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GI. Schlatter ile GI. Wyman 
izmirde beyanatta bulundular 
Schlatter dedi ki:<<Kuvvetiniz ve kuvvetlerimiz müşterek 

çalışına halinde birbirlerine destek. olacaklardır>> 

1 
Türki~e Kö)lü \c Çırtçi Parti inin kongre inde dckgclcr J;Ün· 
demin bir madıtc i hakkı~da oy 'erirlerken. Ön sırada, partinin 
genel ba kanı l'ıor. Ucmzı Oğuz Arık < olda) c•. ll. P. genci 

ba~kanı İ met inönü bernbcr görülüyor. ... mensupları gelecekler Fransaya 
Acı il.ac 

t Köylü Partisi 
kongresi loplandi 

r 1IUl'll• lfuha!hrıtnt:d•tı ' ---~7.':""-~----=-ı::::"'."'.:=:'.:=====;;:;:;.;;:~:-
jz~ir, 26 -:- ~usun saat 14 de l\tutl~ik ıü~tüm. Tıirk hava kU\\'ctlcrini istediğim ka- l •lfı 

~ ~Z.\~: 

Ahmet Emin YALMAN 
IIa'a.Kun-etlen Guncy_Avru~a Komutan~ Kor- d~r geniş ve .kunetı.i ~ulıım:ı.dım. Fakat s:örd?· ~ p 
gcncı al Schlattcr ve Kara KuwetlcrI Komu- l!um her tesıs ve bırlık bcnı tamamen tatmın i 
1 :ır.ı Wymnn, NATO'nun Kızılçulludaki kaı·ar. e:tmi tir.• "'!{ 

F ran a Cumhurrci i, )larsilyada j 
ô~ !ediği bir nutukta demiştir 

li: •l ran a} a 3 orgun diyorlar, 

iht~l'llr di~?~ıar. ıHı ~ 0~·gıı~ 'e Parti Başkam Artk dış ve ic siyasetı'm ' h kk ihtı)ar dcgılız. onrn lıizı Rırlc • ı ~ iZ a tn-
tnlş ~ııııcttcrıtc nıuh •• ı.rmc et- da bir konuşma yapfl. Delegeler kongreye gelen 
nıck ı~ti.rorlıır. Riı bunu hak. ret ı· .. .., t h.. f t / 
sayanz.. nonu-ye eza ura yap ı ar. 

ı-·ran anın, Birinci Cihan Har- nuıulf ııu,, .. Hrimi:Jı,. 
bini, Alman i galini, şiddelll biı 'nkaıa .,6 T · k K- ı·· d b' k 

k .. k ·" - - uı ·ıye O.} u a ır onusma ~aptı. 
rnt. u. nernet 'c mucadPIC h:u't' e- 'e Çıftçi Partisinin ilk kongre· P · 
ını takip eden ~orgunJııı<mııın. si bU"Ün h "m· d ld 

0 
aı1ı başkanı Remzi Oğuı: A· 

tabi' . . ld r. ,. 1 1 1. o e ıı ız e açı ı. n rık unın konuşmasında, iç ve 
•
1.'e g.etıc·ı o uııu." n ıu eı.•- 'ila' etın ı' t'ır:.k ett'ığ'ı btt 1'lk d 

ı b ı ı ı " " ış meselelere temas ettikten r •. ır. ı·ans.ız m_ llldınin .tarı 1 kongrede ,.l·ızden fa~•a delege bu · 
b .ıır. 1 1 1 1 -' ,.. sonra Köylü Partisinin "Ürültü· o~ unca gcı:ır .. 6 1 'r \ e r ı ıa- lunuyordu C il J> " l b •ka {' 0 
\at g .. <I • • k ı j . . . . .,ene a~ . sız ve nifaka seb<'Jl olmadnn ' 1

• 
0
.l en ııeı;ıı ıı·se ·.. rıın a- nı smet İnönü, beraberinde dok lcşkilatlanmıya çalıştıgını an. 

"ın 1_hlı3 nrlamadıgın~·· 1~tik1Jalılc tor Kemal Satır olduğu halde !altı. Memleketteki siya i parti· 
l.enıtı htsahın~ \C ıl!ın\.ı hcsııb~· kongre salonuna girdi. Delege. ı ı k 1 
nn .~cnidcn hır ıı~deJık knyn:ıgı !er al ağa kalkarak kendi ine bu ~ı· n. ·u.rul~ l.a~.ını, t~rihçeleri· 
~ıntınr ~r.lebllccrgınc e\c se'e ylik tczahliratta bulundular. lno ~~dr~~~ı gorüsune gore izah!a 

ına?ablhm. • nü delegeleri.' a.}rılan )erin en •- İttihat ve Terakki, hır 
laka. t u nokra ınkar l,;aJml et- onüne oturtuldu. 

k b paclı ahın mutlak rejimine is-ıntz ı, .~e ep ne olursa ol un, Genel baskan Profc ör Rem. 1 
bugün t ı ansa ha tadtr, çok has- zi Oğuı: Arık. partinin kurulu- san ıı, hürrıyet, müs:ı\'at, ada· 
t.ıdır. nu hastalık bııtıın dün)ôl· u. dı 'e it İ)'a etimız hakkın- lct 'e ubuwet kelimelerinın 
~ın hımıııınu tehdil t'di~ or. en Devamı Sa: 5 Su: 5 ~e> 
ti\ adc hu a' Clledir ki losko' 
1-iitüluk l'tme:k kuılrt"tlnl muha
ra1.a etle bili~ oı· \ c tahakküme 
da~ anan bir pl'.} k sistemini nıa-
71ır gostermcnin iınkıınını bulu-j 
h~ 1 

Ge,1aş'uı )7arattığı 
bir lıirlik ha,rası 

t:iıhında bir basın toplantısı yapmı~lardır. Her Gazeteciler. hava generaline, General Wy-
iki geneı·al, NATO karargahında yaptıkları ba- man ile hangi husu. !arı görüstüğünü sormuş. 
sın toplantısında gazetecilerin ~ordukları sual- !ardır. Bu suale General Wyman ce\•ap \'ennis 
Jeri cevaplandırmısiardır. 'c dc.'rnİ§lİr ki: 

Gcnc.'rnl Schlattcr dcmistir ki: •- "Bildiğiniz gibi geçenlerde Yunanista-
•- Türkiyeyi ilk defa ziyaret ediyorum. nı zlvarct etlerck Yunan devlet adamları ile 

Ziyaretlerimiz daha da sıklaşacaktır. Ankara- lem:ıslarcla bulundum. Bu sahadaki temasları-
da Türk liavn Kuvvetleri Komutanı General m:ı Türkiyede de devam ederek ?ılilll Sa\'Unma 
Gökscnin, Türk hava ~ubayları kurmay heye. .Bakanı Hulüsi Köymen \'C askeri heyetlerle 
U ile müzakerelerde bulunduk. Burada ise mtizakerelerde bulunduk. Bugün General 
NATO subayları \.'e General Wyman ile SÖ· <Denmı Sa: g Si: tde) 

Tahraııda, Tudeh('ilerle 
talebeler ('arpıştı 

Şah'ın 30 uncu doğum yıldönümü münasebetiyle yapılan 
törende, «Şah'a ölüm» diye bağıran komünistlerden 147 
kişi hapsedildi. Şah içtimai ıslahatrn gerektiğini söyledi. 

J.71atfoı.. ~Jnn 1 dır. };peyce yaralananlar vardır. 
_Tahran, 26 - Komünistler bu Tudeh Partisi, Rıza Şah Peh· 

gıın Şah ve Kralice.nin gözleri ö· ı levinin 30 uncu doğum ) ıldönU· 
nün~e" talebelerle ~arpı§arak ~sa mü münascbetlylc tertiplenen 
ha olum ... Pehlevı taç ve tahtı cimnastik ~cnliklerini fırsat bi· 
kalırolsıın ... ıı diye bagınnışlar- !erek bugü~ F.:mcediyc Stadyo-

munda nüma~ iş ve propaı:anda 
yapmaya kalftı~mış, hunun üz.eri 
rıe harp okulu talebeleri stad· 
yomdan dı5%?n fırlayarak kızıllar 
la kıyasıya bir dôvil~e giri§mİ~· 
lerdir. 

Millcı lr.rin mıinıısclıetlcı iıute 
tahakkiiııı un urunun ortadan 
hlılırılma~ı ıırtık bir :rarurct ha
lini almıqır. nlrle miş !Hillcllcr 
~nayu asına 'erfüf;i imza.} ı hitc 
ırnyarıık. ,\uuııaılıı. As;>ada, ı\r. 
tikada nkc millell bo.} ıınduruk 
altında tutanı l\lo ko\'aya geni 
l>undaklama rırsatları hazırlayan 
han a. insanlığın hıııurunda he-

ll~e dışmdan bazı şahtslarm sebep oldukları 
b,, hôdise üzerine, D.P. ve C.H.P. fi/er elbir
liği ederek kendilerini umumi efkôr önünde 
temize cıkardtlar ve üzüntülerini acık/adılar 

:Emniyet l\hidurü Kemal, 147 ((Zafer» UstaoCiJo' 110 koınlinistin zindana tıkılmıs ol· Muhabirimiz. Sara Ertuğrul ( ağıla). ('umhurhet(İ l\11111 Komi· . e duğunu söylemi~tir. ttsi lıı.adınlar kısmının Ne\.}Orlı\aki propaganda bürosu önünde 

. . yeııiden tenkid etti ·,· T~~~~~::u~~~~a~
1

~t~üs~li ':? Anıerikan aııneleri 
\'nn'ın Geuş ilçesinde 38 ki inin ~oy:ulduğuna daiı' ~ · askeri şahsı.retler 30 uncu yıldö-

ap 'rrmck zorundadır. l'thıhake
rnc edilmek hiç kim c irin bir 
hakaret degildir. l\lahkemclcr, 
\alnır. !irbkr için değil, herke 
!~indir. ı:ğcr rran adan he ap 

çıkıın lıaberlrr ilçe lıalkını ~ok üzmiı tiir. Ana dolunun bu Cii· p t T f k I A b' . ı nümü içh,ı Şaha tebriklerde bu· E • h 'J bı•rlik 
zcl k~~I' i, ötedenberi, suç telakki edilebilec·ek \'akaların tık. cc ar I I O ma evye a tr ıdeafe İnanc meselesi- <Deı-amı Sa: 5 Sü: 7 .::e> ısen 0"7'er e . 
n~adı~ı. balkı arnı;ında da iıhenk ve i~i gerimin hüküm ~urdü- dir. Demek Ustaoğlu, buna asliı kulak asmadan 

orulursa. :\Rnn l\lo ko\3dan da 
he ap ormak, riyalı bir maske 
altında dc,-anı ettirdiği zııliim \C 
tahakkıim istemini ta~riyc et
lll('ğ!' 'Io~kofhı u da' rt etnıck 
iınkıinı açılır. 

ğ~ı hır 3Cr olarak tanınnııstır. Geı·a~'lılar elbirliği ile h3dlse- Sadece mebusfuk cerrİne pkmışttr» 
nın tahkikine giri'imislcr 'e faillerin kendi ileeleıinden olm:ı. -
d nı ı •• JI ı cr!ilrı :ıfm ıgını ı:ormu le.ı-dir. Bu müna cbetle ilçe halkından bir mck-
tuı1 alılık. l\Trkt1111, Gc\n~lılıır nılına D.P. ve neledh"c na~kanı Bu?unkU ~.Zafer•. ı~ başma· 
bulunan l\Iuslih Görrntn ile C.ll.P. lıa:.kanı Halil Üner tara- kalesınd; Mumtaz F ;ıık Fenik, 
rınclan iınzalannıış lmluıınıaktadır. Parliler ,.e partililer :ıı :ı- }Hasan bı: ehL~i ystaol~!udnun «!Ad k. 
ında kant . ·· • 1 1 . • . _ ı sıra ır .... aşanı ı·o un e• o u-
. . . ~ )e mun.ı•e >et erın \'e bu tık ha\'a ıııın !:Ok guıel "unu fakat kanunların pençe. 

hır nıısahnı ,.eı't'n ('r\'a"'lıların hu haı-ek ı· · · ı h· • ··ı ı 0· ' • •• • • . , .. ' " e ının, ı a a genış o • sındcıı sı\•ı·ılmasını bıldıgını an-

F 1. et tuılc ıle omck aulmaı;ını ümit rdcı·rk mektubu yannhyorıı1: J:ıtarak ez. elimle di,·oı· ki: ran anın ta ıdıgı me u t.) c ~ 
) ükiı ı;oli ağmlır. rran ıı: si- • ,:ııetenizdc, Gen ta 38 kişi so.> uldu b:ı tıktı bir yazı in. 'Yağma ~ok Ustaoğlu efendi; 

