3hur Hasan'ın memİckcli; 

batıya açılan kapısıdır. Şe
hir, harp. sonund nberi Fas'ın 
en muhim 'e islek bir tlc:ırct 
merkezi haline grlmiştir. :,ı. 
man:ı giren ve çıkan ı:rmıler 
gümrük muayl'n'' ine tabi ör
ğildir. Tanca"da bizim anladı~ı
mız manada kontrol tl'db"rleri 
yoktur. Karaborsa alıp yürU
mliştür. Nylon çorapları, Peni4 
dilin. sigara \'esaire gibi Ç"Şit
li mııllar s.;Umrükten mu~rtır. 
Attın ÜZ"rinc yapılan :ılıs ve
riş pek hararetlidir. Ilu kıy
mrtll maden istenildi ı kadar 
ithal 'eya ihraç t>dikbılir. I>:.ın
:> ada :ıltın tıc retinde tahdit tı.ı
nımıyan tek ~ehir Tanca'dır. 

Tıınca, bırbırinden çok fark- miştir. Burada şarkla garp bir 
lı iki ıııemin bağdaştığı garip arada kayna~mıs ve kucaklas· 

mıs gibidir. t~te bütün garip 
husU6lyetlerıle Tanen, bır taraf 
tan kapılarını batıya acarken, 
diğer taraftan doğunun damga-

- BI~ çarkın )alnız bir tarafa do~nı f~lcme ine Bir renk; Beyan edatı; Kemanla \İyoJonscl :ırası 
Yol \ rrıp t rnne donmr ini onlryen parça; Yırtı- bil) Uk kl'man. 7 - Yakınlarımızdan biri; İstanbul 
cı ku lard n biri; Tanrı. 8 - Rııtbrsiz asker; Da- vilayt>li ilccler.Llldcn biri; llir nv vasıtası. 8 -
ıı e\cıl hayvanların mc teni; JJlr kadının kaynı. Kotulukle nl~k ı olmı) an; Konya 'ilayeti llçele
nın karısı; De ise. O - llitki tcll; E ki Mısırlıla- rinden biri; Iludal:ı; Gece {arapça). 9 - Birli; Ya
~~ gUne ı; Arz~n ııeyı i; İpucu {arapca). 10 - kınlarımızdan birı; Kusuru bağışlama; Argo: gos
lt ~~ın ve l\Iu la dn c kı~alık etmiş bir zeybek (üç tcrlş. 10 - Kurtulus (far ça)· z vi)e· Sahip· At
~''.?1l'); Deniz \C ~rmak kl'n rlarının taşı. 11 - letizmln atma lilclll'rındcn bi~i; n t~zgahl.ı;ında 
h kı l'ılı ırlıların hır mabudu; l\:Uçlik cocukların bez dokuyan kim e. 11 - Dir sayı; Fayda \"ermek; 
0$1andıkları ~ yl rdcn biri. 12 - KE'çlnin sıratı; Bir edat; l\Ia)hoş yemi li '"abani bir a.l!aç. 12 -

kay ı; Knba bir kumn8: Bir Fran ız p:ırasının O manlı tarihçilerinin Avu~turyaya \'erdikleri ad; 
k_ısa ya ılı ı. 13 - Kan~dları ma~i hareli bir çe- Ilüz ar; Oldukça fazla; Rey. 13 - Hariç; Uzak 
ı1

1 ~ örd k, Bır sebze (ıkı kellml'), 14 - Cilz'i; .Bir i reti; Cebelitarık bo azındl bir şehir· Bir b:ı11 'Öp k cın i· İ l mın " rt1-- d b' i ıı:. · ' "'' 
• y Nu'Jll llJl ır r " - Pı- 14 - Yabancılar· Drnzcrler (ap~ ~mi)· ALt 

'!::c;6Dar dU Unc 11; Bitkill'l'c h:ıynt unsunrtt'r' in 'l'cn I; Ynpı knn bir bocck· ~ir1Çt'eek {5 -
Re at N:/>~~a~ı k~~e•tlllkt~ kullanılan bir :ı ııt: Derhal; Soylcmc; Ilır erkek adı~ Cocuklar (~r:ıpç:ı, 