~a eti: tahakküm ,, sômümıe 

1 

<De\'amı Sa: 5 Sü: 6 dal el elden üstündür; kanunlardan 
ı.i temini .\Hupanın ta göbeğine .. • <Deumı Sa: 5 Sü: 3 de> 
lıııtar soknıu ıuı·, Alman)anın j 

~~~!ı.d~ıa~~.;\~:: :a;ı~l';~ı;'~~~ Du·· n gece Kısıklıda bı"r- 1 

hak ctnır e katkı mak ı;ıbı bır 
ı:arıctc dü miiştür. 

Geçrn l'ıtans a\lnın sonlaıın- •• ıd •• •• ıd •• 
da Parbtcn ,\ıma~~aya g~der~cn. marangoz o uru u lıir arkada$ıınla beraber ~aarden 
l:Ct1iın. Yalnız rransurn bilen ar
~~da ıın, nere) e baş,·urmu sa, 
nıç kim eye bir kelime fransız
ra Ö.)lctcnırdi. Ben, yer yer 
ISaar'lı l arlıı almanca olarak lio· 
~u nıak imkanlarını bulılunı. ?\r· 
ırl'ıtc §11 kanaate \'arıt ım ki :snar 

halkı, Almanlık milli şuurunu, 
bugünkii Alınan,anın hiı;bir kıs-
1lıında belki ıtr. "ırsachif edilemi· 
'cc,k l1ir iddet ,.e kc arctlr. du-
~11''or ve lptidnı biı· müt>temteke 
alkı ınuamell'si gönncnin i ) a

~!nı drrindcn d~rinr. ta ıyor. ' 'a· 
t ıt 'akit Alman i tiliılanna uğ-
•ınaktan rıikhetd olan Frıın a, 

:t'a~a ~eni bi; istllii ihtimalinin 
.. t'ınınini bugün kendi eli~ le 'e 
~orıa h v· azırlamıyor mu? 
dl ıne gcçrn ııuhat ayında Hin
la sta_nın <'Cnup taraflarında do· 
t.ı hgıın sıı11da, A'radııki l'ran· 
tiı b a !.'tinin ne karlar g:ırlct l
dC~1e ~~ılundugunu ılt!h~c~le g~ir
tli 1 · ran anın mü takıl Il ın· 
'!,;~' anı n ı·cnup ııahillrrinıl e hirer 
be ~•kçılılı; 3 U\'ası halinde dört. 
'-~~ kiiı;ul.; mii temlelie,·e ahip 
ıtil ~~kta inat etme i 'e oralar
liiru ır ıulüm ve şiddet idaresi 
'.\a hnesi: Hindi tanla hür dün-' 
3arn~ra. ibda umumi bir uçurum 
loın 1'~r. Hinıli Çini dnasını da 
l"ranuııızıntn bir istilaoı;ı değil. 
"rııeı~~tn halkın mt ru lstikliıl 
bir kcrınc kar1jı grime i iizerinf' 

1 ~ aın harırJanmaoı;ı. ~aresi1 I 
Oe\amı Sıı: 5 Siı: 5 del 

Kavga 1eden İsmail Keskinoğlu He Safa Boşnakoğlu'nu 
ayı rmak isteyen Halil Ertunç öldü. ölüme Keskinoğlunun ! Ha~an l'thmi lJ taoğlu 

.... 

tabancasından çıkan kur~un sebep oldu -----------~~--

Tarihçi Harold 
~amb Türkiyeyi 
Ovüyor 

~ ... ... 

llayll kabarık olan 1932 ~ılı-
nın cinayet listesine dün gece 

~ bir yenisi daha ilave edilmiştir. 
Kısıklıda islenen \e basit bir şc. 
bebe c\a)anan bu cinayetin taf
silatı ~oylcdir: 

Kısıklıda, Marangoz: Nuri Bey ~aft71 Afa:u• I 
SoJ,ak 12 numaralı e\de oturan, Ne\'~ork, 26 _ Türki:,e \C Or. 
30 yaslarında, marangoz İsmail 
l\e kinof:hı arkadaş ve meslek- ı:ı Doğu memleketlerinde yaptı-

:,:. bir geziden buraya dönmils 
daşlnrından Safa Bosnakoğlu ile ol<.n tanınmış tarihçi 1Iarold 
bir is meselesi ~·Uzündcn uzun L:ımb ::\afcn muhabirine verdiği 
zaman<l:ınberi sık sık münakaşa beyanatta şöyle demi tir: 
etmektedir. Safa Boşnakoğlıınun n- Türkiycd b ·ıh Jd 
alacağı bir inşaatı, İsmail Keski ediJn,·1., ola gel. 1 35~.a .c de 

~ı · · . . ı · v n c ısme uzerım c 
1100 unun ucuza ındırcrek Uzen· nıühim tes· b kt 
n al "k' k d ! ır ıra ı.n 
~ nı~~~ 1 \!!" ·ada,hın harasını Harold ı.amb, Ti.irki.>c. I.üb· 

ı::un :ı:c~ ı çe ıraz . a a. .0zmuş nıııı. Suriye, Ürdün , c Irakta 
ı_ur. lkı tarafın aılrlerının de, yaptığı geziler esnasında, ora· 
komşularla bu husu ları konuş- lardak·ı d ı ı d·;;· ı . . urumu ncc e ıbın ,.e 
nıa ı ve bu arad:ı bırçok dedı- mevcut güçlükler ,·eya buhran-
kodula; yapılma~•· .~rk_~ıer ara. !arla Ameı ikalıları ilgilendirme 
sınd~kı hlı.sumetı busbulun alev- yollarını ara§tırdığını so~lemiş.. 
lendırmi tır. Ur. 

Dün sa~t 19.30 ~ıralarında İs Harold Lamb, e.Orta Doğu ile 
mail Keskınoğlu eHne dönerken, Birlc§ik Amerika arasında fikir 
kar ısına ~ine a) nı sokakta O· teı:tilcrinin artmasını sa~lamak 
tur;ın Safa Boşnakoğlu ile Ha· için yardımlarda bulunmak isti· 

<Dcumı Sa: 5 Sü: " de> <Del_amı ~a: 5 ~u: 7 de> 

Pakistan -Türk 
Dostluğu f 
Karaşi Sefaretimizin 

bir mesajı 
Karaşide çıkan eDawl)n ~aıe. 

tcsinde okuduğumuza göre Pa. 
kistanın kurucusu sayılan ve Ka. 
id·i - Millet adile yadediten Llya. 
kat Hanın ölümünün ~ıldönil
mü münasebetiyle Pakistanda 
~apılan merasime Pakistan se

<Dcnmı Sa. 5. Sü 8 de> 

SPOR: 

General başkan seçildiği takdirde «Irk/ar ara· 
stnda fark gözetme» ile mücadele edeceğini 

söyledi. Einstein oyunu demokratlara verecek 
ıııı11or'k IIuwıl J!u1ıabCrlmu 

SARA ERTUGRUL 
lllldiri11or 

Ncvyork, 26 - General Eisen • 
hower'in diın, Başkan seçildiği 
takdirde bizzat Koreye giderek 
anlaşınaılığı halledeceğine dair 
söylediği söılcr kadınlar \'C btl
hassa anneler arasında iyi kaJ.'o 
~ılanmıştır. Cumhuriyetçi Parti 
millı komitesi kadınlar kısmı 
ba,kanı Mrs. h.Y Pı icst ~Öl le de 
miştir: 

cı- Kore sava~ı, her Ameri
kan annesinin başlıca üıüntil se 
beplerindeıı biridır. Amerikan 
anneleri General Eisenhower"in 
Kore hakkındaki sözlerini hara. 
retle dcstcklcmc.ktedir.ıı General 
bugün öğleden cn·cl evinden 
çıkmamı~ \C bundan sonra söy
Jlyeceği nutuklarını hamlamak 

mcumı Sa: 6 Sü: ti CSP) 

Galatasaı•ffy, l'efa'yı 

diiıı :ı • ı 11ıoğlup etti 

• 
.... 

Profesyonel lig maçlarına dün mublelir ı; tadlarda dc\Bm cdilmi~tlr. Galata aray - YtfaJı 3;1 
yenmi , Be~oğl uspor - 1 tanbulspor'la 1/1 berabere J.;al mı 'e }'~nerbahçe - .\ dalet maçı blria 
d dene 1/1 berabere iken Ada letlllerln ahaJa çıkmaması ~uzündcn o un ~arıda kalm15hı. 
Resim Galatasaray - \ 'ela maı;ından bir ı;:ôrünuljtür. (iUaçlawı tarsilatı altıncı U) ramızdıdu.) 
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Posta işlerinde sür' at Yeni köprünün 
projeleri yapıldı 

• • ~ ).;; .~ • ~ ' y ' ~ ' 

[ H Av A~ ~mniyel, çok süralli 
YA z 1 v •T. l ·· iki otomobil aldı 

postacı- ( l 

1 
Bu husustaki anlayı§ımız zamana ı 

seledıı bir husu 
siyet vardı. Pos Ye:llköy J'\t!!teorolojl istas R'ımuı Mu~!t!ıfrlmlıdın 

lıkta SU· 
rate \erdıği. 
mlz önemı te· 
baruz ettır· 
mek için ıu 
iki hadise· 
yi kıyasla 
mak yerinde 
olur: 

uydurulmalıdır 
'------=---YAZAN: _______ _) 

ta müvezzii Va Anadolu yakası ile fstanbulu birleştirecek olan köprünün 
tan gazetesini inşası için belediye yeniden baıı kararlar almıştır. İmar mu· 
bu sokakta böy ı:avere heyeti tarafından proje ve keşifleri tetkık edılen \'e ay· 
le bır adam yok ~ıca Bayındırlık Bakanlığı mU ehassısları tarafından da in
tur kaydıylc ia- celcnen kbprU projelerinin )akında ihaleye çıkarılması takar. 
de ederken bas rür etmiştir. . . . . 
ka gazeteleri Enelce bildir.ildıği veçhıle )'abancı firmaların da ıstırlkını 
her gUn e\ ime temın m:ıksadile köprün Un ihale şartları ve tekli~le~ . ecne.bi 

yonunun tnhminlcrine gore, 
bugün &ehrimlz \"e dvannrla 
hna sabahleyin sisli, gilnun 
denmı mıiddetlnce az bulut 
lu 'e açık geçecek; rüzgAr· 
lar ğuney )Önlerden orta lruv 
'ette esecek; y;ıcaklık derece 
sinde mühim bir değlsme ol

Ankara, 26 - Emniyet umum 
müdOrlUt:ü motörize teekilitını 
takvıye için Amerikadan son sis 
tem iki otomobil almış. bu ara· 
balardan biri şehrimize. biri fs
tanbula \'erilmiştlr. Telsiz. fad\'O 
tesisatını ha\'i olao ve saatte 17~ 
kilometre sUr'at yapabilen bu 
otomobılle Ankara Valısl \'e Em
niyet umum mUdUr vekili Ke· 
mal Aygün şehrimlz~e bugün bir 
teftişte bulunmuştur. 19.53 büt
çesine tahsisat konduktan sonra 
Ankara. İstanbul ,.e İzmirde bu 
arabaların sayısı arttırılacaktır. 

•• 
Keriııı 0111er Çağlar 

Bu yaz, Münihte gece
nin oldukça ilerlemiş bir saa
tinde, gece yarısına yakın bir 
umanda kapı çalınarak pos· 
ta mUvezzii bana Napoliden 
eJ:"pres olarak (bızim posta i· 
dareslnin kullandığı tabirle Ö· 
ıel ulakla} gonderılmiş bir 
mektubu verdi. Açınca mektu
bun ayni gün öğle üzeri İtalya 
da uçak postasına atıldığını ve 
Napoliden Munlhe gilnü günü
ne geldığıni anladım. Bu su· 
retle bu mektup lsvıçre veya 
Avusturyayı a~arak aksamıya 
uğramadan sahıbine teslim e· 
dilmiş oluyordu. 

Bundan Alman posta idare
sinin vaktin geç olmasına bak· 
ı-~ti"n '" bu hu usta herhangi 
bir takdir kullanmaksızın eli· 
ne 'ardığı Anda mektupları il
.gililere gôndermeği vazife say. 
dığını anlıyoruz. 

Bizde yolcu telgraflarının 
diğ&rlerine tercihan hemen çe
ikilmeleri bakında posta ida
resinin kat'i emirleri olduğu 
halde ben fahsan kaç defa yol· 
cunun telgraftan önce geldiği
ni h~!lırlıyorum. Herhalde muh 
terem okuyucularımın çoğunun 
ba§ından da bu garip haller de. 
falla geçmiştir. 

Posta 
Selklyatı 

Telgraf işini bırakıp memle
ketimizde posta ı:.eüiya. 

tile alAkalı hAdlseye geçelim: 
Antalyadayım. Buradan her 

:rıu:~rtesi ve cuma günleri doğ 
rudan doğruya fstanbula, salı 
ve cumartesi günleri de yine 
doğrudan doğruya Ankaraya 
uçak seferleri vardır. Ankara·. 
ya mahsus gUnlerden gayrisin· 
de, yani İstanbuia muhassas 
bulunan pazartesi ve cuma 
ı:ünlerl uçak yolu ile Ankara
yı gitmek isUyen yolcular Af· 
yonda aktarma olarak menzil· 
lerine varırlar. Doğru Ankara 
uçaklarına binen İstanbul yol
cuları da keza Afl onda bir ak
tarma yaparlar. 

dım. Mektup tekrar geri geldi 
\e ben de münakaşanın lü?Um· 
suı olacağını düşünerek zarf 
Uzerındeki uçak haretini ko· 
pardım. posta ile gitsin de· 
dlm, mektubu üçüncü defa 
pastahaneye yolladım. Uçakla 
gbndermekten maksadım 6iı't>· 
hesiz mektubumun süratle ye. 
rıne ulaşmasını ı;ağlamaktı. Ka 
ra postası salı gilnü erkenden 
kalkacak, uçak postası ise on· 
dan Uç giln sonra hareket ede· 
cektl. Benim içın posta ldare
sının Hava Yollarının temin 
ettiği aktarmalardan faydalan 
mamasına hayret ve esef et
mekten "Das'fi yapacak bir ey 
yoktu. 
Aheste çlden 
Mektup 
Ben mektubu postaya attır· 

dığımın ertesi sabahı, ya 
nl salı gilnll Antalyadan ayrıl
dım, bir gece Afyonda yattım, 
ertesi gün Konya üz:erinden 
akşam Ankaraya Yardım. Per· 
§embe, cuma, cumartesi ve pa· 
zar gUnleri Ankarada kaldık· 
tan sonra pazar akşamı trenle 
hareket ederek puartetj saba· 
hı lstanbula geldim. Bir de ne 
goreyim. Antalyadan pazarte· 
si gilnU postaya verdi(ımtmek· 
tup ancak benden bir giln ev· 
ı;el, yani paz:ar günü fstanbula 
gelmiş. Halbuki bu mektubun 
en geç ı;arşamba gUnU lstan· 
bulda olması gerekirdi. 

Biz herhalde zarfın üzerine 
yapıştırdığımız beş kuru§ fa~a 
puldan dolayı cezaya uğra· 
mıştık ve posta idar!!I, hakkı· 
mızdan vaz:geçmekliğlmize rağ 
men mektubu Antalyada Uç 
gün beklettikten sonra İstan· 
bula uçakla yollamı~tı. Bu hA· 
dlseyl dostlarıma anlattıkça 
posta idaremiz hakkında bir 
çoğundan ne şlkAyeUer işit
tim. Meğer halk gecikmeler· 
den, yollanan mektupların yer 
!erine gitmemesinden ve umu 
miyetle posta islerinden ne ka· 
dar dolu lmis. 
Ba~ka bir 
HAdlse 
Bu arada ben bir de Vatan 

bırakmakta devam etmiştir. mcımleketlerdeld ticaret ataşe l~k!erımlze de bıldırılecektı~. 
Ele aldığım misallerle şah· KôpninUn Beylerbeyi ile Rumelıhısarı arasında kurulması du· 

sen herhangi bir kimseyi it· 6ilnülmektedir. ____________ _ 
ham etmek istemiyorum. Kaba 
hat ne Antalyadaki posta se\k 
memurundadır ve ne Ankara· 
daki mUvezzide. Eğer posta f. 
daresi uçak seferlerinin dU· 
nımlarını gözönUnrle bulundu· 
rarak postanın aktarılmasına 
emir verseydi, posta memuru 
uçağın kalkmasından bir s:Un 
evvel verılen mektup için ben· 
den •Cumaya karlar bckleme
!lne raııyım • kaydını istemez. 
di. Memuru bu tarzd~ harekete 
"sevkeden hiç şUphcsiz besle· 
diğl vatife duygusu idi. Bu 
his )tendisinde olmasaydı bizi 
hiç de ika zetmezdi. 

P . T. T. idaresi insafa gelip 
kabul eylemelidır ki telgraf· 
çılığımızda, postacılıl;ımızda 
ve telefonculuğumuzda tama· 
nın temposuna uygun bir sü· 
rat ve dıkkat yoktur. Allah 
gani rahmet eylesin AH Çe· 
tinkaya bir zamanlar pek gev· 
~iyen posta işlerini ve mlina· 
kale meselclç.rinl yoluna koy· 
muş ve kendisi iş başından ı::e· 
kildikten sonra dahi uzun bir 
de,·re sürat Hı emniyetin sa· 
fasını sUrmüşt!lk. Hiç şüphe
siz Çetinkayanın hazan belki 
haksıılık derecesine ..aran 
sert tedbirlertni almıya JUzum 
)'Oktur. ancak herhalde llgili
lcrın işler üzerine aUıkasını çe. 
kecek, muamelede gev~ekllği ön 
liyecek esaslı tedbirler almak 
zamanı da çQktan gelmiş bu· 
lunmaktadır. Postacılık blltUn 
dünyada muhabC're evrakını 
birkaç ı;aat zarfında bir kıta· 
dan oteklne ulaştıracak sürat
te yapılırken, hizdc mektupla· 
rın bir ];;! saatlik yerlere giln· 
lerce sonra varması, bu isdc 
sürat mefhumuna hiç önem ver 
mediğımizi gbstcrmektedir. 

Posta işlcrile al!ıkalı makam 
bunca seri vasıtalar ara ında 
halka yirmi sencı önceyi ara· 
tacak kad:ır vazıfcsinde kayıt 
sız kalmamalı. biraz, ibiraı de
ğil, adamakıllı harekete ge~
melidir. 

D. P. Samafya 
Ocağı açıldı 

Savaştepe' de 
Bir cinavet oldu 

Huıuıl J{uha'.ıirimiıdlft 

D. P. İstanbul teşkilı\tının 446 Balıkesir, 26 - Savaştepe bu-
numaralı Samat)a merkez ocağı cağından 1928 doğumlu Mustafa 
dun nıerasımlc açılmıştır. Çakırla Halı! Kamalı. oğlu Meh-
Mcrasımde Meclıs ıkıncı Ba;- met ve yeğenleri :Mustafa Ka

kanı CelAI Yardımcı il idare ku- malı. ayni bucaktan 1930 doğum 
rulu azaları Ve partılıler hazır lu İbrahim Kabak'ı Uztim yemek 
bulunmuşlardır. fizere bir bağa götürmüşler, dört 
Açılma torcnınden sonra Uye. bıçak darbesi ve başını da la$la 

Ieroen Fahrettin Ko.stem lnon~· ezmek suretiyle oldtirmlişlert!ir. 
nun son seyahaUcrıle alAkalı bır Asıl fail Mustafa Çakır, hır haf
konu;ma yapmı,tır. Bundan son- ta önce izinli olarak askerden 
ra da Ccl~I Yardımcı söz alarak gelmiş bulunu~ ordu. 
ıktıdara yapılan hucuml~rın doğ ı Cinayete, sanık .Mustafa Çakı . 
ru olmadığını belırlmı$tır. rın zorla kacırarak ırzına geçti~} 

Celtıl Yardımcıdan sonra il ve bu yilzden dort yıl hapse mah 
idare kurulu iıyesi Şemsi Güne- k<ım olduğu Ane Kırd:ır arlın
ri de İnôniını.in Anadolu ve Trak dakl kızla maktüliin evlenmek 
ya seyahatleri ile altıkalı bir ko. istemesi ı;ebf'p olmuştur. Mustafa 
nuşma yaparak 6Unları sô)lemiı Çakır He hıcık sapladığını itiraf 
ur: etmistir. Sanıklar tevkif edilmis· 

c- İktidarın icraatını tenkid terdir. 
edi)Orlar ve diınkü yapılan i&- ADAPAZARJSJlA BİR Kist 
!erle kabili kıyas değıldır dıyor Öl.DÜRÜLDÜ 
!ar. Kendilerine sorarım Anada. Adapazarı, 26 (Hususi) -::- Sa-
luda hıç geımedıler mı? Gorme- pancarla oturan Mehdi Ozcan 
diler mı? Tenkidin de bir yolu I ııdında biri. bu sabah erken sa
' ardır. atlerde dUkkfınını ıemakta olan 

Sonra D. P. zamanında asayiş ı bakkal Hüseyin Özenle eskirlen 
sizliğin had safhaya girdığini ı;oy aralarında mevcut bir kan dfı
Jcmekt.en çekinmiyorlar... ı \a5Jnı mOnakaşaya başlamış, in

Şemsi Gıineriden sonra diğer tikam alma~ı daha ev\'elden ta
partıliler de söz almı~lar ve me. ı;arlayan Mehdi tabancasını çeke 
rıısime böylece son verilml~tir. rek Hiisl'yini muhteliC yerlt'.rin

Günseli Başar bugün nen yaralamıştır. Ağır yara alan 

k 
; Hüseyin derhal ölmü,, firar eden 

An ara'ya gidiyor katli yakalanarak tl!vkif edilmis· 
Gilnsell Başar 29 ekim Cum· tir. 

huriyet bayramı münasebetile ltalyaya 3 Üniversiteli 
Ankarada Ankarapalas salonla· 
nnda Türkiye Talebe Turizm gönderilecek 
te~kilatının, şrrefıno vereceği İtalyan hUkı'.ımetiyle aramızda 
baloda bulunmak üzere bu ak· ki kültürel münasebetler cüm
eam ek presle Ankaraya hareket le!inden olarak ikisi GOıel Sa
cdecektır. Kcndısine annesi \e natlardan. biri Teknik Cniversl
Tilrkiye Talebe Turwn Teşkil}· teden mP,z:un olmuş Uç genç ya
lının başkanı refakat edecektir. 'kında 1tah·aya gidecektir. 

D.P. li delegeler BUtıln masrafları İtalyan hil-
Bir pazartesi günü öğleden 

ıonra, ertesi gün kalkacak U· 

çakla htanbula gonderilmek 
ilzere postahane~ e bır mektup 
yolladım. Iektupları önceden 
pullamak ve uçak işareUerini 
koymak Adetinde olduğum i
çin bu defa pastahaneye gön· 
derdlğim mektuba da pulı;nu 
ve i~aretinl yapıstırmıştJm. 
Ml'ktubu postaya götüren ço
cuk az sonra geri geldi. İstan
bul uçağı cuma günfi gideceği 
için posta memuru mektuba 
cuma gününe kadar bekleme
sine rauyım kaydının yazılıp 
imıalanmaı:ını istemls. Ben 
ertesi gunü Ankara uçağı ol· 
duğundan yolcular gibi gönde
rilen mektupların da aktarma 
edıldıklerini zanneperek pos
tabaneye o yolda haber yolla· 

idaresinin ber gün adıma 
)Olladığı gazetenin kesilmesi· ı -·---------, 
nin posta idareslle a!Akalı ol-
duğunu tesbit ettim. Biı yan· l 

Lahcy'e gitti 
Bugiln Lahey'de toplanacak 

dünya gençlik sıyasi teşkilAtı 
kongresıne iştirak edecek yedi 
Demokrat Partıli genç dün saat 
12,30 da uçakla şehrımizden ay 
rılmışlardır. 

ktimetince ödenecek olan bu 
grnçler, 8 ay müddetle kendi sa· 
halarında tetkıklerde bulunacak 
lardır. 

lışlıkla ldarehaneden gazetele
rin gönderllmedlğinl sanırken 
meğer gazete her gün Anka· 
raya gidiyor ve bu adreste böy 
le kimse yoktur ka)dile iade 
ediliyormuş. İadeleri tetkik e· 
derken zarflarda adımın, otur
duğum sokağın adları mevcut 
bulunduğunu yalnız: ev nu
marasının yanlış yazılmış ol
duğunu gördüm. Posta lda'('.e
slnden adresi yanlış mektup· 
ların sahiplerine teslim edıl
mesini istemek elbet bü)iik 
bir haksızlıktır: Ancak bu me-

Avustralyadan İstanbula, 
evlenmiye gelen genç 

ESiN TAJ.iT 
v .. tan ııan lı.ııııliııdın 

fstanbula tüccar gelir, turist ı deli insan değil Avu;~ralyada 
y.lir, iş adamı gelir ama Avus- Kutuplarda dahi bulabılır. Gel
tralyadan kız almağa gelen olur gelelim, bu ıihnıyette bir ku 
mu}du? Zihir olurmuş. bulm:ık kabil değil ... 
Hıklyenin kahramanı: iuct Avustralyadan buraya tek ba-

Sorolfi. HikAyesi uzun değil, fa- şına gelen Sorolfi ne yazık ki 
kıt ben, ümidin bir insanı ne- tek baeına dönecek gibi ... Ama 
reden nereye kadar sürüklediği- ümit dünyası •.. Belli olmaz bah
nl anlamak için Bay Sorolfi ile tımızda bir dUğun davetiyesi al
konuştum. Kendisi AmavuL 16 mak )0azılıdır belki!! 

-
GECMl$TE 
BU~ÜN 
Ronıa 

yUrUyUşU 
30 )11 enet bugiln, 27 E· 

kim 1922 de ıuussollııl, kara 
gömleklilerin bapnda Roma 
yürfiyüşünc baslamı h. lllırs
solinl, Fa~~t Parti ini 1919 
da lmnnu5tu. Roma yurüyü-
5unün mm·ııffak olması iize
r:lne partinin mümesslll &ıfa
h)le iklidar ınelkllne geç
mişti. Yirmi bir srne ta~ıla
sıı olarak Bll$\·eklllik yapan 
,.e İtalyanın muknılıler:ıtını 
elinde tutan ~lııs~ollnl, rr:ın 
san arkıısınıtan ,·urar:ık gir
diği lkincl Cihan Harbinin 
ıonlannda iktidardan mak
la5tınlm15tı. Bu suretle Fa
tist Partisi yıkılmı , bir müd
det sonra kendisi de öldlirlil
müştür. 

TÜI.nEl'\TÇt 

Gide'lıler arasında B\'Ukat, hu. 
kuk~u 'e iktisatçılar bulunmak 
tadır. 

Dolmabahçe cinayeti 
sanıklarından Semiz 

yakalandı 
On gün önce Dolmabahçede 

İsmaıl Ulukan ismindeki şahsın 
oldürUlmesiyle neticelenen ci
nayetın sanıklarından, firar et· 
mis olan Mustafa Semiz: tevkif 
edilmistir. 

Vahap hakkında 

takibat yapılacak 
Bir buçuk ay kadar evvel Sa· 

rıyerde öldıirillen Sevim Ba· 
şayın katıl! olduğunu iddia eden 
Vahap Karabinanın milşahede 
sonunda cez:al ehlil eti haiı ol· 
duğu anlaşılmıştır. 

Vahap, :zabıtayı yanlış yola 
sevketmekten takibata u~raya 
caktır. 

doymamış gib. durmadan ya. . 
!anıyor, daha çok yiyecek i:;. il 
tiyordu. 

Ray'ın hali giln geçtikçe da. 
ha korkunçlafıyordu. Öyle bir ' 
çıkmaza girmişti ki bundan ~ 
kurtulmak pek gUçtll. ş ,._ 

Girleceklerin seçimini Milli 
F,ğitim Bakanlığı yapacaktır. 

Liselerde kompozisyon 

dersi 
Ankara :?6 CANKA) - Mili! 

Eğitim Bakanlığı liselerin her 
sınıfında türkçe dil ve edebiyat 
derslerinden birer saatinin bu 
ders yılında da Tilrkçe • Kompo
zis on dersi olarak tatbik edıl· 
mesinl kabul etmiştir. 

,--TAKViM-) 
2i EKhl 1952 1 
PAZARTESİ 