• ı n e n ın ıpc ur romanı; Futbolda cemi). 16 - İç uztnl:ırım zdan biri- nır h:ıyvıın· :ıld tmaca harekeli. 17 - Az (arap"a)· "öz· E il B ı ' ' 
bir . ~ ' .:> • ve :ı ış am:ı; Kalın saz; Ilir çe~it re~im cedvl'll. ha~\ anın :ia\rusu; Vahde; Anakara. 18 - Mo- 17 - .Ulr orm"n .. ıı • Lı . B, ,... n· ·ı· t )" b" t l k 1 . . .. h " uc;acı, azım, usu. ır 1 uc. or " ır a ı ın ·ı a O) enı ı: ula rut; Paralı mi. lll Kendi inden · k' · k'i M 
sa!ırhanelcrdcn biri. 1D - Gemide ıırmaya cık- lc~inin yıldızı· Erko"nkceh_ınınl~e,1· 9ı ne r;\~çent; (~s-

k . . , -. ızm<> çı. - ası :ı :JC· ına \ e arma~ 1 toplam k komutası, Gemi dır ın- ni kelimelerden). y . . İ t r t . s r t k"· 
de gözetleme ) eri; Sürekli ve ~ nk~ck sesle cdılen \uak (!arr;"a) 

20
' enıyın, 

1 
şarile sı :ıkı,k 1 da rBı1 ' 

• • J ~ • - an ı~; ır er c :ı ı; r Re\l'zelık. 20 - Çok iyi; Antal~a 'm~ctının mcr- ku~ "1 Saz" · · B' n k u t bl i 
. . • ~· .. - .,aırı; ır sayı; o ·mun t e r : ~ez ılçcsine b:ığlı hır bucak; Mane\•ı leke; Yav. Bir lliıU uzun tOyUi ) Un yağmurluk; Bazı hasta-

ulamış hay\8n. 21 - Bir soru cdııtı; Tuzak. hkların devası. 22 - Artma; .fşte• nin kabası; 
~ - Karıı Halil d ye me.hur olan O manh \e- Acıklı olma hali (arapca); Bahcıvan !ıletlerinden 
zırı (Uç k lime); Su (f r ça). 23 - Bir uzvumuz; biri· B" . . • 
Dır renk; T11tbıkt mahiyetteki ilim; Fa~dah bir . ' ır soru ekı. 23 - Yatılı: Bır vilayetimiz; 
bocek; l\Ju :ı'1ıın arkada5ı. 24 - Acılar (arapça, Dır sebze; AIUleallik, 24 - Güç; Bir yazının an
ccmı); E\cti bir hn~vanın yavrusu; Bir peygam. lattığı {iey; Sıcak iklim meyvalarından biri. 25 -
bcr; B r nota. 25 - Basa dert olacak hal; Yağ. fnkıb:ız; Bir musiki tıleU; Dört taraftan 
?nacı; Pata\ ra. blrL 

~--------------~---::-:----------------------------

Y l L Dl Z 
m:ısı ' iinriidc) 

Gı:?cc kararıyor, hnvıı scrinli-
Yordu. Ha ta il Udll. E~de

ki ocak başını dUşUndll. Hıva 
soğudu mu idi, iki çırpı otar 
tutu turu\erirdl, Bir tıırartıın 
UYtıklar, bir taraftan da çalış
maktan katılafml& ellerini klı
Çlik ale~lerın nra ına uuıtırdı. 

Bol-le ı ındığı zamanl:ırda 
aklına gençliği gelirdi. D:ıha 
8\ludakı samanlık, alt ba taki 
•hır ~okken, iki göz odanın i
ç ne anca sığışırlardı. Ynıın 
hayvanları nluya bıı l:ırlar, kı
§ın odanın birıne öküzlerle kc
tllcri de alırlardı. 

ğı itini UrperUyordu. Köpek 
hn\ladı ve samanlığa doğru ko
ııarak bir kE'dıyl ko\aladı. Kedi 
nltak çili kolayca D:iarak kur
tuldu. 

Kadın, •Suraya ambar yapı. 
lırsa a\ lu her taraftan kapan
mış olacak. dıye dU~ündO. Ko
cası donunce uç yüz kerpiç kes 
seler ambarı beraberce ç:ıtnc
rirlerdi. 

bl idi. Esnedi, kulağına bir ses 
geldı; yatsı ezanı okunuyordu. 
!çerden namaz p6,,tckıstnı ııJıp 
taşlığa serdi. Yüzünü Kıbl")e 
döndU ve namaza durdu. Goıle
rini senı:ıya kaldırarak •Alla
hıckber• dedi. Samanlığın ille
rinde l üçlık bir :> ıldız parlıyor
du. ltukua \•anrken yıldız 
ka)dı, soluk bir ışık çizgisi ha
line geldi \e karanlık bo~lukta 
eri) ıp ka) boldu. 