AY 111-GÜN 31-HIZIR li!I 
RUMt 13118 - EKİM H 
HİCRİ l3il - SAFER i 

SAB,.\H 
ÖGLE 
İKINDf 
AKŞAM 
YATSI 
iMSAK 

Va.ati Etanl 
06.23 01.10 
11.58 06.4t 
14.51 09.38 
17.12 12.00 
18.44 01.32 
04.46 11.32 

6ıu•l4ııılu 1ıJMt1n?no ..... " -

""".. ·~ ....,_ ""-......... . 

mı) acaktır. 

Dun ethrlmizde han ıa
bahle) in sisli, sonraları aı 
hıılutlu \'e açık geçmi~tir. 
Gıinün sıcıklığı gölgede aıı· 
mi 23.2 ası;ari 1'.5 santigrat 
olarak kaydedilml~tir. 

D.P. Şehit Muhtar 
Kongresi 
D. P. Sehlt Muhtar ocağının 

yıllık kongresi dün saat 9,30 da 
Beyoğlu spor klübil salonunda 
yapılmıştır. Kon&re dıvanı seçı· 
mınden sonra f33lıyet raporu
nun okunmasına geçılmıştir .. Fa
aliyet ve hesap raporlarının o. 
kunmasından sonra &ôz: alan üye 
ler ocak idare heyetinin faalıye. 
tine teşekkur etmişlerdir. Rapor 
umumi heyetçe tasvip edilmili
tir. 

Dilekler faslında konuşanlar 
meyanında U başkanı Necmi 
ateş de soz: alarak: 
•- Muhalefet yıllarında dız: 

dize omuı omuuı çalı&bk iktida
ra geldık fakat şimdi i~ bitmı~ 
değıldir.ı> demıftır. 

C. H. P. KAIHKÖY 
iLÇE KONGRESİ 

C. H. P. nln Kadıkby ilçe kon 
gresi dün saat 14 30 da Sıireyya 
Sinemasında yapılmıstır 

Başkanlık dn anı seçiminden 
sonra ilçe başkanı tarafından o
kunan idare heyeti raporunda, ik 
tiıiar partisine de çatılarak, •Bu 
günkü med~l Tıirk camiasının 

blitfin inkişaf imkAnlnrını:ı basit 
politika oyunlarına ve rey av
cılığına feda edilmesine razı 
olamayız:.11 dendikten sonra, Ka 
dıköy ılçesinde, tasdikli imar pl1 
nına aykırı olıırak yapılan inşa· 
atın alıp yürüdıiğünü, bu ne\'i 
batı inşaat sahiplerini, biuat 
Belediye Meclisi balarının hima 
ye ettiklerini, bildirml5tır. 

Rapor hakkında konuşanlara 
cevap veren Muin Killey, 

«- ıktıdar partisi mensupları 
oın yaptığı gibi biz ağır kufür
liı kelımeler kullanmıyoruz. Çun 
kü biı onların seviyesine düş
mlyeceğiZo demlstlr. 

Bundan sonra söz: alan Dr. Cil 
dl Ilirtek de GUnları ıöylemis· 
tir: 

«- Memleket iktısadl bir buh 
ran içerisindedır. Bu milletin 
bUnyr..sini devletçilikten ayırma
nın imkAnı yoktur.• 

Cudi Birtekten sonra konuşan 
C. H. P. ıl başkanı İlhami San· 
car da şunları söylemiştir: 
•- D. P.. liler iftıra ve ga· 

leyan tahrikçiliği yapıyorlar. l-
5ittiğimize göre, şimdi de. tes
kılitlarına bir tamim göndere. 
rek, devlet müesseselerinde ça-
1 ışan C. H. Partili vatandaşların 
isimlerini istemişler. Eğer doğ
ruysa. bu bir yüı karasıdır. 

AYGÜN YUGOSI,AYVA1'A 
GİDEt"'.EK 

Ankara, 26 (Hususi} - Anka· 
ra Valisi Kemal An;tin Yugos
lavyaya davet edilmiştir. 

A,irefendi'deki yarala· 

ma hadisesinin 
tahkikatı 

A;irefendl caddesindeki Bes· 
ler çikolAta fabrikasında Seniha 
i~mindeki kııın, işçilerden İs· 
maili tabanca ile yaraladığını 
dıin bildirmistik. 

Hastanede olan yaralı fsmai· 
lin konusması sıhht bakımdan 
mahzurlu olduğundan ifadesi a· 
Iınıımamıstır. 

Tahkikata devam edilmekte· 
,,ir. 

zetelere dağıtıyorlar. 
Para ve ahlAk ifsadı ile de

vam eden milcadele sona erecek 
tir ... 

Seçimler neticesinde baskanlı
ğa 'Muin Küley, ilı;e idare kuru· ı 
lu üyeliklerine de Şerafettin Ye
nen, Reşit Ülker. Muhterem Tun 
çay, Salih Ture. TalAt Ataman, 
Fuat Demirel, Feridun Tuksa
vul ve Ezel ~ızikiboğlu seçilmiş 
!erdir. 
DEMOKRAT tşçt PARTlSt 
TOPLANTISI 

Demokrat İşçi Partisi Haskfiy 
ocaıı. iktidar partisinin icraat!· 
nl tenkit etmek maksarliyle ter-, 
tiplediği siyasi toplantıyı dıin sa
at 14 de Kasımpaeada Bahariye 
Caddesindeki bahçeli kahvede 
yapmıştır. 
.Kalabalık bir partilinin l&lirAk 

ettiği toplantı} ı ışçl mümessil· 
lerınden :Mehmet Alp~ açmış 
ve ezcümle sunlan söylemiştir: 

c- Mılyonların dAvasını. mil· 
yonlara duyuracak olan ve sene
lerdir öılcnen İsçi Partisi en 
nihayet iki senedenberi ls. başın· 
dc:dır. Ne istiyoruz. ne yapmak 
istiyoruz. bunu tamamen iddk 
ediyoruz. 

Bugün biti ihmal edenler. in· 
Ur edenler, bitim sırtımızdan 
geçinenlerdir. Bun!Ar, hayatın İi 
çi ile kaim olduğunu hilml 't'cek 
kadar gafildirler. Biz sadaka de· 
ğil hak lstiyoruı; anlımızın te· 
rirıin kar~ılığını istiyoruz ... 

İşçilerden Yusuf Aslan da: tş. 
çiJPre yapılan haksız muamele
l!'rden, askere gitmeden önce
ki çalışmaların nazarı dikkate a
lınmadığından. hiçbir teskllAta 
bağlı olmayan yapı i~çilerlyle •· 
ltıkadar olunmadığından ,.e bun· 
!arın feci hallerinden bahsetmis
tlr. 

Kadıkciy Savcısının toplantıla. 
rımııa polis filin göndermiye 
hakkı yoktur. Böyle bir şey ya
pıyorsa çizmeden yııkan çıkıypr 
dem,.ktir .. Toplan!Jlarımızda, ve 
~ikasını göstermek şartiyle bir 
komiser bulunabilir. Bunun ha
ricinde gelen polisleri kovunuz, 
mesuliyeti bana ait. · 

Daha sonra konu5an Mahmut 
ismindeki f&çl .iktidar parti.si 
mensubu patronların iscilere taz 
~ik yaptıklarından dert yanmıı. 
Hasan Sen isimli hatip de sen
dika kanunlarının kifayetsizliği· 
nl. bazı i6çi mUmessillerinin 15-
verenle ieblrliğl etmiş olmaları
nın jcçl aleyhine neticeler do· 
ğurdu~unu irldia etmiştir. 

Muhalefetin daimt surette bas 
kı altında olduğunu, Balıkesir ve 
Manisa hAdlselerinden misaller 
vererek izah eden Üzeyir Kura
nın konuşmasından sonra aözU 

Milletin vergi diye ödedlı!i pa
ralardan yalnız 5 milyon lirayı, 
kendilerine şakgakı;ılık yapsın 
diye hiç okunmayan besleme ga 

)a§ında iken Avustralyaya gitmiş, 
orada yerlesmlş, iş gUç sahıbi 
olmuş, para kazanma yollarını 
aramıs ve nihayet bUtiln bu mU
cadel.elcrin sonunda kendisine 
bir eş seçmenin zamanı geldiği
ne kanaat getirmiş. İstediği tarz
da kızlar A'\-ustralyadn dolu. ama 
tuet Sorolfi kendi dilini bilen, 
kendi dinine inanan bir kız istl
)'or. Karar \'erip İstanbula gel
miş. üç buçuk ayda burada bk
çok kızlar tanımış. beğ,.nmiş. hoş
lanmış, alıp götUrmeğe karar 
vermiş ama gelin gorün ki hiç 
bir kız bu kadar uzun mesafeyi 
görllne almıyormusı 

İstanbul' u 
Kalkmd1rma 

Her halde bu derdin bir ça-~ ':f 
resi vardı. Fakat neydı? Eğer 
her çıkmaza giren bundan kur· 
tulamıyacak olsa, her halde kı· 1 

YAZAN~ fANN., NUltS'r ÇEVİ~Ell'> 'REZZAN A.E. YALAMlt' 

İzzet Sorolfi 35 yaşında, 20 -
25 ya~larında genç ve aile kızı 
ile evlenmek istiyor. ?ılUsJUman 
olması ~art. 

lstanbulda genç. güzel, iyi aile 
kıtı, ve pek tabii müslUman olan 
kıtlar pek çok .••..• Ama Avus. 
ttalya dünyanın bir ucu. doğru
su düşünlılecek şe~dir! iste Bay 
Soroltınln aklının bir türlU er-

O rneği toplanıyo" 
fstanbulu Kalkındırma Derneği 

1952/53 çalışma devresine bu
gün saat 15,30 da Ticaret Oda
ıanda yapacağı bir toplantı ile 
baflıyacakUr. Mılletvekillerinin 
de davetli olduğu bu toplantıda 
VılAyeUe Bdedlyenin ayrılması 
mevzuu tekrar ele alınacaktır. 
A)'Tıca gUnün mevzuunu te6kll 
eden mesken \e kiracı dlvuına 
taallQk eden meselenin ha111 için 
hazırlanan raporun müzakeresi 
yapılacaktır. 

Cumhurbaıkanı, «Sevda 
iksirin nin tamıilinde 

bulundu 

yamet kopardı. ~ 

Ray'ın artık satılacak e6)·ası • 
da kalmadı. Ne durnrda bir :re· 
sim, ne de masaların üzerinde 
süslO püslil şeyler vardı. Sene
lerce oturduğu apartımanın a
\•izesinde asılı duran bebek bi

yanmıstı. Bu hasret yüzünden 
Adeta gilnlerini azap ve ıstırap 
içinde geçıriyordu. Hiçbır -Ş"~ 
kendi:;ini a\'Utamıyordu. Gözü
nün oniınde hep Nevyork can. 
!anıyordu. Central Park'a ha 
kan elli dokuzuncu sokakta §ım 
di baharlar açmış olacaktı. BE'! 
mont yarış mrydanında lie\'fll!:;ı 
atlar yarışa gıri)ordu. Walter 
le beraber Cap Mıry'de seyret 
tikleri mehtabı. yanyana otur 
duklan kahverl'l'lgi kadife kar 
lı sediri, haşhaşa yemek yedik 
leıl masayı dUşUnilp hayal edı 

yordu. 

le satılmıştı. Ray için o bebe
ğin ayrıca bir kı)•meti vardı. 
Fakat satılırken, bu hususi kıy
met yüzfindrn hiç de fazla para 
etmemişti: Bir gUn Walter eve 
pek keyifli gelmisti. Bastoou
nu havada savurunca bebeğin 
burnuna çarpmış ve ucunu kır
mıştı. Ray, iste bu yüzden o be· 
beğe daha tok kıymet veriyor
du, çünkü Walter'in mühim bir 
mçselede bUyUk bir muvaffa. 
kıyet kazandığı bir güniln hl'ı 
ttrasını taşıyordu. Walter o gün 

107 
sW düşünüyorum. Sizin öyle 
hareketli. oyle canlı bir haya. 
tınız var ki hu giirültU arasın
da bana dalma değişen adresi
nizi \ermeği unutuyorsunuz. 
Bu defa 11rtılc uzun zamaodan
'1erl Aix'e yerleştiğiniz! öğren
dim. Size derhal oraya yazıyo 
nım. Her &eyi size borçlu,•um. 
teyzeciğim. Çok sevineceğinizi 
lıildi~lm için size gözlerimin ta 
mamıyle iyil,ştiğinl Mlijdeliyo 
rıım. Doktorlar bundan ısonra 
ırtık rııhııtsızlı~ın tekrarlamı 
ardını söylediler. 

ra ile ödenemez, bunu biliyo
rum. Zaten sizin bu paraya da 
ihtiyacınız yok. Fakat bunu si
ze karşı olan muhabbetimin ve 
minnettarlığımın bir nişanesi 
olarak kabul etmenızi rica edi 
yorum. Şayet Avrupa seyahat-
1,..rlniz esnasında bir kAtıbey(! 
veya bir oda hizmetçisine ihti
yacınız olursa. yeğeninizin bu 
vazifeyi se\'e se\·e kabul edece
ğini bilmenizi isterim. Avrupa
yı ıörmek en bUyiJk heveı;im
dir. Sizi hasretle öper, tekrar 
te6t'kkilrler ederim, sevgili tey 
zeciğim. • 

Emma• 

mediği şey bu.... Ankara 26 (A.A ) - Cumhur-
- Nı)e gelmek istemborlar başkanı CelAl Bayar bu akşam çocuk gıbi sevinmişti. 

Ray'ın ömrU, geçmiş günle
rin hAtırasını bbylece l hdet
mekle gP.ti ordu. Fakat bunlar 
karın doyurmuyordu ki" 

En ıstıraplı olduğu gUnleı 
den birinde, kendisini biraz ol 
sun teselli eden bir hlldıse o 
du. Emma'nın gözlerinin iyileş 
li~inl haber veren şu mektuı 
geldi: 

Size olan borcumu ya\'aş ya 
'l~ ödemeğe başlıyacağım. Ya 
<ında CNew Castle, İndiana > 
lamı:alı uzun bir zarf içinde 
~uz dolarlık bir çek gelırse h!ç 

Ray, bu mektuhıı nkur\ı:ı•n 
acı acı gUlmemek iı;ln kendini 
zor tuttu. E~er bir kahkaha sa 
lıverecek olsaydı, bu bir hay 
van iniltısini andırabllirdı 

yormuş gibi kendidne ıstırap 
verebllirdi. Walter'in tsvitrede 
kendisine aldığı ıumUş ı:aate, 
altın kol dütmelerine, deri cüz
dana ve tahta kalıpta duran ru
gan ayakkabılarına sıra gelmls
tl. Bunların bir kısmı epey pa
ra eden ıeylerdl. Hele kol diil
meleri ... Anatole ne kadar ka
zık atsa. bunlar Ağustos kirası
nı karşılayabilirdi. Bu da ~ok 
mühimdi. Bundan sonra helkl 
ucuz bir vapurla Amerlkaya 
dönmenin çaresini bulabilirdi. 
Fakat o zamana karlar bir dıım 
altında yaşaması IAı:ımdı. Pa
paton çok ves\'eseli bir adam
dı. Ona bu kadar sıkıntıda ol
dutunu belll etmemek llzımdı. 
Vlkı1 Ray, hususi hayatına 
kimsenin karıımasına taham
mill edemezdi. Bu sebeple ev 
sahipleri, odasına sık sık gel
mezlerdi. Yalnız bir kere beş 
gün odadan çıkmadığı zaman 
merak etiip uğramışlardı. Bu 

anlamıyorum, dıyor. De,let Tıyatroı;unc'~ temsil e· 
Evlılık guç iş . Hele imdi mo· dllmekte olan G. Donlzetll'nin 

dern e\ılillkte Ade oldufu gıbi ·Se\da İksırl• temellinde bulun· 
iki ay sonra ayrılmak da mev- mu~tur. Cuınhurbaşhnı temsil· 
zuu bahsolunca. Avustralya yol- den ~onra nnRtUrları kabul f!· 

culutu goze alınır mı? • ıderek kcnd.leri··Ie konuımuşlar 
tstanbulda bulamıyacağı saa- \'e akdlrlerini blldirmiclerdir. 

Son ~nlerde Ray'ın içinde 
bfiviik hir memlekP.t hasreti il· 

·Teyzelerin en sevgilisi, ı;i1 
uzun zamandanberi yazamadım 
Fakat sakın sizi dilşunmeditı 
mi sanmavın Her gün. her an 

aşmayın. Böyle zarfları sık sık 
alacağınızı da şimdiden haber 
vereyim. Teyzeciğim, şayet ad 
res değiştirirseniz bana haber 
\-eriniz. Bana karşı göstf'rdıği 

niz fedaklrlık ve büyüklilk ~· 

Artık o hale gelmişti ki bun. 
dan sonra satmağıı mecbur o
lacağı ıeyler. vücudundan, kal 
binden bir parça • 1parıp satı-

m:Iltifil·D 
Yeni bir sistem 
Dikkat ediyorum, aıall 

yukarı iki aydanbtri 
yeni bir muhalefet slstenıl 
kurulmuş gibidir: OrtaY•• 
iktidarın lrraatını kötü giis· 
tererek \'eya iktidardakiler· 
den herhangi birini küçiık 
dıi5urecek bir haber çık•· 
rılıyor. Haber, muhal.efe& 
galetelerinden birinde ,·ey• 
bir kaçındı çıkıyor. 

Yerilen haber doğru ols•• 
iktidar gerçekten kotil bir 
fı ~apmış veya iktidar men· 
ısubu yakı5ık almıyacak bit 
barf!kette bulunmuş sayılır· 
Fakat bu haberlerin çoP 
kat'iyetle n salAhlyetll bir 
lisanla tek?ip ediliyor. Jla· 
beri D'-§retmi5 olan ga"'1e 
le~·a gazeteler, göndrr ' t 
tekıibl basın kanununun 
yüklediği mecburiyet karıı· 
sında koymamaı!lık etmiyor· 
lar. Fakat bakıyorsunuz Jd, 
hu açıkça yalanlanmııı hl· 
herler günlerce ayni gazete
lerin basmubarrirlerine, fık· 
ra muharrirlerine, hattl 
biraz kılık deği5tlrml1 ola· 
rak muhabir ,.e muhbirleri· 
ne tekrar menu oluycr. 

Öyle anlaşılıyor ki, yalall· 
lanarağını bile blle orta)'• 
kiıçıik duşıirecek bir haber 
atalım, yalanlandıktan son· 
ra da günlerce muhtellf ]<ol· 
lardan ve muhtelll tarzlar· 
da bu hııber etrafında yı· 
zalım, çizelim, nasıl oısı 
amme efUrında bir izi ka· 
lır tlhniyeti bir muhalefet 
r.lr.teml haline getlrllntlS 
bulunmaktadır. 

Yine dikkat eıHyorunı. 
baelıngıçta bu tarzdaki hl· 
htrler jmme efkArını ger· 
çekten şuf!!ıe~e sevkettl, fa· 
kat gittikçe b i'Çok kimseler 
bu sistemin mekanizmasını 
kavradılar. Artık, haberlerin 
doğru ile uydurmasını ko
laylıkla farkedf'nler giindell 
giıne çofalmaktadır. O ka• 
dar ki muhalefetin bu ıUA· 
hı, rok geçmeden, iktidara 
değil. kendiı:ine zararıı o· 
lacak bir hale gelecektir. 
Aklı ba~ında vatanıtaı· 

lar, muhalefetin memleket 
ve mlllet yararıaa bir ft'll" 
kld \'e mürakabe müessese· 
r.l olmasını lstf!mektedirJer; 
bunda da ~erden göğe ki· 
dar haklıdırlar. Zira yerlıı· 
de, dogru ''e ölçülü tenkid· 
lerdir ki iktidarın kusurlar· 
dan uzaklaşmasına yardırll 
edecektir. Yoksa, hiç bir 
temele dayanmıyan haber
lerle iktidarı hırpahmaJ• 
kalkmak ,.e hırpalanaratıııt 
&1nmak Tiırk milletinin se
lim aklını i)l anlamamış ol· 
maktan başka bir netice do· 
#urmaz. 

İktlıiarın beğt'nllmlyerek. 
hoş görülmiyecek leler! yo1' 
murlur? o 0kad~r tP.ni$0 &•· 
harla o karlar Iı ıörülüyor 
ki bunların a.rasını\a batall 
olanların bulunması dl 
mümkündür, hatt1 tabiiitlr. 
J\lııhalefete dü6en nıdfe, 
ısıl hunları bulmak, bunlar 
etrafında bilgili tenkldlude 
bulunmak, ikaz etmek· 
mii~bet \e hayırlı yolları 
gost .. rmf'ktir. 

1'okS1, uvdurma haberter 
sistemi, lflba mahkilmdur· 

Sadun G. c" ''CI 
ON KELİ1'1E1'l.f° 

•Akıl hastası doktor bit 
dellvl öldürdü.• 
Şuna •deli deliyi• det,. 

nlze: ••• 
T ATLISF.J!!..-

Parti Genel Baskını Orhan J.t' 
sal almış ve teşkilltlanmıı il' 
çinin haklarını kolaylıkla ]cotıl' 
yabileceğinden bahsettikten so
ra muhalefetın birleşmesinin 1-
gUn için bir zaruret oldulunıı 
fade etmiştir. 

be:ı gün zarfında Bebe'yi iç bab 
çeye yalnız iöndermieti. BUyiik 
kurt köpeği Marchınd, daim• 
bağlı olduğu için Bebe'yi ora· 
ya gôndermekte bir mıbıut 
görmemişti. Gerek ev sahiple
ri, ıerekse komeular, • Ameri· 
kalı• diye isim taktıkları Ray"ııt 
ıcaip \·e yalnız hayatını. ıariP 
Adetlerine alışmışlardı. Hiçbir 
haline ıaımıyorlardı. 

Ray, ancak earesiz kalıncı. o 
çok kıymet verdiği eşyalardııtı 
ayrılmığa karar verecekti. :su· 
nu bir tiirlü yapmak istemiyor· 
du. Fakat saati utmak art~ 
bir zaruret oldu. 

Anatole'un dükkAnına gider· 
ken, kendi ayak sesleri kalbiıt· 
de acı akisler yapıyordu. A,'11· 
cunda Cene\Tede alınan kOçü· 
ciik g{lmüş saat olduğu bald• 
oraya dolru yürüdü. 

Walter. saati satın aldığı ıt111 
kendi eliyle onu Ray'ın bileli• 
ne takmıştı. Bu, hemen herrıeıı 
ilk mühim hediyesi sayılabilir· 
di. Bu yıizden kavga bile etmit· 
Jerdi. Ray, bu saate bunun içi.il 
çok klymet veriyordu. Saatin i· 
çinde sanki Walter'in sesi ılı• 
lenmiş gibiydi. 

Altın kol düğmeleri, deri cllS 
dan ve pabuçlar. kıymetli t,t.'1• 
gilislne ait paha bicilmeı hltı· 
ralardı. Bunları satmak Jt•Y'' 
n• hdar ağır geliyordu!. tnsallt 

(De\11mı var) 
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En çok hücuma 
Uğrayan 

1 Güney Afrikalı 1 ~4~~ Fotoğrafla Haberler 
1
, Büyük bir ~~!" ~~,~~7=·~t;::::f:@ ~~ı~:~~=r~=~:::=:i~:~=~=~~~nmw.,ı~=T~Y:fJ.~W:&1M~Ml~?!~~ :m, .... "'·"'· ...... ,.,.., ......... ," ........ , ......... ,, . .,,., .......... ~~..,., ... " ~~ ~ 

Yugoslav zc~~!~,n. (~J~~ Afdh), 26 .. -·-< 

Son·. Habeı·leı· 
. .. ' ,, ... ~ ' 

Bulgar uçakları , 

toprakları 
(AP) - Guney Afrıkıda bir· • • • d çok pJAtin \'e elmas madenleri 

uzerın e uctu keşfederek bunları işleten la· 
~ nınmış jeolog Hans l\lerensky 82 

Devlet adamı 
Yazan: E. T. 

Şu •ırada en çok hücuma mı· 
tra ruz kalan de\lct adımı 
lııa lliız Dııltleri Hakanı Schu· 
h Ildır. Fransız partllf'rinln ('O· 

h.Q Dl$f6lrıi Rakanına şiddetli 
tııac~nılarda bulunuyor, Srhu· 

* Tahranda Tudı-hcllule 
Harp Okulu talr.br.lr.rl •· 
rasındı f1rpıımalar ol· 
du. * Bulgar uçalılan ı·ugo lav 
hudut bölgesini lhlil et· 
tllrr. 

Bulgar askerlerinin de Yugoslav topraklarına 
1 doğru ateş açtık/an bildirildi. Hôdise ciddi bir 

hareket olarak kabul ediliyor 
,,,,~folttf ,.,,,, 

* Genual Yan 1-·ıcet'ln :Ko· 
rede 11rkbİ11d ordu ko· 
mutanlığınılan ıyrılarağı 
bildiriliyor. 

11 n ın Hllrr.sinılrn 111.akla5tı· '---------·--• 
de nıasını isti3 or. Şimılilik lı ıı· y k d 
tlrce lrnkiıl \'e hürumılan ibaret- eme yeme en 

Ilelgraıl, 26 - Brlgrad radyosunun \erdiği haberlere göre 
Bul.ı:ıırlar bugün Yugo la\" hududuna üç muhtelıf tecavüzde bu
lunmuşlardır. Yuııo•lav radyo u Bulgar ucaklarının Yuı:o!la\• 
toprakları üzerinde buı;ün Uç defa uı;tuklarını ve Bulgar a•ker
lrrınln de Yuı;o•lav tnrıraklarına doğru atr~ aı;tıklarını bildir
miştir. Alınıın hahnlcrcleıı nnlnşıldığına göre Bulı:arların bugün
kü harekrti on hırkıı; ay içinde vuku hulan en ciddi hudut hil· 

0 
.. lecliste dı5l5lr.rl hakkında 
:~~~e \'e rPy \fmtl' 11raııı ge. Yaşayan 
1 

, 1 l')ht" hulunanlann Sehıı· 

u~ 1 dUşürmete çalııacalıtan H' fi' k 
Pr•kkaktır. in 1 iZ 

· discsini teşkil etmcktedır. ilk hildisc saat 8 de cc~yan etmiş, 
2000 metrelik bir irtifada seyreden bir Bulsar uça~ı Yugoslııv 
topraklarına 9 mil kadar girerek Dimitrovgrac 6Cbri yakınlarına 
kadar sokulmuştur. 

d'n :sıı llıılşlerl Hakanına ne- 11 •• ,,,. .ll•na 

dill)·or kıa.dabr 'idddrtll hüknıllmlarl Mel't'.ara. 26 - Hındistanın 
d , ~ aıın an çe me~ k h .. _ b k h • 

' tn bu kad lctd ti l!rt ni· S~ntı opa ıe nn~ ır a vecı: 
or' Buııu abr bi ' e d e ı1 nın km olan Khanı Lakı;hmı 
h n ıır. e , ıeçen e e k · d d l d k 'iti.timi 'hl s h • veme yemedıtın en o ayı o 

~lr •hruna ~I ~:ğl •t c uf~ın ;~ torları allk~d~r eden bir me\-ZU 

Dundan bir buçuk saat sonra huduttaki Bulgar a~kcrleri bir 
Yugo lav tara~ı.ut kulUbcsinc ateş acmışlardır. Bu esnada 6 • 7 
Bulgar uça~ı da hudut ~~hri Pirot üzrrinde uçu~lar yapmıştır. Ay
nı Yugoı;lav bölı:f'si üzerinde bir müddet sonra da Bul;ar MIG-15 
tepkıli uc:ıi\1 do}aşmal'il başlamı$ \'e bu uçak Yugoslav toprakla
rına 1:5 mll kadar nüfuz dmlştir. 

ası, Alman~ r ·ı n~tl arat ar ası halıne gclmı&tır. 
ı d . ,ıı 1 r. ma "11 • 17 yasında olan Khana Laksh 
aıı:; ·~~n mü na ebrtlP.r. kurul· ı mi altı aydan beri aRzına hır lok 

Yugo lavyada bir hafta sonra toplanacak Yugoslav Komünist 
Parfül kongresinden ewel Bulgarların böyle bir gösteride bu
lqnmaları çolt mflnldar addedılmektedir. 

u emesfıllr. KomlinlstlP.r ma ~emek dahi koymamııtır ve ( 'd 
~~lkatı~~n l tr.mi~·orlar. Sı,ı haltl sulu fCy!er dahi içmemek- ezair e, 

'1 t.e~kıl rdrn De Gaulle ü tedir Böyle olmakla beraber kı-lk geJınce nnlar ılı Jlıtlılrrl zın s
0

ıhhati miıkcmmı-ldlr ve iki Ç ı 
~~~~n llll'yhinıle bulunmak- bucuk kilo da almıştır. arp 1 şma ar 

Orl unistlrrdf'n grrl kaim•· Bundan Uç sene ev\ el Lak&h· 
.\ll!ı:~, Komünistler Fransa ile mi yemeğe karşı bir tiksinme his QldU 
e b .a ırasında anlaşmanın ~etmiı \e o andan ftıbaren ağ-

lr AHupı nrılu u kurulma· zına hıç bir ıey koyamaı. olmuş. .lll44olu '-'" .. 

i~~e ~Ih \e ııükünu kunetlen. tur. Genç kızın aile i, kendisine Phılippe\'llle 26 - DUn iığle· 
G Aı itin, aleyhlndr.dlrlr.r. ) emek yedlrebılmek içın elden den sonra Ceı.air Halkçı Par· 

"nı •ulle'culı-rP. gelince bunlar gelen her ıeyl yapmış fakat mu tisi men uplariyle polis ve jan
d Pı birll~i \e hlr A'rupıı vaffak olamamıstır. Kızın doktor darma kuv\·etıerl arasında mu
iüı~su kurulma ı ihı Franııanın ı ıara anlattıklarına gore, bir lok- hım hAdi§eler cereyan etmiş \'e 
ıtı;:ranlık haklannın bir kt5· ma ~emek Hya bir yudum su nümayisçilerdcn biri ölmüş, bir 

ti fedıkirlıktı bulunmHI kendlsıne çok acı ~l'lmrktedlr. ço~u da yaralanmıştır. 
~tıı ııı-lereğini. bunun ula k•·ı A~nı haberde kaydcdıldiğıne gö Polis ve jandarma kuvvetle· 
orı edilemlyr.celinl ileri ıfiril. re, yemek yemediğinden dolayı rinden de yaralananlar olmuş· 

•r. kah\•ccinin kıu drl'ihacet de el- tur. 
~'1'11pa lfüliğl, AH-upanın memektedir. Nilmayisçiler Cezair Halkçı 
h itinde ya~ammsı için, hiç Güney Afrikada Partisi liderlerinin serbest hıra· 

Pheslz hukuki bakımd1n bazı kılmasını talep etmekte idiler. 
d.akhlıklarılı bulunmıiı icap kuraklık ---o-
tlrecelıtlr. Fakat, 1..tirak !!den 

6 
tün d"' ll'!tll're ıımll olaca.tına 
re bunu feci bir h6ıllııe H)"· 

l!ıak lbımdır. ile Gaulle'cilJe. 
il bu hb ''" diı•ünr.edf!n 7.lndl'! 

nvının lıı ıt \ f! eırtlar al· 
a bil~ olu, hlr ordtı\'a malik 

tnuından endlce •ttlklerl ın· 

Johannesburg, 26 (A.A.} 
Amn bafındanberi ılk drfı ola· 
rak Güney Afrika en büyük ''e 

Fotograf müsabakasında 

lcaıananlar 
vahim bır kuraklıkla karşılaşmış Ankara, 28 (A.A.) - Basın 
bulunmaktadır. Yayın ve Turizm Genel :Müdür-

Birçok bolgclerdc buğdıy ve IUğiJnün himayesinde, Tulng o. 
mı ır mahsulleri Uımamıyle ha. tomobll Kurumu ile Türk Foto. 
rap olduğundan halkın i@şesi teh ıtraf Ajansının tertip ettiği foto· 

Arjantinde 
Peron aleyhinde 
Cereyan çoğahyor 
Nevyork 26 - Arjantinde Pe· 

ron aleyhtarı bir cereyanın ya. 
yılmakta oldujiuna dE!.__!apor-
lar gelmektedir. Buenos Alres 
haberlerine bakılacak olursa bu 
cereyan ordu ve polis içinde de 
taraftar toplamıştır. 

General T'eron'a karısı bu ce· 
reyanın yakında patlak verebl· 
Jecdinden de bahserlilmektedir. 

Runılan eHel de böyle bir 
cereyan patlak \'ermiş, fakat Ge 
neral Peron tarafından bastırıl· 
mıştı. '\. 

Bir dilsiz, ıahit olarak 

dinlendi 

yaşında olduğu halde Trans\·aal
de Pıetcrburg ııehrinde ölmüf
tilr. 

Dr. 11. Mcrırn~k) diınyanın sa 
yısı zenginlerinden birıdır. 

l\I crensky'nın \ası) etnamesı 
noter huzurunda aı;ıldığı zaman 
bu adamın Güney Afrıka ve Al· 
manyadaki ha) ır cemiyeUerıne 
100.000 ingilıı. lirası bıraktığı 
anlaşılmıştır. 

Dr . .Merensky, ayrıca maden 
işçılcrine 50.000, akrahalarına 
15.000 ve dostları ile arkada~la· 
nna 120.000 inglliı. lira ı bırak
makla olduğunu \'asıyetnamesin. 
de bildirmi~tir. 

.Ayrıca Caııctown'da \ ücuda 
ı:ctirilccck bir )lerensky Tarım 
En titüsunde Gilney Afrıkanın 
kalkınması için elemanlar yeti&· 
tirılccek \'e bu sahada en iyi 
randıman veren ilim adamları· 
na Mcrensky mukAfatı altında 
her yıl oldukça mühım ıkramı. 
) eler dağıtılacaktır. 

Dr. lılcrensky, Güney Afrika. 
da uı.un zaman çalııımıı bir Al· 
man misyonerınln oğlu idi. 

Hindistanda sellerden 

30 bin kiti açıkta kaldı 

Shillong, 26 (Nafen) - Hin
distanın Kur.ey Doğusunda As. 
sam eyaletinde sel !elAketinden 
dolayı 30.000 kişi eV!iz barksız 
kalmış ve 320.000 ddnümlük a
razi sular altında kalm15tır. Bu. 
nun, 18 senedenberi vukuı ge
len en. bUyük ael fellketl oldu
ğu kaydedılmektedir, 

Dört bUyil knchir taşmıs ve 
yataklarından çıkmıştır. Bu yüz. 
den pirinç mahstılU tamamıyle 
mııhvolmustur. Yollar kaybol. 
muş, mUnakallt durmuştur. 

Makarios New - York 

yolunda 

Atina, 26 <A.A.) - Kıbrıs Baş 
piskoposu .Makarios, buıün uçak 
la Nevyorka hareket etmiştir. 

Baıpiskopos Makarios, Birleş
miş Mılletler Genel Kurul top. 
lantısınt\a Kıbrısın Yunanbtın 
ile birleşmesi fikrini müdafaa e
decektir. 

Hindistan hava kuvvet-
tln'Or. Bir kı~ım mrrlırl par
•ri, Herrtot gibi durmuı otur· 
llG bir de\let adımı bile bu 
iltılAadıdır, bu ) ilıdf'n Srhu· 

dit altına iİrmi~ bulunmaktadır. graf müsabakası neticelenmi~. bu Hayfa, 26 CA.P.) - İsrail ad· 
Bırkaç a)danberi bu bölııete. ı:Un ıaat 15 de Türkiye Ttırinı: li tarihinde ilk defa olarak bu. ferine ait bir U5ak düıtü 

re )ağmur yaamımıştır. Binler- '~ Otomohll Kurumu Baıkanı gün burada yapılan bir muhake- Bombay, 28 CA.A.) _ Buzün 

n'nı ~lddetle ıle>hlnde bulu. 
U)'or. 

l!111Unkü \'lıhrte bakarak 
tı!Uada bir müfrit milliyetçi· 

ttre ·ını uyındırılmık bhı· 

ldlğl ınlıeılmıktaıltr. Röyle 
rcreyın bilhassa Almanyayı 

1'11 düımanlık ıi> aaetl takibi 
''Mıııadı sulh \'1'! ~iıkQnun te1ı. 
l ıfiı;leıtlrlr. Fransıı partllerl· 

il to!unluğu acaba bunu anlı· 
tak, dar ıorüıten kurtulacak 
ldır? 

ce hı) \•an ölmektedır. De\'lm e- Reşit Saffet Ata binenin riya~e. mede dlblz ve ıığır bir llhıı burada bildirUdiğıne ıore, Assa . 
den kuraklıaı onlı-mek Ur.ere au tinde toplanın jüri neticede Ce· şahit olarak dinlenilmiştir, mın uzakla.rında Dıbruıarh du 
trenleri sen·i lerı ihdas dilıiıiş. mil Erknlın •Tahtacılıır• fotogrıı Hayfı Dılı;lz ve Sağırlar Birli rında Hindıstan ba\'a kuvvetleri· 
tir. fınıı iklndliği, SilkrU Sa\'a$ın ne mensup bir uçağın Yere dil· 

29 Ekim ;ünll yağmur du;ıJa. •Eğridir• fotoğrafına üçüncil!U. j!I ba~kanı bu ıahlrlin baretle serek parçalanmım n~tlccslnde 
rına çıkılacaktır. ğü vermiştir. nnlattıklannı mahkeme heyetine yedi kiei ölmü~ üçü de yaralan. 

Florida sahillerinde Birincilik mUkUatı olan bin tercüme etmiştir. l mı~tır. 
lira, bundan sonraki müsabakada - - --

ıiddetli fırtına hlrfncl gelene ilAveten \•erilecek 
Miamı (Flarida), 26 (A.A.) _ lir. 

Florıda aahillerinde ııddetll" bir 
fırtına hiıküm r;tirmektedir. 

Bahama adalarının merkezi 
Na sau şehrinin dün gece fırtı
na yuziınden epryce hasara uğra 
dıtı nnılmaktadır. 

Tokyo'da tiddetli bir 

:ıelıele oldu 

Tokyo, 26 (A.A.) - Bugiln 
Tokyoda oldukça şiddetli bir dep 
rem kaydedılmiıtir. 

1 Bursa ve İzmir ilavelerimizin 
ikinci tab'ı hazırlandı 

SÜTUNLAR ~~~SJ~O~@~ 
Nü&hılt tüknmlı tılan yurt tlh·el,rlmir.1 )eniden 

bulınnağa bıilAdıtımıı.t hıher \'ermlıtlk. 1 numaralı 
Bursa ,.e 2 numaralı İunir llhelerimlıln iktnd tabı 
haıırlınmıştır. Kollekılyonlannıtı bu iki llhe rkalk 
olan okuyurulaı ımız bunlın matbaamııdan tedarik ede
bllirlrr. narlçten ht'r lllve l('ln nn be, kuruı üzerinden 
posta pulu ınnıtrrrnl<'rln ıitr<'ıine llhf'lt'r yollanır. 

Me\Cuıtu kalmayan dlter llhelerimiıin lklnrl tabı tı
mamlıındıkça, okuyuculanmııı haberdar etmekte deum 
ederl'ğlı. 

C:OMHOıtlY!T 
=--tuş · - -
13.\J\ışı 

l<\ 
çllld•dir N'ıdl fngllterenln I· 
de e bulunduğu güçlükler· 
ı11;11~ıhsederek yılda 100 lıln 
d•ııı z liran Iradı olan bir a· 
tali ın eline \ergller çıktık· 
dır 1:nra ıncak il bin lira ka· 
>"ot !r ıe · kaldıtını ıöylll, 
ltdİ IUkıiın kalktıtındın bah· 

,{0 r, sonra diyor ki: 
\ıııt rıgılterı-n IJt en bü} ü k sı· 
du~aı • birçok yerlerde ol· 
ııad Rlbi • dolar ızlıktan •ya. 
ıaıa1~ Aıncrikaya faıla mal 
A~e amnkt;ın, daha doğrusu 
lntiılrlkanın yeler .derecede 
kıy,~z nıaıı almnmasındıın zi· 
ıırna ediyorlar. l'ı-ntagon'un 
•:t rladığı ınllll savunmaya 
lah ll!abrmc ile durumun ıs· 
lar C:1 lenııyert'ğini söyllıyor· 
tUk d irlcJık De\'lctlcr güm· 
bıı 11:varıarını indirmrdikce 
i ~ece~ntının btıylccc sürüp 
b.r ına 1 hemen dıı umumi 

lııg 
1 
nç halındedir. 

htanhulu Kalkındırma Dernetlne ithaf: 

'""' ~-.......... 

1 r_ır pır eder uçamaı:, çukura düıtü tıkamaz: .. L lllN1 ti4/U// 

uyudular. Sabahleyin baktı· 
tar kı vapur hlll rıhtımda: 
Sebebıni sordular: 

- Yuk \'ar da ondan! ce· 
rabını aldılar. 

16klrl etliğlmlıl ııöyliiyor. 15. 
kin polltlkıımmn otcdenhP.ri 
yt1lun11 bulımadığını llh e e· 
dbor uı diyor ki: 

Bojazisinin Biricik incisi 

Bebek Yalı 

Gazinosu 
Her ak§am SES Ye SAZ 
&anatkAi'larının i~tlrflklyle 
munzam Fasıl Heyeti. 
Mcmlckctımlz.ln biricik 
Halk Türklllcrl okuyucu
ları 

ŞEN KARDEŞLER 

Her aksam sahnemiıcle 
Bol:adcinin denir. dalg~Ja. 
rı ü~tünde iyi bir saz, ne
fis yemekler, taze balık, 
nezih hava ieinde tYi bir 
gece geçireceksiniz. 

-· 

Dün uat 16 da Fll)·olmıundan Atatürk bulvarına inmekte olan Abdullah Tekteıllı ldar11lndekl 
5911 pllkalı takıl l'lrıjda deullmtıtır. Muhtelif yerlerinden yaralanan ıofor Abdullah CerraJı• 

paıı haatanealne kaldırılarak tahkikata baılanmııtır. 

~· .... • 
Ankarada dün dolmuı yapan tkl ıoför arasında kavıa olmuıtur. Yukarulald resimde, ka.vıanıı 

ılddetll bir zamanındı ayırmayı calııınların mUdaba!esl ıörülüyor 

Eski bir Fransız gazeteci- 1 Suriyede caıuıluk ı ' Polonya'da genel 

ıi öldü ıusundan mahkOm seçimler yapılıyor 

( 

Chaumont Cl'rınsa), 25 (A. olanlar Vırıou, 25 (A.P.) - Bugi.in 
A.) - Fransanın en eski gaıe- Polon~ada ıenel seçimler yapıl-
tecilerinden biri olan Eugene Du Şam, 25 <T.H.A.) - Suriye maktadır. Halk erken saatlerden 

89 d ıd h 1 
A~lcert Mahkemesi, birkaç ı\ln 

pas yaıın a o utu ı de bu· ıtlbaren uçlm undıklarınuı ba-
gtin ölmüştür. denberi casusluk suçu ile muhı-

kemt edilmekte olan 13 kisi hak Eına gitmeye \"e oylarını kullan· 
Dup15, 1895 de ııı!teclliğe kında bu..ı•n karar vermi•tir. b 1 t 

ba~lamış, gecen sene mule"ln ... v mıya ae amıı ır. 
~ Bu karara ıöre, unıklardın 8 ~ 

den ayrılmıştı. Yarın da kendi· kişi idamı, iki kiei 20 fer yıl Bu seçimlerin net!ce!i anca... 
sine merasimle Lejyon d'Honeur ıtır hapse. a ıcı 51 de 5 er yıl hap üç dört gUn sonra iUn edile-
ni~anı verilecekti. ae mıhkOm olmu~lardır. cektir. 

Türk Filmcilifiinin en muazzam eseri 

YAVUZ SULTAN SELiM 
ve YENİÇERİ BASAN 

Bu ak&amdan itibaren 

ATLAS ve İPE K Sinemalarında 
ANKARADA: BOYOK ve NUR 

Yann matinelerden itibaren 
lstanbul Kadıköy lı:mir Bursa 

ÇEMBERLITAŞ - MiLLi OPERA • YURD ELHAMRA - YENi TAYYARE 
ADANA: ALSARAY - ASRİ - ÜNAL - YILDIZ - ISTK ve yıtlık ÜNAL 

Çariamba matınelerden itibaren: Par fembe matinelerden itibaren: 

ÜSKODAR - SUNAR - HALE 

20 •••••• Cumhuriyet Ba~'l'ımı ıerdıne 

Pangaltı 

Sinemada birden 

I N C 1 

- -------
--Her sene olduğu gibi bu yıl da CUMHURiYET BAYRAMI ŞEREFiNE 

MELEK sineması en güzel ve en muhte~em Süperfilmlni sunar ı 
Bu senede R E N K L t ve HARiKULADE BİR ŞAR'E~tR: 

SİYAH PEÇELİ KADIN 
Dlinya Filmcilik tarihinin meehur DON .nrAN'ı Rl'DOLF VALENTİNO'nun 

HAYATI - MACERALARI"" EN' BÜYÜK AŞKI. Baelıca yaratıcıları: 

ELEANOR PARKER - ANTHONY DEXTER 
Bu te\'klne, fhtlıımlı sahnelerine. nefis musiki ve dans sahnelerine doyulmayacak bir 

ıtııellik demetidir. 11••• Cumhuriyet Ba)Tımı münaaebe tiyle progr1m Hh akşamı b15lıyacaktır. trılt ~tere ha\'acılık endtis· 
l?ı.ellliş ak~tnından eşi ~orul· 
Gerek bır gayrrt ı;arfcdiyor. 
landa ~ıkerl gerek sivil a· 
hkıer flnıdıden büyük yeni· 
~~aıcıa:ldıı cdilmiştır. tngitı:ı: 

- Amma bu yolcu yapuru" 
Bu sunlın tabll cerabı yok. 

\'apur ,ündUz birde kalktı. 
zongulda:a gıdccek yerde 'a· 
pur Erı-ğl!ye dolnıldu, Hiç 
bir tertip alınmamış oldu:u 
icin ~ olcular yal~ıı.. iki taksi 
bulunan rıhtım üstünde kala 
kaldılar. Parasını feda eden 
biri taksinin bir tanesini ka· 
pıp gıtti. Geride kalanlar ki· 
me ha~·ır dua edece.klerinde 
:aftılar. 

·Büyük Atatürk Arıkara ci 
n: ırdn modern bir köv kur. 
ma ~ istedi, fakat bil;:islzli i 
miz. idare cihazımızın ı!ıınal!, 
bu l~lı-rdc programa •ahip ol· 
mamaklığımıı. ve blllı:t••d rıı·o. 
pagandayı yapamamaklığımu: 
b•J kö~·den dü,ünülctı fa) da· 
lan temin edemedi. 

HOS MEMO - Neıter Memo'nun suratını pars alamak üzere;di ı ı 

"tılit ~ cok be~enilmekte ve 
tl\rıııe irırıaları enteresan &I· 
•tır ın~ almaktadırlar. Fakat 
Eanet ~-ra~ıarı gt>rektlrcn bu 
lızun ~A "rımıı olabilmek için 
ıı, l'Uru~~ıı plAnların başarı 
l?ı.~lctedı lıncslni gerektir· 
bl)ıı,., r .• 

,..yA 

~ üıı . 
·~on' Yazıyor: 

~r &ec;ı'11dağa ıidecek va· 
ır Yolc 2 de kalkacaktı. Bu 

•lıı:ıtar ~ "•Puru idi. Bilet 
aınaratarına yerle~ip 

Bu iç turizm!• 

YENi ISTANBUL 

ACI BtR 
HAKİKAT 

Habip Edip Torehan aaır· 
lardanberi hülya fc.Inde )'1 ı· 
dığ.ımudan hıldkatlert acı te· 

Biz ~imdi yaşadığırım: de· 
ntokrui devrinde artık i~k!ın 
işini ön plAna almak ve bunu 
) alnız kenrli bilgimize bırak· 
mıyarak dünyanın 'ıı~ka kö· 
şelerinde yapılanları ~lirml'.k 
'e yapanları çağırarak i~i on· 
lara bırakmak meebu.-iyctin· 
deyl:ı:. Bunu ~·apmadığım•ı. 
takdırde yalnıı. gôçmen l~ıni 
ddıl, kendimizi de göçmc:ıle· 
rlnkl gibi bir ihtiyaç içinden 
uyıramamaklığımı:ı: artık acı 
bir hakikat halini almııtır.• 

~ 
- ~ \"'-=' ..... "' •• e--••ollt'-··...., e- .. ,, .. , ..,.., ._. • "'-'•• ...... 
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- ECes harabeleri civannda Hazreti ~l eryem'ln evi 

Ege Bölgesin e 
bafıma gelenler 

zaman memleketleri 
yazacağım şeylerin müsbet 

olabilirler 

Türkler, lrlanda'ya döndüğüm 
hakkında söyliyeceğim ve 

olacağından emın 

Bursa;a, aqam güneş batar· 
ken vardım ve ertesi sabah 

~afakta beraber yeniden yola 
koyuldum. Yoldan gelip geçen 
vasıtaların J;.oıitrol edildiği nok 
tada duran bir polis. maksa-
dımı öğrenince oturmamı söy· 
ledi. Fazla beklememe mahal 
kalmadan Balıke~ir·e giden bir 
otobüs önümüzde durdu. Benim 
le alikalanan memur, şoförle 
birşeyler konustu ve aı sonra 
kendimi olobüiün içinde bul- ~~f;5~~~~~ 
dum. Balıkesir'den f'onra iki 11.:~~'"'''""~·lel>,t'-r 
kamyonet Ye bir hu!U5i otomo
bil '3Ye•inde, o gece geç vakit 
İzmir'e ulaştım. Geceyi tren 
iıta~yonunun bekleme salonun· ,..,., "'" 
da geçirmeye karar verdim. O 
kadar yorgundum ki, orada bir 
sıranın üzerinde birkaç saat de 
rin bir Ul·kuya dalmışım. 