Ilelkı o zamana kadar kayna
nası da doner, amban bitmış 
görünce seunirdi. Hasta yatın
ca •Ambar )apamadım. dıye 
nz mı kcderlenmlşll? •Her hal
de kasaba)a varmış olmalılar. 
dıye dU UndU. •Yarın snm:ını 

Kocası gurbete gidip geldik- salıp trc~c bindıter mi, ötesi 
:en sonra, ank altındaki tar- kola) dı. ~ orgunluktan külçe gı- Turgut Fuat 

· Genç kadın basını yere koy. 
du \'e •Kaynanam götlü mU 
nedır• dı)e dusUndü. Bir an 
kendi içinde \e bütUn her yer
de ihtiyarın varlığını hisse
derek titredi. 

ayı, imaının an ine ini tılmış·ı-----------------------
~Drdı. Kt'ı;llcr doğurduğu itin LJ J k · 
.nYvanlar coğalmıs a)rl bir )er sf aog" LJ (LJ oturdu lBPınak Hızım gelmişti. 

:ın lfey gidi günler ... Ahırla ı;a
Jllanlııc ıçın tam dokuz ) tiz ker-

ç kesmı ti. Geceleri kocası-
~ın kah~edcn dönmc.,ini b"kler 
en ocak başında yorgunlukt:ın 

tıyu)akalırdı. Sımdi, yorganın 
altınd b' 
f 8 ırcr meşe budağınd:ın 
•rksız 01nn elleri ıle dl'rip çat

tığı her 6l'Y ondan ne kadar u

~kta idi. Gôzlcrınl gö~c l:al· 
t ırdı, )Jldızlara bakıp ko) ün ne 
•raf~ ld lı o u~unu ı.e tırnıe~e ça 

,_ &tı, becercml'di Gôk k:ır:ıı:ı· .... . 
lturıeıktı sanki. fcinde bir çö-
lıı:tu _ol~u6 gibi dl'rin bir bos
clıı ' bır oksüzJUk, bir gariplık 

Ydu. •Allah. dedi. 

< flnsı J incide> Bakanın Çenıiskczek nutkunu 
mekllr. Sen yarın obUr gün mah. ya~ maya ba lamıstır· 
kemeye gldınce hAklm S"nden •Aziz dınle~ lcıler, sa) ırı Bakan 
şahit soracak· Sen de işin )oksa, bundan sonra demi.Ur ki: 
bızim arkadaşları şahit diye gös- • Partım.z iktidara gc,.tlkten 
tcrir~in. na ka §ahldın \:lr mı • 

sonra Yatandaşın haysiyet \"e şe. yanı?. 

Sabri b şını kıı.ımıştır: refinl her ~eyden üstUn tutmuş, 
_ Dcdı ın doğru, hıc şahidim ona, ntandaslığının sa~ ıya de. 

yok. •er oldu unu isbat elmistir.• 
_ Gel Ö.> leyse sen bu lşden O \akıt S:ıbrl, gozya l rını tu. 

\'areç. R hat rahat dondurma. tamamı,, sokakta yanına sokulan 
cılı ını yap. Akşamları kah\ eye I kiıçUk çocu unu kucağına ala· 
çık, olur. Yalnız dhandan \aZ· rak opmeye başlamıştır: 

Yoksa mahkeme)i kaybe. - llak yavrum, radyodaki 
g~ç... r r biı sann iftir rımca ne dıyor.. Annene söyle 
dınce bu se e a de, gelecek scrcre unutmıyalım, 
dfn ası açacağız.. yine onlarıı rey verelim .• 