TARİBİ EFES 
BAJIABELERİJ'iDE 

E rte•i sabah erkenden Selçuk 
kazasına ula~tım. incir a

ıtaçlan ve pamuk tarlaları ile 
kaplı olan arazinin güzelliğin! 
çok takdir ettim. Selçuk'ta yük 
lıl develerden müteşekkil bir 
kafile bilhassa alakamı çekti. 
Bu !On derece mağrur ha~:van
lann halini seyretmeyi eskiden 
beri pek •everim. Şehirde hiç 
bir faaliyet (örülmüyordu. So
kaklarda biraz dolaıtıktan son
ra civarın manzarasını iyice 
ıörebilmek için kalenin bulun
dufu tepeye tırmandım. Ora· 
dan Sl John (Aziz Jan) kili
.eesinin muhte~em harebelerint 
ziyaret ettim. 

Selçuk'ta Sen Jan Kilisesinin harabelerinden eakl Selçuk 
Kalesinin göriinüıii. 

E!es'de en fazla görmek i~tc. 
diğim yer Hazreti Meryem'in 
evi idi. Oraya varmak itin u· 
:ıun bir yürüyüs yapmam icap 
etti. Evin bulundu~u tepenin 
ıüzelli~ine ,.e •ükunetine hay
ran oldum. Di~er bazı me~bur 
dint ziyaret ~.-erleri ,eibl bura
nın •ticari-. bir turizm merkezi 
haline gelmemiş oluşu da ayrı
ca hoşuma ;itti. Ailah vere de 
burası bu ~sude havayı her za
man muhatara etse. Ben ora
daki ha.it tapınağın karşısında 
dua ederken, birkaç MUslüman 
amele az: ilerde namaz kılıyor
lardı. Baıka baıka dinlere ,;,en 
•up bulunduğumuz halde, ora
da Allahın karıl5ında hep bir
likte dua edisimiı.i her zaman. 
hatırlayacağım. 

Sonra tekrar ovaya inerek. 
Roma. harabelerini gezmeye ko 
yuldum. Harabeler! son derece 
,Uzel ve enteresan buldum; bU 
yük tiyatronun bugün dahi a· 
~·akta duran sahne ve kulis kıs· 
mı bilha~sa alika cekici idi. 

İZMlRE 
DÖNCŞ 

İz:m.ire, limanı bir turist e:cmi-
sly!e zlyaret etmekte olan iki 

İnıi!izin otomobilinde döndüm. 
Selçuk ve Efe•'i hatırlamak be 
nim icin daima büyük bir zevk 
kaynağı teıkil edecektir. O böl· 
gede her cihetten mükemmel 
bir ı:Un geçirdim Gördükleri
min hiç biri beni haya) kırık
lılına uğratmadı. Bergama'yı 
ziynet etmeyi de çok arıu edi· 
~·ordum. Fakat orasını başka 
bir ıoeyahate bırakmanın daha 
doğru olacaAına kara r verdim .. 
Yenim Efe;'te ofdugum gün 

.. lrlanda'daki üniversittmde ders 
1 lcr başlamıştı Artık biran ev-

\"el memleketime dônmem gere 
kiyonlu. 

İzmir'de ancak birkac saat 
dolaıabildim. Mütemadi bir fa 
aliyetle kaynaı·an çarşı, bilbas 
a hoşuma gitti. 

Atatürk Lisesine giderek, o 
~ece bana yatacak bir yer gös
trrmclerini istemeye karar ver 
dim. Beni gayrt iyi kar~ıladı
Jar, fakat bıı talebim bir takım 
müıküller doğurdu. llleğer mek 
teptc ancak bir ki$i bana bir
kaç saat ic;in bir yatak tahsis 
edilmesini temin edebilirmis. o 
zat da ı:ece saat 11 den cv\·el 
dönmeyecekmiş-. Fakat ortada 
kalmanıı önlemek için, otelle. 
rin birinde bir yatak bulacak· 
larını söylediler. Bu usulün hiç 
de pratik olmadığını düıilnmek 
le beraber teklifi kabul et 
tim c•>. Bana iyHik etmek i!
teyen öğretmenlerin bu husus· 
ta hiç kabahati yok ama. ~·· 
yrt rahatsız: bir gece gcı:irdi~i
nli de burada itir::.f edeyim. 
Geceleyin bir tahtakurusu ordu 
sunun müthiş taarruzuna m:ı· 
ruz kaldım. Otelciye !'iaat 4 de 
uyandırılmak ı.tcdiğiml •öyle
diğim halde, oabahın saat üç 
buçuğunda kalkınış, giyinmi; 

Ye yola çıkmaya hazırlanmıştım. 
izmir'deki ikinci gecemde de 
:ıtasyonda uyumadı~ıma .sonra 

dan pişman oldum. Hem daha 
rahat ederdim. hem d& başka
larını boş yere sıkıntıya sok
m:ız.dım. 

B.\ LlKESIDE 
DoGRU 

E rtesi sabah (!Oto • stop. gay. 
retlerim hiç de iyi netice 

\"ermedi: üstelik o gün, seya· 
hatte çok iıJime yarayan. ordu· 
da kullanılan cinsten .su geçir
mez bir rer musamba.sını kay· 
bellim. Bir müddet sonra tali 
hlm değişti. Camlarında D. P 
yazılı levhalar bulunan. Ame· 
rikan marka bir otomobilin sa 
hıpleri bt?ni yanlarına aldılar. 
Sonradan öRrendi~ime göre. 

Bay lnönü'nün geçmesi b<>kle
nen yollardan ilerliyornıu:ıuı. 
İtinde bulundui!um otomobUde 
ki iki zat diğer partinin ateaıı 
halan idiler. Yol kenarlarına 
birikmiş olan köylülerı bağıra 
bağıra bir aeyler söy!Qyorlardı. 
BilAhare beni, Balıkeılnlek! ke 
sif kalabalığın ortJsında bu•ak
tılar. 

ERTESİ GCN Blı1lSAYA 
VARIYORUM 

N iyetim o e:cce Bursı'ya var-
maktı, fakat ilmi O\•lerln• 

davet etmek nezaketlnt gö!te
ren bir İngiliz ailesinin tekli· 
!ini kabul ederek geceyi Susur
lukta geçirdim. 
Bandırma civarl!]dan Bursa' 

ya kadar. ertesi gün, bir dol
muşla gittim. Güzel Bıırsa'da 
5 saat kaldım. Camilerin (()
~nu ziyaret ettim ve çotc be
ğendim. Nazik, Müze Müdürü
nün gösterdiği al:ika sayesind• 
bu ziyaret benim iı:in gayet 
Hoş ve öğretici oıau. Şehirdeki 
evlerin mimar.isi de çok hosu· 
ma gitti. 
Güneş batarken, kuzty istika 

ınrtinde ilerleyerek talihim] 
donemek maksadiyle ana yola 
çıktım. Bir taksi şoförü benim. 
le ilgilendi. Söylediklerinden 
yarım yamolak anladıi!ıma RÖ
re. bir saate kadar bana bir 
vasıta bulmayı taahhllt ediyor
du. Bir kah\'ede beklerken, bir 
kaç hoş sohbet adamla ahbap· 
Jık ettik ve arka arkaya bir ıO 
rü çay içtik. Şoförün söylediği 
saatte bir otobüs önümde duru 
\'enli , •• beni Yalova•ya kadar 
param gotürdü. 

niKA YEMİN 
SONU 

t stanbula giden son vapuru ka 
cırmı$tım, Grceyj Yalovatda 

geçirdikten sonra. sabahleyin 
ilk vapura bindim. Talebelere 
gösterdikleri kolaylıktan dola 
yı, bu vapurları isleten !da 
reye çok mUteşekkirim. Ya· 

(Devamı Sa. 5. SU 8 de) 

l•aMAleıııla•4 
Roma'mn Acık Hava .. 

Tiyatrosunda: << Carmen >> 
Yaza n : Saade t lkesus · Alp 

B ütün ,un bir cehennem ııcak
Iıtı içinde kıvranmış olan R<> 

mı, gecenin serinliğinde dinlen 
meye hazırlanırken bit de muaz 
zam bir .seU andıran .seyirci ka
labalığına katılarak Karakalla a
çıkhava tiyatrosuna doğru yürü· 
meye başladık. Hemen hepsi de 
opera aanatkirlarmdan müteşek
kil olan ıruııumw: bu akşamki 
temsili büyük bir merakla bek
liyordu. İçimizden birkaçı •Car
me11> in Türldyedekl temsilin
de rol almııtı. Alakamızın fazla 
olusunun başlıca ıebepler!nden 
biri de buydu. 

Bir :ece önce kısmen boş olan 
tiyatro. bu akşam tamamen dol-
mu5tu. Herkesin yüzünde a~ina i 
bir dostu aörmeye aelmiş in.an- ... 
lann rahatlığı okunuyordu. Ye· P ld 'Jassinari Carmen rolünde 
ni bir eser seyrederek onun hak· 
kında hüküm vermek zorunda men biı.de temsil edildiği za
kalan seyircilere has sinirlilik man o zamanki mütehassıs reji. 
ten eser yok. sörilmüz ?\-lordo koristleri yerden 
Operamızın değerli teknik ş•- yere yuvarlayarak seslerini soluk 

fi Alberto Milano'nun biıim i· tarını kesmis, bir çocuğunun toı 
çin ayırtmış olduğu yerlere yer- dan hastalanmasına sebep olmuş 
leştikten sonra etrafımızı sey- tu. Carmen'le Don Jose arasın· 
retmeye başladık. İnıibatı temin dakl cluot ve Carmenin katışı cid 
edecek olan po!lsler gala Unlfor- tien gilzeldi. 
malannı giymlılenli. Koka • ko lkinci perdedeki meyhane •ur 
la, dondurma ve proa:ram satan dı$ındaki harap bir kaçakçı ya
kızların hemen hepsi ,Uzeller a- tağı olmaktan ziyade muazzam 
rasından seçilmiı. Zaten İtalyan- bir kabareyi andırıyonlu. Çinge. 
larm, turistlerin kesesini hafif. ne ~arkı.sının üç mısraını da Car 
!etmek hususunda kullandıkları mene söylettirmek suretiyle ıa
bütün vasıtalar zarif ve kurnaz- ten gösterişsiz: olan ?ılercedes ve 
ca. Etrafımıı.da hemen bütün dil Fraquita rolleri büsbütün kısal
ler konuıuluyor. tılmıştı. Bu perdedeki bale çok 

Temill, ... ı dokuz buçukta güzel ve çok renkliydi. Carmeni 
batlıdı. Angcla Questa'nın ida· balesiz oynamak hemen imkin
reıindeki orkestra uvertUıil ku· uz bir şey. Hele son perdede 
,ursuz ve canlı çaldı. BirJnci per -Bizde tamamen çıkarılmı~ O· 
denin dekoru geniş sahnenin lan- ve hakiki İspanyol atmos
biltUn lmkln!arından faydalan•- ferini canlandıran büyük bale 
nlı: yapılmı• olmakla beraber ti· Carmenin muvaffakıyetinin baı-

• lıca Amillerlnden biri. pik bir İspanyol ıokağını can-
Jandırmakton ziyade ıeni~liğl ve Boğa güreşçisinin gelişini ha-

ber veren küçük koro ne kadar 
phsıyel!izliği bakımından Orta trmiz ,.c ritmik ise, E5camillo ro 
Avrupa ~hirlerindeki istıısyon !ündeki Rafaello de Talchi de o 
meydanlarını hatırlatıyordu. An kadar berbattı . ..-Cannenı> i bir
kara Operas1n1n yabancısı olma. çok Avrupa şehirlerinde, iy.i ve 
yan koro itfi Giuseppe Con;a'nı~ kötü bir cok Eseamillo' larla seY
hazırladığı !'oro ılk ·~~neı e çı~- rettim. kendim de kırk üç defa 
tr.lt anda!! ıti.baren mu~emmellı· ·muhtelif milletlere mensup Es· 
ğıni belh edı~ordu. Nobet bek· camillo'larla ( Carmen ... i oyna-

• l~yen. asker~erın koros~ndan ~on dım. fakat bu kadar klitüsünü 

1 
~· ~lıca~l.la nın sahne~ e c:ıkışı hiç bir yerde ~örmedim. Talebi' .. 
de tenuıhn en za)·ıf u~urların· nin sesi renk bakımından fena 

1 

dan ~iri meydana cıktı . . Anna ~e do~il. bir hayli sallanıyor, fakat 
onellı, ne "" ne. de oı un bakı· bunu da hoş görnıck kabil, yal· 
mından ?ıiıc!~ll~ yı o~,,ayacak nıı bütün p;ırtiyi yarım ton pes 
dur?mda. de,zıldı. ~u zayıf . .ea~t- ~öylemesi insanın kula~ını ttr· 
neyı takıp eden nobet değıştır- malıyor. Hele koca ~öbtğine 
me ve çocuk koro.su haklı alkış· bakmadan cilv('lj poılar takınma 
Iarla karşıla~dı. Sıga.~acı kızların ,. 1 cidden güllinç. Allahtan hu 
korosu da. cıd~n g~~el. d~man '3ahne pek uz.un süt'müyor. Beş 

1 k~~ar. hafıf, )>ugu gıbı teshır e- kaçakçının sö)•!cdiği nefis quin
dıcıydı. tet kulaklarıınııın pa. ını sildi. 

Nihayet dört götle beklediği- Cidden gü10l icra edilen bu par
m.iz Cannen !ahneye çıkh: Pia ca -bütün müzik anlayan mem
Ta.,inari. Tecrübeli ve şah•ıyct ieketlerde olduğu gibi- alkışlar 
sahibi bir kadın olduğu daha ilk la karşılandı. Carmon'le Jo<e •
adımlarında belli oluyordu. Tas- rasındaki duet ve Jose·nin gül 

sinari aslında sopran.o. olmakla aryası da uzun uıun alkı~landı. 
beraber, Carmen partısınin tam Corelli'nin sesi kadar vücut ya· 
bir alto rengine ihtiyaç ıösteren pılışının da güzel olması, ona 
birkaç yeri müstesna -fal arya. parlak bir istikbal vadediyor. 
sı ıibi- bütün partiyi gayet ııU· Üçüncü perde, bitmek tüken
zel teganni atti. Yalnız Altola- mek bilmeyen ve kötli söylenil
rın dahi kolayca söyledikleri ba. diği için can sıkan l\Iicaella ar· 
zı tiz notları bir oktav sesten yasından "ayri, gayet iyi oy
söylemesine hayret ettim. Hayli nandı. 
tombul ve yaşlı olmasına ralt· Dördüncü perde. Atilla Radi 
men oyunu canh ve aüzcldi. O- ce'nin hazırladığı bale He çok 
nun mükemmelliği ıa\"allt Mica- zengin ve renkli bir hal alrnJ$· 
ella'nın ıavallılığını büsbütün tı. Toreadorların geçit resmi, ka 
meydana çıkanyordu. Carmen'in labahk ve rengarenk giydirilmiş 
giri, ~arkısı olan Habaneradan figüranlar sayesinde pek muh· 
sonra tenor Franco Corelli ile teşem olmu~tu. Carmen, Esca
Micaella arasındaki duettc Co- millo ile iki atlı bir arabaya bin
relli'nin genç ve gilzel se~i her- mis olarak sahneye geldi. İkisi 
kesi teshir etti. llenUz çok genç arasındaki kısa duet baritonun 
bir aanatkiır olan Corelll temsil bütün eser boyunca temiz söy
boyunca gerek ses. ıcrek oyun lcdiği biricik parçaydı .. Bunu ta 
bakımından aynı basarıyı göster- kip eden Carmen - Josc dueti 
di. Yalnız: son. perdedeki duette "·e ölüm sahnc~i hazan biraz mU 
o da. bütün ltalyan muaannile- balağalı olmakla beraber sürük
,., gibi, kederini ifade etmek için leyiciydi. 
ıarip, sarsak adımlarla yürüme- İtalyan operasını ecnebilere 
ye başladı. takdim eden bu temsillerde rol 

Siıaracı kıılann ka\'ga sahne- alan sanatkirların daha titizlikle 
sindeki koro çok güzeldi. Reji· setilme<i herhalde daha isabetli 
eör Piccinato, koro sanatkirları bir is olurdu. Almanyanın sanat 
teganni ederken yalnız: figüran- merkezi !ılünih'e doğru yola ti· 
!arı dövUıtürmek •urttiyle çok karken İtalyan operasını istedi
yerinde olan akıllıca bir gelene. ğim kadar mükemmel bulamama 
te ,.dı.k kal mııtı Halbuki Car- nın üzlinlilsünü duydum. 

il Genel Meclisi toplan· 

tıları bugün sona eriyor 

il Genel Meclisi buıün yapa. 
cağı toplantı ile ekim devre•i 
ınilzakereltrini bitirecektir. 

Genel Mecli• ewelki celsele
rinde müstaceliyet kararı ile ma 
kama ve komisyonlara havale 
edilmii tutanakların müzakerele
rini bugün neticelendirecek ve 
icap ettiği takdirde celseyi gece 
24 e kadar uzatacaktır. 

Geçen cel!ede bir maddesi 
ııörilşü!Up de diğer maddeleri 
müzakere edilmeyen demir te· 
kerlekli arabaların t•lışma ••al
lerinl tahdld eden ve kaldırılına-
11 yolunda alikalı komisyon la· 
rafından hazırlanan tutanağın 
da ııöriiıülıne•i ilk olarak elO' a· 
lınacaktır. Diler taraftan ham. 
mal kAhyalarının ve k.,edarlann 
seçimle yapılması için hazırla
nan komis:;on raporu Meclisin 
önUmUı.deki de\Te toplantılarına 
bırakılacaktır. 

Denizcilik Bankası 

bugün açılıyor 

Deniz.ciJik Bankasının Banka. 
cılık kısmı bugün saat 10 da Ka 
raköydeki yeni binasında açıla
caktır. Banka bundan böyle her 
türlü banka muamelesi ile birlik 
te bilhassa acmi inşa ve satın 
ahnması hususunda şahıslara 
gerekli kredilerde bulunacaktır. 

Bir kız: uyku ilacı ile 

intihar etmek istedi 

Ayazpaşa lıker sokak 36 nu
marada oturan Emel Karadayı 

odındaki kadın, konuıtu:u Alvur 
dum ismindeki bir Amerikan bas 
çavuşunun başka kadınlarla dil· 
şUp kalkmasından müteessir ola. 
rak intihar etmek mak!adile fazla 
miktarda uyku il&cı içerek ze
hirlenmiştir. 