Sabri biraz düşündükten son. Radyo, uzun nutuktan sonra 
1t1ı c.Enabı vermiştir: dans müziğine başlamıs \'e Pola 

ra ,,_ Ne"ri'n n M k • 1 k Gen . " rtim anasını satayım.. azur a sı~ı ça ar en, 
C kadın, ahırın kapısını - • aıge, S:ıbrl de kucağındakı cocuğuyle 

kapaYlp a\ !uya çıktı. Ku· Haydi benden bulma) ın. berabrr, dere boyundaki evine 
~~an bır J.:ova su çekerek e- Kesik kesik öksürerek polisin gitmek üzere karanlıklara doğ 
\':ı YutOnü yıkadı, abdest aldı yanından a;>Tılan S~brl, muhal· ru >lirümüştür. 
\ ~alağın kenarına oturdu E- lebici dıikkAnının onünden ge. (Yukarıdaki haı; adi slcr baştan 
ın 'e sızıi~I. a•lunun kar~nh- çerken Ankara radyosu da, bir başa yalan \ e uydurmadır.) 

sını taşımaktadır. Bu itibarla 
ııchre •Batının Şanghay'ı• den
miştır. 

Çc\irtn: Tolun Alptekin 



Profesyonel lig maçlarının dördüncü haftasında 
,_... ___ """"~-~ ~~-~-

Galat asa ray, 
f. Bahçe, i. S 

Adaleti 2 ·O 
oru 2 • ı yendi 

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

Bugünı Besiktas - Vefa ı 
...> ...> 

Beykoz - Kasımpaşa ve 
Beyoğluspor - Eın niyet takımları karşılaşıyor 

Dün Şeref Stadında kalaba· 
lık denebılecek bir seyirci 

kuUe i onunde Galatasaray -
Adalet ~rofcs~ onel talrnnları 
karşılastılar. 

Hakem Sulhi G:ı.ranın idare· 
~inde takımlar saat 15 de şu ~e 
.kıldc ahada yer aldılar: 
G.\l .. \TASAR.\Y: 

Turgay - ""ad, ~temi - Ka 
nıll, l\lıızaffer, Rober - 8. 
\li, Hikmet, Rl'ha, Rüst~ in, 
K. Biilent. 
DALET: 
Erdoğan - Fahir, Salim -
Sclihaıtin, Halil, Rahmi -
Cahlt, Erol, Necmi. Halit, Sıı 
!im. 
Adalt't takımından Amatör 

~lllll Tak1mının kalecisi Erdo· 
fan o~nuyorrlu. 

1
Bugün 
Yapılacak 
Maçlar 
Döıdüncü hafta prorcs~ onel 

re amatör Jıg maçlarına 
bu;: ün de Dolmabahç'!, I• ener· 
bahçe \ e Şeref stadlarında de· 
\ am edilecektir. 

Bugün Dolnıabahçe sta"ında 
saat 15 de Beşikta~ . \"dcı, Fe· 
neı·bahçe stadında 15 de Bey
koz • Kasımpaşa . Şe ref st:ırlın· 
cıa 10 da Bcyoglu . Emnı~ ct 
p · ofesyonel takımları karş ıl.ı· 
~acaklardır. 

Be3ikta$ - Yefa 

Galata aray - Adalet maçında Turgayın güzel hir kurtarışı ~ 
~----------------------~_;;_ ______ _;;_ ____ ~__,.. 

Hayrabetyan, fvel'i 
Maça, Galatasara~ ın nınısu 

ile ba,landı \ e bu akın frikik 
le nelıcclcndi. Fnkiği Naci çek 
ti, top avutta. Oyunun 30 uncu 
dakikasına kadar kayda değer 
hır hareket olmadı. Yalnız bu 
arada her iki takımın becerik· Ad alet kalecisi Haftanın en nıiih: m maçı 

~üphcsiz ki , saat 15 de Oolma· 
bahçe stadında yaptlaC'ak olan 
Bcşikta~ • \'efa kar_,ıa~ıııası 
clıı. 

sayı hesabı ile yendi 
ızlığı ~ Uzündcn bir iki gol fır· 

•atı kaçırıldı. Yalnız 33 fincU 
dakıkada Rehanın, 18 pas çiz· 
~ı ı ustiındcn zor bir pozisyon 
da çcktıği fc\ kalfıde nefis \'Ole 
'ı };rdoğnn güçlükle kornere çı 
kardı. Yıne Rehanın ikinci bir 
~ulu dıre~i lalıyarak avuta git 
ti. De\Tenin sonlarına doğru 
\daletlıler açıldılar ,·e Gala· 
tısaray kale ine mıi;kül anlar 
)a~attılar. Bu arada Necmi, 
muhakkak denebilecek bir gol 
fırsatını heba etti, biraz sonra 
da deue 0-0 beraberlikle bit 
ti. 