Emel Amerikan hastanesine 
kaldırılar•k tahkikata başlan
mıştır. 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY@ 
~~~~ -----

Garp cephesindeki 
reni vaziyet 

Mustafa Kemal Paşa yanın da bulunan Fevzi Poşcı 

Miralay İsmet Beye mütalaa ve kararlarım hokk1~ 
bir diyecekleri olup olmadığını sormuştu. Her iki '1 

tasvip ettiklerini bildirmişlerdi. 
- 235 

Garp cephesinin 
Yeni tertibatı 

Dilşmanııı Uşak • Gediz hattı-
na kadar ilerlemesi üzeri· 

ne Garp cephesinin tertibatın
da ban deAisiklikler yapmak 
lazım gelmişti. 

l - İnegöl t Yenlıehir • Bi
lecik .. Pazarcık rnıntakasında 
f\fira1ay Kizım (sayın General 
Kazım Özalp) Be)·in kumanda
sında bulunan Ertuğrul grupu 
(11 ve 61 inci piyade fırkaları 
ile birinci silvari livası) süvari 
Jivası hariç olmak üzere Eski
şehir - Seyitgazi mıntıkasına 
nakledilmiıti. 

2 - Yirmi dördüncü fırka, 
Adapazarı ve Geyve mıntaka\a. 
rının muhafazasını GOkbayrak 
taburu ile diğer milli müfreze
lere terkcttikten sonra bir ala· 
yun Pazarcıkta süvari livasına 
istinat olmak üzere tcrkedecek 
ve mütebaki kuvvetiyle İnönü • 
Bozöyükte toplanacaktı. 

3 - On ikinci kolordu 23 ün~ 
cü fırkası ile Dumlupınarda ve 
57 nci fırkası ile Denizlide ka· 
lacak. fakat mürettep fırkası i
le Afyonkarahisarda toplana
caktı. 57 nci fırkadan da bir a
layı Afyona celbedecekti. 

Garp cephesi Erklinı Harbiye 
Reisi Blnbaıı Saffet Bey 

Jışılacaktı. Muvaffak 01 

dığı !akdinle düşmanıII 
nadına karşı bliyük b ıfr 
toplamak üzere ku\'\'etlt 
!ikamete çekilecekti. . .l 

Bütün bu hareklıwıı;i 
bir muharebeye giri~ıl 
düşmanı oyalamak ye 
mak esas olacaktı. 

d Mustafa Kemal ve f<' 
Paşa l arla İsmet BeY 
Kararlanmızı tasvip 
Ediyorlardı 

uşak'ın ııyaından 50~ 

4 - Çerkez Ethem Bey kuv- ricl bir surette başlanması Mü
vei ,.yyaresi Gediz şimali şar- dafaai Milliye Vekaletinden is
ki!iiinde eski vaziyette kılacak- ... lenmişti. Bu fırkalardan bir kıs 
tı. mı yeniden kurulacaktı. l\tüte-

!is Reisi ve Jcra # 
Heyeti Azasmdan biJ'. k ıJ' 
kişehire gelerek vazıı" d 
istikbaldeki barekaU~ 
kındakl düşünce, tedb ~ 
rarlarımız hakkında btııl' 
lumat istemişlerdi. onıo 
he erkanı harbiyesıll İ 
k§t bürosuna götürert 
basında yukarıda ıuıetjıl 
şilnce ve kararlarını~ ~. 
tim. Erklnıharp ııcıs ;ı( 
(rahmetli Saffet .ı\1'~ 
Yüzbaşı Kemal (rab !) f 
ncral Erzincanlı Kelll1 

sözlerimi beraberce. ~:) 
not etmişlerdi. Mu•"'' 
Paşa, yanında bulunad 
faai Milliye Vekili fe (ı'; 
metli Mareşal Fevıl ·~ 
Paşa ile Erkanı Harbj ~ 
miye Vekili Miralay ı~ 
yın İsmet İnönü) ııt 
hususta bir diyecekleri, 
madığını sormuıtu. }!<' (." 
kil, miltalh ve karar!•~ 
\İP ettiklerini söl'~;, 
Bunun il.zerine Mus~~ 
Paşa, kararlarımıza 1 

ti~ini bildirmiı, teı' Jıl 

5 - Polatlıda dördüncü piya bakisinin diğer cephelerden a· 
de fırkasının, diğer bazı ma- hnma~ı mümkün görülmüştü. 
hallerde de süvari \"C piyade a
laylarının teşkiline başlanmıştı. 

6 - Adapaları, Geyve, Bile
cik. Kütahya, Eskişehir. Atyon
karahisar gibi me\'kllerde mem 
ltket mlidafaasına elveriıli mal 
zcme vesairenin bir prograına 
göre ic;erilere se\o·kine başlan
mış, hükiı.mct de banka ve bu
na benzer mali mües~e~elerin 
dahile naklini enıretmi~ti. 

7 - İnönilndc ve Seyitgazi 
cenuhunda ıncvzilcr ihzar \·c 
tahkim edilecekti. 

8 - Garp cophesi n11ntaka!"-1 
haricinde \'C cephe namına ol
mak üzere ~ekjz: piyade ve iki 
süvari fırkasının teşkiline tcd-

. 

. t' E t J il " d• 
G arp cephefinin bu yen.i ~ığı . m~ ı. Ar ~s g n~ön 

flak \'C trdbirlcrindcn bek:~ ra er n araya (Dertıf' 

Bu tedbirlerimizden 
Neler bekliyorduk? 

Jenilcn gayekr ~unlardı: r ~"" 
Düşmanın Bursa ve Uşak yı- Meclis bir Kofl 

iı,ınaklarından birisine karşı iıs-
liin bir ordu ve diğerini oyalı- açılıyor 
yaoak bir kolordu toşkil edilin- Ankara 26 (ANKA J 
ceye kadar tal'ahmızdan kat'i ?ttillet ~leclisi ı kasın\ 
neticeli bir muharebe vcrilmi- martesi günUnden Hib<U 
yccck \"e düşman yalnızca yıp- cu içtin1a yıh çalışınal~ 
ratılacaktı. Fakat Yunanlıların lıyacaktır. O gün rtfecııs 
.Eskişehir umumi istikametine lığı ve başkanlık di\°31~ 
b~_r taarruz.~t halinde yaziyctc yapıldıktan sonra cıı.r" 
gore ya lnonUndc veyahut Se- kanı senelik nutkunu 1 

yitfdzi cenubunda tevkifine ça- cektir. 

.. . -:::: ~ - .:;/ 

Uçan otomobiller 
'.A.merikada yapılan tecrübel' 

muvaffakiyetle neticelendi 

Yeni vası ta havada uçarken 

yıııardanberi hem karada yü. !er 8 ili 10.000 dolara kadar ettiği zaman uçağın .f 
rüyen. hem de denizde YÜ· satılabilecektir. Kanallı bir o· teşkil eden otoınob10 

zen vasıtaların mevcut olduğu. tomobilden başka bir şey olmı· mağa hizmet eden. ıc.~t 
nu biliyoruz. Bilhassa harp se· yan bu vasıla, karada 110 ki- sa zamanda birle,tırd~ 
nelerinde birçok vasıtaların Jometre, havada ise 365 kilo· raya inildiği zaına:~bştl 
önlerine çıkan su engellerini metre katediyor .. .\rabanın is- mahsus kanat tertı jl 
yüzerek gettikleri malumdur tenildiği iında ha\'aya kalkm:ı· nıp taşınabilecek v• 
Fakat insan oğlu bunu ttafi sı mümkilndür. Kan;ıt tertibJ· tirilir. ··r~ 
görmediği için şimdi otomobil tının monte edilebilmc~i için Hem karada yür~ ,., 
leri de uçurmıya kalkmııtır. Uç dakikalı}\ zan1an kafidir. hem de uçarken ycJl~'~ 
Coktanberi üzerinde durulan Diğer otomobillerden farkı ka· idare yeri şoför Jllll 11f 
bu meselenin artık hal yoluna nat kısmını tavana rapteden ba niş ve kalkış tıpk1 t~ 
girdiği bildirilmektedir. Amc· sit bir tertibattan ibarettir. inip kalkma, ına ber1 
rikada yapılan tecrübeler oto· Yalnız uçan otomobili idare 
nıobilleri uçurmanın mümkiin eden şoförün uçuş kaidelerine Seri ha linde 

ıd . viıkıf olması şarttır. Ayrıca inşa hazırlığı .ı: 
o uğunu gOstermiştir. kanat kısmı bir tayyare perva- rıı:ıv· 
Havada nesile techiz edilmiştir. Uçan Mütehassıslar tar~ 'l,ll' 

otomobil karada yol alırken liyet fiatı makU 365 kilometre fi ı 
diğer otomobiJlerden farksız· uçan otomobilin . ~ı 

u çan otomobillerin şimdı~ e dır. yakın zamanda seri \ 
kadar yapılan tecrübeleri 50 beygir kuwetindeki mo· mal edileceği haber ~ı 

teknik bakımdan muvaffak ol törü beş kişiyi kolayca utııra· tedir. Pratik o\duılU 16 
du~u halde para meselesi seri bilecek takattedir. kullanışlı bir vasıta~! 
halinde imale engel olmuştu. Pervaneli kısmile otomobilin kes tarafından kab ıJ 
Fakat bugün bu engele de çare gövdesi birbirine raptedildik- yeni icat, piyasaya .~tt' 
bulundugu anlaşılıyor. ~IÜ!P- ten sonra araba. ~arip bir uçak dirde çok rağbet go f > 

.- ~:ı:ı::a;ö:: _u;~~ o~:n:~i:,.. ~a-nz:r:s~:ı. :ı:r; ~:~a_k_ ::~ -. w • • • • _ ___;;,/ 
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Gevaş' ın yarattıgı 

Bir insanın kıranethli itle hnap ettiJlis mi! ... Mllletleraruı 
sivil tanaredHk tqeüiii ile ille BH!IP1 olmus n haee 

hesaplardan sonra au ~ vara11: Bir insıının kıymett 
13.150 inslllz lirası, yani aıatı yakan J3t bin Türk llrasulır. 
l'anare kazasında ölen yoku i(tn IMl mllrtar taımlnıt nrile-
eekttr ..• 

Bir Fransız gazetesi bundan hah ederken diyor ki: ·İn
lallıa vasati •llrlııını 65 kilo hesap edersek bir kilo etinin 
2ot ltia frnıı (Z \fa liri) geldiiinl gôrüruı. Altının kUosu 
MI Ma fraıtk •lthtna ftire hemen hemen •ltrlılımıtta altın 
eclfyonz d81Htlr .... koltuklanmııı kabartacak bir ıeydlr. 
En lllaklnal etfa kilen bile bize, uzaktan olsun, yııklaıamıya
~ kt&ır ucufar.• 

1AŞMAKALED1N DEVAM 
........... ~ ... ------- - ....... -~ 

fl'lllSlya acı ilaç 
< Hası 1 lntlı!r ı 

kalan lıtlerin Mosko\'ldan ıUih 
\abuJ etmeııl, yani Fransanın ıuos 
~G\'ı htaahına zorla bir nüfuı. sa
ıtı'" hazırlamaı;ı diye te!Akkl et

l'!lı ~•izdir 
"':h111n f\frtka memleketleri, 
r"'~l' 'bt~ tegatlüp sahası manza
Afl'l~ IGıterl)or. Bugün Asyada, 
ınuıı:dı bütiin mill~tlerl saran 
retil\l,\haHlyet ,-e lstlklAl hllS
stindil'1ıı l'l.naa, cebir n $iddetlı~ 
kdıııdtıt,ekten lıclz düımde mah-

bir. birlik ha,1ası 
İlçe dışmdan bazı şahıslarm sebep.olduk/~,, 
bir hadise üzerine, D.P. ve C.~.P. /!le~ e_~bır
/' w ·ederek kendilerini umumı efkar onunde 
t':~ize çıkardılar ve üzüntülerini açıkladılar 

maşı l incide) 
. !~tir. Biz, gerek muhalefetin ,.e gerekse mu,·afakatln 
tı~r etm . d ilçe kurul ba klnlan, me\numuza g~meden 
bu üm ka:.~ ~•tlrhamda bulunaca!ıı. Slr.i n bütün Ankara '.e 
el"lel ufak" telerinln kıymetli baffaıar n gaı.etelerinl hır 
İstanbul .. aze 1 k buralarda Zf!\k1e okur ,.e seHriz. Kaza-

Hasta tr küllür ka\·nağı d~;.r~ lçln slıl Ze\ k n &erdlP. misafirimiz ola-
C. H. P. •hı ltMlıköy ll~e kon ıreılnde bir hatip konuıurken Bll lll •ıısa, ll~ca muhtaçtır. mızı Jılç gornıe .!'ıu '\'urdun hem,.n en uzak kö!elerinden biri 

G • • 1 t Fra~ htlkt de acıdır. Fa- rak da da, et e~r~I:· d ğ e\·lAdı olar'k dört bin raktl!llı Artoş una tay her insana ~a ~111\art,: h&ktkl dosttan ve olan GP.\'35, asıl r ~ l fakat ihmale u_tnmıı bir )Urt par-
• .al 1 ındt ::nsızlan bu arı 1- eteklerine ya lanmıs ıır .. n, slu kaı.amııda ser.eler senesi hapi5-b • h tacı ~ "ket11'1ek zorunda- ~ On bin küsur nıı u Ik ır yuva akt• .. dedı• dırlar. d\ çası ır. . dikinden dolalı kapalıvdı. Ha ımıı, 

a.a. Blı ~:~~~den biliyoruz: haneler hıçbir su~ !~len.me. isiyle mrsguldtir. Bir miin3kaşa 
C H p Hiçbir dl tU)'t bir imparator- bilseniz ııe kadar mun;~ \e ız ''ardır: Nes'ell, sıhhatli, ıtliler 

• 

I Dun Ankarada )Bpılan bir mt
ubakada 80 metre kldı11Jar 
arası rekorunu 10.8 ı;aniye ile 

kıran Nuran Özdoğru 
~-. , 

ltalya, Mıs1r ı 

Dün 6 - 1 

BunJann hep~l doğru, hepsi rüıel. Fakat bir de madalya
nın ters tarafı , ardır: Bu kadar büyük kıymeti olan insanı 
oldıirmP.k ftin kırmetlnln birkaç misli fazla para sarfediyo
ruı. Harp sahasında iılen her nefer birkaç kere 13.150 ıterline 
ınaı elmaktadır. fe bununla da bitmiyor. Sulh umanındı harp 
haıırlıtı için sarfedtlen paralar hesap edilirse bu miktar akıl
lara durgunluk ,·erecek kadar artıyor. f n$anın kı '!Detl 1~50 
sterlin iken bunu lok etmek için on, 3·innl misli, hatta çok 
daha hıla 1arfetmek akıllıca bir hareket midir? Bunu dliıün
Bek, ve hetılmlzde bir intibah uyansa ıulhı Blrlefmls Milletlr.r
de.n ziyade hlunet etmil olacağımu muhakkaktır. Fakat diltü
nunf3 oruı ... ilk insanlardan bul lıartılılılı itimatsır.lık hllkfim 
&Urii3or, heılıea •Haurol cenge ister isen ıulh-u sallh• düs
turuna d5rt elle 3apqıyor. Bu, bir lnunı oldünnenln bedeli 
!il kalanlar için tahammül edilemlyecelı derecede yüksek bir 
mlktan lıulıcaJı umana kadar böyle devam edecelıtlr. 

· · · Erzincan Milletvekili, döviz açığı yüzün- ıutu krn Ye.t.t•ıfiye etm•le bile olmadnn geçen >1b;;~den ~onra kimsenin >iiıüne ba'kıı · 
den aıtın stokunun azaıdıg"ını so"rlu"ror ve hast• bb~: op~' kurtarmak ,_ yiııtiı halkımız bu son ı ıs kl hldisenln mutccasirlert kııı.a- Mag""lu" P etti 

çln esaslı l~•Yon ıı:eçinne- maz oldu. Tanrıya hamdn suafnt "'el~rek ismimlı.I lekelediler. 
C. H. P. Kasımpaşa 11,e kon- nl iktidara in tik l tt' ş · d' ıe ra11 olanııı.ra"'·' tle \"eınende d d " 'ldir BaEka tar an " Bari 26 CA :P.) - ttalya ile 

gresi dun saat 14.30 da Ünal dö\·iz açı~ının ar~a~ı ~:üzU~~e~ uzun )'lllar, f -ıllılnn Hindi mız an ebı • il ld ıu halde basta kaymakamımız Mısır ara ında futbol lllaçına 
sineması salonunda kalabalık bunların garf•dı'I.,.. kt ,, ld ıt Çinide yaptı\\af\~ btn1cr ha. Blı de butür. halkınuıtkdl:ah arotl :aılıanımula gece gündtiı uyu- başlanm•d•n çok evveı stad-b . d ' 1 1 · k " U · · · · "' •.• e e 0 u,,u- Orfik1t1""!d o h Akbay \e her P d 1 .. "' ır ın ey cı ·u e.sının ıştırAkıle nu gazetelerden oğ d'k K'h rckr.tlrre s d lk ınl? r an d ı caralı: T1nnnın da yar ım!' e ~omu 45 000 kı§ilik bır kala-
yapılmıştır. Kongre başkanlığı- yet onlar da bu . r;n ı k ı ı aİ Hiçbir Fransıt ~"let adamı mıyarak, dnr kaı~Jan d; o a~ına ,.e yakalanmasına yardım balık doldurmuş bulunuyordu. 
na Cem~lettin Çakır ı;cçilmiş, yıl olmadığını anlıya:!~" t~~:; yo hiçbir •·ransu ı;\fa~ Partisi bl; mütecaslrlerln idrqn\n bu unmı Hava güneşli ~e hattA sıcaktı. 
lık faal!yet raporu. okun~ukt.ın luna gittiler. Şimdi de Ye.:ıi brr taı;Ciye teşebbüsunuıı ;ıeıuİın. ettik. 1k1 kanunen blılm tekıip yazmak Oyuna 1\Iı•ırlılar seri bir tem 5?;~a U so~ aı;~ hatı~l~r 1.-Ud:ırı tehlike başgöstıırdi; karaborsa tini üıerlne atanııı. l'ııııııanın Sizden lstlrhamımıı, be ertflnln lı:urtulması bakımındın po ıle başladılarsa dı çok geç-
§ı e e en ı etmış erdtr., Bu vaktiyle memlekete selmis maİ dostları, krndl hayrın• rı"'' lllen. hakkımız yok, fakat kazamııın fi bahistir, halk da kan ajlımak- meden İtalyan hflkimiyeti tesis 
arada konu~an Erılncan mıllet. lıır tahdit mevıuubah ı' 1 faatinr. olarak. FrınP~ .... 'll•11evi mevıuu edılmiş oldu. İlk golU 5 inci ~~~~~========~~~~==~~~~~ vekili Şemsettin Gilnaltay de- maı ortadan kalktı çı· s o tur do - bir basLı altına aınıağı .. ttbtar- bunu yazın, namıısumuı ııdan çıkınadıJtnı Türkiye 1 

"' miştir ki· . • men o, e- • tadır. Böyle bir ftnalıJın kazam dakikada Bacci, ikincıyi 12 ne 

Enis Tahıin Til 

General Van Fleetln 
~eğişnıesl nıuhteınel 

Blz lktid r mır, kalay \'e kah~·e fiaUarı art- durlar. k\Unt du . l hl dakikada yıne Bacri ve üç.Un-
•- 1 ara ge ınc~ ne tı.• Fransa, mevrı~~ ~aha ~oş\ul~lı. HSU~. J k t ldnde her zamın oldulu gibi hayır ı ı- cüyU de 34 Unclı ria'kikada sola· 

yapaca ımm bu millete oellrt· Giinaltay daha sonra c H p tr.minl bugun gonul :ille ze mem e e • .. 
1 

iri sunanı.• çık Frignani attılar. Oyunun 
mellyiz. Atatürk gibi mert Ye itin Yeni programında ş~ . . ta~fü·eyc glılPJ'!i'· prk (Ok •~y. mrtıer diler, en içten hunnetler m birinci devrr..ı:1 3 - O Mısır ta-
erkek bir adamın partisinin ta. ların yer almasırı~ çalıcılac:;~~- lf'r kurtarabllir·. İktısadl mtnrı~'- lerı• kımının mağlübiyetile netice-
ahhilllerinln erkekçe olduğunu söylemiştir· • ı •!lf'~! ~a~ruı kalır. ~olll r.:~i·e~ Alnıerikan anne lennıışti. 

Kore Sekizinci Ordu Komutam bulunan general 
Türk Tugaymı tebrik etti 

bu ~illet bilir.• •- Bu 
0

memlckette yac . k it ,csınde )• • ~ İklncı' devTe yine İtalyanla· 
GUnaltay anayasa tad ılinden her Tu"' rk bir yl•Va''a sab·ı"pı)aln 11 

urunun ('erçe. ' k irıı\- ~ ) birlik 
J o münener ınnırtarla, tıp · ı • h ' e rın tam hakim ıyeti altında geç-

de bahsettikten sonra sözlerini mak hakkına hai1dir Biz bun. lizl!!rin lllndistanda yaplıklaf\ ısen ower miş ve maç 6 • 1 İtalyanın ga-
iktısa?:i pol~ti~aya get:rerek şun programımıza koyııra'ııız. İktlda~ gihi k d t h il ttelehlllr· l"bcsıle ne• ıce'cnmlctı'r. 
!ar &oylcmıct r e. • sı ı o a ne b \ Ailantı'k Paktı TeşkiUh ve ... '" 

B .. .,kı .. : 'kt 'd .. ra gelince bunun tahakkukuna Hatta mıistakil bir Tunus. Ceıa r la ( Baıı 1 lncldel zey 
1 

l 'k A Gumülclnl' Futbol takımı Bur· 
• •:- ugun. ~ı ı - ı ;~ r .guduı:n· çalışacasız. ÇUnkU ferdi vatanı- ,.e Fıs'ın hırklnıte bir sa~a ı- ta"llleşguı olmu•tur. Dııter taraf ıhdası teklif edilen B r e·.ı . - sada 2 - o mağlfıp oldu 

Ul ıktısat polıtıkası ~:ıtttiğlı'lltız- na bağlıyan en aağl"m r b t . f u .. l:> w 6 ika Avnıı:ıa delletlerı gıbı 
Tok)·o 26 _ Vaşingtondan a· Komtinlıtler temWealyor den bizi tenkid ediyordu. İkti- yuvadır. ,... a ı a yırmak, oraya Fran~ıı nu us

1 
\°t!D.ıoneınokrat Parti adayı Ste· mte~~ıUUan harekete getirmek ı Bursa :?6 CT HA.) - Acar 

l:nan haberlere göre 8 inci ordu Seouı 28 CA.P.) - Müttefik dara geldikleri zaman kapılan Bizim devletçilık prens'b' 
1 

tek~lr etmf'k , .e •·ransanın den ı er 1 u desteklıyenler; Eısenho ..,. B uessese İdman Yurdunun davetlisi o-
koınutanı General James Van birlıklerl kızıl Çinlileri Avcı Te ki · · d " 1 kl 1 1 ım z &§ın hlr iki departmanını · nradı \\ s\açın, l\oreye bıııat gitmekle teş,;k eylemektir. u m j tarak Ş"hrımıze gelen Yunanis-
P'leet, yakında memleketine dö- pesinin son müstahkem me,'tl- açma a ışı uı.e tecc erın san halkın ve memleketin lehine- kurmak hile meşru ,.l' ameli bir ıtu ·ntt tecavuıden yaı;gerireceğı lerin .takviye ve. teşc;ııl· eerdıınleme;ue~ tanın Gumtilcine futbol takı· dılar; dışarıdan her gelen mala dir. A\TUpa, nurunu Umum'ı,·e. h ne 1 anı .. k d mic \e so w u ııecektir. lerinde:ı de bu sabah atmıya mu k il k b 1 d' ,, al Ç2rl!ııi olur. Jo"akat Fransa ta- • Yor mu? demektedırler. gere ır e ~. . . 1 mı. bugun ilk karşılaşmasını • arşı ma a mu a e e c ılmezsc yl \'e kapitüUsyonu kaldırdı"'ı· h NITT<>rk il& tmıstir il 

8 inci ordu komutanlığına Ge vaffak olmuşlardır. Bu tepeyı ı k tt d "' · ı;. akkümü tasriyr.ye gitmemekte ı et"l' • 26 (A.A.) _ Cum- ları .ve. e · 
1 

•'ırı·şılen Acar idman Yurdu takımı e 1 dl 1 . mem e. e e. ~vı~ açtl!ı mcycl~- mız için bize lrredi açmamıya 1 h m • u iz e karş b l b t 
il.erat Mucvell Tıylor'un ıetirl· ş m eller ne gcçıren müttefik na gelır. Bız ıklıdarda iken ak karar verdi. Run1aki mak~atları nat f'ılersf', imparatorluk mutla- u l>artinln başkanlık ada uKom n m ğ şüp- yapmış \'e maçı 2 - O kay e -
lece.ı.ı· 8 ..,·rı"a söylenmektedir. ler komıin istlerin tepenin içinde k k .. dU · ka çökerek, Fransız mlltttl en- )1 Gencrrl~ Eisenhower, dUn ak. mUcadeleyi k.a. za.~acaomımu.ınzıazm A . m'ıctı'r. • -. a ça ·ara gun r dıye •HişünUp sıkışıp para ister ek tekrar ka· }la " ç k k " -="~.:_ _______ _ 

\'an Flr.rt'ln tebrik! kazmış oldukları derin tünelleri · t kazın altında l'zill'rek, nıi~·ete cam lll Zenc.ı' mahall"elnde he yoktur. un .u K mu" emnıye ~ermaye~i olımık hıryll pitillasyonları elde etmekti. A· ' w 11 ıı.011 ..., 11' lht eder o · d T" k' To""·o 26 CA.A.) - General dinamitle uçurmaktadırlar. it bl ' kti · 'k hiçbir surttle hAklm kalamıv. a- ... ·aptıbı uılllada cunları ·o· yıe bedi fena 16 1 t\'8 · lrlôndo' on ur ıyeye "~ a ı_n rı _rmıştı ·. a_rnıar ~;e. tatürk il.metti krarli 8"madı.. • w .. 1 htarıdır 1> Van Fleet, 29 uncu cumhuriyet Bu bölgenin iki mil batısında ~ uk ve bütün hiir dUnyı bunun miştir: nizm Tanrı a e~ .. · ~,.._-...- • • • .... -
bayrımı yıldönumil milnasebe· bu sabah 300 kadar Çinli Üçgen Ankara eski Polis zararını çekecektir. ıBaşkan ':ı:ildl~ım takdirde Seçimden bir gu~ once yapılacak Ege bölgesinde 
tiyle Kore cephesinde savaşan Tl'.pe~lnin kuzeyinde bulunan Biz hunıtan P.l'\'r.I Tunus mesele- gerek ordud Ve ierek biıttin ser tec~be _ ıSun· I 
rneshur Türk tugayına aşağıda· Birleşmiş Milletler lcuvveUerine slndr. bir lıatl itledik, reYde vislerde ıırklrı.r arasında fark Londra, 26 (~afen) . . lo bac;I mO gelen er 
ki t~brik mesajını gbndermlşlir: hilcum etmiştir. Burada başlı· Mu·. du·· ru·. da" va edildı· miistenklf kaldık. Pren5ibe da- ıözetmeo ile llıldetıe milcadele day Chroniclet g~zetesinın dıhı; ... <Başı 4 üncüde) 

•BUyilt cumhurlyetinizin 29 )"an yakın muharebeler son ra- yanan Tiırk siyaseti, hatır ,c gö. edeceğim. rnatık yazarına s.:or~. Başkan !ovadan tstanbula 10 kunı~a 

Turk milletini ve Türk sillhlı devam etm,kte idi. Ankara Savcısı iddianamesinde Hukuk Fakül- ınemek ıorundadır. Biz, )'akın bir fark ,ozetiiınedı~nı biliyorum ıer sandık başl~rm~ gıtm~ . ku!Ade panoramasını tekrar 
Uncu yıldönUmU münasebetiyle porların verllmediCi Anda hlll nül hrsabına oo~ le hatalar işle- Şimdiki halde. ırklar arasında 

1 

man Birleşik Amerıkada . seç~:~ g-ldim. İstanbulun 
0 

hari-

kuv\•etlerlni i\lrurla selAmla- Umumiyetle sakin olan dolu • .. .. • • ' • ,. mhide lsUklAI uğruna miir.adele ve &eçimleri Ratlllıtı~ırn a bü bir giln ewel hıdroJen bom ası " Örmekten biı~ fik bir zevk duy-rım. cephe!inde de 500 kadar kuzey tesı ogrencllermden Necmettm ı etmiş bir mllletirA Esaretin acısı- tiln kuwettmle bu durumun : nın patlatılması . için gereken e- " 
~u9terek mUtetavize karsı. il· Koreli mttttefik mevzilere karşı dövdüğünü iddia etti nı biliriz, tahakküm .altında )a- tadan kalkması iç\ıl talısac:ğ:. mirleri verecektir-;.:·:----- du~~adolu'da vaptttım gOT•l 

tl:ıle!l savaşlarda mu,•affakiyet yaptıkları taarruı.larda muvat- JJUtUC Mulaw.c;.w- ıayan mlll,tlPrln hahnden 11nlı- Sızlere demoı.-ratlat ııbı bo& Tahranda, scvahat bo l~ce sona e~~lı Bu 
lefin devamını temenni ederim.• fak olamamıılırdır. nL Onlar• .. n aözrliıli otma•- mf'c- \'aadlerde bulunnıtJYOtı.ı-.11 d ba va-

Atıkara 28 Anka e ki d ık 1" l - .. , "Ole ıluk esnasın a r.J --- ra s po- ıın sonra l!R\'Cı ı ça ma um o· buruL Muıterek dlvıya tıamt Princeton New Jent,_ 
26 

CA J h •1'.'IC? 

1 GI W ., ' d Us mildtini Satıhıttizı Arslan duğunu belirtti. hlzml't lmklnını, ancak mazlum A) Alb. l EinSteiıı . J d h ., 1 dım etmiş olanların !J':. k GI. Schlıtter i e . ymın zmır e Korkut bundan bir müddet önce Sanık Arslan Korkut bu ifa· mllletlr.rin halinden anlamak on- D~ kr ert. . Ba•kan~YUknu u e c~ er e randan teşekkur edem'l. Tur -
Hukuk Fıkilltesi talebelerlnden deye .yalan söylüyor. Ben ken- ların tam itimadını kızanma~ •- ~o at Partının n:a 'i .. ı ı- ltır 1rlanda'}a döndilğüm za-
Ntcmettin Muhsino"lunu döv- disini dövmedı'm• re•·abını ver r h ı ıı· h da'il Adlai Stevenso .. rece 

1 
~ ma'n. menılekelleri hakkında b tt b 1 d 1 . 6 

• a u uru ro l oynaya ilmek su- . -. . . . - ralebe er rar"'.'' eyini 1 U un U ar müı, hldise savcılıta intikal et- eli. Dundan sonra Necmeltinin retlyhı tr.mln ederiz. tını bıldırmlştır. _ ~ v ~ söylıyeceğim ve yaıacağım se~" 
mlı, H\'cılık da polis mildUrll arkactaşı Tevilk Uysal clinlen· Bizim hiiyle hlr roliimüz, htt- Eisenhowrr'ln kaıaatnl•ı ,

8851 1 
fnrid~l ır.rın mtısbet olacağından emın 

'h 1 k imi·.. 1 aleyhlnı bir dava açmı§lı. Sav- rli. Şahit Necmettinin dövU!dil- gfinkii Franıııa}-ı kııdırabltlr, fa- ihtimalleri olabilirler. (Baıı 1 lndde) veccı en mem • ıt wın ayrı cının iddianamesinde eski polis ğUnU görmeı!il!ini. fakat arka· k t F 
1 

B lunmu§lardır. . S ı.ı d d d lh• mı•tır a ransu: m ileti, kendisine en l\'evvork, 26 CAP) - Utlln Bu mu·nasebeUe söyled;ııı nu-c,ı atter ile Uztrin e ur u& .. - " · mildilrU Arslan Korkutun Ncc· dışının polis müdtirilniln yanın- b"' ·· k ıt t1 • • 
1 

16 ili ml il 1,,. d k il uyu os u&u bu yoııta göstf'- burada bir demeç "eren Tetn! l- lukta, Şah. frti'mal ıslahatın mUm uı hususlar, devlet ada ar e Atlantik Paktı Konse)i mettinl dövdüğil ve hapsctt ,.ı an çıkar en y zünde kan lı.-ke· bil ~l 
11 

hl • 
1 

.,. 
ıttUıakere ettılimiı hususlardır. az.alan iddia ediliyordu. Bu mühim da· teri "ÔrdügünU, bu kanın Nec- re ı ece mı r ı;iin mutlaka ciler Meclı~i Ba~kanı cuınhur • ktin olan sür'aUe başarılması ıu. 
ÖnUmüıdekl hafta içinde Türkl- vaya, ağırceza mahkemesinde ba mcttinin dövüldüğilnün açık de- ~n ıyar.:k,l ~aptığımız ,,y1~, hlr yetçi Senatör Joseph Martin. 4 zurnu ilzerinde durmuş ve yakın 
Yeye ıelecek olan General RldJ· Atina, 26 (Anka) - AUantik kıldı. Bu celsede Necmeltinın illi 6ayıldı(:ını ifade etti. Şahit ~mpar~ ;r 11 feda~ı rnukabılindc Kasım &eçimlerinde General El· da milletin hayat seviyesınin dü-
wıy ile de aynı hususlan iOrilfe Paktı Konseyi AtlanUk denlz ifadesi alındı. Mağdur, hfıdiseyi komiser Sabit Şahlfl, polis mil- c1::i~~ ;st11';1..1~e t~~~hel~rdıe~ k«;_n- ~enhowcr'ın 30 ılA 35 eyalelt~ ~eleceği fimidinl belirtmistir. 
Cı\c ve bu arıda birinci orduyu kuweUennin Kasım ortalarında anlatarak sarkıntılık suçile ken- dürilnUn Necmettini dövdüğünü ıu ruhumlllu ken~ı" ' n goz- azanmasının muhtemel olduğU Ayan seçimleri 
ıereeetıı. Fakat bılıyorum ki yapacağı bil) tik Akdeniz manev- dısinln karakola celbedildU!inl, görmcdi~ıni \'e polis mildilrü- ğ ı k ld -;,' ne asılama- nu ı;öylemiş ''e Generalin cuın· 'tahran 26 (AA) - Bu sa· 
l\uı komşunuzun utifade etmek ralarına hazırlık mahi)etlnde bu sa\'cılığa gönderildiğini, sarkın- nUn .sa~t. ı.ı sıralarında karako~ k:\'~v~~~:tır 0 

u unu elbette :urbaşk.anlığını elde edece~in· b!lı Başbakan ~İus.addık'a gön-
istJytctti bu haberleri yaımıya- günlerde bir Akdenb: seyahatine tılıkla bir allkası olmadığı an- la gırdığın.ı anlat!ı. Fakat eskı Ah t' E • YALM /n emın olduğunu ilAve etmiş· derdiği bir muhtırada Şah, sür'-
C•kşınıı. ~ıkacaktır. Kons~y azaları İtalya !aşılınca sal'eılıkça serbest bı- ifadeslle ~ımdıkl ıfadesi ara~ın· me mın AN ır. atle 'Yan seçimlerinin yapılma· 

.. NeUcı olarak ıunu aöylıyebi- ya uğradıktan sonra buraya ıe- rakıldığını, bunun üzerine nUfus da mübayenet görUldüğünde.n ---------- nza DeJ~~~~~tl~~~r~:~t=~~ı-~ebn•e bkı.ar~;~ ~hmiştir. _ 
l[ lecek ve Yunan askert ve glyasl kAğıdını Anafar!a polis merk.e- şahide yen.id.en soruldu. Şahıt Ko" I" p f' • Gü ,, .. T • li ld l'ılft kı, General Schlatter bu· liderleriyle rnilıakerelerde bu- zinden almak Jç~n .karakola gıt- y~ni i~adesının d?ğru O\llUğtınU y u ar ısı . ney eyal~tlerinln de hu sefer an .l't . aro 
tUnku ı.ıyareU ile, karıı koymak lunduktan sonra Glrlt'e iderek tllini, polis mUdUrllnUn bura· ~öylcdı. Arslan Korkut saat 11 Eısenhowcr'ı tutmakta oldukta- "'r' 
ibçın hazırlandığımıı dlvada güç 8 d limanı d k 1 

1 
t da kendisini dövdilğilnU. yeni· de e\'de bıılunduğunıı, karako· KO ' f J d rını llAve ctmi~tır. c Başı ı tnrldel 

lr hamle dıha baıarmııtır. He- u a la nha ·ulrkul ması mu a. den dövillmek için mahzene in- la ~ant 16 da gittiğini ifade et· ngresı op an 1 Joseph .Martin şöyle demiştir: yorum. Aınerikalılar bugün. Or 
d"·-ı h d h f savver o n aı.ır ı arı ve pro- . k t' S h ' rl ' ' f d i d .. •- Almakta ld ıı D Ttu hakk . 1 "'"" ı er ıeten ıUn a a u. j 1 1 t ' 1 b 1 At- dirilirken kapına beklıyen ar a. ı. avC'ı §a ı ın ı n es n e mu- < Bası ı ınrlde> o u6um raporla- ta oı; • ınoa P.sklsıne naı.a 
a kuvvete 11hi1> olmaktır. Bu e er amam anm!ş u u~a.n daşına yargıtayda raportör olan bayenet olriuğunu ve hakkında çerçevesi içinde toplanmıştı. rın ne. derece iyimser oldukları- ran çok daha geniş ilgi göster-
h~efe dotru yUrUmekteyıı. lant!Jt Paktı De~ız ~uHetleri dayısını vaıiyetten hal;ıerdar et- yalan şahadelten takibat açıl· hiltır \'e Htirri) et Fırkası Os- nı .tarıf edemem. Cumhuriyetçi. nıekte \'8 Araplar hakkında da 
lCorede bulundufum umanlar llss~~~"ıt te.sdla edkılleceRı mGı~I~~:· meslni istediğini, nihayet dayı. mak için ilk ifadesilc son ı ra. manhlık anlayışına dayanmak ıs lerın taferl garantidir.• fikirlerini detı&tirmektedirler-
~I · i yı e 

1 
e ece er u e k d' i 1 kurtardı~ını bu desinin suretlerinin savcıllğa temle \e bilhassa ittihat ve T ... - Stevensonun ıöıleri Jerı deıni$ ,.e sunları ilAve et-" eeınıı Milletler kuvveUerın n bir ıiln kalacaklardır AUantik sının en. ıs n ı· Ud"' U: U . .. d il . 1 • t d' ,, .. - St 

luıterdıtı i birliğini toplu bir • nun Qzerıne po ıs m ur n n gon er mcsın ıs e ı. rakklye beslenen sonsuz kinden evensonun treni, 26 (A.A.)- mişUr: . kıbiliyet h ~· d t n hilr tti.ji. Paktı konseyi azaları Glrlt'ten kendisile barışmak maksadlle Diğer şahitler <le emniyet mü doğmuştur. C. H. P. de hem ıs. ~ostonda dinleyicilerine bir hita 
11

_ Amerikan dergilerinin. Or 
rıı iordU a 

1~ e eu • u:rinde dotruca Güney Doğu Akdenlze müdüriyete çağırdığını anlattı. dUrünUn ~ecmcUini dö\'düğünU ti!Acı Avrupaya, hem de istill- ede bulunan D!'mokrat Parti ta Doğu \'e At'ap Alemi hakkın
de bu ka~İi ~~to öku'~ bahti- karı kuV\etleri komutanlılının Kankoldın J."tırtulduktan aonra cörmedikl~rini söylediler. Neti· cılarln anla~an bir saltanata is- Başkanı namzedi Adla! Steven· da yazı neşretın:k. ~usu•ıındaki 
~arını ı ~e 1 rme e kararılhı bulunan İımirı cele· dotru savcılıia gittiğini ve sav- er.de bazı ~ahltlerin dinl,.nmesl yandı.• ~~n. komilniımle mücadelenin arzuları da bu d ğışıklikten ile-

·• ceklerdir. Heyet iımlrde tetkik cıhlın da kendisini muayeneye için dunııma başka güne hıra- Profc ör bundan sonra D. P. r yolu da, Schuman PUını, Ku ri grlmektedir~ _ 
d General W)ınan'ın bu aöılerin !erde bulunduktan sonra mulıte· sevkettU!ini ve netıcenln bun· kıldı. den bahi~le bu partinin bUyUk D p ----
len ıonra General Schlatter fÖY- melen Ankarayı da ziyaret ede- --- kalabalıkları sevk \'e tahrik ile • • Saıııat••a Seıııt o~a~ı 
e de-.am etmisUr: cek \'e Tıirk askert ıivasl lider. z f u f ""I D.. K kJ d faaliyete geçliğini \•e iktidara D ~ 
•- Bap ğ büyük bir lerile Balkan &a\'U~m~sı mevzu. (( a er» $ aog unu un gece f $1 1 a geldikten sonra \•aadlerini yerl-

"~ı.ife var~~ca ~~ıı izdeki kuv- unda iOril!imelerde bulunacak· d k'd 1 B' d "Jd.. ..
1
d.. ne getirmedl~ini söyl,.di. 

'ietıerıe bu ,:aıife~ı· bacarmağa tır. Heyet Pa~ise donilıilnden son Yen'ı en ten 1 eltı ır a am o uru u lnönU profesör Arılı. elini Si· 
taı J ~ t krar Atınıy ele ktir karak bu konuşması dolayıslle ~.ı~ac~tız. Ttirk kuvvetlerini ~· u e • g ce • < Bııı ı incide> ( nası 1 incide> tebrik etti. c. H. P. genel baş. 
tlıektenkU\."\eUeri aruı.!'da ıor- GENERAL JlİDGWAY katabilirsin ama, tm.me vicda- 111 Ertunç çıkmıştır. İki rakip kanı salondan ıırrılırken dele. 
ve ktıvv memnunuz Kuvntl~lı Parla, 26 (Anka) _ Kasımın nını neyleyeceksin? .. lşte ondan arasında yine eski iş münakaşa- gcler yine kendisine tezahUratta 
tııa ha . etlerı~ız. mü~terek ça ış 17 sinde Yunanıstanı ziyaret •- firar güçtür; bir sıçrarsın, ık! sı başlamış ve Safa Boşnakoğlu bulundular. 
<>lacak:ınde bırbırlerıne destek decek olan AUantik Orduları sıçrarsın üçıincUde böyle kendi elındeki sopa ve ta~iarla 1small Bundan sonra delegeler Ata. 
barı11 :[rdır. Vu.kubulacak her- Baıkomutanı General Ridgway kurduğu~ ortimcek ağının içine K,.skinol:luna vurmuştur. Bu sı- tUrkUn geçici kabrini ziyaret et 
~lrşı k tecavüze müştereken bu sryahatinl 5 kasını tarihinde dilşfiverirsln ışte! .. ı rada Halil Ertunç da aralarına tiler ,.e Zafer Abidesine bir çe-

onacaktır.ı vapmağa karar \ermi&tir. Bılindi Muharrir bundan sonra Usta· girerek kavgacıları ayırmak la· lenk ko)dular. 
ta Ctııeraı Schlatter bundan son· ğı ıibi wneral 3 kasımdı Türki oilunun ikinci >•zı:ı~da a)·nı temiş, fakat tabancasını çeken Öğleden sonraki celsede ko
lik l'ilrktyeye yapılmakta olan yeye gidecek ~e Trakyanın 11• fıkirlerde ısrar ettığını belırtc- İsmail Ke kinoğlu bir el ateş et- misyonlar teşkil olundu. Dele-
b" ~rtr Yardımdan bahsetmiş ve '"'nma~ı bahsinde Turk Genel rek s.unlan söylüyor:. miştir. Çıkan kurtun tesadüfen geler mllletveklllerinln, parti 

" .. ad s .. ·a A i V\ela §U Halil Ertunc'un sol kaburgasına te~kilAtının bulunduğu yerlere 
dtru a c • 84 uçaklarının gön kurmayı ile mfiı.akerelerde bulu ıUstaoğlu K ~ n sı e.d. D 1 abet etmiş \'e marangoz der- giderek kendilerini tanıtmaları-
~ llleat artıuktıra demiJtir. nacak \e 7 kasıma kidar Türki· noktalara cevap vermelı ır: e- hal ölmıistür. İsmail Keskinoğ· nı \.'e bir An eV\el bir gazete ku
~ll er~~ ~11ım ayında Ameri- ytde kalacaktır. General, Tilrki mokrat Parti prog~a.mı~da l~kı- lu hfıdiseyi müteakıp Kısıklı ka- rularak parti fikirlerinin yayıl-
'titr' .ı.ııııliz, İtalyan, Fransız. ,,ede bulunduğu bu milddetten llpçılık hakkındaki ılerı fık!rle- masını istedıler. 
"••~ ve Yunan donanmalarının "ı·sti'fadı ıderık Turk askeri il der rı· b'ılmı' yor mu?. Bun. ları bllıy. or rakoluna ı:ldcrek teslim olmuş
~ "'"Ciltl 1 t tur. Suc Aleti olan tabanca çok Cezmi Türk umumi tenkidle· 
t•Yit lrı mUıtertlc manevrayı !eriyle Ankarada yapacağı temas H, bu takkeli kafa . ı e par. ıye rskiden kalma olup topludur. re cevaben, KöylU Partlslnln ga 
•ıı11r et1"1t ve mıne\.Talardan !arın vı Trakyanın savunmuı ne demeğe ıirmlştır? Gırdıyse Sörlcdiğınc göre, katil önce Sa yesin in iktidara ,ı:eçml'k dPğil , 