iKi~Cİ DEVRE 
İkinci devreye Galatasaraylı 

hır daha canlı olarak başladı
lar. Daha ziyade soldan K. Bil 
lcnl vasıtasiyle yapılan akınlar 
muessir olu) ordu. ~it ekim. 5 in 
rı dakikada Rehanın sıkı bir 
$UlÜnli kaleden çıkarak karşı
la) an Erdoğanın bıraktığı boş 
kale) e, sol açık K. Blilent so
~ukkanlılıkla Galala~arayın ilk 
~olunu attı. Bu golden sonra 
Sarı - Kırmızılılar adamakıllı 
açıldılar. fakat for ballının bc
ceriksizlığl yUzUnden gol ade· 
rlını bir tıirlil artıramıyorlardı. 
B lha a Hüseyin ve Hikmet fe. 
na bir gıinlerindeydi, bu arada 
Adalet takımı maçı sertliğe 
c\o ru götürmeye başladı \'e 
33 uncü dakikada sağaçık Ali 
Adalet beki Salim tarafından 
ortada top yokken tekme ile ye 
re serildi, ufak bir itiraza der· 
hal ecza vererek e oyuncunun 
i mini deftere kaydeden ha
kem. neden e bu harekele kar 
Ş1 lakayt da\Tandı ve yalnız 
)an hakemlere takılan açık tri 
bun seyircilerine konferans ver 
mckle ıktifa elti ve halk tara· 
!ından cpe~ce alkışlandı.(!) 

39 uncu dakikada bir Galata 
caıay hucumunu kesen kalecı 
ı:rdoğan tam degaj yapacağı 
sırada top Jlikmct tarafından 

alındı 'c Alt de boş kaleye i· 
kınci Galatasaray golünli attı. 
.Bu gole AdaleUiler itiraz et. 
tılerse de hakem itirazlarını 

nazarı itibara almadı, bundan 
sonra Ol un Galatasara~ ın haki. 
miyeti altında dc\•am etli \'e 
2-0 olarak San - Kırmızılıla· 
rın lehine sona erdi. 

GunUn en munıffak oyuncu
u Galata arayın solaçığı kil· 

çuk Bulenttı. 
Hakeme gelince: Kararların. 

da mutereddit ıdi, Bazan avan 
taj kaidelerini tersine tatbik e· 
dı)ordu 'e otorıte ini zamanın 
da kullanmıyordu .. Velhasıl ma 
çı tatmin edici bir sckilde i· 
dare edemedi. 

:!'"F.ZiH l'ESER ... 
Fencrbahçe lst:ınbulsporu % • 1 

)t'ndi 
profcs) on el klime karsılas· 

malarından Fenerbahçe • 
1 lanbubpor maçı dün Dol
mabahçe stadyomunda 6.000 
kadar se) irci önünde ve şu 
kadrolu takımlar arasında ya· 
pıldı: 

f'rnerbah(e: Salihattln 
Nt'dim. l\lüjdat - Siko. l\leh· 
met Ali, Akgun - Fikret, Fa· 
hir, Feridun, Burhan, Abdul· 
lah. 

Jstanbul por: O man- Satın, 
Kenan - Alieddin, l\lerih, 
Kasım - Yılmaz. Aydemir, 
Temtl, Erdojan, Haluk. 

Jlakt'm: Tarık Özerengln. 

0) tın Fenerbahcenin taz. 
yikile başladı ve ilk daklk;ıda 
Feridun, Fıkrete güzel bir pas 
\'erdi, Fikret topu sürerken 
kaptırdı, fakat Feridun tekrar 
topu alarak sağaçığa deplAse 
olduktan sonra yerden kaleye 
ortaladı, Osman topu ancak I· 
!eriye dogru çelebildi, Burhan 
sıkı bir şutla Fenerbahçeye 
bir sol kazandırdı. 

Be inci dakıkaya kadar Fe· 
ncrbahçe kale i iki, İstanbul· 
spor kalesi bir tehlike atlattı. 
On birinci dakikada İstanbul· 
spor kalecisi bir kurtarış yap
tı, on ikinci dakikada soldan 
gı.izel çekilen bir lstaııbulspor 
şutunda top kale ii t direk kö. 

}'cncrbahçe - i tanbulsp or maçından bir enslıntar.e 

Halen gol a\ erajı ile klılsma
r.ın başında bulunan Vefanın 
bugün İstanbul amrı•\ cnı.. ile 
)apacatı maç. çok ccl.nrlir ve 
~ e il · beyazlıların k uanm:ı 
şan ı b!zim tahmini'Tl i~e gör !.' 
yllzde otuzdan fazla değildir. 

Müsabaka çetin cereyan 
boksörü 

etti. 
üstün 

ilk dakikalarda 
döğü~tü 

K. Fikret htanbuhpor m iidaCaasını geçmeye ~alışı~or 
se-ini yalı~arıık a\'Uta çıktı. Fcncrbahce takımında mii· 

Bundan sonra oyun az çok da!aanın en muvaffak oyun. 
mütevazin, hatta zaman za· cııları Xcdim ve :'\lehmet ı\li, 
man İstanbul porun hiikiıniye. hücum hattında Burhan, Feri· 
ti altında geçtiği halde tstan· dun ''e Falıirdiler. Fikretle Ni-
bulsporluların gol pozisyonuna ko takımda \·ar, fakat oyunda 
girememelerine kar~ılık Fener hiç yoktular. 
bahçclller altı defa bu pozis· f stanbul~pol'iular, canlı. gay 

Be lktaş bugün tanı k.:l'! ro. 
sile Ye normal tenıpo,ile oyna
dığı takdirde Vefayı nı:ığlüp 
edebilir. Fakat bu ga!ıbiyct . 
gayetle ıor elde edile'.':ı ılecek 
bir neticedir. 

İki takım da uzun paslı, sil· 
rat ,.e enerjiye dayan:ın bir o 
~un oynamaktadırlar. iki lar:ı · 
fın hücum haltı da netice al· 
ma ını ve bilhassa rwatlardan 
fnydalanmasını iyi bilmekle· 
diri er. 

Bu \'azlyete göre, asıl \•azire 
\'e hemen hemen oyunun bıi· 
tün y!ikü iki tarafın deransı ti 
zerindedir. Defansta iyi r ,.O ı 
şan, rakip hücum hattına fır· 
sat vermi) en takım, galibiye· 
le daha yakın olacaktır ki, biz 
bu imkanı Be~iktasta daha raz. 
la buluyoruz. 

Beyoğlu - Emniyet 

Serer stadında saat 10.1.3 de 
Bcyoğlusporla Emniyet oynıya· 
caktır. Bu maç, a~ağı yukarı 
müsa\'l kuv\'etlcrin bir çarpı5 
nıası halinde cerevan edecek· 
tir. Derli toplu oynadığı tak· 
dirdo Beyoglsporun kazanma 
sansı daha kuvvetlidir. 

Be) koz - K. Paşa yona girdiler. bunlardan ikisi retli ve umumiyetle güzel ,.,. 
arntıa neticelendi, döı .-;o de n:-makla beraber hlicu m hattı 
İstanbulspor kalecisi tarafın. k~le önlerinde bocalamaktrı, Glinün ikinci mühim maçı 
dan önlendi Dene böylece, bu yüzden netice alamamak :ı Fencrbahçe stadında yapılııcak 

Eı;kı F'ıansa AHupa .şampi
) onu Yverıc Fransa yarı agır 
5ampiyonu Ha)Tabctyan ar;ısın 
daki nıaç dün akşam Spcr \'e 
Sergi Sarn) ında yapıldı \ e Hay
rabetyan rakibi Yvcli on ra· 

'undla sayı hcsabıyle yendi. 
lllıisabaka uınıımi~et itiba 1 

ri~ le çetin oldu. İlk 1'3vundlar. 
da \'vcl rakibine kar~ı haylı 
ü tün dövii tii \ e sıkı yumruk· 
!arla hırpaladı. Fakat yedinci 
ravuntlrlan sonl'a nefesi keı;j. 
leıı \ c ~orgunluk gö~tercn YveJ 
tedrici surette hızını kaybett i 
ve bundan ~onraki dort ıa,und· 
da Ha) rabetyan fistUn dövüşe-

Amatör birinci küml! 

maç lan 

Fener stadında 13 de Bey· 
koz - Ka ımpasa, ~erer stadın· 
da da 12.15 de Besiktaş . Oef. 
lr.rılar :ınıalör · birinci küme 
la kıınl:ırı kar ılasacııkla rdır. 

tkind künıe maçları 

Cumarte i 

Fener staclında : Hilal . Ga· 
lata 13.30, Ortaköy . Alemdar 
15.15. 