ııy.1~ deıtiı kuvveUerının İzmir! bahsindeki fıklr te1tlslnln Yuna ılmdi hanııi \·icd~~la ona lh~~:t fa Boşnakoğluna ateş etmek is- kiıylliııün ıstıraplarını efkfırı 
cııeu~ •tmeltrinın muhtemel istan tarafından bilinmesini Is- etmektedir? Partılı olma~ e'd' • kmiş, fakat tetik düşmemlştlr. umumi)eye duyurmak ve onu 

't!ir~~u &ôylemi§tir. ~edili için Yunanlstanın da Trık Ilı bir ideale inanç mese f51 
:r: sa, cıhk hadisrnin tahkikatına refaha ka\'UŞturmak. bunun için 

~°\'\' Ytl\ln Natoya ne kadar •a aavunmasında fikrini ötren- Demek Ustaoğlu buna as a u clko)·mus hıılıınmııktadır. de memleketin en ür.rıı yerleri· 
tlı det vırtcetı yolunda bir au- ~ k Uıete 15 kasımdı Atlnayı la kasmadan, sadece, mebuslu~ - - - - - - - - ne kadar gitmek olduğunu be· 
dırı.ı.~ <fetıeral Wymın cevaplan· ~~ecek \'e muhtemelen aynı cerı:ın.e çıkmı~tır .. Ama şu~u. b~l şeyi tekrar ediyor!.. llrtti. Radyonun bir hUkümet 
>t14~ '• bu hususta aöyliyeceli !,, aıkert temaslınnı yaJ'tık- melıdır ki, mılletın reyi, \ ı.1ı ~ı- O bağıra dursun, fakat biz bu organı olmaktan çıkarılmasını 
le~1 ' leYin Nıtocuların Bir- •'!n onra Tilrklyeye dönecektir. kirler için ıskat parası değıl~ı.r. adamı, pek öı.ledlği medrese du· istedi. Parti gazetesinin Anka· 
\4vv ş Mılletıer ilbi bllyük bir ~n 1 

lin bu sevahatlne Allan- 31 Martçılar da bö.yle ~d~.. varlarının dibine bırakmak için rada çıkarılmasına çalışıldığını, 
buııd~t Yarıtrnaya çalıştığını ve ti:~n;-:ktına men~up ackert ıah· Derviş Vahdetiler de böyle ıd1• ı"e ne duruyoruz? Daha ne bekliyo. fakat bu gazetenin köylere kı· 
lht;i ~U\'lffak olunacağını b~ 1 • U bUyük ehemmiyet ' 'er. Onlar da cŞeriat isterükıı d Y ruı!. dar ula~tırılması için ~·eter de· 

SON 
(") Ba$ka memleketlerde. tıe 

nebi talebeler. gençlik !etkillıt
ıannın "'a mf'kteplenn mlsa
(irhanelerinde kılmaya ahşmıı· 
lardır. Bu bakımdan, genç Joy 
ce, ·aptığı tek.lUin mn'ZUat ba
kımından mıi5külit •aratması
nı yadırgamış olarak - Vatan. 

Pakistan - Türk 
< Ba&ı ı lacide) 

faretimlz alAka ve yakınlık gös
termis Ve maslahatgu.ıar B. c~ 
ltıdet Kıyasi bir mesa.J ncsretmış 
tır. Bu mesajda Pakıstan mılle
t inln idcallerınin tahakkukunda 
K 'd . - Millet Liyakat Hanın 
o:~a~ığı büviık rol belirtilmekte 

Öz •övle devam olunmak
ve 6 e .. · · ıı t. Lıyakat 
tadır; ~P kıstan mı e ı. . e 
Hanın açtığı çığırda yUrumekt 
del·am edıyor ,.e barıs sev.en 
dilnyanın diğer memleketıe:ıle 
beraberre terakkı 'e m.edexpyet 
h defterine do"'ru ılerllyor. 
T:rk nulleti. bu manuıra kar
sısında samımı bir ho;inuUuk ve 
evınç duymah1adtr • ------
Korıferanslor 

- raı••nr • "a erJ • Radot'un Prof • r 
l duı Fnnı&1 dolı.tı>rıarın• 

çalııma ar 1 
Oandın bnl:'ln uat 11 de 

dan O ~., • 
1 b ı•an••ın n aııf.ı nde bir kon· 

H1t•.k a 
ftran• Ttre •lt r K11nfu an11n menus 

. 1 arııa arı tednııtno:lt :reııı 
aafra 7" ar 
uıullort da rd r G r 1 ı•rbeı ur. 

ACI BiR ÖLÜM 
H a eşrafından mer-

Gırıt and} • Ferıt Be)in refl-
h m Aıı ıa e Şak. T" u "' A~a;.ade ır •• u 
kası. merhum Behıc~ Sayma 
ııce Bedrıbeyzade. k Kimya MU
nın annelerı. \ tıkse osnıanlı 
hendı ı Ferıt sayman: lerinden 
Bankası Mlıdur M!ıa~'lnk inşaat 
l\!ehm<:t Sa man. ~ u se ehçet 
MUhend ı Sakır Sa"man. ~ütfiye 
Çı ko. Ne\ ber Kasman. elek 
Olman. Zeynl'P Duğral. Mı a
Saylamın hiıyuk an.1elerl sal b 
tı nis,aııdan ;ı, .. 

ESNA A>•~ 
:!6 10 I(l'i2 rıazar .Q,ııu Allahın 
rahmPtını- 1r.~·. 11.,mııstur. Cenaıe
sı ?'7,lfi t95Z b·ı~unkU pazart~s! 
günü evınden kaldırılarak Şışh 
Camıı erlfınde ri le namazını 
mııteakıp 1\fcrk<'zı:-fendıdekı aıle 
makheresıne drfnedıl,.cektir. 

Alhhtan mt'rhunırve rahmet ıtır. 1 )e erirler Generale bu seyahı batırı~orlardı. Gerçi Ustaoğl~ Sebebini biz söyliyelim: ÇUn- recede pcsta teşkilltımıı.ın ol-
•.Ce!lera1 ~ekted · tı \•ekili Feld 1 böyle bağırmıyor ama, tehir tan kil Ustao}lunun anti - demokra· mıdıtını anlattı. 
~ Cıtıe Scblıtter saat 10.30 tinde :Bokomu n d efakat kine ildlp inkıllplar anti - de. tik dediai inkıUplar arasında Kongre yatın da toplanmak 
~I uç,.,ır.ınır h•v• alanından hu. Mareşal Montgomery e r mokratiktlr, diyerek yine aynı demokrasi de vardır!• Uıere lçtlmaına nıhayet verdi. 

""'
1 Ue Yunanistaııa milte-1 edecektir. 

Demokrat Parti Samatya Semt Ouflnın açılııı mlinur.betlle dün 

1 
dilerıı.. ' . 

Ocak blnaıında bir toplantı yarıılmııtır. Yukarıdaki resimde bu Çelenk gönd•rılGıem~ı rica 
toplaatıdı JJuluaanlar ıörülil)'H· olunur. 
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Dün Galatasaray, 
Vefayı J -1 mağ Up eti 

nıacıııııı 
~ 

ikiııci devresinde Fener • Adale 
Adalet takımı salıava çıkmadı 

fi 

ısı. Spoı· • B. Sporla fJeı• ııbeı•e : 1 • l 

Profes)onel kume lig maçla· 
rının en ehemmı) etlilerın 

den biri olan Galata~aray • Ve
fa kar~ılaşma ı dün Mithat 
Pa a tadında ~ apıldı. Geçen 
hafta \'t'fanın htanbııl a .. 'lpi. 
'onu Ee ikta t mağ!Cıp etme i, 
dun tad)oma 25.000 den faz
la eyirt·i çekmiştı 
)!aç saati telince takımlar ,u 
kadrolarla saha) a çıktı: 

Galata aral: Tur.ı;::ı~ • .Naci, 
:'\cemi • Rober. ı.ıuzaffcr, Ka
mıl • Ali, Hıkmet. Reha, Hü· 
se~ in. BUlent 

\'efa: Mehmet • Fuat, Hah. 
mı • Salih, Tarık, Mıhn • .\lı, 
Galıp, Gaıbisl, İsmet, Gar. 
bıs il. 

Hakem: Feı·ıdun Kılıç. 

O\un eri ve biraz da ert 
ba~l~dı. İlk beş dakika içinde 
karşılıklı bırcr fa\'ulden son
ra ilk hücum Vefa tarafından 
yapıldı \C a\lıtla neticelendi. 
Onuncu dakika) a kadar oyun 
canlı Ye suratlı :;:eçmeklc be· 
ı aber top karşıl.klı kaleleri 
ancak birer de.fa ,-e tehlike:.iı 
oluak ziyaret etti. On bilinci 
dakikada Rehanın fc,·kalade 
bır ara pasında topu yakalıyaıı 
llıi eyin adeta müdafaa) ı SÖ• 
J.:cree.sine ilerliycrck kalecinin 
müdahale ine rağmen Galata-
ara) a bir ı:ol kazandırdı. 
' On uçlincıi dakikada Vefa 
•aJ: açığı Alinın Galatasaray 
kalesine göndcrdıği topa Tur. 
ı::ay mudahalc cdemi)ccek bır 
'aziyette idi. Fakat top kalo 
dırc~i yakınından a\'lıta çıktı 
'e böylece Galatasaray ciddi 
bır tehlike atlattı. On yedinci 
dak1kada İ mctın ol açıktan 
bomba gıbJ bir Ulu, top Gala· 
ta ara}' kale ının üst direğini 
ı)ırarak. u utla neticelendi. 

On dokuzuncu dakil:ı dıı Gnla 
ta aray kalesi bir tehlike da
ha atlattı. Yırmi birinC'i dakf. 
kada 'furgıı~ ın bir kurtarı ına 
ahit olduk. \'il'nıi bc~inci da· 

kikada ~acınin yaptığı bir fa· 
'ul Galatasara~ kalesine ha) ti 
tehlike )arattı. Galata arayın 
~olunden yirmi ekizinci daki. 
k:ıya kadar Vefa oldukça ba • 
kıh oynadı. "ı irmi sekizinci da 
kıkada Galata arayın güzel bır 
hücumu netice iı kaldı. 

İlk denenin son on be inci 
dakika ında O\ un iyice ertlcş 
lı. Bu arada Galata arıw kale:.I 
otuz ikıncl ve otuz üçüncü da
kıkada eiddı tehlıkelcr geçirdi. 
Kıı·kıncı dakıka'la i metin ı;e. 
rıden uzun bir pa ını sol açık 
mevkiinde rakah~·an Gıırbis 
kar ı ına çıkan müdafii kıvır· 
dı \e topu kale önüne gönder· 
dı İkınci bir Galata araylının 
ı k;ı geçme i Vera sağ açığı \. 
lıl"e çok yakın bir mesafeden 
bir gol fır atı ) arattı. Fakat 
.\li topa h i nıramadı. Turgay 
topu yakaladı 

De\ re Galata ara' ın 1.0 ga· 
lıbi) etılc neticelendı. 

İlk de\ rede. Galatasara~ gü. 
zcl bir gol ~apmakla beraber, 
umumiyetle Vefalılar daha ha. 
kım, daha üı:.'atli oynadılar 'c 
daha tehlikeli akınlar ) aptılar. 
Bu arada kar~ılıklı olarak kas
dı bir ha) li fu ul de oldu. Ga. 
latısaray müdafaası hticum hat 
tından fazla çalıştı. 

İkınei de\'I e) c Galatasaray 
on ki~i iıe b:ı~ladı. Biraz on. 
ra Kanııl topallı~arak takıma 

ıltıhak etti. 
Bu deucde \'elanın d:ıha 

fa\ullu O)nadığı gorulli)ordu. 
.Altıncı dakikada Galatasaray 
ale\ihJnc f_,,met tarafından çekı 
len. friklKtc Turı:vY topu mu· 
'affakı~ etle blokt' etti. 

Onuncu dakıkııda Rahminin 
'aptığı hcndbol uzerıne Vefa 
ıılr.vhine otuz metreden verılen 
frıkiki Xııci çt'kti. Kö c~ e ,.c 
kU\"\'etlı çekılrn şlıttl Mehmet 
onlcıncjfo mtı\ affak olamadı. 
Bu suretle Gıılatasara) 2-0 ga 
lıp \'aZİ)etc grçti 

On ikınri dakikada bır Gala
ta 3J'll\' hurunrnnda neha ol 
pa 'rı di, Fuat ıska 2'eçti. To. 
pu yakalı,an Bülent soldan cı
kı bir litlc G .. lata ara~ ın fi. 
çun<'u gollinü ~aptı 

On sckizinri dakikada ~oldan 
re ·ılen blr kornerde Vefa ka· 
le ınln önii h:ıyli karı,tı. niha. 
) et \'cfalılar topu uzaklaştır· 
mağa mmarfak oldular. Yırmi 
bırinci dakikada Reha 'üzcl 
bir p.. alarak sola depla~c ol. 

c:alatasaray • Yr.ra maçında 'furga) ın bir Jaırfıırı ı 

du , e J\'i ilerlerken farnlle kika kala Fcnerb.ıhçelılcr mli· 
durduruldu. Bu sefer Nacmın kemmel bir fır al daha 'kaçır· 
cckUği ~üt a~ utla netıcelcndı. dılar. 
Bundan :sonra Vefa takımında nc\'l"e 1 . l bıtti. 
Garbi l sağ ıçe, Galıp mcr- Fil\·aki 'ı.daletlılcr sahaya 
kez muhacime gcçtı. daha çık:ırl.ırkcn iyi karşılan· 

\ irmı dokuzuncu dakikada mamıı;Jardı 'e de\ renin sonu· 
Galata amy ~udafaa ının u t na kadar da aleyhlerine çok 
üste ) aptıgı hatalar Turga) ı ıddetli tezahürat yapılmıstı. 
kaleden çıkmak zorunda bırak. Bu gibi tczahUrnt ~ırtık futbol 
ıı. Garbis il nın kale)c sonder maçlarında hemen hemen bır 
diği top dıreğe çarptı, fakat \. adet halıne girnuş bulunma'-· 
li ) etisip Vefa) a bir gol ka- tadır. Fakat hiç b;r ey:rcı, ne 
zandırdı. sahıı~a gırmege 'liC ne de \. 

Bu golden onra Vefalılar daletli futbolculara teca,·üze 
Galatasara) ı bır müddet taz~ ik te\essiıl etn1i Ur. 
ettilerse de bir net.re alamadı- İkinci dcvTeye devam etmek 
lar. Kırk uçUncli dnkıkada çok üzeı e ev\elA hakem. onu takı· 
giizcl bir :mı pa ı alan Hık- ben de T•'cncrbahçeliler saha· 
mel \'efa kalesine sokuldu. yıı çıkmışlardır. 
çektiği şiltle top direğe çaı·ptı, Fakat Adaletlileı·. bu ıaskın 
hu suretle Vefa dördüncü gol- hareketlerin bir hadiseye se· 
den kurtuldu. bebi) et ,·ereceği endişesilc o· 

~ihayet maç Galnlasarayın yuna devam etmek istememiş· 
3.1 galıbi) ctile bitti. ler ve sahaya çıkmamışlardır. 

G nlatasaray ınUcUılaasında 
Naci. Iuzaffcr, Rober Vefa a 
kınlarım kesmekte bılhassa A
mil oldular ve çok çalıstılar. 
Hucum hattında fleha iki ~o
lün )apılma ına ımkfın hazır 
ladı. Vefa takımı umumi)etlc 
ela ha baskılı O) nadığı halele ka
lecinin pek ba arılı olma) ı~ı. 
ağ açığın da kolay fırsatları 
kaçırma ı ) en ilme ine yardım 
etti. 

A. R.\HTİ\',\R 

* 
l'cncrhahcr. - .\dalet 

Dun Fencrbııhçe st:ıdında 
> edi bini a an hır seyirci kut· 
le i ön tinde ) apılan Fenerbah
çe • Adalet maçını takımlar şu 
kadı ol arla oynndıllır: 

Fenerbabçc: ıılllhattin 
:\°fılinı, l\lujdat - i'll. li, Ka· 
mil. Akgün - l'ikret. Fahir. 
l 'cridıın, Burhan. Abdullah. 

\dalet: ı:rdog:ın - l"nbri, 
salim - alahattin. Halil, 
Rııhmi - (;ok('.l'n, Erol, ~cc· 
ıvi. Orhan K. Erol. 

ll akrnı: Sıtkı l~rb:ır. 
Oyun çok sliratli bir tempo 

ile b:ı l:ıdı. ilk be dakıkada 
güzl'l pa J:ıı la \dolet kale ine 
inen Fcncrbahr'lıler, yakala· 
dıkları ikı mükemmel fırsat
tan 1 ' rade edemediler: ilk 
fırs l r'ı"rl'tİI\ bo kaleJe ata
mama ı ile heder oldu. ikinci 
fır atı d 1''. hır, kale)e ıki 
metrcde•ı topu kıılecinin eline 
ve e ek kaçırdı. 

Fenerb. hçcnin tc ebbü lü, 
fak t netice:.ıı oyunu devam 
ederken. 29 uncu dakikada A· 
daletlılcrın soldan yııptıkları 
bir hucumda. olaçığın orta· 
ladıf:ı top, Kamilin ayağına 
çaroarak kaleye gil'di. 

\daletlılcr böylece bir' gol 
kazandılar Fakat bu gol o
''tınun hemen ilk dakıkalar
dan itibaren bir kısım seyirci· 
ter tarafından :\dalct aleyhine 
vapılan tezahüratı şıdcletlcndir 
dl \ e bermutat aha' ıı 3) va 
kocanlal'ı )'ağmağıı b:r l .. dı. 

daletın ı?alip \•azb eti çok 
clernm etmedi. 37 nci dakıka
cla ortadan yapılan bir Fener 
bahçe hucumu Adalet kalesi· 
ni kamtırdı. Bu sırada Fahir. 
zamanında ~aptı.,ı hır kafa \'U· 

ruşile Fenerbahçenın beraber
lik "'Olünil kaydetti. 

DM renin bıtnıc ıne ıki da-

Bu vaziyet kaı ısında Fener· 
bahçeli futbolcul:ır da mutat 
seremonı) i ~aparak içeri gir
mışlerdir. 

Bır miıddet stadın lokal kıs· 
mı önünde beki ) en halk, ı-·e· 
nerb:ıhçeli o~ uncular gıyinip 
çıktıktan sonra ı;tattıın ayrıl· 
mı • bu arad.ı ~daletli futbol· 
cular da ihlı) ati bir tedbir o· 
larak stadın arka kapı ından 
çıkarıl mı~!. rdır. 

1. Spor - 8 . Spor 
Dün saat 11 de Şeref sta

dında 1 tanhul por ile Beyoğ· 
luspor kaı şıla tılar. 

l. spor: O man - ~aim, ~le· 
tin - \liıettin, ;\Jeı ih, Ka· 
sım - Yılmaz. ,\,·demir, Te· 
mel, ,Erdoğan, ll:ılük. 

n. ~por: Markoço - R:ıhıır· 
oglıı, C,'kcpulo - ıtenızi, lllıı· 
roli. Mu ıar:ı - Yafa, Kadri, 
\nastas, Katnik, Koçi • 

Oldukça suratli ve kar ılıklı 
hıicumlarla ba h~an de\-renin 
onuncu d:ıkıkıısında Aydemir, 
İ tanbul pora bir gol kazandır
dı. 

Fakat Beyoğlu porlular ) ir· 
mi yedinci dakikada kıızandık
ları bir penaltıdan yafa vasıta. 
sile beraberlik golUnU çıkardı· 
lar. 

Deue ı . ı bıtll. 
İkinci de\Tedc takımlar, blİ· 

tUn ga~ rellerine rağmen gol 
çıkaramadılar. 

Maç bu uretle ı . 1 ona 
rrdi 

Amatör maçları 

Fcnerbahçc stadında Fener· 
bahçe ile Knsımpaşa amatöl'lc 
rı karşıla tılar. 

ilk de\I e) i I•'enerbahçc 2/0 
g lip bitirdi. 

lkincı dcvrenın son d kıka
larınra Ka ımpa alıl:ır bir gol 
çıkardılar. ~!aç bciylcce 2 1 l•'c· 
ııcrbııhçcnin gal.b') eli ile bil· 
ti 

Şe cf stadında yapılan Sti· 
mer~por • Be\ oğlu por maçını 
2 ı Slimer por kazandı. 

Dün yapılan ikinci 
küme ma5ları 

\ 'da tııdınıln: 
Sule) m n.)c ı - Galata O. 

:\lemdar 2 - \nadolu 1, Top· 
kapı 2 - Oı takö O. 

Şr.rc! 5tadında: 
Kara:::iımruk 2 - Sarı) er 2. 

DOKTOR DİYOR Kİ 

Satılık Müfrez Arsalar 
Ercnkov Ethem Efendi c1ddesi tram\"aY 'e trene. yakın, 

otobüs dur;ğında. Taşınektcp soka ında Yeni Sı.imerbank Ma 
halle•i karcısında mufl'cz arsalar ı;at1lıkt1r. .Mula,·a~sıt ka~ul 
rclilmez. Galata, Karaköy Palas kar~ı ı Bay IBR.\HI~l 
'l'A - IOGı.ti'na muracaatlcn. 

GOLDEN ÇiKOLATA FABRIKASININ 

~a\ln miı~ter ilerine mujde~i : 
Fabrık~mızın bilünıum mamullerini: 

ÇiKOLATA 
KAKAO 

ÇiKLET 
ve ŞEKERLEMELERiNi 

Pek yakında ar:ılı;cak olan 
İST.\~BUL SATIŞ ~IERKF.ZÜIİZDE : 

Fabrika catış fiyatı ıle almak imkanını saGladığnı;ıızı ~il· 
diril"" yeni mağazamızın da sayın mü.terilerimiı.in emırlcrıne 
daim<ı Amade olduğunu artcderiı. 
GOLDE)l ÇİKOLATA FABRİKASI lstanbul S;ı.tış ~tcrt;eıi 

Eminönü Çiı;ek razarı Tahm s ~okak Kurukah\'eci 1\lehmet 

~ ~--•• Eicndının )<1kınındıı :!/3. Tel: :!:.108. 

MOBiL YA ve MEFRUŞATIN 
En guıcl en ) eni, en cazıp, r.n entere.;an çe~itlcrıni . .. 
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\'enı Sc Operetı 

Her akşam 21 dP 
\ avuzJar Ailesi 
Operet a Perde 
Çu~amba halka 
Cumartesı talebf' 

ye tcnzllatlı \'e !'aza. 
Matineler 15 de 

1el: ''369. 

ı.run\l 

'il . 

VOLVO·TJt·· 

TÜJ\KlYE MÜNHASIR. iTHALATÇISI :: 

MEHMET KAVALA .. . 
GALATA. TAHl.R HAN· Tel. ~ı40430 

Elimizin beş parmağı biri
birlerine benzediği gibi ...... 

iftity,ou& '«:it ''4i, I 
f ~~HM}. • ' '• 

OıinY,anın her hangi bir }erinde bir ~oforll 

·durdurup han~i !istik markasını tercih etti· 

~ni sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır·- Zira Clunranın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her turlu yol H 

aruı<le tecrübe edilmiş ve fazb dayandı:;• 

upat edilmiştir. GOODYEA~·ın ~rp ımi 

KAJnyon lutıkleride bu husllltı en dayanıklı 

Jistık oldu~u tecrubelerle ispat cdılmı;tır 

Lastikler de dış görünüşte 
biribirlerine benzeyebilir, 

GOOD} EAR 
markasını taşıyanıdır. 

Turkıye Umum Muınwnlll : 

UTKO, OTOMOBiL LASTiK vw MAKiN! TiCARETi T A Ş 
Tek&ı;. Behçul kar,111 No 35 

Talefo11. 12240 • 82249 - Talgrel ; TATKO • btanbuı -
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