Vefa stadında: ı-;. T. T .• A. 
llis:ır 13.30. Dcmirspor • Sıiley 
mani)e 15.lS. 

Pazar 
llk dakikada biraz da kaleci ·'ırla· r. E«,.er bu .,"en,. o~·uncu· olan Beykoz • Kasımpaşa ma· 

u ~ ., d B k 1 k k Fener stadında : Unkapanı · O manın hata ı yüzlinden ya. çı ır. u ·a rşı a nıa muhak ·a · 
pılan bir golle Fenerbahçe le· l.ır 1.:ale ön~n.de .tol ~oıi~yo· ı ki. çok çetin \e çeki~meli ola· Anadolu 10.30. 
hine bitti. nur.a na.::.ıl gı~ılebıleceiı hıısı.ı. caktır. iki takımda da kU\'\'Cl Vefa stadında: Kara,üm· 

sunda. dık~atlı ~alı~!rlar5a ı;ıv· j bakımından tam bir mÜ\'azcne riık . J>a,·ut pasa 10.30, E:t üp . 
~~~~" pek bo.a .umoı .,.,. , gfüe çarpmaklad"- Topt ' 12~0. S"'l'" • llalio 

İkinci derre yine Fenerbah· 
çenin tazyikile basladı. Altın· 
cı dakikada Burhanın uzaktan 
olmakla beraber çok: sıkı bir 
şutunu Osman ancak korner 
yaparak önliyebildi, Bundan 
sonra oyun az çok müte\•azln 
bir cereyan aldı. ~., beşinci 
dakikada soldan gdi en bir İ · 
tanbulspor blicumunda SalA· 
hattin glizel b. r kurtarış yaptı. 
On 'edinci c!aklkada bdulla· 
hın kale önüne ortaladığı topu 
Fahir kaleciden l'\'\el Ja,·rana· 
rak yakından bir sutla ikinci 
defa lstanbulspor kalesine sok 
tu. 

Yirmi ikinci dakikada Hahik 
~edimi atlatarak önü açık va. 
ziyette topu yakalıyan Temel 
iyice kaleye sokuldu ve İstan· Jiıdll 
bulspora bir ::ol kazandırdı. 

Yirmi liçlincli dakikada Ay· 
doğanın otuz metreden çok 
isabetli re sıkı bir şutunu Sa· 
lahaltin gliçlükle önliyebildi. 
Bundan onra da, oyunun son 
iki dakikası müstesna, f stan· 
bulspor nisbi bir hAkinıiyct 
dennı ettirmekle beraber be· 
raberliği lemine muvaffak O· 

J:ımadı \C maç 2 • 1 Fenerbah· 
çe lchne bitti. 

A B 1 
. SED.\ T T.\ \"L,\:'li 14.30. 

. ;ı ıtıyar -----------------------

Uali.<.'n: Sulhi Garanın G ıılatasarııy - Adalet mıçında se .} ircilcrlc bir hasbihali (!) 

rck mu abakayı puan he abıyle 
kazandı. 

Eger Y\el idmanlı olsa)dı 
llayrabetyanı rahatta ~ encbı· 
lrcektı . 

Bundan C\"\ el ) apılan Yor· 

~o - Gilltekin arasındaki 
sabakayı G ıiltekın ıkinci d 
de tekn ik nakavuUa kaza 

Vural da Alpı gene 
ra\ undda teknik nakavutl• 
di. 

Yazan : GÜNDÜZ KILIÇ 
HERKESE TEŞEKKÜRLER 

E kiden futbol oynarken tuhaf, fakat neden e pek ııı• .,, 
iım hlr itikadım, bir ölçüm vardı. :uaçlardan ''""'-~ 

pılan '' 'ıuılan kritiklr.rdl', efkarı ıımıııniye, spor nnine 
• • 1 

lP.ri t;ıkımımızı n~ bllhas"a bl'nı pek tutmuyorlar a .oh. ~ 
hll'r i~ i gidiyor• diye ellerimi ugu .. turduın: Aın~ıa •:~ 
rtrafımda dilll'nt'n ,.P. harfle5rn atmo~rerı lehlm11dP. h •" 
drr.,cm ılf' • Yazhct kiıtıi. dr' ip ha\lrlan ı r dururdum. 
tistik yapmadım .. Fakat hu acaiıl fail arım <-;. 80 doğru çı 

di\·ebilirim. \'ok! Ru kat'i\·rn l'lalemin futbol bilı;isl, tab 
k~ıtreti ilr i tihz:ı etmek .değilıli. 

Rıı doğrudan doj!rın a hl'rkcs('e ı:ıyıf kahul edilrni• 
ha a dii tuğü 7.aman hiç bir ry ri~ke Plmck kayı.~usu ollll 
~ııın umulandan çok faıla \'Ulık gö terrreğine inancıJ1'1 

dı. Ters olatak ıla kt'nıli indrn çok e)lcr bcklrnenin. be 
nrnl gö ttremrme korkusu ile ckscrb a katılaşıp, kısır 
't'l't'tt'ğine inandığım gibi ... 

Rıına o kaılar inanmış. haıfürler de brni o kadar 
fl'kll'ıni ti ki :utık açıklamakta bir beis görmm·orum. ,_. 
kereler naıım grçen. daha doğrusu lm·met ,·erip Cikriı11I 
ran ı:u"trl'İ arkadaşlara ma~· arifelerinılc takımı 'e kenet 
dıı~ıik formıta gö terf'Ct'k muhap·rı hliıli'<l'lf'r u' ılurup 1ı 
kım11da kötümser yaımalarını sağlama~ a bile çalışıritıJ1'1· 

masum hilt<'ikltrlın hiç ıle fena hir mak'>alla ''ııpılmad1~ 
ıl;ın ,.t' hirııı da nıiinıı ıı ı;ımana ugradıklarınılan artık 

bagışlanır vr alfrdilir sanırım ... 

Zaten şimdi artık htr şey bitti n gt'tli. Yalnız antre• 
lüğümiin me\'111ubahs olduıtu !ili son günlerde dostlar. ı1ı 
lar, arkada~lar, spor yazarları, miinPkkidleri hepsi tksik 
masınlar hakkımda cok h i, hatta la1lasiylr. iyi şr.yltr 

lar ve konu,.tıılar. Hep ine candan le ekkürler ederiJ1'1· 
bl'nim iı;in rutbolü hpnüz bırakmış bir rutholru için il~ 

dar göniil alırı. ne kadar hn a ~iılici, ne kadar tak~iye uı
oldujunu ancak emekliliğin ilk a<·ılari~ le kı\Tananlar b ~ 
( ' ünkü ne duseni1. dc~·iniı, ne taı"lda olursa olsun, ne 5' 
istersf' olsun tekaiit olmak adeta hir doktorun size .keli """" 
h i bakarsan bu hiı; de öldurü<·ıi değildir• ihtarı \'e te~•,., 
hdar arıdır. Düşiiniin bir kt'l't', nc1aketen ,.e merhııne,,. 
de olsa o ıaman hala izi dipdiri giirdüklrrini siiyli3 eııl 
nasıl minnettar olmazsınız ki... ..J. 

Her ney r. benden C\'\ ti milyonlarca kişinin ba ıııı ~ 
mi1 \'e gelecek bu tabii sonuç için falla hassasiyf'lc k•• ~ 
g~\·ezelik etmek biraz ayıp oldu galiba. l'alnız dh·l'rdilll ffl 
1'~ hakkımd~ gösteril~n bu umumi iltifatlar, ,., yapılan -~...f 
~·ışUr nesrı\"at ister ıstrmez aklıma o f'ski n belki de JJP_;. 
batıl ölçü) il getiriyor da, ne ~alan söyliyeyim. ürkiıyoP'" 
doğrusu... ılı 

Hem bu sefer hejrnmiyr.eeğiniz arlık. a' aklanmııı il~ 
,·ürudümün kudreti de dPgilitir. Senl'lerctir icimde hir f'';,J 
biriktirdiğimi sanıp c;, ündüğıim, Caka! sizlerin hukıimlrri 
bekliyl'D ve son serma~·em kellem ur orta ;)'l'rde ... 


